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   �لجبالى حسنى ه�ي�� �����
@ @

köbã@(îö‰@(Ü�a@ @


5, محم� ����� 6
  �لبحي
 
(îö‰@ò÷îç@@ŠíŠznÛa  

 مص+فى صال7 �����

@ @
Ší†ß@@ŠíŠznÛa  

  :حم� شفي, جمال �����
@ @
ò÷îç@íŠznÛaŠ  

 بها�
 على محم� سع�يه �����

 عب��لمجي� ي�س< فاي5= �����

 معب� خل< �عتما� �����

  �لجبالى حسنى ه�ي�� �����
 ن@ي< كمال هيا� �����


5, محم� ����� 6
 �لبحي

��� 
 عب��لم+ل� على محم� نا�

@ @
2j×@´í‰a…üa@áÄãë@pbßìÜÈ½aZ@ @

:/. Bسع� �هللا فتح م�ح� 

@ @
òí‰bmŠØ!Z@ @

 �لسي� قن�يل سامح ./:

:/. =�
  سي� حسE م
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EI جميع Bلمقاال� Bلتعليقا�� 

�F عE تعبR 6 تعك" �ال كتابها:
 سياسة :� 
 مسئ�ليه :ية يتحمل ال �لناش
 :E كما. ص
�حة PلQ على نI �PI Sال �لمجلة
 فى �لمنش�
G للم��� فه� :� �ستعمال س�F :� يةم+بع :خ+اF :ية نتيجة قان�نيه
  .�لمجلة

†ÇaìÓ@Š’äÛaZ@ @

 �لمست�B�P 6 ��لبح�T �ل�
�ساB بنش
 �تهت� متخصصة محكمه فصلية �لمجلة
) ��إلعالمية ��لثقافية ��إلجتماعية ��لنفسية �ل+بيه (�ل+ف�لة مجاالB في �لمتعم,
 �لمق�مة �لم��� �تقبل �لمتخصصيE �لباحثيE مE �لمق�مة ��لبح�T بال�
�ساB �ت
ح�


  :�لتالية �لعامة �لق��ع� �ف, للنش

١. E: Eلب يك��Tح �
  .نش
= يسب, �ل� �:صيال مبتك

  .�لمجلة هI GPلي ق�� ما �PI :خ
6 جهة :I Mلي �لبحT :� �ل�
�سة تق�ي� يج�5 ال .٢

  .تنش
 ل� :� نش
B س��F :صحابها Iلى ت
� ال للمجلة تق�� �لتى �ألص�ل .٣

 مص
 فى �ألساتGP مE نخبة قبل مE �لعلمى للتحكي� ��لبح�T �ل�
�ساB تخضع .٤

 بع� �لغ�ياY علمياY مصححة �لبحT نسخ بتق�ي� �لباحT يلت�5 ه�P �على �خا
جها

F�
 لق��ع� �فقاY �لشخصية مسئ�ليتة على �لتحكي� لجنة مE �لم+ل�بة �لتع�يالI Bج


 : �لتالية �لعلمى �لنش

� E: كتابة في يتبع Tلعلمية �ألص�ل �لبح� >
 .بالت�ثي, يتعل, فيما عليها �لمتعا

 �لبحT ه�< بهما م�ضحاY ��النجلي5ية ة�لع
بي باللغتيE مستخلصيE يق�� �

 كلمه ٣٠٠ منهما ملخS كل يك�E: E على �لنتائج �:ه� �Iج
��Fته �عينته

 .�لعن��E خال<

 متE فى لها �يشا
 �م
قمة :بج�ياY م
تبة �تك�E �لبحR Tخ
 فى تك�E �لم
�جع �

Tقمه :� ��لسنة باالس� �لبح
 �لم
�جع كتابة ق��ع� �تتبع �لم
�جع قائمة فى ب

 .�لم
جع �س� ال@ها
 ثقيل بن+ �ستخ��� حيT مE علميا

) ٢ (ع��  +�لمش
فيE مE م�قعه تك�E �لبحT مE نسخة) ١ (ع�� تق�ي� يج� �

 . �لبحT عن��E على فق+ ت
�يستها تشتمل كامل �لبحT مE نسخة

� G
�
 �ل�
قية �لنسخة على �لباحT �س� تحB بال+ال� �لخاS �اليميل كتابة ض

 CD ��ل

 .س� ١٧ � ��ألشكال ��لص�
 �لبيانية �ل
س�� ع
. تح�ي� يت� �

� G
�
 باستخ��� مكت��) كامالY (�لبحT مE نسخة على يحت�CD 6  تق�ي� ض

Bت+بيقا MsOffice Word على ,
� A4 قي�
 ت
Q مع �لصفحة :سفل ��لت

 Simplified بخ+ يكت� �E على جان�، كل مE س� ٣ بمق��
 ه��م\

Arabic   ١٤ حج� Eلعنا�ي�� 
 ١٦ �لجانبية ��لعنا�يE ١٨ حج�  ئيسية�ل

 .�ألس+
 بيE) �نص< ��ح� (بمسافة


�, تق�ي� يعا� .٥�� Tلبح� Eس�� �فع مع ج�ي� م

 حالة فى ج�ي�= �
 ثالT م


 ��ستيفاF �لمحكميE تع�يالB �ستيفاF فى تق�� �6 �ح
�5 �ع�� �لتحكي� على �شه

Bلبا+ G
 .�لمجلة ���

ÑîÛbØm@Š’äÛa@òÜ�biZ@ @

 :�لمص
ييE للباحثيE هبالنسب �

٥٠٠( .١ (Yس�� جنيها

ية 
س�� جنية) ٢٠ + (تحكي� ��I Tال �ل��ح� للبح� 

�
 .�لبحT سح� حالة فى �لمبلغ ي


س�� جنيها) ١٠٠٠( .٢ 
  .�ال�لى صفحاB �لعش
 حتى نش


س�� جنيه) ٥٠( .٣ 
 .صفحاB عش
G ��ل بع� �ل��ح�= للصفحه نش

  :)�ل��ف�يE (�لمص
ييE غي
 �لباحثيE بالنسبه �


ية 
س�� جنية) ٢٠ + (تحكي� 
س�� جنيها) ١٥٠٠( .١��I Tال للبح� �
 ي

 .�لبحT سح� حالة فى �لمبلغ

٢٥٠٠( .٢ (Yس�� جنيها
 
  .�ال�لى صفحاB �لعش
 حتى نش


س�� جنيه) ١٠٠( .٣ 
 .صفحاB عش
G :�ل بع� �ل��ح�= للصفحه نش

 ن@ي
 جنيها) ٥٠٠ (يس�� بالكلية �لمعا�نة �لهيئة عض� :� �لت�
ي" هيئة عض� �


 .�5ئ�G صفحة كل ن@ي
 جنيها) ٤٠ (�فع �يت� �ال�لى صفحة) ١٥ (نش

 باالل��E للبحT �ل��ح�G �لصفحة +باعة ن@ي
 جينها) ٨٠ (�لمص
6 �لباحT يس�� �

�P� ل�+ QلP يس��� Tجنيها) ١٦٠ (�ل��ف� �لباح 
 �ل��ح�G �لصفحة +باعة ن@ي

Tللبح Eباالل�� �P� ل�+ QلP.  

 كغي
) ببحثه ه�P �يPك
 (مص
يه غي
 بجهه مليع �ل6P �لمص
6 يعامل �

Eيي
  .�لمص

 كغي
 يعامل مص
6 غي
 �لبحT فى معه يشا
Q �ل6P �لمص
6 للباحT بالنسبه �

Eيي
 .�لمص

  .منفصلة كصفحة ��الشكال ��لص�
 �لبيانية �ل
س�� تعامل �

� Bلمالى مقابلها �فع مع عليها �إلتفا, يت� �لمستال�) 
  ).غال< -تص�ي
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ئي" كلمة 
 7 … …………………… … �لتح
ي



G مها
�B بع. على ح
كية تعبي
ية :نش+ة ب
نامج تأثي��� Bضة +فل ل�6 �ل�ق�
 … �ل

�.Fحم� لميا: Eعثما  
�.FالR 5, مص+فى�
 ١ … عب��ل

.
 … ل�يه� �الجتماعي باألمE �عالقته �لمحلية لإل�PعاB �لم
�هقيE تع

  �لمالح Iسماعيل �هللا عب� :حم� محم��
�.�
  نحلة عب��هللا عم
 ١٥ … حسيE على صف�B ليالى.�


 علـى  ت+بيقيـة  �
�سـة  �لحياتيـة  �لمهـا
�B  بع. �لم
�هقيE �كسا� في �لج�ي� �إلعال� �سائل ��
Eهقي�
 … سنة) ١٧-١٥ (سE مE �لمص
ييE �لم

EيماI Eحم
  �لنقي� �لحسانيE عب��ل

�ي\ ش
ي<.�.:� Eللبا�  
 ٢٣ … �لب+ل Iب
�هي� هانى.�.:

G
 �لم
�هقيE باتجاهاB �عالقتها �لفضائية بالقن��B �لمص
ية �لسينمائية باألفال� �لخليجية �لشخصية ص�
 … نح�ها


 عب��هللا�
  جاب
 س
  Iسماعيل حسE محم��. �.:
�.E3 حس�
 ٢٩ … حسE ف

 مـE  عينـة  ل�6 �لسيك�س�ماتية �ألع
�. بع. ح�G لتخفي< �إليجابي �لتفكي
 على قائ� ب
نامج فاعلية
 … �لف
�ية �أللعا� بع. العبي

  �ل5عف
�ني خليل Iب
�هي� Iستشها�
  عب��لمجي� ي�س< فاي5=.�.:
 ٣٥ … حم� محم� :مل.�

 … �ل�Pت�ييE �أل+فال مE عينة ل�6 �لمبا�:G تحسيE في �لم
كM5 �لتماسQ على قائ� ب
نامج فاعلية

Eي
  حما� حسيE عب��لمحسE شي

5, محم�.�.: 6
  �لبحي
�.Eعي� جيها E٤١ … 5ي�� 

 غلـ,  فتـ
G  :ثنـاF  �لعمانيـة  �ألس
 �تخPتها �لتي ��لنفسية ��لصحية �لتعليمية �لت��بي
 �ست��مة مستقبل
"
 … ن@
ه� �جهة مE ١٩-ك�في� جائحة خالل �لم��

  �لمعم
M ناص
 بE سي<.�

قية Bبن E٥١ … �له��بية حس 


 نحـ�  �لمـ
�هقيE  باتجاهـاB  �عالقتها �لمص
ية �لصحافة في شبا�لل �ل�+نية �لمLتم
�B معالجة :+
 … �اللكت
�نية ��لصحافه �ل�
قية �لصحافة بيE مقا
نة �
�سة: ��لسياسية �لمجتمعية �لمشا
كة

  5غل�ل سع� علي Iينا"
  حام� محم�� Iينا".�.:
 ٦١ … حسيE علي صف�B ليالي.�


 … �لم
�هق�E ي�
كها كما ��لشعبية �لشبابية �ألغاني خالل مE �لمق�مة  ��لم
:G لل
جل �الجتماعية �أل���

  �لسي� :حم� محم� مي
:.�.Fسى محم� :سما
  �لس
 ٧١ …  �لسي� �هللا ع�. سامح.�

 … �لفلس+يني �ل+فل لحق�, �الس
�ئيلي �الحتالل النتهاكاB ��الجنبية �لع
بية �لفضائية �لقن��B معالجة

Fب+ا+ ���� �ال  
  يل�سماع حسE محم��.�.:
�.EمLم 
  عب��لشافي جب
 ٧٧ … مغا
6 محم� :حم�.�

 M�P �لم�هـ�بيE  �ل+ـال�  لـ�M  �لتعبيـ
  مها
�B بع. Iكسا� في �أل+فال قصS �ستخ��� فاعلية
Bلتعل� صع�با� … 

Eحنا Eهي� حس�
  Iب
  ع5ي5 سامى ساميه.�.:
�.>
 ٨٥ … شلبي مص+فى �ش

 لـ�M  للـشه��F  �لPهنيـة  بالـص�
G  �عالقتها �إلستشها� لم�ض�عاB �لع
بية �لفضائية �لقن��B معالجة
Eهقي
 … �لم

=
  عب��هللا مح
� :حم� سا
  معب� خل< �عتما�.�.:
 ٩٣ … عب��لحلي� محم� محم��.�

 … للتعل� �لقابليE عقليا �لمتأخ
يE �أل+فال مE عينة ل�6 �لB�P فاعلية تنمية

Fشيما 
  سنه محم� :حم� ناص

5, محم�.�.: 6
  �لبحي
 ٩٩ … �ل�س�قي Iب
�هي� محم�.�.:

G
 … لل+فل �لمق�مة �ألم
يكية �لكا
ت�E :فال� فى �لمتضمنة �آلخ
 ص�

  هاش� �لسي� 
ش�6 مى
:.�.Eفات Eحم
  �ل+نبا
6 عب��ل
 ١٠٥ … عب��لحلي� محم� محم��.�
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Bلنفسية �لمشكال� 
 … �الع���ية �لم
حلة +ال� مE عينه ل�6 ��لضحية للمتنم

  �ل�م
��\ محم�� 
ن65
:.�.F6 عب��لعال �سما
  �لجب
 ١٠٩ … �حم� ع+ا سع� هانى.�


 صـ�
تها  بتحـسيE  �عالقتـه  �لمص
ية بالجامعاB �لعامة �لعالقاB ألخصائي �التصالية �ألنش+ة ��
 … �ل��ف�يE �ل+ال� ل�M �لPهنيه


  محم� علي ياس
  حام� محم�� Iينا".�.:
�.E١١٥ … قاس� على حس 

G

 تها�عالق �لمص
ية �ل�
�ما في �لم
�هقاB ص�
 … ل�يهE �الجتماعي بالتح

  عيسى محم� حساE نبيل مها
:.�.Eي�س< محم� حنا  
�.�
 ١٢٥ … نحلة عب��هللا عم


 ��للغ�M �الجتماعي �لت��صل بتنمية �عالقته �لتليف5ي�نية �لكا
ت�E ألفال� �ل�Pت�ييE �أل+فال تع
. :ث
 … ل�يه�

  حسE ص�ي, :ب��لخي
 :سامة
�.�
  نحلة عب��هللا عم
�.>
 ١٣١ … شلبي مص+فى �ش

.
 … �إل
ها� نح� باتجاهاته� �عالقته �لي�تي�� على �إل
هابية �لتن@يماB لفي�ي�هاB �لم
�هقيE تع

Gعب��لمقص�� ف�65 محم� غا�  
  Iب
�هي� مع�. محم�.�.:
 ١٣٩ … عب��لحلي� محم� محم��.�

 لـ�6  �الجتماعيـة  لمهـا
�B �� �للف@ي �لت��صل لتنمية �لحسي �لتكامل على قائ� ت�
يبي ب
نامج فاعلية
 … �لت�ح� :+فال

Eحنا Mش�
 Qعب��لمال  
:.�.Fسى محم� :سما
  �لس
:.�.Bفي�لي ��Lهي� ف�
 ١٤٥ … Iب

.
  �لجماعية ب�Pك
ته� �عالقته �إلعال� ل�سائل �لم
�هقيE تع
 … 

G�
  مغا65 ح��� 
شا� م
  معب� خل< �عتما�.�.:
 ١٥١ … عب��لحلي� محم� محم��. �

 … �لق
�GF تعل� صع�باM�P B �أل+فال مE عينة ل�6 �لعقلية �ليق@ة لتحسيE ب
نامج فاعلية

Bصلي� ميخائيل ل�ي" بسن  
:.�.Fسى محم� :سما
  �لس

5, محم�.�.: 6
 ١٥٩ … �لبحي

GFية �لكفا
 … �لتعل� ب+يئي �ل�مج تالميP ل�6 �لت�كي�ية مها
�B لمقيا" �لسيك�مت


مضاE مها Eشبي� حس  
  �ي�Eل ك
� :حم� ليلى.�.:
 ١٦٥ … �حم� ع+ا سع� هانى.�

Bنية �أللعا� ت��عيا�
 بـاألمE  �لكـ�يتييE  �ألم�
 :�لياF �عي بمست�6 �عالقتها �لم
�هقيE على �اللكت
 ١٦٩ … �ل
فاعي تغ
ي�. � … �لصحي
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G مها
�B بع. على ح
كية تعبي
ية :نش+ة ب
نامج تأثي
 مE �لتحق, �لبحT �سته�<��� Bضة، +فل ل�6 �ل�ق�
 �P �لتج
يبى شبة �لمنهج على �لباحثتاE �عتم�� فق� �ل
 - ٢٠١٩ �ل�
�سى للعا� �إلسكن�
ية جامعة �لمبك
G لل+ف�لة �لت
ب�6 بالم
ك5 =�لمبك
 ل+ف�لة� م
حلة �لبحT مجتمع �تمثل �لبحT، ل+بيعة لمناسبتها �ل��ح�G م�عةج�لم

عمل +بيعة مع لمناسبتها عم�يا �إلسكن�
ية جامعة �لمبك
G لل+ف�لة �لت
ب�6 �لم
كI 5ختيا
 ت� �ق� سن��B، )٦ - ٥( �لثانى للمست�6 ١٣٥ ع��ه� ��لبالغ ،٢٠٢٠
Eلباحثتي� 

G �تعا�E ابه �لت+بي, �لتيسي��I 5ك
 فق� فص�ل، ٣ ع�� مE فصليE ع�� Iختيا
 ت� فق� �لبسي+ة �لعش��ئية بال+
يقة �أل+فال مE �لعينة ��ختيا
 معهما، �لم

 �لPيE �أل+فال Iستبعا� �ت� سن��B)  ٦ - ٥ (�لثانى �لمست�6 مE +فل ١٣٥ على Iشتمل��
 �ه� مجم�عتيI Eلى تقسيمه� ت� +فل ٦٠ �لعينة ع�� :صبح حيT غيابه� تك
 /١٠ /١ مE �ل5منية �لفت
G ىف �لمقت
7 �لب
نامج ت+بي, ت� �ق� �الست+العية، لل�
�سة +فل ٣٠ �لمقت
7 �لب
نامج عليها +ب, �ل6P �لتج
يبية للمجم�عة +فل ٣٠ كالتالى
�لعضلية، �لق�
G �ل
شاقة، �لم
�نة، �لت��ف,،: (لب�نية� �لق�
�B �ختبا
 في �لبحB���: T �تمثلB ،٢٠٢٠ /٢٠١٩ ى�ل�
�س �لعا� خالل ٢٠١٩ /١٢ /١ Iلى ٢٠١٩

G مها
�B لبع. مقيا" ،)�لح
كية �لس
عة��I Bل�ق� Eل فى متمثال �كا�B�
ىف �لتق�ي� مها
G - �أل�ل�ياB ت
تي� مها
G - �لتن@ي� مها
G - �لتخ+ي+ مها
G: �لتالية مها

Fض� B�

G مها
�B بع. لتنمية �لمصم� �لح
كية �لتعبي
ية نش+ة�أل ب
نامج �لباحثتيI ،Eع��� لل+فل �ألساسية �لمها��I Bع���( �ل�قI Eلباحثتي�(.  
B

G لمها
�B ��6لبع� ى�لقبل �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة ف
�, ت�ج� :نه على �لنتائج �:سف��I Bلكلى �مجم�عها �ل�ق� 

G لمها
�B ى��لتتبع �6لبع� �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة ف
�, �ج�ت ال� ،�لبع�M �لقيا" لصالح��I Bمجم�عها �ل�ق� 
  .�لكلى

pbàÜØÛa@òîybnÐ½aZ ية �ألنش+ة

G مها
�B - �لح
كية �لتعبي��I Bضة +فل - �ل�ق�
  .�ل
The effect of a Program of Motor expressive activities 

on some Time management skills of a Kindergarten Child 

The research aimed at the effect of motor expressive activity on some time management skills of a child, the two researchers relied on the 

curriculum and printing, and the research community was represented in childhood at the Childhood Educational Center- Alexandria University 

for the academic year 2019- 2020, which numbered 135 for the second level (5- 6) years, and the Children’s Educational Center- Alexandria 

University was deliberately chosen to suit the nature of the work of the two researchers, to work in it and the cooperation of the center’s 

management with them, and two classes of 3 classes, they included 135 children of the second level (5- 6) years, and the children who were 

repeated were excluded, as the number of children became 60 children. They were divided into two groups as follows 30 children The program 

you used 30 children for the exploratory study, and the program was implemented from 1/ 10/ 2019 to 1/ 12/ 2019 during the study year in 2019-

2020, and the research tools were: Good abilities test: (compatibility, flexibility, agility, muscular ability, motor speed), a measure of some time 

management skills, and it was represented by skills The following: the skill of planning- the skill of organizing- the skill of arranging first. The 

planning skill in the basic skills of the child prepared by the two researchers, the expressive motor activities program designed to develop some 

time management skills prepared by the two researchers. 
The results were as follows:.There are statistically significant differences between the mean scores of the experimental group in the pre and post 

measurements of time management skills and their total in post- measurement, There are no statistical differences in the mean scores of the 

experimental group in the post and follow- up measurements of time management skills and their total. 

Keywords: Motor expressive activities- time management skills- kindergarten child. 
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 ى�لت �لقاع�G �هى �لمهمة، �إلنساE حياG م
�حل مE م
حلة �ل+ف�لة م
حلة تمثل
 فلها �لنمائية �لم
�حل :ه� مE �لم�
سة قبل ما م
حلة �تع� �ألمة، ستقبلم عليها يبنى

 حاجاته �Iشبا� �لسلي�، �لنم� :سا" على مستقبال شخصيته بناF ىف 
ئي" ��

 �ألساسية، �لمفاهي� تتك�E ففيها �تكيفا، نم�� �لشخصية تكتمل حتى ��لنفسية، �لجسمية
 ��كتسا� �لمعل�ماB، �تخ5يE �لخب
�B، لالستقبا �قابلية م
�نة، �ل+فل فيها �6يب�

B�
 يح�� مما �لتشكيل، ىف ��التجاهاB �لمي�ل تب�: كما ��لمع
فية، �الجتماعية �لمها
G
 بع�، فيما �لم�
سية �لبيئة بينها �مE �لمحي+ة، ��لبيئة �ألف
�� مع �ل+فل سل�Q ص�

Eج��ن� :ه� فم 
 :E حيT لح
كى،� �لنم� ه� �لم�
سة قبل ما م
حلة �ل+فل نم� ت+�
 عضالته على �لسي+
G مE يتمكE بحيT ت�
يجيا ي���5 �لم
حلة هP= ىف �ل+فل نم�

G
 �ل�عائ� Iح�6 �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة �تمثل بالعم
، تق�� كلما �لصغي
G ث� �لكبي
 بال+فل، �لمحي+ بالعال� �لم
تب+ة ��لمها
�B ��لمفاهي� �لمعل�ماB بع. لكس� �لق�ية
 ��لقصS �إليقاعية كالح
كاB �للف@ية غي
 �لتعبي
�B مE مجم�عة على تحت�6 فهى

 �لشعبية ��أللعا� �لتعبي
ية �البتكا
ية ��لح
كاB �لح
كى ��ال
تجال �لتمثيلية �لح
كية
Sق
 بح
يه �Iتجاهاته �مي�له مشاع
= عE �لتعبي
 على �ل+فل يساع� مما �لشعبى ��ل
 بالبيئة ي
تب+ �كي< إلمكانياته مع
فته مE ل�ل+ف تمكE كما بنفسه، ثقته مE ��لتع5ي5
 ت
ب�6 نشا+ ألنه ن@
� �ثقافيا، �Iجتماعيا �Iنفعاليا �عقليا جسميا �ينم� به �لمحي+ة
 مE �لناتجة �ل�Pتية �لتعبي
ية ح
كاته� +
ي, عE �لتعبي
 على يساع�ه� تعليمى

 - ٢٢ ،٢٠١٢ سامح، :حم�، (؛)٣٨: ٢٠٠٨ �لسي�،. (للح
كة �Iتجاهه� مشاع
ه�
 ؛)٤٠: ٢٠٠١ محم��، (؛)٦ ،٢٠٠٠ +لبة، (؛)٩٠ -٨٩: ٢٠٠٦ فا
"، (؛)٢٤

(Cone& Cone, 2012, 9- 11); (Khine, 2017, 234).  

G مها
�B �تع���I Bل�ق� Eم B�
 �تنميتها بها �الهتما� يج� ى�لت �لمهمة �لمها


G فهى �لم�
سة، قبل ما م
حلة ىف�

ياB مE ض�
 فال�أل+ على فيج� �لحيا=، ض
 ق�
 منه لإلستفا�= جي�� �Iستثما
= عليه �لحفا@ �كيفية �ل�قB �قيمة بأهمية مع
فته�

 Iليها يحتا3 �لت�
ي�، خالل مE ��الكتسا� للتعل� قابلة مها
G �ل�قB فإ��
G �لمست+ا�،
 �ينشئ �لحياG، م�I 6ستخ��مها يست+يع ل�يه عا�G تصبح حتى يتعلمها :E +فل كل

 قبل ما ف+فل به، �لمتحك� ه� �ل�قB يك�E: E مE ب�ال ب�قته ��لتحك على قا�
� شخصا
 يحا�ل �ه� عم
= بقية ىيقض :�ل�ياته �ي
ت� �قته ين@� كي< يتعل� ل� �6لP �لم�
سة

E: Sيتخل Eم Gعا� Fالنتقال �لتن@ي� س��� Eلى نشا+ مI 
 معيE ه�< ب��R Eخ

 ىيأت هنا فمE نفسى،�ل ��إلجها� بالضغ�+ مليئة حياته �تك�E عينيه، :ما� يضعه�� 

 إل��
G مباش
G غي
 ب+
يقة ��لت�
ي� �لتعل� خالل مE �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة
Bتها بع. �تنمية �ل�ق�
 -�لتخ+ي+ مها
G -�له�< تح�ي� مها
G (�ل�قB مثل مها
G
 ؛١٢ ،٢٠١١ �ل
حمE،عب�). (�لتق�ي� مها
G -�أل�ل�ياB ت
تي� مها
G -�لتن@ي� مها

  . (Darini, M. et.al, 2011, 201- 213)؛)٩ ،٢٠١١ محم��،
 �تنشئته �ل+فل شخصية بناF ىف �لمهمة �لم
�حل مE �لم�
سة قبل ما م
حلة فتع�

 بجميع �لقيا� ض�ئها ىف يست+يع ى�لت ��لمها
�B بالخب
�I� Bم���= �لس�ية، �الجتماعية
 كبي
 تأثي
 لها ��لمها
�B �لخب
�B تلE: Q حيT عم
=، تناس� ى�لت �لمختلفة �ألنش+ة

 ،٢٠١٤ ش
ي<، ؛٢٢ -٢١ ،٢٠١٣ �لح
ي
6،. (بع� فيما �لمستقبلية حياته على
١٦.(  
òÜØ’ß@szjÛaZ@ @


 �لم�
سة قبل ما م
حلة :همية مE �لبحT مشكلة تنبث,��� ،Bضا�
 حيT �ل
6�Lضة ت�

� �ل�� �
 �ألساسية �لمها
�I� Bكتسا� تنمية مE كال تنمية ىف كبي


�IG �مها
�B �لح
كية� Bخاصة لل+فل �ل�ق� �PI ,لتحI ىف بها Eس ،
 ىيأت PI مبك
 مE بال
غ� �لح
كية مها
�ته� ىف ��لعج5 �لقص�
 بع. �ل�يه� �ل
�ضة Iلى �أل+فال

 ت
تي� ىف �لقص�
 بع. Iلى باإلضافة ت�
يجيا، ��لصغي
G �لكبي
G عضالته� نم�
Bلمناس� ��لتخ+ي+ �ألل�يا� Bته لل�ق
��I� غ� ه�فه لتحقي, جي� بشكل
 نم�= مE بال

 �لثقافية �لبيئة �لى PلQ في
جع �لمجال ه�P ىف ف
�ية ف
�, هناQ كانE�� B عقليا،
G
 عE �لناتجة �لف
�, �لى باإلضافة بيئته، ىف �ل+فل يتلقاها ى�لت ��لح
كاB لألس

Bنسبة تفا� FكاPله ��النفعالى �الجتماعى �لنم� �+بيعة �ل.  
 غي
 بها �الهتما� �E �ال بال
�ضاB �لم�ج��G ب�ية�لت
 بالب
�مج �الهتما� �
غ�

 بع. فى قص�
ها نالح@ حيT �لمختلفة ��ألنش+ة �لمجاالB ت+بي, ىف كافى

G كيفية منها �ل
�ضة +فل سل�Q �ت�جيه تنمية ىف �لمهمة �لج��ن���I Bلل+فل �ل�ق 

Gكما منه، ��الستفا� E: Qبع. هنا 
 كما قB،�ل� تن@ي� ىف �لمعلماB خب
G ىف �لقص�
  .:عما
ه� �+بيعة يتف, بما لل�قB �ألمثل �الستثما
 على �أل+فال ت�
ي� يت� ال :يضا

 �لح
كية �لتعبي
ية باألنش+ة منها �لسابقة �ل�
�ساB مE �لع�ي� IهتمB �ق�
B�

G �لح
كية ��لمها��I� Bعا� ب�جه �ل�ق G
��I� Bب�جه لأل+فال �ل�ق Sمع خا 

 ب��ل�فا� �
�سة �لحص
 �لي" �لمثال سبيل على نهام �ل�
�ساB هP= مجاالI Bختال<
 �Biber, K (2016) �Kourkouta, L., et.al (2014)) ٢٠١٥ (�Iسماعيل) ٢٠١٩(


�سة �لح
كية، ��لمها
�B �لتعبي
ية باألنش+ة IهتمB ى�لت� Eعسا<) ٢٠١٥ (حسي� 
)٢٠١٦ (�Cann, C. M., et.al (2012) �Malatras, J., et.al (2016) ى�لت IBهتم 

G
 �لمعلماB لل+الباB �لم��
" ب��ل �لمي��نى �لت�
ي� متابعة خالل فمE �ل�قB، بإ��
Eخالل �م .
 �لح
كية ��لمها
�B �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة :E يتضح �لساب, �لع
 :�ل�ياته، بت
تي� مع
فته على تساع�= حيT �أل+فال ق�
�B تنمية ىف فعال ��
 لها

 ى�ف Iيجابى، بشكل تن@يمه على �ق�
ته جي� بشكل �قته تخ+ي+ على �مساع�ته
Fض� Bسا�
 �ل�
�ساB مE 6: تت+
, ل� :نه �لباحثتاE عل� ح��� ى�ف �لسابقة �ل�

 خاS ب�جه �لمبك
G �ل+ف�لة �بم
حلة عا� ب�جه �ل+ف�لة مجال فى �لسابقة �لم
جعية

G �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة بيE �ل
ب+ بإستخ�����I� Bضة�ل ل+فل �ل�ق�
.  
�Pعا ما �ه� Eلباحثتا� Tللبح Eية �ألنش+ة :ه� ع
 ل+فل �لمناسبة �لح
كية �لتعبي
 �ستخ��� على �أل+فال تشجيع خالل مE بها �لح
كية �لمها
�I� Bستخ��� �ل
�ضة
G
��I� Bفعال، بشكل �ل�ق �Pفق� ل B:
 Eنامج تصمي� �لباحثتا
 �لتعبي
ية لألنش+ة ب


G مها
�B ع.ب لتنمية �ألساسية لح
كية� �لمها
�B بإستخ��� �لح
كية��I Bل�ق� 
)G
 +فل ل�6) �لتق�ي� مها
G -�أل�ل�ياB ت
تي� مها
G - �لتن@ي� مها
G -�لتخ+ي+ مها


يا �لب
نامج ه�P تصمي� :E كما. �ل
�ضة�
 ل+فل �إليجابى �لتفاعل لتنمية ض
 ��لقل, خجل�ل مثل �لسلبية �لصفاB بع. على للتغل� �لح
كى �لنشا+ :ثناF �ل
�ضة

 مع ��لتفاعل �لت��صل على �لق�
G ع�� Iلى باإلضافة �لح
كى �لنشا+ :ثناF ��لت�ت
Fل5مال� .�Pل B:
 Eلباحثتا� E: �Pنامج ه
 ل+فل �لف
صة يتيح :E �لممكE مE �لب
 �ل�قB ضب+ على يساع�= كما �لح
كى �لنشا+ خالل بح
ية �لتح
Q على �ل
�ضة

6Pقه �ل
 مع تفاعله خالل مE ينتهجه مناس� بأسل�� �لح
كا�F� B:� �للع� :ثناF يستغ
Fل5مال� �Pه� =

G مها
�B تنمية على Iيجابيا يLث
 ب����I Bضة +فل عن� �ل�ق�
. �ل

Eث� �م 
 ب
نامج فاعلية ما �لتالى �ل
ئيسى �لس�Lل فى �لحالى �لبحT مشكلة تتبل�

G مها
�B بع. تنمية فى ح
كية تعبي
ية :نش+ة��� Bضة؟، +فل ل�6 �ل�ق�
 �ل
�
  :�لتالية �لف
عية �ألسئلة �لبحT لمشكلة �ل
ئيسى �لس�Lل مE �يتف

 �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة ف
�, ت�ج� هل .١

G مها
�B مقيا" على ��6لبع� ى�لقبل �لقياسيE فى��I Bلقيا" لصالح �ل�ق� 

 �لبع�M؟

 �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ى+مت�س بيI Eحصائيا ��لة ف
�, ت�ج� هل .٢

G مها
�B مقيا" على ى��لتتبع �6لبع� �لقياسيE فى��I Bلقيا" لصالح �ل�ق� 

  �لتتبعى؟
Ò†ç@szjÛaZ@ @

>
 مها
�B بع. تحسيE ىف �لح
كية �لتعبي
ية �النش+ة ب
نامج فاعلية على �لتع
G
��I Bل�ق�.  
òîàçc@szjÛaZ@ @

 �لتعبي
ية �ألنش+ة بتأثي
 �لمتعلقة �لت+بيقية� �لن@
ية لأل+
 Iث
�F �لبحT ه�P يع�

G مها
�B بع. تنمية فى �لح
كية��I Bضة، +فل ل�6 �ل�ق�
 :همية �تتضح �ل
Tلتالية �لنقا+ فى �لبح�:  

 للجميع، �لتعلي� Iتاحة ت�ضح �لتى) ٢٠٣٠ (مص
 ل
Lية تحقيقا �لبحT ه�P يع� .١
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 بع. تنمية على �لبحT ه�P ي
ك5 حيT �لمتكاملة؛ �لشخصية بناF فى ه��لمساهم
B�

G مها��I Bحلة :+فال ل�6 �ل�ق
  .�لمبك
G �ل+ف�لة م


� �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة تلع� كما .٢�� �
 +فل تفاعل 5يا�G ىف �مهما كبي

G مها
�B تنمية ث� �مE به؛ �لمحي+ة بالبيئة �لم�
سة قبل ما م
حلة��I Bل�ق� 

  .بنجا7 �قته� �تن@ي� تخ+ي+ مE يتمكن�� حتى ل�يه
 تق�� ى�لت ��لب
�مج �لخ�ماB مE �لع�ي� ىف :ساسية خ+�G �لبحT ه�P �يع� .٣


G مها
�B �ل+فل �تنمية تعلي� ىف هاما �جانبا �لم
حلة، بتلQ لأل+فال��I Bل�ق� 
  .��لتق�ي� �أل�ل�ياB �تح�ي� �تن@ي� تخ+ي+ مE �لمختلفة بأن��عها

٤. �Pه Tفى يسه� �لبح Gحلة �ال+فال مساع�
 على PلI� Qنعكا" �لمبك
G، ة�ل+ف�ل بم
Gستفا�I Bلمعلما� Eب�يي
 �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
�مج مE �ألم�
 �:�لياF ��لت


G مها
�B تنمية ىف��I Bحلة :+فال ل�6 �ل�ق
  .�لم�
سة قبل ما م
 ن�
G مE تعانى ى�لت �لع
بية �ل�
�ساB مجال مE خ+�G �لبحT ه�P �يمثل .٥

 �ألنش+ة بب
�مج يتصل فيما) �لباحثتاE ليهع �+لعB ما ح��� فى (ملح�@ة

G مها
�B تنمية ىف �فاعليتها �لح
كية �لتعبي
ية��I Bحلة ل+فل �ل�ق
 قبل ما م
  .�لم�
سة

 ىف �لمقت
حة ��لحل�ل �لعلمية ��لت�صياB �لبحT نتائج مE �الستفا�G يمكE كما .٦
  .�ل
�ضة أل+فال �لمناسبة ��إل
شا�ية �لتعليمية �لب
�مج تصمي�

–ßpbzÜİ@szjÛa@òîöaŠu⁄aZ@ @

 جميع هى: The Motor Expression Activities �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة �
 كالح
كاB �للف@ية غي
 �لتعبي
�B مE مجم�عة على تحت�6 �لتى �ألنش+ة
 �البتكا
ية ��لح
كاB �لح
كى ��ال
تجال �لتمثيلية �لح
كية ��لقصS �إليقاعية
 على �ل
�ضة +فل يساع� مما �لشعبى، 
ق��Sل �لشعبية ��أللعا� �لتعبي
ية

 ت� �ق� بنفسه، ثقته مE ��لتع5ي5 بح
يه �Iتجاهاته �مي�له مشاع
= عE �لتعبي

 .�لمقت
7 بالب
نامج �النش+ة تلI Qستخ���

� B�
 �لح
كاB تلQ ىه: Fundamental Motor Skills �ألساسية �لح
كية �لمها
 كالمشى Rخ
 Iلى مكاE مE يتح
Q كاE س��F �ي�Lيها �ل+فل يما
سها ى�لت

6
 :� �ل
:سى مح�
= ح�ل ي�Lيها :� ��ل�ح
جة، ��لحجل ��ل�ث� ��لقف5 ��لج
 :� �لثابB، ��لت��E5 ��ل��
�E ��إلنحناF ��إلنثناF كالم
جحة بإتE�5 �ألفقى

Bكا
 �تص�يبها �تم
ي
ها �لك
G ك
مى �تنا�لها �ألشياF لمعالجة تحتا3 ح
 .�لمقت
7 بالب
نامج �لمها
�B تلI Qستخ��� ت� �ق� �أل
.، على ��ح
جتها

� B�

G مها��I Bل�ق� Time Management Skills :هى Qتل B�
 �لتى �لمها

G مE ليتمكE �ل+فل يحتاجها��I قته� G
 �لمح�� بال�قB مهامه �Iنجا5 جي�G بص�
 ��أللعا� �لح
كية كالقصS ح
كية تعبي
ية :نش+ة ص�
G فى :�ل�ياته �ت
تي�
 مها
G -�لتخ+ي+ مها
G (خاللها مE �ل+فل يكتس� �لشعبى ��ل
قS �لتنافسية
 مقيا" خالل مE قياسه ت� �ق� ،)�لتق�ي� مها
G -�أل�ل�ياB ت
تي� مها
G -�لتن@ي�

B�

G مها��I Bل�ق�.  
‰b�⁄a@ôŠÄäÛaZ@ @

� Tية �ألنش+ة �ال�ل �لمبح
: The Motor Expression Activities �لح
كية �لتعبي

 �لمع
فيه �لمها
�B مE �لع�ي� إلكسابه �ألساسية �ل�عامة �ل+فل ح
كة تعتب

 :E حيT ح�له، ي��
 ما �:�
�كه PكاF= لنم� �ل�عامة فهى ��إلب��عية ��لمها
ية
 عE للتعبي
 �ألساسية �ل+
يقة �هى ��لمشا
كة �إلتصال :شكال :ق�� هى �لح
كة

 خب
G هى ح
كية�ل فالخب
G �لمشكالB، �حل �لمفاهي� �Iكتسا� ��لمشاع
 �ألفكا

 تحتا3 �ألنش+ة فجميع ح�له، مE �لعال� م��جهة على �ل+فل تساع� ع
ضية
 (Bond, V. L., 2013, 24- 28). للح
كة

 عE ناتج فعل على بناF يستخ�مها حيT +فل لكل �للغة هى �لح
كة :E كما
 بالتعبي
 �لح
كة م�6 متابعة بPلQ �يمكE ��ألحاسي"، ��ألفكا
 ��ألشياF �لم��ق<

 �لمعب
G �لمبتك
G �لح
كة ب��س+ة �مت+�
G ها�فة ب
�مج بإع��� �PلQ لها، لكافى�
 �لف
� لت
بية �لهامة �ل�سائل Iح�6 :يضا ى�ه �ل+فل، ي
ي�= ما بت
جمة تق�� �لتى

 جس� بتأثي
 :ما تح�T �لح
كة فإE �لمكانى، �لتغيي
 ىف �لفعل مت5نة شاملة ت
بية
 Iب
�هي� قس� فق� �لجس�، ��خل �Eتك :� خا
جية، ق�R :6 Gخ
 جس� على
). �لح
كاB -بنائية �لغي
 �لح
كاB (ن�عيI Eلى �لح
كية �لمها
�B �ل
�5,عب�

  ).٦٩ ،١٠ ،٢٠١٤ سلي�، ؛١٦ ،٢٠٠٣ �لسي�،(
 �الخ
يE مع �التصال �يتعلم�E �لح
كة خالل مE ب��خله� عما يعب
�E فاأل+فال

 ��عتبا
ها �لح
كية، تعبي
ية�ل ��النش+ة �لح
كة +
ي, عE ى�لخا
ج �لعال� �مع
 ��لتعبي
 �:فكا
= �نفعاالته بع. عE في"�لتن خاللها مE �ل+فل بها يست+يع �سيلة

Eع ،=

 بال
�حة فيشع
 مشاع�
 حاجة مE نشأ ى�لح
ك فالتعبي
 ى�لنفس ��الستق
�
 �لق�
G �ل+فل �كتسا� +
ي, عE :نه نج� لPلQ به �لمحي+ة �لبيئة مع للتفاعل �لف
. شخصيته نخل, :E يمكE �لح
كة خالل مE �لB�P عE ��لتعبي
 بتكا
�ال على

  ).٣٨ ،٢٠٠٥ عيسى،(
 �لح
كية �ل+القة يكتس� �6لP فال+فل لل+فل، ى�لح
ك �لتعبي
 :همية B��5 �ق�

 فللنشا+ بيئته، �عE نفسه عE �لكثي
 �يفه� جسمه يفعل :E يمكE ما�P يتعل�

�كه ىف :ساسا �ل+فل يعتم� PI ى�لحس �ل+فل :�
�Q نم� ىف :همية ى�لح
ك�: 

Fت���لها عليها قبضه على لألشيا� Eي�يه، بي Fك للنشا+ �ل+فل فأ��
 بشكل ى�لح
 :ثناF يعك" �كPلQ ى�لح
ك جها5= �ت+�ي
 بناF ىف يساع� ىعش��ئ :� من@�
 :حساسه �ي���5 فينم� ى�لح
ك لنشا+ه �نفسيه �نعكاسيه فعل 
��� للح
كة :��ئه


 كما �ل+فل شخصية تنم� �لمتن�عة �ألنش+ة +
ي, �عE به، +ة�لمحي بال@��ه
 ��للع� فالح
كة �لح
كية، �ألنش+ة بال+فل 
غباB عE �لتعبي
 على ق�
ته تنم�

Eى�يجاب مفه�� �تك�ي Eته، ع�P Eم� 
 ��لحاجة �ل+بيعة ىه �
تبا+ا �ألنش+ة :كث
 على تساع� لح
كية� �لتعبي
ية فاألنش+ة �لسنية، �لم
حلة هP= ىف لل+فل �ألساسية

 �نتقالية مها
�B مE تحت�يه لما �لمكب�ته +اقته� �تف
يغ �ال+فال نشا+ تج�ي�

 ي5ي� مما ��لتص�
، �لتخيل على تساع�ه� كما �
�مية، �ح
كاB �نتقالية �غي

Eعلى :يضا �تساع�ه� سل�كه�، تع�يل ىف �يفي� �لجماعه مع �ن�ماجه� م 
 �لتعبي
Eه� ع
. ب��خله� عما في"�لتن خالل مE بالسعا�E� Gفيشع
 �ل��خلية مشاع

 ؛)٣٢ ،٢٠١٣ عثماE، (؛)١٥ ،٢٠١٤ عب��لم+ل�،( ؛)٦٤ ،٢٠١٠ �لمش
فى،(
(Kertz- Welzel, A, 2017, 106)  

  :�ل
�ضة +فل مع �ستخ��ما �الكث
 ى�لح
ك �لتعبي
 :نش+ة
١. Sكية �لقص
 �هى متع��G، ح
كاB �لى �لقصة :ح��T ت
جمة ىفه: �لح

G
 ىف تقع :شياF بها مقل�يE �أل+فال بها يق�� �لتم
يناB مE م�عةمج عE عبا

�كه� محي+�I Eبالخيال مليئة فهى خياله� نسخ م Bكا
 �لتلقائية، �لب�نية ��لح
Fس�� Bكية قصة كان
 قصة :� تمثيلية ح
كية قصة :� غنائية م�سيقية ح
  ).٣٨٣ ،٢٠٠٧ حسيE، ؛٩٠ ،٨٩ ،٢٠١٥ �لصا�6، �لج
��نى،. (تخيلية

 �6لP فاللع� �لعقلى، �ل+فل نم� على يعمل ىح
ك نشا+ ه�: �لح
كية لعا��ال .٢
 ى�لPهن ��لتص�
 ى�لخيال ��لتمثيل �6ل
م5 ��لتمثيل �لح
كة على يق��

 فاأللعا� �ال+فال، عن� ��لPكاF �لعقل النماF �ساسية عملية يعتب
 ��ل
س�
 ،٢٠١٣ �،محم نسي�،. (م�جه غي
 �� م�جه ح
 نشا+ تك�E: E :ما �لح
كية

٢٠(  
 على تعتم� ى�لت ��ألفعال �ألعمال مE مجم�عة ه�: �لح
كى �ال
تجال .٣


 محى. (من@� :� ح
 كاE س��F �لح
كى، �إل�
�Q على :� �لص�B :� �لح��
،E٨٩ - ٨٤ ،٢٠٠٧ �ل�ي.(  

� Tلثانى �لمبح� B�

G مها��I Bل�ق� Time Management Skills:  

G مها
�B مفه�� .١��I Bتع�: �ل�ق G
 �لمها
�B مE �ل�قB �ت�@ي< ��
IG مها

 تعلمها يمكE �لتى �لمها
�I Bح�6 فهى �الف
��، عليها يح
E: S يج� �لتى
��
 فتسمح خاصة، بصفة �لمبك
G �ل+ف�لة م
حلة �ل+فل عامة بص�
G لألف
 يمكنه كما �تن@يمها، :�ل�ياته �ت
تي� فعله يج� ما على Iنتباهه ضب+ لل+فل

Eم PتخاI 
�

G فمفه�� نفسه، على عتما���ال بنفسه �لق��I Bل�ق� 
 مE تعتب
 خالل مE �ت+بيقه �صب
� تفهما يحتا3 فاالم
 لل+فل؛ �لصعبة �لمفاهي�
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. �له�< ه�P تحقي, على �ل+فل لمساع�G �لمختلفة �النش+ة مE مجم�عة
)،"
  ).٦٨ ،٢٠٠٢ نبيه، ؛٨ ،٢٠٠٢ ب


G مها
�B تعلي� عملية فتت���I Bلل+فل �ل�ق Eي, ع
+ �
 �:نش+ة مجب
 Iستثما
 على تساع�= فهى �لتعبي
ية، �لح
كية �النش+ة ضمنها مI Eث
�ئية

G مها
�B بمع
فة يكتفى فال �ق�
�ته، مها
�ته �تنمية ق�
�ته��I Bبشكل �ل�ق 
FلقاI فق+؛ Eيج� :يضا �لك E: يكتسبها Eي, ع
 شكل فى �تنفيPها �لت+بي, +

. لل+فل �بسي+ة م
�نه كث
: تصبح حتى مختلفة، تعليمية ت
ب�ية :نش+ة
)،
 )٤٨٣ ،٢٠١١ خض


G مها
�B ح�ل �لتع
يفاB تع��B �ق���I Bها �ل�ق
 عملية :نها �لبع. فPك
 �ستثما
 :جل مE ��لمتابعة ��لت�جيه ��لتنسي, ��لتن@ي� �لتخ+ي+ على تعتم�
Bل�سائل �السالي� :فضل باستخ��� بفاعلية �ل�ق�� Bلتحقي, �لمتاحة ��المكانا 

E: G كما لتحقيقها، �لمح��G �ل5منية �لفت
G ىف �لمنش��G <�اله����I Bل�ق� 
 :جل مE �لمها� على بفاعلية �تقسيمه �ل�قB ت�5يع Iست
�تيجية على تعتم�

 ىف يعتم� :E �ل+فل على ىينبغ هنا �مE ��لمح��، �لمالئ� �ل�قB ىف �نجا5ها
G
��I على �قته Bلسابقة، �لعمليا� E:� Qيمتل B�
 تمكنه ى�لت لال5مة� �لمها
Eها مPىف �لفاعلية يحق, ىلك بينها ��لم��5نة تنفي G
��I حم�،. (�قته: 

٣٨ ،٢٠١١.(  

G :همية �ت
جع��I Bلى �ل�قI E: ليها قائمة �لحاجةI بسب� 
 �لت+�

 �لس��F، ح� على ��لنامية �لمتق�مة �لمجتمعاB فى �PلQ �لمستم
 �لتكن�ل�جى
Tحي E: G
��I Bل�ق� 
 �لسعا�G مست�6 على مباش
� Iيجابيا 
�تأثي تLث


G على �لق�
G �ع�� �لضغ+ يLث
 بينما ��ل
ضا،��I ت�5يع� Bل�ق� �
 تأثي
 ت��ف, على �بالتالى �الجتماعية ��لعالقاB ��ل
ضا �لسعا�G مست�6 على سلبيا

 �لعا��B بع. ��نتشا
 �الخ
6، بالم��
� �الستفا�I GساI GFلى �ي6�L �ل+فل،

 �تحمل �اللت��5 �ع�� ��لالمباال= �لكسل :همها مE ��لتى لبية�لس ��ل@��ه
  ).١٥٩ ،٢٠٠٣ Iما�،(& (Ndreica, E. S., et.al, 2011, 2I). �لمسLلية


G مها
�B م
�حل .٢��I Bل�ق�:  
 م
�حل عليها تق�� ى�لت �لم
�حل :ه� مE �لم
حلة هP= تعتب
: �لتخ+ي+  .: 

G
��I Bبلغها �ل�ق:� �
 كما :ه��فه، لتحقي, ا":س فهى �ل+فل، على تأثي
 5منا �ل
قابة :� �لت�جيه :� �لتن@ي� م
�حل مE م
حلة لكل �لتخ+ي+ يح��

  ).١٧٧ ،٢٠٠٠ حسنيE،. (�نهايتها لب��يتها
 �ل�قB تح�ي� فى عليها ي
تك5 �لتى �لمها
G هى لل+فل �ل�قB فتخ+ي+
 فنية :� ح
كية :� حياتية :نش+ة كانB س��F به �لخاصة �لي�مية لألنش+ة

 نشا+ لكل منح فى تسه� :نها لل�قB �لتخ+ي+ :همية �مE م�سيقية، :�
 عملية مE تسهل :نها كما �لم+ل��، �له�< لتحقي, ��لكافى �لمناس� �قته

 �لم+ل�� �النش+ة تح�� :يضا بسالسة، نشا+ �لى نشا+ مE �النتقال
  )٤٦ ،٢٠١٤ عقيالE،. (ي�ميا تحقيقها

 �النش+ة �تقسي� �لم+ل�بة �لمها� بتح�ي� �ل�قB تن@ي� ي
تب+: �لتن@ي�  .� 
 حاف@،. (�لم+ل�� �له�< تحقي, مE �ل+فل يساع� بشكل �تيسي
ها
  ).١٩١ ،٢٠٠٣ محم��،
 على �قته لتقسي� عليها ي
تك5 �لتى �لمها
G هى لل+فل �ل�قB فتن@ي�

 هى �ل�قB تن@ي� نجا7 فى �الساسية �لخ+��B �مE �لي��، خالل �النش+ة
 تح�ي� �لت
تي�، �لق��G، �لمتبا�ل، ��الحت
�� �لح�: (�لتالية �لنقا+

،B٢٠ -١٧ ،٢٠٠٩ ف�65،). (�لتخ+ي+ �ال�ل�يا.(  
 �لمه� +
ي, عE �قته فى لل+فل �ال�لية ت
تي� يت�: �ال�ل�ياB ت
تي�  .3 

 �لمها
G، تلQ الكتسا� �ال�ل �لنم�3P يعتب
�� فال��ل�يE :همية، فاالقل
 :�ل�ياته ت
تي� �كيفية �تهلق� مشاه�ته خالل مE س
يعا �ل+فل فيكتسبها


= ��قته�
 (Xiting, H& Zhijie, Z., 2000, 338- 343). :مامه �تك


 تح�T �مستم
G �متكاملة شاملة عملية فهى: �لتق�ي�  .� �
 �جل مE باستم

 على �قا�
� :فضل ليصبح ��ئما �لتحسيE على ��لعمل �Pته �ل+فل تقيي�
 )٧٠ ،٢٠٠٦ عB5،. (بكفاGF �له�< تحقي,
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�سة Hui- Tzu, W. J. (2003) قا� .١� Bلى ه�فI >
 ب
نامج تأثي
 Iلى �لتع

 ��لة ف
�قا هناE: Q �ل�
�سة نتائج �مE �أل+فال، 
يا. لم
حلة �لح
كي �البتكا
 �لمجم�عة لصالح �إلبتكا
M �لح
كي �أل��F في �لمجم�عتيE بيI Eحصائيا
  .�لتج
يبية


�سة .٢� Cann. C. M., et.al. (2012) Bلى ه�فI >
 Iست
�تيجياB على �لتع

G (�لتعلي� فى �لنجا7��I Bلكلية ل+ال� �ل�ق�(، Eنتائج :ه� �م Qسة تل�
 :E �ل�
Qقا هنا�
 لصالح �لج5ئى �ل���� �+ال� �لكلى �ل���� +ال� بيI Eحصائيا ��لة ف

  .�لج5ئى �ل���� +ال�

�سة .٣� et.al. (2014) Kourkouta, L Eمساهمة ه� ه�فها كا 
 نم� ىف ق�Sل

 ي+�
 �ل
قE: S ىه نتائجها �:ه� للشخصية، �لB�P عE ��لتعبي
 ى�لنفس �أل+فال
G
 �لكE لف@يا فق+ لي" :نفسه� عE �لتعبي
 على �يساع�ه� �لتعبي
ية �أل+فال ق�
  .جس�يا :يضا


�سة .٤� E٢٠١٥ (حسي (Bلى ه�فI >
 مقت
7 �لب
نامج فاعلية م�6 على �لتع

G مها
�B بع. لتنمية��I �Bسة، قبل ما أل+فال ل�ق
 تلQ نتائج :ه� �مE �لم�

 �لمجم�عة �
جاB مت�س+ى بيI Eحصائية �اللة B�P ف
�, هناE: Q �ل�
�سة

G مها
�B بمقيا" ��لبع�6 �لقبلى �لقياسيE ىف �لتج
يبية��I Bلقيا" لصالح �ل�ق� 

  .�لبع�6
 بإستخ��� �لح
كية �لقصة تأثي
 على �لتع
< Iلى ه�فB) ٢٠١٥ (Iسماعيل �
�سة .٥

 �ألساسية �لح
كية ��لمها
�B �للغ�ية �ألنما+ بع. تنمية على �آللى �لحاس�
 بيI Eحصائية �اللة B�P ف
�, �ج�� نتائجها :ه� �مE �لم�
سة، قبل ما أل+فال

 �للغ�ية �ألنما+ فى ��لثانية �أل�لى �لتج
يبية �لمجم�عة �
جاB مت�س+ى
  .�لبع�6 �لقيا" لصالح أل+فالل �ألساسية �لح
كية �لمها
�F��: B �مست�6


G بيE �لعالقة تقيي� على �لتع
< Iلى ه�فB) ٢٠١٦ (عسا< �
�سة .٦��I G
 مها
B6 �ل+لبة ل�6 �الكا�يمى ��لتحصيل �ل�ق�P Bلتعل� صع�با� Eب��لة ��لعا�يي 

،Bلك�ي� Bكان� Eج�� �لنتائج :ه� م� ,�
 �ل+ال� بيI Eحصائية �اللة B�P ف
E6 �لعا�يي�P� Bمت�س+ ىف لتعل�� صع�با Fمقيا" على �أل�� G

G مها��I Bل�ق� 

تبا+ية عالقة ��ج�� �لعا�ييE، �ل+لبة لصالحI م�جبة Eبي G
��I G
 �ل�قB مها

  .�لتعل� صع�با6�P B �ل+لبة ل�6 �الكا�يمى ��لتحصيل

�سة .٧� Malatras, J., et.al (2016) سة�

G على �لتع
< Iلى ه�فB ب���I Bل�ق� 

 عينة على �ل�
�سة ��شتملB ��النتبا=، ��ل
�تينية �لعائلية نش+ةباأل �عالقتها

�ية عالقة �ج�� Iلى �لنتائج :ه� �:شا
B �لبالغيE، مE ٢٩٢ ق��مها+ Eبي G
��I 
Bل�ق� Qلتن@ي� �سل��.  

 �ل
قS ت�
ي� Rث
 على �لتع
< Iلى ه�فB ب�
�سة Biber, K. (2016) قا� .٨
 نتائجه :ه� �مE �لم�
سة، قبل ما لأل+فال ية��الجتماع �لب�نية �لتنمية على ى�لشعب

E: Qهنا ,�
 ىف ��لتج
يبية �لضاب+ة �لمجم�عتيE بيI Eحصائية �اللة B�P ف
  .�لتج
يبية �لمجم�عة لصالح ��الجتماعى �لب�نى للنم� �أل��F مت�س+

 قصصى ب
نامج فعالية م�6 على �لتع
< Iلى ه�فB) ٢٠١٨ (�ل�س�قى �
�سة .٩
 �ج�� نتائجها :ه� مE �كانB �ل
�ضة، +فل ل�6 لمسLليةبا �إلحسا" تنمية فى

,�
 �لمجم�عة ال+فال بالنسبة �ال+فال �
جاB مت�س+اB بيI Eحصائية ��لة ف
 �الحسا" مقيا" على �لبع�6 �لقيا" لصالح ��لبع�6 �لقبلى �لقيا" فى �لتج
يبية
  .بالمسLلية

 ى
ياض نفسى ب
نامج تأثي
 على �لتع
< Iلى ه�فB) ٢٠١٩ (ب��ل�فا� �
�سة .١٠
 ما م
حلة :+فال ل�6 �إل�
�Q متغي
�B بع. لتنمية �لح
كية �أللعا� باستخ���

 بيI Eحصائية �اللة B�P ف
�, �ج�� نتائجها :ه� مE �كانB �لم�
سة، قبل
Eمت�س+ ىف لأل+فال ��لبع�6 �لقبلى �لقياسي Fبع. لنم� �أل�� B�
 �ال�
�كية �لق�
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  .�لبع�6 �لقيا" لصالح �لح
كية
١١. �
 �لح
كية �لمها
�B لبع. تحليلية �
�سة Iلى ه�فB) ٢٠١٩ (محم� سة�

 بب
�مج �ال��F لت+�
 كمLش
 سن��B سB سE لال+فال شي�عا �الكث
 �الساسية
 �لح
كية �لمها
�B �بيف
ي�3 جانجستي� كن�سE نم�PجيE باستخ��� �لح
كية �لت
بية

 ى�ل �لت�صل لنتائج� �ه� �جاBF سن��B، ٦ �ال+فال 6ل� شي�عا �الكث
 �الساسية
  .�لنم�PجيE باستخ��� �ل+فل ���F تقيي� �ستما
�B سبع
ÕîÜÈnÛa@óÜÇ@pb!a‰†Ûa@òÔib�ÛaZ@ @

Eخالل م .
  :�لتالية �لنقا+ �تضح فق� �لسابقة �ل�
�ساB ع
١. E: Qما تشابها هنا Eسة بي�
 �لعملياB في �لسابقة ��ل�
�ساB �لحالية �ل�

  .�إلحصائية
٢. Qببع. تشابه هنا B�

�IG مها� Bمج �ت+بي, قياسها ت� �لتي �ل�ق�
  .عليها �لب
 �م�6 �لح
كية �لتعبي
ية ��ألنش+ة لأل+فال �ألساسية �لح
كاB :همية على �لتأكي� .٣

 حياG في ج�� �لمهمة �لعم
ية �لم
حلة لهP= �أل��ئي مست��ه� تحسيE في ق�
تها
  .�ل+فل

٤. Qمج تصمي� ىف تشابة هنا�
 هP= �ختلفB بينما �ل�
�ساB، جميع في �لت�
يبية �لب
 �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة مE مجم�عة :سا" على قامB بأنها �ل�
�سة

Bكا
 ��لح
كاB �لح
كى ��ال
تجال �لتمثيلية �لح
كية ��لقصS �إليقاعية كالح
 خالل مE �ل+فل ل�6 �لشعبى ��ل
قS �لشعبية ��أللعا� �لتعبي
ية �البتكا
ية
Bكا
 �لعملية حياته في �ل+فل منها يستفي� :E يمكE :خ
6 �مها
�B �ألساسية �لح


= �لي�مية��I� بنجا7 �قته Eي, ع
 - �لتخ+ي+ مها
G( ىه �لمها
�B بع. +
G
  ).�لتق�ي� مها
G -�أل�ل�ياB ت
تي� مها
G -�لتن@ي� مها

 تشجيع على ت��صل ى�لت �لمعلمة لل+البة �لكبي
 �ل��
 على �لحالية �ل�
�سة ت
كي5 .٥
 مع
فية كانB س��F �لن��حى جميع ىف مست��ه� ت+�ي
 في �مساع�ته� �أل+فال،

  .�ج��نية :� مها
ية :�
٦. B5سة تمي�
 تعلي� Iلى ته�< :نها في �لسابقة، �ل�
�ساB عE :يضا �لحالية �ل�

 علمية منهجية ب+
يقة �ألساسية �لح
كاB سن��B) ٦ -٥ (�لمبك
G �ل+ف�لة م
حلة
 ل�يه� �لق�
G ت+�ي
 على �يساع مما ح
كية تعبي
ية :نش+ة شكل على �من@مة

 �لف
ي, 
�7 �تنمية بالنف" ��لثقة �لB�P �ت+�ي
 له� �لمحب� �لنشا+ ن�� الختيا

Eل�يه� ��لتعا�.  
XëŠÏ@szjÛaZ@ @

 فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة ف
�, ت�ج� .١
E��6لبع� ى�لقبل �لقياسي B�

G لمها��I Bلقيا" صالحل �لكلى �مجم�عها �ل�ق� 
Mلبع��.  

 فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة ف
�, ت�ج� ال .٢
Eى��لتتبع �6لبع� �لقياسي B�

G لمها��I Bلكلى �مجم�عها �ل�ق�.  
paõaŠug@szjÛaZ@ @

Bتنا�ل Eجميع �لباحثتا B�F�
 على �شتملB حيT �لبحT به�P تتعل, ى�لت �إلج
 Iع��� خ+��B �كPلQ) �لبحB���: T �لبحT، عينة �لبحT، مجاالB �لبحT، منهج(


G مها
�B بع. على :ث
= �مع
فه �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
نامج �تصمي���I 
Bلى باإلضافة �ل�قI B��+خ Fتصمي� بنا� G

G مها
�B بع. لتقيي� �ستما��I Bل�ق� 

 �لتنفيPية �لخ+��B بع
. �لباحثتاE �قامB سن��B،) ٦ - ٥ (�لمبك
G �ل+ف�لة لم
حلة
�
  .�لنتائج تحليل ىف بها �إلستعانة ت� ى�لت �إلحصائية �لمعالجاB �:خي
wèäß@szjÛaZ@ @

Bستخ�م� Eيبى �لشبة �لمنهح �لباحثتا
 ل+بيعة لمناسبتها �ل��ح�G �لمجم�عة �P تج
Tلبح�.  
püb©@szjÛaZ@ @

 جامعة لمبك
�G لل+ف�لة �لت
بية بكلية لل+ف�لة �لت
ب�6 �لم
ك5: �لمكانية �لح��� .١
  .�إلسكن�
ية

/ ١٠/ ١ مE �ل5منية �لفت
G ىف �لمقت
7 �لب
نامج ت+بي, ت�: �ل5منية �لح��� .٢
  .٢٠٢٠ - ٢٠١٩ �ل�
�سة �لعا� خالل ٢٠١٩/ ١٢/ ١ Iلى ٢٠١٩
Éàn©@òäîÇë@szjÛaZ@ @

 �لمبك
G لل+ف�لة �لت
ب�6 بالم
ك5 �لمبك
G �ل+ف�لة م
حلة �لبحT مجتمع يتمثل
 للمست�6 ١٣٥ ع��ه� ��لبالغ ،٢٠٢٠ -٢٠١٩ �ل�
�سى لعا�ل �إلسكن�
ية جامعة
 جامعة �لمبك
G لل+ف�لة �لت
ب�6 �لم
كI 5ختيا
 ت� �ق� سن��B،) ٦ - ٥ (�لثانى

 �تعا�E بها �لت+بي, �لتيسي
 �لباحثتاE عمل +بيعة مع لمناسبتها عم�يا �إلسكن�
ية
G
��I 5ك
 ع�� Iختيا
 ت� فق� لعم�ية� بال+
يقة �أل+فال مE �لعينة ��ختيا
 معهما، �لم

Eفصلي Eشتمل�� فق� فص�ل، ٣ ع�� مI فل ١٣٥ على+ E٦ -٥ (�لثانى �لمست�6 م (
Bستبعا� �ت� سن��I أل+فال� EيPل� 

 ت� (+فل ٦٠ �لعينة ع�� :صبح حيT غيابه� تك
 عليها +ب, �ل6P �لتج
يبية للمجم�عة +فل ٣٠ �ال�لى مجم�عتى Iلى تقسيمه�
  ).�الست+العية لل�
�سة +فل ٣٠ ��لثانية �لمقت
7، �لب
نامج
paë…c@szjÛaZ@ @

 مها
�B بع. مست�6 تقيي� �مقيا" �لب�نية، �لق�
�B �ختبا
 حTا�لب �ستخ��
G
��I Bل�ق�) G
 مها
G - �أل�ل�ياB تح�ي� مها
G - �لتن@ي� مها
G -�لتخ+ي+ مها

 ).�لتق�ي�

� 
 حسانيE، (�لعلمية �جع�لم
 Iلى بال
ج�� �لباحثتاE قامB: �لب�نية �لق�
�B �ختبا
 لتح�ي� �ل
ياضية �لت
بية �ختبا
�B مجال ىف) ٢٠١٠ محم�، قن�يل، (،)٢٠٠٤

B�
 �هى سن��B) ٦ - ٥ (�ل
�ضة ل+فل �لق�
�B هP= تقي" ى�لت �الختبا
  ).�لح
كية �لس
عة -�لعضلية �لق�
G -�ل
شاقة -�لم
�نة - �لت��ف,(
١. Bلعلمية �لمعامال� B�
 بإج
�F �لباحثتاE قامB :�لب�نية �لق�
�B إلختبا

B�
 �لثانى بالمست�6 +فل ٣٠ ع��ه� �لبالغ �لعينة :+فال على �لب�نية �إلختبا
7��
 �لمبك
G لل+ف�لة �لت
ب�6 بالم
ك5 سن��B) ٦ -٥ (بيE ما :عما
ه� يت
 عينة �خا
3 �لبحT مجتمع مE عش��ئيا Iختيا
ه� �ت� �إلسكن�
ية، جامعة
Tىف �لبح G
 للتحق, �PلQ ٢٠١٩/ ١٠/ ٠٣ Iلى ٢٠١٩/ ٠٩/ ٢٤ مE �لفت

Eم Bلعلمية �لمعامال� =Pله B�
  .�إلختبا
 بت+بي, �ل+
فية �لمقا
نة ص�, �لباحثتاE �ستخ�مB: �الختبا
�B ص�, .٢

B�
 بالمست�6 +فل ٣٠ �ع��ها �لتقنيE عينة على �لب�نية �لق�
�B �ختبا
 إلسكن�
ية� جامعة �لمبك
G لل+ف�لة �لت
ب�6 بالم
ك5 سن��B) ٦ -٥ (�لثانى
3
 ��إل
با� �ألعلى �إل
با� بيE �لف
�, Iيجا� �به�< �لبحT، عينة خا

 :)١ (بالج��ل م�ضح ه� كما �أل�نى،
  �لب�نية �لق�
�B الختبا
�B �ل+
فية �لمقا
نة ص�,) ١ (ج��ل

 �يتني ماE �ختبا
 )٨= E (�أل�نى �إل
با� )٨= E (�ألعلى �إل
با�


 مت�س+ �الختبا
 �ل
ت�

 مجم��

 ت��ل

 مت�س+
 �ل
ت�

 مجم��
 �ل
ت�

(U) (Z) ل�اللة� (P) 

 ٭٠,٠٠١ ٣,٣٨١ ٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٢,٥٠ ٣٦,٠٠ ٤,٥٠ �لت��ف,

 ٭٠,٠٠٠ ٣,٦٢٦ ٠,٠٠٠ ٣٦,٠٠ ٤,٥٠ ١٠٠,٠٠ ١٢,٥٠ �لم
�نة

 ٭٠,٠٠١ ٣,٣٨١ ٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٢,٥٠ ٣٦,٠٠ ٤,٥٠ �ل
شاقة

G
 ٭٠,٠٠١ ٣,٤٢٢ ٠,٠٠٠ ٣٦,٠٠ ٤,٥٠ ١٠٠,٠٠ ١٢,٥٠ �لعضلية �لق�

 ٭٠,٠٠١ ٣,٤٢٢ ٠,٠٠٠ ٣٦,٠٠ ٤,٥٠ ١٠٠,٠٠ ١٢,٥٠ �لح
كية �لس
عة

  (P<0.05) ٠,٠٥ عن� ��ل ٭

 بلغ حيT �أل�نى ��إل
با� �ألعلى �إل
با� بيE �لف
�,) ١ (ج��ل مE يتضح
 بلغ بينما ٤,٥٠ ��ل
شاقة �لت��ف, بإختبا
 �ألعلى لإل
با� �ل
ت� مت�س+
 على حا5 �لح
كية ��لس
عة �لعضلية �
��Gلق �لم
�نة إلختبا
 �ل
ت� مت�س+
 مت�س+ بلغ بينما ١٢,٥٠ ��ل
شاقة �لت��ف, بإختبا
 �أل�نى ��إل
با� ،١٢,٥٠
 �جميعها ٤,٥٠ �لح
كية ��لس
عة �لعضلية ��لق�
G �لم
�نة إلختبا
 �ل
ت�

 .٠,٠٥ مست�6 عن� Iحصائيا ��لة

٣. Bثبا B�
 على :خ
6 م
�B� Gالختبا
 ت+بي, بإعا�G �لباحثتاE �قامB: �الختبا

 بع� �أل+فال ع�� نف"�
 �لج��ل �ي�ضح �الختبا
، ثباB إليجا� :يا� ١٠ م

)٢ (Bثبا B�
  .�الختبا
 ت+بي, Iعا�G ب+
يقة �لب�نية �لق�
�I Bختبا
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  )٣٠= E (�الختبا
 ت+بي, Iعا�G ب+
يقة �لب�نية �لق�
�B �ختبا
�B ثباB) ٢ (ج��ل


 �الختبا
 بيE �ال
تبا+ معامل


 (سي�Eلقيا( 
 (P) �ل�اللة

 ك
�نباq :لفا معامل
Bللثبا 

 ٠,٩٩٣ ٭٠,٠٠١ ٠,٩٨٢ �لت��ف,

 ٠,٩٩٧ ٭٠,٠٠١ ٠,٩٩٦ �لم
�نة

 ٠,٩٣١ ٭٠,٠٠١ ٠,٩٢٢ �ل
شاقة

G
 ٠,٩٨٢ ٭٠,٠٠١ ٠,٩٧٦ �لعضلية �لق�

 ٠,٩٣٣ ٭٠,٠٠١ ٠,٩٣١ �لح
كية �لس
عة

  .٠,٣٦١= ٠,٠٥ عن� �لج��لية) 
 (٠,٠٥ عن� ��ل ٭

 ى�لثان ��لقيا" �أل�ل �لقيا" بيE �ال
تبا+ معامالB) ٢ (�لج� مE يتضح
  .�الختبا
 ثباB على ي�ل مما ٠,٠٥ مست�6 عن� Iحصائيا ��لة


G مها
�B بع. لتقيي� مص�
 مقيا" ���I Bتصمي� (�ل�ق Eلباحثتا�:( 


G مها
�B بع. تقيي� Iلى �لمقيا" ه�P يه�<: �لمقيا" مE �له�< .١��I Bل�ق� 
 �لم��ق< على �جابته خالل مP� EلQ سن��B) ٦ -٥ (�ل
�ضة ل+فل

G
  .�لم+ل�بة �لمص�
٢. B��+خ Fلمقيا" بنا�:  

 �لعلمية �لم
�جع Iلى بال
ج�� �لباحثتاE قامB: �لمقيا" محت�6 تح�ي�  .: 
Bسا�

G مها
�B مست�6 تقيي� على �لقائمة �لسابقة ��ل���I Bب�جه �ل�ق 


G �مها
�B عا���I Bل�ق� Bب�جه لل+فل �ل�ق Sهي� (مثل خا�
 Iب
) ٢٠٠٨ هالل، �بE (مE كل ��
�سة (Tracy, B, 2007)�) ٢٠١٠ �لفقى،

 ,Won)�) ٢٠١٧ حسيE،(� (Ozsoy, D, 2014)�) ٢٠١٣ �ب�
بعة،(�

S., Yu, S. L., 2018)، QلP� >تح�ي� به� 
 ��لف
عية �ل
ئيسية �لمحا�

G مها
�B مست�6 تقيي� �لباحثتاE تست+يع خاللها مE ى��لت للمقيا"��I 
Bضة ل+فل �ل�ق�
  .�م�ض�عية بسه�لة �ل

BشتملI G

بع على �إلستما: B�
 �ت� �ل�قB بإ��
G خاصة :ساسية مها


G مها
�B :ن��� مE بع. Iختيا��I Bمع يتناس� بما �ل�ق =Pحلة ه
 �لم
 ،)م�ق< ١٢ (على �لتخ+ي+ مها
I GشتملB حيT) �لبحT قي� (�لسنية
 �مها
G �ال�ل�ياB تح�ي� ها
�Gم �لتن@ي� مها
G مE كل تك�نB بينما

 .)ح�G على كل م��ق< ١٠ (على �لتق�ي�


بع Iلى �لمقيا" تقيي� عملية تقسي� يت�: �لمقيا" تقيي� +
يقة  .� : F�5ه� :ج:  
� F5تقيي� (�أل�ل �لج G
 بتقيي� �لباحثتاE قامB حيT): �لتخ+ي+ مها

Bلم+ل�بة �إلستجابا� Tحي Bال�نى �لح� كان� Eم Bجا
� G
 مها

جة ٢٤ هى �القصى ��لح� �
جة ١٢ هى +�لتخ+ي�.  

� F5تقيي� (�لثانى �لج G
 بتقيي� �لباحثتاE قامB حيT): �لتن@ي� مها
Bلم+ل�بة �إلستجابا� Tحي Bال�نى �لح� كان� Eم Bجا
� G
 مها


جة ٢٠ هى �القصى ��لح� �
جاB ١٠ هى �لتن@ي��.  
� F5لج� Tتقيي� (�لثال G
 باحثتا�Eل قامB حيT): �ال�ل�ياB تح�ي� مها


جاB مE �ال�نى �لح� كانB حيT �لم+ل�بة �إلستجاباB بتقيي�� 
G

جة ٢٠ ه� ��القصى �
جه ١٠ هى �ال�ل�ياB تح�ي� مها�.  

� F5بع �لج�
 بتقيي� �لباحثتاE قامB حيT): �لتق�ي� مها
G تقيي� (�ل
Bلم+ل�بة �إلستجابا� Tحي Bال�نى �لح� كان� Eم Bجا
� G
 مها


جة ٢٠ هى �القصى ��لح� �
جاB ١٠ هى �لتق�ي��.  
 �لع�ي� على �لباحثتاI E+لعB �لمقيا" ه�P لبناF: �لمقيا" مف
��B صياغة  .3 

Eم Bسا�
 مها
�B م�ض�� تنا�لB �لتى ��ألجنبية �لع
بية ��لبح�T �ل�
G
��I ،Bكما �ل�ق Bلع+� Eلمقايي" على �لباحثتا� Bت� �لتى ��الستبيانا 


G ا
�Bمه لقيا" �ل�
�ساB هP= فى �ستخ��مها��I Bصياغة �عن�. �ل�ق 
B��
  :يلي ما بم
�عاG �لباحثتاE قامB �لمقيا" مف

� Gعا�
 �للغة (ب+
يقتيE ع
ضها ت� حيT �لعبا
�B صياغة ىف �ل�قة م
 يسهل حتى لأل+فال ت�جيهها عن� �لعامية �للغة - كتابتها ىف �لع
بية
 .)فهمها

� Gعا�

�عB حيT �لعبا
�B صياغة ىف �ل�قة م Eلباحثتا� E: كل 
G

G مها
�B مE �لم+ل�بة �لمها
G ن�� تخ�� عبا��I Bلل+فل �ل�ق.  

 جميع عليها ي��ف, ال :� عليها ي��ف, :E يحتمل �لتى �لعبا
�B تجن� �
،Eفمثل �لمفح�صي =Pه B�
 :� �لم��فقة �
جاB بيE تمي5 ال �لعبا

  .�ألفضلية
  .م
كG5 مختص
G عبا
�B �ستخ��� �
 :ب��، ��ئما، (مثل �لشم�لية عبا
��Bل :� �لتعميماB �ستخ��� تجن� �

  )٥٦٣ -٥٦٢ ،٢٠٠٠ عال�، (.)كل
 مقيا" :بعا� مE بع� لكل �لمخصصة مف
��B ع��) ٣ (ج��ل �ي�ضح
B�

G مها��I Bته فى �ل�ق
  .�أل�لية ص�


G مها
�B مقيا" :بعا� مE بع� لكل �لمخصصة مف
��B ع��) ٣ (ج��ل��I Bته فى �ل�ق
 ص�
  �أل�لية


قا� �ألبعا�: B��
 �لمف
��B ع�� �لمف

G
 ١٤ ١٤: ١  . �لتخ+ي+ مها

G
 ١٠ ١٠: ١ . �لتن@ي� مها

G
 ١٠ ١٠: ١ . �أل�ل�ياB تح�ي� مها

G
 ١٠ ١٠: ١ . �لتق�ي� مها

 ٤٤ �لمجم��

 �.  .
 مها
�B لتقيي� �لمقيا" بع
. �لباحثتاE قامB: �لخب
�F على �لع
G
��I Bضة ل+فل �ل�ق�
 على �أل�لية ص�
تها فى سن��B) ٦ - ٥ (�ل
Gلسا�� F�
 �PلQ �ل
ياضية �لت
بية �مجال �أل+فال 
يا. مجال فى �لخب
F6 إلب��:

�F :سف
B �ق� باإلضافة، :� �لتع�يل :� بالحP< س��F �لR 

F�
 Iج
�F �ت� �لمص�
G، �لم��ق< بع. �تع�يل صياغة على �لخب
Bتها فى ��ضعها �لمقيا" فى �لم+ل�بة �لتع�يال
 قامB ث� �لنهائية، ص�
Eضها �لباحثتا
 صالحية مE للتحق, �لخب
�F �لسا�G على :خ
6 م
G بع
 . �لنهائية ص�
تها فى �لمقيا"

 =.  Bللمقيا" �لعلمية �لمعامال 
 ل+فل �لح
كى �إلب��� مست�6 لتقيي� �لمص�

G مها
�B تقيي� بإج
�F �لباحثتاE قامB: �ل
�ضة��I Bفال على �ل�ق+: 

 بيE ما :عما
ه� يت
��7 �لثانى المست�6ب +فل ٣٠ ع��ه� �لبالغ �لعينة
)٦ - ٥ (Bك5 سن��
 �إلسكن�
ية، جامعة �لمبك
G لل+ف�لة �لت
ب�6 بالم

 �لفت
G فى �لبحT عينة �خا
3 �لبحT مجتمع مE عش��ئيا Iختيا
ه� �ت�
Eلى ٢٠١٩/ ٠٩/ ٢٤ مI ٢٠١٩/ ١٠/ ٠٣ QلP� ,للتحق Eم Bلمعامال� 

  .�إلختبا
�B لهP= �لعلمية
  :�لص�, �

 مها
�B مقيا" ص�, بحسا� �لباحثتاE فقامB: �لمحكميE ص�, .١
G
��I Bص�, باستخ��� �ل�ق Eلال�شى �لمحت�6 �ص�, �لمحكمي 

Lawshe Content Validity Ratio (CVR) Tت� حي .
 ع
 �لخب
�F مE ١٥ ع�� على �أل�لية ص�
ته فى �لمقيا"

Eلمناهج مجال فى ��لمتخصصي� ,
 �لت
بية ت�
ي" �+
 بمق�مة مصح�با �لمص
ية بالجامعاB �لت
بية �ل�:ص �ل
ياضية
 ��لتع
ي< منه، ��له�< �لبحT، لمجال ت�ضيحا تضمنB تمهي�ية

 لقيا" �ص�قه صالحيته مE �لتأك� به�< لمص+لحاته، �إلج
�ئى
B�

G مها��I Bحلة :+فال ل�6 �ل�ق
 �Iب��F �ل
�ضة، م

  :ح�ل مالح@اته�

تبا+  .: I ن�� كل Eن��� م: B�

G مها��I ل�Bبالم�ق< �ق 


  .لها �لمناس� �لمص�
  .�لمقيا" مف
��B صياغة �مالئمة �ض�7 م�6  .� 
  .�لمقيا" تعليماB �ض�7 م�6  .3 
  .�لمقيا" مف
��B كفاية م�6  .� 
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  .�إلجابة خيا
�B �مناسبة �ض�7 م�6  .= 
  .PلQ �لى يحتا3 سيا�تك� ت
�نه ما Iضافة :� حP< :� تع�يل  .� 

 :عضاF سا��Gل �لمحكميE �تفا, نس� بحسا� �لباحثتاE قامB �ق�
 �لمقيا" مف
��B مE مف
�G كل على بالجامعاB �لت�
ي" هيئة
Eم Tتمثيل م�6 حي B��

G مها
�B لقيا" �لمقيا" مف��I 

Bحلة :+فال ل�6 �ل�ق
  .�ل
�ضة م
 معا�لة باستخ��� �لمحت�6 ص�, بحسا� �لباحثتاE قامB كما

 �Contentلمحت�6 ص�, نسبة لحسا� Lawshe ال�شى

Validity Ratio (CVR) لكل G�
 مها
�B مقيا" مف
��B مE مف
G
��I Bل�ق� .(In Johnston, P; Wilkinson, K, 2009, 5)  

 ال�شى ص�, �معامل �لمحكميE �تفا, نس�) ٤ (ج��ل �ي�ضح
B��

G مها
�B مقيا" لمف��I Bل�ق�.  

  لمف
��B ال�شى ص�, �معامل �لمحكميE �تفا, نس�) ٤ (ج��ل

G مها
�B مقيا"��I Bل�ق� )E =١٥(  

 � 
  �لكلي �لع��

Eللمحكمي 

  م
�B ع��
 �التفا,

  م
�B ع��
 �الختال<

  �التفا, نسبة
% 

 ص�, معامل
 CVR ال�شي


�
  �لمتعل, �لق
G�
 بالمف

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ١

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ٢

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ٣

٠,٤٦٧ ٧٣,٣٣ ٤ ١١ ١٥ ٤ >Pتح 

 �تقبل تع�ل ٠,٧٣٣ ٨٦,٦٧ ٢ ١٣ ١٥ ٥

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ٦

 �تقبل تع�ل ٠,٧٣٣ ٨٦,٦٧ ٢ ١٣ ١٥ ٧

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ٨

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ٩

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ١٠

٠,٤٦٧ ٧٣,٣٣ ٤ ١١ ١٥ ١١ >Pتح 

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ١٢

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ١٣

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ١٤

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ١٥

 �تقبل تع�ل ٠,٧٣٣ ٨٦,٦٧ ٢ ١٣ ١٥ ١٦

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ١٧

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ١٨

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ١٩

 �تقبل تع�ل ٠,٧٣٣ ٨٦,٦٧ ٢ ١٣ ١٥ ٢٠

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ٢١

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ٢٢

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ٢٣

 �تقبل تع�ل ٠,٧٣٣ ٨٦,٦٧ ٢ ١٣ ١٥ ٢٤

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ٢٥

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ٢٦

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ٢٧

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ٢٨

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ٢٩

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ٣٠

 �تقبل تع�ل ٠,٧٣٣ ٨٦,٦٧ ٢ ١٣ ١٥ ٣١

 �تقبل تع�ل ٠,٧٣٣ ٨٦,٦٧ ٢ ١٣ ١٥ ٣٢

 �تقبل تع�ل ٠,٧٣٣ ٨٦,٦٧ ٢ ١٣ ١٥ ٣٣

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ٣٤

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ٣٥

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ٣٦

 �تقبل تع�ل ٠,٧٣٣ ٨٦,٦٧ ٢ ١٣ ١٥ ٣٧

 �تقبل تع�ل ٠,٧٣٣ ٨٦,٦٧ ٢ ١٣ ١٥ ٣٨

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ٣٩

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ٤٠

 �تقبل تع�ل ٠,٨٦٧ ٩٣,٣٣ ١ ١٤ ١٥ ٤١

 � 
  �لكلي �لع��

Eللمحكمي 

  م
�B ع��
 �التفا,

  م
�B ع��
 �الختال<

  �التفا, نسبة
% 

 ص�, معامل
 CVR ال�شي


�
  �لمتعل, �لق
G�
 بالمف

 �تقبل تع�ل ٠,٧٣٣ ٨٦,٦٧ ٢ ١٣ ١٥ ٤٢

 تقبل ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٠ ١٥ ١٥ ٤٣

 �تقبل تع�ل ٠,٧٣٣ ٨٦,٦٧ ٢ ١٣ ١٥ ٤٤

 %٩٣,٠٣٠ �لمقيا" على لإلتفا, �لكلية �لنسبة مت�س+

 ٠,٨٦١ ككل للمقيا" ال�شى ص�, نسبة مت�س+

 هيئة :عضاF �لسا�G �تفا, نس� :E �لساب, �لج��ل مE يتضح
 مها
�B مقيا" مف
��B مE مف
�G كل ىعل بالجامعاB �لت�
ي"

G
��I B7 �ل�ق��
 يتضح كما%) ١٠٠ - ٨٦,٦٧ (بيE ما تت

G مها
�B مقيا" مف
��B على �لمحكميE �لسا�G �تفا,��I Bل�ق� 
  . %٩٣,٠٣٠ بلغB كلية �تفا, بنسبة
Eلمحت�6 ص�, نسبة �ع� (CVR) يتضح لال�شى Eلج��ل م� 


G مها
�B مقيا" مف
��B جميع :E �لساب,��I Bبقي� تتمتع �ل�ق 
 �لمحت�6 ص�, نسبة مت�س+ بلغ كما مقب�لة، محت�6 ص�,


 �ستفا�B �ق� مقب�لة ص�, نسبة ى�ه ٠,٨٦١ ككل لالختبا
Eلباحثتا� Eم F�
: Bت�جيها� Gلسا�� Eلمحكمي� Eخالل م 
  :مثل �لمالح@اB مE مجم�عة

 :.  >Pح Eتا�
 م�ضح ه� كما �لمقيا" مف
��B مE مف
  .�لساب, بالج��ل

  .�ض�حا :كث
 لتصبح �لمقيا" مف
��B بع. صياغة تع�يل  .� 
 3.  Gعا�I تي�
  .بع. على بعضها بتق�ي� �لمف
��B بع.ل ت

 :بعا� مE بع� لكل �لمخصصة مف
��B ع��) ٥ (ج��ل �ي�ضح

G مها
�B مقيا"��I Bته فى �ل�ق
  .�لنهائية ص�


G مها
�B مقيا" :بعا� مE بع� لكل �لمخصصة مف
��B ع��) ٥ (ج��ل��I Bته فى �ل�ق
 ص�
  �لنهائية

 �لمف
��B ع�� �ألبعا�

G
 ١٢ �لتخ+ي+ مها

G
 ١٠ �لتن@ي� مها

G
 ١٠ �أل�ل�ياB تح�ي� مها

G
 ١٠ �لتق�ي� مها

 ٤٢ �لمجم��

٢. Bلثبا�: 

 قامCronbach's alpha :B ك
�نباq :لفا ثباB معامل  .: 
Eمقيا" بحسا� �لباحثتا G
��I Bيقة باستخ��� �ل�ق
 :لفا +
qنبا�
 ب+
يقة �لثباB معامالB قي� ي�ضح) ٦ (�ج��ل ك


G لمقيا" �لثباB �معامل مف
�G لكل ك
�نباq :لفا��I Bل�ق� 
  .ككل


G لمقيا" �لثباB �معامل مف
�G لكل ك
�نباq :لفا ب+
يقة �لثباB معامالB قي�) ٦ (ج��ل��I Bل�ق� 
 )٣٠= E (ككل

G�
 �لمف

 ثباB معامل
  فى �لمقيا"

 �لمف
�G حP< حالة

G�
 �لمف

 ثباB معامل
  فى �لمقيا"

 �لمف
�G حP< حالة

G�
�لمف
 ثباB معامل

  فى لمقيا"�
 �لمف
�G حP< حالة

G�
 �لمف

 ثباB معامل
  فى �لمقيا"

 �لمف
�G حP< حالة

٠,٨٢٦ ٣٤ ٠,٨٠٩ ٢٣ ٠,٨٠٦ ١٢ ٠,٨٠٥ ١ 

٠,٨١٦ ٣٥ ٠,٨١٦ ٢٤ ٠,٨١٧ ١٣ ٠,٨١٧ ٢ 

٠,٨٢١ ٣٦ ٠,٨١٦ ٢٥ ٠,٨٢٠ ١٤ ٠,٨٢٠ ٣ 

٠,٨٢٦ ٣٧ ٠,٨٢١ ٢٦ ٠,٨٢١ ١٥ ٠,٨١٩ ٤ 

٠,٨٢٤ ٣٨ ٠,٨١٩ ٢٧ ٠,٨١٧ ١٦ ٠,٨١٨ ٥ 

٠,٨٢٢ ٣٩ ٠,٨٢٠ ٢٨ ٠,٨٠٨ ١٧ ٠,٨٢٢ ٦ 

٠,٨١٩ ٤٠ ٠,٨١٣ ٢٩ ٠,٨١١ ١٨ ٠,٨١٠ ٧ 

٠,٨٢٢ ٤١ ٠,٨٢٣ ٣٠ ٠,٨١٥ ١٩ ٠,٨١٩ ٨ 

٠,٨٠٥ ٤٢ ٠,٨٠٦ ٣١ ٠,٨١٠ ٢٠ ٠,٨١٠ ٩ 

٠,٨١١ ٣٢ ٠,٨١٢ ٢١ ٠,٨١٢ ١٠   

٠,٨١٦ ٣٣ ٠,٨١٨ ٢٢ ٠,٨١٥ ١١   

 ٠,٨٢٧ ككل �لمقيا" ثباB معامل
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�P�� Eمعامل كا Bيقةب �لثبا
 :سئلة مE س�Lل لكل :لفا +
 :سفل ككل �لمقيا" :سئلة لمجم�� :لفا قيمة مE :قل �لمقيا"
 يLث
 �لمقيا" عE �غيابه ها� �لس�Lل :E ىيعن فه�P �لج��ل،

 مE :كب
 س�Lل لكل :لفا ثباB معامل كا�PI E �:ما عليه، سلبا
 ىيعن فه�P �لج��ل، :سفل ككل لالختبا
 :لفا قيمة يسا�6 :�
E: ل ���ج�Lيضع< :� يقلل �لس Eم Bغني�،. (�لمقيا" ثبا 

،
 .)١٨٨ ،٢٠٠٠ نص


G مقيا" مف
��E: B �لساب, �لج��ل مE �يتضح��I Bل�ق� 
 ى�ه ككل �لمقيا" ثباB معامل قيمة عE ثباتها معامل يقل

٠,٨٢٧. 

 ثباB بحسا� �لباحثتاE قامB: �لت+بي, Iعا�G ثباB معامل  .� 

G مقيا"��I Bي باستخ��� �ل�ق
 �يبيE �لت+بي,، Iعا�G قة+

G مقيا" ثباB معامالB) ٧ (ج��ل��I Bيقة �ل�ق
 Iعا�G ب+

  .�لت+بي,

G مقيا" ثباB معامالB) ٧ (ج��ل��I Bيقة �ل�ق
   )٣٠= E (�لت+بي, Iعا�G ب+

 )�لثباB معامل (�ال
تبا+ معامل �ألبعا� �

١ G
 ٭٭٠,٨٢٧ �لتخ+ي+ مها

٢ G
 ٭٭٠,٨١٨ �لتن@ي� مها

٣ G
 ٭٭٠,٨٢١ �أل�ل�ياB ح�ي�ت مها

٤ G
 ٭٭٠,٨٢٣ �لتق�ي� مها

 ٭٭٠,٨٥٣ ككل �لمقيا" 

 �لت+بي, Iعا�G ثباB معامل :E �لساب, �لج��ل مE يتضح

G لمقيا"��I Bمعامل �ه� ٭٭٠,٨٥٣ بلغ ككل �ل�ق Bثبا 

 .٠,٠١ �اللة مست�6 عن� Iحصائيا ��ل


G مقيا" ثباB حسا� خالل �مE تق�� �مما��I Bي �ل�ق
 قتىب+
 ب�
جة يتمتع �لمقيا" :E يتضح �لت+بي, �Iعا�G ك
�نباq :لفا

 �لبحT فى �ستخ��مها Iمكانية Iلى يشي
 مما �لثباB، مE م
تفعة
  .�لبحT عنها سيسف
 �لتى بالنتائج ��ل�ث�, �لحالى،

  :�لمقت
7 �لب
نامج �
١. B��+ع��� خI نامج
  :�لمقت
7 �لب

  :لمقت
�7 �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
نامج �ضع :س"  .: 
� E: نامج يتناس�
 +فل (�لمسته�فة �لسنية �لم
حلة خصائS مع �لب

 ).سن��B) ٦ - ٥ (�ل
�ضة

� E: نامج يتناس�
  .سن��B) ٦ - ٥ (لأل+فال �لب�نية �لق�
�B مع �لب
� E: عى�
  .�أل+فال بيE �لف
�ية �لف
�, �لب
نامج ي
 �لمسته�فة �لسنية للم
حلة مناسبة ت�
يسية �ست
�تيجياB �ستخ��� �

 .)سن��B) ٦ - ٥ (�ل
�ضة فل+(

  .لل+فل ��لمناسبة �لمختلفة �لتعليمية �ل�سائ+ �ستخ��� �
 تنمية Iلى �لمقت
7 �لب
نامج يه�<: �لمقت
7 للب
نامج �لعا� �له�<  .� 

B�

G مها��I Bضة ل+فل �ل�ق�
 �ألنش+ة خالل مE سن��B) ٦ - ٥ (�ل
  .�لح
كية �لتعبي
ية

 محت�6 ب�ضع باحثتا�Eل قامB: �لمقت
7 للب
نامج �لعلمى محت�6  .3 

G �مها
�B �لح
كية �لتعبي
ية �النش+ة ض�F ىف �لب
نامج��I Bل�ق� 
 :كالتالى �ه� سن��B) ٦ - ٥ (�لثانى للمست�6 �أل�ل �ل�
�سى بالفصل

� B�
  :�لمها
١. G
 ج��ل (�لتالية ��النش+ة �لمفاهي� �ختيا
 ت�: �ل�قB تخ+ي+ مها

،Sملية �لساعة �لحص
 ة�لسن فص�ل �ت+�
�تها، �ل
 ).�شه� على ي�مياB �خض
��تها،

٢. G
 �لعائلة، (�لتالية ��النش+ة �لمفاهي� �ختيا
 ت�: �ل�قB تن@ي� مها

 تن@ي� غ
فتهما، تن@ي� ىف �شه� على ساع� �لشتاF، يع� كي<
Bل�ق�(. 

٣. G
 �لتالية ��النش+ة �لمفاهي� �ختيا
 ت�: �أل�ل�ياB تح�ي� مها
 �جبة ن
ت� هيا 
s،�ل+�� فى +بي� ي�مياB �لمبك
، �الستيقا@(

،Fل لعبة �لغ���Lج��� س�(. 

٤. G
 قبل ما ح��ته (�لتالية ��النش+ة �لمفاهي� �ختيا
 ت�: �لتق�ي� مها
 لعبة �لصحيح، �لكا
B الختيا
 معا �لنباB، نم� م
�حل �لن��،

 ).ال :� نع�

 محت�6 مفاهي� بت�@ي< �لباحثتاE قامB: �لح
كية �لتعبي
ية �النش+ة �
Bلم�ض�عا� Eية �ألنش+ة لخال م
 لتنمية �PلQ �لح
كية �لتعبي

B�

G مها��I Bضة، +فل عن� �ل�ق�
 �لباحثتاE �ستخ�مB حيT �ل
 :كالتالى ت�@يفها �ت� �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة

 على ي�مياB (�لتالية للمفاهي� �لخاS �لنشا+: �لح
كية �لقصة .١
 قبل ما ح��ته �ل+��
s، فى +بي� ي�مياB �لعائلة، �شه�،


�Q فه� Iلى �ل
�ضة +فل مساع�G به�<) ���لن�I� لمفاهي�� 
 �لحيا= على �ل
�ضة +فل تع
< :هميتها مE تعتب
 ى��لت �لعلمية
 .�لمحي+ة ��لبيئة

 �ل
ملية �لساعة لمفه�مى �لخاS �لنشا+: �لح
كى �إليقا� .٢
 ل+فل مه� يع� �ل6P �خض
��تها �لسنة فص�ل �ت+�
�تها،

 �Iكتسا� �إليقاعية إلستجابا�B تحسيE يت� +
يقه فعE �ل
�ضة
G
 .�لت
كي5 على �لق�

 ن
ت� هيا "�التية للمفاهي� �لخاS �لنشا+: �لتنافسية �أللعا� .٣
 �لصحيح، �لكا
B الختيا
 معا �ج���، س�Lل لعبة �لغ��F، �جبة
 �Iكتشافه لعالمه �ل
�ضة +فل Iستيعا� به�<" ال :� نع� لعبة

 �لمحي+يE مع شخصية�ل عالقاته مE ��لت+�ي
 ��الخ
يE لنفسه
 .به

٤. Bكا
 كي< "لمفه�مى �لخاS بالنشا+: �البتكا
ية �لتعبي
ية �لح
 ل+فل :هميتها فمE" �ل�قB تن@ي� �لنباB، نم� م
�حل �لشتاF، يع�

 �Iب��F ��لحسية �لPهنية �لق�
G تنمية على تعمل :نها �ل
�ضة
 .�لح
كى �أل��F ىف ��لمبا�
G �لتلقائية ��ع� بح
ية 
:يه

 ساع� "لمفه�مى �لخاS بالنشا+: �ل�
�مى �لح
كى ال�ال
تج .٥
 �الستيقا@ �لحصS، ج��ل غ
فتهما، ن@ي�ت ىف �شه� على



يقه فعE �ل
�ضة ل+فل مه� يع� �ل6P" �لمبك+ Eيمك 
 �لتعبي
Q
 ��ألح��T للح
كة مستم
 تتابعى �نم� �Iبتكا
 بتلقائية ��لتح
 .�ل��قعية

 �.  Bتيجيا�
 ت+بي, فى �لباحثتاI EستعانB: �لمستخ�مة �لت�
يسية �الست
 تناس� بحيT �لمختلفة �لت�
يسية �الست
�تيجياB مE بمجم�عة �لب
نامج

 �لباحثتاI Eستخ�مB فق� �لعملى، ��لمحت�6 �أله��< مE كل
Bتيجيا�
 �لPهنى �لعص< - �لمشكالB �حل �الستكشا<: (�لتالية �الست

 -��لنم�3P لقا�Fال - �ألسئلة �+
7 ��لح��
 �لمناقشة -�ل
�جعة ��لتغPية
 .)��لخ+أ �لمحا�لة - �لتعا�نى �لتعلي� -�لقصS �ست
�تيجية

 =.  Bلمستخ�مة �لتعليمية ��ل�سائل �أل���� :BستعانI Eت+بي, فى �لباحثتا 
 تناس� بحيT �لمختلفة �لتعليمية ��ل�سائل �أل���B مE بمجم�عة �لب
نامج

 Data -�ت
كمبي :جهI) G5ستخ��� فت� �لعملى، ��لمحت�6 �أله��< مE كل

Show - نامج
 Power �لش
�ئح ع
. ب
نامج - Movie Maker ب

Point - Bمختلفة مجسما- Bئ" مجسما�
 - متن�عة �مالب" لع
Bقما� - :نفا, -مختلفة :قمشة - خ+� صنا�ي, - :+��, - مكعبا: - 
Bسماعا- G
 ).ك�
 -ح��ج5 -حبال -صفا
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 �.  .
 - �لح
كى �لتعبي
 (مجالى ىف �لخب
�F على �لب
نامج محت�6 ع
 �ألنش+ة ب
نامج ع
. ت�): �لب
نامج ص�,) (�ل+فل تعلي� �+
, مناهج

 �لخب
�F مE :ستاP ١٥ ع�� على �أل�لية ص�
ته فى �لح
كية �لتعبي
ية
Eلمناهج مجال فى ��لمتخصصي� ,
 �ل
ياضية �لت
بية ت�
ي" �+

 تضمنB تمهي�ية بمق�مة مصح�با �لمص
ية بالجامعاB �لت
بية �:ص�ل
 لمص+لحاته، �إلج
�ئى ��لتع
ي< منه، ��له�< لبحT،� لمجال ت�ضيحا

 بع. تنمية على �ق�
ته بنائه �ص�, صالحيته مE �لتأك� به�<
B�

G مها��I Bضة، :+فال ل�6 �ل�ق�
 �تع�يالته�، مالح@اته� �Iب��F �ل
 �ألنش+ة ب
نامج ح�ل �لمحكميE �لسا�I Gتفا, نس� �آلتى �لج��ل �ي�ضح
  .�لح
كية �لتعبي
ية

  )١٥= E (�لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
نامج ح�ل �لمحكميE �لسا�I Gتفا, نس�) ٨( ج��ل

 �لبن� �
 م
�B ع��

 �التفا,

 م
�B ع��
 �الختال<

 نسبة
 %�التفا,

 ١٠٠ - ١٥ . �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
نامج :ه��< �ض�7 ١

 �لح
كيـة  �لتعبي
يـة  �ألنـش+ة  ب
نـامج  :ه��< بيE �لت
�ب+ ٢
 . �محت��=

٩٣,٣٣ ١ ١٤ 

 ١٠٠ - ١٥ . �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
نامج لمحت�6 ى�لمن+ق �لتسلسل ٣

 ٩٣,٣٣ ١ ١٤ . �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
نامج جلساB بيE �لت
�ب+ ٤

 ٨٦,٦٧ ٢ ١٣ . �لت�
يسي للب
نامج �لمخ++ة �ل5منية �لم�G كفاية ٥

 ب
نامج بأه��< �
تبا+ها �6م� �لت�
يسية �الست
�تيجياB فعالية ٦
 . �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة

١٠٠ - ١٥ 

 بأهـ��<  �
تبا+هـا  �6م� �لمستخ�مة �لتعليمية �ل�سائل فعالية ٧
 . �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
نامج

٩٣,٣٣ ١ ١٤ 

 ب
نـامج  بأهـ��<  �
تبا+هـا  �6مـ�  �لمختلفة �ألنش+ة فعالية ٨
 . �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة

٨٦,٦٧ ٢ ١٣ 

 �لتعبي
يـة  �ألنش+ة ب
نامج ��خل �لمختلفة �ألنش+ة بيE كامل�لت ٩
 . �لح
كية

٨٦,٦٧ ٢ ١٣ 

١٠ 
 �ألنـش+ة  ب
نامج فى �لمستخ�مة �لتق�ي� :سالي� �مالئمة كفاية

 . �لح
كية �لتعبي
ية
١٠٠ - ١٥ 

 %٩٤  �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
نامج على لإلتفا, �لكلية �لنسبة

 �لمحكميE �لسا�G قبل مE �لكلية �التفا, نسبة E: �لساب, �لج��ل مE يتضح
 نسبة �هى% ٩٤ بلغB �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
نامج صالحية على
 �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
نامج صالحية Iلى يشي
 مما م
تفعة؛ �تفا,

  .�لبحT عنها سيسف
 �لتى بالنتائج ��ل�ث�, للت+بي,
٢. B�F�

�7لمقت للب
نامج �لتنفيPية �إلج:  

 ت+بي, قبل للمجم�عة �لقبلى �لقيا" بإج
�F �لباحثتاE قامB: �لقبلى �لقيا"  .: 
 لل+ف�لة �لت
بية بكلية لل+ف�لة �لت
ب�6 �لم
ك5 أل+فال �لمقت
7 �لب
نامج
G
 :مE كل فى سن��B) ٦ - ٥ (�لثانى بالمست�6 �إلسكن�
ية جامعة �لمبك


G مها
�B بع. لتقيي� �لمص�
 �لمقيا" ت+بي, ���I ل�ق�B) تصمي� 
Eلباحثتا� (QلP� Eيخ م
 .٢٠١٩/ ٠٩/ ٢٩ تا

 �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
نامج ت+بي, ت�: �لمقت
7 �لب
نامج ت+بي, �
/ ٠١ مE �ل5منية �لفت
G خالل �لبحT عينة على �لمقت
7 �لح
كية

 ت� فق� �لب
نامج تنفيP ��ستغ
, ٢٠١٩/ ١٢/ ٠١ �لى ٢٠١٩/ ١٠
Sأل�ل �ألسب�� تخصي� Bلقبلية للقياسا� Eسابيع �ثما: Pنش+ة لتنفي: 
 ب5مE م
تيE ب��قع :سب�� على مفه�� كل Iشتمل حيT �لب
نامج

 �لباحثة 
�عB �ق� �لبع�ية، للقياساB �ألخي
 ��ألسب�� �نص< ساعة
Bسمية �لع+ال
  .�لب
نامج تنفيP :يا� تتخلل �لتى �ل

 �لمح��G �ل5منية �لخ+ة IنتهاF بع� �لباحثتاE قامB: �لبع�M �لقيا"  .� 
 بكلية لل+ف�لة �لت
ب�6 �لم
ك5 :+فال مجم�عة بمقابلة �لمقت
7 ب
نامجلل

 �لثانى بالمست�6 �لمختا
G �إلسكن�
ية جامعة - �لمبك
G لل+ف�لة �لت
بية
)٦ - ٥ (Bسن�� F�
 �لمص�
 �لمقيا" ت+بي, �هى �لبع�ية �لقياساB إلج


G مها
�B بع. لتقيي���I Bتصمي� (�ل�ق Eلباحثتا� (QلP� Eيخ م
 تا
٢٠١٩/ ١٢/ ٠٣.  
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 ض�F فى �لنتائج �مناقشة �تفسي
 �لبحT ف
�. صحة �ختبا
 �لجF5 ه�P يتنا�ل

 �لبحT، بت�صياB �لجF5 ه�P �لباحثتاE �تختت� �لسابقة، ��ل�
�ساB �لن@
6 �إل+ا

Tحة ��لبح�
 مE للتأك� ناBللبيا ى�إلحصائ �لتحليل فى �لباحثتاE �عتم�B ب��ية. �لمقت
 B (t- Test (�ختبا
: �ألتية �إلحصائية �ألسالي� على ع�مها مE �لبحT ف
�. صحة

Bتب+ة للعينا
 �ل�
جاB مت�س+اB لمقا
نة �يستخ�� Paired- Samples t- Test �لم
 �لتأثي
 �حج� ،(Pallant, J, 2007, P232) مختلفتيE مناسبتيE فى �لمجم�عة لنف"
I (ηيتا م
بع

2
) >
 تنمية ىف �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
نامج تأثي
 حج� على للتع

B�

G مها��I Bضة، +فل ل�6 �ل�ق�
 ،)١ - صف
 (مE �لتأثي
 حج� قيمة �تت
��7 �ل
Tحي 
I (ηيتا م
بع قيمة تك�E عن�ما: :Cohen (1988) E ك�هيE 6ي

2
 تعنى (0.1≤

I (ηيتا م
بع قيمة تك�E �عن�ما منخف.، تأثي
 حج�
2
 مت�س+، تأثي
 حج� نىتع (0.3≤

I (ηيتا م
بع قيمة تك�E �عن�ما
2
 ;Corder, G). م
تفع تأثي
 حج� تعنى (0.5≤

Foreman, D, 2014, p59)  
 �إلحصائية �لب
�مج ح5مة للبياناB �إلحصائى �لتحليل فى �لباحثتاE �ستخ�مB �ق�
 ع
. ىيل �فيما �إلحصائية، �لمعالجاB الج
�P� FلQ (SPSS-20) �الجتماعية للعل��
  :�تفسي
ها �لنتائج

� 
 :�أل�ل �لف
. صحة �ختبا

١. .
 ف
�, ت�ج� ":نه على ينS �ل6P �أل�ل �لف
. صحة �ختبا
 نتائج ع
 �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة

G لمها
�B ��6لبع� ى�لقبل��I Bلقيا" لصالح �لكلى �مجم�عها �ل�ق� 

Mلبع�� ."
 B (t- Test (�ختبا
 �لباحثتاE �ستخ�مB �لف
. ه�P صحة الختبا
Bتب+ة للمجم�عا
 :+فال �
جاB مت�س+ى بيE �لف
, �اللة لحسا� �لم

G لمها
�B ��لبع�6 �لقبلى �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة��I Bل�ق� 
η) �لتأثي
 حج� بحسا� �لباحثتاE قامB كما. �لكلى �مجم�عها

2
) >
 على للتع


G مها
�B تنمية فى �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب
نامج تأثي
 حج���I Bل�ق� 
  :�آلتى �لج��ل ي�ضحها ��لنتائج �ل
�ضة، +فل ل�6

 �لمجم�عة :+فال �
جاB مت�س+ى بيE �لف
�, ل�اللة �لتأثي
 حج� �قيمة B �ختبا
 نتائج) ٩ (ج��ل

G لمها
�B ��لبع�6 �لقبلى �لقياسيE فى �لتج
يبية��I Bلكلى �عها�مجم �ل�ق�) E =٣٠(  

η) �لتأثي
 حج� �لف
�, �اللة �لبع�M �لقيا" �لقبلي �لقيا"
2
) 

B�
 �لمتغي
 قيمة � � � �

)B( 

 مست�6
 �ل�اللة

 �ل�اللة �لقيمة

G
 م
تفع ٠,٨٨٥ ٠,٠١ ١٤,٩٧٠ ١,٣٣ ٨,٦٣ ١,٢٥ ٢,٩٧  �لتخ+ي+ مها

G
 م
تفع ٠,٩١٢ ٠,٠١ ١٧,٣٧٩ ١,٢٥ ٨,٥٧ ١,٢٤ ٣,٢٠  �لتن@ي� مها

G
 م
تفع ٠,٨٨٢ ٠,٠١ ١٤,٧٤٤ ١,٥١ ٧,٨٣ ١,١٥ ٢,٧٠  �أل�ل�ياB تح�ي� مها

G
 م
تفع ٠,٨٣٠ ٠,٠١ ١١,٩٠٢ ١,٨٥ ٧,٦٣ ١,١٤ ٢,٧٧  �لتق�ي� مها

ــ�� ــي �لمجمـ  �لكلـ
B�

G لمها��I Bل�ق� 

 م
تفع ٠,٩٦٣ ٠,٠١ ٢٧,٦٠٨ ٢,٥٩ ٣٢,٦٧ ٣,٠٠ ١١,٦٣

 ىمت�س+ بيE اIحصائي ��لة ف
�, ت�ج� :نه �لساب, �لج��ل مE يتضح
Bجا
 لمها
G ��6لبع� ى�لقبل �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
 قيمة ى�ه ١٤,٩٧٠) B (قيمة بلغB حيT �لبع�M؛ �لقيا" لصالح �لتخ+ي+

 ،%٨٨,٥ هى �لتبايE نسبة كاE بينما ،٠,٠١ �اللة مست�6 عن� Iحصائيا ��لة
 �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة ف
�, �ت�ج�

 بلغB حيT �لبع�M؛ �لقيا" لصالح �لتن@ي� لمها
G ��6لبع� ى�لقبل �لقياسيE فى
 بينما ٠,٠١ �اللة مست�6 عن� Iحصائيا ��لة قيمة ى�ه ١٧,٣٧٩) B (قيمة
Eنسبة كا Eت�ج� ،%٩١,٢ هى �لتباي� ,�
 ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة ف

Bجا
 تح�ي� لمها
G ��6لبع� ى�لقبل اسي�Eلقي فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
B؛ �لقيا" لصالح �أل�ل�ياMلبع�� Tحي Bقيمة بلغ) B (قيمة ى�ه ١٤,٧٤٤ 

 ،%٨٨,٢ على �لتبايE نسبة �ح@يB ،٠,٠١ �اللة مست�6 عن� Iحصائيا ��لة
 �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة ف
�, �ت�ج�

 بلغB حيT �لبع�M؛ �لقيا" لصالح �لتق�ي� لمها
G ��6لبع� ى�لقبل �لقياسيE فى



pb!a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)2qdm@wßbãŠi@òİ’ãc@òí2jÈm@òî×Šy@óÜÇ@(… ١٠ 

 بينما ٠,٠١ �اللة مست�6 عن� Iحصائيا ��لة قيمة ى�ه ١١,٩٠٢) B (قيمة
Eنسبة كا Eت�ج� ،%٨٣ هى �لتباي� ,�
 ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة ف

Bجا
 للمجم�� ��6لبع� ى�لقبل �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �

G لمها
�B ى�لكل��I B؛ �لقيا" لصالح �ل�قMلبع�� Tحي Bقيمة بلغ) B (

 نسبة كاE بينما ،٠,٠١ �اللة مست�6 عن� Iحصائيا ��لة قيمة ى�ه ٢٧,٦٠٨
Eآلتى �لشكل �ي�ضح%. ٩٦,٣ هى �لتباي� Gلمت�س+ى �لبيانية �ألعم� Bجا
� 

G لمها
�B ��لبع�6 �لقبلى �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال��I Bل�ق� 

  .�لكلى ها�مجم�ع

 ��6لبع� ى�لقبل �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىلمت�س+ �لبيانية �ألعم�G) ١ (شكل
B�

G لمها��I Bلكلى �مجم�عها �ل�ق�.  

 ��لة ف
�, ت�ج� ":نه على ينS:  �أل�ل �لف
. صحة �ختبا
 نتائج مناقشة .٢
 ى�لقبل �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا


G لمها
�B ��6لبع���I Bلقيا" لصالح �لكلى �مجم�عها �ل�ق� Mلبع�� "Tحي 
Bنتائج :�ضح .
 مت�س+اB بيI Eحصائية ��لة ف
�قا هناE: Q �أل�ل �لف
Bجا
 حيT مE ��لبع�6 �لقبلى �لقياسيE ىف �لتج
يبية بالمجم�عة �أل+فال �

G مها
�B مقيا"��I Bلب ىف �لمستخ�� �ل�ق�،Tتفا� يعنى مما ح
I Bجا
� 
 �لب
نامج لجلساB تع
ضه� بع� تحسنه� ى�بالتال �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال

7
 ��أللعا� �لح
كية كالقصS �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة �هى �لمقت
 ��اليقا� �البتكا
ية �لتعبي
ية ��لح
كاB �ل�
�مى �لح
كى ��ال
تجال �لتنافسية
  .�لشعبى ��ل
قS �لح
كى
6
 ما ض�F ىف �من+قية +بيعية تب�� �أل�ل �لف
. نتائج :E �لباحثتاE �ت
 �مت+لباB لخصائS �م
�عاته �فنياB :س" مE �لبحT ب
نامج تضمنه
Bضة +فل �سما�
 �لمجم�عة :+فال �ستفا�G م�6 على ب��
= Iنعك" مما �ل

 كPلQ �لمنش��G، أله��فه �لب
نامج �تحقي, �لبحT ب
نامج مE �لتج
يبية
Bص
 جلساB حض�
 ىف �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �نت@ا� على باحثتا�Eل ح

�عB �لبحT، ب
نامج مE ممكنة �ستفا�G :كب
 تحقي, لضماE �لب
نامج� 
Eلباحثتا� E: نامج يتس�
 �لمجم�عة أل+فال �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة ب

ية �لتج
يبية�
 Iلى �لصع� Iلى �لسهل مE �لت�
ي� ىف ��لت�
3 باالستم

  .�لم
ك� �لى �لبسي+ �مE صع��أل
 ىف ��لت
ب�ية �لت�
يبية �لب
�مج :همية على تأكي�� �لف
. هP نتائج �تأتى
Gتنمية 5يا�� B�

G مها��I Bضة، +فل ل�6 �ل�ق�
 محم�، (تLك� حيT �ل

٢٠٠٨ (E: ي�

ي, عE ��أل��F �لت�+ Bكا
 �ل
�ضة ل+فل �الستكشافية �لح
 مها
�B خاللها مE يحسE مما �لحياتية ته�مها
� على كثي
I Gيجابية Rثا
 له

G
��I Bل�يه �ل�ق.  

G مها
�B تنمية :E) ٢٠١٥ حسيE، (تLك� كما��I Bل�ق� Eخالل م 

Bكية �لمسابقا
 �ل
�ضة +فل Iنتبا= تج�P فيها �لمها
�B �ت+بي, ��لفنية �لح
 مE مستم�G �ألنش+ة تلQ كانB حيT له، �ممتع شي, �لم�ض�� يجعل مما

 �ح
صا م
�نة :كث
 جعله مما له، �معنى مغB�P� 65 �مية�لي حياته
Gلكاملة لالستفا�� Eنامج :نش+ة م
  .�لمستخ�� �لب

� 
  :�لثانى �لف
. صحة �ختبا
١. .
 ف
�, ت�ج� ال ":نه على ينS: �لثانى �لف
. صحة �ختبا
 نتائج ع

 �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB مت�س+ى بيI Eحصائيا ��لة

G لمها
�B ��لتتبعى �لبع�6��I Bلكلى �مجم�عها �ل�ق� "
 ه�P صحة �الختبا
.
 �لم
تب+ة للمجم�عاB( t- Test B (�ختبا
 �لباحثتاE �ستخ�مB �لف
 فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB مت�س+ى بيE �لف
, �اللة لحسا�
Eلتتبعى �لبع�6 �لقياسي�� B�

G لمها��I Bج��لنتائ �لكلى، �مجم�عها �ل�ق 
  :�آلتى �لج��ل ي�ضحها

 فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB مت�س+ى بيE �لف
�, ل�اللة) B (�ختبا
 نتائج) ١٠ (ج��ل
Eلتتبعى �لبع�6 �لقياسي�� B�

G لمها��I Bلكلى �مجم�عها �ل�ق�) E =٣٠(  

 �لف
�, �اللة �لتتبعي �لقيا" �لبع�M �لقيا"

B�
 �لمتغي
 )B (قيمة � � � �

 مست�6
 �اللة�ل

G
 ��لة غي
 ٠,٨٢٢ ١,٥٣ ٨,٢٧ ١,٣٣ ٨,٦٣ �لتخ+ي+ مها

G
 ��لة غي
 ١,٠٦٠ ١,٥٣ ٨,١٣ ١,٢٥ ٨,٥٧ �لتن@ي� مها

G
 ��لة غي
 ٠,٧٦٤ ١,٦٨ ٧,٥٣ ١,٥١ ٧,٨٣ �أل�ل�ياB تح�ي� مها

G
 ��لة غي
 ٠,٧٩١ ١,٦١ ٧,٩٧ ١,٨٥ ٧,٦٣ �لتق�ي� مها

ــ�� ــي �لمجمـ  �لكلـ
B�

G لمها��I Bل�ق� 

١,٣٠٧ ٢,٥٥ ٣١,٩٠ ٢,٥٩ ٣٢,٦٧ 
 ��لة غي

 ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة ف
�, ت�ج� ال: :نه �لساب, �لج��ل مE يتضح
Bجا
 لمها
G ى��لتتبع �6لبع� �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �

 عن� Iحصائيا ��لة غي
 قيمة ى�ه ٠,٨٨٢) B (قيمة بلغB حيT �لتخ+ي+؛

جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا �لة� ف
�, ت�ج� �ال ،٠,٠ �اللة مست�6� 
 حيT �لتن@ي�؛ لمها
G ى��لتتبع �6لبع� �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال
Bقيمة بلغ) B (قيمة ى�ه ١,٠٦٠ 
 �اللة مست�6 عن� Iحصائيا ��لة غي
 �لمجم�عة :+فال �
جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة ف
�, ت�ج� �ال ،٠,٠٥

 بلغB حيT �أل�ل�ياB؛ تح�ي� لمها
G ى��لتتبع �6لبع� �لقياسيE فى �لتج
يبية
 ،٠,٠٥ �اللة مست�6 عن� Iحصائيا ��لة غي
 قيمة ى�ه ٠,٧٦٤) B (قيمة
 �لمجم�عة :+فال �
جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة ف
�, ت�ج� �ال

 قيمة بلغB حيT �لتق�ي�؛ تح�ي� لمها
G ى��لتتبع �6لبع� �لقياسيE فى �لتج
يبية
)B (مةقي ى�ه ٠,٧٩١ 
 �ال ،٠,٠٥ �اللة مست�6 عن� Iحصائيا ��لة غي

 �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا ��لة ف
�, ت�ج�

G لمها
�B ى�لكل للمجم�� ى��لتتبع �6لبع� �لقياسيE فى��I ؛Bل�ق� Tحي 

Bقيمة بلغ) B (قيمة ى�ه ١,٣٠٧ 
 �اللة مست�6 عن� Iحصائيا ��لة غي
 :+فال �
جاB لمت�س+ى �لبيانية �ألعم�G �آلتى ل�لشك �ي�ضح ،٠,٠٥


G لمها
�B ��لتتبعى �لبع�6 �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة��I Bل�ق� 
  .�لكلى �مجم�عها

 ى��لتتبع �6لبع� �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىلمت�س+ �لبيانية �ألعم�G) ٢ (شكل
B�

G لمها��I Bلكلى �مجم�عها �ل�ق�  

 ��لة ف
�, ت�ج� ال ":نه على ينS: �لثانى �لف
. صحة �ختبا
 نتائج مناقشة .٢
 �لقياسيE فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىمت�س+ بيI Eحصائيا
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G لمها
�B ى��لتتبع �6لبع���I Bلكلى �مجم�عها �ل�ق� "Bنتائج :�ضح 
.

ت� مت�س+اB بيI Eحصائيا ��لة ف
�, �ج�� ع�� �لثانى �لف Bجا
� 
 مقيا" :بعا� على ��لتتبعى، �لبع�6 �لقياسيE ىف �لتج
يبية بالمجم�عة �أل+فال
B�

G مها��I Bجة �ل�ق

 يعنى مما للمقيا" �لكلية ��ل��
 ل�6 �لتحسE �ستم

��

 �لباحثتاE �تفس
. �لمتابعة فت
G حتى �لتج
يبية �لمجم�عة :ف�
 Iستم
Eضة :+فال ل�6 �لتحس�
 IنتهاF مE ي�� ١٥ بع� �لتج
يبية بالمجم�عة �ل

 Iلى �لمقت
7 �لب
نامج ت+بي,�
 �لمتابعة، فت
G خالل �لب
نامج :ث
 Iستم
QلPك� 
 خالل �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال له تع
. �ل6P �اليجابى �لت�عي� :ث

G
 �لمكآفأB :� �أللعا� مما
سة :ثناF كاE س��F �لمقت
7 �لب
نامج ت+بي, فت

ية على للتحفي5 ها�ستخ��م ت� ق� ى�لت ��لج��ئ5�
 �النت@ا� ىف �الستم

 :��F مست�6 تحسE ىف �ألث
 :كب
 له كاE مما �لت�
يبية �لجلساB بحض�

  .�لتج
يبية �لمجم�عة :+فال
Eهنا �م Eلق�ل يمك� E: E6 �لتحسPل� :

G مها
�B ىف +��I Bل�6 �ل�ق 
 مجب
نا �ج��6 �فاعلية :ث
 Iلى يع�� �لتج
يبية بالمجم�عة �ل
�ضة +فل

 Iيجابى :ث
 له كاE ��ل6P �لبحT ىف �لمستخ�� �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة

 خالل مE لتحقيقه �لباحثتاE تسعى :ساسى ه�< كاP� EلQ �فعال، مLث

  .�لبحT ىف �لمستح�� �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة على �لقائ� �لب
نامج
 ىه جةفالنتي) ٢٠١٧ حسيE، (بحT نتيجة مع �لبحT ه�P نتيجة IتفقB �ق�
E: :ي�ج� ال ,
 �لمجم�عة �
جاB مت�س+ بيI Eحصائية �اللة ��P ف


G بمقيا" ى��لتتبع �لبع�M �لقياسيE في �لتج
يبية��I Bل�ق�.  
 ال: :نه هى �لنتيجة فكانB) ٢٠١٨ كمال، سعي�، (مE كل بحT نتيجة �تLك�
 في �لتج
يبية �لمجم�عة �
جاB مت�س+ بيI Eحصائية �اللة ��P ف
, ي�ج�

  .�لمستخ�� �لب
نامج ت+بي, مE ي�� ١٥ بع� ى��لتتبع �لبع�M قياسي�Eل
pbubnän!üaZ@ @

 ح��� �فى نتائج مE �لباحثتاI Eليه ت�صلB ما I+ا
 �فى �لبحT له�< تحقيقا
 تأثي
� له �لمع� �لب
نامج :E �لى �لت�صل ت� �لبياناB، جمع �:���B �لمستخ��، �لمنهج
  :مE كل على Iيجابيا


تفا� .١I 6مست� B�

G مها��I Bيبية �لمجم�عة ل�6 �ل�ق
 تف�, على ي�ل مما �لتج

G مها
�B قيا" نتائج ىف �لتج
يبية �لمجم�عة��I Bضة ل+فل �ل�ق�
 بالقيا" �ل

  .�لبع�6

G مها
�B مست�6 ىف �لتج
يبية �لمجم�عة تف�, .٢��I Bلبع�6 بالقيا" �ل�ق� .

Bمست�6 ىف �لثبا B�

G مها��I Bيبية� �لمجم�عة ل�6 �ل�ق
 بع� حتى لتج
Fالنتها� Eنامج م
 �لقيا" ىف �لتج
يبية �لمجم�عة :E على ي�ل مما �لمقت
7 �لب

 مها
�B مست�6 تقيي� ىف Iحصائية ��لة ف
�قا بينهما ي�ج� ال ى��لتتبع �6لبع�
G
��I Bضة ل+فل �ل�ق�
  .�لتج
بة بع� �ل

 �6لبع� �Eلقياسي فى �لتج
يبية �لمجم�عة :+فال �
جاB ىف ف
, �ج�� ع�� .٣

G لمها
�B ى��لتتبع��I Bلكلى �مجم�عها �ل�ق�.  
pbî•ìnÛaZ@ @

  :�لتالية �لت�صياB ب�ضع �لباحثتاE قامB �لبحT نتائج عنه :سف
B ما ض�F ىف
 ى�لت �لخاصة �لمفاهي� �ل
�ضة +فل تعلي� ىف �لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة Iستخ��� .١

  .به� �لخاS �لب
نامج عليها يحت�6

G مها
�B بتنمية �الهتما� .٢��I Bل+فل عن� �لمختلفة �ل�ق� Eي, ع
 Iستخ��� +

  .�لح
كية �لتعبي
ية �ألنش+ة
 �لمفاهي� �أل+فال لتعلي� �مبتك
G ح�يثة ت�
يسية Iست
�تيجياI Bستخ��� ىف �لتن�� .٣

  .بب
نامجه� �لخاصة
  .:خ
6 �تعليمية ت
ب�ية :نش+ة على �لقائ� �لمقت
7 �لب
نامج ت+بي, .٤
 مجاالB ىف �ل+فل IحتياجاB تلبى �تعليمية ت
ب�ية 
�مجب Iبتكا
 على �لعمل .٥

6
  .:خ

tì¡@òy]ÔßZ@ @

 �لمفاهي� تنمية فى �لح
كية �لتعبي
ية �النش+ة على قائ� ت�
يبى ب
نامج فعالية �
  .لل+فل �لجغ
�فية

  .�ل+فل ل�6 �ل�+نية �له�ية تنمية فى �لح
كية �لتعبي
ية �النش+ة �ستخ��� �
� 
  .لل+فل �لمست��مة �لتنمية مفه�� تنمية فى كية�لح
 �لتعبي
ية �النش+ة ��

ÉuaŠ½aZ@ @

 �لح�كى �لتعبي�). ٢٠١٥. (محم� هشا� �لصا�I ،6ب
�هي�، هالة �لج
��نى، .١
  .��لت�5يع للنش
 �لح�يT �لجامعى �لمكت�: �السكن�
ية ،لل�فل

٢. ،6

: عماE ،�أل�فال �يا� ������ نشأ�). ٢٠١٣. (
�ف�G �لح
ي�� G
 �لمسي

  .٢+ يع،��لت�5 للنش

٣. ،6
 ،�أل�فال تعل  على ��نعكاستها �لت�ب�ية �أللعا�). ٢٠١٤. (
�ف�G �لح
ي
Eعما :
�� 6
  .��لت�5يع للنش
 �ليا�5

 �الحسا" لتنمية قصصى ب
نامج فاعلية). ٢٠١٨. (�لعلي�عب� سم
 �ل�س�قى، .٤
  .٨٦٨ -٨٤٩ ،٢٨ � ،�ل�ف�لة مجلة �ل
�ضة، +فل ل�6 بالمسLلية

 -�لجنائ& -�ل&�� (�لمص�ية للم�#� �لح�كى �لتعبي�). ٢٠٠٣. (عبي
 �لسي�، .٥

  .��إلجتماعية �إلنسانية ��لبح�T لل�
�ساB عيE ،)�ألف��(
 لإلعال� Iب���: �لع
بية مص
 جمه�
ية ،�ل�ق, �����). ٢٠٠٩. (Iب
�هي� �لفقى، .٦


  .��لنش
 �ل��
 ،�ل��ضة لم�حلة �ل�فل �ع���). ٢٠١٠. (Iب
�هي� Iنش
�7 �لمش
فى، .٧

  .للبنانيه� �لمص
ية
٨. ،6
 ما ل�فل �لح�كية �لت�بية). ٢٠١٢. (سامح منى ب�هشيمه،� :حم�، منى �أل5ه

  .�لمص
ية �النجل� مكتبة: �لقاه
G ،�لم��سة قبل
 �لمجمع مكتبة: �أل
�E ،�لم��سة قبل ما �فل). ٢٠١١. (حسE ىتهان ب��بيسة،� .٩

  .�لع
بى

G مها
�B يةتنم ىف �الس
G مسLلية). ٢٠١٣. (ص�يلح بE ت
كى ب�
بعة،� .١٠��I 

Bكلية ،ماجستي� :بنائها، ل�6 �ل�ق Gص�ل �ل�ع�:� ،Eإلسالمية جامعة �ل�ي� 
  .�لمن�
G بالم�ينة

 �أللعا� باستخ��� ى
ياض نفسى ب
نامج تأثي
). ٢٠١٩. (سليماE شيماF :ب��ل�فا، .١١
 �لم�
سة، قبل ما م
حلة :+فال ل�6 �إل�
�Q متغي
�B بع. لتنمية �لح
كية
  .:سي�+ جامعة �ل
ياضية، �لت
بية كلية ،ماجستي�


G ىف �لمعل�ماB تكن�ل�جيا ��
). ٢٠١١. (:ك
� Iينا" :حم�، .١٢��I Bل�6 �ل�ق 

 ،ماجستي� �سالة تفعيله، �سبل غG5 بمحاف@اB �لغ�T �كالة م��
" 6م�ي

Sبية، :ص�ل تخص
 �السالمية �لجامعة �لت
بية، كلية �لت
ب�ية، �ال��
G قس� �لت
،G5بغ Eفلس+ي.  

 �آللى �لحاس� بإستخ��� �لح
كية �لقصة تأثي
). ٢٠١٥. (محم� م
�6 اعيل،Iسم .١٣
 قبل ما أل+فال �ألساسية �لح
كية ��لمها
�B �للغ�ية �ألنما+ بع. تنمية على

  .حل��E جامعة بالج5ي
G، للبناB �ل
ياضية �لت
بية كلية ،�كت���� �لم�
سة،
 بإ��
G �عالقتها �اللى حاس�لل �لجامعية �ل+البة �ستخ��� ،)٢٠٠٣. (ماج�I Gما�، .١٤

�
 .)٤ - ٣ (١٣ ،�لمن�فية جامعة �لمن&لى، �القتصا� بح�/ مجلة �ل�قB، م�

١٥. ،Eمي: 

: �لقاه
G ،�أل�فال �يا� �لى م�خل). ٢٠٠٨. (ص�ي, عبي�� Eاليما� 
  .لل+باعة

١٦. ،"
 �ال���� سلسلة): �ل�6تى �لت��ي� ب�نامج (�ل�ق, ت�4ي3). ٢٠٠٢. (ي�
Q ب

  .لبناE مكتبة: بي
�B ،�لعلمية
١٧. Eب ،Eلحمي�،عب� سع��، ضحيا� B5باستخ��  �لبيانا, معالجة). ٢٠٠٢. (ع 

 �ل
يا.، منهجية، بح�T سلسلة �ل
�بع �لكتا� ،�لثاني �لج&SPSS، 8 ب�نامج
  .�ل�+نية فه� �لملQ مكتبة

١٨. Eعائشة هالل، ب Bبن 

G مها
G). ٢٠٠٨. (ناص��I ،Bلت��ي� مجلة �ل�ق� 

  .٤٦ � ��لتعلي�، �لت
بية 
�5�G: عما> �لت�ب�;،
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 عال�: �لقاه
G ،�لت�ب�ية �لم=سسا, �����). ٢٠٠٣. (حاف@ محم��، :حم�، حاف@، .١٩
  .�لكت�

٢٠. ،Eلب�نية �لت�بية فى ��لتق�ي  �لقيا<). ٢٠٠٤. (صبحى محم� حساني� 


: �لقاه
G ،��ل�ياضة�� 
  .٦+ �لع
بى، �لفك
٢١. ،Eلم��سية �ال����). ٢٠٠٠. (محم� حسني�، G

 :�لقاه�� 
  .�لع
بى �لفك
٢٢. ،Eغ� :مينة حسي�

G مها
�B بع. لتنمية مقت
7 ب
نامج). ٢٠١٥. (��I Bل�ق� 

 -١٨٤ ،)٣ (١٦ ،�لت�بية فى �لعلمى �لبح/ مجلة �لم�
سة، قبل ما أل+فال
٢١١.  

٢٣. ،Eكمال حسي Eك5 ،�ال�فال �حكايا, قص@). ٢٠٠٧. (�ل�ي
 �السكن�
ية م
  .للكتا�

٢٤. ،Eكمال حسي Eلتنمية �لغنائية �لمس�حية على قائ  ب�نامج فعالية). ٢٠١٧. (�ل�ي 


يا. كلية منش�
، بحT ،�ل��ضة #�فال ل�; �ل�ق, ����� مها��, بع� 
  .٣٣٤ - ٢٩٠ ،�١٠ ب�
سعي�، جامعة �أل+فال

٢٥. ،
 فى �لعلمية �النش+ة بع. على قائ� ب
نامج :ث
). ٢٠١١. (ب�
 نج�6 خض
 مE عينة على تج
يبية �
�سة "ضة�ل
� +فل ل�6 �الب��عى �لتفكي
 مها
�B تنمية
 � ،�مشB مجلة ،"�مش, م�ينة فى سن��B) ٦ -٥ (عم
 مE �ل
�ضة :+فال

)٢٧(. 

 �لت
�يحية �لصغي
G �أللعا� �ستخ��� فاعلية). ٢٠١٨. (محم� كمال، خال�، سعي�، .٢٦
 مها
�ته� على �:ث
ها �لت�ح�ييE �أل+فال ل�6 �لح
كية �لمها
�B تنمية ىف

 كلية �لت�ب�ية، بالمجلة منش�
 بحT �لي�مية، �لحيا= بأنش+ة �لم
تب+ة �ل�@يفية

  .٦٩ - ١٢ ،٥١ ،س�هاC جامعة �لت�بية،
  .�ل+ائ< جامعة ،�لح�كية ��لت�بية �لح�كة). ٢٠١٤. (�ل
�5,عب� Iب
�هي� سلي�، .٢٧

: �لقاه
G ،�أل�فال �يا� �لى �لم�خل). ٢٠١٤. (�لقا�
عب� �لسي� ش
ي<، .٢٨�� 

G
  .��لت�5يع للنش
 �لج�ه
 5ه
�F: �لقاه
G ،�لم��سة قبل ما �فل ب��مج). ٢٠٠٠. (محم�� �بتها3 +لبة، .٢٩

,
  .للنش
 �لش

G). ٢٠١١. (Iب
�هي� IيماE �ل
حمE،عب� .٣٠��I Bالنجا5 ب��فعية �عالقتها �ل�ق� 

 ،ماجستي� �سالة �الع���ية، �لم
حلة +ال� ل�6 ��الجتماعى �لنفسى ��لت��ف,
  .�فية�لمن جامعة �لمن5لى، �القتصا� كلية


 ،�ل��ضة أل�فال ��لفنية �لح�كية �لمها��,). ٢٠١٤. (هاش� :� �لم+ل�،عب� .٣١�� 
،F�
  .�ل
يا. �ل5ه

٣٢. ،B5بع. عالقة). ٢٠٠٦. (:حم� نب�ية ع Sلشخصية خصائ� B�

G بمها��I 
Bعينة ل�6 �ل�ق Eبية، كلية ،ماجستي� �سالة �لجامعة، +ال� م
 كف
 جامعة �لت
  .�لشيخ


G مها
G بيE �لعالقة). ٢٠١٦. (محم� عبلة عسا<، .٣٣��I Bلتحصيل �ل�ق�� 
 ،ماجستي� �لك�يB، ب��لة ��لعا�ييE �لتعل� صع�با6�P B �ل+لبة 6ل� ى�ألكا�يم

  .�لع
بى �لخليج جامعة �لعليا، �ل�
�ساB كلية
٣٤. ،Eفا�6 عقيال Eل�6, �ل�ق, �����). ٢٠١٤. (حس��، Eعما :
 للنش
 �لمعت5 ��

  .��لت�5يع
 ��لنفسى �لت�ب�; ��لتق�ي  �لقيا<). ٢٠٠٠. (حم��م �ل�يE صال7 عال�، .٣٥


: �لقاه
G ،�لمعاص�� �ت�جهاته �ت�بيقاته #ساسياته�� 
  .�لع
بي �لفك
 �أل��8 �ختبا��,). ٢٠٠١. (�ل�يE نص
 محم� 
ض��E، حسE، محم� عال�6، .٣٦


: �لقاه
G ،�لح�كى�� 
  .�لع
بى �لفك
 ت
جمة ،�مك�ناته لمبك��� �ل�ف�لة فى �لتعلي  منهج). ٢٠٠٥. (Iيفال عيسى، .٣٧

  .غG5 �لجامعى �لكتا� ��
: فلس+يE بال��
، ��لتع
ي� �لت
جمة قس�
 �إلحصائى �لتحليل). ٢٠٠٠. (محم�� نص
 صب
6، �ل
فاعى، :حم� غني�، .٣٨


: �لقاه
G ،(SPSS) ب�نامج باستخ��  للبيانا,�� Fلل+باعة قبا 
  .��لنش
٣٩. ،"
: �أل
�E ،�ألنش�ة -�إل���� -�لتنشئة " �أل�فال �يا�). ٢٠٠٦. (عصا� فا


  .��لت�5يع للنش
 �سامه ��
 :ق
: مLسسة: �لقاه
G ،�فلH #�قا, تستثم�ي> كي3). ٢٠٠٩. (فا+مة ف�65، .٤٠


  .��لت�5يع للنش
 �يا� �#نش�ة ب��مج). ٢٠١٠. (�ل��ح�عب� ��ليا محم�، مت�لى، محم� قن�يل، .٤١


: �ال
�E ،�أل�فال�� 
  .�لفك
 لب
نامج مصاح� كم�خل �لقفا5ية �لع
�ئ" مس
7). ٢٠١٢. (جمال ثناF محم�، .٤٢

 قبل ما م
حلة أل+فال �لحياتية �لمها
�B بع. الكسا� �ح
كية Iستكشافية :نش+ة
  .+ن+ا جامعة �ل
ياضية، �لت
بية كلية ،ماجستي� �لم�
سة،

 �لح
كية �لمها
�B لبع. تحليلية �
�سة). ٢٠١٩. (عبا" نجالF محم�، .٤٣
 بب
�مج �ال��F لت+�
 كمLش
 سن��B سB سE اللأل+ف شي�عا �الكث
 �الساسية

 �لت
بية كلية ،�كت���� بيف
ي�3، كن�سE، نم�Pجى باستخ��� �لح
كية �لت
بية
  .بنها جامعة �ل
ياضية،

 �لثان�ية �لم
حلة +ال� ل�6 �ل�قB تن@ي� مها
�B). ٢٠١١. (ع+ية عال محم��، .٤٤
 كلية ،ماجستي� لة�سا �ل�
�سى، ��لتحصيل �لشخصية �لمتغي
�B ببع. �عالقتها
  .+ن+ا جامعة �لت
بية،


ساF: �لمبك
G �ل+ف�لة ىف �لتنمية). ٢٠٠١ (�لج���عب� محم� محم��، .٤٥I "س: 
 خ��� مجلة ��لتنمية، لل+ف�لة �لع
بى �لمجل" �لت
بية، ق+ا� -�لي�نسك� �لتعل�،
  .�يسمب
 ،)١٤ (�لع��

 �لح�كى تعبي��ل لع��� �البتكا�; �لتصمي ). ٢٠٠٧. (�حم� صفية �ل�يE، محى .٤٦

  .�لمص
ية �النجل� مكتبة: �لقاه
G ،�لمس�حة -�ال�تجال -�لح�كة عناص�
٤٧. ،��
 ��لت�ب�ية �لنفسية �لعل�  فى �إلحصائية �ألسالي�). ٢٠١١. (صال7 م

  .�لمص
ية �ألنجل� مكتبة: �لقاه
G ،��الجتماعية

�: �السكن�
ية ،لال�فال �لح�كية �لمها��,). ٢٠١٣. (عثماE عفا< مص+فى، .٤٨� 

Fل+باعة ل�نيا �ل�فا�.  
 ل�6 �لسكنى بال
ضا ��لجه� �ل�قB تخ+ي+ عالقة). ٢٠٠٢. (حم�6 
�نية نبيه، .٤٩

  .�لمن�فية جامعة �لمن5لى، �القتصا� كلية ،ماجستي� �سالة �ال+فال،
 ل�فل �لت�ب�ية �أللعا�). ٢٠١٣. (ل+فى جيهاE محم�، ت�في,، سح
 نسي�، .٥٠


: عماE ،�ل��ضة�� G
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Eسة :همية تكم�
 يجعلها مما ��ح�G، ثقافية �ية�ه مشت
كة ��هتماماB متميG5 خصائS لها محلية مجتمعاB ح�ن تتجه باعتبا
ها �لمحلية �إل�Pعة تتنا�ل هاك�ن فى �ل�

جة مع
فة Iلى �ل�
�سة �ف�Bه �لمحلية، لإل�PعاB �ل�
�سة عينة �لم
�هقيE ��ستما :سبا� على �لتع
< ا،منه �لثقافة خاصة قضايا= \�تناق ى�لمحل قعل��� ه�P تعك"� 

 نح� �لم
�هقيE �تجاهاB عE لكش<�� ي،�الجتماع �ألمE ح�ل اBل�ممع على �لحص�ل ىف �لمحلية �إل�PعاB على �ل�
�سة عينة �لم
�هقيE �عتما��� Bعا�Pلمحلية �إل� 

 عينة مثل�Bت �لثان�ية، لةح�لم
 +ال� فى �ل�
�سة هP= فى �لبش
6 �لمجتمع يتمثل ة،فيل�ص� �ل�
�ساI Bلى �ل�
�سة هP= ىتمتن ل�يه�، ى�الجتماع باألمE �لت�عية ىف

�G مE مف
�G ٢٢٢ مهاق�� عش��ئية عينة فى �ل�
�سة��I \ي
ي،تماع�الج �ألمE مقيا" �الستبياE، �ستما
G: ىعل �ل�
�سة :���B �شتملF B،سينا محاف@ة �لتعليمية، �لع
Bسة نتائج :ه� تمثل�
حيT �لم
�هقيE، ن@
 �جهة مE �أليا� هP= :كب
 بشكل �لمحلية �إل�PعاB بها تهت� �لتى ى�الجتماع �ألمE �عاBم�ض :ه� �E: يلى فيما �لحالية �ل�

Fتي� فى جا

�لم ق��نيE تفعيل "اBض�ع�لم� تلQ �ل�أل �لت�
غيا� "�لثالT �لت
تي� فى جاF كPلQ ،"�الجتماعي �لفسا� "�لثانى �لت
تي� فى �جا����T"، Fلح مE ��لح� 
��م�ض جاF �لسا�" �لت
تي� ى�ف ،"�القتصا�M �لفسا� "ض��م� �لخام" �لت
تي� :ما ،"�لسياسي �لفسا� "�ل
�بع �لت
تي� فى ا�Fج ،"�لسل+ة تص
يحاB ىف �لثقة


�ب��لمش �لمخ�
�B ىتعا+ "�لثامE بالت
تي� :ما ،"�لصحية �لخ�ماB ��م�ض "�لسابع �لت
تي� فى �جاF ،"�إل
ها�"Bتي� ىف يليها ،"�لكح�لية ا
 قيمة IعالF "�لتاسع �لت

جاB مت�س+اB بيI Eحصائيا ��ل ف
, �ي�ج ،"�لقان�I Eحت
�� ��م�ض "��ألخي
 �لعاش
 �لت
تي� فى ا�Fج ،"�ل�+ني Fل�ال�� Pل�

جاB +اBت�س�م ك�� Tعلى �إلنا


 مقيا"�� Bعا�Pيةت�ع�ل ىف حلية�لم �إل Eتبا+ية عالقة ت�ج� �الجتماعي، باألم
ىل�ع� 5يا�G ي�Eب �لمحلية �إل�PعاB على �لم
�هقيE �عتما� �
جة بيI Eحصائيا ��لة �
Eل�يه� ى�الجتماع باألم.  

Adolescents' exposure to local radio and its relationship to their social security 

The importance of the study lies in the fact that it deals with local radio as it tends towards local communities that have distinct characteristics, 

The study aimed to know the degree of dependence of adolescents on local radio stations in obtaining information about social security, and to 

reveal adolescents’ attitudes towards the role of local radios in raising awareness of their social security. common interests and a single cultural 

identity, which makes it reflect this local reality and contradict its issues, especially culture. This study belongs to the descriptive studies, The 

human community in this study is represented by high school students, and the study sample consisted of a random sample of 222 singles, The 

study tools included: Questionnaire form. Social Security Scale, The most important results of the current study were as follows: - The results of 

the study indicated that the most important issues of social security that local radios are interested in more these days from the point of view of 

teenagers, where the topics came in the first place "Activating traffic laws and reducing accidents", and came in second place "Social corruption", 

as well In the third place came the "Lack of confidence in the statements of the authority", and in the fourth place came "Political corruption", and 

the subject of "Economic corruption", and in the sixth place came the subject of "Terrorism", and in the seventh place came "The subject of health 

services", and in the eighth place "The abuse of drugs and alcoholic beverages", followed in the ninth rank by "Raising the value of national 

loyalty", and in the tenth and final rank "The subject of respect for the law." There is a statistically significant difference between the average 

scores of males and the average scores of females on the scale of the role of local radios in raising awareness of social security. 

 

0ŠÈm@´ÔçaŠ½a@ÛpbÇa‡fi@a7òîÜ@énÓýÇë@biåßþ@ïÇbànuüa@áèí†Û 

�"7	
��	
		א��;	:����9	א8	�&

��<$
א8	�&�	5�=		


	א��������	?�<>*	@�2	4A�Bא	5C�3D<	E��FGא	5���	Hא��*
����	א'���	א��"�5	5'��(	I�	>J		

���K��	H"�L	-��	I�M 

1*
�	4A�Bא	2�3 	4A�Bא	D<5C�3	E��FGא	5���	Hא��*
����	א'��5	א"����	5'��(	I�	>J 



pb!a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)XŠÈm@´ÔçaŠ½a@ÛpbÇa‡fi@òîÜIa@énÓýÇë@(… ١٦ 

òß†ÔßZ@ @


 فتلQ ي،�إلجتماع �ألمE قضايا ل�ع� �حي�6 ها� مص�
 �لمحلية �إل�PعاB تعتب
Bعا�Pتمنح �إل Eهقي�
 �تعمل �للغ�ية �لح��ج5 �تكس
 ��له�ية ى�لمجتمع بالشع�
 �لم

 �صبح ��ل6P ى�الجتماع �ألمE قضايا ح�ل ى��ل�ع �لمع
فة لتق�ي� معتم� كمص�

 ع�� عE تنتج �لتى �لخ+ي
G ��لما�ية �لبش
ية لالثا
 ن@
� ��لمجتمعاB �لف
� :مE يه��
  .ى�الجتماع �ألمE تحق,

6�Lت� Bعا�Pلمحلية �إل� 
 ح�ل بالمعا
< �لم
�هقيE ت�5ي� ىف �6مح�
 ها� ��
Eى�إلجتماع �ألم �
 ح�ل بالمعل�ماB �ت�5ي�= �لمجتمع تح
يQ على لق�
تها ن@

Bتعمل �حل�لها، �الجتماعية �لمشكال� Qتل �Pإل�Bنح� �لشبا� تشجيع على عا 
 ي،�إلجتماع �ألمE نح� مفاهي� تع5ي5 ث� �مE �الجتماعية �لمش
�عاB ىف �لمشا
كة

�
 ب+
يقة �إل�PعاB تلQ ب
�مج محت�6 �ت+�ي
 تخ+ي+ يج� �ألهمية، لتلQ �ن@
  .احله �سبل ى�إلجتماع �:منه �لمجتمع ت��جه ى�لت �لمشكالB على ت
ك5


 ى،�الجتماع �ألمE ثقافة نش
 فى �ل
ئيسية �لع��مل مE �لمحلية �إل�PعاB �تعتب
 �ختال< على �الجتماعية �لش
�ئح كل مخا+بة على ق�
G مE به تمتا5 ما بفضل

 م��كبتها Iلى Iضافة ,،�لمنا+ لكل �تغ+يتها فيه�، ��لتأثي
 �ت�جهاته� مست�ياته�
B�
 �لمنافسة ساحة Iلى �إل�Pعة ع��G فى ساهمB �لتى �لح�يثة، �لتكن�ل�جية للت+�

Gك��ح� Eمختل< ل�6 �إلعال� �سائل :ه� م Bفيه �سيلة تع� فل� ع،�لمجتم فئا
 فق+ للت
 عامة بصفة �ألمE م�ض�� �منها �لمختلفة، �لم��ضيع معالجة بإمكانها صا
 بل

Eبة :سالي� باستخ��� ة،خاص بصفة �الجتماعى ��ألم�Pج Bتقنيا� G
 فى للتأثي
 مت+�
Bسل�ك �قي� �تجاها�Bيا ،Eلمستمعي� �Pسة تسعى ل�
 على �لتع
< على �لحالية �ل�

  .�ل�يه �الجتماعى باألمE �عالقته �لمحلية �إل�PعاB �لم
�هقيE تع
. بيE عالقة
òÜØ’ß@ò!a‰†ÛaZ@ @

 حل :جل مE �لال5مة لمعل�ما��B �لمع
فة على �لحص�ل Iلى �لم
�هقيE يحتا3
Bكةلم�� �لي�مية حياته� ىف جهه�ت�� ى�لت �لمشكال
 �لهامة �لقضايا ىف �لفعالة شا


:سها �على Eفعن�ما ي،�إلجتماع �ألم Eلشبا� يتمك� Eعلى ص�ل�لح م Bلمعل�ما� 
 G،��لسي+
 إلنجا��5 باألماE شع�
 يمنحه� PلQ فإE �لمناس�، Bل�ق� ىف �لال5مة

 �ألمE ح�ل اBل�م�لمع نش
 ىف �لمحلية �إل�PعاB مE �الستفا�G يمكE ىبالتال
 �ضافة �لمحلية �ال�Pعة �همية تب
5 �هنا �لمجتمع، عناص
 افة�ك للم
�هقيE ى�الجتماع


ته�خ �الجتماعى باألمE �لت�عية فى الجتماعية�� �ألمنية �لمLسساB �لى�+ Eم 
  .�ألف
�� ل�6 �الجتماعى �ألمE ت�عي� �لى تسعى ب
�مج مE تق�مة ما خالل

 تع
. عالقة ما �لتالي ل�لتساL على �إلجابة ىف �لبحT مشكلة تتمثل سب, مما
Eهقي�
  ل�يه�؟ ى�الجتماع باألمE �لمحلية �إل�PعاB �لم
òîàçc@ò!a‰†ÛaZ@ @

١. EI عة�Pعالمية يلة�س �لمحلية �إلI ية
 خالل مE �لمجتمع ىف ها� ��
 لها جماهي
 :يضا يمكنها كما �لثقافة، �نش
 ت
سيخ ىعل تساع� ن�عة،مت ب
�مج مE تق�مه ما

 ت
سيخ +
ي, عE ى��الجتماع �6لف
� ل��Qلس ىعل �لتأثي
 ىف �لمساهمة
 ال ى�لت تلQ خاصة �لج�ي�G لألفكا
 6لتص��� �،قي مE عليها �لمتعا
< عناص
ها


�لت مE �الستفا�I Gمكانية مع �لمجتمع خص�صية مع ىتتماش�+B� ،ية
 مE �لعص

للت نتيجة كانB ى�لت �لح�يثة �لتقنياB ت�@ي< خالل�+B� مجال ىف يةل�ج�لتكن� 

  .�إلعال�
 ح�ل �لمحلية �ال�Pعة فى �لب
�مج محت�ياB تأثي
 مع
فة ىف �ل�
�سة هP= تفي� كما .٢

  .�الجتماعى �ألمE يخS ما بكل عالقة لها ى�لت تلQ خاصة مضاميE مE يق�� ما
٣. 5�
 فى Iعالمية ك�سيلة �لمحلية �إل�Pعة به ق��ت :E يمكE �ل6P �لفعلى �ل��
 Iب


  .�لمجتمع �ف
�� ل�6 ى�الجتماع باألمE لت�عية�� نش
٤. 

ض :م
 �الجتماعى �ألمE يعتب�
6 QلPالب� ل Eعة مساهمة م�Pفى �لمحلية �إل 

  .عليه �لض�F سلي+�ت �الجتماعى �ألمE نح� �ألف
�� تثقي<
Òa†çc@!a‰†ÛaòZ@ @

١. >
  .�لمحلية لإل�PعاB �ل�
�سة عينة �لم
�هقيE �ستما� :سبا� على �لتع

 ت�جهاB تح�ي� ىف فعال ��
 لها �لمحلية �Bإل�Pعا :E �لم
�هقيE �عتقا� 
ص� .٢
R�F�
 Eنح� �لمستمعي Eالجتماعي �ألم�.  

 ص�ل�لح فى �لمحلية �إل�PعاB على �ل�
�سة عينة �لم
�هقيE �عتما� �
جة مع
فة .٣
  .�الجتماعي �ألمE ح�ل معل�ماB على


 نح� �لم
�هقيE �تجاهاB عE �لكش< .٤�� Bعا�Pلت�عية فى �لمحلية �إل� Eباألم 
  .ل�يه� ماعى�الجت
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�سة .١� Mhagama (2021) ن��بعE" .
 ك�سيلة �لمحلية لإل�PعاB �لم
�هقيE تع
 6م� ىعل �لتع
< ى�ل �ل�
�سة ته�< )٦("حالة �
�سة: �الجتماعي �ألمE لتحقي,
.
 لإل�PعاB �لتع
. بيE �لعالقة ىه ا�م ة،�لمحلي لإل�PعاB �لم
�هقيE تع
 ىف �لباحT ��عتم� �لم
�هقيE، بيE ى�الجتماع األمEب ع�
�لش �5يا�G �لمحلية
 Nkhotakota and ى��Pعت ب�
�سة قا� حيT �لحالة �
�سة منهج ىعل �
�سته

Mzimba Community ة��ل ىف Malawi >
 �لم
�هقيE تع
. 6م� ىعل للتع
Qعا لتل�Pإل�،B Eسة خالل م�
 مهاق�� Malawi ��لة ىف �لم
�هقيE مE عينة �

٤٥٠ G�
 �لمحلية �ال�PعاE: B �ل�
�سة نتائج :ه� كانB �الستقصاF خالل م�E مف
Bبشكل ساهم 

بض بإقناعه� يتعل, فيما �لم
�هقيE ىعل �لتأثي
 ىف كبي�
G 

 �إل�PعاE: B �ل�
�سة :شا
B كما ،Malawi ىف �لسياسية �لحياG ىف �لمشا
كة
 اص�ت� منب
� �لم
�هقيE شمل 6ل��P �6لعا� �لم��+I Eع+اF ىف ساهمB �لمحلية

 ى�الجتماع باألمE شع�
ه� مE ��5 مما اBك�م��لح ةئ�ل�لمس للجهاB مسم�عا
 ه�ص�ت Iيصال ىعل قا�
G �تصالية ��سيلة :��G ��ب�ج �حساسه� نتيجة

Eللمسئ�لي.  
 �PIعاB لثالT �لتع
. :ث
 بيE مقا
نة �
�سة "Eن��بع Nafiz (2020) ة�
�س .٢

 تأثي
 ىعل �لتع
< ى�ل �ل�
�سة ته�< )٨("للم
�هقيE ى�الجتماع �ألمE على محلية
.
 �إل�PعاB لتلQ �لتع
. تأثي
 مقا
نة ى�ل باإلضافة ة،�لمحلي لإل�PعاB �لتع
 �لمنهج ىعل �
�سته ىف �لباحT ��عتم� للم
�هقيE، �الجتماعى �المE على �لمحلية
 ت� ى�لت �لتحليلية �لم��� مE ١١١٦ مهاق�� عينة باختيا
 قا� حيT �لمقا
E ى�لمسح

 �Pعة�I نيبال ىف �PI RSعة شملB ى��لت ��PعاB ثالT مE يEب�ع�س لم�G تسجيلها
KCR يالنكا �لتابعة
 �ج
�F ى�ل باإلضافة يالن�ي�5لن �لتابعة �PI� SCRعة لسي
 محل �لثالT �ل��ل مE مف
�G ٤٥٠ ق�
ها �لم
�هقيE مE عينة ىعل مقا
نة �
�سة

 نتائج :ه� كانB الستقصا�E� ��Fلمضم تحليل �ستخ��� خالل �Eم �ل�
�سة
 ىعل �عتم�B �لمحلية �إل�PعاE: B �لمي��نية �لعينة �
�سة خالل مE �ل�
�سة
 �لتقلي�ية بال+
يقة ى�ال�Pع بالبT ق��ي ��6لP �لبT ىف Hybrid �لهجيE �لن@ا�

 �لم
�هقيE مE للجمه�
 يسمح مما �النت
نB �ستخ��� خالل مE �لبT ى�ل باإلضافة
 �لعا� بالشأE يتعل, فيما لها ص�ته� يصال�� معها لت��صل�� �إل�Pعة مع بالتفاعل

 �تصالية �سيلة ج��ب� �حساسه� نتيجة ى�الجتماع باألمE ه�ع�
ش مE ي5ي� مما
Eيمك E: تEت بل �،له ص�تا ك��Eله� ��فعا ك� Eه� هة�ج م
 �لمشا
كة نح� ن@

  .�لسياسية �لحياG ىف
 �لتع
. :همية "بعن��McClung, Pompper& Kinnally (2020) E ة�
�س .٣

 )٥(".�الجتماعي �ألمE على �لمحلية �إل�PعاB تأثي
: Eللم
�هقي بالنسبة لإل�Pعة
 �ما �لم
�هقيE، على �لمحلية �إل�PعاB تأثي
 على �لتع
< �لى �ل�
�سة ته�<
 �،ل�يه �الجتماعى �ألمE مفه�� على �إل�PعاB مE �لن�� لPلQ تع
ضه� عالقة

 مE عينة باختيا
 قا� حيT �لمسحي، �لمنهج على �
�سته فى �لباحT ��عتم�
Eهقي�
 تت
��7 �لPيE �لثان�ية �لم
حلة +ال� مE بحثية مف
�G ٩٨٠ ق��مها �لم
 مE �لعينة ت�5يع ت� حيG T،�لمتح� �ل�الياB فى عا�) ١٩ -١٢ (بيE :عما
ه�
 �مE قا�5لق� ��ل �مE �سي�ية :ص�ل مE ��لمنح�
يE �لس��، �ألم
يكييE �ل+ال�

 �ج�� �ل�
�سة نتائج :شا
B: كاالتي �ل�
�سة نتائج :ه� كانB �الستقصاF خالل
 بالقضايا �ل�عى 5يا�G �بيE �لمحلية لإل�PعاB �لتع
. بيI Eيجابية +
�ية عالقة


�ية عالقة �ج�� �ل�
�سة نتائج :شا
B كPلQ ع،�لمجتم فى �لم�ج��G ��لمشاكل+ 
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� �بي
 �لمحلية �إل��عة تبثها �لتى للب��مج �لتع�� بي
 �يجابية� شع��ه� �يا

  .ى�الجتماع باألم

 �ألم
 تع�ي� فى �لمحلية �إل��عا( ��� "بعن��
 Ramakhula (2020) ة���س .٤
 ته�. )٩(".�� �. ف�يكام�� إل��عا( حالة ���سة: �لم��هقي
 بي
 �إلجتماعى

 مفاهي� �تع�ي ىف �لخاصة �لمحلية �إل��عا( فعالية ىعل �لتع�. ى�ل �ل���سة

 �ألم
 مك�نا( ىعل �لتع�. ى�ل باإلضافة �لم��هقي
، 5ل� ى�الجتماع �ألم

 باختيا� قا� حي9 �لمسحي، �لمنهج ىعل ���سته ىف �لباح9 عتم��� ي،�الجتماع
��لة ىف �لمحلية �إل��عا( م
 عم�ية عينة Lesotho عا( ��بع شمل( ىلت����� 
 Catholic, MoAfrika, People’s Choice, and Harvest Radio Stations ى�ه

 لتل< �لمتابعي
 �لم��هقي
 م
 عينة ىعل مي��نية ���سة �ج��= ى�ل باالضافة
� ١٢٠ مهاق�� �ال��عية �لمح?ا(� تحليل �ستخ��� خالل �م
 بحثية، مف�

 ن�Fت �ستجال= �لتحليلية �ل���سة نتائج Dه� كان( ��الستقصا= م�
،�لمض
 ت��5لمس تحسي
 شمل( ى��لت ى�الجتماع باألم
 �لمتعلقة لقضايا�� �لم��ضيع
�� للشباH عمل ف�G ت�في� بينها م
 �5القتصا����خل مست�5 يا ،� كما �لف�


 �ل���سة نتائج بين(D 
 �لمتعلقة �لمشاكل معالجة ى�الجتماع �ألم
 قضايا بي
 م

 �ل���سة نتائج بين( كما ،Lesotho ة��ل ىف بالبيئةD ��� ة�لمحلي �إل��عا( ق

 م
 ي�ي� بالمجتمع �لمتعلJ �لم��ضيع ناقشة�م �لعا� �لشأ
 ىف �لخ�� ىعل
 ىف �تعبي� D�5 ح�ية ج��ب� �حساسه� نتيجة ى�الجتماع باألم
 �لم��هقي
 ع��ش

  .�لمجتمع مصلحة يخ�� بما �لعا� �لشأ
 حليل�ت �مناقشة بنق� ق��ت �لمجتمع
���سة .٥ Mwangi, Biwott& Gichuhi (2020) 
 لمحت�5 �لم��هقي
 �تع� بعن��

 لمشا�كة�� ى�الجتماع باألم
 �لشع�� على أثي�ها�ت �لمحلية �إل��عا( ب��مج
 تبثها ى�لت للب��مج �لم��هقي
 تع�� ىعل �لتع�. ى�ل �ل���سة ته�. )٧(.�لعامة

� ىعل �ل< تأثي� �ما ا،كيني ىف �لمحلية �ال��عا(� باألم
 �لم��هقي
 ع��ش �يا
 باختيا� قا� حي9 ي،�لمسح �لمنهج ىعل ���سته ىف اح�9لب ��عتم� �الجتماعي،

 ق��مها كينيا ىف Vernacular إل��عة ض��تع� �ل�ي
 �لم��هقي
 م
 عم�ية عينة
٣٨٤ ��
 �ل���سة نتائج Dه� كان( �الستقصا= خالل 
�م بحثية مف�D )إل��عا� 

 مما ��لعا بالشأ
 �لمتعلقة ا(ل�م�لمع ىعل �لم��هقي
 حص�ل ىف ساهم( �لمحلية
 تل< متابعة نتيجة تحقيقها يمك
 ى�لت الشباعا(�� �إل��عا( تل< ص��� ىعل �ث�

� �ل���سة نتائج بين( �إل��عا(،� م�تب? ى�الجتماع باألم
 �لم��هقي
 شع�� �يا
 بالقضايا لمتعلقة�� بنقاشها �لمحلية �إل��عة تق�� ى�لت ضيعم��بال كبي� بشكل

�م�ج�ل ��أل�ما(�  .�لمجتمع ىف �
٦. �� م��جهة ىف �لمحلية �إل��عا( ��� "بعن��
) ٢٠١٩ (جب�يل على نجية ة�س

 �لى �ل���سة ه�ف( )٢(".�ألخبا� ص��ق �لخمO من?قة ىف �ألس�ية �لمشكال(
 �لخمO بمن?قة �ألس�ية �لمشكال( جهةم�� ىف �لمحلية �إل��عة ��� على �لتع�.
 �عتم�( حي9 �ألس�5، �إل�شا� مجال ىف ىت�ع مقت�P ��ضع �،�ألخيا قص�
 تح( �لتى �إل��عية �لب��مج تحليل ت� حي9 ي،�لتحليل ى�ل�صف �لمنهج على �لباحثة
 �ق� ،٢٠١٩/ ٧/ ٢٥ �لى ٢٠١٩/ ٦/ ٧ م
 �لفت�� ىف" لحيا��� �ألس�� "مسمى
 ل�ينية�� لت�ب�ية�� �لنفسية باألسباH �ألس�� ت�عية ض���� �لى �ل���سة ل(ت�ص

 ل،ل��لح ىه �ما �ألس�ية �لمشكلة �=�� ك�
ت �لتى القتصا�ية�� ��الجتماعية
��ج�ل �ت�عية
 ك�
�ت �ألبنا= على �ألس�ية ��لن��عا( �لخالفا( بمخا?� ي

 على �ألبنا= ت�بية بأهمية �ل��ل�ي
 يةت�ع� ��لقلJ، �ألبنا= ع��ش �ل< �لمحصلة
 يةلحما�� �لتسل? مثل �لت�بية ىف س�ية غي� �ألنما? على البتعا��� �إلسالمية �لقي�

��  .�لمعاملة ىف لت�ب���H �ل��ئ
 تح�ي� فى ��ها�� �لمحلية �إل��عا( "بعن��
) ٢٠١٧ (�ل�ه��= فا?مة ة���س .٧

 �لى �ل���سة ه�ف( )١(".جام��Dن �لج��ئ�5 �لغ�H ���عا( �لعا� �ل�5D ت�جها(
 على نعكاسها�� ا،مه��ه�ج �لمحلية �إل��عة بي
 �لعالقة ج�ه� على �لتع�.
 �لمنهج على �لبح9 عتم��� �ل��هنة، �ألح��T 9ل فى ا��لع �ل�5D ت�جها(
� ٢٠٠ فى �ل���سة عينة تمثل( حي9 ي،�ل�Tيف� �٢٠٠ تلمسا
، م�ينة م
 مف�

�� �صل(�ت عليه� �الستبيا
 �ستما�� ت?بيJ ت� �ق� �،مستغان م�ينة م
 مف�

 �لى �ل���سةD فى �لبح9 عينة مشا�كة نسبة Uخل �لنقا�� جا=( �إل��عة ب��مج 
H٧٣,٨ �لتالية بالنس %
 D،5خ� ائل�س ?�يJ ع
% �١٣,٠ �لهات.، ?�يJ ع

 �ل�غ� لى�ع �إل��عة، ي�ت���س خالل م
 �لح���ية �لب��مج فى ك��شا�% �١١,٧


 ح���Dض �لبح9 عينة �جمالى م
% ٦٥,٧ فإ
 �ل< مD مستقبل �إلعال� 

Fال �لمسم� �  .�لتفاYل �لى ع�ي
püúb'm@�a‰†ÛaòZ@ @

  �لمحلية؟ لإل��عا( �ل���سة عينة �لم��هقي
 ما�Fست DسباH ما .١

 �لم��هقي
 �عتقا� م�5 ما .٢D )لها �لمحلية �إل��عا ��� ها(ت�ج تح�ي� ىف فعال 

=��\� 
  �الجتماعي؟ �ألم
 ح�ن �لمستمعي
��جة ما .٣ � �لحص�ل ىف �لمحلية �إل��عا( على �ل���سة عينة �لم��هقي
 �عتما

  �الجتماعي؟ �ألم
 ح�ل ا(ل�ممع على
 ى�الجتماع باألم
 يةت�ع�ل ىف �لمحلية �إل��عا( ��� ح�ن �لم��هقي
 �تجاها( ما .٤

  ل�يه�؟
�ëŠÏ@�a‰†ÛaòZ@ @

 ت�س?ا(�م �ل�ك�� ��جا( ?ا(ت�سم بي
 �حصائيا ��ل ف�J ي�ج� �ل�أل �لف�� .١
  .�الجتماعي باألم
 �لت�عية فى �لمحلية �إل��عا( ��� مقياO على �إلنا9 ��جا(

��جة بي
 �حصائيا ��لة ��تبا?ية قةعال �ت�ج �لثانى �لف�� .٢ � �لم��هقي
 �عتما
� �بي
 �لمحلية �إل��عا(���  .ل�يه� �الجتماعى باألم
 �ل�عى يا

‰b+⁄a@¿ŠÈ½aZ@ @

 �ص.: �الجتماعي �ألم
 ح�ل �لمع�فة نش� ىف �لمحلية �إل��عا( فاعلية �
(Katamba, 2016) )بأنها �لمحلية �إل��عا ��� مستمعيها ىف �لتأثي� تمتل< ى�لت �أل

� جغ��فية ن?اقا( عب��� تمتل< Dنها كما �،مح��� على �لق� �Dفكا� معا�. �يا
 �لب9 بمحت�5 ��تبا?ها ق�� على �إلبقا= مع �لمختلفة �لقضايا نح� �لشباH �مفاهي�

 يمك
 Dيضا،. ي�إل��عD لثقافية ��لت�جها( م��ق. تغيي� على �إل��عا( تعمل� 
Hللشبا 

 �لشباH ��صبح ي،�الجتماع للتغيي� هاما مص��� تصبح ث� �م�� يج


� �سيلة خاللها م� بقضايا �لصلة ��( Dفكا�ه� �مناقشة ��لمشا�كة للتفاعل ج�ي

 خالل م
 س��= مستم�� بص��� متنا�له� ىف �إل��عا( فتل< �إلجتماعي، �ألم
��  )٣(.�لمحم�لة �له��ت. مثل �لج�ي� �إلعال� منصا( �D �لتقلي�ية �الستقبال Dجه
5�Yلمحلية �إل��عا( �ت� ��� ح�ل بالمعا�. �لشباH ت��ي� ىف �5مح�� ها� 

 ح�ل بالمعل�ما( �ت��ي�^ �لمجتمع تح�ي< على لق��تها نT�� ى�إلجتماع �ألم

 نح� �لشباH تشجيع على �إل��عا( تل< �تعمل ا،�حل�له �الجتماعية �لمشكال(
 �ألم
 نح� مفاهي� تع�ي� ث� �م
 �الجتماعية �لمش��عا( ىف �لمشا�كة

 تل< ب��مج محت�5 �ت?�ي� تخ?ي? يجH �ألهمية لتل< �نT�� �إلجتماعي،
 ى�إلجتماع �Dمنه �لمجتمع ت��جه ى�لت �لمشكال( على ت�ك� ب?�يقة �إل��عا(

  .احله �سبل
�� �ق�  )١٢(:�لتالية �لنقا? ىف �ل��� ه�� (Sharma, 2016) ح
 ألم
�� �لتنمية بأهمية شبا�Hل إلقناF �لفعالة �أل���( �إل��عا( تمتل< .١

  .�إلجتماعي
 �5لف�� �التصال ق�� ��لتلفا� لصحافة�� �إلنت�ن( بج��� �إل��عا( تمتل< .٢

  .للشباH �لمعل�ما( نقل �عة�س
 �لمجتمع ?م�P مع تتفJ ى�لت �لمع�فة نش� ىف �لفعالة لمساهمة�� �إلستجابة .٣

  .�إلجتماعي �ألم
 ح�ن
  .للمجتمع �ألهمية ��( ى�الجتماع �ألم
 قضايا �مناقشة ع�� .٤
  .�إلجتماعي لألم
 �لمختلفة �لج��نH ىتغ? ى�لت ا(ل�م�لمع تق�ي� .٥
  .�ل�يه ى�الجتماع �ألم
 بمست�يا( �لمحلية لإل��عا( �لم��هقي
 تع�� عالقة �

 �لمحلية �إل��عا( لمضم�
 �لم��هقي
 تع�� بي
 �يجابية ?��ية عالقة هنا< .١

 �الهتما� يجH ى�لت باأل�ل�يا( يتعلJ يماف �إلعالمية �جن�ته� ىعل �لتأثي� �بي
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 �لب��مج خاصة بها للقيا� �ل��لة ىتسع ى�لت �ألنش?ة ىف �لمشا�كة ث� �م
 بها
  .ة�لتنم�ي

 �التصالية ��الست��تيجيا( �أل���( بي
 م
 �لمحلية �إل��عا( تعتب� ك�ل< .٢
� ىف تستخ�� ى��لت �ل��ل قبل م
 �لمستخ�مة� ب?بيعة �لم��هقي
 ى�ع �يا

� لمشاكل��� ث� �م
 �لمجتمع ىف �لم�ج���يا Oنخ��? �نغما�� 
 ىف �لم��هقي
  .ع�لمجتم ت��جه ى�لت �لمشاكل تل<

� ك�ل< .٣� �إل��عة �ليها ت�ع� ى�لت �لمبا���( ىف ��الشت��< �لمساهمة �يا
� �لمفاهي� تل< �ت�سيخ بت�عي� ��لقيا� �لمحليةYى�ل 5ي �� �لم��هقي
 شع�� �يا

� مما ،ي�الجتماع باألمYى�ل 5ي �فعلية سل�كية بأنش?ة �لقيا � ىعل تساع

  .ي�الجتماع باألم
 �حساسه� ىعل ينعكO مما �ل��قع تحس


 ى�ل Stewart تشي� ك�ل< .٤D ��لمتعلقة ��لقضايا �لمحلية لإل��عا( �لتع� 

 ��لشباH للم��هقي
 �ن?باF ىيع? قبلها، م
 تنا�لها يت� �لتى بالمجتمعD 

 �لشع�� م
 ي�ي� مما �لمس�Yلة ��لجها( للمجتمع Watchdog م��قبة هنا<

  )١٣(.ل�يه� ى�الجتماع باألم

 باألم
 ه�ع��ش على �لمحلية �إل��عا( لمحت�5 �لم��هقي
 تع�� Dث� �
 :�الجتماعي


 Ramakhula 5ي� .١D ��تع 
 يساه� ى�لمحل ى�إل��ع للمحت�5 �لم��هقي
 م
 ي�ي� مما �لمن?قة ح�ن �لحك�مية ها(ت�ج�ل ىعل �لتع�. ىف كبي� بشكل
 �الجتماعي، باألم
 ه�ع��ش م
 �ي�ي� ة،�لمعني �لجها( ىف �لم��هقي
 ثقة


 حي9D �� بها �لقيا� ى�ل ةك�م�لح ىتسع ى�لت �لت�جها( ىعل �ال?الF ع
�Yى�ل 5ي 
�� ا�.مخ م
 ي�ي� مما لحك�مة�� �لمجتمع بي
 �ل�صل حلقة فق

 مستم� بشكل �ال?الF فا
 له�� 
،�لم��هقي بينها �م
 �لمجتمع فئا( جميع
 باألم
 ع���لش م
 ي�ي� بها �لقيا� �ل��لة ىتسع ى�لت لخ??�� ى�لمساع ىعل

  )١٠(.ي�الجتماع
 لتك�ي
 ا(ك�م�لح تستخ�مها ى�لت �ل�سائل م
 �لمحلية �إل��عا( تعب� ك�ل< .٢

� Dه� باعتبا�ه� �لم��هقي
 5ل� ?يبة �ص��� �لمجتمعا(، ىف �ل�ئيسية �ألعم
 5ل� بأهميته� �لم��هقي
 �حساO م
 ي�ي� مستم� بشكل مخا?بته� 
فا له��

  .�الجتماعي باألم
 ه�ع��ش ىعل ينعكO مما �لحك�مة

 Bowie يYك� كما .٣D ��تع 
 شفافية يعكO �5ل� ى�ال��ع للمحت�5 �لم��هقي

Transparency ض�عية�م� Objectivity نية��? Patriotism �� �ألجه
 ىعل كبي� بشكل ينعكO يةق�م�ل ��جباتها مع عامل�لت ىف ة�Yل��لمس �لمعنية

 .�الجتماعي باألم
 شع��ه�
� Accountability بمحاسبة ع���لش ك�ل< .٤�����ل �مما�سة �لمعنية �ألجه 

 ��ل< �لمجتمع ىف تح�9 ى�لت �لقضايا مع �لتعامل ىف Dنش?تها ىعل ى�ل�قاب

 لتل< نق�ية �Yية ق�ي��ت �لمجتمع ىف تح�9 ى�لت �ألنش?ة ع�� خالل م

  )٤(.�الجتماعي باألم
 �لم��هقي
 ع��ش م
 ي�ي� مما ��ألنش?ة �لمما�سا(
 �إل��عا( قيا� ه� ى�الجتماع باألم
 �لم��هقي
 شع�� م
 ي�ي� مما Dيضا .٥

 ىف تح�9 ى�لت �لسلبية للمما�سا( 5لنق��� ى�ل�قاب ���ها بمما�سة �لمحلية
�ما
 بينها م
 �لمجتمع� )���� مما 
،��لم��هقي �لشباH بي
 �لمخYلى 5ي� 
�� ��لقيا� Dجن�تها �ية�Dل ىعل ��ضعها �لمما�سا( بتل< ي
�Yل�لمس �هتما� �يا

� حسي
�ت عليها بالقضا=�  .�لمجتمع حيا� ج�

 Ronoh ي�5 بينما .٦D �� �Sustainableلمست��مة �لتنمية خ?? تع�. �يا

Development �� �لتى م���أل Dكث� م
 يع�
باألم �لشع�� م
 تع 
 بحل م�تب? �لمست��مة �لتنمية تحقيJ أل
 ل<�� �لم��هقي
 ل�5 �الجتماعى
 يع� ��لتى �لقا�مة لألجيال Dفضل حيا� ف�G ي�ت�ف� �لحالية �لمشاكل


  .�لمستقبلية �لخ?? بتل< �لمعنية �لفئة ه� �لم��هقي

 كما .٧D �� �لمحي?ة �ألم�� ع
 �لم��هقي
 ل�5 �لمع�فية ت��5لمس حصيلة �يا

�يع به� 
 عن� خاصة �الجتماعى باألم
 �حساسه� م
 ت�ي� �لتى ملع���ل م

  )١١(.�لمجتمع فى حي�5 كعنص� به� �لمتعلقة �لقضايا معالجة
paõaŠu⁄a@òîvèä½a@ @

Êìã@wèäßë@ò�a‰†ÛaZ@ @

  .ةبالعين �لمسح منهج مستخ�مه �ل�صفية، �ل���سا( �لى �ل���سة تنتمى
Éàn©@òäîÇë@�a‰†ÛaòZ@ @

 �لم�جلة ?الH فى �ل���سة ه�^ فى �لبش�5 �لمجتمع ثليتم: �ل���سة مجتمع �
 .ن�ية�لثا

� ٢٢٢ ق��مها ئيةش��ع عينة فى �ل���سة عينة تمثل( :ة�لمي��ني �ل���سة عينة �� مف�

� م����� Uة �لتعليمية، �لع�يTسينا= محاف.  
•ìmÑî@òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

  �الجتماعي �5القتصا� مست��5ل �لعم�ية، �لم�حلة ن�F،لل �فقا �ل���سة عينة يعت��) ١ (ج��ل
 �لنسبة �لتك��� ا(م�ع�لمج �لمتغي�

 ٤٩,١ ١٠٩ ك���

 �لن�F ٥٠,٩ ١١٣ �نا9

F١٠٠ ٢٢٢ �لمجم�% 
 ٣٦,٩ ٨٢ سنة ١٥

 ٢٧,٠ ٦٠ سنة ١٦

 ٣٦,٠ ٨٠ سنة ١٧

 �لس

F١٠٠ ٢٢٢ �لمجم�% 
 ٢٠,٣ ٤٥ منخف�

 ٣٩,٢ ٨٧ ?ت�سم

 ٤٠,٥ ٩٠ م�تفع
 �القتصا�a �الجتماعى �لمست�5

F١٠٠ ٢٢٢ �لمجم�% 

paë…c@ò�a‰†ÛaZ@ @

���( �شتمل(D سة��� �الستبيا
 كفا=� م
 �لتحقJ �ت� 
،�الستبيا �ستما�� على �ل

 ىعل �الستبيا
 ع�� ت� فق� ،Validity& Reliability ��لثبا( �لص�J حي9 م

���سة بغ�� ��ل< �،�إلعال مجال ىف �لمتخصصي
 �لمحكمي
 م
 مجم�عة )�� مف�
�

،�الستبيا صحيفة م
 �له�. �ك�ل< له، ى�إلج��ئ �لتع�ي. ض�= ىف الستبيا � �ق

 Dما ?فيفة، تع�يال( �ج��= بع� عا� بشكل �الستبيا
 صحيفة صالحية �لمحكمي
 Dق�
� �لت?بيJ خالل م
 ت� فق� �لثبا(،� ت?بيJ ت� حيTest- Retest، 9 �لت?بيJ ��عا


� ٢٢ م
 مك�نة عينة على �الستبيا� �لمجم�عة على Dخ�5 م�� ت?بيقه Dعي� ث� مف�
��جا( بي
 �لثبا( معامل بحساH �لباح9 قا� ث� Dسب�F، ق��ها �منا فاصل بع� نفسها 


 بي
 �التفاJ ى�ل �ال�تبا? معامال( Dشا�( �ق� ي،��لثان �أل�ل �لت?بيقي
 ىف �لمبح�ثي
 بلغ( بنسبة ى��لثان �أل�ل �لت?بيJ بي
 �لمقياD Oبعا� م
 بع� كل ىعل �إلجابا(
��لة ثبا( معامال( �هى ٠,٨٧٨ �  .٠,٠١ مست�5 عن
wöbnã@ò�a‰†Ûa@òîãa†î½aZ@ @

  :ة�لمحلي لإل��عا( �ل���سة عينة �لم��هقي
 �ستماD FسباD Hه� �
  .Fن�لل �فقا �لمحلية لإل��عا( �ل���سة عينة �لم��هقي
 �ستماD FسباD Hه�) ٢ (ج��ل

  �لن�F �إلجمالي �نا9 ك���
 % < % < % < �ألسباD Hه�

 يمةق
(Z) 

 �ل�اللة

 غي���لة ٠,٩٧٦ ٨٩,٦ ١٨٩ ٩٢,٧ ١٠٢ ٨٦,١ ٨٧ �لشخصية ��التجاها( �لقي� �ع�

Fيشع�نى �ليها �الستما �باالهتما 
 لمسئ�لية��

 غي���لة ٠,٦٢٦ ٧٦,٨ ١٦٢ ٨٠,٩ ٨٩ ٧٢,٣ ٧٣

Oالحسا� �بفه ��>��� غي���لة ٠,٢٣٦ ٧٣,٠ ١٥٤ ٧٤,٥ ٨٢ ٧١,٣ ٧٢ ح�لى ما 

 لتنـ�F �� بالتج�ي� ب��مجها تا�تم
 غي���لة ٠,٠٣٩ ٧١,٦ ١٥١ ٧١,٨ ٧٩ ٧١,٣ ٧٢ ة�لمحلي بالبيئة ���تبا?ية لجا�بية��

 غي���لة ٠,٣٩٢ ٧٠,١ ١٤٨ ٧٢,٧ ٨٠ ٦٧,٣ ٦٨ �لمحلية لمشكال(�� �لقضايا تعالج

 حـ�ل  �لمستمعي
 معل�ما( 5تث�
 �لمحلية ��لمشكال( ا(ض�ع�لم�

 غي���لة ٠,٦٠٢ ٦٩,٧ ١٤٧ ٧٣,٦ ٨١ ٦٥,٣ ٦٦

Oــسا ــاألم
 �الح ــ�Hت ب  جن
 ��(ت�ت��ل �لمخا?�

 غي���لة ٠,٨٩٥ ٦٦,٨ ١٤١ ٧٢,٧ ٨٠ ٦٠,٤ ٦١

�  �ضـافة  تمثل� لإلعـال�  ج�يـ
a�لمص� 

 غي���لة ٠,٦٤٧ ٥١,٢ ١٠٨ ٥٥,٥ ٦١ ٤٦,٥ ٤٧

ــشع�� ــ�ما��c باالنتهــا= �ل  الن
 �الجتماعي

 غي���لة ٠,٦٥٩ ٥٠,٧ ١٠٧ ٤٦,٤ ٥١ ٥٥,٤ ٥٦
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  �لن�F �إلجمالي �نا9 ك���
 % < % < % < �ألسباD Hه�

 يمةق
(Z) 

 �ل�اللة

ــ ــا ىتلب ــ�� (�حتياج  �لجمه
 فئاته بكل ا��5لسين

 غي���لة ٠,٤٣٢ ٤٧,٤ ١٠٠ ٤٤,٥ ٤٩ ٥٠,٥ ٥١

�� غي���لة ٠,٤٦٣ ٤٣,٦ ٩٢ ٤٥,٥ ٥٠ ٤١,٦ ٤٢ �ج�ي�� مختلفا �عالميا خ?ابا تق

 �ألمـ
  بأهمية �لمستمعي
 ىت�ع
 ل�يه� ى�الجتماع

 غي���لة ٠,٦٥٠ ٢٧,٠ ٥٧ ٢٢,٧ ٢٥ ٣١,٧ ٣٢

ــت� ــا( ته ــا( باحتياج  �ت?لع
 ا�aلسين� �لمستمع

 غي���لة ٠,٥٢٤ ٢٦,٥ ٥٦ ٣٠,٠ ٣٣ ٢٢,٨ ٢٣

 غي���لة ٠,٤٩٤ ٢٤,٢ ٥١ ٢٠,٩ ٢٣ ٢٧,٧ ٢٨ ج�� مفي� محت��ها

� متخصـصة  ��كـ��  على تعتم
 �مYهلة

 غي���لة ٠,٢٩٨ ١٤,٧ ٣١ ١٢,٧ ١٤ ١٦,٨ ١٧

   ٢١١ ١١٠ ١٠١ ل��سئ م
 جملة

 �ل���سة عينة 
�لم��هقي �ستماD FسباD Hه� �لى �لسابJ �لج��ل بيانا( تشي�
 �لقي� �ع� "Dنها �ألسباH تل< مق�مة ىف جا= حي9 للن�F، قا�ف �لمحلة لإل��عا(

 مف���( �جمالى م
% ٨٩,٦ بلغ( بنسبة جا=( ��لتى" �لشخصية التجاها(��
 باالهتما� ىيشع�ن �ليها �الستماF "�لثانى �لت�تيH فى ا=�ج ة،�ل���س عينة
 عينة مف���( �جمالى م
% ٧٦,٨ بلغ( بنسبة جا=( حي9 ،"يةئ�ل��لمس
 �لثال9 بالت�تيH" ح�لى ما ���<�� بفه� �الحساD" Oنها سبH �جا= ة،�ل���س
 �ل��بع �لت�تيH فى يليها �ل���سة، عينة مف���( �جمالى م
% ٧٣,٠ بلغ( بنسبة

"� جا=( حي9 ،"�لمحلية بالبيئة ���تبا?ية لجا�بية�� لتن���F بالتج�ي� ب��مجها تمتا
 �لت�تيH فى ا=�ج �ل���سة، عينة مف���( �جمالى م
% ٧١,٦ غ(بل بنسبة

O٧٠,١ بلغ( بنسبة جا=( حي9 ،"�لمحلية ��لمشكال( �لقضايا تعالج "�لخام %

 ا(ل�ممع 5تث� "�لسا�O �لت�تيH فى ك�ل< �ل���سة، عينة مف���( �جمالى م


 بلغ( بنسبة جا=( حي9 ،"�لمحلية ��لمشكال( �عا(م�ض�ل ح�ل �لمستمعي
٦٩,٧ %
 �الحساO "�لسابع �لت�تيH فى يليها �ل���سة، عينة مف���( �جمالى م

 م
% ٦٦,٨ بلغ( بنسبة جا=( حي9 ،"��(ت�ت��ل �لمخا?� جن�Hت باألم
� �ضافة تمثل "جا= �لثام
 �لت�تيH فى بينما �ل���سة، عينة مف���( �جمالى� ج�ي
 عينة مف���( لى�جما م
% ٥١,٢ بلغ( بنسبة جا=( حي9 ،"�5لمص� لإلعال�
 حي9 ،"ى�الجتماع ��الن�ماc باالنتها= ع���لش "�لتاسع �لت�تيH فى �جا= �ل���سة،
 �لت�تيH ىف Dما �ل���سة، عينة مف���( �جمالى م
% ٥٠,٧ بلغ( بنسبة جا=(
 بنسبة جا=( حي9 ،"فئاته بكل �لسينا�5 ه���لجم �حتياجا( ىتلب "فجا= �لعاش�
 عش� �5لحا� بالت�تيH بينما �ل���سة، عينة (مف��� �جمالى م
% ٤٧,٤ بلغ(
 م
% ٤٣,٦ بلغ( بنسبة جا=( حي9 ،"�ي���ج مختلفا �عالميا خ?ابا تق�� "Dنها

 ىت�ع "سبH عش� ى�لثان �لت�تيH ىف �جا= �ل���سة، عينة مف���( �جمالى

 م
% ٢٧,٠ بلغ( بنسبة جا=( حي9" ل�يه� ى�الجتماع �ألم
 بأهمية �لمستمعي

 باحتياجا( تهت� "عش� �لثال9 �لت�تيH ىف Dما ة،�ل���س عينة ��(مف� �جمالى
 �جمالى م
% ٢٦,٥ بلغ( بنسبة جا=( حي9" ا��5لسين �لمستمع �ت?لعا(
)��
 �جا= �ل���سة، عينة مف�D" هات��مح � �ل��بع �لت�تيH ىف جا=" ج�� مفي

 ى�ف �ل���سة، عينة مف���( �جمالى م
% ٢٤,٢ بلغ( بنسبة جا=( حي9 �،عش
Hجا= �ألخي� �لت�تي" � بلغ( بنسبة جا=(" �مYهلة متخصصة ��ك�� على تعتم
١٤,٧ %
  .�ل���سة عينة مف���( �جمالى م

� 5�
 �لم��هقي
 �عتقا� مD )لها �لمحلية �إل��عا ��� ت�جها( تح�ي� ىف فعال 
\�=�� 
  :�الجتماعي �ألم
 نح� �لمستمعي
��لج )5) ٣�
 �لم��هقي
 �عتقا� مD )لها لمحلية� �إل��عا �� �\��= ها(ت�ج تح�ي� ىف فعال �


  .Fن�لل �فقا ى�الجتماع �ألم
 ح�ن �لمستمعي
  �لنـ�F �إلجمالي �نا9 ك���

5� % < % < % < �لم
��ئما ٥٢,٦ ١١١ ٥٢,٧ ٥٨ ٥٢,٥ ٥٣ 

 ٤٧,٤ ١٠٠ ٤٧,٣ ٥٢ ٤٧,٥ ٤٨ Dحيانا

 ١٠٠ ٢١١ ١٠٠ ١١٠ ١٠٠ ١٠١ �إلجمالي

��لة غي�= �ل�اللة ت�5مس ٠,٠٠٣= �Jلت��ف معامل ٢= ة�لح�ي ��جة ٠,٠٠١= ٢كا قيمة.  

H٢كا قيمة بحسا 
 ٠,٢٨٣= اDنه ��ج ،٢= ح�ية ��جة عن� �لسابJ �لج��ل م
 معامل قيمة بلغ( �ق� ة،�الل ت�5مس D5 عن� �حصائيا ��لة غي� قيمة �هى

 �لن�F بي
 �حصائيا ��لة عالقة ج��� ع�� على يYك� مما تق�يبا ٠,٠٣٧ فJت���ل
 �إل��عا( )�ل���سة عينة مف���( �جمالى (�لم��هقي
 �عتقا� �م�5) �نا9 -ك���(

. �الجتماعي �ألم
 نح� �لمستمعي
 ��=�\ ت�جها( تح�ي� ىف فعال ��� لها �لمحلية
��لللج �لتفصيلية �لنتائج تشي� كما Jلساب� 
D نسبة 

 ي��
 مD )لإل��عا 

 �جمالى م
 �الجتماعى �ألم
 ح�ن �لمستمعي
 D��= ت�جيه فى فعال ��� �لمحلية
)��
ي م
 نسبة �بلغ( ،%٥٢,٦ بلغ( �ل���سة عينة مف��� 
D لها ��� فعال 

 �جمالى م
 �الجتماعى �ألم
 نح� �لمستمعي
 يهت�ج فى �ألحيا
 بع� فى
)��  %.٤٧,٤ �ل���سة عينة مف�

��جة � � ىعل ص�ل�لح فى �لمحلية �إل��عا( على �ل���سة عينة �لم��هقي
 �عتما
  :�الجتماعي �ألم
 ح�ل معل�ما(

��جة) ٤ (ج��ل � �ألم
 ح�ل معل�ما( على ص�ل�لح ىف �لمحلية �إل��عا( على �لم��هقي
 �عتما
  .Fن�لل �فقا ى�الجتماع

  �لن�F �إلجمالي �نا9 ك���
��جة � % < % < % < �العتما
� ٤٥,٥ ٤٦ ٤٧,٣ ٥٢ ٤٥,٥ ٤٦ كبي�� ب��جة عليها �عتم

� ٢٦,١ ٥٥ ٢٣,٦ ٢٦ ٢٨,٧ ٢٩ مت�س?ة ةب��ج عليها �عتم

 ٢٧,٥ ٥٨ ٢٩,١ ٣٢ ٢٥,٧ ٢٦ عليها �عتم� ال

 ١٠٠ ٢١١ ١٠٠ ١١٠ ١٠٠ ١٠١ �إلجمالي

��لة غي�= �ل�اللة مست�5 ٠,٠٦٠= Jفت���ل معامل ٢= �لح�ية ��جة ٠,٧٦٩= ٢كا قيمة.  

H٢كا قيمة بحسا 
��ل�لج م Jلساب� � ٠,٧٦٩= اDنه �ج� ،٢= ح�ية ��جة عن
 معامل قيمة بلغ( ��ق ة،�الل مست�D5 5 عن� �حصائيا ��لة غي� يمةق ى�ه

Jمما تق�يبا ٠,٠٦٠ �لت��ف � �لن�F بي
 �حصائيا ��لة عالقة ���ج ع�� على يYك
��جة) �نا9 -ك���(� � على )�ل���سة عينة مف���( �جمالى (�لم��هقي
 �عتقا

  .ماعي�الجت �ألم
 ح�ل معل�ما( على ص�ل�لح ىف �لمحلية �إل��عا(

 �لسابJ للج��ل �لتفصيلية �لنتائج تشي� كماD نسبة 

يعتم م�� كبي�� ب��جة 
 م
 �الجتماعى �ألم
 ح�ل ا(ل�ممع على �لحص�ل فى �لمحلية �إل��عة على


 م
 نسبة لغ(�ب ،%٤٥,٥ بلغ( �ل���سة عينة مف���( �جمالى�� عليها يعتم
 �جمالى م
 الجتماعى� �ألم
 ح�ل ا(ل�ممع على �لحص�ل فى ?ةت�سم ب��جة
)��
يعتم ال م
% ٢٧,٥ نسبة جا=( بينما ،%٢٦,١ �ل���سة عينة مف��� نهائيا 

�ه� فى �لمحلية �إل��عا( على��  .�الجتماعي �ألم
 ح�ل بالمعل�ما( �م
 نT� �جهة م
 �لمحلية �إل��عا( بها تهت� �لتى �الجتماعى �ألم
 ا(ض�عم� Dه� �


  .�لم��هقي
 نT� �جهة م
 �لمحلية �إل��عا( بها تهت� �لتى ى�الجتماع �ألم
 ا(ض�عم� Dه�) ٥( ��لج


  ن�Fلل تبعا �لم��هقي
  �لن�F �إلجمالي �نا9 ك���

 % < % < % < �عا(م�ض�ل
 قيمة
(Z) 

 �ل�اللة

 مـ
  ��لح� ����لم ق��ني
 تفعيل
9����لح� 

 غي���لة ٠,٩٩١ ٨٢,٠ ١٧٣ ٧٥,٥ ٨٣ ٨٩,١ ٩٠

� غي���لة ٠,٠٤٤ ٧٠,٦ ١٤٩ ٧٠,٩ ٧٨ ٧٠,٣ ٧١ �الجتماعي �لفسا

Hتـص�يحا(  فـى  �لثقـة  غيا 
 �لسل?ة

 غي���لة ١,٠٢٧ ٦٧,٨ ١٤٣ ٧٤,٥ ٨٢ ٦٠,٤ ٦١

� غي���لة ٠,٦٧٨ ٥٧,٣ ١٢١ ٦١,٨ ٦٨ ٥٢,٥ ٥٣ �لسياسي �لفسا

� غي���لة ٢,٠١١ ٥٥,٩ ١١٨ ٤٢,٧ ٤٧ ٧٠,٣ ٧١ �القتصا�a �لفسا

Hلة ٠,٧٧٩ ٥٢,١ ١١٠ ٥٧,٣ ٦٣ ٤٦,٥ ٤٧ �إل�ها�� غي�

 غي���لة ١,٣٤١ ٣٩,٣ ٨٣ ٤٨,٢ ٥٣ ٢٩,٧ ٣٠ �لصحية �لخ�ما(

 ا(��ب��لمـش  �لمخ���( تعا?ى
 �لكح�لية

 غي���لة ١,٦٩٤ ٣٧,٩ ٨٠ ٤٩,١ ٥٤ ٢٥,٧ ٢٦

 غي���لة ٠,٠١٠ ٣١,٨ ٦٧ ٣١,٨ ٣٥ ٣١,٧ ٣٢ �ل�?ني =ل�ال� قيمة �عال=

 غي���لة ٠,٢٣٣ ٤,٣ ٩ ٢,٧ ٣ ٥,٩ ٦ ن�
�لقا �حت���

   ٢١١ ١١٠ ١٠١ سئل�� م
 جملة

 بها تهت� �لتى ى�الجتماع �ألم
 م�ض�عا( Dه� �لى �لسابJ �لج��ل بيانا( تشي�
 للن�F، �فقا �لم��هقي
 نT� �جهة م
 �أليا� ه�^ Dكب� بشكل �لمحلية �إل��عا(
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 م
 ��لح� �لم��� ق��ني
 تفعيل "�لم�ض�عا( تل< �أل�ل �لت�تيH فى جا= حي9
 �ل���سة، عينة مف���( �جمالى م
% ٨٢,٠ بلغ( بنسبة جا=( حي9 ،"����9لح

 م
% ٧٥,٥ مقابل فى �ل�ك�� عينة مف���( �جمالى م
% ٨٩,١ بي
 م��عة

 حي9 �لنسبتا
، �تتقا�H 9،�إلنا عينة مف���( �جمالى� J�لفا� 
 �لنسبتي
 بي

 �لقيمة م
 Dقل �هى ٠,٩٩١ �لمحس�بة (Z) قيمة بلغ( فق� ا،�حصائي ��ل غي�
 فى �جا= ،%٩٥ ثقة بمست�5 �لنسبتي
 بي
 فا�قة عالقة ب�ج�� ة�لمنبئ �لج��لية
Hلثانى �لت�تي� Fم�ض�" �% ٧٠,٦ بلغ( بنسبة جا=( حي9 ،"ى�الجتماع �لفسا


 مف���( �جمالى م
% ٧٠,٣ بي
 م��عة ة،�ل���س عينة مف���( �جمالى م
 �تتقا�H �إلنا9، عينة مف���( �جمالى م
% ٧٠,٩ مقابل فى �ل�ك�� عينة

 حي9 
،سبتا�لن� J�لفا� 
 (Z) قيمة بلغ( فق� �حصائيا، ��ل غي� �لنسبتي
 بي

 بي
 فا�قة عالقة ب�ج�� �لمنبئة �لج��لية �لقيمة م
 Dقل �هى ٠,٠٤٤ �لمحس�بة

 �لثقة غياH "م�ض�F �لثال9 �لت�تيH فى جا= ك�ل<%. ٩٥ ثقة بمست�5 �لنسبتي

 مف���( �جمالى م
 %٦٧,٨ بلغ( بنسبة جا=( حي9 ،"�لسل?ة تص�يحا( ىف
 مقابل فى �ل�ك�� عينة مف���( �جمالى م
% ٦٠,٤ بي
 م��عة �ل���سة، عينة
٧٤,٥ %

 حي9 �لنسبتا
، �تتقا�H 9،�إلنا عينة مف���( �جمالى م� J�لفا� 

 Dقل �هى ١,٠٢٧ �لمحس�بة (Z) قيمة بلغ( فق� ا،�حصائي ��ل غي� �لنسبتي
 بي

  %.٩٥ ثقة بمست�5 �لنسبتي
 بي
 فا�قة عالقة �ب�ج� �لمنبئة �لج��لية �لقيمة م

 �جمالى م
% ٥٧,٣ بلغ( بنسبة" �لسياسي �لفسا� "�ل��بع �لت�تيH فى �جا=
)�� فى �ل�ك�� عينة مف���( �جمالى م
% ٥٢,٥ بي
 م��عة �ل���سة، عينة مف�

 حي9 �لنسبتا
، �تتقا�H 9،�إلنا عينة مف���( �جمالى م
% ٦١,٨ مقابل� 
J�لفا� 
 ٠,٦٧٨ �لمحس�بة (Z) قيمة بلغ( فق� ا،�حصائي ��ل غي� �لنسبتي
 بي
 ثقة بمست�5 �لنسبتي
 بي
 فا�قة عالقة ب�ج�� �لمنبئة �لج��لية �لقيمة م
 Dقل �هى
٩٥.%  
 بلغ( بنسبة �لخامO بالت�تيH جا=( فق�" �5القتصا� �لفسا� "م�ض�D Fما

٥٥,٩ %
 �جمالى م
% ٧٠,٣ بي
 م��عة �ل���سة، عينة مف���( �جمالى م
)�� حي9 9،�إلنا عينة مف���( �جمالى م
% ٤٢,٧ مقابل فى �ل�ك�� عينة مف�


� J�لفا� 
 �لمحس�بة (Z) قيمة بلغ( فق� ،٠,٠١ عن� �حصائيا ��ل �لنسبتي
 بي
 �لنسبتي
 بي
 فا�قة عالقة ب�ج�� �لمنبئة �لج��لية �لقيمة م
 Dكب� �هى ٢,٠١١
 بنسبة" �إل�هاH "م�ض�F جا= لسا��O �لت�تيH ى�ف ،%٩٩ ثقة بمست�5
٥٢,١ %
 �جمالى م
% ٤٦,٥ بي
 م��عة ة،�ل���س عينة مف���( �جمالى م

)�� �إلنا9، عينة مف���( �جمالى م
% ٥٧,٣ مقابل فى �ل�ك�� عينة مف�
H�لنسبتا �تتقا�،

 حي9 � J�لفا� 
 بلغ( فق� �حصائيا، ��ل غي� �لنسبتي
 بي

 عالقة ب�ج�� �لمنبئة �لج��لية �لقيمة م
 Dقل ى�ه ٠,٧٧٩ �لمحس�بة (Z) قيمة
  %.٩٥ ثقة بمست�5 �لنسبتي
 بي
 فا�قة
 بلغ( بنسبة جا=( حي9 ،"�لصحية �لخ�ما( م�ض�F "�لسابع �لت�تيH فى �جا=
٣٩,٣ %
 �جمالى م
% ٢٩,٧ بي
 م��عة �ل���سة، عينة مف���( �جمالى م

)�� حي9 9،�إلنا عينة ���(مف �جمالى م
% ٤٨,٢ مقابل فى �ل�ك�� عينة مف�

� J�لفا� 
�اللة مست�5 عن� �حصائيا ��ل �لنسبتي
 بي ٠,٠٥، � (Z) قيمة بلغ( فق

 بي
 فا�قة عالقة ب�ج�� �لمنبئة �لج��لية �لقيمة م
 Dقل �هى ١,٣٤١ �لمحس�بة

  %.٩٥ ثقة بمست�5 �لنسبتي

 ةئ�يم بنسبة" �لكح�لية ا(��ب��لمش �لمخ���( ىتعا? "فجا= �لثام
 بالت�تيD Hما
 م
% ٢٥,٧ بي
 م��عة ة،�ل���س عينة مف���( �جمالى م
% ٣٧,٩ بلغ(

 عينة مف���( �جمالى م
% ٤٩,١ مقابل فى ك���ل� عينة مف���( �جمالى

 حي9 �إلنا9،� J�لفا� 
 قيمة بلغ( فق� ،٠,٠١ عن� �حصائيا ��ل �لنسبتي
 بي

(Z) كب� ى�ه ١,٦٩٤ �لمحس�بةD 
 فا�قة عالقة ��ب�ج منبئة�ل �لج��لية �لقيمة م

  %.٩٩ ثقة بمست�5 �لنسبتي
 بي
 م
% ٣١,٨ بنسبة" ى�ل�?ن �ل�ال= قيمة �عال= "م�ض�F �لتاسع �لت�تيH ىف يليها

 عينة مف���( �جمالى م
% ٣١,٧ بي
 م��عة �ل���سة، عينة مف���( �جمالى

 تا
،�لنسب �تتقا�H 9،�إلنا عينة مف���( �جمالى م
% ٣١,٨ مقابل فى �ل�ك��

 حي9� J�لفا� 
 �لمحس�بة (Z) قيمة بلغ( فق� ا،�حصائي ��ل غي� �لنسبتي
 بي

 �لنسبتي
 بي
 فا�قة عالقة ب�ج�� �لمنبئة �لج��لية �لقيمة م
 Dقل �هى ٠,٠١٠
  %.٩٥ ثقة بمست�5
 بنسبة جا=( حي9 ،"�لقان�
 �حت��� م�ض�F "��ألخي� �لعاش� �لت�تيH فى �جا=
 �جمالى م
% ٥,٩ بي
 م��عة ة،�ل���س عينة ���(مف �جمالى م
% ٤,٣ بلغ(

)�� �إلنا9، عينة مف���( �جمالى م
% ٢,٧ مقابل فى �ل�ك�� عينة مف�
H�لنسبتا �تتقا�،

 حي9 � J�لفا� 
 بلغ( فق� �حصائيا، ��ل غي� �لنسبتي
 بي

 عالقة ب�ج�� �لمنبئة �لج��لية �لقيمة م
 Dقل �هى ٠,٢٣٣ �لمحس�بة (Z) قيمة
  %.٩٥ ثقة بمست�5 �لنسبتي
 ي
ب فا�قة

�ي�ج: �أل�ل �لف�� � J�ل ف�� ك���ل� ��جا( مت�س?ا( بي
 �حصائيا 
 باألم
 يةت�ع�ل ىف �لمحلية �إل��عا( ��� مقياO على �إلنا9 ��جا( ?ا(ت�س�م

  .�الجتماعي
 ىف �لمحلية �إل��عا( ��� مقياO على �لمبح�ثي
 بي
 ���Jلف ل�اللة) ( (�ختبا� نتائج) ٦ (ج��ل

 للن�F قا�ف ى�الجتماع باألم
 �لت�عية

� ا(م�ع�لمج� �لمت�س? �لع
 �النح��.
a�لمعيا� 

��جة )( (قيمة 
 �لح�ية

 �ل�اللة

 ٠,٥٠٩ ٢,٦٨ ١٠١ ك���

 ٠,٣٨٠ ٢,٨٣ ١١٠ �نا9
٢٠٩ ٢,٣٤٤ 

��لة � عن
٠,٠٥ 

��ج �لى �لسابJ �لج��ل فى) ( (�ختبا� نتائج تشي�� J��اللة ��( ف� �حصائية 

��� مقياO على �إلنا9 ��جا( ت�س?ا(�م �ل�ك�� ��جا( ?ا(ست�م بي 

 ٢,٣٤٤) ( (قيمة بلغ( حي9 ي،�الجنماع باألم
 �لت�عية ىف �لمحلية �إل��عا(
 �لف�� صحة يثب( مما ،٠,٠٥= ة�الل مست�5 عن� �حصائيا ��لة قيمة ى�ه

�ي�ج هDن �لقائل J�ل ف�� ?ا(ت�س�م ك���ل� ��جا( مت�س?ا( بي
 �حصائيا 
��  .�الجتماعي باألم
 يةت�ع�ل ىف �لمحلية �إل��عا( ��� مقياO على �إلنا9 جا(

��جة بي
 �حصائيا ��لة ��تبا?ية عالقة ت�ج�: �لثانى �لف�� � � �لم��هقي
 �عتما
� ي
�ب �لمحلية �إل��عا(�  .ل�يه� ى�الجتماع باألم
 ىل�ع� ��يا

��جة بي
 �لعالقة على للتع�. سبي�ما
 ��تبا? معامل) ٧( ��لج � لإل��عا( �لم��هقي
 �عتما
� �لمحلية���  ل�يه� ى�الجتماع باألم
 ى�ل�ع يا

��جة �  �لمتغي�  �لمحلية �إل��عا( على �لم��هقي
 �عتما
� �لمتغي�� �ل�اللة سبي�ما
 قيمة �لع

Oمقيا 
��لة ٠,٢٢٠ ٢١١ �الجتماعي �ألم � ٠,٠١ عن

��ل�لج نتائج تشي� Jنه �لسابD ��� ج��� Dتضح سبي�ما
 ��تبا? معامل باستخ
��جة بي
 �حصائيا �لة�� م�جبة ��تبا?يه عالقة � �ل���سة عينة �لم��هقي
 �عتما
� ة،�لمحلي �إل��عا( على� قيمة بلغ( حي9 ل�يه�، �الجتماعى باألم
 ىل�ع� ��يا

�اللة ت�5مس عن� �حصائيا ��لة قيمة �هى ٠,٢٢٠ سبي�ما
 ��تبا? معامل 
��لة ��تبا?ية عالقة �ت�ج Dنه ل�لقائ �لف�� صحة ثب( فق� �بالتالى ،٠,٠١ 

��جة بي
 �حصائيا �� �بي
 �لمحلية �إل��عا( �لم��هقي
 �عتما��� باألم
 �ل�عى يا
  .ل�يه� �الجتماعى

ÉuaŠ½aZ@ @
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òÜØ’½aZ 
  �لحياتية؟ �لمها��( بع� �لم��هقي
 �كساH ىف �لج�ي� �إلعال� �سائل ��� ما �لتالي ى�ل�ئيس �لتساYل فى �ل���سة مشكلة بل��� يمك
òîàçþaZ سة �همية تأتى���بع� �لم��هقي
 �كساH ىف �لج�ي� �العال� �سائل ��� �ه� �لنفO �عل� ��لت�بية �إلعال� مجال ىف �همية �� م�ض�عا تعالج ك�نها �ل

 �لحقيقية، �لمجتمع ق�� باعتبا�ه� �لجماهي� م
 �لع�ي� �لق?اF <�ل �لج�ي� �العال� ل�سائل �لتع�� على �لش�ي� ��قباله� �لم��هقي
 الهتما� �ضافة �لحياتية �لمها��(
  . �لحالية �ل���سة ه�^ Dهمية م
 ي�ي� بال���سة �لم��هقي
 تنا�ل فا
 ل�ل<

Òa†çþaZ .�  . �لحياتية �لمها��( بع� �لم��هقي
 �كساH فى �لج�ي� �العال� �سائل ��� على �لتع�. خالل م
 ى�ئيس ه�. ى�ل �ل���سة ه�^ ته
ÊìäÛa@wèä½aëZ �  . �إلعالمى �لمسح منهج على ��عتم�( �ل�صفية �ل���سا( م
 �ل���سة ه�^ تع
wöbnäÛaZ =5 جا�م
% ٦١,٤٧ بلغ( بنسبة �أل�ل �لت�تيH فى "��ئما "�لمبح�ث�
 �ختا� حي9 للن�F، �فقا �لج�ي� �إلعال� ل�سائل �ل���سة عينة �لمبح�ثي
 �ستخ��� م
 �ل���سة، عينة �جمالى م
% ١٤,٢٢ بلغ( بنسبة �لثال9 �لت�تيH فى "Dحيانا"ل �ختيا�ه� جا= �Dخي�� ،%٢٤,٣١ بنسبة �لثانى بالت�تيH "ال" ليهاي �ل���سة، عينة �جمالى

� حيايتة مها��( �كساH ىف �لج�ي� �إلعال� �سائل تأثي� �م�5 ،)�إلنا9 - �ل�ك�� (�لن�F بي
 عالقة �ج�� ى�ل �يضا �ل���سة ت�صل( كما� كما نT�ه�، �جهة م
 ج�ي

 �ل���سة Dثبت(D �كبي�� ب��جة �لمبح�ثي
 �تجا^ على غلH حي9 للن�F، �فقا �لحياتية �لمها��( لبع� �كتسابه� فى ساه� �لج�ي� �إلعال� �سائل على �لم��هقي
 �عتما
�� �لتعل�" ث� ،٣,٦٠ ىحساب بمت�س? ى�لثان �لت�تيH ىف "�لتقنى مك
�لت" �جا=( ،٣,٧٩ ىحساب بمت�س? �أل�ل �لت�تيH ىف "��لت��صل �التصال" �هى Dال عبا��( لع

 �لثقة"� "�لتعا?." م
 كل تسا�5 حي
 فى ،٣,٥٢ ىحساب بمت�س? �ل��بع �لت�تيH ىف "تكيفية مها��(" �5D �جا= ،٣,٥٦ ىحساب بمت�س? �لثال9 �لت�تيH ىف "�ل��تى
Oي� بالنف�جا=( ��لتى "�لجماعى �لعمل" عبا�� نح�) مت�س?ة ب��جة (�لمبح�ثي
 �تجا^ على غلH حي
 فى ،٣,٤٩ ىحساب بمت�س? �لخامO �لت�تيH ىف "�ل��( �تق

Hبالت�تي O�  . ٢,٧٠ ىحساب بمت�س? �لسا
The role of the new media in giving adolescents Some life skills 

An applied study on adolescents aged (15- 17) years 

Problem: The study problem can be formulated in the following main question: What is the role of the new media in giving adolescents some life 

skills? 

Importance: The importance of the study comes in the field of media, which is important in the field of media, what is the role of the new 

media in giving adolescents some life skills, in addition to the interest of adolescents and their strong demand for new media.  

Type&Method: This study is a descriptive study, and this study relied on the media survey method.  

Results: The extent to which respondents used the new media according to gender, where respondents chose "always" in the first place with a 

percentage of 61.47% of the total sample, followed by "No" in the second order with a percentage of 24.31%, and finally they chose "sometimes"

in The third with a percentage of 14.22% of the total sample, the study also found a relationship between gender (Males- Females), and the impact 

of the new media in acquiring new skills. The study also confirmed that the adolescents’ dependence on the new media contributed to their 

acquisition of some skills according to gender, as the respondents’ trend predominated (to a large extent) for several phrases, which are 

"communication" in the first place with an arithmetic average 3.79, and "technical" came in the order The second with an arithmetic average 3.60, 

then "self learning" in the third rank with a arithmetic average 3.56, and the opinion of "adaptive skills" came in the fourth rank with an arithmetic 

average 3.52, while "empathy" and "self confidence and self- esteem" were equal It is ranked fifth 3.49. while, the respondents' tendency (to a 

medium degree) prevailed towards the phrase "teamwork", which came in sixth place with an arithmetic 2.70.  
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��ها�� ت?��� ى�لحال عص�نا يشه� �لناحية م
 س��= �لحيا� مجاال( شتى ىف ��
 ى�لعلم �لت?�� �بفضل �القتصا�ية، �لناحية م
 �D �الجتماعية �لناحية م
 �D �لفك�ية
 �سائل تكن�ل�جيا ث��� Dب��ها م
 ��لتى �لمختلفة �لعل�� مجاال( ىف ى��لتقن

 بمجتمعنا تحي? �لتى ��الجتماعية ��القتصا�ية �لثقافية �لمتغي��( Tل �فى �التصال،

 م
 �لمع�فة على ?�D �ما �لمعل�ما( �نقل �التصال �سائل فى �لهائل ��لتق�� �آل

Fجعل �تسا �م� ج��نبها بكل �إللماD سائل �لى �لحاجة �جعل �لصع�بة بالغ� �� ج�ي
  . ملحا Dم�� �لمعل�ما( �تق�ي� لنقل


 �كث� �الفت��ضى �لعال� ىف يعيU با( �النت�ن( بأهمية �ستشع� �ل�5 �لجيل �ال
 ه�� �حتياجا( ىلتلب ىتأت �لج�ي� �إلعال� ف�سائل �ل�ل< �لي�مى، �ل��قع ىف يعيU مما

 �لمتلقى، ح�ل ي��� ما على �لتع�. فى تتمثل �لتى �لتع�� DسباD� Hصبح( �لجيل،
 �لي�مية �لحيا� ��تي
 م
 �له���D H ��لت�فيه، ��لتسلية �لمع�فة، ��كتساH �لتعلي�،
 فى �نسا
 �كل بل م��هJ �كل �لم��هقي
، خاصة �لجمه�� فئا( لكافة مشت�كا قاسما
��ي�ي �لحيا 
D Jفه حاجاته جميع يحق��  . �س�يعة سهلة ب?�يقة �م?امحه �Dه


 فى ج��ل �الD )��لحياتية �لمها� � 5D فى �ألف��� لجميع �حي�ية حتمية ض���
 مع �يتكي. يت��فJ لكى �لف�� �ليها يحتاc �لتى �ألساسية �لمت?لبا( م
 فهى مجتمع،

 �ل�كى �لتعامل م
 تمكنه �نها حي9 معه؛ �يتعايU فيه، يعيU �ل�5 �لمجتمع �مع نفسه
  . �لحيا� م��ق. مع ��لتفاعل �لي�مية، �لمشكال( م��جهة على �تساع�^ �لمجتمع، مع

òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

��5 لقD ��?ى�ل �لمعل�ما( تكن�ل�جيا فى �لهائل �لت �� �إلعال� �سائل Dهمية �يا
� �ل< �لمجتمع ��ئحش كافة على �لتأثي� ىف �لهائلة �ق��تها �لم��هJ، حيا� ىف �لج�ي
 م
 تق�مه ما ى�ل �ضافة �الجتماعى ��لت��صل �لتفاعل م
 كبي�� مساحة تع?ى ك�نها

 ��حتياجاته، ق���ته حسH كال لها يتع�� م
 كل منها يستفي� �خب��( معل�ما(
� مجتمعنا على �جH �ل�ل<�� بشكل �لحاض� مت?لبا( مع �لتكي. يست?يع �نسا
 �ع
Gل< �سلبياته، هبايجابيات ��لمستقبل خا� 
� Jلم��ه� �D ل?فل� �
 له البD Hيكتس 
�� مت?لبا( مع للتعامل تYهله �لتى �لحياتية �لمها��( �D �لخب��( م
 �لكافى �لق

  . �مستح�ثاته بت?���ته �لمجتمع

 تجاهلها، يمك
 ال �لمجتمع ��خل �جتماعية ش�يحة تمثل �لم��هقي
 جماهي� �أل


 �الجتماعية �لش�يحة ه�^ على �لتأثي� فى �لج�ي� �إلعال� ل�سائ تلعبه �ل�5 �ل��� �أل
����
 �لض���5 م
 كا
 فق� �لتأثي�، �عميJ �لخ?��� بالغ D لش�يحة ه�^ نتنا�ل� 
�( فق� ل�� �لعلمى، بالبح9 �ل�سيلة �ه�^� ما �لتالى �لتساYل فى �ل���سة مشكلة تح
��� ه�� �م
 �لحياتية؟ مها��(�ل بع� �لم��هقي
 �كساH ىف �لج�ي� �إلعال� �سائل 

  :�التيه �لتساYال( تتف�F �ل�ئيسى �لتساYل
  �لج�ي�؟ �إلعال� ل�سائل �لم��هقي
 تع�� م�5 ما .١
 �مع�ل ى�الجتماع �5القتصا� ��لمست�5 �لن�F م
 كال بي
 عالقة هنا< هل .٢

  �لتع��؟
  �لج�ي�؟ �إلعال� ل�سائل للتع�� �لم��هقي
 ل�5 �لمختلفة �لتفضيال( ما .٣
 �لمها��( بع� �كتساH ىف �لج�ي� �إلعال� �سائل على �لم��هقي
 �عتما� م�5 ما .٤

 �لحياتية؟

  �لج�ي�؟ �إلعال� ل�سائل �لتع�� م
 �لم��هقي
 يكتسبها �لتى �لحياتية �لمها��( ما .٥
òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

  :�لنT�ية �ألهمية .١
 D.  ��كبي فئة عليها يعتم� ى�لت �إلعالمية �ل�سائل Dه� �لج�ي� �العال� �سائل تع� 


 ��كتساH �لجا�ية �ألح��9 ع
 �لمعل�ما( على للحص�ل �لمجتمع م
  . �لمختلفة �لخب��(

 H.  همية تأتىD سة��� �إلعال� مجال ىف Dهمية �� م�ض�عا تعالج ك�نها �ل
 �لم��هقي
 �كساH ىف �لج�ي� �إلعال� �سائل ��� �ه� �لنفO �عل� ��لت�بية
  . �لحياتية �لمها��(

 c.  سة م��كبة��� �لمجتمع ىعل تأثي��( لها ى��لت �إلعال� سائل� لت?���( �ل
  . �لم��هقي
 �خاصة �لمص�5

 � شتى ىف بالغة �Dهمية مهمة مكانه ��حتالله �لحياتية �لمها��( مجال �همية  .
  . �لمجاال(

 ^.  ��Tن �الهتما 
 �ل< �لج�ي�، �العال� �سائل على �لش�ي� ��قباله� �لم��هقي
Fلق?ا� �لع�ي� 
 تنا�ل فإ
 �لحقيقية، �لمجتمع ق�� باعتبا�ه� �لجماهي� م



 �لى �ضافة �ل���سة، ه�^ Dهمية م
 ي�ي� بال���سة �لم��هقيD هميةD 
 �لحياتية �لمها��( تنا�ل( �لتى �إلعالمية �ل���سا( لقلة تأتى �ل���سة


  ).�لباحثة عل� ح� على (للم��هقي
 ئلل�سا �لمص�يي
 �لم��هقي
 تع�� مع�ل على �لتع�.: �لت?بيقية �ألهمية .٢

 �نتاc على ��لعمل �لج�ي� �إلعال� �سائل تأثي��( على ��لكش. �لج�ي� �إلعال�
 �ل���سة تل< ��ستنتاجا( نتائج ك�ل< �لم��هقي
 على �إليجابى للتأثي� محت�5
� �لممك
 م
 ��قعى �سها� بمثابة� على �لقائمي
 نهج على �لتأثي� فى منه �الستفا
 ��لم��قع �الجتماعى �لت��صل م��قع �Gلخص� �جه �على �لج�ي� �إلعال� �سائل

 مع للتعامل \ليا( تح�ي� فى �لحياتية �لمها��( بمجال ��لمهتمي
 �لتعليمية

 لتق�ي� عم�ما ��لمجتمع �لم��سة جانH م
 �D �الس�� جانH م
 س��= �لم��هقي

� تشكيل فى �لمساهمة شأنها م
 �لتى �لب��مج �� �لصفحا( �� �لم��قع م
 �لم�ي
 �لمثلى �ل?�J تح�ي� فى ��لمساهمة �نفسه� �لم��هقي
 ��تجاها( تماما(��ه ه�ية

  . شخصياته� بنا= فى �لج�ي� �إلعال� �سائل �ت�Tي. معه� للتعامل ��لمناسبة
Òa†çc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 ل�سائل �لتع�� على ��إلنا9 �ل�ك�� �لم��هقي
 ح�G م�5 على �لتع�. .١
  . �لج�ي� �إلعال�

 مع�ل حي9 م
 �لج�ي� �إلعال� ل�سائل هقي
�لم�� تع�� ?بيعة على �لتع�. .٢
  . �لتع�� �كثافة

  . �لج�ي� �إلعال� ل�سائل للتع�� �لم��هقي
 ل�5 �لمختلفة �لتفضيال( على �لتع�. .٣
 �لج�ي� �إلعال� �سائل على ��إلنا9 �ل�ك�� �لم��هقي
 �عتما� م�5 على �لتع�. .٤

��  . �لحياتية �لمها��( بع� ��كتسابه� للمعل�ما( كمص
��جة فى) �نا9 - �ك�� (�ل���سة عينة �لم��هقي
 بي
 �لف��J على .�لكش .٥ 

Hلحياتية �لمها��( �كتسا� 
  . �لج�ي� �إلعال� �سائل على �العتما� خالل م
 �لمها��( بع� �لم��هقي
 �كساH فى �لج�ي� �إلعال� �مكانية على �لكش. .٦

  . �لحياتية
‰b+⁄a@ôŠÄäÛaZ@ @

 �Dependency Theory of Massالعال� �سائل على �العتما� نT�ية

Communication، � �إلعال� �سائل على �العتما� م�خل على �ل���سة ه�^ تعتم
 �سائل على �لم��هقي
 �عتما� بي
 �لعالقة ع
 �لكش. يمك
 حي9 نT�5، كإ?ا�
 ىعل �العتما� نT�ية ض�= ىف �لحياتية �لمها��( بع� �كتسابه� فى �لج�ي� �إلعال�
  . �إلعال� �سائل

� ب�ص� �هتم( �لتى �لنT�يا( �ح�5 �العال� �سائل على �العتما� نT�ية �تع
 فك�� �تق�� ��لمجتمع، �لف�� م
 كال على �إلعال� ل�سائل �لمختلفة �لتأثي��( ����سة


 على �لنT�ية ه�^D منا�� �ل�5 �لمجتمع تأثي� ع
 بمع�ل يت� ال �إلعال� ل�سائل �ستخ
Uخله، نعي��
 �على D ���� �لتأثي� على عال��إل �سائل ق��� ه�^ تق�� عن�ما ت


 �ل< �مكث.، ممي� بشكل �لمعل�ما( نقل ب�Tيفة �ل�سائلD ية�Tن � �لقائمة �العتما
 بي
 �لعالقة فه� تحا�ل �الجتماعية ��لنT� ��لمجتمع �إلعال� �سائل بي
 �ل�ب? على

 �سائل �لجمه�� يتابع لما�� س�Yل �جابة على ه�� فى �ت�ك� ��لجمه��، �إلعال�
   )١(�له�.؟ لتحقيJ �إلعال�
pb�a‰…@òÔib�Z@ @

���سة .١ � �لج�ي� لإلعال� �لم��هقي
 تع�� بعن��
 )٣()٢٠٢١ (�لنقيH حس
 خال
 �لمبح�ثي
 �هتما� على �لتع�. �ل���سة �سته�ف( ل�يه� �لفك�5 باألم
 �عالقته
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��� �Gيح �لتى �لج�ي� �إلعال� �سائل Dكث� ��ص� �لج�ي� �إلعال� �سائل باستخ

 �لى �ل���سة ىتنتم لها، �ستخ��مه� DسباH �تح�ي� �ستخ��مها على �لم��هق�
� ٤٠٠ ضم( فق� �ل���سة عينة Dما �ل�صفية، �ل���سا(� جامعة ?الH م
 مف�

 �لى �ل���سة نتائج �Dشا�( �لكن�ية، ��أله��� شمO، �عي
 �أل�ه�،D �هD 
HسباD ��� ب9 ىف �ألس�F تع� هاDن "�لج�ي� �إلعال� �سائل �لمبح�ثي
 �ستخ
 بع� على �لتعليJ ح�ية �ت�ف�" �آلخ� مع �لح��� �مكانية تتيح"�" �ألخبا�

 ث� بالتفاعلية، تتمي� مالئمة �سائل �تع� �5ل�D ��ب��= �لمنش��� �لم�ض�عا(
� بأساليH �لمختلفة �لمعل�ما( تعالج"�� ،"�في�ي�ها( �ص��� �ص�تا نصا متع

 �لمضامي
 ح�ل �لنقاU "ث� ،"للم�ض�عا( ع�ضها� �لتصمي� ىف جا�بيتها "يليها
  ". �إلعالمية �لمضامي
 بإنتاc تسمح "�Dخي��" �إلعالمية

 للت�بية ب�نامج �ستخ��� فاعلية بعن��
 )٤()٢٠٢٠ (عب�^ �ل�ي
 سي. سهي� ���سة .٢
 ه�ف( �لم��هقي
 ل�5 �لج�ي� �إلعا� �سائل عب� �لناق� ى�ل�ع بنا= فى �إلعالمية
 عب� للم��هقي
 �لناق� بال�عى �إلعالمية �لت�بية عالقة على �لتع�. �ل���سة
 �لت��صل شبكا( مع �لم��هقي
 تعامل ��قع ع
 ��لكش. �لج�ي�، �إلعال� �سائل

 لقياO ى�لتج�يب �لمنهج على �لباحثة �عتم�( �لج�ي�، �إلعال� ��سائل �الجتماعى
5� �سائل عب� �لناق� عى�ل� بنا= ىف �إلعالمية للت�بية ب�نامج �ستخ��� فاعلية م

� ٤٠ ق��مها عم�ية عينة فى �ل���سة عينة �تمثل( �لج�ي�، �إلعال�� م
 مف�

 �لعم�ية �لم�حلة فى �النت�ن( بشبكة متصلة �كية ه��ت. يملك�
 مم
 �لم��هقي


 �مقياO �لناق� �ل�عى �مقياO ب�نامج باعتما� �لباحثة قام( سنة، ١٨ ى�ل ١٢ م
 لجمع كأسل�H �لمقابلة �ل���سة �عتم�( كما لل���سة �(كأ�� �إلعالمية �لت�بية
 فاعلية �لى �ل���سة نتائج �ت�صل( �ل���سة، محل بالTاه�� �لمتعلقة �لبيانا(
 �إلعال� �سائل عب� �لناق� �ل�عى بنا= ىف �إلعالمية للت�بية ى�لتج�يب �لب�نامج
� �إلعال� ائل�س تمتلكه بات( �ل�5 �لمح��5 �ل��� �ل���سة Dثبت( كما �لج�ي
�  . خاصة ��لم��هقي
 عامة �ألف��� حيا� فى �الجتماعى �لت��صل �شبكا( �لج�ي

���سة .٣ c��ف 
 �لت��صل شبكا( ت�Tي. بعن��
 )٧()٢٠١٨ (�هللاعب� ب
 سع� ب
 �جهة م
 �لثان�ية �لم�حلة ?الH ل�5 �لحياتية �لمها��( تنمية ىف ى�الجتماع

�Tن Hل?ال� ،
 شبكا( �ستخ��� ��قع على لتع�.� �ل���سة ه�ف( ��لمعلمي
 ىف �لثان�ية �لم�حلة ?الH ل�5 �لحياتية �لمها��( تنمية ىف ى�الجتماع �لت��صل

 �ستما�� �ل���سة �?بق( ى�ل�صف �لمنهج �لباح9 �ستخ�� �ل�يا�، م�ينة

 �عينة �لثان�ية �لم�حلة معلمى م
 ٣٥٧ ق��مها عش��ئية عينة على �إلستبيا
 �لى �ل���سة نتائج ت�صل( �ق� �لثان�ية، �لم�حلة ?الH م
 ٩٥٤ ق��مها عش��ئية


D )ى�الجتماع �لت��صل شبكا 

 �لممك
 مD �لحياتية �لمها��( تنمية ىف تسه� 
 مها��( �الجتماعي، ��لتفاعل �لت��صل مها��( ى�ه �ل���سة تضمنتها ى��لت

  . �لح�يثة �لتقنية مع �لتعامل �مها��( �لناق�، �لتفكي�

حنا ���سة .٤ � بأستخ��� ب�نامج �ضع �ل���سة ه�ف( )٢()٢٠١٦( ىمت�ل Dحم

 ?بق( �لثان�ية، �لم�حلة ل?الH �ل�ج��نية �لكفا=� تحسي
 ىف �لحياتية �لمها��(
 بي
 Dعما�ه� تت���P �ل�ي
 �ل�ك�� �لثان�ية �لم�حلة ?الH م
 عينة على �ل���سة

 �لحياتية، �لمها��( مة�قائ �ل�ج��نية، �لكفا=� مقياO باستخ��� سنة،) ١٨ -١٦(
� �لمها��( �ستخ��� ىعل �لقائ� �لمقت�P �لب�نامج فاعلية �لنتائج �Dضح( �ق

  . �لثان�ية �لم�حلة ل?الH �ل�ج��نية �لكفا=� لتحسي
 �لحياتية
���سة .٥ �� �إلعال� ل�سائل �لنفسية �آلثا� بعن��
 )٥()٢٠١٤ (حسي
هللا عب�� جالل ع

� �ل���سة �سته�ف( حي9 �لسع��ية �لع�بية �لمملكة ىف �لم��هقي
 ىعل �لج�ي
 �لج�ي�، �إلعال� ل�سائل �ل���سة عينة �لم��هق�
 تع�� مع�ل على �لتع�.
 �لج�ي�، �إلعال� �سائل ىعل �ل���سة عينة �لم��هقي
 �عتما� 5م� ىعل ��لتع�.
 �لم��هقي
 قبل م
 �ستخ��ما �لج�ي� �إلعال� �سائل Dكث� مع�فة �يضا �سته�ف(

 �ل���سة عينة �لم��هقي
 فيها يستخ�� ى�لت �لمجاال( Dكث� مع�فة �سة،�ل�� عينة
��جه D5 ى��ل .�لج�ي� �إلعال� �سائل Jيث 
 مضم�
 ىف �ل���سة عينة �لم��هق�
 على تعتم� ى�لت �ل�صفية �لبح�9 �لى �ل���سة ه�^ ىتنتم. �لج�ي� �إلعال� �سائل

 �لعينة Dف��� �ختيا� ىف لعم�ية� �لعينة على �ل���سة �عتم�( بالعينة �لمسح منهج

� ٦٠٠ ب��قع ��ل< �لسع��ية �لع�بية �لمملكة ىف �لم��هقي
 م� �ل�ك�� م
 مف�

 �لنفسية �آلثا� لمع�فة بالمقابلة �الستقصا= صحيفة على �لباحثة �عتم�( ��إلنا9
 �آلثا� لقياO �ألبعا� ىثالث ليك�( �مقياO �لم��هقي
، ىعل �لج�ي� �إلعال� ل�سائل


 �لى �ل���سة نتائج �ت�صل( �لم��هقي
، ىعل �لج�ي� �إلعال� ل�سائل نفسية�ل� 
 بينما ��ئما، �لج�ي� �إلعال� ل�سائل يتع�ض�
 �لمبح�ثي
 م
% ٥٠,٢ نسبة
 �إلعال� ل�سائل يتع�ض�
 منه�% ١٥ �نج� Dحيانا �ليها يتع�ض�
 منه�% ٣٤,٨
�
 نا���، �لج�يD� ٤٩,٥ نسبة %

 �لمبح�ثي
 م�� �إلعال� �سائل على يعتم
�
 منه�% ٣٧,٥ بينما مت�س?ة، ب��جة �لج�ي�� �نج� كبي��، ب��جه عليها يعتم

 منه�% ١٣�� �الجتماعية �لشبكا( �جا=( منخفضة، ب��جه عليها يعتم
 �لمبح�ثي
 يستخ�مها ى�لت �لج�ي� �إلعال� �سائل Dكث� مق�مة ىف )ت�يت� -فيسب�<(

 ث� ،%٥٩,٧ بلغ( بنسبة �لثانية �لم�تبة ىف قمية�ل� �إل��عة ث� ،%٧٢ بلغ( بنسبة

 ىف �اللكت��نية �لصحافة ث� ،%٥١ بنسبة �لثالثة �لم�تبة ىف ى�لتفاعل �لتليف�ي�

 بنسبة �لخامسة �لم�تبة ىف �لم��نا( جا=( ث� ،%٤٦,٩ بنسبة �ل��بعة �لم�تبة
 بلغ( بنسبة �لسا�سة �لم�تبة ىف �لح��� منت�يا( جا=( ث� ،%٤٥,٧ بلغ(
 ��لت�فيه �لتسلية �جا=( ،%٣٥,٨ بنسبة �لب�ي�ية �لمجم�عا( �Dخي�� ،%٣٧,٩

 �جهه م
 �لج�ي� �إلعال� �سائل �لمبح�ثي
 فيها يستخ�� ى�لت �لمجاال( مق�مة ىف
 بلغ( بنسبة �لثانية �لم�تبة ىف �ألص�قا= م��سلة ث� ،%٦٩,٥ بلغ( بنسبة نT�ه�

 �لتعلي� ث� ،%٥٠,٣ بنسبة لثالثة� �لم�تبة ىف �لمعل�ما( ع
 �لبح9 ث� ،%٦٤
 ىف �ألخبا� ىعل �ال?الF جا= ث� ،%٤٩,٧ بنسبة �ل��بعة �لم�تبة ىف ��لتثقي.
 بنسبة �آل��= ع
 بح�يه �لتعبي� �Dخي�� ،%٣٦ بلغ( بنسبة �لخامسة �لم�تبة
٢٧,٦%، 
D� ٦١,٨ نسبة % 
 �إلعال� �سائل مضم�
 ىف يثق�
 �لمبح�ثي
 م
� �نج� منخفضة، ب��جة فيها يثق�
 منه� % ٢٨,٥ بينما مت�س?ة، ب��جة �لج�ي
  .كبي�� ب��جه فيها يثق�
 منه�% ٩,٧

���سة حا�ل( .٦ ��Amanda Lenhart (2010) لنه�( Dمان
 على �لتع�. (9)

 �ستما�� �ل���سة ��ستخ�م( ى�إلجتماع �لت��صل لم��قع �لم��هقي
 �ستخ��ما(

) ١٧ -١٢ (بي
 ما م��هJ ٨٠٠ ق��مها عش��ئية عينة على �?بق( �الستبيا


 �لى �ل���سة �ت�صل(. سنةD ٩٣ %
 �لم��قع مع يتفاعل�
 �لم��هقي
 م
 م
 بالفي�ي� ��لمشا�كة �لتعليقا( خالل م
 بأ��ئه� فيها �يشا�ك�
 �إلجتماعية



 �لى �ل���سة ت�صل( كما سنة،) ١٧ -١٢ (م
 Dعما�ه� تت���P �ل�يD 
��� تج�H ممي��( م
 بها لما مستم� ت��ي� ىف �إلجتماعى �لت��صل م��قع �ستخ



 �ل���سة Dثبت( �ق� �لم��هفيD �كثD 
 �لم��هق�
 ه� �لشبكا( م
 �لمستفي�ي
Hلكثي� ،%٧٣ بنسبة ��لشبا�� 
 YouTube Teacher يفضل�
 �لم��هقي
 م

  . للتعل�
Robert Plamer (2007) بلم� ��ب�( ���سة .٧

 مجاال( تح�ي�" عن��
 تح( (10)
 م�5D 5 �لى مع�فة Dه��فها Dه� �كا
 ،"�البت��ئى �لتعلي� بع� ما ��(مها تنمية


 يمك� Hلحياتية �لمها��( تنمية تلع� ���� تنمية �هل لل?الH �لتعلي� عملية فى 

 �لتعلي� فى خاصة �البت��ئية �لم�حلة بع� فيما �لشخصية �ت?�ي� �لحياتية �لمها��(
�5 �لمهنى�� تج�يبية ���سة �هى �لعا�، تعلي��ل فى منه Dقل ��لثان�5 �إلع


 �لى �ت�صل( �لتج�يبي، �لمنهج �ستخ�م(D �لتقنى �لمهنى �لتعلي�� � فى ساع
 �لم���O عكO على للحيا� �لال�مة مها��ته� �تنمية تالمي�^ شخصية ت?�ي�

�ية�� �لعمل على ��لت��يH ��لتقنى �لمهنى فالتعلي� �ألم��، تعق� �لتى �لعامة �إلع
HكسD ل?ال�H مها��( �لفتيا( �خاصة �
 كما ��لصحة ��لتعلي� �لحياD .��العت� 
  . �لفق� على �لقضا= فى �ل�ئيسية �أل�ل�ية له كا
 �لتعلي� م
 �لن�F به��
pbzÜİ–ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �التصال تكن�ل�جيا( مجم�عة يض� �ل�5 �العال� "بانه ع�.: �لج�ي� �إلعال� �
 �ل?باعة مثل لالعال� �لتقلي�ية �سائل��ل �لكمبي�ت� بي
 �لت���c م
 ت�ل�( �لتى

   )٨(".��لفي�ي� ��لص�( �لف�ت�غ��فى ��لتص�ي�



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)‰ë…@Ýöb�ë@âýÇ⁄a@†í†¦a@¿@lb'×a@´ÔçaŠ½a@(… ٢٦ 

� ىه: �لحياتية �لمها��( �����= على �لف�� قD Fن��D 
 عالية بكفا=� �لعلمية �لمها� م
   )٦(.��لجه� �ل�ق( ىف �قتصا� مع ��تقا
 �ب�قة بس�عة بالمهمة �لف�� يق�� بحي9

 عل� فى Dما ��لنضج، �ل?ف�لة م�حلتى بي
 �لفاصلة حلة�لم� Dنها تع�.: �لم��هقة �
Oتلى �لتى �لم�حلة فهى �لمعاص�، �لنف ،jغالبا �هى �لبل� 
 �لى عش�� �لثانية م

   )١١(.��لعش�ي
 �لحا�ية �D عش�� �لتاسعة
�ëŠÏ@ò�a‰†ÛaZ@ @

١. �� بي
 �حصائية �اللة ��( ��تبا?ية عالقة ت�ج��يا � عينة �لم��هقي
 �عتما
 بع� ��كتسابه� �لج�ي� �إلعال� �سائل عب� �لمعل�ما( على �لحص�ل ىف �ل���سة

  . �لحياتية �لمها��(
٢. � فى �ل���سة عينة �لم��هقي
 �عتما� مع�ل بي
 �حصائية �اللة ��( ف��J ت�ج

 �لمها��( بع� ��كتسابه� �لج�ي� �إلعال� �سائل عب� �لمعل�ما( على �لحص�ل
  . �إلنا9 لصالح ��لن�F �لحياتية

٣. � فى �ل���سة عينة �لم��هقي
 �عتما� مع�ل بي
 �حصائية �اللة ��( ف��J ت�ج
 �لمها��( بع� ��كتسابه� �لج�ي� �إلعال� �سائل عب� �لمعل�ما( على �لحص�ل
 ��5 �لعينة �ف��� لصالح ��لثقافى ى�الجتماع �5القتصا� ��لمست�5 �لحياتية
  . �لم�تفع �القتصا�5 �الجتماعى �لمست�5

٤. � �ل���سة عينة �لم��هقي
 �هتما� مست�5 بي
 �حصائية �اللة ��( ف��J ت�ج
 كثي. لصالح �لحياتية �لمها��( بع� ��كتسابه� �لج�ي� �إلعال� ل�سائل بالتع��
  . �لتع��

٥. � �سائل على �ل���سة عينة �لم��هقي
 �عتما� بي
 �حصائية �اللة ��( عالقة ت�ج
 بع� ��كتسابه� ��لسل�كية ��ل�ج��نية �لمع�فية ��لتأثي��( �لج�ي� �إلعال�

  . �لحياتية �لمها��(
Êìã@wèäßë@ò�a‰†ÛaZ@ @

  . �إلعالمى �لمسح منهج على ��عتم�( �ل�صفية �ل���سا( م
 �ل���سة تعتب�
Éàn©@òäîÇë@ò�a‰†ÛaZ@ @

 بينما �لباحثة، �قامة محل ب��سعي� محافTة ىف ى�لجغ��ف �ل���سة مجتمع يتمثل
 �?بق( سنة) ١٧ -١٥ (س
 م
 لم��هقي
� م
 عينة على �5لبش� �لمجتمع شمل

� ٤٣٦ ق��مها عش��ئية �لكت��نية عينة على �ل���سة� �ل�ك�� م
 ٢٢٤ ب��قع مف�
�٢١٢ 
  . �إلنا9 م

paë…c@Éº@pbãbîjÛaZ@ @

)� �لحالة بح9 �ستما�� �اللكت��نية، �الستبيا
 �ستما�� على �ل���سة �عتم
� م� �ق� �لبيانا(، لجمع كأسل�H ��الجتماعية �القتصا�ية�� بالم��حل �أل���( ه�^ �ع

�ها جمعها �لم?ل�H ��لبيانا( �له�. تح�ي� م
 عليها �لمتعا�. �لعلمية�� ىف ��ع

 ىف �لخب��= م
 مجم�عة خالل م
 �علميا منهجيا �م��جعتها �أل�لية ص��تها
�، كل ثبا( م
 �لتأك� �ك�ل< �لبح9 �مناهج �إلعال� مجاال(��D �ت� �تصمي � �ستما�

 �عتم�( �ل���سة، �ف��� Dه��. �الستما�� Dسئلة تغ?ى بحي9 �لكت��نية قصا=�ست
���( �ح�5 باعتبا�ها �الستقصا= �ستما�� على �لحالية �ل���سةD فى �لبيانا( جمع 
  . �لمي��نية �ل���سة بيانا( لجمع �ل�صفي، �لمنهج �?ا�
wöbnã@ò�a‰†ÛaZ@ @

  �لج�ي� �إلعال� ل�سائل �لمبح�ثي
 �ستخ��� م�5) ١ (ج��ل
 �لن�F  �إلجمالى �نا9  �ك��

5� % < % < % < �الستخ��� م
��ئما ٦١,٤٧ ٢٦٨ ٧٢,٤٨ ١٥٨ ٥٠,٤٥ ١١٠ 

 ٢٤,٣١ ١٠٦ ١٣,٧٦ ٣٠ ٣٤,٨٧ ٧٦ ال

 ١٤,٢٢ ٦٢ ١٣,٧٦ ٣٠ ١٤,٦٨ ٣٢ Dحيانا

 ١٠٠,٠٠ ٤٣٦ ١٠٠,٠٠ ٢١٢ ١٠٠,٠٠ ٢١٨ �إلجمالى

� ٭٭٣٠,٦٣٣= ٢كا.P =معامل ٢ Jاللة�ل ٠,٢٥٦= �لت��ف���لة (٠,٠٠٠=  �  )٠,٠١ عن

 ل�سائل �لمبح�ثي
 �ستخ��� م�5 �لى �لسابJ للج��ل �لتفصيلية �لبيانا( تشي�
 بنسبة �أل�ل �لت�تيH فى" ��ئما "�لمبح�ث�
 �ختا� حي9 للن�F، �فقا �لج�ي� �إلعال�
 بنسبة �لثانى بالت�تيH" ال "يليها �ل���سة، عينة �جمالى م
% ٦٠,٠٩ بلغ(

% ١٤,٢٢ بلغ( بنسبة �لثال9 �لت�تيH فى" Dحيانا"ل �ختيا�ه� جا= Dخي��� ،%٢٥,٦٩

��جة عن� ٭٭٣٠,٦٣٣= Dنها �ج�( ٢كا قيمة بحساH. �ل���سة عينة �جمالى م 

�اللة مست�5 عن� �حصائيا ��لة قي� �هى ،٠,٢٥٦= قيمته ت��فJ �معامل ،٢= ح�ية 
 �ستخ��� م�5 �بي
 ،)نا�9إل - �ل�ك�� (�لن�F بي
 عالقة �ج�� على ي�ل مما ٠,٠١


 �ج�� �لى �ل���سة نتائج تشي� كما. �لج�ي� �إلعال� ل�سائل �ل���سة عينة �لمبح�ثي
J��اللة ��( ف� �ل���سة عينة) �إلنا9 -�ل�ك�� (�لم��هقي
 �ستجابا( بي
 �حصائية 

  .�لج�ي� �إلعال� ل�سائل �ستخ��مه� م�5 ىف �لمت�قعة �الستجابا( �بي

� مها��( �كساH ىف �لج�ي� �إلعال� �سائل أثي�ت 5م�) ٢ (ج��ل�  . �لمبح�ثي
 نT� �جهة م
 ج�ي
 �لن�F  �إلجمالى �نا9  �ك��

5� % < % < % < �لتأثي� م
 ٦٦,٦٧ ٢١٦ ٦٧,٠٣ ١٢٢ ٦٦,٢٠ ٩٤ كبي�� ب��جة Dث�(

 ٢٢,٢٢ ٧٢ ١٨,٦٨ ٣٤ ٢٦,٧٦ ٣٨ مت�س?ة ب��جة Dث�(

 ٨,٠٢ ٢٦ ١٣,١٩ ٢٤ ١,٤١ ٢ ضعيفة ب��جة Dث�(

 ٣,٠٩ ١٠ ١,١٠ ٢ ٥,٦٣ ٨ تYث� ل�

 ١٠٠,٠٠ ٣٢٤ ١٠٠,٠٠ ١٨٢ ١٠٠,٠٠ ١٤٢ �إلجمالى

� ٭٭٢١,٤٥٦= ٢كا .P =معامل ٣ Jاللة ٠,٢٤٩= �لت��ف���لة (٠,٠٠٠= �ل � )٠,٠١ عن

H٢كا قيمة بحسا )�= قيمته ت��فJ �معامل ،٣=ح�ية ��جة ،٢١,٤٥٦=Dنها �ج
 عالقة �ج�� على ي�ل مما ،٠,٠١ �اللة 5مست� عن� �حصائيا ��لة قي� �هى ،٠,٢٤٩


 مها��( �كساH ىف �لج�ي� �إلعال� �سائل تأثي� �م�5 ،)�إلنا9 -�ل�ك�� (�لن�F بي
��  . نT�ه� �جهة م
 ج�ي

 بعتهابمتا يهتم�
 �لتى �لم�ض�عا( ع
 �لمعل�ما( على �لحص�ل ىف �لمبح�ث�
 عليها يعتم� �لتى �لج�ي� �إلعال� �سائل م��قع Dه�) ٣ (ج��ل

 �لن�F �إلجمالى �نا9 �ك��

 % < % < % < �لم��قع Dه�
 �ل�اللة (Z) قيمة

��لة غي� ٠,٢٥٣ ٩١,٣٦ ٢٩٦ ٩٠,١١ ١٦٤ ٩٢,٩٦ ١٣٢  �الجتماعى �لت��صل 

��لة غي� ٠,٧١٢ ٧٤,٦٩ ٢٤٢ ٧١,٤٣ ١٣٠ ٧٨,٨٧ ١١٢ �لتعليمية �لمنصا( 

��لة ٭١,٧٨١ ٤٧,٥٣ ١٥٤ ٣٩,٥٦ ٧٢ ٥٧,٧٥ ٨٢ لألص�قا= �لشخصية �لصفحا( � ٠,٠٥ عن

��لة ٭٭٣,٤٥٣ ٤٥,٠٦ ١٤٦ ٢٩,٦٧ ٥٤ ٦٤,٧٩ ٩٢ للمشاهي� �لشخصية �لم��قع � ٠,٠١ عن

��لة ٭٭٤,٥٢٢ ٤٣,٢١ ١٤٠ ٢٣,٠٨ ٤٢ ٦٩,٠١ ٩٨ �إللكت��نية �أللعاH م��قع � ٠,٠١ عن

��لة غي� ٠,٣٢٠ -  ٤٢,٥٩ ١٣٨ ٤٣,٩٦ ٨٠ ٤٠,٨٥ ٥٨ �إلخبا�ية �لم��قع 

��لة ٭٭٣,٤١٧ ٢٨,٤٠ ٩٢ ١٣,١٩ ٢٤ ٤٧,٨٩ ٦٨ ية�ل�ياض �لم��قع � ٠,٠١ عن

��لة غي� ٠,٣٠٨ ٢٧,٧٨ ٩٠ ٢٦,٣٧ ٤٨ ٢٩,٥٨ ٤٢ �لصحية �لم��قع 

��لة ٭١,٤٠٧ ٢٧,١٦ ٨٨ ٢٠,٨٨ ٣٨ ٣٥,٢١ ٥٠ �لفنية �لم��قع � ٠,٠٥ عن

��لة ٭١,٦٢٤ ٢٥,٩٣ ٨٤ ١٨,٦٨ ٣٤ ٣٥,٢١ ٥٠ تقنية م��قع � ٠,٠٥ عن

��لة غي� ٠,١٠٣ -  ١٦,٠٥ ٥٢ ١٦,٤٨ ٣٠ ١٥,٤٩ ٢٢ �ل�ينية �لم��قع 

��لة غي� ٠,١٩٣ -  ١٢,٣٥ ٤٠ ١٣,١٩ ٢٤ ١١,٢٧ ١٦ �لحك�مية �لم��قع 

��لة غي� ٠,٠٩٤ -  ١,٢٣ ٤ ١,٦٥ ٣ ٠,٧٠ ١ ت�ك� Dخ�5 

   ٣٢٤ ١٨٢ ١٤٢ اسئل� م
 جملة

 �فقا بمتابعتها يهتم�
 �لتى �لم�ض�عا( ع
 �لمعل�ما( على �لحص�ل ىف �لمبح�ث�
 عليها يعتم� �لتى �لج�ي� �إلعال� �سائل م��قع Dه� �لسابJ �لج��ل بيانا( تTه�
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،Fىف �الجتماعى �لت��صل م��قع "جا=( حي9 للن� H٩١,٣٦ بنسبة �أل�ل �لت�تي %

 �لثانى �لت�تيH فى" �لتعليمية �لمنصا( م��قع "جا=( بينما �ل���سة، عينة �جمالى م

 ث� ،%٤٧,٥٣ بنسبة �لثال9 بالت�تيH" �لتعليمية (�لمنصا م��قع "يليها ،٧٤,٦٩ بنسبة
 م��قع "جا=( ث� ،%٤٥,٠٦ بنسبة �ل��بع بالت�تيH" للمشاهي� �لشخصية �لم��قع"

Hىف" �إللكت��نية �أللعا Hلت�تي� Oختا� ،%٤٣,٢١ بنسبة �لخام�� 
 �لمبح�ث�
 عينة �جمالى م
% ٤٢,٥٩ بلغ( بنسبة �لسا�O بالت�تيH" �إلخبا�ية �لم��قع"

 بلغ( بنسبة �لسابع �لت�تيH فى" �ل�ياضية �لم��قع "جا=( حي
 فى �ل���سة،
٢٨,٤٠ %
 بنسبة �لثام
 �لت�تيH فى" �لصحية �لم��قع "ث� �ل���سة، عينة �جمالى م
 ث� ،%٢٧,١٦ بلغ( بنسبة �لتاسع �لت�تيH فى" �لفنية �لم��قع "تليها ،%٢٧,٧٨ بلغ(
 �ل���سة، عينة �جمالى م
% ٢٥,٩٣ بنسبة ��لعاش �لت�تيH فى" تقنية م��قع "جا=(

 ث� ،%١٦,٠٥ بلغ( بنسبة عش� �لحا�5 �لت�تيH فى" �ل�ينية �لم��قع "جا=( حي
 فى

 �Dخي�� ،%١٢,٣٥ بلغ( بنسبة عش� �لثانى �لت�تيH فى" �لحك�مية �لم��قع "جا=(
 عينة �جمالى م
% ١,٢٣ بلغ( بنسبة عش� �لثال9 �لت�تيH فى" ت�ك� Dخ�5 "جا=(

 م��قع ��لت�كي، �لك��5 �لمسلسال( م��قع (فى �ألخ�5 �لم��قع �تمثل( �ل���سة،
  ). ��لمسلسال( �الفال�
 كل ح�ل) �إلنا9 - �ل�ك�� (�لمبح�ثي
 بي
 �حصائيا ��لة ف��J �ج�� تبي
 كما


 �ل�ك��، لصالح) تقنية م��قع -�لفنية �لم��قع - لألص�قا= �لشخصية �لصفحا( (م
��لة قي� �هى �لت�تيH على) ١,٦٢٤ -١,٤٠٧ -١,٧٨١(= (Z) قي� جا=( حي9 

�اللة مست�5 عن� �حصائيا =٠,٠٥ .� �لمبح�ثي
 بي
 �حصائيا ��لة ف��J ��ج�
 - �إللكت��نية �أللعاH م��قع - للمشاهي� �لشخصية �لم��قع (ح�ل) �إلنا9 - �ل�ك��(

 - ٤,٥٢٢ -٣,٤٥٣= ((Z) قي� جا=( حي9 �ل�ك��، لصالح) �ل�ياضية �لم��قع
�اللة مست�5 عن� �حصائيا ��لة قي� �هى) ٣,٤١٧ =٠,٠١.  

  . �لمها��( لبع� �كتسابه� فى ساه� �لج�ي� �إلعال� �سائل على �عتما�ه� �لمبح�ثي
 \��=) ٤ (ج��ل
 �لن�F  �إلجمالى �نا9 �ك��

 % < % < % < �لمها��(
 �التجا^ �النح��. �لمت�س?

 ٨٥,١٩ ٢٧٦ ٨٢,٤٢ ١٥٠ ٨٨,٧٣ ١٢٦ كبي�� ب��جة

 ٩,٢٦ ٣٠ ١٢,٠٩ ٢٢ ٥,٦٣ ٨ مت�س?ة ب��جة

 ٤,٦٣ ١٥ ٤,٤٠ ٨ ٤,٩٣ ٧ قليلة ب��جة
 ��لت��صل �التصال

 ٠,٩٣ ٣ ١,١٠ ٢ ٠,٧٠ ١ تساه� ل�

 كبي�� ب��جة ٠,٩٤٧ ٣,٧٩

 ٧٥,٣١ ٢٤٤ ٧٢,٥٣ ١٣٢ ٧٨,٨٧ ١١٢ كبي�� ب��جة

 ١٥,٤٣ ٥٠ ١٦,٤٨ ٣٠ ١٤,٠٨ ٢٠ ةمت�س? ب��جة

 ٣,٧٠ ١٢ ٤,٤٠ ٨ ٢,٨٢ ٤ قليلة ب��جة

 �لتقنى �لتمك

 ٥,٥٦ ١٨ ٦,٥٩ ١٢ ٤,٢٣ ٦ تساه� ل�

 كبي�� ب��جة ٠,٩٠١ ٣,٦٠

 ٦٩,١٤ ٢٢٤ ٧٢,٥٣ ١٣٢ ٦٤,٧٩ ٩٢ كبي�� ب��جة

 ٢١,٦٠ ٧٠ ٢٠,٨٨ ٣٨ ٢٢,٥٤ ٣٢ مت�س?ة ب��جة

 ٥,٥٦ ١٨ ٤,٤٠ ٨ ٧,٠٤ ١٠ قليلة ب��جة
 �ل��تى �لتعل�

 ٣,٧٠ ١٢ ٢,٢٠ ٤ ٥,٦٣ ٨ تساه� ل�

 كبي�� ب��جة ٠,٨٩٠ ٣,٥٦

 ٦٦,٦٧ ٢١٦ ٦٩,٢٣ ١٢٦ ٦٣,٣٨ ٩٠ كبي�� ب��جة

 ٢١,٩١ ٧١ ١٧,٠٣ ٣١ ٢٨,١٧ ٤٠ مت�س?ة ب��جة

 ٤,٩٤ ١٦ ٧,٦٩ ١٤ ١,٤١ ٢ قليلة ب��جة
 �لتعا?.

 ٦,٤٨ ٢١ ٦,٠٤ ١١ ٧,٠٤ ١٠ تساه� ل�

 كبي�� ب��جة ٠,٨٧٢ ٣,٤٩

 ٢٤,٠٧ ٧٨ ٢٩,٦٧ ٥٤ ١٦,٩٠ ٢٤ كبي�� ب��جة

 ٣٥,١٩ ١١٤ ٣٨,٤٦ ٧٠ ٣٠,٩٩ ٤٤ مت�س?ة ب��جة

 ٢٧,١٦ ٨٨ ٢٣,٠٨ ٤٢ ٣٢,٣٩ ٤٦ قليلة ب��جة
 لجماعى� �لعمل

 ١٣,٥٨ ٤٤ ٨,٧٩ ١٦ ١٩,٧٢ ٢٨ تساه� ل�

 مت�س?ة ب��جة ٠,٦٧٤ ٢,٧٠

    ١٠٠,٠٠ ٣٢٤ ١٠٠,٠٠ ١٨٢ ١٠٠,٠٠ ١٤٢  عبا�� كل فى �إلجمالى


 ح�ل �لمبح�ثي
 \��= �لى �لسابJ �لج��ل بيانا( تشي�D �ه� �سائل على �عتما
 �تجا^ على غلH حي9 للن�F، �فقا �لمها��( لبع� �كتسابه� فى ساه� �لج�ي� �إلعال�


�) كبي�� ب��جة (�لمبح�ثي� �أل�ل �لت�تيH ىف" ��لت��صل �التصال "�هى عبا��( لع
 ىحساب بمت�س? ى�لثان �لت�تيH ىف" �لتقنى تمك
�ل "�جا=( ،٣,٧٩ ىحساب بمت�س?
 ىف" �ل��( �تق�ي� بالنفO �لثقة"�" �لتعا?. "م
 كل تسا�5 حي
 فى ث�، ،٣,٦٠

Hفى ،٣,٤٩ ىحساب بمت�س? �لثال9 �لت�تي 
 ب��جة (�لمبح�ثي
 �تجا^ على غلH حي
 ىسابح بمت�س? �ل��بع بالت�تيH جا=( ��لتى" �لجماعى �لعمل "عبا�� نح�) مت�س?ة
٢,٧٠ .  
ÉuaŠ½aZ@ @

� ىف ب�<فيس�ل ��� حساني
، عب��ل�حم
 محم� Dسامة .١�� ى�لجامع �لشباH �م
 جامعة (منش���، غي� �كت���� �سالة �لمص�5، �لفسا� قضايا ح�ل بالمعل�ما(


  . G١٧٣) ٢٠١٤ �ل?فل، �ثقافة �العال� قس� ?ف�لة، ���سا( معه� شمO، عي
٢. 
 �لحياتية �لمها��( �ستخ��� ىعل قائ� نامجب� فاعلية. "شحاتة ىمت�ل Dحم� حنا


 غي� �كت���� �سالة ،"�لثان�ية �لم�حلة ?الH م
 لعينة �ل�ج��نية �لكفا=� لتحسي
،� �ل���سا( قس� لل?ف�لة، �لعليا �ل���سا( معه�: شمO عي
 جامعة (منش��
  ). ٢٠١٦ ��الجتماعية، �لنفسية

٣. � �لفك�5 باألم
 �عالقته �ي��لج لإلعال� �لم��هقي
 تع��. "�لنقيH حس
 خال
 ?ف�لة، ���سا( كلية: شمO عي
 جامعة (منش���، غي� ماجستي� �سالة ،"ل�يه�

  ). ٢٠٢١ �أل?فال، �ثقافة �إلعال� قس�
 ى�ل�ع بنا= فى �إلعالمية للت�بية ب�نامج �ستخ��� فاعلية. "عب�^ �ل�ي
 سي. سهي� .٤

� منش���، غي� �كت���� الة�س ،"�لم��هقي
 ل�5 �لج�ي� �إلعا� �سائل عب� �لناق
  ). ٢٠٢٠ �أل?فال، �ثقافة �إلعال� قس� �ل?ف�لة، ���سا( كلية: شمO عي
 جامعة(

٥. �� �لم��هقي
 ىعل �لج�ي� �إلعال� ل�سائل �لنفسية �آلثا�. "حسي
هللا عب�� جالل ع
 �لت�بية لكلية �لعلمية �لمجلة ،"مي��نية ���سة: �لسع��ية �لع�بية �لمملكة ىف

� (�لمن�فية ةجامع �لن�عية�  ). ٢٠١٤ ي�نيه �لثال9، �لج�= - �لثانى �لع
 �لمناهج محت�5 ىف �لمتضمنة �لحياتية �لمها��( "�لل�ل�، سال� صبحى فتحية .٦

 �ل�فل �لثاني �لت�ب�� �لم�تم� ،"�ألساسيي
 ى��لثان �أل�ل للصفي
 �لفلس?ينية

 كلية: المية�إلس �لجامعة (،"�لمستقبل ��م�حا  �ل��قع تح�يا  بي� �لفلس�ينى
�، �لت�بية�  ). ٢٠٠٥ غ

٧. c��ف 
 تنمية ىف ى�الجتماع �لت��صل شبكا( ت�Tي.. "�لشه�5 �هللاعب� ب
 سع� ب
 �ل?الH نT� �جهة م
 �لثان�ية �لم�حلة ?الH ل�5 �لحياتية �لمها��(

�: ٣ �لمجل� (��لنفسية �لت�ب�ية لل���سا  �ل��لية �لمجلة ،"��لمعلمي� ،�٢لع

٢٠١٨ .(  
���فع. "�لشيخ Dحم� ى?فمص نا�ية .٨ ��� �لفي�ي� لصحافة �لجامعى �لشباH �ستخ

: شمO عي
 جامعة (منش���، غي� ماجستي� �سالة ،"منها �لمتحققة ��الشباعا(
�  . G٦٣ ،)٢٠١٣ �ل?فل، �ثقافة �العال� قس� لل?ف�لة، �لعليا �ل���سا( معه
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Òa†çüaZ .�ه�^ �تع� نح�ها، �لم��هقي
 باتجاها( �عالقتها �لفضائية بالقن��( �لمص�ية �لسينمائية باألفال� �لخليجية �لشخصية ص��� ىعل �لتع�. �لى �ل���سة ته
 - ح�H عم� �ل�يO (�لخليجية �لشخصية تنا�ل( �لتى �ألفال� لبع� نةعي تحليل خالل م
 �لتحليلى �إلعالمى �لمسح منهج �ستخ�م( �لتى �ل�صفية �ل���سا( م
 �ل���سة
  .٢٠٢١/ ٣/ ٣١ �لى ٢٠٢١/ ١/ ١ م
 �لفت�� فى) ياخالتى يانا - صاحبه صاحH - �ل�قى عن�ليD - Hس?ى يا جنH على - نملة ص�خة - Dن( ?ي� - كبا�يه
wöbnäÛaZ =جا Hمى �لقال��� جا= ،%٥٠ متسا�يتي
 بنسبتي
 �ميل����ما ك�مي�5 جا= �لخليجى شخصية بها Tه�( �لتى �ل���سة عينة �لسينمائية �ألفال� ىف �لغالH �ل

 �لسما( جا=(� ،%١٠٠ بنسبة �ل���سة عينة �ألفال� فى فق? �لم�تفعة �لما�ية �لحالة جا=( �ل���سة عينة �لسينمائية �ألفال� ىف �لخليجية للشخصية �القتصا�5 �لمست�5
� بجس� شغ�. - ��لتب�ي� �الس��. (�لسينمائية �ألفال� بعينة �لمشاه� ىف �لخليجية ة�لشخصي تعكسها ى�لت �لسلبيةD�بنسبة �النفعالية �جا=( ،%١٧,٥ بنسبة) �لله� - �لم 

 �لقا= فى �لجهل - �لصي� بأ���( �لجهل( جا=( ث� ،%٥ بنسبة) �لس��جة - �لقما� لعH (�جا=( ،%٧,٥ بنسبة) ��لمسك��( �لخم� ش�H - مغ��� (جا=( بينما ،%١٠
�يق�ل �لفق��= على �ألم��ل ي��F �ل�5 �لخليجى نج� خالتى يا يانا فيل� فى �عى بال لإلس��. �مثال ٢,٥ بنسبة) �لش� - ل��جته خائ
 - �ألبنا= مع �لقس�� - �لشع�


 كما) … ��ع�^ مالى ف�ق�� ?لع ?لع يال مساكي
 هYال= بق�ل<(D ه� �لخليجى شخصيةTشغ�. بأنه ت �D�يخ بالم�
�صاال( �لنسا= على �مب�� �مس�. ��جته �
 �لشخصية تعكسها ى�لت �إليجابية �لسما( جا=( ،)حم� �ألمي� (�لقما� �صاال( �لكا�ين�ها( �لع�H �ألم��= بع� تا��ي ح�H عم� �ل�يO فيل� فى نج� فمثال �لقما�

يساع� - ك�ي� (جا=( بينما ،%١١,٣ بنسبة) متحض� - ?يD - Hمي
 - بك��مته يعت� (�ل���سة ةعين �ألفال� ىف بها Tه� ى�لت �لسينمائية �ألفال� بعينة �لمشاه� ىف �لخليجية

شجاF ث� ،%٥,٦ بنسبة �?نى �جا=( ،%٧,١بنسبة) �آلخ�ي
 مع متسامح �حي� - مخلG (جا=( بينما ،%٨,٤ بنسبة عمله فى ناجح �جا=( ،%٩,٨ بنسبة) �آلخ�ي

  %.٢,٨ بنسبة متكل. غي� �بسي? ،%٤,٢ بنسبة
The image of the Gulf character in Egyptian cinematic films on satellite channels 

and its relation to the attitudes of Adolescents towards it 

Aims: To portrait of the Gulf with the results of the study for the Gulf (the president Omar Harb- cabaret- bird you) the cry of an ant- side by side 

with Osta- Nightingale Dokki- his friend- Yana, my aunt) in the period from (1/ 1/ 2021) to (31/ 3/ 2021). 

Results: The dominant drama in the films, the sample of the study in which the character of Al- Khaliji appeared, came as comedy and 

melodrama, with equal percentages of 50%, The economic level of the Gulf personality in the films of the study sample. The high physical 

condition came only in the films of the study sample by 100%, The negative features that the Gulf personality reflects in the scenes in which he 

appeared in the movies, the study sample came (extravagance and waste- passionate about the woman's body- amusement) by 17.5%, 

emotionality came by 10%, while (arrogant- drinking alcohol and alcohol) came by 7.5%, and came (gambling- naive) by 5% The negative traits 

that the Gulf personality reflects in the scenes in which he appeared in the films the study sample came (extravagance and waste- passionate about 

the woman's body- amusement) by 17.5%, emotionality came by 10%, while (arrogant- drinking wine and intoxicants) came by 7.5%, And came 

(gambling- naivety) by 5%, then came (ignorance of hunting tools- ignorance in throwing poetry- cruelty with children- traitor to his wife- evil) 

with a percentage of 2.5, and an example of unconscious extravagance in the movie “Yana, my aunt, we find the Gulf who distributes money to 

the poor and says (You say these poor people, come out, disperse my money and distribute it …). 
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 ق��ته خالل م
 �ل�هنية للص��� �لمك�نة �إلعال� �سائل Dكث� م
 �لتليف�ي�
 يعتب�
 �Dل��نا Dشكاال للجمه�� �لفضائية �لقن��( �تق�� �لعا�، �5ل�D ىعل �لتأثي� ىعل �لفائقة
��� ىعل �لتأثي� ىف كبي�� ب��جة تسه� ى��لت �ألفال� �منها �ل���مية �لم��� م
 متع

 مشاع��� �لمص�ية �لفضائيا( ىف �لمق�مة �لسينمائية �ألفال� �تعتب�. �لمشاه�ي
 ��ج


 تسه� �ق� �لمشاه�ي
، م
 كبي�� ق?اعا تج�H ى�لت �التصالية �ل���مية �لم��� Dه� م
 �ق� تتنا�لها، ى�لت ��لمجتمعا( �ألشخاG ع
 �لنم?ية �لص�� نقل ىف �ألفال� ه�^

 مثل �يجابية بص��� تTه� ق� �لتى �لخليجية �لشخصية �لسينمائية �الفال� بع� تنا�ل(
 Dنه مثل سلبية نم?ية بص��� تق�� �D �ل�?نية، �ك�ل< ��لشجاعة، ��لك�� �ل?يبة،
� بجس� شغ�.D�لم� �� ه�^ فإ
 هنا �م
 �لخم�، �يش�H �لقما� صاال( على يت�
 �ألفال� م
 عينة تحليل خالل م
 �لخليجية �لشخصية على �لض�= تلقى �ل���سة

  .�لخليجية �لشخصية تنا�ل( �لتى �لمص�ية بالفضائيا( سينمائية�ل
òÜØ’ß@ò�a‰†Ûa@bèmüúb'mëZ@ @

 �لشخصية ع�ض( �لتى �لمص�ية بالفضائيا( �لسينمائية �ألفال� م
 �لع�ي� هنا<
 فى �ل���سة مشكلة �تتبل�� منها، ى�لسلب �لجان�D H ى�إليجاب �لجانH س��= �لخليجية
 بالقن��( �لمص�ية �لسينمائية باألفال� �لخليجية �لشخصية �ص�� ما: �ل�ئيسى �لتساYل

� �لتساYل ه�� م
 �ينبثJ �لفضائية؟،�  :يلى كما ف�عية تسا=ال( ع
 �ل���سة؟ عينة �ألفال� على �لغالH �ل���مى �لقالH ما .١

 �ل���سة؟ عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية بها تق�� �لتى �لمهنة ن�F ما .٢

 �ل���سة؟ عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية ا�هات�ت �لتى �ألماك
 ما .٣

 عينة �ألفال� ىف �ل���مى �لسياJ فى �لخليجية �لشخصية Tه�� م
 �له�. ما .٤
 �ل���سة؟

 ى�لت �لمشاه� ىف �لخليجية �لشخصية تعكسها ى�لت ��لسلبية �إليجابية �لص��� ما .٥
 �ل���سة؟ عينة �ألفال� ىف بها Tه�

òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

� فى تفت( م
 �لمن?قة به تم� لما �لخليجية �لشخصية ص��� Dهمية .١� �لص. �ح
 ��لمجتمع �لمص�5 �لمجتمع بي
 ��الجتماعية �لثقافية �لعالقا( �Dهمية �لع�بى
  .�لخليجى

 ن��حى على للتع�. �لخليجية �لشخصية ع
 �لمص�ية �لسينمائية �ألفال� Dهمية .٢
،�  .�لخليجية يةللشخص �لص��� ه�^ معالجة فى �لقص�� �ن��حى �لق�
Òa†çc@ò�a‰†ÛaZ@ @

.� �لخليجية �لشخصية ص��� على �لتع�. ه� �ئيسى ه�. �لى �ل���سة ته
� �له�. ه�� م
 �ينبثJ �لفضائية، بالقن��( �لمص�ية �لسينمائية باألفال�� Dه��. ع
  :يلى كما ف�عية

  .�ل���سة عينة �ألفال� على �لغالH �ل���مى �لقالH على �لتع�. .١
 عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية بها تق�� �لتى �لمهنة ن�F على �لتع�. .٢

  .�ل���سة
  .�ل���سة عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية ت�تا�ها �لتى �ألماك
 �لى �لت�صل .٣
 �ألفال� ىف �ل���مى �لسياJ فى �لخليجية �لشخصية Tه�� م
 �له�. ع
 �لكش. .٤

  .�ل���سة عينة
  .�لخليجية �لشخصية تعكسها ى�لت ة��لسلبي �إليجابية �لص��� على �لتع�. .٥
Êìã@wèäßë@ò�a‰†ÛaZ@ @

� �إلعالمى �لمسح منهج �ستخ�م( �لتى �ل�صفية �ل���سا( م
 �ل���سة ه�^ تع
 بالفضائيا( �لسينمائية باألفال� �لخليجية �لشخصية ص��� على للتع�. �لتحليلى
  .�لمص�ية
pb�a‰…@òÔib�Z@ @

 �ألح�9 م
 ت�تيبها ت� �ق� �ل���سة لمتغي��( �فقا �ل���سا( بأه� �الست�شا� ت�
��  :يلى كما لألق

 �لتليف�ي�نية �لمسلسال( ��� "بعن��
 )٣()٢٠٢١ (صا�J محم� \ية ���سة .١
 �سته�ف(". �لع�H �لم��هقي
 ل�5 لمص� �ل�هنية �لص��� تشكيل فى �لمص�ية
 �لع�H �لم��هقي
 عن� ��لمص�يي
 لمص� �ل�هنية �لص��� على �لتع�. �ل���سة


 م
 �ل���سة ه�^ �تع� �لمص�ية، �لتليف�ي�نية �لمسلسال( تع�ضه ما لخال م
 ��لمي��نى، �لتحليلى ى�إلعالم �لمسح منهج ستخ��ت �لتى �ل�صفية �ل���سا(
 ىف لل���سة �لمي��نية �لعينة تمثل( بينما مسلسل، ١٠٠ ىف �ل���سة عينة �تمثل(
��تى باستخ��� �لع�H �لم��هقي
 م
 مبح�9 ٣٠٠D تحليل 
 ��الستبيا
، �لمضم�
�� �لى �ل���سة ت�صل( �ق� �لمسلسال( تق�مها ى�لت �لص��� ?بيعة منها نتائج ع

 ��لمص�يي
 مص� ع
 �ل���سة عينةD� منها% ٤٤ �� بي
 تجمع ص��� يق

 ص��� يق�� منها% �١٣ سلبية ص��� يق�� منها% �٤٣ ��لسلبية �إليجابية

 ح�ثي
�لمب م
% ٣١,٨ نسبة جا=( كما �يجابية،�� �لمسلسال( بتأثي� يعتق

  .�يجابية بص��� �5لمص� ��لمجتمع مص� ص��� على �لمص�ية �لتليف�ي�نية
���< "بعن��
 )٥()٢٠٢٠ (�لش�ي. سامى �ي� ���سة .٢� H5 �لمص�5 �لشبا� لم

 �لتع�. �ل���سة �سته�ف(". �لتليف�ي�نية �ل���ما فى �لش�?ة �جال ص��� ��قعية
���< على� H5 �5لمص� �لشبا� �ل���ما فى �لش�?ة �جال ص��� ��قعية لم

 �لى عا� ١٨ س
 م
 �لمص�5 �لشباH م
 عينة �لباحثة Dج�( �ق� �لتليف�ي�نية،
 ت�صل( �ق� مبح�9، ٢٠٠ ق��مها �لتليف�ي�نية �ل���ما يتابع�
 مم
، عا� ٣٥


 �لى �ل���سةD ٥٩,٥ %

 DجاH �لشباH مD )ي�نية للمسلسال� فى ��� �لتليف

% ٢٣,٥ يعتق� بينما، ما ح� �لى �لص��� ه�^ تشكيلD ما��� لها �لتليف�ي�نية �ل
���
 �لشباH م
% ١٧ �DجاH �لش�?ة �جال ص��� تشكيل فى كبي� D 

  .�لش�?ة �جال ص��� تشكيل فى ��� 5D لها ليO �لتليف�ي�نية �لمسلسال(
� خي�( بسن( ���سة .٣�� ص��� "بعن��
 )٤()٢٠١٨ (حمD�ة�لعامل �لمص�ية �لم 

 م
 �لمص�ية �لسينمائية �ألفال� م
 لمجم�عة تحليلية ���سة، �لمص�ية �لسينما فى
�� ص��� على �لتع�. �لى �ل���سة ه�ف(". ٢٠١٧ �لى ٢٠٠٧ م
 �لفت�D�لم� 

 �ل�صفية �ل���سا( ضم
 �ل���سة �تن��c، �لمص�ية �لسينما فى �لعاملة �لمص�ية
� �لمص�ية �لسينما تق�مها تى�ل �لص��� على للتع�. تسعى ��لتى �لتحليليةD�للم 
 �لسينما فى ع�ض( �لتى �لمص�ية �ألفال� م
 عينة خالل م
 ��ل<، �لعاملة
� �لى �ل���سة ت�صل( �ق� �ألخي�، �لعق� خالل�
 منها نتائج عD �تيم�� فيل 

� �يجابية ص��� ليق�� جا= �شفيقةD�تمكن( �لتى �لمتف�قة �لعاملة للم 

 مD تصبح 
،�� �يجابية ص��� ليق�� شيكاما�� فيل� تى�يأ ��ي�D�لمست�يا( فى �لعاملة للم� 

  .�لمت�نية ��القتصا�ية �إلجتماعية
 �ل���ما ىف �لقضا= �جال ص��� "بعن��
 )٢()۲۰۱۷ (بهج( ى�نج ���سة .٤

". �لجامعا( شباH ل�5 �ل�هنية بالص��� �عالقتها �لفضائية بالقن��( �لمع��ضة
 ى�لت �لقضا= ل�جل �إلعالمية �لص��� مالمح ىعل �لتع�. �ل���سة �سته�ف(
 منهج على �ل���سة ��عتم�( �لفضائية، �لقن��( ىف �لتليف�ي�نية �ل���ما تق�مها
 شباH م
 مي��نية �عينة ��ألفال�، �لمسلسال( م
 تحليلية عينة باستخ��� �لمسح

��تى ��ستخ�م( �لجامعا(D تحليل 
 ت�صل( �ق� �ستبيا
، ��ستما�� �لمضم�

 منها نتائج �لى ل���سة�D 

 �لمبح�ث��� ،%٨٨ بنسبة �لتليف�ي�نية �ل���ما يشاه


 كماD نسبة 

 ي��
 مD � ىف ما ح� �لىq ��قع �ل���ما ىف �لقضا= �جل ص��
���� �لثانية �لم�تبة ىف كبي�� ب��جة ��قعية ي��نها م
 �نسبة% ٣٨,٨ بنسبة �لص

  %.٢٨,١ بنسبة �لثالثة �لم�تبة ىف ��قعية غي� ي��نها م
 �نسبة% ٣٣,١ بنسبة
 كما �لش�ي. �أل�ه� �جال ص��� "بعن��
 )١()٢٠١٦ (كمال خال� �سال� ���سة .٥

". �لم��هقي
 ل�5 �ل�هنية بالص��� �عالقتها بالفضائيا( �لمص�ية �ل���ما تق�مها
 م
 �أل�ه� �جل ع
 �لمق�مة �لص��� ?بيعة على �لتع�. �لى �ل���سة ه�ف(
 علما= ع
 �لمنعكسة �ل�هنية �لص��� �مع�فة بالفضائيا( لمص�ية� �ل���ما خالل

 �لش�ي. �أل�ه� �جال ع
 �لمق�مة �لص��� ��قعية �م�5 �لم��هقي
 ل�5 �أل�ه�
 تع�. �لى تسعى �لتى �ل�صفية �ل���سا( م
 �ل���سة �تع� �لمص�ية، �ل���ما فى

� �لمسح هجمن �ل���سة ��ستخ�م(، �لمص�ية �ل���ما فى �أل�ه� �جال ص��
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 عينة على �ل���سة ت?بيJ �ت� �لبش�5 �لمجتمع فى �ل���سة مجتمع �تمثل، بالعينة
� ٤٠٠ ق��مها يبلغ عش��ئية�� �لى ت�صل( �ق�، مف��
 منها نتائج عD �Tمع 
 حي9 �أل�ه� �جال ��قع مع �مت?ابقة صحيحة ص��� تق�� �لمص�ية �ل���ما
 �ل���ما فى �لش�ي. �أل�ه� �جال ع
 �لمق�مة �لص��� ��قعية م�5 �حتل(

 تق�� �لمص�ية �ل���ما �جا=( ،%٣٨,٢ بلغ( بنسبة متق�مة م�تبة �لمص�ية
cه� ل�جال نما�� �لثانية �لم�تبة فى �ل��قع D�� على م�ج�� ه� عما مختلفة �أل
  %.٣٥,٥ بلغ(
pbÐíŠÈnÛa@òîöaŠu⁄aZ@ @

� � �ألفال� فى ية�لخليج �لشخصية به تق�� �ل�5 ��لمضم�
 �لشكل بها يقص�: �لص��
  .�لفضائية بالقن��( �لمق�مة �لسينمائية

 �لتكني< باستخ��� �ل?�يلة �ل���ئية �ألفال� تل<: �لسينمائية �لمص�ية �ألفال� �
 -�ل�قى عن�ليD) Hفال� �ه� �لفضائية بالقن��( بالتليف�ي�
 تع�� ى��لت ى�لسينمائ
Oعم� �ل�ي H�ن( ?ي� - كبا�يه - حD - على - نملة ص�خة Hس?ى يا جنD- 
Hياخالتى يانا -صاحبه صاح.(  

Éàn©@òäîÇë@ò�a‰†ÛaZ@ @

�� تحليل خالل م
 �لمص�ية بالفضائيا( �لسينمائية �ألفال� فى �ل���سة مجتمع يتح
 -ح�H عم� �ل�يO (�لخليجية �لشخصية تنا�ل( �لتى �ألفال� لبع� عم�ية عينة

 صاحH -�ل�قى عن�ليD - Hس?ى يا جنH على - نملة ص�خة - Dن( ?ي� -كبا�يه
 �ختا� �ق� ،٢٠٢١/ ٣/ ٣١ �لى ٢٠٢١/ ١/ ١ م
 �لفت�� فى) ياخالتى يانا -صاحبه
���� بأ��= قام�� فناني
 بها �نها حي9 عم�يا �ألفال� ه�^ �لباح9D )خليجية شخصيا 
  .�لشخصيا( ه�^ مالمح على �لباح9 خاللها م
 يتع�.

  :�لتحليلية �ل���سة عينة ت�صي. �
  �لتحليلية �سة�ل�� عينة ت�صي.) ١ (ج��ل


 �لفيل� �س� �لكلى �ل�م
 سنة
cإلنتا� 

 �إلنتاc جهة
9 J O 

�5 �لممثلYم ��� 
 �لخليجية �لشخصية

 �لشخصية �س�
 �لفيل� فى

Hل ٢٠٠٢ صاحبه صاح� ف��D O� هني�5 محم� ٢ ٦ ٢٦ ج��H �لع

 ٢٠٠٥ خالتي يا يانا
ــكا� ــص� -��س  -�لن

 �لماسة
 -  ١ ٥٠ ��مح� غي� �الس� هني�5 محم 

Hلي� ٢٠٠٧ �ل�قي عن
ــا ــاc ��تانـ  لإلنتـ
 �لسينمائى

 -  ١ ٥٥ � ف���  هني�5 محم

� ١ ٤٥ ٧ ب���كش
 سب�( ٢٠٠٨ Dس?ى يا جنH على��� 
� غي� �الس� حس� مح

ــ��هللا ١ ٣٨ ٣ �لسبكى Dحم� ٢٠٠٨ كبا�يه ــا� عب  �إلم
 عب��هللا


 �لخليجى �ل�ب�

Oعم� �ل�ي H�٢٠٠٨ ح 
 لإلنتـاc  �لع�بية �لش�كة
� �لسينمائى يع��لت�

 حم� �ألمي� سلي� ماه� ١ ٤٩ ٤٥

 �لخليجى جاس� مكى Dحم� ١ ٥٧ ٣٢ ب���كش
 فيل� هاما ٢٠٠٩ Dن( ?ي�

 ٢٠١١ نملة ص�خة
ــكا� ــص� -��س  -�لن

 �لماسة
ــ��هللا ١ ٤٧ ٤٨ ــا� عب  �إلم

 عب��هللا
 ?الل �لشيخ

   ١٤ ٣ ٥٦ �إلجمالي

paë…c@ò�a‰†ÛaZ@ @

  :�لمضم�
 تحليل صحيفة �
  :�لثبا(� �لص�J �ج��=�( .١

 D.  �ختبا� J� م
 مجم�عة على �لمضم�
 تحليل �ستما�� ع�� ت�: �لص

 بع� ح�. ع
 �لتحكي� ��سف� ��لخب��= �ألعال� �سات�� م
 �لمحكمي

 �لال�مة �لتع�يال( بعمل �لباح9 قا� �ق� Dخ�5، ��ضافة ��ألسئلة �لفئا(
���( لجعل �لمحكم�
 ?لبها ى�لتD سة��� .�لنهائية ص��تها ىف �ل

 H.  : �لثبا( ا��ختب�لعينة \خ� باح9 مع �لثبا( �ج��= ت 
 �5ل� �لمضم�
 م
 م
 عالية ��جة �ج�� م
 �للتأك� �لثبا(، مت�س? �لى لل�ص�ل تحليله ت�

Jىيعن ما �ه� بالتحليل، �التسا � نفO �لى باح9 كل ت�صل ض���
 �قاما �لمضم�
، نفO على ��ح��ته �لتحليل فئا( نفO بت?بيJ �لنتائج
 بي
 �لثبا( حساH �ت� �لكلية، �ل���سة عينة م
% ٥ ةنسب بتحليل


 حساH �ت� �لثبا(، لتح�ي� Holsti ىه�لست معا�لة ?�يJ ع
 �لم�م�ي

  : يلى كما �آلخ� ��لباح9 �لباح9 بي
 ه�لستى معا�لة
 ٢))(  

 
 = �لثبا( معامل


١+
٢  

�= ( حي9�  �التفاJ حاال( ع

١ =��  .ل�أل� �لم�م� �م�ها �لتى �لحاال( ع

٢ =��  .�لثانى �لم�م� �م�ها �لتى �لحاال( ع

  :يلى كما �لثبا( قي� جا=( �لمعا�لة له�^ �?بقا
 ،٠,٩٥= c مع D �ثبا( ،٠,٩١= H مع D �ثبا( ،٠,٩٦= نفسه مع �لباح9 ثبا(

  ٠,٩٧= c مع H �ثبا(
Hل�سي? قيمة �بحسا� 
 معامل يك�
) ٠٩٧+ ٠,٩٥+ ٠,٩١ (�لثالثة �لقي� بي

 تحليل ىف �لمستخ�مة ��لفئا( �ل�ح��( ثبا( على ت�ل نسبة �هى ٠,٩٤ �لكلى �لثبا(
،
  .للت?بيJ �لمضم�
 تحليل �ستما�� صالحية تعنى كما �لمضم�

wöbnã@ò�a‰†ÛaZ@ @

� Hمى �لقال���  :�ل���سة عينة �ألفال� على �لغالH �ل
  �ل���سة عينة �ألفال� على �لغالH �ل���مى �لقالH) ٢ (ج��ل
Hمى �لقال��� % < �ل

5� ٥٠ ٤ ك�مي

 ٥٠ ٤ ميل����ما

 ١٠٠ ٨ �إلجمالي


 �لسابJ �لج��ل بيانا( م
 يتضحD Hمى �لقال��� �لتى �ألفال� على �لغالH �ل
  %.٥٠ متسا�يتي
 بنسبتي
 �ميل����ما ك�مي�5 جا= �لخليجى شخصية بها Tه�(

� ���  :�ل���سة عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية به تق�� �5ل� �ل
  �ل���سة عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية به تق�� �5ل� ����ل) ٣ (ج��ل

��� % < �ل
 ٧٥ ٦ ثان�5

 ٢٥ ٢ �ئيسي

 ١٠٠ ٨ �إلجمالي


 �لسابJ �لج��ل بيانا( م
 يتضحD ��� �لخليجية �لشخصية به تق�� �5ل� �ل
 �ل���سة عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية بها ق�م( ى�لت �أل���� غالبية جا=(

 �ألفال� ى�جمال م
% ٧٥ بنسبة ��ل< �أل�ل �لت�تيH فى ثان�ية ����D ىه
 عن�ليH (فق? فيلمي
 فى �ل�ئيسية �أل���� �جا=( �ل���سة، عينة �لسينمائية

  %.٢٥ بنسبة) Dن( ?ي� - �ل�قى
� Fفى �لخليجية �لشخصية ن� �سة عينة �ألفال���  :�ل

  سة�ل��� عينة �ألفال� فى �لخليجية �لشخصية ن�F) ٤ (ج��ل
Fلن�� > % 
 ٨٧,٥ ٧ �ك�

 ١٢,٥ ١ Dنثى

 ١٠٠ ٨ �إلجمالي


 �لسابJ �لج��ل بيانا( م
 يتضحD Fفى �لخليجية �لشخصية ن� �عينة �ألفال 
  %.١٢,٥ بنسبة Dنثى جا=( بينما ،%٨٧,٥ بنسبة �ك� جا= �ل���سة

  :�ل���سة عينة �ألفال� ىف �لخليجية للشخصية �القتصا�5 �لمست�5 �
  �ل���سة عينة �ألفال� ىف �لخليجية للشخصية �القتصا�5 ��5لمست) ٥ (ج��ل

 % < �القتصا�5 �لمست�5
 ١٠٠ ٨ م�تفع

 ١٠٠ ٨ �إلجمالي


 �لسابJ �لج��ل بيانا( م
 يتضحD 55 �لمست�� فى �لخليجية للشخصية �القتصا
 �ل���سة عينة �ألفال� فى فق? �لم�تفعة �لما�ية �لحالة جا=( �ل���سة عينة �ألفال�

  %.١٠٠ سبةبن
� Fلتى �لمهنة ن�� �فى �لخليجية �لشخصية بها تق� �سة عينة �ألفال���  :�ل

  �ل���سة عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية بها تق�� �لتى �لمهنة ن�F) ٦ (ج��ل
Fلمهنة ن��  > % 
 ٥٠ ٤ ��ضح غي�

 ٥٠ ٤ Dعمال �جل

 ١٠٠ ٨ �إلجمالي
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 �لسابJ �لج��ل بيانا( م
 يتضحD Fلتى نة�لمه ن�� �لخليجية �لشخصية بها تق�� 
 Dعمال �جل �جا=( ،%٥٠ بنسبة ��ضحة غي� جا=( �ل���سة عينة �ألفال� ىف

  %.٥٠ بنسبة
  :�ل���سة عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية ل��قعية ى�ل���م �لع�� ?�يقة �

  سة�ل��� عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية ل��قعية ى�ل���م �لع�� ?�يقة) ٧ (ج��ل
 % <  �ل���مى �لع�� ?�يقة

 ٧٥ ٦ ��قعية غي�

 ٢٥ ٢  �ل��قع م
 ق�يبة

 ١٠٠ ٨ �إلجمالي


 �لسابJ �لج��ل بيانا( م
 يتضحD ?�يقة �م �لع���� �لشخصية ل��قعية ى�ل
 �لخليجية للشخصية �ل��قع يمثل �ال ��قعى غي� ى�ل���م �لع�� جا= �لخليجية

� �ل��قعى �غي �لتنا�ل ه�� Dخ� �ق� ،%٧٥ بنسبة�� فنج� Dشكال، عD�لخليجية �لم� 
�D O��لتى ف� Gفى �تغنى �تتمايل تت��ق �فيل Hلث�5 ��ل�جل صاحبه، صاح� 

��ئ� Oفى كما �لنسا= �ح�له �لكبا�يها( فى �لجل� �فيل Oعم� �ل�ي ،H�ىف ح 

 عينة �ألفال� ىف �لخليجية للشخصية �ل��قع م
 ق�يH ى�ل���م �لع�� جا= حي

  %.٢٥ بنسبة �لثانى �لت�تيH ىف �ل���سة
 ىف بها Tه� ى�لت �لمشاه� ىف �لخليجية للشخصية �الجتماعية �لعالقا( ?بيعة �

  :�ل���سة عينة �ألفال�
 �ألفال� ىف بها Tه� ى�لت �لمشاه� ىف �لخليجية للشخصية �الجتماعية �لعالقا( ?بيعة) ٨ (ج��ل

  �ل���سة عينة
 % < �الجتماعية �لعالقا( ?بيعة

�� ��لت��ب? �لمحبة هايس�� ٦٢,٥ ٥ ��لمساع

 ٣٧,٥ ٣ �ألخالقي �لفسا� يس��ها

 ١٠٠ ٨ �إلجمالي


 �لسابJ �لج��ل بيانا( م
 يتضحD للشخصية �الجتماعية �لعالقا( ?بيعة 
 يس��ها جا=(: �ل���سة عينة �ألفال� ىف بها Tه� ى�لت �لمشاه� ىف �لخليجية
� ��لت��ب? �لمحبة� �فيل� خالتى يا يانا فيل� فى كما% ٦٢,٥ بنسبة ��لمساع
Hلي� �لممثل ���^ بتأ�يه قا� �لى كاب��� خا
 �ألمي
 �لخا�� حي9 �ل�قى عن
� �لك�يتى���� ،
 �لخليجى جاس� حيD 9ن( ?ي� فيل� فى �لخليجى �شخصية حس


 Dح� يست?يع ال �ل�5D >ها جا=( بينما عليه، يضح� بنسبة �ألخالقى �لفسا� يس�
  .ح�H عم� �ل�يO فيل� فى كما% ٣٧,٥

� 
  :�ل���سة عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية ت�تا�ها �لتى �ألماك
  �ل���سة عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية ت�تا�ها �لتى �ألماك
) ٩ (ج��ل


 % < �ألماك

 ٥٠ ٤ ��لله� �ل�قD Gماك


 ٣٧,٥ ٣ سياحية Dماك

 ١٢,٥ ١ �لم�ال(

 ١٠٠ ٨ �إلجمالي


 �لسابJ �لج��ل نا(بيا م
 يتضحD 
 ىف �لخليجية �لشخصية ت�تا�ها �لتى �ألماك
 �ألماك
 �جا=( ،%٥٠ بنسبة ��لله� �ل�قD Gماك
 جا=( �ل���سة عينة �ألفال�

  %.١٢,٥ بنسبة �لم�ال( Dماك
 �جا=( ،%٣٧,٥ بنسبة ��لتن�^ �لسياحية
  :��سة�ل� عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية به تق�� �5ل� �ل��� ?بيعة �

  �ل���سة عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية به تق�� �5ل� �ل��� ?بيعة) ١٠ (ج��ل
 % <  �ل��� ?بيعة

 ٥٠ ٤ �يجابى

 ٢٥ ٢ سلبى

 ٢٥ ٢ ��لسلبية �إليجابية بي
 يجمع

 ١٠٠ ٨ �إلجمالي


 �لسابJ �لج��ل بيانا( م
 يتضحD بيعة? ��� �لشخصية به تق�� �5ل� �ل
 به تق�� �5ل� �ل��� ?بيعة على �اليجابية غلب(: �ل���سة عينة ��ألفال ىف �لخليجية
 �لت�تيH فى% ٥٠ بنسبة ��ل< �ل���سة عينة �ألفال� ىف �لخليجية �لشخصية

 �لت�تيH فى ��لسلبية �إليجابية �بي
 �اليجابية، �أل���� ?بيعة �جا=( �أل�ل،
  .منهما لكل% ٢٥ متسا�يتي
 بنسبتي
 ى�لثان

� .� عينة �ألفال� ىف �ل���مى �لسياJ فى �لخليجية لشخصية� Tه�� م
 �له
  :�ل���سة

  �ل���سة عينة �ألفال� ىف �ل���مى �لسياJ فى �لخليجية �لشخصية Tه�� م
 �له�.) ١١ (ج��ل
.� % <  �له

� ٧٥ ٦ �لك�مي�ية مج�

 ١٢,٥ ١  �لخليجية �ل��ل �عا��( تقالي� �Tها�

 ١٢,٥ ١ معينة قضية �ب��� Dجل

 ١٠٠ ٨ �إلجمالي


 �لسابJ �لج��ل بيانا( م
 يتضحD .� فى �لخليجية �لشخصية Tه�� م
 �له
Jمى �لسيا��� بنسبة �لك�مي�يا لمج�� �له�. جا= �ل���سة عينة �ألفال� ىف �ل

 ،%١٢,٥ بنسبة �لخليجية �ل��ل �عا��( تقالي� �Tها� Dجل م
 جا= بينما ،%٧٥
  .%١٢,٥ بنسبة معينة قضية �ب��� Dجل م
 �جا=(

� � ىف بها Tه� ى�لت �لمشاه� ىف �لخليجية �لشخصية تعكسها ى�لت �إليجابية �لص��
  :�ل���سة عينة �ألفال�

 �ألفال� ىف بها Tه� ى�لت �لمشاه� ىف �لخليجية �لشخصية تعكسها ى�لت �إليجابية �لسما() ١٢ (ج��ل
  �ل���سة عينة

 % < �إليجابية �لسما(
� ١١,٣ ٨ بك��مته يعت


 ١١,٣ ٨ Dمي

H١١,٣ ٨ ?ي 

 ١١,٣ ٨ متحض�

 ٩,٨ ٧ ك�ي�

� ٩,٨ ٧ �آلخ�ي
 يساع

 ٨,٤ ٦ عمله فى ناجح

G٧,١ ٥ مخل 

 ٧,١ ٥ �آلخ�ي
 مع متسامح �حي�

 ٥,٦ ٤ �?نى

F٤,٢ ٣ شجا 

 ٢,٨ ٢ مثق.

 ١٠٠ ٧١ �إلجمالى


 �لسابJ �لج��ل بيانا( م
 يتضحD )لشخصية تعكسها ى�لت �إليجابية �لسما� 
 يعت� (جا=( �ل���سة عينة �ألفال� ىف بها Tه� ى�لت �لمشاه� ىف �لخليجية
 يساع� - ك�ي� (جا=( بينما ،%١١,٣ بنسبة) متحض� -?يD- Hمي
 -بك��مته

 جا=( بينما ،%٨,٤ بنسبة عمله فى ناجح �جا=( ،%٩,٨ بنسبة) �آلخ�ي

)G-مخل �مع متسامح �حي 
 بنسبة �?نى �جا=( ،%٧,١ بنسبة) �آلخ�ي
  %.٢,٨ بنسبة متكل. غي� �بسي? ،%٤,٢ بنسبة شجاF ث� ،%٥,٦

� � ىف بها Tه� ى�لت �لمشاه� ىف �لخليجية �لشخصية تعكسها ى�لت �لسلبية �لص��
  :�ل���سة عينة �ألفال�

 �ألفال� ىف بها Tه� ى�لت �لمشاه� ىف �لخليجية �لشخصية تعكسها ى�لت �لسلبية �لسما() ١٣ (ج��ل
  �ل���سة عينة

 % < �لسلبية �لسما(
 ١٧,٥ ٧ ��لتب�ي� �الس��.

� بجس� شغ�.D�١٧,٥ ٧  �لم 

 ١٧,٥ ٧ �لله�

 ١٠ ٤ �النفعالية

 ٧,٥ ٣ مغ���

H�٧,٥ ٣ ��لمسك��( �لخم� ش 

H٥ ٢ �لقما� لع 
 ٥ ٢ �لس��جة

 ٢,٥ ١ �لصي� بأ���( �لجهل

 ٢,٥ ١ �لشع� �لقا= فى �لجهل

� ٢,٥ ١ �ألبنا= مع �لقس�


 ٢,٥ ١ ل��جته خائ

 ٢,٥ ١ �لش�

  ٤٠ �إلجمالى


 �لسابJ �لج��ل بيانا( م
 يتضحD )لشخصية تعكسها ى�لت �لسلبية �لسما� 
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 �الس��. (جا=( �ل���سة عينة �ألفال� ىف بها Tه� ى�لت �لمشاه� ىف �لخليجية
� بجس� شغ�. -��لتب�ي�D�بنسبة �النفعالية �جا=( ،%١٧,٥ بنسبة) �لله� - �لم 

 �جا=( ،%٧,٥ بنسبة) ��لمسك��( �لخم� ش�H -مغ��� (جا=( بينما ،%١٠
)H،%٥ بنسبة) �لس��جة -�لقما� لع �لجهل (جا=( ث� )��� فى �لجهل -�لصي� بأ

 �مثال% ٢,٥ بنسبة) �لش� -ل��جته خائ
 -�ألبنا= مع �لقس�� -�لشع� �لقا=
 على �ألم��ل ي��F �ل�5 �لخليجى نج� خالتى يا يانا فيل� فى �عى بال لإلس��.
  .�لفق��=

½aÉuaŠZ@ @

 �لمص�ية �ل���ما تق�مها كما �لش�ي. �أل�ه� �جال ص���. كمال خال� �سال� .١
، �ل�ف�لة ���سا  مجلة، �لم��هقي
 ل�5 �ل�هنية بالص��� �عالقتها بالفضائيا(

  ).٢٠١٦، ٦٤ F، ١٧ مج، لل?ف�لة �لعليا �ل���سا( كلية، شمO عي
 جامعة(
 بالقن��( �لمع��ضة ل���ما� ىف �لقضا= �جال ص���. "لبيH جمال بهج( ى�نج .٢

 غي� ماجستي� �سالة ،"�لجامعا( شباH ل�5 �ل�هنية بالص��� �عالقتها �لفضائية
،�  ).٢٠١٧ �العال�، كلية: �لقاه�� جامعة (منش��

 �لص��� تشكيل فى �لمص�ية �لتليف�ي�نية �لمسلسال( ���. "صا�J محم� \ية .٣
 جامعة (منش���، غي� ��كت��� �سالة ،"�لع�H �لم��هقي
 ل�5 لمص� �ل�هنية

  ).٢٠٢١ �أل?فال، �ثقافة �إلعال� قس� لل?ف�لة، �لعليا �ل���سا( كلية: شمO عي

� خي�( بسن( .٤�� ص���. حمD�سة، �لمص�ية �لسينما فى �لعاملة �لمص�ية �لم��� 
 �لى ٢٠٠٧ م
 �لفت�� م
 �لمص�ية �لسينمائية �ألفال� م
 لمجم�عة تحليلية
 كلية، شمO عي
 جامعة(، c٨، ١٩ F، �آل��% فى �لعلمى �لبح$ مجلة، ٢٠١٧
  ).٢٠١٨، ��لت�بية ��لعل�� لآل��H �لبنا(

���<. �لبا���5 سامى �ي� .٥� H5 �لمص�5 �لشبا� �لش�?ة �جال ص��� ��قعية لم
، �لح�يثة بالجامعة �إلعال' لكلية �لثال$ �لعلمى �لم�تم�، �لتلف�ي�نية �ل���ما فى

 .٢٠٢٠، ١٨، ة�له�ي �قضايا �لع�بية �ل���ما
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òß†ÔßZ@ @

 بصفة ى�أل�ض ��لتنO �لتايك�ن�� ��ياضة عامة بصفة ى�ل�ياض �لنشا? يعتب�
 تأثي�� لها تك�
 ق� ى�لت �لتنافسية �لم��ق. م
 بالع�ي� ت�خ� ى�لت �ألنش?ة م
 خاصة
 �ل�سائل م
 �لنشا? ه�� يع� كما لها، �تق�ي�^ ل��ته �مفه�مه �لف�� شخصية ىف مباش��

 �ل���فع م
 �لع�ي� باستغالل تكاملية نشأ� �نشأته �لف�� شخصية لبنا= ض���ية�ل
� �ل?بيعية� �لالعH يك�
 فتا�� �لتنافسية بالم��ق. تتأث� �لف�� فشخصية ل�يه، �لم�ج�

 شخصية على بالتأثي� كفيلة �لم��ق. �ه�^ متعا�ال �ثالثة خاس�� �Dخ�5 فائ�� فيها
Hجعله �لالع� �� ه�� كا
 س��= لآلخ�ي
 بالنسبة ى�لحقيق م�ضعها ا�يضعه ��ته يق

Hباإليجا �D Hسامة (بالسلD ،H١١٨: ٢٠٠٠ ��ت.(  
 �لمهمة �لنفسية �لع��مل م
 عامل Positive Thinking �إليجابى ��لتفكي�

 عليه؛ �لسلبية �ألفكا� سي?�� ع�� م
 ��لتأك� �لمما�O نشا?ه باختال. لل�ياضى
��ئه على سلبا تYث� حي9D �5ت�Y لى� ��� ع�� �ل�ياضة، Dه��. تحقيJ على �لق

 �لب?
، فى \ال� �لص��F، مثل �لجسمية �ألع��� بع� م
 �لشك�5 �لى باإلضافة
� ع�� �D �لعضال( فى تشنج�� 5D) سيك�س�ماتية Dع��� (جي� بشكل �لتنفO على �لق

��ي�5، محم�. (نفسي Dساسه جس�5 ع�� ١١٥ - ١١٢: ٢٠٠٤.(  
òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 ما �ألتي ى�ل�ئيس �لتساYل على لإلجابة محا�لة ىف �ل���سة مشكلة صياغة 
يمك
� خف� ىف ى�إليجاب �لتفكي� على قائ� ب�نامج فاعلية� �إلض?��با( بع� ح

 - ١٤ (س
 م
 �أل?فال م
 �لف��ية �أللعاH بع� ىالعب م
 عينة ل�5 �لسيك�س�ماتية
  سنة؟) ١٦
òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

  :�لنT�ية �ألهمية .١
 D.  ��� ى�إليجاب �لتفكي� تنا�ل( ى�لت �لباحثة عليه �?لع( ما حسH ل���سا(� ن

  .�ل�ياضيي
 عن� �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( خف� ىف �Dث�^
 H.  نا��� �ل�ياضيي
 عن� �لضغ�? م��جهة كيفية ع
 �لمعل�ما( ببع� �ل���سة ت

� م
 للتخفي.�  .ل�يه� �لشائعة �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( ح
 c.  .لكش� 
 �لنفسية �لصحة على �لتأثي� ىف ى�إليجاب �لتفكي� يلعبه �5ل� �ل��� ع


  .ل�يه� �لب�نية �لصحة ث� �م
 لل�ياضيي
 �.  
� يمك�
 �ل���سة ه�^ م
 �ليها �لت�صل ت� �لتى �لنتائج م
 �الستفاD P�نقت 

  .مستقبال �لسياJ ه�� فى تالية ���سا( �ج��=
  :�لت?بيقية �ألهمية .٢

 D.  �سسا( �هتماYلتعليمية �لم� � �لمناهج ىف ى�إليجاب �لتفكي� مها��( ��باستخ
� له أل
 �ل���سية�� �إليجابية، ��لم��نة بالنفO، �لثقة مست�5 على كبي� م�

 حي9 ��لجسمية؛ �لنفسية ��ألم��� �لم��ق. م��جهة ىف �ل��( �فاعلية� 
 ع�ضة Dكث� �لف�� �تجعل �لجس� ىف ى�لمناع �لجها� تضع. �لسلبية �ألفكا�
  .��باألم� لإلصابة

 H.  محا�لة �ي� على �لت��يH على �لقائمة �لب��مج �ستخ��� ىف �لعملية �لخب�� تق
 �لفنيي
 �لم�ي�ي
 - �لم��بي
 (�ل�ياضيي
 �عاية على للقائمي
 �لمها��( بع�

Hلأللعا(، 
�5 مما �لنفسية؛ �لصحة مجال ىف ��لمتخصصيYي cلعال 
 ��الجتماعي، ى�لنفس �لت��فJ �تحقيJ ل�يه�، �لسيك�س�ماتية �إلض?��با(

� �ك�ل<�  .ل�يه� ى�إليجاب �لتفكي� مها��( مست�5 �يا
 c.  

 يمكD سة ه�^ نتائج ت�جه���� فى �لمس�Yلي
 DنTا� �ل���� Hلشبا� 

 �ل�ياضية، �لن���5 فى �تفعيلها �عالجية ��شا�ية بب��مج �الهتما� ��ل�ياضة
 مصاحH) �ياضي نفسى Dخصائى (�Tيفة �ج�� على �لح�G �لى باإلضافة

 مثلها ��لنفسى �ل�هنى �لت��يH فى �لكبي�� ألهميته �لفنى �لم��H مثل لالعبي

  .�للعبة مها�� م��H مثل
Ò†ç@ò�a‰†ÛaZ@ @

Jلتحق� 
� خف� ىف ى�إليجاب �لتفكي� على قائ� ب�نامج فاعلية م� بع� ح

 - ١٤ (م
 �لف��ية �أللعاH بع� ىالعب م
 عينة ل�5 �لسيك�س�ماتية �إلض?��با(
  .سنة) ١٦
ßáîçbÐ@ò�a‰†ÛaZ@ @

 نشا? 5D تحقيJ م�5 قياO بأنه �لي�نسك� يع�فها: Effectiveness فاعلية مفه�� �
  ).١٧: ٢٠٠٦ م�ب�لى، Dسامة (أله��فه

� �ل�قيJ �لتكني< بأنه بها�� سع�ية تع�فه: Program �لب�نامج مفه�� �� �لتى �لمح
� تهيئة فى �لمعلمة تتبعه�� يمك
 حي9 ��5ل� �لفصل بقاعة �لت�ب�5 �لم�ق. ��ع

�منية لفت�� مصم� متكامل ت�ب�5 ب�نامج �لى ت�جمته ��� Dه��. له �مصاj مح
� سل�كية��� خالل تحقيقها نح� �لمش�فة تسعى مح�� �لم�� �لباحثة �تتبنى �لمح
  ).٥٦: ٢٠٠٢ بها��، سع�ية. (�ج��ئى كتع�ي. للب�نامج بها�� سع�ية تع�ي.

) ١٠٨: ٢٠٠٦ سي�، ىDمان (تع�فه: Positive Thinking �إليجابي �لتفكي� مفه�� �
� "يمثل باعتبا�^�� Dفكا�^ ىف ��لتحك� ��لت�جيه �لتق�ي� على �إل���ية �لف�� ق
 خالل م
 �لمشكال( حل �ت�عي� �لناجحة، �لنتائج تحقيJ �تجا^ ىف �معتق��ته


 لحل لل�ص�ل تسعى ىتفاYل ?ابع ��( من?قية عقلية �نسD JنTمة تك�ي
  ".�لمشكلة
 �يقص� �لتفكي�، ىف متكامل Dسل�H بأنه �ج��ئيا ى�إليجاب �لتفكي� لباحثة� �تع�.

 ت?بيD Jثنا= لالعبي
 �لباحثة ت�جهها ى�لت ��لت�جيها( �إل�شا��( مجم�عة به

 �لب�نامج Dنش?ة خالل م
 ��لتأك� �لب�نامجD 
 �لتفكي� مها��( �كتسب�� �لالعبي
 ى�الجتماع �لت��فJ - �لمثاب�� - نفعالي�ال �لضب? -لل��( �اليجابية �له�ية( ى�إليجاب

 �لتى �لسيك�س�ماتية �الع��� �ختفا= مع) �ل�ياضية �لمسئ�لية تحمل -�ل�ياضي
 مها��( بع� �ختيا� ت� �ق�. �لمع�^ \ال� �� �لعضال( \ال� �� ص��F م
 تنتابه�
  :�هى �لبح9 ه�� ىف ى�اليجاب �لتفكي�

 �له�ية �لباحثة �تع�.: Positive Self- Identity لل��( �إليجابية �له�ية .١
���ه� �ل�ياضية، أله��فه� �لالعبي
 تح�ي� بأنها �ج��ئيا لل��( �إليجابية� 

��= على ��لت��يH بأ����ه�، �ل�ضا على تساع�ه� �لتى ��لمعايي� ب�قة،D 
����ه�D قة �ل�ياضية�
 على �ت��يبه� ��تقا
 ب�� ��كتساH �ل��حاني، �الت
Jل �ل�ياضية، �ألخال��Hي�� على �لت��يH كما Dنفسه�، فى �العتقا� على ت
� تقبل �على �ل�ف�، م
 �لخ�. تخ?ى �على �لنفO ع
 �لتح�9 مها�

  .�آلخ�ي
 �بي
 بينه� �الختالفا(
 �النفعالى �لضب? �لباحثة �تع�.: Emotional Control �النفعالى �لضب? .٢

 �تم�ي
 عمليا، �لتخيلى �ل�هنى �الست�خا= على �لالعبي
 ت��يH بأنه �ج��ئيا
Oلتنف� ،Jية مع �لعمي� صحيحة ب?�يقة �لعميJ �لعضلى �الست�خا= تم�ي
 تأ
 حالتى فى ��لمع�فية �لجس�ية �لتغي��( بي
 �لالعH �يمي� �سهلة،

H��?الست�خا=، �الض�� � �لتى �لسلبية ��ألفكا� �اليجابية �ألفكا� بي
 ��لتميي
��� �لتى �لتفكي� Dخ?ا= �D ة�لمع�في �لتش�ها( مع�فة مع عق�له� فى ت

 عق�له� على تسي?� �لتى �لسلبية �ألفكا� ��يقا. تفكي�ه� نم? على تسي?�
  .عق�له� على �لمسي?�� �لسلبية �ألفكا� م
 ب�ال �يجابية Dفكا� ��ختيا�

٣. � �لالعبي
 تميي� بأنه �ج��ئيا �لمثاب�� �لباحثة �تع�.: Perseverance �لمثاب�

 �مشاع�ه� Dفكا�ه� ي�جه �Dيه� �ل��خلية لمثي��(�� �لخا�جية �لمثي��( بي


 ��ست?اعته� �سل�كه�،D ��� ��ضع ي��جه�نها، ى�لت للمشكلة حل�ال يج
� ��ضحة خ??�� سينا�ي�ها( ��س�. بالت��يH �لخاصة أله��فه� ب�قة مح
 ىف تحققها �مكانية باشت��? مستقبال �ل�ياضة ىف Dه��فه عليه ستك�
 لما

  .�لنهائية �لنتيجة على �ليO �لقصي�، �لم�5 نجاحا( لىع ��لت�كي�. ��قعه
٤. Jل�ياضى �الجتماعى �لت��ف�� Social and Athletic Adjustment :.�تع� 

 �لتى �لمشكلة �لالعبي
 تح�ي� بأنه ��ل�ياضى �الجتماعى �لت��فJ �لباحثة
 �صياغتها �مك�ناتها، ?بيعتها ��ستيعاH �لمنافسة �D �لت��يD Hثنا= ي��جه�نها
�قيقة صياغة 
 �لمشكلة عناص� بي
 ��ل�ب? �لم�ق.، متغي��( تتضم

. للمشكلة �لممكنة ��لحل�ل �لب��ئل �يجا� ��ست?اعته�. �لسابقة �خب��ته�
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Hي��
 يمك
 �لتى �ألشيا= �تح�ي� �الخ�ي
، يق�له ما �لى �إلنصا( على ��لتD 
� يق�مها� م
 مع ضع��لت�� �لالعبي
، م
 لغي�^ عليها قا�� حقيقة كمساع

� �تح�ي�. �لجس� ��ضعية �لكلما( بع� ?�يJ ع
 يساع��ه��� �لنفسية �لح
 ف�G �لى به� �لخاصة �لمشكال( �تح�يل. يساع��ه� �لم
 له� ��لشخصية

  .�لمشكلة لحل
 تحمل �لباحثة �تع�.: Responsibility Athletic �ل�ياضية �لمس�Yلية تحمل .٥

 �تخا� �لم?ل�H �لم�ض�F ع
 فيةكا معل�ما( جمع بأنه �ل�ياضية �لمس�Yلية
 كل �سلبيا( �يجابيا( �تقيي� �لممكنة، �لحل�ل بجميع قائمة ��ضع فيه، �لق���
 5D ��ج��= Dث�^ �تقيي� ��ح� حل �ختيا� ث�. �لمفت�حة �لخيا��( م
 خيا�

� ���= �لحقيقية �حتياجاته� �كتشا.. ض���ية تع�يال(�� بع� Dفعاله� �
� بع� عليه� �لمسي?�� �أل�لى �لسلبية للفك�� بية�يجا ب��ئل �ضع. �لخسا�
� م�ق. تجا^ �لب�يلة سل�كياته� �تع�يل مشاع�ه�، تغيي� مالحTة مع. �لخسا�
�. \خ� شخG على �ليO �لشخصية Dه��فه� على �لت�كي� مع. �لخسا�
 �لل��، سل�كيا( ���= �لحقيقية �ألسباH �تح�ي�. ق���ته� تحسي
 على ��لعمل
 بع� له� �آلخ�ي
 �Yية فى �لسلبى �العتقا� �تغيي�. عيةبم�ض� �تحليلها
  .�لخ?أ فى أل����ه� تحمله�

 �لجمعية: Psychosomatic Disorders �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( مفه�� �
 ى�لت �الض?��با( م
 مجم�عة فتع�فها (APA) ى�لعقل ى�لنفس لل?H �ألم�يكية

� يك�
 جها�� �هنا<، الية�نفع ع��مل تح�ثها ى�لت �لجسمية باألع��� تتمي
 �لفسي�ل�جية �لتغي��( تك�
 �ب�ل< �لمستقل، ى�لعصب �لجها� �ه� بها متحكما

� ىف �لمصح�بة تل< ىه �لمتضمنة� �لمجاال( ه�^ �تك�
 �نفعالية، بمجاال( �لعا
�، �ص���� Dكث��
 �يمك
 بقاYها، �ي?�ل �حD 
 شع��يا ��F غي� �لف�� يك�
 (APA, 1968: 46). �النفعالية �لحالة به�^

 جسمية Dع��� بأنها) ٤٩: ٢٠٠٨ �لغن���، باهللا �لعا�. (تع�ي. �لباحثة �تتبنى
 �أل�لى، �ل��جة م
 نفسية DسباH �لى ت�جع ى�لت �ألع��� �هى �لمنشأ، نفسية
 �بع� ��لسك�، �ل��، ضغ? �منها، نفسها ع
 للتعبي� مجاال �لجس� م
 �تتخ�

� �Dم��� �لجل�ية، �ألم�����، ق�حة: مثل �لمع� �لعصبي، �لق�ل�
 �لمع
،F��  .�لنصفي ��لص��F ��لص

Oجة �ج��ئيا �تقا�� �إلض?��با( مقياO ىف �ل?الH عليها يحصل ى�لت بال
 Dم��� -�لعTمى �لهيكل Dم��� �هى �لف�عية Dبعا�^ �بع� �لسيك�س�ماتية

�  .�لتنفسي �لجها� Dم��� - �لهضمي �لجها� Dم��� -�لعصبي �لجها
 :�ل���سة تضمنتها ى�لت �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( �بع تع�ي. �

 تختMuscle System Disorders G ى�لهيكل ى�لعضل �لهيكل �ض?��با( .١
9�� �لتهابا( �ح��9 فيها، هشاشة �D ضع. �ج�� �D �لعTا�، ىف كس�� بح

 تيبO م
 �لمعانا� ك�ل< فيها، ��لت��ما( �ألأل� م
 ��لمعانا� �لمفاصل، ىف
  .�لTه� ىف \ال� �ح��9 لمفاصل،�� �لعضال( ىف

 ح��9 يتضم
 Nervous System Disorders ى�لعصب �لجها� �ض?��با( .٢
F��� �D �لسخ�نة م
 ن�با( �ح��9 بال�OD، ص� ��ج�� �إلغما= �D �لب��
 �D �لتشنجا( تقيO ك�ل< �لجس�، Dج��= D �Dعضا= Dح� ىف �خ� �D تخ�ي�
 ��لتب�ل �لن��، Dثنا= ى��لمش عثمة،�لل �D �لتهتهة تقيO كما �لص�عية، �لن�با(
  .�لليلي

 م
 كثي�� تتضم
 Digestive Disorders ى�لهضم �لجها� �ض?��با( .٣
Hلج��ن� .� م
 ��لمعانا� ��لشفتي
، �لف� ��لتهابا( �لبلع صع�بة �للثة، كن

�، �D �لق�ل�
 ىف تهيج �ح��9 �لبلع، Dثنا= \ال�� ىف حص��( ��ج�� �لمع
،� تقيO ك�ل< للق�ل�
، ى�لمخا? �لغشا= �D �لش�c، فتحة ىف �لتهابا( �لم���
� تتعلJ كما بال��سنت�يا، �إلصابة �ألسئلة�
، نقصا
 �D ب�يا��� ��ج�� �ل� 

  .بالق�حة ��إلصابة �لب��� ىف
 �ض?��H تتضم
 Respiratory Disorders �لتنفسى �لجها� �ض?��با( .٤

� ع
 �لناتجة غي� شعبى�ل �ل�ب� Dم��� �لمجم�عة ه�^ �تشمل �لتنفسى �لجها
� �Dع��� �لحساسية،��يا ،Oلتهابا( �لتنف�� Hله��ئية �لشع� ،�� �لم�ت
Hلتها�� Hلكحة �ألنفية، �لجي�� ،� �اللتها�D H ب�� �لمصح�بة �D �لمستم�
aل�ئ��.  
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  :�إليجابي �لتفكي� تنا�ل( ���سا( �
��ع �لى ه�ف( ���سة) ٢٠١٠( ى�لسل?ان عباO عTيمة Dج�( .١�� منهج 

� �ق� �لسلة بك�� لالعبي
 ى�ل�هن �لتص�� على ى�إليجاب �لتفكي� لتنمية �5�شا
 مقياO �لباحثة ��ستخ�م( مختلفة، Dن�ية ٤ م
 ف��� ١٤ على �ل���سة Dج�ي(
�( ى�ل�هن �لتص���� ،)١٩٩٧ ��تH، كامل Dسامة �ع�به ما�تن�، �ين� �ع
 �5إل�شا� �لمنهج �
 �لنتائج (�Dسف� �إليجابي، �لتفكي� لتنمية �5�شا� �منهج
 �لالعبي
 ل�5 ى�ل�هن �لتص�� ىف �يجابيا تأثي�^ كا
 ى�إليجاب �لتفكي� لتنمية
�  .D����( نا�5 ىف �لسلة بك�

 �لكش. �لى ه�ف( ���سة) ٢٠١٧ (�ل?مال�5 مح��O محم� محم� Dج�5 .٢

 ?الH ل�5 �لم��سية ��لضغ�? ى�إليجاب �لتفكي� بي
 �إل�تبا?ية �لعالقة ع

 ى�إليجاب �لتفكي� مست�5 ىف ف��J �ج�� ع
 ��لكش. �لثان�ية �لم�حلة
 �لضغ�? مست�5 ىف ف��J �ج�� ع
 ��لكش. �لجنO، لمتغي� ي�جع

 ٢١ (�لجنسي
 م
 ?البا ٥٠ �لعينة �تتضم
 �لجنO، لمتغي� ي�جع �لم��سية
 ��ستخ�� سنة،) ١٨ - ١٧ (بي
 Dعما�ه� �ت���ح( ،)�نا9 ٢٩ -�ك��

�( ى�إليجاب لتفكي�� مقياO �لباح9�� �لم��سية �لضغ�? �مقياO ،)�لباح9 �ع
)��� ��تبا? �ج�� ع
 �لنتائج �Dسف�(). ١٩٩٨ �لمغنى، محم� سعا� �ع

Hل سال���اللة مست�5 عن� �حصائيا  ٠,٠١ 
 ��لضغ�? ى�إليجاب �لتفكي� بي
 مست�5 عن� �حصائية �اللة ��( ف��J ت�ج� كما �ل?الH، ل�5 �لم��سية

 ت�ج� �Dيضا �إلنا9، لصالح ��إلنا9 �ل�ك�� بي
 ى�إليجاب لتفكي�� ىف ٠,٠١
J��اللة ��( ف� بي
 �لم��سية �لضغ�? ىف ٠,٠١ مست�5 عن� �حصائية 
  .�ل�ك�� لصالح ��إلنا9 �ل�ك��

  :�لسيك�س�ماتية ��إلض?��با( ى�إليجاب �لتفكي� تنا�ل( ���سا( �
�ينا Dج�( .١ 
 �لتفاYل بي
 لعالقة� �كتشا. �لى ه�ف( ���سة) ٢٠٠٩ (�لمشعا

�Yلتشا�� 
. �لجامعة ?الH ل�5 �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( ببع� ��لت�ي
 ��آل��H �لعل�� كلية ?الH م
 �?البة ?الH ٢٠٠ م
 �ل���سة عينة �تك�ن(
� (��لتشاY� �لتفاYل مقياO �لباحثة ��ستخ�م( Dسي�?، بجامعة�� Dحم� �ع

��( ى�ل�ين ى�ل�ع �مقياO ،)�لخالJعب�� ىللن��ح ك��نل �قائمة ،)�لباحثة �ع
� (��لسيك�س�ماتية �لعصابية�� �ل���سة نتائج �ت�صل(). �لنيل�ب� محم�� �ع

��لة سالبة ��تبا? عالقة �ج�� �لى� 
��= بيD على �لبح9 عينة Oل مقياYلتفا� 

 �لعصابية ىللن��ح ك��نل قائمة م
 ف�عى مقياO كل على �أل��= �بي

 �لتفاYل ��جا( تختل. كما للمقياO، �لكلية ل��جة� �على ��لسيك�س�ماتية،
  ).�نا9 -�ك�� (�لن�F متغي� باختال.

 �5�شا� ب�نامج فاعلية مع�فة �لى ه�ف( ���سة) ٢٠١٠ (�ل�كيل سي� Dج�5 .٢
 م
 �لتخفي. ىف ى�إليجاب �لنفO عل� ��ست��تيجيا( مبا�5= بع� على قائ�
�� م
 عينة ل�5 ىنفس�ل �لت��فJ مست�5 �تحسي
 �لنفسية، �لمشكال( ح

 ،)�لضغ�? ع
 �لناتجة �لسيك�س�ماتية �ألم��� Dح� (�لسك� م�ضى
 م�يضا ٢٠ �لى مقسمي
 �لسك� م�ضى م
 م�يضا ٤٠ م
 �لعينة �تك�ن(


�ي
 م��ي
 م
 م�يضا �٢٠ ب?ن?ا، ى�لجامع �لمستشفى على �لمت�� �لمت�
 �لباح9 ���ستخ� �لغ�بية، بمحافTة �لكب�5 بالمحلة �لعا� �لمستشفى على

Oمقيا Jى�لنفس �لت��ف )Hين� مبا�5= على �لقائ� �5إل�شا� ��لب�نامج ،)شقي� 
 مست�5 ىف تحس
 �ج�� �لى �ل���سة نتائج �ت�صل(. �إليجابي �لنفO عل�

J5 ى�لنفس �لت��ف�  .�لسك� م�ضى م
 �ل���سة عينة ل
 ب�نامج فاعلية �كتشا. �لى ه�ف( ���سة) ٢٠١٦ (�ليمانى �يما
 Dج�( .٣
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�� �إلض?��با( بع� خف� ىف ى�إليجاب �لتفكي� مها��( على قائ� ىيبت
 �تك�ن(. �إلسكن��ية جامعة �لت�بية كلية ?الH م
 عينة ل�5 �لسيك�س�ماتية

 جامعة �لت�بية كلية �ل��بعة �لف�قة ?البا( م
 ?البة ١٥ م
 �لعينة
 مقياO �لباحثة ��ستخ�م( ،)�لعلمي -�أل�بى (�لتخصصي
 م
 �إلسكن��ية

�( ى�إليجاب �لتفكي� ها��(م�� �إلض?��با) �مقيا�(، Oلباحثة �ع
� (�لسيك�س�ماتية�� �لتفكي� مها��( على قائ� ت��يبى �ب�نامج ،)�لباحثة �ع

� (�إليجابى�� مختلفة Dن��F �نتشا� �لى �ل���سة نتائج �ت�صل(). �لباحثة �ع

 �لت�بية بكلية �أل�بعة �لف�قة ?الH بي
 �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( م

� Dال� -�لعصبى �لق�ل�
 -�لص��F (�هى �إلسكن��ية جامعة� ضغ? -�لمع
����لة ف��J ��ج�� ،)�ل 
 ى�لقبل �لقياسي
 على �ل?البا( ��جا( �تH بي

� �فى كلية، ك��جة �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( مقياO م
 كل ىف ��5لبع
 �لسيك�س�ماتية �الض?��با( -�لهضمية �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( (Dبعا�ها
 �لتفكي� مها��( بع� ساع�( كما. �لبع�a �لقياO لصالح ��ل<) �ل���ية
 لها �لكلية �ل��جة �ك�ل< �إليجابي، �ل��( �ح�ي9 �إليجابى كالت�قع �إليجابى


 تبي
 حيD� 9بعا�ها؛ كلية، ك��جة �لسيك�س�ماتية باإلض?��با( �لتنبY فىD 
 فى �لتباي
 م
% ٧٠,٥ بنسبة تساه� بى�إليجا �لتفكي� لمها��( �لكلية �ل��جة
  .ككل �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( خف�

�ëŠÏ@ò�a‰†ÛaZ@ @

١. � �ألع��� ��جا( �تH مت�س?ا( بي
 �حصائية �اللة ��( ف��J ت�ج
 ت?بيJ بع� �لضاب?ة ��لمجم�عة �لتج�يبية، �لمجم�عة بي
 �لسيك�س�ماتية

  .�لب�نامج
٢. � �لتج�يبية �لمجم�عة ��جا( �تH مت�س?ا( بي
 �حصائية �اللة ��( ف��J ت�ج

  .�لب�نامج ت?بيJ �بع� قبل �لسيك�س�ماتية �ألع��� مقياO على
 �لمجم�عة ��جا( �تH مت�س?ا( بي
 �حصائية �اللة ��( ف��J ت�ج� ال .٣

  .��لتتبعي �5لبع� �لقياO ىف �لسيك�س�ماتية �إلع��� مقياO على �لتج�يبية
 �لمجم�عة ��جا( �تH س?ا(مت� بي
 �حصائية �اللة ��( ف��J ت�ج� ال .٤

  .��لبع�a �لقبلى �لقياO فى �لسيك�س�ماتية �ألع��� مقياO على �لضاب?ة
wèäß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 على يعتم� �5ل� ى�لتج�يب �لتصمي� �� ى�لتج�يب �لمنهج �لباحثة �ستخ�م(

 Dه��. مع يتناسH باعتبا�^ تج�يبية �Dخ�5 ضاب?ة مجم�عة �ح��هما مجم�عتي
  .�لبح9 �ف���
äîÇò@ò�a‰†ÛaZ@ @

 تت���P �أل�ضي، ��لتنO �لتايك�ن�� لعبة ىالعب م
 العH ٢٠ م
 �لعينة تك�ن(
 م
 ٥ تج�يبية مجم�عة العبي
 ١٠ �لى قسم( سنة) ١٦ -١٤ (بي
 Dعما�ه�
. �إلنا9 م
 ٥ �ل�ك��، م
 ٥ ضاب?ة مجم�عة العبي
 �١٠ �إلنا9 م
 ٥ �ل�ك��،
 ى�ياضت م
 نص� بم�ينة �ل�ياضة عال� Dكا�يمية م
 5قص� بشكل �لعينة �ختي�(

��  :�آلتية للش��? �فقا. �ل?ا�لة �تنO �لتايك�ن
 باستخ���) ١١٠ -٩٠ (بي
 ما مت�س? �ل�كا= مست�5 يك�
 حي9 �ل�كا=، مست�5 .١

  ).٢٠١٦ حس
، Dحم� عا�ل تع�يل (�لمل�
 �لمتتابعة �لمصف�فا( ��ف
 �ختبا�
٢. Oتجان � �الست�الل يت� حي9. �لتعليمي� ى�الجتماع �لمست�5 حي9 م
 �لعينة Dف��

 ��لمست�5). مت�س? (��أل� �ألT� Hيفة خالل م
 ى�الجتماع �لمست�5 على
  ).جامعي (��أل� لألH ى�لتعليم

٣. �  .�النفصال �D �ل��ل�ي
 Dح� �فا� �D ?الJ حاال( �ستبعا
  .قبل م
 �لسيك�س�ماتية �ألع��� لخف� ب�نامج 5أل يتع�ض�� ل� .٤
  .به� �لخاصة �لملفا( ��قع م
 م�منة ةصحي Dم��� ل�يه� يك�
 Dال .٥

paë…c@ò�a‰†ÛaZ@ @

  ).٢٠١٦ حس
، Dحم� عما�: �تع�يل. (ل��ف
 �لمل�
 �لمتتابعة �لمصف�فا( �ختبا� .١
٢. �� (لل��ل�ي
 ى��لتعليم ى�إلجتماع �لمست�5 �ستما���� �ع�  ).�لمجي�عب� ي�س. فاي

٣. Oى�إليجاب �لتفكي� مقيا 
� (لل�ياضيي��
 �ع��  ).٢٠١٥ حسي
، صبيح �ج
� تع�يH (�لسيك�س�ماتية لالض?��با( ك��نل قائمة .٤�� �لنيل،�ب� �لسي� محم�� ��ع

٢٠٠١.(  
� م
 للتخفي. �إليجابى �لتفكي� على قائ� ب�نامج .٥� �الض?��با( بع� ح

� (�لسيك�س�ماتية��  ).�لباحثة �ع
Õîjİm@paë…c@ò�a‰†ÛaZ@ @


بي بالمجانسة بالب�= ،)٢٠٢٠ (ن�فمب� شه� ىف �ل���سة Dج�ي( � �لعينة، Dف��
� مع بالتنسيJ �لباحثة قيا� بع� ��ل<���� 5� م
 مجم�عة بعمل �ل�ياضة عال� نا

� �لمي��نية �ل�يا��(� �ع�� 5بالنا� �لقاعا( حج� لضيJ نT�� �. �نص. شه�ي
 لم
�� خاصة غ�فة �ج�� ى�إليجاب �لتفكي� مقياO ?بJ ث� �ال���(؛ لت?بيJ مجه


  .�لعينة كل على �لسيك�س�ماتية �الض?��با( �مقياO لل�ياضيي
١. J: �لب�نامج ت?بي�ت Jت?بي )��� �لمجم�عة على �لب�نامج ت?بيJ قبل �الساسية �ال

 �لعينة على �لب�نامج ت?بيJ �ل< تال للب�نامج، ىقبل تق�ي� يع� حي9 �لتج�يبية
 ث�. �نص. شه�� �لت?بيJ �ستغ�J حي9 العبي
، عش� ق��مها ى�لت �لتج�يبية

� �الض?��با( �مقياO لل�ياضيي
 ى�إليجاب �لتفكي� قياOم ت?بيD Jعي
 �لمجم�عة م
 �لعينة كل على مباش�� �لب�نامج ت?بيJ بع� �لسيك�س�ماتية

 ت� ث�. �لثاني ��لت?بيJ �أل�ل �لت?بيJ بي
 �لف��J حساH ث� ��لضاب?ة �لتج�يبية
Jت?بي Oى�إليجاب �لتفكي� مقيا 
 ماتية�لسيك�س� �الض?��با( �مقياO لل�ياضيي
� �لمجم�عة على) �لتتبعى �لقياO (�لب�نامج ت?بيJ م
 شه� م��� بع� Dخ�5 م�

��جا( بي
 �لف��J �حساH �لتج�يبية Jلت?بي� �. �لتتبعى ��لت?بيJ للمقياO �5لبع
 ��ل���سا( �5لنT� �إل?ا� ض�= ىف �تفسي�ها �لنتائج �ستخالG �لنهاية �فى

  .�لسابقة
 -�لعميJ ى�لعضل �الست�خا= -�الست�خا=: (�لب�نامج ىف ?بق( ى�لت �ألنش?ة .٢

� -�لسلبية �ألفكا� ىف �لتحك���� - م�
 خلي< - بنفس< ثقت< ى�بن -�لضغ�? �
��� هق�� -�لمشكلة هحل - �لمهمة هنج� -�خ?? هق� - �ف�حا
 ممت
 Dنا -�لمساع
 ال -�لخسا�� Dتقبل Dنا - Dق�� Dنا -Dصا�D Jنا - متف�� Dنا… متمي� Dنا -�نتمى Dنا

  ).غي�< تل� ال -
تقا�
  :�لب�نامج ت?بيD Jثنا= �لباحثة ��جه( ى�لت �لصع�با( .٣

 D.  .ضع ��� �ض?� �كن( �لب�نامج جلسا( ىف بالحض�� �لالعبي
 بع� �لت
. �لت?بيJ لب�� م��عي�ه� ىف به� لإلتيا
 العH العH به� �التصال �D للتأجيل
  .١٩- ك�في� جائحة بسبH ��ل<

 H.  تجاهل �D 
 منها ألسباH �لم?بقة �لمقاييO ىف لبن��� بع� على �إلجابة نسيا
� �ستعجاله� �D تعبه� �D �لالعبي
، ملل� ماتشا( لعبه� م��عي� �D لبي�ته� للع�
 به� لالتصال �ض?� �كن(. م��عي�ه� تنTي� �مشاكل عليها �التفاJ ت� ��ية

 Dخ�5 م�� �الختبا� ��سال ?�يJ ع
 �D مباش�� Dما �ليه� �ل�ص�ل �محا�لة
Oبال��ت H� لت��صل�� �باستم��� معه ��  .لي �الختبا� إلعا

 c.  ���عت� �ليا= بع�D �على �ألم� Jعلى �الختبا��( ت?بي �ه� خ�فا �Dال

 على منه�D 
 �D لقا=�( ىف لالشت��< �Dال�ه� �ختيا� على تأثي� له يك�

 ��قناعية من?قية تعبي�ية مها��( م
 �Dتي( ما بكل �سعي( الحقة، ب?�ال(

 �لى �تفصيليةD مصلحة ىف �ألم� ه�� � مها��( سينمى ��نه �أل�ال

 بع� �ألم� ت� �ق� �لب?�ال( ىف Dعلى بأ��= �لتأهل ىف Dكث� تساع�ه�D 
 .�ل< ىDمكنن ما �جماعيا �ألم�� �Dليا= بع� مع ف��يا �لتكل� حا�ل(

 � ��لجل�O �الجتماF م
 �Dال�ه� على ى�ألهال �خ�. ١٩-ك�في� جائحة ت��لى  .
� مع ىبأن ى�ألهال ?مأنة عب� �لمسألة تل< عالج( �ق� ،�لبي( خا�c فت�


� �لنشا? على �لقائمي
 مع �لتعا������ � جميع بعمل نق�� س�. �5لنا
)��
 بع� ��?مأن��. معنا �ه� �أل�ال� على ��لتأمينا( �الحت��D ��� م
 تأك

  .قلنا ما بص��D Jال�ه�
  .جماعية ب?�يقة �لعينة على �لت?بيJ ت�: �لت?بيJ ?�يقة .٤
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 - �لتك����( (�ل�صفية �إلحصا=�( �لتالية �إلحصائية باألساليH �لباحثة �ستعان(
Hالنح��. -�لحسابى �لمت�س? -�لمئ�ية �لنس� a�ختبا� ،)�لمعيا�� 
 Mann �تنى ما

Whitney Test Oلقيا J��لف� 
 �يلك�كس�
 ��ختبا� �لمستقلة، �لمجم�عا( بي
Wilcoxon Test لقياO J��لف� 
  .�لمت��ب?ة �لمجم�عا( بي

wöbnã@ò�a‰†ÛaZ@ @

١. � �ألع��� ��جا( �تH مت�س?ا( بي
 �حصائية �اللة ��( ف��J ت�ج
 ت?بيJ بع� �لضاب?ة ��لمجم�عة �لتج�يبية، �لمجم�عة بي
 �لسيك�س�ماتية

  .�لتج�يبية �لمجم�عة �تجا^ ىف �لب�نامج
٢. � �لتج�يبية �لمجم�عة �جا(� �تH مت�س?ا( بي
 �حصائية �اللة ��( ف��J ت�ج

 �لقياO لصالح �لب�نامج ت?بيJ �بع� قبل �لسيك�س�ماتية �ألع��� مقياO على
a�  .�لبع

 �لمجم�عة ��جا( �تH مت�س?ا( بي
 �حصائية �اللة ��( ف��J ت�ج� ال .٣
  .��لتتبعي �5لبع� �لقياO ىف �لسيك�س�ماتية �إلع��� مقياO على �لتج�يبية

 �لمجم�عة ��جا( �تH مت�س?ا( بي
 حصائية� �اللة ��( ف��J ت�ج� ال .٤
  .��لبع�a ى�لقبل �لقياO ىف �لسيك�س�ماتية �ألع��� مقياO على �لضاب?ة

ò’Óbäß@wöbnäÛaZ@ @

 بع� �D �إليجابي، �لتفكي� على �لقائمة �إل�شا�ية �D �لت��يبية �لب��مج فعالية
� تنمية ىف ى�إليجاب ى�لنفس �لعالc فنيا( �D مها��ته،�� �لضغ�? تحمل على �لق
 ى�لعضل ��الست�خا= ى�لنفس �لت�ت� �ضب? �لمستقبل، قلJ م
 ��لتخفي. �لنفسية،
 �ل��تية �لكفا=� �تنمية �إلكتئابية، ��ألع��� �لقلJ �ض?��با( بع� �خف� ��ل�هني،
 �لناق� �لتفكي� �تنمية �لسك�، م�ضى عن� ى�لنفس �لت��فJ تحسي
 �ك�� �لم��كة،
 بينما �لحياتية، �لمها��( �تنمية �إليجابي، �لنفO عل� �T�من م
 ى�إلجتماع ��لنضج
 �لتفكي� تنمية ىف �ت��يبية ��شا�ية ب��مج فعالية �لى منها �ألخ� �لبع� ت�صل
  .نفسها مها��ته �D ى�إليجاب

� -�لتفاYل( ى�إليجاب �لتفكي� مها��( بي
 ��تبا?ية عالقة �ج�� �لنتائج تYك
 �إلض?��با( بع� �خف� ،)يجابي�إل �ل��( ح�ي9 -�ل�هني �لتص��

  .�لسيك�س�ماتية
Jسة نتائج تتف���
 مفا�ها بنتيجة �لخ��c ىف) ٢٠١٦ �ليمانى، �يما
 (مع �لD 

 �ك�ل< �إليجابي، �ل��( �ح�ي9 ى�إليجاب كالت�قع ى�إليجاب �لتفكي� مها��( بع�
 ة،كلي ك��جة �لسيك�س�ماتية باإلض?��با( �لتنبY ىف ساع�( لها �لكلية �ل��جة


 تبي
 حيD� 9بعا�ها؛D جة��% ٧٠,٥ بنسبة تساه� ى�إليجاب �لتفكي� لمها��( �لكلية �ل

 �ج�� �ل���سا( Dثبت( �ق�. ككل �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( خف� ىف �لتباي
 م

 �لثان�ية �لم�حلة ?الH عن� �لم��سية ��لضغ�? ى�إليجاب �لتفكي� بي
 ��تبا?ية عالقة
�( كلما Dنه D5 عكسية عالقة �هى�� �لضغ�? خف( كلما ى�إليجاب �لتفكي� مها��( 

 ��5 �لم��هقي
 لل?الH فا�قة �نفسية مع�فية خصائG هنا< �Dيضا. �لم��سية
 حل نح� �لت�جه - �إلجتماعى �لنضج -�لقلJ (�هى ى�لسلب ��لتفكي� ى�إليجاب �لتفكي�

  ).�لمشكال(
���سة مع �لحالية �ل���سة نتائج تتفJ كما � ىفهم فا?مة ،)٢٠١٤ (ا��5لش�ق �لسي

� مص?فى ،)٢٠١٥(�� ىف ف��J �ج�� فى) ٢٠١٧ (�لخ��ل� �ألع��� ح
 ىف ف��J �ت�ج�. �لسل�كي ى�لمع�ف �لعالc �لب�نامج ت?بيJ �بع� قبل �لسيك�س�ماتية

�� ى�لمع�ف بالب�نامج تأث�ه� ىف ��إلنا9 �ل�ك�� بي
 �لسيك�س�ماتية �ألع��� ح
� ىف ف��J ت�ج� �ال. �إلنا9 صالحل �5لبع� �لقياO ىف ى�لسل�ك� �ألع��� ح

��جا( بي
 �لسيك�س�ماتية Oلقيا� � �لب�نامج ت?بيJ م
 شه�ي
 بع� ��لتتبعى �5لبع
 �لتج�يبية �لمجم�عتي
 بي
 ف��J ��ج��. �لعينة Dف��� على ى�لسل�ك ى�لمع�ف

��جا( على ��لضاب?ة Oمقيا 
  .�لتج�يبية �لمجم�عة لصالح ى�لنفس �ألم
 �لتج�يبية للمجم�عة ��5لبع� ى�لقبل �لقياO بي
 �حصائيا ��لة ف��J �ج�� �Dيضا

 ب�نامج �?ا� ىف ��ل<. �لبع�a �لقياO لصالح �لسيك�س�ماتية �ألع��� مقياO على

�� لخف� ى�لنفس �ألم
 لتنمية �5�شا�  .�لسيك�س�ماتية �إلض?��با( بع� ح

 كماD سة��� 
 م
 مختلفة Dن��F ��نتشا على Dك�() ٢٠١٦ (�ليمانى �يما

 �إلسكن��ية جامعة �لت�بية بكلية �ل��بعة �لف�قة ?الH بي
 �لسيك�س�ماتية �إلض?��با(
� Dال� - �لعصبى �لق�ل�
 -�لص��F (�هى�  ).�ل�� ضغ? -�لمع

���لة ف��J �ج� 
 كل ىف ��5لبع� ى�لقبل �لقياسي
 على �ل?البا( ��جا( �تH بي

 �إلض?��با( (Dبعا�ها �فى كلية، ك��جة �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( مقياO م

 �لقياO لصالح ��ل<) �ل���ية �لسيك�س�ماتية �الض?��با( -�لهضمية �لسيك�س�ماتية
a�  .�لبع
 �ل��( �ح�ي9 ى�إليجاب كالت�قع ى�إليجاب �لتفكي� مها��( بع� ساع�( كما

 ك��جة �لسيك�س�ماتية باإلض?��با( �لتنبY ىف لها �لكلية �ل��جة �ك�ل< �إليجابي،

 تبي
 حيD� 9بعا�ها؛ كلية،D جة�� بنسبة تساه� ى�إليجاب �لتفكي� لمها��( �لكلية �ل
٧٠,٥ %
  .ككل �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( خف� ىف �لتباي
 م


 Dف��� تع�� ع�� ض�= ىف سابقا �لم�ك��� �لنتائج ه�^ بع� تفسي� �يمك
 ل�يه�، ى�إليجاب �لتفكي� تنمية على تساع� ت��يبية جلسا( 5أل �لضاب?ة �لمجم�عة

 �D �لت��يD Hثنا= �D بع� �D قبل ى�إليجاب �لتفكي� على قا��ي
 غي� معTمه� يTل حي9
� �ع�� �لمنافسة�� �النع��ل يفضل م
 �منه� �آلخ�ي
 مع �للعH ىف �الن�ماc على �لق
Hللع�� ^� �لغض�D H بمف��^ للعH ��النص��. �آلخ�ي
 مع �للعH �كمال ع�� �D بمف�

�D �لت�م� �D �يبية �لم��ق. ىف سلبى بشكل �لتفكي�� مع ص��قا( تك�ي
 صع�بة �D �لت
  .�لت��يH ىف �مالYه�
� �لالعبي
 ت��يH على ��لقائمي
 �آلبا= فعلى ل�ل<� مها��( بتق�ية �لالعبي
 مساع

 حي9 �لسلبي؛ �لتفكي� ��ضعا. سل�كياته� ىف تTه� ى�لت ى�إليجاب �لتفكي�D Hلالع� 

D يست?يع Hمثل ى�إليجاب �لتفكي� مها��( يكتس) � -�ل�ياضية �لمسئ�لية -�لمثاب�
Jالنفعالي �لضب? -لل��( �إليجابية �له�ية -�ل�ياضى ى�الجتماع �لت��ف� (
 ?�يJ ع
Hي�� �لمها��( ه�^ �ستخ��مه تعكO ى�لت �لسل�كيا( كل على ��لتشجيع ى�ل�هن �لت

  .�لمنافسة �D �لت��يD Hثنا=
 �لتفكي� ىف �لجنسي
 بي
 �لف��J حي9 م
 بينها فيما �ل���سا( ائجنت تناقض( كما
 بي
 ف��J �ج�� ع�� �لى Dشا� منها فالبع� �لسلبي، ��لتفكي� �مها��ته ى�إليجاب


 �ألخ� �لبع� ت�صل حي
 ىف للن�F، تع�5 ى�إليجاب �لتفكي� مها��( ىف �لجنسي
 �لتفاYل �خاصة �مها��ته ى�إليجاب �لتفكي� ىف �إلنا9 لصالح ��لة ف��J �ج�� �لى

  .�إليجابي �ل��( �ح�ي9
 منها فالبع� �لسيك�س�ماتية، �إلض?��با( فى �لجنسي
 بي
 ف��J �ج�� �Dيضا

 للن�F تع�5 �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( فى �لجنسي
 بي
 ف��J �ج�� ع�� �لى Dشا�
 ألخ�� �لبع� ت�صل حي
 فى ،)�لم�تفع �ل�� ضغ? -�لنصفي ��لص��F �لص��F (مثل
 - �لق�ل�
 (مثل �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( فى �إلنا9 لصالح ��لة ف��J �ج�� �لى

Fضغ? ��تفا ��  ).�ل
pbî•ìm@òîÔîjİmZ@ @

 بجانH لل?لبة �إليجابى �لتفكي� مها��( بإكساH تهت� ���سية مناهج تصمي� .١
  .�ل���سية �لم��� �باقى باللغا( تهت� �لتى �ل���سية �لمناهج

 �لتفكي� بأهمية �لم��سة فى �لم��هقي
 �عاية على قائمي
لل �ل���5 �لتثقي. .٢
  .�لعم� ه�� فى �إليجابى

٣. Hي�� ت��يH ض���� على ��لجماعية �لف��ية �أللعاH فى �ل�ياضيي
 �لم��بي
 ت

  .�لمنافسا( �D �لت��يH �ثنا= �إليجابى �لتفكي� مها��( على �لالعبي
tìzjÛa@òyYÔ½aZ@ @


للم��بي ت��يبى ب�نامج فاعلية .١ 
 �إليجابية �لجس� لغة �كسابه� فى �ل�ياضيي
� م
 للتخفي.�  .العبيه� عن� �لسيك�س�ماتية �الض?��با( بع� ح

� م
 للتخفي. �إليجابى �لتفكي� على قائ� ب�نامج فاعلية .٢� عن� �لغضH سمة ح

  .�لم��هقي

٣. H��?ض� Hإلكتئا� 
 عن� �لسيك�س�ماتية �إلض?��با( ببع� �عالقته �لم�م
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  .�لعليا �سا(�ل�� ?البا(
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١. � �لفك� ���: �لقاه��. �ل�ياضي �لنف+ عل' مبا��*). ٢٠٠٦( 5ف�� Dمي
 Dحم
  .�لع�بي

٢. Gخال� � �لمجال فى �لنفسى ��إل�شا� �لت�جيه). ٢٠٠٢ (�لحفيTعب� محم

  .�لع�بي �لفك� ���: �لقاه��. �ل�ياضي
�). ٢٠٠٨ (��تD Hسامة .٣�� �لم�تم�). لةمتكام �Yية( ى�ل�ياض للب?ل ى�لنفس �إلع

. للبح�9 �لعلمى �لمجل� ،��لصحة ��ل�ياضية �لب�نية للت�بية �أل�ل ى�ل��ل
  .١١٩ -G١١٣ �لك�ي(،

. �ل�ياضي �لمجال ىف �لمنافسة قلJ سمة). ٢٠١٥ (�هللا فضل على �هللاعب� ىDمان .٤
� �لخامسة، �لسنة ،�ل�ياضة عل�' لتكن�ل�جيا �أل���بية �لمجلة�  .�لسا�O �لع

 �ألم� مجلة. لل�ياضيي
 �إليجابى �لتفكي�). ٢٠١٥ (�ل�النى ضلفا محم� بثينة .٥

  .١٥٧ - ١٥٤ ،)٣٩٦: (�لسع��ية. �ألمنية للعل�� �لع�بية ناي. Dكا�يمية. ��لحيا1
٦. O�يش� تي� للنش� ��ئل ��� عما
،. �لنفسي لإلع��� �ل�ياضى �ليل). ٢٠٠٢ (ع�

  .��لت��يع
 �ل�ياضية �لمنافسة قبل جسمية �لنفO �ألع���). ٢٠١١ (حال�� صالح ��مى .٧

 �كت���� �سالة. �لع�H �لق�D 5لعاH ىالعب ل�5 ى�ل�قم بالمست�5 �عالقتها
)�  ).٢٣(٣٨ �ل�ياضية، �لت�بية كلية �أل��نية، �لجامعة ،)منش��

٨. 
 للنش� Dسامة ��� عما
،. �ل�ياضي �لنف+ عل'). ٢٠٠٨ (ياسي
 �مضا
  .��لت��يع

٩. �� شمع�
، ى�لع�ب محم� م�ك� ،�لعقلي ��لت��ي% �لالع%). ٢٠٠١ (محم� �ماج
Hللنش�، �لكتا G٦٨.  

١٠. �
 �عالقتها �لسيك�س�ماتية �ألع���). ٢٠٠٧ (عال�5 حس
 محم�� باالت
 �لت�بية، كلية ،)منش��� غي� (ماجستي� �سالة. �لم��هقي
 م
 عينة ل�5 ى�النفعال
  .�لسع��ية. �لع�ي�عب� �لمل< جامعة

١١. � ىلالعب جسمية �لنفO �ألع��� قةعال). ٢٠٠٦ (�لخفاجى ها�5 مه�5 محم
HلعاD 5لق�� � ،��ل�ياضة �لت�بية عل�' مجلة �لف�J، �ت�تيH �لفعاليا( بإنجا
  .١٠٨ ،)١(٥ بابل، جامعة

. �ل�ياضي �لتف�3 سيك�ل�جية). ١٩٩٩ (�لقا��عب� �سمي� باهى، حسي
 مص?فى .١٢

  .�لنهضة مكتبة: �لقاه��. �لعقلية �لمها�1 تنمية
 ك�� العبى ل�5 �ل�ياضية �لمنافسة قبل �لنفسى �لقلJ ا(مست�ي). ٢٠٠٠ (مكنا5 .١٣
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òÜØ’½aZ سة �ج�ي��ل���ىعل قائ� ب�نامج فاعلية م� للتحق�  �لتماس�لم�ك  �لمبا��# تحسي� ىف "�ال&فال م� عينة "ل� �ت)يي� �ل(�.  
Òa†çüaZ سة ه�ف��ل���ت&)ي� ى,ل  ��لتقيي� للكش- ��)�لمض&�بة للمبا��# )�ل&ف)لة، م�حلة ىف �لتأك� �ىعل قائ� ب�نامج فاعلية م� ) �لتماس�لم�ك  �تحسي� ىف " 
ىف �ل���سة ه(5 تساه� )ق� �ل(�ت)يي�، �أل&فال م� عينة ل�" �لمبا��# تحسي� ىف ى)�لتتبع "�لبع� �لقيا3 بع� �لب�نامج )�ستم��� �ل(�ت)يي� �ال&فال م� عينة "ل� �لمبا��#
 )مع�فة )خصائصه� �بنائه� ل�" �لمبا��# ع� بمعل)ما� �آلبا8 ى)ع ت )ي� )ك(ل� �ل(�ت)يي� �ال&فال "ل� �لضغ)& لم)�جهة )�الستع��� ىجتماع�ال �لتفاعل مها��� تنمية

بحي< �ل&فل تنشئة ىف )تساع�ه� )�فعاله� سل)كياته� ىف تحكما �كث� يصبح)� بحي< �أل&فال ل�" �لخلل ج)�ن= )تع�يل عنها، �لناتجة )�لصع)با� �لسل)كية �لمشكال�
  .لها يتع�D ى�لت �لمختلفة �ل�C)- مع )�لتكي- ى�إليجاب �لتعامل على ق��# �كث� يصبح
òäîÈÛaZ سة عينة حج� بلغ�ل���النا< م� &فال) ٢٠= � (�ل(ك)� �أل&فال م� )جميعه� )�ت)يي� �ل(�هما مجم)عتي� ى,ل تقسيمه� )ت�. �الخ�) ١٠= � (تج�يبية �ح��("

 مت)س& )كا� ،٤٣٨,٠ "�لمعيا� )�النح��- ٩,٥٥٠ �لتج�يبية �لمجم)عة �عما� مت)س& كا� حي< عاما،) ١٠ - ٩ (بي� ما �عما�ه� )ت��)ح� ،)١٠= � (ضاب&ة
 ��-)�النح ٩٤,٠٠١ �لتج�يبية �لمجم)عة �ل���سة عينة (كا8 مت)س& كا� حي< �ل(كا8 ست)"م) ،٤٥٩,٠ "�لمعيا� )�النح��- ٩,٦٠٠ �لضاب&ة �لمجم)عة �عما�
  .١,٦٤٦ "معيا� )�نح��- ٩٣,٦٠٠ �لضاب&ة �لمجم)عة (كا8 مت)س& )كا� ،٢,٢١١ "�لمعيا�
paë…üaZ ��عتم�سة �ل���لمنهج على �لتج�يب �لتصمي� ى�لتج�يب )�لمجم)عتي� "( ى�لتج�يبية �لضاب&ة �لقيا3 )�لقبل )�لبع� ى�لتتبعي "�)لتحقي�.  �ستما�# �&بق (ل�
 �لمل)نة �لمتتابعة للمصف)فا� ��ف� )مقيا3 ،)٢٠١٦ خ&ا=، �عا8 سعفا�، محم� ,ع���( ى�لثقاف "�القتصا� ى�الجتماع �لمست)" )مقيا3 ،)احثة�لب ,ع��� (�)لية بيانا�

 لال&فال لمبا��#� )مقيا3 )٢٠٠٦ محم�، �هللاعب� عا�ل )تقني� ت�جمة (�ل(�ت)ية �ض&��= لتشخيS "�لتق�ي� جيليا� )مقيا3 ،)٢٠١٦ حس�، �حم� عما� )تقني� تع�يل(
  ).�لباحثة ,ع���( "�لم�ك  �لتماس� ىعل قائ� ب�نامج ،)�لباحثة ,ع���(

wöbnäÛaZ سة نتائج �شا���ل���لة ف�)� )ج)� ى,ل �حصائيا ��لمجم)عة ��جا� �ت= مت)س&ا� بي� �لتج�يبية �لضاب&ة �لب�نامج بع� )�لمبا��# مقيا3 ىعل �لال&فال 
  .٠,٠١ �اللة مست)" عن� �ل(�ت)يي�

The Effectiveness of A Central Coherence- Based on Program forImproving Initiative Disorders in 

A Sample of Autistic Children 

Problem: Checking the effectiveness of a program based on central coherence in improving initiative disorders in a sample of autistic children. 

Exposing the impact of the program in improving initiative disorders in a sample of autistic children- across time- through the following up 

measurement. The study drives to develop detection and evaluation tools for initiation. 

Sample: The study will be applied to a sample of 20 autistic children whose age stages range from (9- 10 yrs. old and they were divided into (n= 

10) children as the experimental group and (n= 10) children as the control group. with an average age the experimental groups 9.55 and stander 

deviation 438.0 and the control groups 9.60 stander deviation 459.0. An average IQ the experimental groups 94.001 and stander deviation2.211

and the control groups93.600 stander deviation 1.646. 
Method: This study relies on the experimental method, using the groups designing (experimental- control) and the (pre- post- follow up) 

measurement for the purpose of testing the effectiveness of a program based on central coherence in improve disorders of Initiation. 

Instruments: A Scale of Disorders of Initiative for Children (by the researcher), A Program Based on Central Coherence for improving 

Disorders of Initiative for Autistic Children (by the researcher), Primary Data List (by the researcher), Scale of the Socio- Economic Cultural 

Level (by Mohamed Safaan& Duaa Khatab, 2016), Ravan Scale of Colored Matrices (coded by Imad Ahmed Hassan, 2016), Gilliam Autism 

Ratting Scale GARS (coded by Adel Abdullah, 2006). 
Results: The study results indicated There are statistically significant differences between average scores of the experimental and the control 

groups of autistic children regarding the post- measurement on scale of initiation’ disorders for children at0.01 significance level. There are no 

statistically significant differences between average scores of the experimental group of autistic children regarding the post/follow up measurement 

of the program on scale of initiation disorders for children. 
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 �لنمائية، �إلعاقا� ضم� �ل&ف)لة م�حلة ىف منتش�# �ل(�ت)ية �ض&��با� تCه�

 ى�لنسب �لغيا= ,� �أل&فال، هUال8 نم) على تأثي� ى�ألساس للضع- فيها يك)� ى)�لت

 يج�)� �نه� كما ى�ألساس �لع�D ه) �لمتبا�لة �الجتماعية �لتفاعلية للمها��� ى�لكل �)

 ل�يه� يCه� ق� كما �لمشت�� �الهتما� على للحص)ل Vبائه� ىلمساع جابة�الست صع)بة

 معني، �)� له� يقال ما ي���)� )ق� �للفCية، غي� �) �لمن&)قة �للغة ىف تأخي��� ىف

 �سئلة على �إلجابة م� يتمكن)� ق� �) �لعملية �لت)�صل مها��� ىف نقS يCه�)� �)

 ىف ينخ�&)� �نه� ى,ل باإلضافة ح)��،�ل ىف �الشت��� يست&يع)� ال )لك� مباش�#

 �ستخ��� �) �صابعه� �3UU على �ل�كD ),يابا، (هابا �لخ&) مثل متك��# سل)كيا�

 ى,ل �لمتك��# �ألفعال تت&)� )ق� عليها، �لنق� �) غ لها مثل عا�ية غي� ب&�� �ألشيا8

 ��ل)�ل�ي يحا)ل )ق� �ل)جه )صفع �لي�ي�، )عD �ل��3، ض�= مثل مض�# سل)كيا�

 ,Anan& Turkington) �لتخ�يبية �ألعمال له(5 ح� ل)ضع تس�عه� ىف �الست�ضا8

 )تCه� س)�8، ح� على )�إلنا< �ل(ك)� ل�" �لحيا# م�" �ل&فل مع )تستم� ،(2007

 �لشامي، )فا8 (جنسياتها )بمختل- �ن)�عها �ختال- على �الجتماعية �ل&بقا� جميع ىف

 �ل&فل، ل�" �لمختلفة �لنم) ج)�ن= على كبي� بشكل �ل(�ت)ية )تUث� ،)٤٩: ٢٠٠٤

 ى�الجتماع �لنم) بينها م� ى)�لت �لج)�ن= تل� على سلبية �ثا�� يت�� ث� )م�

 ى,ل "يU� "�ل( �ألم� )ه) عا�، بشكل سل)كه ى)عل لل&فل ى)�النفعال ى)�لمع�ف

  ).١١: ٢٠٠٢ �هللا،عب� عا�ل (بأس�ها �لنمائية �لعملية على سلبية �ثا� ح�)<

 يتعل� )ما �لي)مية �لحيا# �نش&ة �لع�ي� ىف �لنجاZ مفتاZ ىه مبا��#�ل )تع�

 �ل)ق� ),���# )تخ&ي& تنCي� كيفية ك(ل� ،(Baddly, 2002) �لمشكال� )حل بالتخ&ي&

 )ما تفكي�نا &�يقة ع� للتعبي� نستخ�مها �ننا كما �نتباهنا )ت)جيه (�ك�تنا )�ستخ���

 ل� ),� �ألساسية �لمحا)� �ح� �لمبا��# )�قص )تشكل ،(Paula et.al; 2016) به نشع�

 �نح��- )��8 ى�ل�ئيس �لسب= تمثل ألنها عامة بصفة �ل(�ت)يي� بي� �أله� ىه تك�

 �لت)�صلية �لمشكال� م� �لع�ي� ,لى يق)� �� يمك� "�ل( ى�لنفس �إل���� ج)�ن= جميع

 بال)�قع، التصال)� �الجتماعية، �لمها��� ىف )�لقص)� )�إل����، كاالنتبا5، )�لسل)كية

  ).٢٦: ٢٠٠٠ �لشخS، �لع ي عب� (�لح�كية )�لمها���

 �� ,لى �ل(�ت)ية باض&��= �لمصابي� �أل&فال تنا)ل� ى�لت �لح�يثة �لكتابا� )تشي�

 هUال8 بها يتص- ى�لت �ألع��D تك)� )ق� �الض&��= ه(� ج)ه� تمثل �لمبا��# ه(5

  .�لمبا��# �ض&��= نتا] ,ال ىه ما �أل&فال

 )(ل� �ل(�ت)" �ل&فل حيا# ىف �إليجابية �ألساسية �لمتغي��� م� تع� �لمبا��# )أل�

 ى�لت �لي)مية )�لتح�يا� �لمشكال� م� للع�ي� �ل&فل م)�جهة ىف )�لمثم� �لفعال ل�)�ها

 به يم� ما نتيجة ,عاقتها �)� حياته )يكمل يتع��ها �� "�لض�)� م� ى)�لت ت)�جهه

 ه(5 �ج�ي� فق� ل(� &بيعي، بشكل حياته �سةمما ع� تمنعه نفسية مشكال� م�

 ل�" �لمبا��# لتحسي� "�لم�ك  �لتماس� على قائ� ب�نامج فاعلية ع� للكش- �ل���سة

  .�ل(�ت)يي� �أل&فال م� عينة ل�" �أل&فال م� عينة

òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �لع�ي� عليها يت�ت= ى�لت �لمجتمع ��خل �ل(�ت)يي� �أل&فال م� كبي�# نسبة ت)ج�

 �ن)�\ �كث� م� �ل(�ت)ية )تع� �لسل)كية، �) �ألكا�يمية �) �لنفسية لمشكال�� م�

 تت��)Z نسبته� ,� حي< ى�لعقل �لتأخ� بع� �أل&فال ل�" �نتشا�� �لنمائية �الض&��با�

 �نتشا� مع�ل على حاليا �لعلما8 )يتف� حالة، ١٠٠٠ لكل حاال�) ٦ -٣ (بي� ما

 ,Harrison, Ohare, Campbell, Adamson).حالة ٢٠٠ لكل ١ ه) �ل(�ت)ية

Neillage, 2006)  

: ٣ (تبلغ ,( باإلنا<، قياسا �ل(ك)� ل�" �ل(�ت)ية �ض&��= �نتشا� نس= )تتفا)�

 تتع�D )عن�ما فق&، لإلنا< ,ال تح�< ال ى�لت �ي� متال مة باستثنا8) ١: ٤ (�)) ١

 ضعفا يعاني� �� ,ليه� بالنسبة �الحتماال� �كث� م� يك)� �ل(�ت)ية الض&��= �إلنا<

  .(Hallahan& Kauffman, 2006) ى)سل)ك ىمع�ف خلل �)جه �)

 �أل&فال �� مها��� تنمية ىكأخصائ عملها خالل م� �لباحثة الح�C )ق�

 �لمشكال� م� �لع�ي� ىف تCه� ى)�لت �لمبا��# ىف ش�ي� قص)� م� يعان)� �ل(�ت)يي�

 )مهنيا، )�جتماعيا نفسيا ليه�ع كبي� بشكل تUث� ى�لت )�لنفسية )�لسل)كية �لمع�فية

  .�لت��ي= ىف جن= ,لى جنبا �لحسبا� ىف �خ(ها م� الب� ى)�لت

 ي�ك  �� ى,ل "تU� �لغال= ىف �ل(�ت)يي� �أل&فال ي)�جهها ى�لت �الض&��با� ه(5

 ى,ل "يU� مما �لمها�، �) �ألنش&ة لتفاصيل "ض�)� غي� �هتماما �ل(�ت)" �ل&فل

 �لمهمة ,كمال على �لق��# ىف صع)بة "يU� مما �لتح)يل، على �لق��# )ع�� به �لتمس�

  .(Le Monda et.al; 2012) �لمشكلة حل �)

Cأل&فال �� )ل)ح�ت)يي� �ل(�8 ىف مصاع= ل�يه� �لمبا��# ���خالل م�  

 قلما �ل(�ت)يي� �أل&فال تبي� ى)�لت �لمبا��# ���8 لقيا3 �لباحث)� �ج��ها ى�لت �الختبا���

 �لعجمي، �هللاعب� (�لخ&أ على )�لثبا� �لتح)يل على ق��ته� ع��) �خ&ائه�، يصحح)�

٢٠١٤.(  

 ى��ئم )�ل)�ل�ي� �لم��بي� �� �أل&فال مع �لعمل بيئة خالل م� ل)حC �نه كما

 تحسي� على �)ال�ه� تساع� مناسبة ت��يبية ب��مج )ج)� ع�� م� �لشك)"

 �ل&�� �� كما ختلفة�لم �لت�ب)ية )�لب��مج �ل&�� فشل� حي< جي� بشكل �الض&��با�

 �لع�ي� م� يعان)� جعله� مما )�جتماعيا نفسيا �أل&فال هUال8 �حت)�8 ىف فشل� �لعا�ية

 على تحت)" ج�ي�# ب��مج ى,ل يحتاج)� �أل&فال فهUال8 ل(ل� �لنفسية، �لمشكال� م�

 �لضع- نقا& )مع�فة ل�يه� �لق)# نقا& �ستغالل على تعتم� ح�يثة تعليمية �ست��تيجيا�

  .الجتها)مع

 يفتح ب�)�5 "�ل( �ل(�ت)ية باض&��= ��تبا&ية صلة (�� �لمبا��# �ض&��با� )تع�

 تحسي� على �لعمل �� )ج� ث� )م� �الض&��=، له(� ى�لنفس للعال] ع�ي�# مجاال�

 )�لمCاه� �ألع��D خفD ى,ل "يU� �� يمك� �ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" �لمبا��#

 على �لف�� ق��# م� )ت ي� �الض&��= به(� تعلقة�لم )�النفعالية )�لمع�فية �لسل)كية

  .لتحقيقه �ل���سة ه(5 سع� ما )ه) �لفعال �لتعامل

 على يعمل ق� �ل&فل ل�" �لمبا��# تحسي� على �لمستم� �لت��ي= فإ� عليه )بنا8

 مع تفاعله م� )ي ي� ي)ميا بها يم� ى�لت �لمشكال� مع �لتعامل على ق��ته تحسي�

  .�آلخ�ي� )مع بيئته

) �لباحثة عليه �&لع� ما ح�)� فى ()�ألجنبية �لع�بية �لسابقة �ل���سا� )لن��#

 كا� مما ل�يه�؛ �لمبا��# تحسي� )إلمكا� �ل(�ت)يي�، �أل&فال ل�" �لمبا��# تنا)ل� ى�لت

 ىف "�لم�ك  �لتماس� قائ� ب�نامج فاعلية م� للتحق� �ل���سة ه(5 إلج��8 �ل��فع

  :�لتاليي� �لسU�لي� �ل���سة ةمشكل )تثي� �لمبا��#، تحسي�

  �ل(�ت)يي�؟ �أل&فال م� عينة ل�" �لمبا��# تحسي� ب�نامج فاعلية ىه ما .١

 بع� عنه �لب�نامج ت&بي� بع� �ل���سة عينه ل�" �لمبا��# تحسي� ��جة تختل- هل .٢

  �لتتبعي؟ �لقيا3

Òa†ça@ò�a‰†ÛaZ@ @

 ل�" �لمبا��# تحسي� ىف "�لم�ك  �لتماس� على قائ� ب�نامج فاعلية م� �لتحق� .١

  .�ل(�ت)يي� �أل&فال

 ل�" �لمبا��# تحسي� ىف ى�لتتبع �لقيا3 بع� �لب�نامج فاعلية �ستم��� م� �لتأك� .٢

  .�ل(�ت)يي� �أل&فال م� عينة

òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

  :�لن�Cية �ألهمية .١

 �ض&��= على )تأثي�ها "�لم�ك  �لتماس� تنا)ل� ى�لت �ل���سا� ن��#  .� 

 �لبيئة ىف) �لباحثة عليه �&لع� ما ح�)� ىف (يي��ل(�ت) �أل&فال ل�" �لمبا��#

  .�لع�بية

 �ل(�ت)يي� �أل&فال تفي� ى�لت )�لمقت�حا� �لت)صيا� ببعD �ل���سة خ�)]  .= 

  .معه� )�لمتعاملي� ))�ل�يه�

  :�لت&بيقية �ألهمية .٢

  .صحيحة &�� بع�# �النفعاال� ىف �لتحك� ىف �أل&فال مساع�#  .� 

 �أل&فال ل�" �لضغ)& لم)�جهة ستع���)�ال ى�الجتماع �لتفاعل مها��� تنمية  .= 

  .�ل(�ت)يي�



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR@ @

)òîÜÇbÏ@wßbãŠi@áöbÓ@óÜÇ@Ù�bànÛa@ðŒ×Š½a@(… ٤٣ 

áîçbÐß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �ه��- على بنا8 )�لمخ&&ة �لمنCمة �إلج��8�� م� مجم)عة ه): �لب�نامج �

 �لتنفي( Vليا� الستخ��� باإلضافة معينة �ست��تيجية م� مستم�# ))�ضحة مح��#

  ).٢٠٢٠ خليل، �ل�حم�عب� (�لمسته�فة )�لمها��� �لال مة )�أل�)��

 ى�لت )�لقصS )�أللعا= �ألنش&ة م� مجم)عة ه): للب�نامج ى�إلج��ئ �لتع�ي-

 �لتماس� مها� على قائمة علمية �س3 ض)8 ىف )من�C مخ&& ب�نامج )ف� �ع��

 س� م� �ل(�ت)يي� لأل&فال تق�� ى�لت ))�قعية، مقص)�# �ه��- إلنجا  "�لم�ك 

I١٠ - ٩H أل&فال )يما�سها عاما�على  ��ألنش&ة مح��# فت��ت�تيبا م�تبة ) 

 ل�" �لمبا��# تحسي� )ه) �لب�نامج له�- تحقيقه )م�" �لنشا& ألهمية تبعا �قيقا

  .�ل(�ت)يي� ()" �أل&فال

 لمع�C ى�ل&بيع �لميل بأنه "�لم�ك  �لتماس� ف�ي< ع�ف�: �لم�ك b �لتماس� �

 ىف ت)ج� ى�لت �لمعل)ما� تل� على )�لمعنى )�لنCا� �لت�تي= إلضفا8 �ألف���

 م� ب�ال) �لجش&لتي �إل���� (معنى (�� ككل ,���كها &�ي� ع� )(ل� بيئته�

 �� ,لى )�لم�)نة )�لتخ&ي& �النتباV 5ليا� ىف كا� كما متباينة كأج �8 ,���كها

 �لن�C# حسا= على �لتفاصيل على �لمف�& �لت�كي  م� يعان)� �ل(�ت)يي� �أل&فال

 .(Frith, 2003; Pina, Filippello, et.al; 2013) لألشيا8 �لمتكاملة �لعامة

 �ستخ��� على ت�تك  �ست��تيجية ىه: �لم�ك b للتماس� ى�إلج��ئ �لتع�ي-

 نCا� عنها ينتج مما )�للغ)ية )�لسمعية، �لمكانية، �لبص�ية �لمها� م� مجم)عة

 �لجي� للسل)� لل)ص)ل �ألشيا8 ),���� �لتفصيلية �لمعالجة ى,ل يميل ىمع�ف

  .�لمبا��# )تحسي�

 �آلخ�ي� ت�خل �)� مهمة �) بنشا& �لمبا��# على �لف�� ق��# ىه: �لمبا��# �

Z�ي� �) كاقت�Cلقيا� �) تن� �لي)مية حياته مما�سة خالل ب(ل�م�ي� ( ،bلم&ي�� 

٢٠١٨.(  

 ب�8 م� �ل(�ت)" �ل&فل يمك� ى��خل حاف  )ج)� ه): للمبا��# ى�إلج��ئ �لتع�ي-

 )�الستقاللية �لتعا)� �)C,( Zها� سهنف تلقا8 م� ما نشا& ,نجا  �) ما مهمة

  .�لي)مية �لم)�ق- ىف �الجتماعية )�لمشا�كة

 ى�للفC )غي� ى�للفC )�لت)�صل ى�الجتماع �لتفاعل ىف ثاب� عج  ىه: �ل(�ت)ية �

 �لحسية �لمعالجة ىف )مشكال� )�الهتماما� �ألنش&ة م� متك��# �نما& )ج)� مع

 ت�نيا �ألع��D تسب= �ل&فل عم� �م �لمبك�# �لم��حل ىف �ألع��D ه(5 )تب��

 ىف �الستجابا� ه(5 )تتضح )�لمهني، ى�الجتماع �أل��8 مجاال� ىف س�ي�يا

 ى�لحال �لتا�يخ ىف س)�8 �لمبك�# �لنم) م��حل ىف �لمختلفة �الجتماعية �لسياقا�

 (APA, 2013). �لساب� �لتا�يخ ىف �) لل&فل

 �ل(�ت)" �ل&فل ل�" )معق� �خلمت� ى)Cيف خلل ىه: لل(�ت)ية ى�إلج��ئ �لتع�ي-

�Uضح عج  ى,ل "ي�لتفاعل ىف )�الجتماع �صل ى�لت)�ألنش&ة )�الهتماما� )�( 

 �الحتياجا� ()" �عاية بم�ك  �لملتحقي� عاما) ١٠ -٩ (بي� ما �عما�ه� )تقع

  .�لخاصة
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  :�ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" "�لم�ك  �لتماس� تنا)ل� ���سا� �

 �لتماس� مها� لتحسي� مقت�Z ب�نامج ب���سة) ٢٠١٩ (عثما� ن�� قام� .١

 على �ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" �لب��جماتية �للغة �ض&��= )عال] "�لم�ك 

 )بنسبة عاما،) ٩ - ٦ (بي� ما �عما�ه� ت��)ح� �&فال ١٠ م� تك)ن� عينة

 �لت)ح� �ض&��= تشخيS مقيا3 عليه� )&ب� ،)١٠٠ -٩٠ (م� (كا8

 �لمل)نة �لمتتابعة �لمصف)فا� )�ختبا� ،)�لشخS ي �لع عب� ,ع��� (لأل&فال

 �ض&��= تشخيS )مقيا3 ،)٢٠٠٥ )Vخ�)�، كا�C �مينة تقني� (ل��ف�

 مقيا3 ،)٢٠٠٥ )Vخ�)�، �لشخS �لع ي عب� ,ع��� (�لب��جماتية �للغة

 ,ع��� (�لمقت�Z )�لب�نامج ،)�لباحثة ,ع��� (لأل&فال "�لم�ك  �لتماس�

 �لتماس� ن�Cية مها� تحسي� ىف �لب�نامج فاعلية ج�لنتائ )بين� ،)�لباحثة

 �ض&��= ()" �أل&فال ل�" �لب��جماتية �للغة �ض&��= )عال] "�لم�ك 

  .�لم�تفع ى�ل)Cيف �أل��8 �ل(�ت)ية

 "�لم�ك  �لتماس� مها� على ب�نامج ب���سة) ٢٠١٩( ى)�ف عال قام� .٢

 عينة على يي��ل(�ت) �أل&فال ل�" ى�لتكيف )�لسل)� ى�لحس �لتكامل لتحسي�

) ٩ - ٦ (بي� ما �عما�ه� ت��)ح� �ل(�ت)يي� �أل&فال م� ١٠ م� تك)ن�

 تشخيS مقيا3 عليه� &ب� (ل� )لتحقي� ،)١٠٠ -٩٠ ((كا8 )بنسبة سن)��

 �لمصف)فا� )�ختبا� ،)�لشخS �لع ي ب�ع ,ع��� (لأل&فال �ل(�ت)ية �ض&��=

 �لحسية �لقائمة ،)٢٠٠٥ )Vخ�)�، كا�C �مينة: تقني� (ل��ف� �لمل)نة �لمتتابعة

 )�سف�� ،)٢٠١٥ �لفتاZ،عب� محم� �حم� )تقني� ت�جمة ال كي، س) ,ع���(

 على قائ� ب�نامج خالل م� ى�لتكيف )�لسل)� ى�لحس �لتكامل تحسي� �لنتائج

  .�لم�ك b �لتماس�

 �لتماس� مها� على قائ� ب�نامج فعالية ب���سة) ٢٠٢٠ (�بيع )ال8 قام� .٣

 على �ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" ى�للفC �لت)�صل ا���مه تنمية ىف "�لم�ك 

) ٩ -٦ (بي� ما �عما�ه� ت��)ح� �ل(�ت)يي� �أل&فال م� ٧ م� تك)ن� عينة

 ،)�لباحثة ,ع���( "�لم�ك  �لتماس� مقيا3 عليه� &ب� (ل� )لتحقي� سن)��،

 �ث� �لنتائج )بين� ،)فا�)� �سامة ,ع���( ى�للفC �لت)�صل مها��� )مقيا3

 مها��� تنمية ىف) )�للغ)ية )�لبص�ية، �لسمعية،( "�لم�ك  ماس��لت مها�

  .�ل���سة عينة ل�" ى�للفC �لت)�صل

  :�ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" �لمبا��# تنا)ل� ���سا� �

 قائ� ب�نامج فاعلية "م)ض)عها ب���سة) ٢٠٢٠ (�لم&ل=عب� ,ينا3 قام� .١

 �أل&فال م� عينة ل�" �لمبا��# لتنمية �ل�م ية �ل(هنية �لتمثيال� على

 على �ل(�ت)يي�، �أل&فال م� عينة ل�" �لمبا��5 تنمية �سته�ف� ى�لت ،"�ل(�ت)يي�

 سن)��،) ٦ - ٤ (بي� �عما�ه� ت��)ح� (�ت)يا &فال ١٠ م� تك)ن� عينة

 ىف �ل(�ت)ية تق�ي� )مقيا3 لل(كا8، بينيه -ستانف)�� مقيا3 &ب� (ل� )لتحقي�

 ى�لسل)ك �لتق�ي� )مقيا3 ل(�ت)ية،� لتشخيS جيليا� )مقيا3 �ل&ف)لة، م�حلة

 تنمية ىف �ل�م ية �ل(هنية �لتمثيال� فاعلية ,لى �لنتائج )�شا�� للمبا��#،

  .�ل(�ت)يي� �أل&فال م� عينة ل�" �لمبا��#

 تأثي� "م)ض)عها ب���سة V( (Bourke, et.al; 2020)خ�)� ب)�� قا� كما .٢

 ،"بالعا�يي� )مقا�نته� ي��ل(�ت)ي �أل&فال ل�" �لخيالية �لكتابة على �لمبا��#

 )�لم�)نة )�لمبا��# �النفعاال�، )تنCي� ى�لمع�ف �لقص)� م�" �سته�ف�

 )كان� ٦١ م� تك)ن� عينة على �لكتابة، ىف �لخيال ت&)� على )�لتح)يل

 �للفCية، غي� �لمع�فية للق��# تقييما� &ب� (ل� )لتحقي� سن)��، ٩ �عما�ه�

 )مقيا3 �ل(�ت)ية، )�ستبيا� �ال���كية، �لمعالجة )س�عة �لمف����، )مع�فة

 �لمها� ���8 ىف )�لمبا��# �لمع�فية �لق��# ,لى �لنتائج )�شا�� �لمبا��#،

  .�ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" �لكتابة لمها�# مهمة �لمختلفة

 V( (Fernandez, Moreira, et.al; 2021)خ�)� )م)�ي�� ف�نان�ي � قا� كما .٣

 ىف )�لسل)� �لحسية �لمعالجة بي� )سي& �لمبا��# "م)ض)عها ب���سة

 بال(�ت)ية، مصابا )م��هقا &فال ٧٩ م� تك)ن� عينة على" �ل(�ت)ية �ض&��=

 )�لمعالجة �لمبا��#، (�ألبعا� جميع بي� معن)ية ��تبا&ا� �لنتائج )�Cه��

 �لمعا�لة نم(جة &�� باستخ��� (ل� ,لى باإلضافة ،))�لسل)� �لحسية،

 بتنCي� �لمتعل� �لمجال )تح�ي�� "�لتنفي( لأل��8 )سا&ة�ل تأثي� الحCنا �لهيكلية،

 )�لمشاكل �لحسية �لمعالجة تش)ها� بي� �لعالقة ى)ف فيها، )�لتحك� �لعا&فة

 �لحسية �لمعالجة بي� ك)سي& ى�النفعال �لتنCي� �همية على عال)#. �لسل)كية

  .�الجتماعية �لكفا8# على )تأثي�5 ى�لسل)ك )�لضع-

  :�ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" )�لمبا��# "�لم�ك  �لتماس� بي� القة�لع تنا)ل� ���سا� �

 م� �لتحق� ���سة V( (Best, C. et.al, 2008)خ�)� كات�ي� بس�، �ج�" .١

 ك�اللة �لتنفي(ية )�ل)Cائ- "�لم�ك  )�لتماس� �لعقل ن�Cية �ستخ��� ,مكانية

 �ف�� ٦٠ م� تك)ن� عينة على �ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" �لسل)كية للعالما�

 )باستخ��� &ب� (ل� )لتحقي� عاما،) ٢٢ -١٣ (بي� �عما�ه� ت��)ح�
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 �لبص�b، �لخ��\ )مقيا3 �لمكعبا�، تصمي� )�ختبا� �لخا&ئ، �لت(ك� �ختبا�

 )�ألشكال �لعقل ن�Cية �� ,لى �لنتائج )ت)صل� لل(كا8، )كسل� )�ختبا�

 &�لنم ىف ساهم� �لغامD �لشكل )متغي��� "�لم�ك  )�لتماس� �لمتضمنة

 �لخصائS تميي  ىف مفي�# ى)ه �لسل)كية للخصائS ى�ألساس ى�لمع�ف

  .غي�ه� ع� �ل(�ت)ية �ض&��= ()" لألف��� �لسل)كية

 ى�الجتماع �لقص)� بي� �لعالقة بحث� ���سة (Liqi& Xue Li, 2014) �ج�" .٢

 ()" �ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" ى�لتعا)ن )�لسل)� ى�الجتماع غي� )�لقص)�

 على �لم�ك b، )�لتماس� )�لمبا��# �لعقل ن�Cية م� )�لتحق� �لم�تفع، �أل��8

 عاما،) ١٢ - ٦ (بي� �عما�ه� ت��)ح� (�ت)يا &فال ٢٢ م� تك)ن� عينة

 �لتماس� )ن�Cية �لعقل ن�Cية قيم� ى�لت �لمها� بعD &بق� (ل� )لتحقي�

 ()" �أل&فال �� ,لى �لنتائج ت)صل� )ق� �أل&فال، ل�" )�لمبا��# "�لم�ك 

 �لعقل ن�Cية مها� على �أل��8 �ثنا8 تعا)نا �قل كان)� �ل(�ت)ية �ض&��=

 تعا)نية مها� يت&ل= "�لم�ك  �لتماس� ,لى �يضا �لنتائج )�شا�� )�لمبا��#،

  .مختلفة عقلية ق���� تحتا]

 (Davidson& Meghan, 2016) )ميجها� �يفي�س)� م� كل �ج�" كما .٣

 ىف ى�لق��ئ �الستيعا= ��مها�: �لمعني �جل م� �لق��8# "م)ض)عها ���سة

" )�لمبا��# "�لم�ك  )�لتماس� �لشف)ية �للغة )�)� �ل(�ت)ية �ض&��=

 �لمحتملي� �لمتنبئي� )لتقيي� �لق��8# لفه� ج)�ن= ع�# تقيي� �ل���سة )�سته�ف�

 ٢١ م� تك)ن� عينة على) )�لمبا��# �لم�ك b، )�لتماس� �لشف)ية، �للغة(

 &ب� (ل� )لتحقي� عاما،) ١٤ - ٨ (�بي �عما�ه� ت��)ح� (�ت)يا &فال

 �لقصة فه� لتقيي� �لفه� ل�ص� )مقيا3 �لعي�، )تتبع �ل � على �لضغ& مقايي3

 �� ,لى �لنتائج �شا�� )ق� �لمكت)بة، )�ل&�� )�الستما\، �لبص�، عب�

 ل)ج)� باإلضافة �لقصة )فه� �لجمل فه� ىف قص)� ل�يه� �ل(�ت)يي� �أل&فال

 )�للغة )�لمبا��# "�لم�ك  )�لتماس� �لكلما� 8#ق�� بي� مت��خلة عالقا�

  .�لق��8# فه� ىف �لشف)ية
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 �أل&فال م� عينة ل�" �لمبا��# تحسي� تنا)ل� ى�لت �لتج�يبية �ل���سا� ن��# .١

 كبي��، �هتماما بالمبا��# �ألجنبية �ل���سا� �هتما� �غ� �لع�بية، �لبيئة ىف �ل(�ت)يي�

  .�ل)صفية �ل���سا� على قام� ا)لكنه

 ،)٢٠١٩ بك�، سعا� (�لمبا��# تحسي� ,مكانية على �لسابقة �ل���سا� ,جما\ .٢

  ).٢٠٢٠ �لم&ل=،عب� ,ينا3()

 Liqi& Xue) �لعقل )ن�Cية "�لم�ك  )�لتماس� �لمبا��# بي� �لم)ج= �ال�تبا& .٣

Li, 2014)، (Davidson& Meghan, 2016).  

 فه) سنة،) ١٠ -٩ (م� )ه) �ل���سة عينة عم� على �لسابقة �ل���سا� �تفق� .٤

 ،(Liqi& Xue Li, 2014) ���سة مثل فيه �لمبا��# قيا3 نست&يع س� �كث�

(Davidson& Meghan, 2016)، (Bourk& Lorna, et.al; 2020).  

 ق��8# بي� مت��خلة عالقا� )ج)� (Davidson& Meghan, 2016) ���سة �شا�� .٥

  .�لق��8# فه� ىف �لشف)ية )�للغة �لتنفي(ية ل)Cائ-)� "�لم�ك  )�لتماس� �لكلما�

 ىف �لمشا�كة لتنمية �لمختلفة �لمها� بي� م� �لمبا��# �همية ,لى �لنتائج )�شا�� .٦

 �ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" �ألكا�يمية )�لمها��� �لكتابة )مها�# �لم��سية �ألنش&ة

  .(Lorna, Bourke, et.al; 2020) ،)٢٠١٩ بك�، سعا�(

 "�لم�ك  �لتماس� مها� على ب�نامج �ث�) ٢٠١٩ )�في، عال (سة��� )�يضا .٧

  .�ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" ى�لتكيف )�لسل)� ى�لحس �لتكامل لتحسي�

 فاعلية �لنتائج �شا�� ى)�لت) ٢٠٢٠ �بيع، )ال8 (،)٢٠١٩ عثما�، ن�� (���سة .٨

 �للغة �ض&��= عال] ىف "�لم�ك  �لتماس� ن�Cية مها� على �لقائ� �لب�نامج

  .�ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" �لت)�صل مها��� )تنمية ب��جماتية،�ل

 فاعلية ,لى )�شا��) ٢٠٢٠ عب��لم&ل=، ,ينا3 (بها قام� ى�لت �ل���سة �يضا .٩

  .�ل(�ت)يي� �أل&فال م� عينة ل�" �لمبا��# تنمية ىف �ل�م ية �ل(هنية �لتمثيال�
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 للمجم)عتي� �لمبا��# ا���ج �ت= مت)س&ا� بي� ,حصائيا ��لة ف�)� ت)ج� .١

 �لمجم)عة �تجا5 ىف �لب�نامج ,ج��8�� ت&بي� بع� �لقيا3 ىف )�لضاب&ة �لتج�يبية

  .�لضاب&ة

 �لمجم)عة ل�" �لمبا��# ��جا� �ت= مت)س&ا� بي� ,حصائيا ��لة ف�)� ت)ج�  .٢

 �لقيا3 �تجا5 ىف )بع�5 �لب�نامج ,ج��8�� ت&بي� قبل �لقياسي� ىف �لتج�يبية

  .�لقبلي

 للمجم)عة �لمبا��# ��جا� �ت= مت)س&ا� بي� ,حصائيا ��لة ف�)� ت)ج� ال .٣

  .)بع�5 �لب�نامج ,ج��8�� ت&بي� قبل �لقياسي� ىف �لضاب&ة

 �لمجم)عة ل�" �لمبا��# ��جا� �ت= مت)س&ا� بي� ,حصائيا ��لة ف�)� ت)ج� ال .٤

  .�لتتبعي )�لقيا3 �لب�نامج ,ج��8�� ت&بي� بع� �لقيا3 ىف �لتج�يبية

wèäß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 "( ى�لتج�يب )�لتصمي� ى�لتج�يب �لمنهج على �ل���سة ه(5 ىف �لباحثة �عتم��

  .�لتتبعي "�لبع� ى�لقبل )�لقيا3 )�لضاب&ة �لتج�يبية �لمجم)عتي�

òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

  :�لتالية �لمح���� ,&ا� ىف قص�ية ب&�يقة �ل���سة عينة �لباحثة �ختا��

 )جميعه� )�ل(ك)� �إلنا< م� &فال) ٢٠= � (�ل���سة عينة حج� بلغ: �لعينة حج� .١

  .�ل(�ت)يي� �أل&فال م�

٢. Sلعينة خصائ�)ح�: �لعينة �عما� ت��كا� حي< عاما،) ١٠ -٩ (بي� ما  

 )كا� ،٤٣٨,٠ "�لمعيا� )�النح��- ٩,٥٥٠ �لتج�يبية �لمجم)عة �عما� مت)س&

 �تك)ن ،٤٥٩,٠ "�لمعيا� )�النح��- ٩,٦٠٠ �لضاب&ة �لمجم)عة �عما� مت)س&

 م� �ل���سة عينة تك)ن� كما �ل(�ت)يي�، �أل&فال م� )�إلنا< �ل(ك)� م� �لعينة

 على سابقة، ���سا� م� عليه �&لع� ما على بنا8 )(ل� �لمبا��#، �ض&��= ()"

 �لع�ي� تفسي� ب�)�ها ى)�لت �ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" �نتشا�� �الض&��با� �كث� �نها

  ).١٨٨: ٢٠١١ ،�لج)�ل�# فU�� (�ل(�ت)ية �ألع��D م�

 (كا8 مت)س& كا� حي< �ل(كا8 مست)" ىف �لعينة �ف��� يتجان3 ��: �لعينة ش�)& .٣

 )كا� ،٢,٢١١ "�لمعيا� )�النح��- ٩٤,٠٠١ �لتج�يبية �لمجم)عة �ل���سة عينة

  .١,٦٤٦ "معيا� )�نح��- ٩٣,٦٠٠ �لضاب&ة �لمجم)عة (كا8 مت)س&

 �ال مت)في، �ل)�ل�ي� �ح� يك)� ال� م منة، �م��D م� �لعينة �ف��� �ح� ىيعان �ال .٤

 منفصلي�، �ل)�ل��� يك)� �ال م م�، م�D م� �) ,عاقة م� �ل)�ل�ي� �ح� ىيعان

 له� ى)�لثقاف ى)�الجتماع "�القتصا� �لمست)" يقل �ال للخا�]، مساف� �ح�هما �)

 �ختيا� �لثقافي، ى�الجتماع "�القتصا� �لمست)" مقيا3 ت&بي� بع� �لمت)س& ع�

 لأل&فال �لمبا��# مقيا3 ت&بي� بع� م�تفعة ��جا� على حصل)� �ل(ي� �أل&فال

 �ل(ي� �أل&فال )�ختيا� �أل�نى �) �أل)ل �ل�بيع قيمة )حسا= عليه�، �ل(�ت)يي�

 ىف قسم)� &فال ٢٠ )كا� �أل)ل �ل�بيع قيمة م� ى�عل ��جا� على حصل)�

 �عاية ك م� م� �ختيا�ه� )ت� عش)�ئية ب&�يقة )ضاب&ة تج�يبية مجم)عتي�

  .�لخاصة �الحتياجا� ()"

paë…c@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �شتمل� �ل&فل ع� معل)ما� جمع بغ�D �لباحثة �ع�تها: �أل)لية �لبيانا� �ستما�# .١

 �ل���سي، )�لص- �ل&فل، )ت�تي= �لميال�، )تا�يخ )جنسه، �ل&فل، �س� (على

  .�م�5 ى))ل �ل&فل على ت&بيقها )ت�) منها ىيعان ى�لت )�لمشكال� �لتليف)�، �ق�

 خ&ا= )�عا8 سعفا� محم� �ع�5: �لثقافي "�القتصا� ى�الجتماع �لمست)" مقيا3 .٢

 ى�لثقاف ى�الجتماع "�القتصا� �لمست)" لتق�ي� بن�� ٢٦ م� يتك)� )ه)) ٢٠١٦(

 �لمجم)عتي� �ف��� جميع تجان3 م� للتأك� �ل���سة ه(5 ىف �لمقيا3 )�ستخ��

 خ&ا= �عا8 سعفا�، محم� حس= )ق� �لمتغي�، ه(� على )�لضاب&ة �لتج�يبية

 �لنصفية )�لتج ئة ك�)نباg �لفا ب&�يقة ٠,٠١ قيمته )كان� �لثبا� معامل

 للمقيا3 ى�ل��خل �التسا� حس= فق� �لص�� �ما) ٠,٧٥ )جتما� ،٠,٧٦ سبي�ما�(

 )كان� ,ليه ىتنتم "�ل( للبع� �لكلية )�ل��جة �لمف��# بي� �ال�تبا& معامل بحسا=



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR@ @

)òîÜÇbÏ@wßbãŠi@áöbÓ@óÜÇ@Ù�bànÛa@ðŒ×Š½a@(… ٤٥ 

 عن� ��لة كان� ٥ �ق� �لعبا�# ماع�� ٠,٠١ مست)" عن� ,حصائيا ��لة �لقي� جميع

  .�ل��خلي �التسا� ص�� على ي�ل مما ٠,٠٥

 تع�يله �عا� )ق� Raven �الختبا� �ع�: ل��ف� �لمل)نة �لمتتابعة �لمصف)فا� �ختبا� .٣

 غي� �الختبا��� م� �الختبا� ه(� )يع�) ٢٠١٦ (على، حس� �حم� عما� )تقنينه

 م� مجم)عة مج�� فه) �ل(كا8 لقيا3 �لثقافة) �ث� (قي)� م� �#�لمتح� �للفCية

 )يشمل) = �=، �،( ىه �لصع)بة مت��جة �قسا� ثالثة م� )يتك)� �لتصميما�،

 ناقصا، �ج �ئه �ح� تصمي�، �) مصف)فة ٣٦ �الختبا� )يشمل بن�� ١٢ قس� كل

 �حم� �عما )قا� مع&ا#، ب��ئل ٦ بي� م� �لناقS �لج 8 يختا� �� �لف�� ى)عل

 �لمختلفة �لعم�ية �لفئا� ىف �لمص�يي� �ألف��� م� عينة على �الختبا� بتقني�

 خالل م� عم�ية فئة لكل �الختبا�  م� مت)س& حسا= )يت�). ٦٨,٤ -٥,٥(

 ىف �ف��� عش�# �ب&ا  م� ,ليها مضا- �إلجابة ىف �ف��� عش�# �س�\  م�

 �لتج ئة ب&�يقة لثبا�� معامل �حم� عما� حس= )ق� ،٢٠ على مقس)ما �إلجابة

 )�يضا ٠,٩١ �لثبا� معامل بلغ )ق� لك�)نباg �لفا معا�لة باستخ��� �لنصفية

 &�ي� ع� حس= فق� �لص�� �ما ٠,٨٥ �لثبا� معامل )بلغ �الختبا� ,عا�# ب&�يقة

 �الختبا��� )بي� ى�لحال �لمقيا3 بي� �ال�تبا& معامال� )كان� ى�لتال م �لص��

 تت��)Z )كان� ى�لعامل �لص�� &�ي� ع� )�يضا ٠,٠١ كمحكا� �ستخ�م� ى�لت

  ).٠,٥٢ ،٠,٣٨ (بي�

 Gilliam Autism Rating �ل(�ت)ية �ض&��= لتشخيS "�لتق�ي� جيليا� مقيا3 .٤

Scale GARS هللا عا�ل )تع�ي= ت�جمة�٥٦ م� )يتك)�) ٢٠٠٦ (محم� عب� 

 ل)كيا��لس( ىه ف�عية مقايي3 ٤ ىف �أل&فال ل�" �ل(�ت)ية ��جة لتق�ي� عبا�#

 �ستخ�� )ق�) �لنمائية �الض&��با� -�إلجتماعى �لتفاعل -�لت)�صل -�لنم&ية

Sت)ية لتشخي�ل(�ل�"  ��لعينة، �ف��لمقيا3 ثبا� حس= )ق� �ت� حي< &�� بع�#  

 ٠,٨١ )�لت)�صل ،٠,٨٢ �لنم&ية �لسل)كيا� قيمة )كان� �الختبا� ,عا�# �ستخ���

 ثبا� ى,ل �للج)8 ت� كما ٠,٨٨ ح��لت) )لمعامل ،٠,٨٦ ى�الجتماع )�لتفاعل

 )كان� )�ل�� ٧٩ معلما، ٣٥ )ه� �أل&فال ح)ل �لتقا�ي� يبلغ)� �ل(ي� �لمق��ي�

 بالنسبة ت��)ح� حي< ٠,٠١ عن� ��لة �لتقا�ي� � )�] بي� للعالقة) � (قيمة

 - ٠,٨٨ (بي� �لت)ح� )معامل �لف�عية للمقايي3 )(ل� �لمعلمي� بي� للمقا�نة

 بي� )�لمعلمي� لل)�ل�ي� )بالنسبة) ٠,٨٥ -٠,٥٥ (بي� لل)�ل�ي� )بالنسبة) ٠,٩٤

 ت� كما). ٠,٨٨ -٠,٧٣ (بي� للمق��ي� �لعا� للمجم)\ )بالنسبة) ٠,٩٨ - ٠,٨٥(

 �� �لنتائج )�)ضح� لك�)نباg �لفا معامل باستخ��� ى�ل��خل �التسا� حسا=

 تفاعل)�ل ،٠,٨٩ )�لت)�صل ،٠,٩٠ �لنم&ية �لسل)كيا� كان� �لفا معامال�

 �اللة عن� ٠,٩٦ �لت)ح� )معامل ٠,٨٨ �لنمائية )�الض&��با� ،٠,٩٣ �الجتماعية

 �لمقيا3 بن)� تميي  معامل )كا� �لمحت)" ص�� حسا= ت� �لمقيا3 )ص�� ٠,٠١

 )ك(ل� ,حصائيا ��لة �لكلية بال��جة �لبن)� ��تبا& على �ل��لة) � (قي� )كان� ��ال

 حي< عالية ص�� بمع�ال� يتمتع قيا3�لم ه(� �� �لمح� ص�� نتائج �)ضح�

 �لسل)� قائمة باستخ��� ,ليها �لت)صل ت� ى�لت ى�لتال م �لص�� معامال� �)ضح�

 ت��)ح� )ق� ,حصائيا )��لة ق)ية �نها )�لم)ن� )��ي� ك�)] �ع�ها ى�لت �لت)ح�

 للت)�صل،) ٠,٨٢ -٠,٢٩ (�لنم&ية، للسل)كيا�) ٠,٨٢ -٠,٣٦ (بي�) � (قي�

 �لنمائية، لالض&��با�) ٠,٦٣ -٠,٥٦ (�الجتماعي، للتفاعل) ٠,٦٥ - ٠,١٥(

  .�لت)ح� لمعامل) ٠,٩٤ - ٠,٤١(

 يستخ�� ىلفC مقيا3 )ه)): �لباحثة ,ع��� (�ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# مقيا3 .٥

 �ل���سة ىف �لباحثة �عتم�� )ق� �ألهل قبل م� �أل&فال ل�" �لسل)كيا� لتق�ي�

 .�لص�� على �لحالية

 ���# ت)في� بغ�D �لمقيا3 ه(� �لباحثة �ع��: �لمقيا3 ,ع��� مب����  .� 

 ت)�ف� لع�� ن�C� )(ل� �ل(�ت)يي�، �أل&فال ل�" �لمبا��5 لقيا3 سيك)مت�ية

 لها، �لعم�ية �لم�حلة )ك(ل� )خصائصها �ل���سة عينة مع يتناس= مقيا3

 �لمبا��# �ض&��= لخفD "�لم�ك  �لتماس� على قائ� ب�نامج لتقيي� )ك(ل�

 .�ل���سة ينةع ل�"

 :�لمقيا3 ,ع��� م��حل  .= 

 على �ال&ال\ تضمن�: �لمكتبية �الست&العية �ل���سة: �أل)لى �لم�حلة �

 �أل&فال )ل�" عامة، بصفة �لمبا��# بم)ض)\ �لخاصة �لسابقة �ل���سا�

 )�سائل كت= م� ى�لثقاف �لت��< �ستق��8 )ك(ل� خاصة، بصفة �ل(�ت)يي�

 .�لمبا��# ع� معل)ما� ضم�تت �لنف3 عل� ىف متخصصة )�)�يا�

 �لمقيا3 شكل تح�ي� يت)ق-: �لمقيا3 محت)" شكل تح�ي�: �لثانية �لم�حلة �

 عليها �لمقيا3 ي&ب� ى�لت �لعينة ب&بيعة يتعل� ما منها �شيا8 ع�# على

 عم� م� �ل(�ت)يي� �أل&فال على ي&ب� حي< �لتعليمي؛ )�لمست)" )�لس�

 .ساسي�أل �لتعلي� م�حلة ىف )ه� عاما) ١٠ - ٩(

 م� �لمقيا3 مك)نا� تح��� �لمقيا3 مك)نا� تح�ي�: �لثالثة �لم�حلة �

 :هي مصا�� ع�# خالل

 سU�لي� تضمن� �لنف3 عل� ىف �لخب��8 م� عينة على �ستبانة ت&بي� .١

 &�ي� ع� �لمبا��# مك)نا� على �لتع�- به�- �أل)ل: مفت)حي�

 Sخصائ على �لتع�- ى,ل يه�- ى)�لثان ,حصائية، تك����� عمل

  .�لمك)نا� ه(5 )مCاه�

 �لسابقة �ل���سا� على )�ال&ال\ ى�لنفس "�لن�C �لت��< �ستق��8 .٢

  .بالمبا��# �لخاصة

 لشيما8 كمقيا3 �لمبا��# ح)ل قبل م� �ع�� ى�لت �لمقايي3 م��جعة .٣

 كمال )�ينا ،)٢٠١٤( ى�لعجم ج�يع �هللاب�)ع ،)٢٠١٣ (�لجعف�

 حي�� بي�)ع ،)٢٠١٦( ى�ل�فاع )فا&مة ،)٢٠١٥ (ف��نسي3

  ).٢٠١٨ ("�لم&ي� )م�ي� ،)٢٠١٨ (�ل��ش�ية )نص��8 ،)٢٠١٨(

 م� �لمقيا3 بن)� �ستم��: �لبن)� مجمع تك)ي�: �ل��بعة �لم�حلة �

  :�لتاليي� �لمص��ي�

  .�لسيك)ل)جي "�لن�C �لت��<: �أل)ل �لمص�� .١

 �لمقايي3 مضم)� تحليل &�ي� ع� �لسابقة �لمقايي3: �لثاني �لمص�� .٢

 قبل م� �ع�� ى)�لت �لمبا��# بقيا3 �لخاصة )مت�ية�لسيك )�أل�)��

 بع� )(ل� �لمقايي3 ه(5 بن)� ببعD �الستعانة ت� )ق� مختلفة عينا�

  .�ل���سة ه(5 عينة مع لتتناس= صياغتها �عا�#

 مع لتتناس= سهلة صياغة �لبن)� صيغ�: �لبن)� صياغة �لخامسة �لم�حلة �

 )�لسل=، �إليجا= بي� ة�لصياغ ىف �لبن)� تن)ع� )ق� �ل���سة، عينة

 ليك)� تع�يله ت� ث� بن�� ٣٠ �أل)لية ص)�ته ىف �لمقيا3 بن)� ع�� )بلغ

 ع�# �لبن)� صياغة ىف �لباحثة ��ع� )ق� بن��، ٢٤ �لنهائية ص)�ته ىف

 ع� �البتعا� )قصي�#، سهلة �لعبا��� لغة تك)� �� ()هي ش�)&

 تحت)" �� )�لنهي، ىنف�ل عبا��� �ستخ��� ع� �البتعا� �لب�يهية، �لعبا���

 م� �كث� تحمل ى�لت �لكلما� �ستعمال تجن= )�ح�#، فك�# على �لعبا�#

  ).معني

 �لباحثة �عتم��: �لمقيا3 على �الستجابة ب��ئل تح�ي�: �لسا�سة �لم�حلة �

 م��عية �الختيا� لح�ية للعينة �كب� ف�صة لتتيح )(ل� ى�لثالث �لب�يل على

 �حيانا، عليه ين&ب� عليه، ين&ب�( ى)ه )خصائصها، �لعينة س� (ل� ىف

 �لتالية بال��جا� �لسابقة �الستجابة ب��ئل تح�ي� )ت� ،)عليه ين&ب� ال

 )(ل�) ١= عليه ين&ب� ال ،٢= �حيانا عليه ين&ب� ،٣= عليه ين&ب�(

  .سلبا �) ,يجابا �لبن� صياغة �تجا5 حس=

 بيانا� �لمقيا3 تعليما� تضمن�: �لمقيا3 تعليما�: �لسابعة �لم�حلة �

 -�ل���سى �لص- - �لس� - �لن)\ - �ل&فلة/ �ل&فل �س� (تشمل تع�يفية

 )ق� �لمقيا3، عبا��� على �الستجابة &�يقة ع� فضال ،)�لت&بي� تا�يخ

 �أل&فال �مها� فه� مست)" ى)ف )�ل)ض)Z �لبسا&ة فيها ى�)ع

 أل&فاله� )�لمناسبة �لصحيحة �الستجابا� تسجيل تست&يع حتى �ل(�ت)يي�

  .�ل���سة عينة يي��ل(�ت)
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 ب��ئل )تح�ي� �لبن)� صياغة بع�: �الختبا� تج�ي=: �لثامنة �لم�حلة �

 على �الختبا� تج�ي= م�حلة ىتأت �لتعليما� )تح�ي� عليها �الستجابة

 )ض)Z م�" على للتع�- )(ل�) �ل(�ت)يي� �أل&فال (�لمفح)صي�

 م�" غم)ضها، �) �لعبا��� )ض)Z م�" غم)ضها، �) �لتعليما�

 تك)� بأ� �لخ�)] ت� )لق� �لمقيا3، &)ل مناسبة م�" �لب��ئل، سبةمنا

 ىه) عليه ين&ب� ال �حيانا، عليه ين&ب� عليه، ين&ب� (�الستجابا� ب��ئل

 �لمقيا3 &)ل )ك(ل� )تعليماته �لمقيا3 عبا��� �� كما �لمناسبة،

  .مناسبي�

 ي�غ �الختبا��� م� �لمقيا3 يعتب� �الختبا�  م�: �لتاسعة �لم�حلة �

 الب� كا� )لك� �ل م�، على ��جة �لمفح)S ىيع& )ال ب م� �لم)ق)تة

 �لت&بي�، �ثنا8 لم��عاته )(ل� للمقيا3 ى�ل من �لمت)س& على �لتع�- م�

= � (�ل(�ت)يي� �أل&فال م� عش)�ئية عينة على �لمقيا3 ت&بي� ت� )لق�

 يا3�لمق ىف �لب�8 من( منه� ف�� كل �ستغ�قه "�ل( �ل)ق� تسجيل )ت�) ١٠

 ثالثة �على مت)س& )حسا= تنا ليا، �أل منة �تب� ث� نهايته، )حتى

 �لمقيا3 ت&بي� ل م� �لعا� �لمت)س& �� ))ج� � منة ثالثة )�قل � منة

  .�قيقة ١٥ ه)

 :للمقيا3 �لسيك)مت�ية �لكفا8# حسا=: �لعاش�# �لم�حلة �

= � (�ل(�ت)يي� �أل&فال م� لعينة �لمقيا3 ثبا� حس=: �لمقيا3 ثبا� .١

 �لنتائج �شا�� لك�)نباg �لفا )&�يقة �لنصفية، �لتج�بة ب&�يقة ،)٣٠

 بثبا� �لمقيا3 تمتع ى,ل يشي� مما م�تفعي�، �لثبا� ىمعامل �� ى,ل

  .مقب)ل

 حسب�: �لمتباينة �لمجم)عا� بي� �لتميي  ص��: �لمقيا3 ص�� .٢

 �أل&فال ىعينت بي� �لمتباينة �لمجم)عا� بي� �لتميي  ص�� �لباحثة

 بي� ,حصائيا ��لة ف�)� )ج)� ,لى �لعا�يي� )�أل&فال ي��ل(�ت)ي

 على �لعا�يي� )�أل&فال �ل(�ت)يي� �أل&فال ىعينت ��جا� مت)س&ا�

 ٢٢,٣٩٦) � (قيمة كان� حي< �ل(�ت)يي�، لأل&فال �لمبا��# مقيا3

 على يUك� مما �ل(�ت)يي�؛ �أل&فال �تجا5 ىف )(ل� �لمبا��#، �ض&��=

  .�لمتباينة �لمجم)عا� بي� ي �لتمي على �لمقيا3 ق��#
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  :�لتالية �لخ&)�� �ل���سة ىف �لباحثة �تبع�

 ل�يه� عاما) ١٠ - ٩ (س� م� �ل(�ت)يي� �أل&فال م� �ل���سة عينة �ختيا� .١

  .م�تفعة �لمبا��# �ض&��با�

 ")�لمست) ى�ل من �لعم� حي< م� �لعينة �ف��� بي� �لتجان3 بحسا= �لباحثة قام� .٢

 )�لقيا3 �أل&فال ل�" �ل(�ت)ية )��جة لألس�#، ى)�لثقاف ى)�الجتماع "�القتصا�

  .�لمبا��# ل��جة ى�لقبل

  .)نص- شه� �لب�نامج ت&بي� )�ستغ�� �لعينة �ف��� على �ل���سة ت&بي� ت� .٣

kîÛb�þa@òîöb–y⁄aZ@ @

 �لمقيا3، &)ل لتصحيح ب��)� -سبي�ما� بمعا�لة �ل���سة ه(5 �ستعان�

 بي� �لف�)� ل�اللة �لبا��مت�") � (�ختبا� �لمعيا�b، �النح��- �،�لمت)س&ا

 �لف�)� ل�اللة "�لالبا��مت� )يلك)كس)� �ختبا� �لمئ)ية، �لنس= �لمستقلة، �لمجم)عا�

 بي� �لف�)� ل�اللة "�لالبا��مت� ى)يتن ما� �ختبا� �لم�تب&ة، �لمجم)عا� بي�

 �أل�)�� )ن)عية �لف�)D، )&بيعة �لعينة حج� ض)8 ىف �لمستقلة �لمجم)عا�

  .�لمستخ�مة
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 مت)س&ا� بي� ,حصائيا ��لة ف�)� ت)ج� �نه على ينS: �أل)ل �لف�D نتائج �

 �لقيا3 ىف �ل(�ت)يي� �أل&فال م� )�لضاب&ة �لتج�يبية �لمجم)عتي� ��جا� �ت=

 )عة�لمجم �تجا5 ىف )(ل� �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# مقيا3 على �لب�نامج بع�

 )يتني ما� �ختبا� �لباحثة حسب� �لف�D ه(� ص�� م� )للتأك� ،"�لضاب&ة

 �لج�)ل م� يتبي� )كما �لمستقلة �لمجم)عا� بي� �لف�)� ل�اللة "�لالبا��مت�

  ).١ (�لتالى
 �لتج�يبية �لمجم)عتي� بي� )�اللتها (Z)) (U) )قي� )مجم)عها �ل�ت= مت)س&ا�) ١ (ج�)ل

  �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3 على لب�نامج� بع� �لقيا3 ىف )�لضاب&ة
  �لتج�يبية �لمجم)عة

)� =١٠( 
  �لضاب&ة �لمجم)عة

)� =١٠( 
 �لمجم)عة 

 �لبع�
 �ت= مجم)\ �ت= مت)س& �ت= مجم)\ �ت= مت)س&

قيمة
(U) 

 قيمة
(Z) 

 مست)"
 �ل�اللة

 ٠,٠١ ٣,٧٦٦ ٠,٥ ١٥٤,٥ ١٥,٤٥ ٥٥,٥ ٥,٥٥ �لمبا��# �ض&��=

 ,حصائيا ��لة ف�)� ب)ج)� �لف�D ه(� ص�� تحق� ,لى) ١ (ج�)ل نتائج �شا��

 على )�لضاب&ة �لتج�يبية �لمجم)عتي� ��جا� �ت= �ض&��با� مت)س& بي�

 )(ل� �لب�نامج؛ ت&بي� بع� �لقيا3 ىف �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3

  .�لضاب&ة �لمجم)عة �تجا5 ىف

 )�النح��فا� �لمت)س&ا� �لباحثة حسب� ف�D�ل ه(� نتائج م� �كث� )للتأك�

 مقيا3 على �ل(�ت)يي� �أل&فال م� )�لضاب&ة �لتج�يبية للمجم)عتي� �لمعيا�ية

  ).٢ (ج�)ل م� يتضح )كما �ل(�ت)يي�، لأل&فال �لمبا��# �ض&��=
 �لقيا3 ىف )�لضاب&ة �لتج�يبية للمجم)عتي� �لمعيا�ية )�النح��فا� �ل��جا� مت)س&ا�) ٢ (ج�)ل

  �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3 على �لب�نامج ع�ب

  �لمجم)عة  )١٠= �(@�لضاب&ة �لمجم)عة )١٠= � (�لتج�يبية �لمجم)عة
 معيا�b �نح��- ��جا� مت)س& معيا�b �نح��- ��جا� مت)س& �لبع�

 ١,٣١٦ ١٨,٢٠٠ ١,١٩٧ ١٤,١٠٠ �لمبا��# �ض&��=

 ع� �لتج�يبية �لمجم)عة ��جا� )س&ا�مت جميع �نخفاD) ٢ (ج�)ل نتائج بين�

 �لقيا3 ىف �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3 على �لضاب&ة �لمجم)عة

 �� ,لى يشي� )ه(� �أل)ل �لف�D ص�� تحق� على يUك� مما �لب�نامج؛ ت&بي� بع�

  .�ل���سة عينة �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# تحس� ىف فعاال كا� �لب�نامج

 ,لى ��" ما )ه(� �لمبا��#، لتحس� �ستخ��مها ت� ى�لت �ألنش&ة ى,ل (ل� ي�جع )ق�

 �لمبا��# مقيا3 على )�لتج�يبية �لضاب&ة �لمجم)عة ��جا� بي� �الختال-

 �لب�نامج لجلسا� �لتج�يبية �لمجم)عة �ف��� تع�D فق� �ل(�ت)يي� لأل&فال

 تحسي� ىف يساه� مما �لضاب&ة، �لمجم)عة تتع�D ل� بينما �لمختلفة )�نش&ته

  .�ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" �لمبا��# على �أل&فال ق��#

 )قصصية جماعية �نش&ة بي� ما �ألنش&ة تن)\ ى,ل �لب�نامج نجاZ يع " )ق�

 �لمبا��#، تحسي� ىف �لفعال )�)�ها ج�)�ها �ل���سا� �ك�� ى)�لت )ح�كية )فنية

 لع= بالنم)(]، �8كاإلقت� �لجلسة ىف فنيا� �ستخ��� �لب�نامج ث��8 م�  �� )مما

 �لتشجيع ساه� كما �لمن لي؛ �ل)�ج= )�لح)��، �لمناقشة �لمشكال�، حل �أل�)��،

 ح�)< تك��� ى,ل "يU� )ه) ى�لش�& �لتعل� ق)�ني� م� ينبث� ")�ل( )�لتع ي 

 )�النتبا5 )�لت�كي  �لمالحCة ق)#  يا�# ىف كبي� بشكل ساه� كما معي�، سل)�

  .ب�قة ليه, �لم)جهة �لتعليما� ),تبا\

 للب�نامج �لمختلفة لألنش&ة �لتج�يبية �لمجم)عة تع�D �� سب� مما )يتضح

 �لتج�يبية �لمجم)عة ��جا� خفD ى,ل ��" ت�خل �)� �لضاب&ة �لمجم)عة )بقا8

 �لضاب&ة �لمجم)عة Cل� بينما �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3 على

  .تحس� �)� ىه كما

 مت)س&ا� بي� ,حصائيا ��لة ف�)� ت)ج� �نه على Sين: �لثاني �لف�D نتائج �

 )بع� قبل �لقياسي� ىف �ل(�ت)يي� �أل&فال م� �لتج�يبية �لمجم)عة ��جا� �ت=

 )(ل� �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3 على �لب�نامج ,ج��8�� ت&بي�

 ��ختبا �لباحثة حسب� �لف�D ه(� ص�� م� )للتأك� ،"�لقبلي �لقيا3 �تجا5 ىف

 (ل� )ي)ضح �لم�تب&ة، �لمجم)عا� بي� �لف�)� ل�اللة "�لالبا��مت� )يلك)كس)�

  ).٣ (ج�)ل
 ت&بي� )بع� قبل �لقياسي� بي� )�اللتها (Z)) (W) )قي� )مجم)عها �ل�ت= مت)س&ا�) ٣ (ج�)ل

  �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3 على) ١٠= � (�لتج�يبية للمجم)عة �لب�نامج
 �لقيا3  �لبع�b �لقيا3 �لقبلي �لقيا3

 �ت= مجم)\ �ت= مت)س& �ت= مجم)\ �ت= مت)س& بع��ل

 قيمة
(W) 

 قيمة
(Z) 

 مست)"
 �ل�اللة

 ٠,٠١ ٢,٨٧١ صف� صف� صف� ٥٥ ٥,٥ �لمبا��# �ض&��=

 ,حصائيا ��لة ف�)� ب)ج)� �لف�D ه(� ص�� تحق� ,لى) ٣ (ج�)ل نتائج �شا��
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 على �ل(�ت)يي� �أل&فال م� �لتج�يبية �لمجم)عة ��جا� �ت= مت)س&ا� بي�

 �لب�نامج ت&بي� )بع� قبل �لقياسي� ىف �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3

 �لمجم)عة �&فال ل�" �لمبا��# تحس� ىيعن مما �لقبلي، �لقيا3 �تجا5 ىف )(ل�

  .�لب�نامج لجلسا� تع�ضه� بع� �لتج�يبية

 )�النح��فا� �لمت)س&ا� �لباحثة حسب� �لف�D ه(� نتائج م� �كث� )للتأك�

 ت&بي� )بع� قبل �لقياسي� ىف �ل(�ت)يي� �أل&فال م� �لتج�يبية للمجم)عة �لمعيا�ية

 يتضح )كما �ل(�ت)يي�، لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3 على �لب�نامج ,ج��8��

  ).٤ (ج�)ل م�
 ت&بي� )بع� قبل ية�لتج�يب للمجم)عة �لمعيا�ية )�النح��فا� �ل��جا� مت)س&ا�) ٤ (ج�)ل

  �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3 على �لب�نامج ,ج��8��
  �لقيا3  �لبع�b �لقيا3 �لقبلي �لقيا3

 معيا�b �نح��- ��جا� مت)س& معيا�b �نح��- ��جا� مت)س& �لبع�

 ١,١٩٧ ١٤,١٠٠ ١,٣١٦ ١٨,٢٠٠ �لمبا��# �ض&��=

 ىف �لتج�يبية �لمجم)عة ��جا� ا�مت)س& جميع ��تفا\) ٤ (ج�)ل نتائج بين�

 �ض&��= مقيا3 على �لب�نامج ,ج��8�� لت&بي� "�لبع� �لقيا3 ع� ى�لقبل �لقيا3

  .�لثاني �لف�D ص�� تحق� على يUك� مما �ل(�ت)يي�؛ لأل&فال �لمبا��#

 خالل م� س)�8 �لمبا��# لتحس� �ستخ��مها ت� ى�لت �ألنش&ة ى,ل (ل� ي�جع )ق�

 �ألص�قا8 على )�لتع�- )�لمشا�كة �لتعا)� ع� ىتحك ى)ه (�لج�ي� �لجا� قصة

 تع� ى)ه: �لك�ت)� �فال� �ستخ��� على �لباحثة �عتم�� ،)�لمبا��# )&�� �لج��

 )سيلة ,نها حي< �أل&فال على كبي� بشكل تUث� ى�لت �لت��يبية �ل)سائل ,ح�"

 Uث���لم نتيجة تأثي� (�� فتك)� �لبص� كحاسة ح)�سه�، فتم3 لأل&فال محببة

 تج(= ى�لت �لمتن)عة �لشخصيا� )ك(ل� عليها، تق)� ى�لت )�ألل)�� �لح�كة

 على تساع� شخصيا� على �عتم�� ى)�لت �لس)�ل� ق�ية ىف بكا�: )منها �نتباهه�

 �أل&فال ل�" �لمبا��# تحس� ىف ساه� بما �أل&فال ل�" ى�الجتماع �لتفاعل تنمية

  .�ل(�ت)يي�

 على )�لقائمة �لمح��# �ألنش&ة م� ع�� على �يضا �لباحثة �عتم�� كما

 حي< �لمبا��#، تحس� ىف ساع�� ى�لت "�لم�ك  �لتماس� )مها� �ست��تيجيا�

 �ثنا8  مالئه مع ى�الجتماع )�لتفاعل �لتعا)� على �أل&فال �ألنش&ة ه(5 ساع��

 ت� ى)�لت �الست��تيجيا� تل� تعمي� ى,ل �ل)ص)ل ىف �لنجاZ ك(ل� �لجلسا�

 مع )ت)�صله تفاعله �ثنا8 لها يتع�D "�خ� لم)�ق- �لب�نامج ىف �ستخ��مها

 ع�D خالل م� بنفسه �ل&فل ثقة تحسي� ىف �ألنش&ة ساهم� كما �آلخ�ي�

 )�لعمل بها �لم�غ)= غي� للسل)كيا� )�النتبا5 له )تشجيعه�  مالئه �ما� �ألنش&ة

 ساهم� مالئه  مع للتعامل )�لتعليما� �لق)�ع� �ل&فل تعل� �� كما تغيي�ها، على

 )�النفعالية �لسل)كية �لمشكال� ح�# خفD ىف ساه� بينه� �أللفة م� ج) خل� ىف

  .ل�يه� �لمبا��# )تحس� �ل(�ت)يي� لأل&فال

 �لبهجة �ل&فل نفسية ىف تثي� �لمق�مة �ألنش&ة تك)� �� �لباحثة ��ع� كما

 جلسا��ل ىف الستم���5 ��فع �ألنش&ة تك)� حتى له محببة تك)� )�� )�لسعا�#

 ساع�� ى)�لت لأل&فال تق�� مع  �� )ج)� ��ع� ك� �إلنجا ، على )محف #

 )�يضا )�للع= كالحل)" ما�ية مع  �� )كان� �إليجابية �لسل)كيا� ت�عي� على

 ت�عي� ىف مفي�# كان� )لق� )�لشك� �لثنا8 ككلما� معن)ية مع  �� ص)�# ىف

  .بنفسه �ل&فل )ثقة ��فعية )حسن� )�لس�)� �لبهجة )�ثا�� �لسل)�

 �لباحثة مك� مما جلسة لكل مباش� مستم� تق)ي� هنا� يك)� �� �لباحثة ��ع� كما

 م� )(ل� عليه، �لقائ� للمك)� تنميته ")م� نشا& كل ه�- تحق� م�" مع�فة م�

 �لجلسة شخصية )م)�ق- �لك�ت)نية )�ألفال� �لقصS ىف �أل&فال مناقشة خالل

 مع �لنشا& �ث� �ستم��� ��ع� كما امج،�لب�ن ىف �لمق�مة �ألخ�" )�ألنش&ة

  .�لمن لي �ل)�ج= &�ي� ع� (ل� )كا� �لمقبلة �لجلسة حتى �أل&فال

 يك)� فأحيانا �لنشا& يت&لبه ما حس= �ل&فل ��)�� بتن)\ �لباحثة �هتم� كما

 )�)قا� )�لخاما� �أل�)�� )ت�تي= �لنشا& حج�# تنCي� ىف مساع�ته ىف مبا���

  .ك�ت)� فيل� مشاه�# �) تس�� قصة سماعه لخال م� سلبيا �)�5 كا�

 )�نش&ة م)�ق- مما�سة م� �أل&فال تمكي� على �لعينة حج� صغ� ساع� كما

 �آلخ�ي� �أل&فال )مع �لباحثة مع �أل&فال لجميع �لف�صة �تيح� حي< �لب�نامج

 ,���كه� ىف �لعينة عم� ساع� كما له�، تق�� كان� ى�لت �ألنش&ة ىف )�الشت���

  .�قل �لعينة عم� يك)� �� م� �فضل )�لمع�فية �لسل)كية �للت��يبا

 مت)س&ا� بي� ,حصائيا ��لة ف�)� ت)ج� ال �نه على ينS: �لثال< �لف�D نتائج �

 قبل �لقياسي� ىف �ل(�ت)يي� �أل&فال م� �لضاب&ة �لمجم)عة �&فال ��جا� �ت=

 )للتأك� ،"�ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3 على �لب�نامج ت&بي� )بع�

 ل�اللة �لالبا��مت�" )يلك)كس)� �ختبا� �لباحثة حسب� �لف�D ه(� ص�� م�

  ).٥ (ج�)ل (ل� )ي)ضح �لم�تب&ة، �لمجم)عا� بي� �لف�)�
 ت&بي� )بع� قبل �لقياسي� بي� )�اللتها (Z) )   (W)  )قي� )مجم)عها �ل�ت= مت)س&ا�@@)٥ (ج�)ل

  للمجم)عة �لب�نامج
 �لقيا3  �لبع�b �لقيا3 �لقبلي �لقيا3

 �ت= مجم)\ �ت= مت)س& �ت= مجم)\ �ت= مت)س& �لبع�

 قيمة
(W) 

 قيمة
(Z) 

 مست)"
 �ل�اللة

 غي���لة )�ح� صف� )�ح� )�ح� صف� صف� �لمبا��# �ض&��=

 ��لة ف�)� )ج)� بع�� �لف�D ه(� ص�� تحق� ,لى) ٥ (ج�)ل نتائج �شا��

 �ض&��= مقيا3 على ضاب&ة�ل �لمجم)عة ��جا� �ت= مت)س&ا� بي� ,حصائيا

  .�لب�نامج ت&بي� )بع� قبل �لقياسي� ىف �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��#

 )�النح��فا� �لمت)س&ا� �لباحثة حسب� �لف�D ه(� نتائج م� �كث� )للتأك�

 ت&بي� )بع� قبل �لقياسي� ىف �ل(�ت)يي� �أل&فال م� �لضاب&ة للمجم)عة �لمعيا�ية

 ج�)ل م� يتضح )كما لأل&فال، �لمبا��# �ض&��= مقيا3 على �لب�نامج ,ج��8��

)٦.(  
 ت&بي� )بع� قبل �لضاب&ة للمجم)عة �لمعيا�ية )�النح��فا� �ل��جا� مت)س&ا�) ٦ (ج�)ل

  �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3 على �لب�نامج ,ج��8��
  �لقيا3  �لبع�b �لقيا3 �لقبلي �لقيا3

 معيا�b �نح��- ��جا� مت)س& bمعيا� �نح��- ��جا� مت)س& �لبع�

 ١,٣١٦ ١٨,٢٠٠ ١,٤٤٩ ١٨,١٠٠ �لمبا��# �ض&��=

 �لضاب&ة �لمجم)عة ��جا� مت)س&ا� جميع بي� �لتقا�=) ٦ (ج�)ل نتائج بين�

 �ض&��= مقيا3 على �لب�نامج ,ج��8�� لت&بي� ")�لبع� ى�لقبل �لقياسي� ىف

  .�لثال< �لف�D �ص� تحق� على يUك� مما �ل(�ت)يي�؛ لأل&فال �لمبا��#

 �ك�ته ما )ه(� �لب�نامج، ألنش&ة �لضاب&ة �لمجم)عة تع�D لع�� (ل� )ي�جع

 مها��� على �لت��ي= �همية ى,ل �شا�� ى)�لت) ٢٠١٩ بك�، سعا� (���سة

 ىتعان �لضاب&ة �لمجم)عة Cل� حي� ىف �ألكا�يمية �لمها��� تحس� ىف �لمبا��#

  .�ألكا�يمية �لمها��� ضع- م�

 &Bourke) ���سة �شا�� كما �لمبا��#، مها��� ىه ضعفا �ألكث� �� تبي� كما

Lorna, et.al; 2020) لت�تفا\ ى,ل نتائجها ت)صل� ى��= �ض&��لمبا��# �ل�"  

  .�لعا�يي� ع� �ل(�ت)يي� �أل&فال

 تل� )بخصائS �بنائه� ل�" �لمبا��# ع� بمعل)ما� �آلبا8 ى)ع ع�� �� كما

 ج)�ن= تع�يل )ع�� عنها، �لناتجة �لسل)كية �للمشكال مع�فته� )ع�� �لصع)با�

 )تساع�ه� )�فعاله� سل)كياته� ىف تحكما �كث� يصبح)� بحي< �أل&فال ل�" �لخلل

 �لتعامل على ق��# )�كث� �لسلي� ى�الجتماع �لتفاعل على )ق��# �ل&فل تنشئة ىف

 �� ى,ل باإلضافة لها، يتع�ض)� ى�لت �لمختلفة �ل�C)- مع )�لتكي- ى�إليجاب

 )�� �إلعاقا� متع��# �لعامة �) �ألهلية بالم��ك  ملتحقي� �لضاب&ة �لمجم)عة

 على �لت�كي  تقليل ى,ل (ل� "�� بها، �لمسم)Z �إلعاقا� ه(5 "�ح� �ل(�ت)ية

 �الحتكا� نتيجة �� كما بال(�ت)يي�، �لمتخصصة �لم��ك  عك3 بال(�ت)يي� �لب��مج

 تحس� ب&ئ ى,ل ��" )نم(جة تقلي� م� عنه سينتج )ما �ألخ�" �إلعاقا� بقية مع

  .�لمبا��# ىف �لقص)� ى,ل باألسا3 )ت�جع )�النفعاال� �لسل)كيا�

 ل�" �لمبا��# �ض&��= ع� �لمبك� �لكش- �همية ع�ضه سب� مما )يتضح

 لمحا)لة )(ل� متخصصي� ي� على جي�� ت��يبا ت��يبه� )محا)لة �ل(�ت)يي� �أل&فال

  .�لمختلفة )�النفعالية �لسل)كية لالض&��با� �ل&فل تع�D تقليل

 مت)س&ا� بي� ,حصائيا ��لة ف�)� ت)ج� ال �نه على ينS: �ل��بع �لف�D نتائج �
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 "�لبع� �لقياسي� ىف �ل(�ت)يي� �أل&فال م� �لتج�يبية �لمجم)عة ��جا� �ت=

 م� )للتأك� ،"�ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3 على للب�نامج ى)�لتتبع

 �لف�)� ل�اللة "�لالبا��مت� )يلك)كس)� �ختبا� �لباحثة حسب� �D�لف ه(� ص��

  ).٧ (ج�)ل (ل� )ي)ضح �لم�تب&ة، �لمجم)عا� بي�
 )�لتتبعي "�لبع� �لقياسي� بي� )�اللتها  (Z) )   (W)  )قي� )مجم)عها �ل�ت= مت)س&ا�@)٧ (ج�)ل
  �ل(�ت)يي� لأل&فال با��#�لم �ض&��= مقيا3 على) ١٠= � (�لتج�يبية للمجم)عة �لب�نامج لت&بي�

 �لقيا3  �لتتبعي �لقيا3 �لبع�b �لقيا3

 �ت= مجم)\ �ت= مت)س& �ت= مجم)\ �ت= مت)س& �لبع�

 قيمة
(W) 

 قيمة
(Z) 

 مست)"
 �ل�اللة

 غي���لة ٠,٨٢٨ ٤,٥ ٤,٥ ٤,٥ ١٠,٥٢ ٢,٦٣ �لمبا��# �ض&��=

 ��لة �ف�) )ج)� بع�� �لف�D ه(� ص�� تحق� ,لى) ٧ (ج�)ل نتائج �شا��

 �ض&��= مقيا3 على �لتج�يبية �لمجم)عة ��جا� �ت= مت)س&ا� بي� ,حصائيا

  .�لب�نامج لت&بي� ى)�لتتبع "�لبع� �لقياسي� ىف �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��#

 )�النح��فا� �لمت)س&ا� �لباحثة حسب� �لف�D ه(� نتائج م� �كث� )للتأك�

 ى)�لتتبع "�لبع� �لقياسي� ىف ت)يي��ل(� �أل&فال م� �لتج�يبية للمجم)عة �لمعيا�ية

 )كما �ل(�ت)يي�، لأل&فال �لمبا��# �ض&��= مقيا3 على �لب�نامج ,ج��8�� لت&بي�

  ).٨ (ج�)ل م� يتضح
 "�لبع� �لقياسي� ىف �لتج�يبية للمجم)عة �لمعيا�ية )�النح��فا� �ل��جا� مت)س&ا�) ٨ (ج�)ل

  �ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# &��=�ض مقيا3 على �لب�نامج ,ج��8�� لت&بي� ى)�لتتبع
  �لقيا3  �لتتبعي �لقيا3 �لبع�b �لقيا3

 معيا�b �نح��- ��جا� مت)س& معيا�b �نح��- ��جا� مت)س& �لبع�

 ١,٣١٦ ١٣,٨٠٠ ١,١٩٧ ١٤,١٠٠ �لمبا��# �ض&��=

 �لتج�يبية �لمجم)عة ��جا� مت)س&ا� جميع بي� �لتقا�=) ٨ (ج�)ل نتائج بين�

 �ض&��= مقيا3 على �لب�نامج ,ج��8�� لت&بي� ى)�لتتبع "لبع�� �لقياسي� ىف

  .�ل��بع �لف�D ص�� تحق� على يUك� مما �ل(�ت)يي�؛ لأل&فال �لمبا��#

 ساه� ")�ل( �لمتابعة فت�# خالل للب�نامج )�لفعال ى�اليجاب �ألث� �ستم���ية ىيعن

 مها� م� ةمهم م� �كث� على لالعتما� يع)� (ل� )لعل �نتكاسة، ح�)< ع�� ىف

 �سالي= �ستخ��� ى,ل باإلضافة �ستم���ية، �كث� �ث�5 يجعل مما "�لم�ك  �لتماس�

 �) �لباحثة )متابعة �Uية م� مكنه حي< )�لح<، )�لنم(جة �لتقلي� منها متن)عة

 م� يتضمنه لما �لب�نامج �نش&ة مع �أل� لتفاعل يع)� كما �لت��ي=، ىف  مالئه

  .�لمن لي �ل)�ج= ىف متمثل مستم� تق)ي�

 على يساع� حي< �لسل)كية، �لمع�فية �لعالجية �ألسالي= م� ى�لمن ل �ل)�ج= )يع�

 على �لت��ي= ىينبغ ال �لباحثة "�� ),� &بيعية، م)�ق- ى,ل �لصعبة �لم)�ق- نقل

 "�خ� ب��ئل )عمل �ل(�تي، �لتصحيح كيفية ليشمل بل �ل)�جبا� ���8 كيفية

  .�لت��ي= �ث� )�ستم��� ,نجاZ ىف �)� له ىت�ل(� )�لتصحيح �لمن لية، لل)�جبا�

 )�ل)� �أللفة ج) سا�ها ى�لت �اليجابية �لعالقة ى,ل �لنتيجة تفسي� يمك� كما

 فت�# &)�ل �لتج�يبية �لمجم)عة )�ف��� �لباحثة بي� )�الحت��� )�لتعا)� )�لمشا�كة

 �لمجم)عة لها تع�ض� ى�لت �لت��يبية �لفت�# &)ل �يضا �لت��يبي، �لب�نامج ت&بي�

 ىسل)ك ت��ي= خالل م� �ل(�ت)" �ل&فل سل)� على �ألكب� �ألث� لها �لتج�يبية

  .�لمبا��# تحس� ى,ل "�� �أله��- )مح�� مكث-

 خفD محا)لة ىف �ل م� م� فت�# بع� )فاعليته �لب�نامج �ث� �ستم��� ىيعن مما

 نا3,يI ���سة عليه �ك�� ما )ه) �ل(�ت)يي� �أل&فال ل�" �لمبا��# �ض&��=

 ى)�لتتبع "�لبع� �لقيا3 بي� ف�)� )ج)� ع�� على �ك� "�ل( ٢٠٢٠H �لم&ل=،عب�

  .),ج��8�ته �لب�نامج �نش&ة �ث� �ستم��� ,لى (ل� ),�جا\ �ل���سة لعينة
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 م� بمجم)عة �لباحثة خ�ج� نتائج م� �ل���سة ه(5 ,ليه ت)صل� ما ض)8 ىف

  :�لت)صيا�

 �لم���3 ىف )�الجتماعيي� �لنفسيي� �ألخصائيي� )عيةلت ,�شا�ية ب��مج ,ع��� .١

 )كيفية معه� للتعامل �آلبا8 ت)جيه )كيفية �ل(�ت)يي� باأل&فال �لخاصة )�لم��ك 

  .)�النفعالية �لسل)كية �لمشكال� ح�# لخفD ل�يه� �لمبا��# تحسي�

  .�ل&ف)لة م�حلة ىف �لمض&�بة �لتنفي(ية لل)Cائ- )�لتقيي� للكش- ��)�� ت&)ي� .٢

 �ألنش&ة تق�ي� فيها يتاZ �لمتخصصة �لم��ك  ىف �ماك� ت)في� على �لعمل .٣

  .�ل(�ت)يي� لأل&فال �لمبا��# �ض&��با� خفD ىف تسه� ى�لت �لمختلفة )�أللعا=
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 م��حل خالل �ل(�ت)" �ل&فل ل�" "�لم�ك  �لتماس� )ن�Cية �لمبا��# ت&)� م�" .١

  .&)لية ���سة: مختلفة عم�ية

 �أل&فال م� عينة ل�" ى�النفعال �لتنCي� تحسي� ىف ىسل)ك ىمع�ف ب�نامج ليةفاع .٢

  .�ل(�ت)يي�

 �أل&فال م� عينة ل�" ى�ل(�ت )�لتمكي� �لحيا# ن)عية لتحسي� �لمبا��# تنمية .٣

  .�ل(�ت)يي�
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 �لتمثيال� على قائ� ب�نامج فاعلية). ٢٠٢٠( ى�لبسي)ن محم� �لم&ل=عب� ,ينا3 .١

 �سالة. �ل(�ت)يي� �أل&فال م� عينة ل�" �لتنفي(ية �ل)Cائ- لتنمية ية�ل�م  �ل(هنية

  .�لقاه�# جامعة �لمبك�#، لل&ف)لة �لت�بية كلية ،�كت	���

. 	ب��مجية تشخيصية ���سا�: �لت	ح�ي	� �أل�فال). ٢٠٠٢ (عب��هللا عا�ل .٢

  .�ل�شا� ���: �لقاه�#

 �لسل)� تحليل نيا�ف على قائ� ىت��يب فاعلية). ٢٠٢٠ (خليل ىعل �ل�حم�عب� .٣

. �البت��ئية �لم�حلة ىف �لت)ح� �&فال ل�" �للغ)" �لسل)� تنمية ىف ى�لت&بيق

  .�لع�بية �ل�)ل جامعة �لع�بية، )�ل���سا� �لبح)< معه� ،ماجستي� �سالة

� �لشامل �ل�مج). ٢٠٠٠ (�لشخS �لع ي عب� .٤	� �لخاصة �الحتياجا� ل

  .لجامعي� �لكتا= ���: �لعي�. �لت�ب	ية 	ت�بيقاته

 بالتفاعل )عالقتها �لتنفي(ية �ل)Cائ-). ٢٠١٤( ى�لعجم ج�يع عي� �هللاعب� .٥

 غي� (ماجستي� �سالة. �لك)ي� �)لة ىف �لت)ح�يي� �أل&فال ل�" ى�الجتماع

  .�لبح�ي� �لع�بي، �لخليج جامعة �لعليا، �ل���سا� كلية ،)منش)�#

 �لتماس� ا�مه على مقت�Z ب�نامج). ٢٠١٩( ى)�ف ىمت)ل �حم� محم� عال .٦

 ,ض&��= ()" �أل&فال ل�" ى�لتكيف )�لسل)� ى�لحس �لتكامل لتحسي� "�لم�ك 

  .شم3 عي� جامعة �لت�بية، كلية ،ماجستي� �سالة. �لت)ح�

 �ألهل �"ية �لت	ح�). ٢٠١١ (�لج)�ل�# عي� )فU�� �إلما�، صالح محم� .٧

  .)�لت) يع للنش� �لثقافة ���: �أل���. 	�ألخصائيي�

 لخفD �لتنفي(ية �ل)Cائ- بعD تحسي�). ٢٠١٨( "�لم&ي� �هللاعب� ى��ه م�ي� .٨

 ،)منش)�# غي� (�كت	��� �سالة. �ل(�ت)يي� �أل&فال م� عينة ل�" ى�لنم& �لسل)�

  .شم3 عي� جامعة لل&ف)لة، �لعليا �ل���سا� كلية

 �لتماس� ن�Cية مها� لتحسي� مقت�Z ب�نامج). ٢٠١٩ (عثما� �لمحس�عب� &ه ن�� .٩

 ,ض&��= ()" �أل&فال ل�" �لب��جماتية �للغة ,ض&��= )عال] "�لم�ك 

  .شم3 عي� جامعة �لت�بية، كلية ،ماجستي� �سالة. �لت)ح�

  .للت)ح� ج�# م�ك : ج�#. )تشخيصه �شكاله: �لت)ح� خفايا). ٢٠٠٤( ى�لشام )فا8 .١٠

 �لتماس� مها� تحسي� على قائ� ب�نامج فاعلية). ٢٠٢٠ (مص&فى �بيع )ال8 .١١

. �لت)ح� ,ض&��= �&فال ل�" ى�للفC �لت)�صل ها���م تنمية ىف "�لم�ك 

  .�لشيخ كف� جامعة �لت�بية، كلية ،�كت	��� �سالة
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١٩- ك)في� جائحة خالل �لم���3 غل� فت�# �ثنا8 �لعمانية، �ألس� �تخ(تها ىلت� )�لنفسية )�لصحية �لتعليمية �لت��بي� �ست��مة مستقبل ع� �لكش- ,لى �لحالية �ل���سة تسعى
 �ستبانة ت&بي� &�ي� ع� ى�لمسح ى�ل)صف �لمنهج �لباحثا� �تبع �ل���سة؛ ه�- )لتحقي� �لعلمية، )��جاته� �ألم)� �)ليا8 عمل جهة "بمتغي� �لت��بي�، تل� تأث� )م�"
بشأ� �س� ١٠ مع مقابلة ,ج��8 ع� فضال �س�#؛ ١٣٤ م� مك)نة عينة على �لنفسية )�لت��بي� �لصحية، )�لت��بي� �لتعليمية، �لت��بي�: هي محا)� ثالثة على م) عة
كان� انية�لعم �ألس� �تخ(تها ى�لت للت��بي� نسبة �على �� �ل���سة نتائج )�شا�� �خ�"، جائحة "� )ج)� حالة ىف �لعمانية �ألس� ,ليها ت�ن) ى�لت �لمستقبلية �لت��بي�
ف�)� )ج)� ع�� ,لى �ل���سة نتائج �شا�� كما ،%٦٦,٥ بنسبة �لتعليمية �لت��بي� ث� ،%٧٧,٥ بنسبة �لنفسية �لت��بي� تلتها ،%٨٦,٤ بلغ� ى�لت �لصحية �لت��بي� لصالح
فت�# �ثنا8 �لعمانية �ألس� �تخ(تها ى�لت )�لنفسية )�لصحية عليمية�لت �لت��بي� �ست��مة بمستقبل ٠,٠٥ �اللة مست)" عن� لالستبانة ى�لكل �لمجم)\ ىف ,حصائية �اللة (��
�لت��بي� م� ى�لثان �لمح)� ىف ,حصائية �اللة (�� ف�)� )ج)� ),لى �لعلمية، �ل��جة لمتغي� تع " �ألم)�؛ �)ليا8 ن�C )جهة م� ١٩- ك)في� جائحة خالل �لم���3 غل�

�)صى �ل���سة؛ نتائج ض)8 ى)ف. �لعليا �ل���سا� شها�# يحمل)� مم� �ألم)�؛ �)ليا8 لصالح �لعلمية �ل��جة لمتغي� �لغل� فت�# ىف �لعمانية �ألس� �تخ(تها ى�لت �لنفسية
ىف �ل)قائية �بي��لت� �تخا( بأهمية �لعمانية �ألس� ت)عية ىف ب�)�ها �لتثقيفية �لمUسسا� )قيا� �خ�"، جائحة "� لح�)< تالفيا )�الستع����� �لت��بي� �تخا( بأهمية �لباحثا�

  .�خ�" جائحة "� م)�جهة حالة
pbàÜØÛa@òîybnÐ½aZ 8ألم)�، �)ليا�بي�، �لت��3، غل� ��لم��بي� �لت��لنفسية، �بي� �لت��لصحية، �بي� �لت��لتعليمية �.  

The future of the sustainability of educational, health and psychological measures taken by omani families during the 

school closure period during the Covid-19 pandemic 

The current study seeks to reveal the future of the sustainability of the educational, health and psychological measures taken by Omani 

families, during the school closure period during the Covid-19 pandemic, and the extent to which these measures are affected by the 

variables of the parents’ workplace and their educational degree. A questionnaire distributed on three axes: educational measures, health 

measures, and psychological measures for a sample of 134 families, along with a corresponding tool, about the future measures that 

Omani families aspire to in the event of any other pandemic, for a sample of 10 families, and indicated The results of the study: The 

highest percentage of measures taken by Omani families was in favor of health measures, which amounted to 86.4%, followed by 

psychological measures with a percentage of 77.5 and educational measures with a percentage of 66.5. The results of the study also 

indicated that there were no significant differences Statistical significance at the level of significance 0.05 regarding the future 

sustainability of educational, health and psychological measures taken by Omani families during the school closure period during the 

Covid-19 pandemic from the point of view of parents, due to the educational degree variable and the presence of fur It has statistical 

significance in the second axis of the psychological measures taken by Omani families during the period of closure of the educational 

degree variable in favor of parents who hold a postgraduate certificate. In light of the results of the study, the researchers recommended 

the importance of taking measures and preparations to avoid the occurrence of any other pandemic, and that educational institutions play 

their role in educating Omani families about the importance of taking preventive measures in the event of any other pandemic. 

Keywords: Parents, Measures, School Closures 
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Zجتا�لعال�، �نحا8 جميع) ١٩- ك)في� (في�)3 �ل(ع� م� حالة ,يجا� ىف )تسب= � 

 ه(5 م� )للتقليل Vخ�)�، Vال- ى)ت)ف �ألشخاV Sال- �صي= حي< مكا�؛ كل ىف

 �لمعنية )�لمUسسا� �لمجتمعا� ,لى ن��8��؛ �لعالمية �لصحة منCمة )جه� �لخ&)�#

 )�لتخفي- �ل)با8، ه(� على للتغل= �الحت�� ية ����)�الستع� �لت��بي� م� �لع�ي� باتبا\

  .�لم�م�# Vثا�5 )م� �نتشا�5 ح�# م�

 لم)�جهة �لت��بي� م� مجم)عة �لعال� �)ل م� �لع�ي� �تخ(� فق� �لص��، ه(� )فى

 ))ضع )�لبح�ية، )�لج)ية �لب�ية �لح�)� ,غال�: منها ؛)١٩- ك)في� (ك)�)نا في�)3

 لألف��� عالجى ب�)ت)ك)ل )�تبا\ )تنقله� �ألف��� ح�كة م� للتقليل �منية ح)�ج 

 �ألشخاS تعق= ,لى يه�- ,لكت�)نى ت&بي� خالل م� �لتقنية )تسخي� �لمصابي�،

 �لبحي�b، ي)س- (�ل)با8 �نتشا� لمنع) ١٩- ك)في� (ك)�)نا بفي�)3 �لمصابي�

٢٠٢٠.(  

 للجنة� �ص���: �لمثال سبيل فعلى �ألم�؛ ه(� ع� بمنأ" عما� سل&نة تك� )ل�

 مع �لتجا�ية، �ألنش&ة كافة ,غال� �قتضى ؛٢٠٢١ �ب�يل ٥ بتا�يخ ص�� ق���� �لعليا

Zلسما�بح�كة  ��ألف��لم�كبا� �ا� جميع ىف )Cلسل&نة محاف�لساعة بي� �لخامسة � 

 �لتجمعا� لجميع �لتا� �لح�C �للجنة �علن� كما مسا8، �لثامنة �لساعة ,لى صباحا

 �ص� (�لعامة )�لمجال3 )�لخيا� )�لمساج� �لج)�مع ىف صائ� كإف&ا� �ل�مضانية؛

 ماي) ٨ بتا�يخ Vخ� ق���� �لعليا �للجنة �ص��� كما). ٢٠٢١ �ب�يل ٥ �إلثني�، �ثي�،

 �لغ(�ئية، �لم)�� بيع محال� باستثنا8 �لتجا�ية �ألنش&ة جميع بح�C قضى ؛٢٠٢١

 مختل- ىف بع� ع� �لعمل نCا� )�عتما� عمله�، مقا� ,لى �لم)Cفي� حض)� )تعلي�

/ ٢ - �ألثي� (�لتقلي�ية �لعي� )�س)�� �لعي� صال# ,قامة )ع�� �إل���b، �لجها  )ح���

 �إلضافية؛ �لت��بي� م� مجم)عة �لصحة )) ��# �لعليا �للجنة �علن� كما). ٢٠٢١ ماي)

 �ن)�عها، بكل �ل�ياضية �لفعاليا� ),يقا- �ل�)ل، لجميع �لسياحية �لتأشي��� كإيقا-

 ى�لت �لشخصية �لت��بي� جان= ,لى �لسل&نة، لم)�نئ �لسياحية �لسف� �خ)ل ),يقا-

 ج�ي�#( "�لجس� )�لتباع� �لكماما� )��ت��8 �لي�ي�، كغسل �ألف��� بها يلت � �� يج=

  ).٢٠٢٠ ما�3 ٢٤ �أل)س&، �لش��

 ك)�)نا في�)3 ع� نتج� ى�لت �لبا� # لآلثا� نتيجة �لت��بي� به(5 �ألخ( )يع�

 �لج)�ن= مختل- على با� # Vثا� عنه نتج عالميا تح�يا يشكل فه) ؛)١٩- ك)في�(

 ما �ختا�� مثاال، �لتعلي� مجال ىفف )�لتعليمية؛ )�لصحية )�الجتماعية �القتصا�ية

 ١,٧ يقا�= ما على �ث� ب�)�5 "�ل( �لتعليمية؛ مUسساتها ,غال� �)لة ١٩٣ م� يقا�=

 منCمة( ىف ,ليها �لمشا�) ٢٠٢٠ ي)نسك)،�ل (�لتعليمية �لم��حل مختل- ىف متعل� مليا�

  ).٢٠٢٠ �إلسالمي، �لتعا)�

 على �لخ)- بسب= �ألس� �صاب� نفسية تأثي��� �لغل� ه(� على ت�ت= )ق�

% ٨٢ ��) ٢٠٢١ )Vخ�)�، "�ل ي� (���سة �شا�� فق� �لتعلي�؛ ىف �بنائه� مستقبل

 �لتعليمية بالعملية ىيف ال لك)نه بع�؛ ع� �لتعلي� م� بالقل� يشع�)� �لعمانية �ألس� م�

 بسل&نة ى�لعلم �لبح< مجل3 قبل م� �لمنCمة �لنقاشية �لحلقة �ك�� كما. ألبنائه�

 نتيجة) ١٩- ك)في� (ك)�)نا في�)3 م� �لنفسية �لتأثي��� م� مجم)عة )ج)� عما�

 جان= ,لى �ل)با8، به(� �ألهل م� �ح� فق� �) به، �إلصابة م� �لعمانية �ألس� خ)-

 نتيجة �ل)صمة م� )�لخ)- �لبي� ىف �لبقا8 نتيجة ت)ل�� ى�لت نفسية�ل �لضغ)&

 �لخ�ما� تق�ي� م� �لقل� �لصحي؛ �ل)ضع م� �لقل� تع�" )ق� �ل)با8، به(� �إلصابة

 عما�، سل&نة �العال� ) ��# (م منة �م��D م� يعان)� لم� خاصة �لصحية،

٢٠٢١.(  

 �نتشا� ف�S م� سيقلل �� ية�الحت �لت��بي� ه(5 مثل �تبا\ �� فيه؛ ش� ال )ما

 �لخليج �لتعا)� مجل3 �)ل تق�ي� �)ضحه ما )ه(� ،١٩- ك)في� ك)�)نا في�)3

 )�نخفاD �لشفا8 حاال� بت �ي� يتعل� فيما ؛٢٠٢٠ ماي) ىف GCC- STAT �لع�بية

 �لشفا8 حاال� مت)س&  يا�# على ى�إليجاب �نعكاسها جان= ,لى �لنش&ة، �لحاال� نسبة

 علي، محم� (٢٠٢٠ ماي) ٢٧ حتى �لي)مية �لحاال� مت)س& )�نخفاD �لي)مية

 �ل)قائية؛ �ألم��D لمكافحة �أل)�بية �للجنة ع� صا�� ح�ي< تق�ي� �ك� فق�). ٢٠٢١

 �نCمة ع� �لع=8 )لتخفي- �ل)با8، �نتشا� م� للح� �ل)قائية �لت��بي� �تبا\ �همية على

  ).٢٠٢٠ �ش�-، سم� (تح�ي�� �لصحية �ل�عاية

 سل)كه، ع� مسU)ال يك)� �� ف�� كل على ىينبغ �لتأثي���؛ ه(5 )&أ# م� )للح�

 �لت��بي� �تخا( منCما�؛ �� مUسسا�، �� م)�&ني�، �كان)� س)�8 �لجميع، م� ىينبغ كما

-Rios) �ك�5 ما )ه(�). ٢٠٢٠ ك�ما�، فيصل (�ل)با8 ه(� �نتشا� م� للح� �لال مة

(González1, 2020, p.4) لمشا��؛)٢٠٢٠ �،محم( ىف ,ليه  �� ��لت � Sألشخا� 

 ك)�)نا في�)3 م)�جهة ىف ى�لنهائ �لنجاZ لضما� "ض�)� �م� �ل)قاية بإج��8��

 في�)3 تجا5 )مما�ساته� )م)�قفه� بمع�فته� كبي� ح� ,لى تتأث� ى�لت ،)١٩- ك)في�(

  ).١٩-ك)في� (ك)�)نا

 بأخ( �لت �مها فإ� �لمجتمع؛ ىف �أل)لى )�للبنة �ألساسية �لخلية ىه �ألس�# )لك)�

 فق�). ١٩-ك)في� (ك)�)نا بفي�)3 �إلصابة م� سيقلل )�ل)قائية �الحت�� ية �لت��بي�

 �ألس�، �تخ(تها ى�لت )�ل)سائل �لت��بي� بعD ,لى) ٢٠٢٠ �يل)ل، خ�يجة (�شا��

 يمك� ى�لنفس �لمست)" فعلى �لصحي؛ �لحج� بس= نتج� ى�لت �آلثا� ح�# م� للتخفي-

 لتج�ي� �ل�ياضة )مما�سة )�لمعا��، بالفيتامينا� �لغنية �لسليمة ة�لتغ(ي على �العتما�

 على )�لحفاC مستم�#، بصفة �ل)با8 �نتشا� متابعة م� �لتقليل �ل�م)ية، �ل�)�# نشا&

 بالنسبة �ما. �ل(�� مع )�لتصالح باله�)8 )�الستمتا\ بع�، ع� �الجتماعية �لعالقا�

 )�إلش��- ���سته�، )متابعة معه�، م�Z)�ل للع= )ق� تخصيS فباإلمكا� لأل&فال؛

 تما�ي� )مما�سة �ألس�b، �لعن- )تجن= م�تفع، بص)� معه� �لتكل� ")تفا� عليها،

  .�لقل� م� للتقليل �لتنف3؛

 للح� �عتما�ها يمك� ى�لت �لت��بي� م� مجم)عة ,لى) ٢٠٢٠ �لش�بيني، ()يضي-

 �لعيني� لم3 ع� �البتعا� �لي�ي�، غسل في �لمتمثلة ؛)١٩- ك)في� (ك)�)نا في�)3 م�

 �ستعمالها ف)� منها )�لتخلS )�قية بمحا�� �لع&3 عن� �لف� تغ&ية )�لف�، )�ألن-

  .�ألشخاS بي� )�ح� مت� بمسافة �اللت �� بس�عة، �لي�ي� )غسل

 عما� بسل&نة ى�لعلم �لبح< مجل3 نCمها ى�لت �لنقاشية، �لحلقة �ك�� كما

 )�جتماعيا؛ نفسيا �لعمانية �ألس�# على) ١٩-ي�ك)ف (ك)�)نا )باV 8ثا� ,لى للتع�-

 متكامل ىي)م ب�نامج ك)ضع �أل مة، ه(V 5ثا� م� للح� �ست��تيجيا� )ضع بأهمية

 �لشائعا� ع� �إلمكا� ق�� )�البتعا� عائليا، ق��ئيا )فكاهيا �ياضيا جانبا يتضم�

  ).٢٠٢١ �،عما سل&نة �العال� ) ��# (�لنفسية �لت��بي� �ح� باعتبا�5 �لمت��)لة

 �ألخ( �همية بشأ� �ل�)لية )�لمUسسا� �لحك)ما� خ&ابا� م� �ل�غ� )على

  �ل ما ى�لتفش �� ,ال ؛)١٩- ك)في� (ك)�)نا في�)3 �نتشا� لمنع �الحت�� ية بالت��بي�

 ىتفش �� ؛)٢٠٢٠ �ش�-، سم�( ىف ,ليها �لمشا� جمال نس�ي�، فتشي� يتفاق�،

 �حم� (�شا� كما. �لمنا ل ��خل �كب� بنسبة يح�<) ١٩- ك)في� (ك)�)نا في�)3

 ى�لت �ل)قائية )�إلج��8�� بالت��بي� �لم)�&ني� بعD �لت �� ع�� ,لى) ٢٠٢٠ ,ب��هي�،

 )لب3 �ألما�، مسافة: منها �لمص�ية؛ �لصحة )) ��# �لعالمية �لصحة منCمة ح��تها

  .�لمستم�# )�لنCافة �لكماما�،

 سع� �نتشا�5؛ )س�عة) ١٩- ك)في� (ك)�)نا في�)3 يشكله "�ل( �لخ&� Cل ى)ف

 �أل)ل �ل�فا\ خ& تع� �ألس�# لك)� �لعمانية؛ �ألس�# على �لت�كي  ,لى �لحالية �ل���سة

 مUسسا� قبل م� �&لق� ى�لت لل�ع)�� )�ستجابة )ت��عياتها، �أل)بئة مع �لتعامل ىف

 لتعليمية� �لت��بي� �ست��مة مستقبل ع� �لكش- على �لبح< ه(� سي�ك  �ل�سمية؛ �ل�)لة

 جائحة خالل �لم���3 غل� فت�# �ثنا8 �لعمانية �ألس� �تخ(تها ى�لت )�لنفسية )�لصحية

 )ن)\ لألبنا8، �لعم�ية �لم�حلة بمتغي��� (ل� تأث� )م�" ،)١٩-ك)في� (ك)�)نا

  .فيها ي��س)� ى�لت �لم���3

òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 )نتيجة بالبش�ية، تفت� ى�لت �ألخ&ا� �كث� م� �لمع�ية )�ألم��D �أل)بئة تع�

 سل&نة ى)ف �جمع، �لعال� ح)ل) ١٩-ك)في� (ك)�)نا في�)3 �نتشا� )تي�# لتسا�\

 لما ))فقا ))فيا�، ,صابا� م� عنه نتج )ما �لحالية، �ل���سة محل ىه ى�لت عما�

 حاال� ع�� �� ؛٢٠٢١ ما�3 ٢ بتا�يخ �لصا�� �لعمانية �ألنبا8 )كالة ,ليه �شا��

 ع�� بلغ حي� ىف ,صابة، ١٤٢١٦٩ بلغ�، ى�لت لسل&نة،� ىف �لمسجلة �إلصابة



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)ÝjÔn7ß@òßa†n�a@Hia†nÛa@òîàîÜÈnÛa@òîz–Ûaë@(… ٥٣ 

 ل�)لة بالقليل؛ لي3 ع�� )ه)). ٢٠٢١ ما�3، �لعمانية، �ألنبا8 )كالة (١٥٨٠ �ل)فيا�

  .نسمة �ل- ىملي)ن سكانها ع�� يتجا)  ال

 نتائج �شا�� فق� )نفسية، �جتماعية مشكال� م� تسببه )ما �أل مة، ه(C 5ل ى)ف

 �� �لسل&نة؛ محافCا� مختل- م� )مقيما م)�&نا ١٥٨٠ هافي شا�� عمانية ���سة

 في�)3 �نتشا� بس= )�الكتئا= )�لقل� �لن)� �ض&��با� م� عان)� منه�% ٣٠

 ىه �ألس�# )لك)�). ٢٠٢١ عما�، سل&نة �العال� ) ��#) (١٩-ك)في� (ك)�)نا

 �ألنش&ة كل ىف تسه� �نها بحي< �أل)لية جماعاته )�ه� �لمجتمع، ىف �ألساسية �لخلية

 �لفعال )ل�)�ها )�القتصا�ية، )�لعقائ�ية )�ل�)حية �لما�ية ج)�نبها كافة ىف �الجتماعية

 م� مجم)عة �تخا( خالل م� �لفي�)3 به(� �إلصابة م� ألبنائها �لحماية تحقي� ىف

 فق� �لي)مية؛ �لمعامال� مختل- ىف )�لت��بي� )�الستع����� )�إلج��8��، �لتغيي���

 �ألس� �تخ(تها ى�لت �لت��بي� مست)" ما: �ل�ئي3 �لتساUل ىف ل���سة� مشكلة تبل)��

 �لسU�ل ه(� م� )يتف�\ ؟،)١٩- ك)في� (ك)�)نا جائحة �نتشا� فت�# خالل �لعمانية

  :�آلتية �لف�عية �ألسئلة �ل�ئي3؛

 �نتشا� فت�# خالل �لعمانية؛ �ألس� �تخ(تها ى�لت �لتعليمية �لت��بي� مست)" ما .١

  ؟)١٩-ك)في� (ك)�)نا

 �نتشا� فت�# خالل �لعمانية؛ �ألس� �تخ(تها ى�لت �لصحية �لت��بي� مست)" ما .٢

  ؟)١٩-ك)في� (ك)�)نا

 ك)�)نا �نتشا� فت�# خالل �لعمانية؛ �ألس� �تخ(تها ى�لت �لنفسية �لت��بي� مست)" ما .٣

 ؟)١٩- ك)في�(

 ى�لت )�لنفسية )�لصحية �لتعليمية �لت��بي� على ى�لتعليم �لمست)" متغي� �ث� ما .٤

 �لم���3؟ )غل�) ١٩- ك)في� (ك)�)نا �نتشا� فت�# خالل �لعمانية �ألس� تتخ(ها

 تتخ(ها ى�لت )�لنفسية )�لصحية �لتعليمية �لت��بي� على �لعمل جهة متغي� �ث� ما .٥

  �لم���3؟ )غل�) ١٩- ك)في� (ك)�)نا �نتشا� فت�# خالل �لعمانية �ألس�

 جائحة "� )ج)� حالة ىف �لعمانية؛ س��أل ,ليها ت�ن) ى�لت �لمستقبلية �لت��بي� ما .٦

  مشابهة؟ �خ�"

Òa†çc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �ألس� �تخ(تها ى�لت )�لتعليمية؛ )�لنفسية �لصحية �لت��بي� مع�فة على �ل)ق)- .١

  ).١٩-ك)في� (ك)�)نا جائحة خالل �لم���3 غل� �ثنا8 �لعمانية

 �لتعليمية ي��لت��ب على �لعمل؛ )جهة �لتعليمي، �لمست)" "متغي� تأثي� ع� �لكش- .٢

  .�لغل� فت�# خالل �لعمانية �ألس� تتخ(ها ى�لت )�لنفسية )�لصحية

 مستع�# لتك)� �لعمانية؛ �ألس� ,ليها ت�ن) �لتى �لمستقبلية �لت��بي� ع� �لكش- .٣

  �Nخ�" جائحة �" ح�)< لم)�جهة

òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 يحC ل� م)ض)\ على ت�ك  ك)نها ىف �لن�Cية؛ �لناحية م� �ل���سة �همية تCه� .١

 �ل���سا� ت �ي� Cل ىف عما� سل&نة ىف �لباحثي� قبل م� �الهتما� م� بالكثي�

 تحمل� �ألس� �� �ل�غ� على ،)١٩- ك)في� (ك)�)نا تأثي��� على ت�ك  ى�لت

 قبل م� فيها تسان�ها كان� )�لتعليمي؛ ى�لصح �لجانبي� ىف خاصة متع��#، ��)���

  .�خ�" مUسسا�

 �لمهمة �لمجاال� م� )ه) �لصحة؛ مجال تتنا)ل ك)نها ىف �ل���سة �همية تكم� .٢

  .�لشاملة �لتنمية لتحقي� �ساسا تع� ى�لت �لبش�ية �لتنمية لتحقي�

 �ألس� �تبعتها ى�لت �لت��بي� ,لى �لتع�- ىف تتمثل مجتمعية؛ �همية لل���سة .٣

 �لت��بي� تل� م� �الستفا�# )كيفية ،)١٩-ك)في� (ك)�)نا � مة )ق� �لعمانية

  .مستقبال

 عن� خاصة �لعمانية، �ألس� تتبناها ,صالحية ت��بي� ,�سا8 ىف �ل���سة نتائج سه�ت .٤

 لها تتع�D عا�# &بيعية �خ�" � ما� ح�)< عن� �) �خ�"، جائحة "� ح�)<

  .�قتصا�ية � ما� حتى �) �ألعاصي�، �) �لجا�فة، كالسي)ل عما�؛ سل&نة

 �لتى �لتثقيفية ج)�ن=�ل بشأ� )�لمقت�حا�؛ �لت)صيا� م� مجم)عة �ل���سة تق�� .٥

 قبل م� �خ�" جائحة �" ح�)< م� لل)قاية �لعمانية �ألس� ل�" تع   �� ينبغى

  N�لمعنية �لجها�

pbzÜİ–ß@ò�a‰†Ûa@òîöaŠu⁄aZ@ @

 �لصحة منCمة بي� مشت�� تق�ي� ىف جا8 كما �لت��بي� مفه)� يشي�: �لت��بي� �

 �ل)با8 الحت)�8 خ(��ت )ص��مة )ق)# س�عة �لجه)� �كث� "بأنه )�لصي� �لعالمية

  ).١٠٣ ،٢٠٢٠ محم�، �لسي�" (�لتا�يخ ىف

 )�الستع����� �الحتيا&ا� "بأنها) ٥٨٤ ،٢٠٢٠( ىت�ك ش�ي- يشي� حي� ىف

 ."�ألخ&ا� م� )تجنبا �ألض��� م� )قاية تتخ( ى�لت �لال مة

 �لعمانية �ألس� )ضعتها �لتى )�ألنCمة �لق)�ني� م� مجم)عة بأنها �لباحثا� يع�فها

  N)١٩-ك)في� (ك)�)نا في�)3 �نتشا� م� �للح

 �ل�عاية مسU)لية يت)لى شخS �" �) �ألمها�، �) �آلبا8 ه�: �ألم)� �)ليا8 �

  Nباألبنا8 )�الهتما�

 �ألس� �تبعتها �لتى �لتعليمية؛ )�الحت�� �� �لق)�ني� مجم)عة: �لتعليمية �لت��بي� �

 يساع�ه� �ل(" �لي)مى �)�ل�)تي �لتعليمية )�ألجه # �لم)�� ت)ف� مثل �لعمانية،

  N�لمن ل فى �لتعليمية )�لمناهج �لم��سة مع �لت)�صل على

 �ألس� �تبعتها �لتى �لصحية )�الحت�� �� �لق)�ني� مجم)عة: �لصحية �لت��بي� �

 )�ختيا� �لكماما� )�ستخ��� �لتباع�، على )�لحفاC �لي�ي�، غسل مثل �لعمانية،

 �ألماك� م� )غي�ها �لح��ئ� ,لى لخ�)]� �) �لمن ل ��خل س)�8 �لجي�# �لمعقما�

  N�لعامة

 �ألس� �تبعتها �لتى �لنفسية )�الحت�� �� �لق)�ني� مجم)عة: �لنفسية �لت��بي� �

 �لم)� �) �الصابة م� �لكبا� )ك(ل� �أل&فال عن� )�ل(ع� كالخ)- �لعمانية،

  N)١٩- ك)في� (ك)�)نا في�)3 بانتشا� متأث��

pbîi…c@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �لمتبعة �لت��بي� م)ض)\ تنا)ل� ى�لت �ل���سا� م� �لع�ي� �ج�ي� �لص��؛ ه(� ىف

 ى�لت) ٢٠٢٠ �ل��غ=، مCه� (���سة منها ؛)١٩- ك)في� (ك)�)نا �نتشا� م� للح�

) ١٩- ك)في� (ك)�)نا في�)3 �نتشا� م� للح� )�لش�عية �ل)قائية �لت��بي� تنا)ل�

 لألصحا8، �لم�ضى ال&ةمخ )ع�� �لصحي، )�لحج� �لعامة، بالنCافة ب��ية �لمعاص�؛

 )�لجماعة، �لجمعة صل)�� )تع&يل �لم)ب)8#، �لبل�# م� �لخ�)] �) �ل�خ)ل )ع��

 مع �لتعامل تضب& ى�لت �لفقهية �لق)�ع� تنا)ل جان= ,لى. للنف3 حفCا )�لعم�#؛ )�لحج

 )تكفينه� تغسيله� م� مماته�؛ )بع� حي)�ته� م�#) ١٩- ك)في� (ك)�)نا في�)3 ىمصاب

  .�آلخ�# ىف �هللا عن� شه��8 )�حتسابه� ح�قه�، )ح�مة )�فنه�، ليه�،ع )�لصال#

 )�لمسئ)ليا� )�أل)ليا� �أل�)�� تح�ي� ,لى ه�ف� ى�لت) ٢٠٢٠( ىعل )���سة

 في�)3 م)�جهة ىف �الست��تيجية �لق����� صناعة ىف �لمUث�# بالع)�مل �لم�تب&ة

 عينة م� ى�ل)صف �لمنهج �لباح< �تبع �ل���سة؛ ه�- )لتحقي� ،)١٩-ك)في� (ك)�)نا

 �ف��� �عضا8 م� ف��� ١٧٩) �لصحية، �لمنC)مة �عضا8 م� ٢٠٥ م� مك)نة

 )�إلج��8�� للق����� �لمستم�# �لم��جعة بض�)�# �ل���سة )�)ص� �لمجتمع،

- ك)في� (ك)�)نا )با8 ىتفش بشأ� �لسع)�ية �لع�بية �لمملكة تتخ(ها ى�لت )�لت��بي�؛

١٩.(  

 �لم�تب&ة �لضغ)& على �ل)ق)- ,لى) ٢٠٢٠ �لال5،عب� �هللاعب� (���سة سع� كما

 ى�لت �لمستج�؛) ١٩-ك)في� (ك)�)نا بفي�)3 �إلصابة م� لل)قاية ى�لمن ل بالحج�

 )ق� )�لمعل)ماتية، )�لنفسية )�الجتماعية )�القتصا�ية �لصحية �لضغ)& ىف تمثل�

 م� كل مست)" )كا� م�تفعا، كا� �لضغ)& له(5 �لعا� �لمست)" �� �لنتائج �سف��

 )مست)" م�تفعا، �الجتماعية )�لضغ)& �لصحية، )�لضغ)& �لمعل)ماتية، �لضغ)&

 ب�نامجا �ل���سة ))ضع� مت)س&ا، كا� �القتصا�ية )�لضغ)& �لنفسية، �لضغ)&

 ىف ى�لسل)ك ى�لمع�ف �لعال] باستخ��� �لضغ)&؛ ه(5 م� للتخفي- �لمهني، للت�خل

  .�لف�� خ�مة

 ى�لمجتمع ى�ل)ع �فع بض�)�#) ٢٠٢٠ (-�ش� سم� ���سة )�)ص�

 �لصا�� �اللت �� ع� فضال �ألس&ح، )ت&هي� �لي�ي�، كغسل �لعامة؛ �لصحة ),ج��8��

  .للع�)" �لتع�D لمنع �لصحية �لمنشآ� ��خل
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 فى �لحالية �ل���سة مع �لسابقة �ل���سا� �تفا� يتضح �لساب� �لع�D خالل م�

 �ل���سة مع )تختل- ك�)�نا، جائحة )8ض فى �لصحى بالحج� �لم�تب&ة �لت��بي�

  N�لحالية �ل���سة فى �لمستخ�مة �لعينة حي< م� �لحالية

wèäß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 يفى �ل(" �لمسحي؛ �ل)صفى �لمنهج �ستخ��� �لباحثي� م� �ل���سة &بيعة �قتض�

 )�القتصا�ية �الجتماعية �لC)�ه� ل���سة يستخ�� �ل(" )ه) �ل���سة، بأه��-

 �لبيانا� خالل م� م)ض)عيا )صفا �لC)�ه� يص- فه) معي�؛ جتمعم فى )�لسياسية

 �لفعلية �لمع&يا� مع تتناس= علمية نتائج ,لى �ل)ص)ل �جل م� �لباح< يجمعها �لتى

  N)٢٠١٩ �با=، )(�هية ب�)ي3 )��# (للCاه�#

òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �س�# ١٣٤ م� �ل���سة عينة )تك)ن� عش)�ئية، ب&�يقة �لبح< عينة �ختيا� ت�

 �ل���سة؛ لمتغي��� )فقا تصنيفه� ت� )ق� �إللكت�)نية، لالستبانة �ستجاب)� مم� عمانية

 �ختيا�ه� ت� �س� ١٠ مقابلة جان= ,لى �لعمل، )جهة �لتعليمي، �لمست)" متغي��: هما

 ,ليها ت�ن) �لتى �لمستقبلية �لت��بي� ,لى للتع�- �لهات- خالل م� قص�ية؛ ب&�يقة

 على �لتج�يبية �ل���سة �ج�ي� )ق� �خ�"، جائحة �" )ج)� حالة فى �لعمانية �ألس�

 )�ل(ي� �لكلى �ل���سة مجتمع م� )(ل� ،٢٠٢١ عا� ,ب�يل شه� خالل �لمختا�# �لعينة

 ٣٤٣٧١٢ ع��ه� �لبالغ عما�؛ سل&نة فى �ل��خلية بمحافCة �ألس� ع�� جميع يمثل)�

  N)٢٠٢٠ )�لمعل)ما�، لإلحصا8 �ل)&نى �لم�ك  (نسمة
  �ل���سا� متغي��� حس= �ل���سة عينة ت) يع) ١ (ج�)ل

 �لنسبة �لع�� �لمست)" �لمستقل �لمتغي�

 ٣,٠ ٤ �بت��ئي

b���٧,٥ ١٠ ,ع 

b(٢٣,١ ٣١ ثان 

 ١٥,٧ ٢١ �بل)�

 ٣٨,٨ ٥٢ بكال)�ي)3

 �لعلمية �ل��جة

 ١١,٩ ١٦ عليا ���سا�

 ٦١,٩ ٨٣ حك)مي ق&ا\

 ١٢,٧ ١٧ خاS ق&ا\

 ٤,٥ ٦ ح�# �عمال
 �لعمل جهة

 ٢٠,٩ ٢٨ يعمل ال

  :�لمقابلة عينة بيانا�
  )�ل)الية �لن)\، حس= �لمقابلة عينة ت�مي ) ٢ (ج�)ل

 �ل)الية �لن)\ �ل�م 

 سمائل �نثى �. -

 سمائل �نثى \. �

� .b ب�ب� �نثى 

l .b ب�ب� �نثى 

 ب�ب� �نثى �. -

 سمائل �نثى �. 3

 ب�ب� �نثى �. <

& .b سمائل �نثى 

�. S ب�ب� �نثى 

  .b سمائل �نثى 

  N�الس� تك��� حالة فى �لثال<؛ �)ل )�لثانى �أل)ل، �لح�- ع� تعب� �لح�)-

ña…c@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �لما�# لجمع �لمستخ�مة �ل)سائل م� هى �لتى �الستبانة؛ �ستخ��� ت�: �إلستبانة �

 )�V�8 )�تجاها� م)�ق- ,لى �لتع�- )تت&ل= �ل)صفية، �ل���سا� فى �لعلمية

 �لحص)ل �جل م� �ل&لبة؛ �� �لمعلمي�، �� �ألم)�، كأ)ليا8 �لنا3؛ م� مجم)عة

 فى �الستبانة )تك)ن�). ٢٠١٦ محم�، نجا# (�ل���سة بأسئلة �لمتعلقة �لبيانا� على

 �تخ(تها �لتى �لتعليمية �لت��بي�: هي �ئيسة؛ محا)� ثالثة م� �لنهائية ص)�تها

 )�لمح)� �لصحية، �لت��بي� �لثانى مح)�)�ل �لغل�، فت�# خالل �لعمانية �ألس�

 عب� متاحة تك)� بحي< ,لكت�)نيا �الستبانة تصمي� )ت�. �لنفسية �لت��بي� �لثال<

 �لح�C فت�# خالل �لت&بي� ت� حي< ؛Google Forms نم)(] باستخ��� �إلنت�ن�

 عب� �ل���سة م� �لغ�D )تح�ي� �أل��#، ��ب& ,�سال ت� )ق� عما�، بسل&نة

  N=� �ل)�ت3

 �ألس� ,ليها ت�ن) �لتى �لمستقبلية �لت��بي� ,لى للتع�- �لمقابلة ���# �ستخ���: �لمقابلة �

 بسب= �لهاتفية �لمقابلة �عتما� ت� )ق� �خ�"، جائحة �" )ج)� حالة فى �لعمانية

-(�Cل�لحالية؛ �لتى �لتباع� م� ن)عا تت&ل= � b�لجس�N  

Ö†•@paë…üaZ@ @

 م�) �الستبانة (أل��# �لCاه�" �لص�� على �لحص)ل ت�: �الستبانة ���# ص��

 عبا�# ٢٩ �لمتضمنة �أل)لية، ص)�تها فى �لمحكمي� م� مجم)عة على ع�ضها خالل

 ()" م� محكمي� خمسة على )ع�ض� �ئيسة، محا)� ثالثة على م) عة

Sالختصا�لخب�# �لمناهج فى )�لت��ي3 �لنف3 )عل� )�لقيا3 �لتق)ي� )�جامعة م� ) 

 �لسل&ا� بجامعة �ل�كت)��5 &البا� م� ع�� على ع�ضها ت� كما قاب)3، �لسل&ا�

 م� �لباحثا� )�ستفا� )�ألص)ل، )�إل���# )�لت��ي3 �لمناهج بقس� ي��س� مم� قاب)3؛

 )�ح�# عبا�# ),ضافة �أل)ل �لمح)� م� عبا�تي� ح(- ت� حي< �لمحكمي�؛ مالحCا�

 �لنهائية ص)�تها فى #�أل�� لتصبح �لثانى �لمح)� م� عبا�# )ح(- عنها، ع)ضا

  Nعبا�# ٢٧ م� مك)نة

pbjq@paë…þaZ@ @

 عينة على �لمقيا3 بت) يع �لباحثا� قا� �أل�)��؛ ثبا� م� للتأك�: �الستبانة .١

 ما�3 ٥ -٤ (م� �لممت�# �لفت�# خالل �ل���سة، مجتمع خا�] م� �ست&العية

 معامل حسا= ت� �إلست&العية؛ �لعينة على �لت&بي� م� �النتها8 )بع� ،)٢٠٢٠

 )�لمعامل �أل��#، ىف بع� لكل ى�ل��خل لالتسا� ك�)نباg �لفا خالل م� �أل��# ثبا�

 )صالحة ت�ب)يا، مقب)لة �لمعامال� �� ؛)١( �)لج نتائج )تبي� لأل��#، ى�لكل

D�سة ألغ��ل���لحالية �:  
  �الستبانة ألبعا� �لثبا� معامل) ٣ (ج�)ل

 �ل��خلي تسا��ال معامل �لعبا��� ع�� �الستبانة �بعا�

 ٠,٧٥١ ٩ �لتعليمية �لت��بي�

 ٠,٣٦٣ ٨ �لنفسية �لت��بي�

 ٠,٦٩٦ ١٠ �لصحية �لت��بي�

 ٠,٨٠٠ ٢٧ �لكلي �التسا� معامل

 م�تفعا، جا8 �الستبانة ألبعا� �لكلى �التسا� معامل �� ؛)٣ (ج�)ل م� يتضح

  ٠,٨٠٠N بنسبة

 عينة خا�] م� �ثني� على ابت&بيقه �لمقابلة، ثبا� م� �لباحثا� تأك�: �لمقابلة .٢

 :ع� للكش- �أل�)�� لع= خالل م� نفسها؛ سماته� يحمل)� )لك� �ل���سة،

 �.  Z(ألسئلة )ض�للمبح)< . 

 N�لمقابلة تحتاجه �ل(" �ل م� قيا3  .= 

  .,ج��ئها كيفية على �لت��ي=  .] 

 ٣٠ ح�)� ىف سيك)� �لمقابلة ,ج��8 يستل � "�ل( �ل)ق� �� �لباحثا�؛ )ت)صل

  .للمبح)ثي� )�ضحة كان� ألسئلة� �� كما �قيقة،

paHÌnß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 يمثل)� �ل(ي� �لعمانية لألس� �لعمل )جهة �لتعليمي، �لمست)": �لمستقلة �لمتغي��� �

  .�ل���سة عينة

 �لتى )�لنفسية؛ )�لصحية �لتعليمية �لت��بي� �ست��مة مستقبل: �لتابعة �لمتغي��� �

- ك)في� (ك)�)نا جائحة �ثنا8 3�لم��� غل� فت�# خالل �لعمانية �ألس� �تخ(تها

١٩(N  

paõaŠug@Õîjİm@ò�a‰†ÛaZ@ @

  :�لتالية )�لخ&)�� �إلج��8�� )ف� �ل���سة؛ بت&بي� �لباحثا� قا�

 �تبع� ى�لت )�لت��بي� ،)١٩-ك)في� (ك)�)نا بجائحة �لم�تب& �لت�ب)" �أل�= ق��#8 .١

  .)�ألجنبية �لع�بية، �لم��جع م� في�)سها؛ �نتشا� Cل ىف

  ).�الستبانة (�ل���سة ��)�� تصمي� .٢

٣. Dع� ��أل�)�لمحكمي�؛ على �لص�� م� للتأك� �اه� Cل�# "�لأل�.  



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)ÝjÔn7ß@òßa†n�a@Hia†nÛa@òîàîÜÈnÛa@òîz–Ûaë@(… ٥٥ 

  ).�الستبانة (���# ثبا� قيا3 .٤

 ؛)�ل���سة عينة (�لمعنية �لفئة ,لى �ل��ب& )نش� ,لكت�)نيا، �الستبانة ���# تصمي� .٥

  .٢٠٢٠/ ٣/ ٢٨ - ٢٠٢٠/ ٣/ ٦ م� �لممت�# �لفت�# خالل

 عينة (�ل��خلية بمحافCة �ألس� م� �لمعنية �لفئة على ,لكت�)نيا �ل��ب& ت) يع .٦

  ).�ل���سة

  ).�ل���سة عينة (يمثل)� مم� �س� ١٠ مع �لمقابال� ,ج��8 .٧

 جان= ,لى ؛SPSS �إلحصائية �لبيانا� معالج عب� جمعها ت� �لتى �لبيانا� تحليل .٨

  N�لعينة �ف��� عليها �جمع �لتى �لنقا& )تح�ي� كتابيا، �لمقابال� تف�يغ

  N)�لت)صيا� بالنتائج، لخ�)]� .٩

kîÛb�þa@òîöb–y⁄aZ@ @

-C( لباحثا��ل� � �إلحصائية � SPSS لبيانا� تحليل ىف�لت �بع� جمعها؛ ت� ى 

  :�لتالي �لنح) على �الستبانة، ت&بي�

  :�الستبانة .١

  N�أل��# ثبا� م� للتأك� ك�)نباg �لفا �لثبا� معامل  .� 

  .)�لتك����� �لمئ)ية، �لنس=  .= 

 عينة �ف��� لتق�ي��� �لمعيا�ية )�النح��فا� �لحسابية، ��لمت)س&ا �ستخ��]  .] 

  .�ألم)� أل)ليا8 �لعمل )جهة �لعلمية، لل��جة تبعا �ل���سة؛

 عينة �ف��� بي� �إلحصائية �لف�)قا� ,لى للتع�- ؛One Way Anova �ختبا�  .� 

  N�لعمل )جهة �لعلمية، �ل��جة لمتغي�" تبعا �ل���سة؛

 م�تبة بيانا� هيئة على )ضعها ت� �لعينة؛ ف���� ,جابا� تف�يغ بع�: �لمقابلة .٢

 تحليل �سل)= باستخ��� سU�ل؛ كل حس= ح�#، على شخS لكل �إلجابة )مح��#

  .�لن)عي �لمحت)"

  :�لمئ)ية �لنس= لتصني- �ل���سة ىف) �لحك� معيا� (�لمعتم� �لمح�
  �ل���سة فى �لمعتم� �لمح�) ٤ (ج�)ل

 �لمست)" �لنسبة �مت���

 ليةعا %١٠٠ -%٧٥

 مت)س&ة %٧٤ -٥٠

 ضعيفة %٤٩ -%٢٥

 منع�مة %٢٥ م� �قل

(Hasson& Arnetz, 2005)  

wöbnã@Lò�a‰†Ûa@bèn’ÓbäßëZ@ @

 �إلجابة ىف )�لتك����� �لمئ)ية، �لنس= �حتسا= ت� �ل���سة؛ �سئلة ع� لإلجابة

 الثة�لث �لف�عية �ألسئلة ع� لإلجابة) ال �� نع�؛ (�لخيا�ي� �ح� �تخ(� ى�لت �ألسئلة ع�

 �تخ(تها ى�لت )�لنفسية )�لصحية �لتعليمية �لت��بي� مست)" ما نص� ى)�لت �أل)لى؛

 ت� �ألسئلة؛ ه(� ع� )لإلجابة ؟،)١٩- ك)في� (ك)�)نا �نتشا� فت�# خالل �لعمانية �ألس�

  ):٥ (ج�)ل م� يتضح كما للمحا)�، �لمئ)ية �لنس= �ستخ�]
  �لعمانية �ألس� �تخ(تها ى�لت )�لنفسية �لصحية) �لتعليمية للت��بي� �لمئ)ية �لنس=) ٥ (ج�)ل

 �ل�تبة �لمست)" ال نع� �لمح)�

 �لثال< مت)س& %٣٣,٥ %٦٦,٥ �لتعليمية �لت��بي�

 �لثاني عالية %٢٢,٥ %٧٧,٥ �لنفسية �لت��بي�

 �أل)ل عالية %١٣,٦ %٨٦,٤ �لصحية �لت��بي�

  عالية %٢٢,٩ %٧٧,١ للمحا)� �لكلية �لنسبة

 لصالح كان� �لعمانية �ألس� �تخ(تها ى�لت للت��بي� نسبة �على ��) ٥ (ج�)ل يشي�

 �لت��بي� تليها عال، بمست)" ى)ه ،%٨٦,٤ نسبتها بلغ� حي< �لصحية؛ �لت��بي�

 �لثالثة �لم�تبة ىف �لتعليمية �لت��بي� )جا�8 عال، بمست)"% ٧٧,٥ بلغ� ى�لت �لنفسية

 �ألسبا= م� مجم)عة ,لى (ل� ثا��لباح )يع ) مت)س&ة، نسبة ى)ه ؛%٦٦,٥ بنسبة

 �الحت�� ية، بالت��بي� �ألخ( )�همية �لت)عية، نش� ىف ى�لم�ئ �إلعال� �)�: في تتمثل

 �لتثقي- ىف �إلعال� �)� بشأ� �ل���سا� م� �لع�ي� ,ليه �شا�� ما مع يتف� )ه(�

 محم� �ثيلة ؛٢٠١٦ �لحافC،عب� نا�ية ؛٢٠٢٠ �لش�ما�، ع�يل (ك���سة �لصحي؛

 �لت)�صل شبكا� تلعبه "�ل( �ل�)� جان= ,لى ه(� ،)٢٠١٥ �لص�ي�، تا�)مخ

 بالت��بي� �ألخ( �همية بشأ� )خب��� معا�- م� ت��)له يت� )ما �الجتماعي،

 م� تلعبه )ما �إلنت�ن�، )شبكة ،)١٩-ك)في� (ك)�)نا في�)3 م� لل)قاية �الحت�� ية

 �الجتماعية �لعالقا� تلعبه "ل(� �ل�)� ك(ل� �لنا3، بي� ى�لصح �لتثقي- نش� ىف �)�

 )�لت��بي� �لفي�)3، م� �ل)قاية &��ئ� ىف )�لخب��� للمعا�- )تبا�له� �لنا3، بي�

 ���سة ت)صيا� مع �ل���سة نتائج )تتف� يتخ()نها، ى�لت )�لنفسية )�لصحية �لتعليمية

 ك)�)نا في�)3 بشأ� �لتثقي- حمال� بأهمية �)ص� ى�لت ؛)٢٠٢٠ محم�، �لسي�(

 �لمعنية �أل&��- جميع )تحمل �الحت�� ية، �لت��بي� جميع لفه�) ١٩- في�ك)(

 ؛)٢٠٢٠ �لشيمي، محم� (���سة مع تتف� كما. �أل ما� )ق� �الجتماعية �لمسU)لية

 مص��� باعتبا�5 ب)�فيس�ل على �العتما� مع�ال� ��تفا\ ,لى نتائجها تشي� ى�لت

 ك)�)نا في�)3 م� �لشخصية ة�ل)قاي ت��بي� ),ج��8�� �لمعل)ما�، على للحص)ل

 �ل���سة؛ نتائج بشأ� �لمعل)ما� م� )لم ي� �لفعالة، �لسل)كيا� )تشجيع ،)١٩- ك)في�(

  :��نا5 يتضح كما �لمحا)�، م� مح)� لكل �لمئ)ية �لنس= باستخ��] �لباحثا� قا�

 مست)" ما )ه) �أل)ل �لسU�ل عليها نS ى�لت �لتعليمية بالت��بي� �لمتعلقة �لنتائج �

 ه(� ع� لإلجابة �لغل�؟ فت�# ىف �لعمانية �ألس� �تخ(تها ى�لت �لتعليمية ت��بي��ل

 يتضح كما ال، �� بنع� �جاب)� �ل(ي� �لعينة ألف��� �لمئ)ية �لنس= حسا= ت� �لسU�ل؛

  ).٦ (ج�)ل م�
  )�لتعليمية �لت��بي� (�أل)ل �لمح)� �سئلة) ٦ (ج�)ل

 �ل�تبة �لمست)"  (%)ال  (%)نع� �ألسئلة

 �لخام3 مت)س& ٣٥,٨ ٦٤,٢ �بن�؟ لتعلي� ب�ت)ك)ال؛ �� خ&ة )ضع� هل

 للمحافCـة  �بنـ�  )معل� بين� مشت�كة ي)مية خ&ة )ضع� هل
 �لغل�؟ فت�# خالل ى�لتعليم مست)�5 على

 �لسا�3 مت)س& ٤٣,٣ ٥٦,٧

 علـى  �بنـ�  لتشجيع �لمن ل؛ ىف ق��8# مكتبة بتجهي  قم� هل
 ؟)١٩-ك)في�( ك)�)نا �نتشا� فت�# خالل �لق��#8

 �لسابع ضعي- ٥٣,٧ ٤٦,٣

 خالل �ل���سية حصصه �بن� فيها يتلقى خاصة غ�فة هيئ� هل
 �لغل�؟ فت�#

 �لثال< عال ٢٣,٩ ٧٦,١

 فتـ�#  خـالل  ��)سه بم)�عي� �بن� لت(كي� ج�)ال )ضع� هل
 �لغل�؟

 �لثاني عال ١٨,٧ ٨١,٣

 ل�أل) عال ٣,٧ ٩٦,٣ بع�؟ ع� �لتعل� مستل ما� البن� )ف�� هل

 مت)س&ة ٣٥,٨ ٦٤,٢ �لتعل�؟ �)قا� لضب& ى من بج�)ل ي)مية خ&ة )ضع� هل
 �لخام3
 مك��

 )مست)�5 �بن� �حتياجا� مع تتناس= تعليمية �نش&ة صمم� هل
 �لتعليمي؟

 �لثام� ضعيفة ٥٩,٧ ٤٠,٣

 �ل��بع مت)س&ة ٢٦,٩ ٧٣,١ �بن�؟ مست)" لمع�فة �لم��سي� مع تت)�صل هل

  مت)س&ة %٣٣,٥ %٦٦,٥ �لكلية �لنس=

 بلغ�" نع�“� �جاب)� لم� �لتعليمية للت��بي� �لكلية �لنسبة ��) ٦ (ج�)ل يشي�

 )ف�� هل "عبا�# )�حتل� عالية، ليس� نسبة )هى مت)س& بمست)" ،%٦٦,٥

 لها �لمئ)ية �لنسبة بلغ� حي< �أل)لى؛ �لم�تبة" بع�؟ ع� �لتعل� مستل ما� البن�

 تعليمية �نش&ة صمم� هل "عبا�# ل��حت حي� فى عالية، نسبة )هى% ٩٦,٣

 )هى% ٤٠,٣ ب)�قع نسبة �قل" �لتعليمي؟ )مست)�5 �بن� �حتياجا� مع تتناس=

 جائحة بسب= ح�< �ل(" �لمفاجئ �لتغيي� ,لى (ل� يع)� )�بما ضعي-، بمست)"

 بع�ما �بنائه�؛ تعلي� فى �ألم)� �)ليا8 )��)�� مها� )تغيي� ،)١٩-ك)في� (ك)�)نا

 مع�فة ضع- ,لى �لنتيجة ,�جا\ )يمك� �لم��سة، على يلقى مالكا �لع=8 كا�

 ما مع يتف� )ه(� �خ�"، بمها� �شتغاله� بسب= �) �لت��يسية، باألسالي= �ألس�

 بأعماله� �آلبا8 �نهما� بشأ�) ٢٠٠٤ ب�)b، )�مضا� قن�يل محم� (,ليه �شا�

 �لثقافية ع)�مل�ل م� مجم)عة ,لى (ل� يع)� )�بما. ي)مه� �)قا� مع�C تأخ( �لتى

 جان= فى خاصة �إلنجلي ية؛ باللغة مع�فته� قص)�: منها �ألس�؛ ل�" )�لت�ب)ية

 كما). ٢٠٢٠ ع ي ، )سامية يحيا)" نجا# (�شا� كما �إلنت�ن�، شبكة مع �لتعامل

 )�لم��سة؛ �ألس�# بي� �لت)�صل ضع- نتيجة ,لى �لمح)� ه(� نتيجة ع ) يمك�

 ه(� نتيجة )تUك� �بنائه�، لتعلي� �لال مة �لتعليمية ي�بالت��ب لألخ( �ألس� يUهل بما

 �ألس� ت�كي  �همية بشأ�) ٢٠١٥ )Vخ�)�، ,ببست� ج)ي3 (,ليه ي�ع) ما �لمح)�

  N)ت&)�ها �بنائه� تعل�  يا�# على

 �لعمانية �ألس� �تخ(تها ى�لت �لنفسية �لت��بي� مست)" ما نصه �ل(" �لثانى �لسU�ل �



�a‰…pb@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 
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 الستجابا� �لمئ)ية �لنس= حسا= ت� �لسU�ل؛ ه(� ع� لإلجابة �لغل�؟، فت�# ىف

  ).٧ (ج�)ل م� يتضح كما ال، �� بنع�، �جاب)� �ل(ي� �لعينة �ف���
  )�لنفسية �لت��بي� (�أل)ل �لمح)� �سئلة) ٧ (ج�)ل
 �ل�تبة �لمست)"  (%)ال  (%)نع� �ألسئلة

 �سـئلته�  عـ�  )�إلجابة �لنش&، للح)�� البن� �لمجال تفسح هل
 )١٩-ك)في� (ك)�)نا �)3في بشأ�

 �أل)ل عال ٦,٠ ٩٤,٠

 )حمايـة  �لعائلـة  حماية مسU)لية تحمل ىف �بنا8� تش�� هل
 ؛)١٩-ك)فيـ�  (ك)�)نـا  في�)3 م� �إلصابة خ&� م� �نفسه�

 )�لمسU)لية؟ للمجم)عة باالنتما8 شع)�ه� يع   بما

 �لثال< عال ٩,٠ ٩١,٠

 عـ�  ق-)تت) ،)١٩-ك)في� (ك)�)نا خب� ع� �بن� ت&مئ� هل
 عنه؟ �لسيئة باألخبا� ,خبا�ه�

 �لخام3 عال ١١,٩ ٨٨,١

 شـع�)�  ,(� عـا�b؛  �ألمـ�  �� )تخبـ�ه�  �بنا8� ت&مئ� هل
 ؟)١٩-ك)في� (ك)�)نا في�)3 م� بالخ)-

 �ل��بع عال ١٠,٤ ٨٩,٦

 لفيـ�)3  �لصحية للق)�ع� �متثاله ع�� حالة ىف �بن� تعاق= هل
 ؟)١٩-ك)في� (ك)�)نا

 ام��لث ضعي- ٥١,٥ ٤٨,٥

 ك)�)نـا  لجائحـة  �إلخبا�ية للتغ&ية �بن� تع�D م� تقلل هل
 �الجتماعي؟ �لت)�صل )سائل عب�) ١٩-ك)في�(

 �لسا�3 مت)س& ٣٥,٨ ٦٤,٢

 خالل �ل�ياضية �لمما�سا� على �لمحافCة على �بن� تشجع هل
 �لنفسي؟ �لضغ& م� للتخفي- �لحج�؛ فت�#

 �لثاني عال ٦,٧ ٩٣,٣

 ى�الجتمـاع  �لت)�صـل  شـبكا�  ���ستخ� على �بن� تشجع هل
 فيـ�)3  م� �لخ)- )تقلل �ألمل، تب< ,يجابية؛ قصS لق��#8
 ؟)١٩-ك)في� (ك)�)نا

 �لسابع  مت)س& ٤٨,٥ ٥١,٥

  عال %٢٢,٥ %٧٧,٥ �لكلية �لنس= 

 ،٧٧,٥ بلغ�" نع�"� �جاب)� مم� �لنفسية للت��بي� �لكلية �لنسبة ��) ٧ (ج�)ل يشي�

 �لنش& للح)�� البن� �لمجال تفسح هل "عبا�# )�حتل� عال، بمست)" )جا�8

 حي< �أل)لى؛ �لم�تبة)" ١٩- ك)في� (ك)�)نا في�)3 بشأ� �سئلته� ع� )�إلجابة

 على �بن� تشجع هل "عبا�# �حتل� كما عالية، نسبة )هى% ٩٤ نسبتها بلغ�

 �لضغ& م� للتخفي- �لحج� فت�# خالل �ل�ياضية �لمما�سا� على �لمحافCة

 )عى على )ت�ل �يضا، عالية نسبة )هى% ٩٣,٣ بنسبة �لثانية تبة�لم�" �لنفسي؟

 C -(�Cل فى �ل&فل مع �لتعامل فى �لنفسية �لت��بي� �تخا( بأهمية �لعمانية �ألس�

 �ل��حة ت)في� على ح�صه� على ت�ل كما ،)١٩- ك)في� (ك)�)نا جائحة

 في �لصحة ) ��# لعبته �ل(b �ل�)� ,لى (ل� يع)� )�بما أل&فاله�، )�ل&مأنينة

 )منCمة ) ��# م� �لمعتم�# �لت)عية �سائل نش� خالل م� )�لتثقي- �لت)عية

 م� )�لشفا8 )�ل)فا# �إلصابة بنس= �لخاصة �إلحصا8�� )تق�ي� �لعالمية، �لصحة

 مصا�� مع )�لت)�صل �لش��كة تع ي  على )�لعمل ،)١٩- ك)في� (ك)�)نا في�)3

 )ه(� �لصحيحة، �لمعل)ما� تق�ي� في �تجا�به م� )�الستفا�# �لمختلفة، �إلعال�

 ���# �لصحي �ل)عي �عتبا� بشأ�) ٢٠٢٠ ع ) ، ه)ي�� (,ليه �شا� ما مع يتف�

 بالصحة، �لتمتع على �إلنسا� لمساع�# �لمهمة �لع)�مل �ح� فه) �لصحة؛ لتع ي 

 �� خاصة )�لمجتمعا�؛ �ألف��� لسل)� �إليجابي �لتغيي� في �ل �)ية حج� )يمثل

 �إلنجا  على �عتما�5 قبل �لصحي �لتثقي- على ي�تك  للجميع صحة�ل تحقي�

 �شا�� حي< �إلنت�ن�؛ شبكة تلعبه �ل(b �ل�)� ,لى (ل� ع ) يمك� كما .�ل&بي

 م� ن)\ ,ح��< فى يساع� �إلنت�ن� �� ,لى) ٢٠١٦ �لحافC، عب� نا�ية (���سة

 �لصحة على Cللحفا �لال مة �لمها��� �ألف��� تكس= فهي �الجتماعي؛ �لتغيي�

 عب� �إل�شا�ية �لب��مج لعبته �ل(b �ل�)� ,لى (ل� �لباحثا� يع ) كما .)تحسينها

 م� )�الستفا�# حض)�ها، م� �لنا3 عامة تمك� �لتي �لمختلفة �لمنصا�

 �لعني�، �ب) حنا� (,ليه �شا� ما مع يتف� )ه(� تنقل، �لتي )�لمعا�- �إل�شا���

 �ث� له كا� �لنفسية؛ �لصحة تع ي  في خ���لمست �إل�شا�b �لب�نامج ��) ٢٠٢١

 �ل���سة، عينة ل�") ١٩-ك)في� (ك)�)نا في�)3 م� �لقل� مست)" تقليل في

 خال� بنى محم� (,ليه �شا� ما مع يتف� كما �لمتابعة، فت�# حتى �لتأثي� )�ستم���

 �أل)بئة Vثا� )م)�جهة �ل)قاية فى مهما �)�� لألس�# ��) ٢٠٢٠ �لعCما�، )عم�

 تتف� كما �لنفسية، �ل)قاية مجال فى خاصة �ف���ها؛ على �لحفاC �جل م� ا�ية�لس

 �لكحالي، )خلفا� �لكحالى سال� (���سة ,ليه �شا�� ما مع �لمح)� ه(� نتيجة

 �لعمانى �لمجتمع ل�" �لنفسى �ألم� مست)" م� عال مست)" )ج)� م�) ٢٠٢٠

 تبعا ,حصائية �اللة (�� ف�)� )ج)� )ع�� ،)١٩-ك)في� (ك)�)نا جائحة Cل فى

 لمتغي� تبعا ,حصائية �اللة (�� ف�)� ت)ج� بينما �الجتماعي؛ �لن)\ لمتغي�

 �لمجتمع �ف��� ,كسا= بض�)�# �ل���سة )�)ص� �لم)Cفي�، لصالح �لعمل &بيعة

 ك)�)نا جائحة Cل فى �إليجابية للمشاع� �لمع  # )�لنفسية �الجتماعية �لمها���

. �لتفاعلية )�لمUتم��� �ل)�l تق�ي� فى )�لتقانة صا��لمن )ت)Cي- ،)١٩- ك)في�(

 �إل�شا� �� ,لى �شا�� �لتى) ٢٠٢١ �لخ)لي، محم� (���سة نتائج مع تتف� كما

 �لقي� تح�ي� فى �)�� له �� كما �لقه�b، �ل)س)�3 م� �لح� فى �)� له �لنفسى

  N�لنفسية ��لعمليا على �لمحافCة ,لى باإلنسا� ت�فع �لتى �الجتماعية؛ )�لسل)كا�

 �لعمانية �ألس� �تخ(تها ى�لت �لصحية �لت��بي� مست)" ما نصه "�ل( �لثال< �لسU�ل �

 �لعينة ألف��� �لمئ)ية �لنس= حسا= ت� �لسU�ل؛ ه(� ع� )لإلجابة �لغل�، فت�# ىف

  ).٨ (ج�)ل م� يتضح كما ،"ال "�� ،"نع� "� �جاب)� �ل(ي�
  )حية�لص �لت��بي� (�أل)ل �لمح)� �سئلة) ٨ (ج�)ل

  �ل�تبة �لمست)"  (%)ال  (%)نع� �ألسئلة

 م� لل)قاية �لصحية؛ بالمعايي� خاصة ب�)ت)ك)ال� )ضع� هل
 ؟)١٩-ك)في� (ك)�)نا في�)3 خ&�

 �لسا�3 عال ١٩,٤ ٨٠,٦

 �أل)ل عال ٣,٠ ٩٧,٠ باستم���؟ �لي�ي� مغاسل ىف �لصاب)� ت)ف� م� تتأك� هل

 )�ألهـل  سـ�# �أل بـي�  �الجتماعيـة  �ألنـش&ة  مـ�  تح� هل
 )�ألصحا=؟

 �لثال< عال ٩,٧ ٩٠,٣

 �لخام3 عال ١٢,٧ ٨٧,٣ �لعامة؟ �ألماك� ,لى �&فال� �خ( تجن= هل

 عال ٣,٠ ٩٧,٠ �لف��ية؟ �ل)قاية مع��� ��ت��8 ق)�ع� على تحافC هل
 �أل)ل
 مك��

 عال ٣,٠ ٩٧,٠ باستم���؟ �لبي� �ماك� ته)ية على تح�S هل
 �أل)ل
 مك��

 �لع)�# ف)� �لي�ي�؛ غسل على �لمستم� تنبيه�ل على تح�S هل
 �لمن ل؟ ,لى �ل�خ)ل )قبل مكا�، "� م�

 �لثاني عال ٥,٢ ٩٤,٨

 �لسابع عال ٢٢,٤ ٧٧,٦ مصا=؟ شخS "� ل)ج)� تأهبا خ&ة؛ )ضع� هل

 �ل��بع عال ١١,٢ ٨٨,٨ كا-؟ بشكل �لمعقما� ت)ف� هل

 ةحال ىف )�ح� مت� مسافة �حت���؛ لف�D عالما� )ضع� هل
 �لمن ل؟ ىف  �ئ� )ج)�

 �لثام� مت)س& ٤٦,٣ ٥٣,٧

  عال %١٣,٦ %٨٦,٤ �لكلية �لنس=

 بلغ�" نع�"� �ستجاب)� مم� �لصحية للت��بي� �لكلية �لنسبة ��) ٨ (ج�)ل يشي�

 ىف �لصاب)� ت)ف� م� تتأك� هل "عبا�# )�حتل� عالية، نسبة ى)ه% ٨٦,٤

 �لبي� �ماك� ته)ية ىعل تح�S هل ")عبا�# ،"باستم��� �لي�ي� مغاسل

 بلغ� حي< ؛"�أل)لى �لم�تبة ��ت��8 ق)�ع� على تحافC هل ")عبا�# ،"باستم���؟

 �تخا( بأهمية �لعمانية �ألس� ى)ع على ت�ل عالية، نسبة ى)ه% ٩٧ نسبتها

 �لباحثا� )يع ) ،)١٩-ك)في� (ك)�)نا جائحة C -(�Cل ىف �لصحية �لت��بي�

 �لصحة على يح�S فه) �لعماني؛ �لمجتمع بها يتص- ى�لت �لعامة �لسمة ,لى (ل�

 جان= ,لى (ل�، ,لى ت�ع)5 ى�لت �إلسالمية �لتعالي� منبع م� )�لنCافة �لعامة

 �لت)عية حمال� ,لى (ل� يع)� )�بما �لعماني، �لمجتمع ىف �لسائ�# �لثقافية �لع)�مل

 ى,ل سع� ى�لت. �لعالمية �لصحة منCمة ,ليها ت�ع) ى�لت �لصحية )�لنش���

 �لكماما�؟ تلب3 )كي- متى: منها �لصحية؛ بالت��بي� �لمتعلقة �ألم)� ت)ضيح

 �لباحثا� يع ) كما). ٢٠٢٠ �لعالمية، �لصحة منCمة (�لمغل)&ة �لمفاهي� )تصحيح

 ,لى ى)�لسع بالفي�)3، �إلصابة م� )�لقل� �لخ)- ىعامل ��تبا& ,لى (ل�

 )ته)ية �لكماما�، )لب3 عقيمهما،)ت �لي�ي� كغسل �لصحية؛ �لت��بي� بأخ( �الحتيا&

 ه(5 �لباحثا� يع ) كما. �ل)با8 �نتشا� فت�# خالل �لتجمعا� م� )�لح� �لمن ل،

 )شبكا� �الجتماعي، �لت)�صل )شبكا� �إلعال�، يU�يه "�ل( �ل�)� ,لى �لنتيجة

 مست)" �فع ىف �لبا�  �ل�)� لها كا� ى�لت )�لتثقي-؛ �لت)عية )حمال� �إلنت�ن�،

 �لسابقة �ل���سا� ,ليه �شا�� ما مع يتف� )ه(� �لعمانية، لألس� �لصحية ��لت��بي

 قس� &لبة م� ف�ي� بها قا� مي��نية ���سة به �شا�� ما جان= ,لى �ل(ك�؛ Vنفة

 ك)�)نا جائحة تأثي� بشأ� قاب)3 �لسل&ا� بجامعة ى�الجتماع )�لعمل �الجتما\

 )�� �لعليا، �للجنة بتعليما� ��لت م)% ٧٨ �� �لعمانية؛ �ألس� على) ١٩- ك)في�(

 عب� ت)�صله� فكا� �لجس�b؛ �لتباع� جان= ىف �الحت�� ية بالت��بي� �لت م)�% ٨٦
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 )عيه� على ي�ل )ه(� ،)٢٠٢١ )Vخ�)�، "�ل ي� (�لمختلفة �لت)�صل )سائل

 ه(� نتيجة تتف� كما بال)با8، �إلصابة خ&� لتقليل �لصحية بالت��بي� �اللت �� بأهمية

 تUك� ى�لت ؛)٢٠٢٠ �ش�-، سم� ؛٢٠٢٠ �ل��غ=، مCه� (���سة مع �لمح)�

  .�لصحية بالت��بي� �اللت �� �همية على

 �لمست)" متغي� �ث� ما نصهما "�ل( )�لخام3 �ل��بع �لسU�لي� ع� )لإلجابة �

 �لعمانية �ألس� تتخ(ها ى�لت )�لنفسية )�لصحية �لتعليمية �لت��بي� على ى�لتعليم

 جهة متغي� �ث� )ما �لم���3؟، )غل�) ١٩-ك)في� (�)ناك) �نتشا� فت�# خالل

 خالل �لعمانية �ألس� تتخ(ها ى�لت )�لنفسية )�لصحية �لتعليمية �لت��بي� على �لعمل

 "متغي� �ث� ع� )للكش- �لم���3؟، )غل�) ١٩-ك)في� (ك)�)نا �نتشا� فت�#

 النح��فا�)� �لحسابية، �لمت)س&ا� �ستخ��] ت� �لعمل؛ )جهة �لتعليمي، �لمست)"

 �)ليا8 عمل )جهة �لعلمية، لل��جة تبعا �ل���سة، عينة �ف��� لتق�ي��� �لمعيا�ية؛

  ).٩ (ج�)ل ي)ضحها كما �ألم)�؛
 لل��جة تبعا �ل���سة؛ عينة �ف��� لتق�ي��� �لمعيا�ية )�النح��فا� �لحسابية، �لمت)س&ا�) ٩ (ج�)ل

  �ألم)� أل)ليا8 �لعمل )جهة �لعلمية،
 �لمعيا�b �النح��- �لحسابي �لمت)س& �لع�� �لمست)" قل�لمست �لمتغي�

 ٠,١٠٩٠٣ ١,١٨٥٢ ٤ �بت��ئي

b���٠,١٨٩٧٠ ١,٢٣٣٣ ١٠ ,ع 

b(٠,١٥٥٨٩ ١,١٩٠٠ ٣١ ثان 

 ٠,١٥٤٢٦ ١,٢٣٦٣ ٢١ �بل)�

 ٠,١٢٤٢٨ ١,٢٣٢٢ ٥٢ بكال)�ي)3

 �لعلمية �ل��جة

 ٠,٢١٠٠٤ ١,٢٨٩٤ ١٦ عليا ���سا�

 ٠,١٥٦٦٨ ١,٢٤٨١ ٨٣ حك)مي ق&ا\

 ٠,١٠٣٩٨ ١,١٣٢٩ ١٧ خاS ق&ا\

 ٠,١٩٢٦٩ ١,١٩٧٥ ٦ ح�# �عمال
 �لعمل جهة

 ٠,١٤٤٤٠ ١,٢٣٥٤ ٢٨ يعمل ال

 �اللة مست)" عن� ,حصائية �اللة (�� ف�)� )ج)� ع�� ,لى) ٩ (ج�)ل يشي�

 ى�لت )�لنفسية )�لصحية �لتعليمية �لت��بي� �ست��مة بمستقبل ى�لكل للمح)� ٠,٠٥

-ك)في� (ك)�)نا جائحة خالل �لم���3 غل� فت�# خالل �لعمانية، س��أل �تخ(تها

 بلغ حي< �لعلمية؛ �ل��جة لمتغي� تبعا �ألم)�، �)ليا8 ن�C )جهة م� ،)١٩

 بلغ عاليا مت)س&ا �لعليا �ل���سا� ��جة م� �ألم)� أل)ليا8 ى�لحساب �لمت)س&

 ى�البت��ئ ��جة م� �ألم)� أل)ليا8 ى�لحساب �لمت)س& بلغ بينما ،١,٢٨٩٤

  .منخفD ىحساب مت)س& )ه) ؛١,١٨٥٢

 )ج)� ع�� ,لى فتشي� ؛)٩ (ج�)ل م� �لثانية �لج ئية ىف �لعمل جهة حي< م� �ما

 بمستقبل ى�لكل للمح)� �قل �) ٠,٠٥ �اللة مست)" عن� ,حصائية �اللة (�� ف�)�

 خالل ية�لعمان �ألس� �تخ(تها ى�لت )�لنفسية، )�لصحية �لتعليمية �لت��بي� �ست��مة

 �)ليا8 ن�C )جهة م� ،)١٩-ك)في� (ك)�)نا جائحة خالل �لم���3 غل� فت�#

 �ل(ي� �ألم)� أل)ليا8 ى�لحساب �لمت)س& بلغ حي< �لعمل؛ جهة ض)8 ىف �ألم)�

 بلغ بينما عال، ىحساب مت)س& )ه) ،١,٢٤٨١ ى�لحك)م �لق&ا\ ىف يعمل)�

 )ه) ؛١,١٩٧٥ �لح�# ألعمال� ىف يعمل)� �ل(ي� �ألم)� أل)ليا8 ى�لحساب �لمت)س&

  .منخفD ىحساب مت)س&

 �إلحصائية �لمعالجة بإج��8 �ل���سة ه(5 باحثا قا� فق� �لف�)�؛ مص�� )لمع�فة

  :�آلتي )ف� ىتفصيل بشكل �لمستقلة للمتغي��� �لال مة

 على �لباحثا� �عتم� فق� �لعلمية؛ �ل��جة تأثي� ع� للكش-: �لعلمية �ل��جة .١

 مص�� ,لى للتع�- One Way Anova "�ألحا� ��لتباي تحليل �ختبا�

 �تخ(تها ى�لت )�لنفسية )�لصحية �لتعليمية �لت��بي� �ست��مة بمستقبل �لف�)�

-ك)في� (ك)�)نا جائحة خالل �لم���3، غل� فت�# خالل �لعمانية، �ألس�

) ١٠ ()ج�)ل �لعلمية، �ل��جة ض)8 ىف �ألم)� �)ليا8 ن�C )جهة م� ؛)١٩

  .(ل� ي)ضح

 �ل���سة؛ عينة �ف��� بي� �إلحصائية �لف�)قا� ,لى للتع�- One Way AnovA �ختبا�) ١٠ (ج�)ل
  �لعلمية �ل��جة لمتغي� تبعا

 �لمح)�
 مجم)\
 �لم�بعا�

 ��جة
 �لح�ية

 مت)س&
 �لم�بعا�

)-( 
 �ل�اللة

 �إلحصائية

 ٠,٠٧١ ٥ ٠,٣٥٤ �لمجم)عا� بي�

 ٠,٠٦٦ ١٢٨ ٨,٤١١ �لمجم)عا� ��خل
 �لمح)�
 �أل)ل

  ١٣٣ ٨,٧٦٥ �لمجم)\

٠,٣٧٦ ١,٠٧٨ 

 ٠,٠٧٣ ٥ ٠,٣٦٦ �لمجم)عا� بي�

 ٠,٠٢٤ ١٢٨ ٣,٠٩٦ �لمجم)عا� ��خل
 �لمح)�
 �لثاني

  ١٣٣ ٣,٤٦٢ �لمجم)\

٠,٠١٣ ٣,٠٢٤ 

 ٠,٠١٨ ٥ ٠,٠٩١ �لمجم)عا� بي�

 ٠,٠٢٦ ١٢٨ ٣,٣١٧ �لمجم)عا� ��خل
 �لمح)�
 �لثال<

  ١٣٣ ٣,٤٠٨ �لمجم)\

٠,٦٢٤ ٠,٧٠١ 

 ٠,٠٢٣ ٥ ٠,١١٥ �لمجم)عا� بي�

 ٠,٠٢٤ ١٢٨ ٣,٠١٤ �لمجم)عا� ��خل
 �لمح)�
 �لكلي

  ١٣٣ ٣,١٢٩ �لمجم)\

٠,٤٣٥ ٠,٩٧٧ 

 ى�لثان �لمح)� ىف ,حصائية �اللة (�� ف�)� )ج)�) ١٠ (ج�)ل م� يتضح

 لمتغي� �لغل� فت�# ىف �لعمانية �ألس� �تخ(تها ى�لت �لنفسية �لت��بي� على �ل��ل

 �ست��مة بمستقبل يتعل� فيما �قل؛ �) ٠,٠٥ �ل�اللة مست)" عن� �لعلمية �ل��جة

 فت�# خالل �لعمانية �ألس� �تخ(تها ى�لت )�لنفسية )�لصحية �لتعليمية �لت��بي�

 �)ليا8 ن�C )جهة م� ؛)١٩-ك)في� (ك)�)نا جائحة خالل �لم���3 غل�

 قيمة ى)ه ٣,٠٢٤ )- (قيمة بلغ� حي< �لعلمية؛ �ل��جة ض)8 ىف �ألم)�

 ،)-(ل �لج�)لية بالقيمة بمقا�نتها ،٠,٠٥ �ل�اللة مست)" عن� ,حصائيا ��لة

 شيفيه م�" �ختبا� �ستخ��� ت� �لعلمية؛ �ل��جة لفئا� �لف�)� مص�� )لمع�فة

Scheffe لبع�ية، للمقا�نا��) ١١ (ج�)ل )ي)ضح �(ل.  
  �لثاني للمح)� �ية�لبع للمقا�نا� (Scheffe test) شيفيه �ختبا�) ١١ (ج�)ل

 Subset for alpha=0.05 �لع�� �لعلمية �ل��جة

b���١,١٣٧٥ ١٠ ,ع 

b(١,١٨١٥ ٣١ ثان 

 ١,٢٢٠٢ ٢١ �بل)�

 ١,٢٣٠٨ ٥٢ بكال)�ي)3

 ١,٢٥٠٠ ٤ �بت��ئي

 ١,٣٤٣٨ ١٦ عليا ���سا�

Sig. ٠,٠٧٤ 

 م� �ألم)� �)ليا8 لصالح �إلحصائية �لف�)قا� ��) ١١ (ج�)ل م� يتضح

 �لتى �لنفسية بالت��بي� يتعل� فيما ؛)�لعليا �ل���سا� (�لعلمية ل��جة� ()"

 ض)8 فى �ألم)� �)ليا8 ن�C )جهة م� �لغل� فت�# فى �لعمانية �ألس� �تخ(تها

 ()" �ألس� )معا�- ثقافة ��تفا\ ,لى (ل� �لباحثا� )يع ) �لعلمية، �ل��جة

 �لمعا�- �ستقصا8 فى ���ية �كث� جعله� �لتعلي� خب�# أل� �لعليا؛ �ل���سا�

 �ألس� مع تعامله� فى يتبع)ها �� يج= �لتى �لنفسية، بالت��بي� �لم�تب&ة

 �لتى (Aarab, M., 2020) ���سة مع �ل���سة ه(5 نتائج )تتف� )�ألبنا8،

  م� فى لل&فل �لصحية �لعناية فى لألس�# �لتعليمى �لمست)" تأثي� �ك��

  N)١٩- ك)في� (ك)�)نا جائحة

 One Way Anova "�ألحا� �لتباي� تحليل �ختبا� على �لباحثا�: �لعمل جهة .٢

 )�لصحية �لتعليمية �لت��بي� �ست��مة بمستقبل �لف�)� مص�� ,لى للتع�-

 جائحة خالل �لم���3 غل� فت�# خالل �لعمانية، �ألس� �تخ(تها ى�لت )�لنفسية

 �لعمل جهة ض)8 ىف �ألم)� �)ليا8 ن�C )جهة م� ؛)١٩-ك)في� (ك)�)نا

  :(ل� ي)ضح) ١٢ ()ج�)ل �س�#، كلل
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 �ل���سة؛ عينة �ف��� بي� �إلحصائية �لف�)قا� ,لى للتع�- One Way Anova �ختبا�) ١٢ (ج�)ل
  �ألم)� أل)ليا8 �لعمل جهة لمتغي� تبعا

 �لمح)�
 مجم)\
 �لم�بعا�

 ��جة
 �لح�ية

 مت)س&
 �لم�بعا�

)-( 
 �ل�اللة

 �إلحصائية

 ٠,١٤٦ ٣ ٠,٤٣٩ �لمجم)عا� بي�

 ٠,٠٦٤ ١٣٠ ٨,٣٢٦ �لمجم)عا� ��خل
 �لمح)�
 �أل)ل

   ١٣٣ ٨,٧٦٥ �لمجم)\

٠,٠٨٢ ٢,٢٨٧ 

 ٠,٠٦١ ٣ ٠,١٨٣ �لمجم)عا� بي�

 ٠,٠٢٥ ١٣٠ ٣,٢٧٨ �لمجم)عا� ��خل
 �لمح)�
 �لثاني

   ١٣٣ ٣,٤٦٢ �لمجم)\

٠,٠٦٩ ٢,٤٢٥ 

 ٠,٠٦٩ ٣ ٠,٢٠٦ �لمجم)عا� بي�

 ٠,٠٢٥ ١٣٠ ٣,٢٠٢ �لمجم)عا� ��خل
 �لمح)�
 �لثال<

   ١٣٣ ٣,٤٠٨ �لمجم)\

٠,٠٤٣ ٢,٧٩٠ 

 ٠,٠٦٥ ٣ ٠,١٩٤ �لمجم)عا� بي�

 ٠,٠٢٣ ١٣٠ ٢,٩٣٥ �لمجم)عا� ��خل
 �لمح)�
 �لكلي

  ١٣٣ ٣,١٢٩ �لمجم)\

٠,٠٣٩ ٢,٨٧٠ 

 �ل�اللة مست)" عن� ,حصائية �اللة (�� ف�)� ب)ج)�) ١٢ (ج�)ل يشي�

 على �ل��ل �ألم)� أل)ليا8 �لعمل جهة متغي�ل بالنسبة �لثال< للمح)� ٠,٠٥

 قيمة بلغ� حي< �لغل�؛ فت�# ىف �لعمانية �ألس� �تخ(تها ى�لت �لصحية �لت��بي�

 )ه(5 ،٠,٠٥ �ل�اللة مست)" ع� ,حصائيا ��لة قيمة ى)ه ،٢,٧٩٠) -(

 ج�)ل ي)ضحه كما �لحك)مي؛ �لق&ا\ م� �ألم)� �)ليا8 لصالح �لف�)�

)١٣:(  

 ى�لكل �لتباي� للمح)� بالنسبة �لعمل جهة لمتغي� ,حصائية ف�)� Cه�� كما

 �تخ(تها ى�لت )�لنفسية )�لصحية �لتعليمية �لت��بي� �ست��مة بمستقبل �لمتعل�

) ١٩-ك)في� (ك)�)نا جائحة خالل �لم���3، غل� فت�# خالل �لعمانية، �ألس�

 ��لة قيمة ى)ه ،٢,٨٧٠) - (قيمة بلغ� حي< �ألم)�؛ �)ليا8 ن�C )جهة م�

 م� �ألم)� �)ليا8 لصالح �لف�)� )ه(5 ،٠,٠٥ �ل�اللة مست)" عن� ,حصائيا

  ):١٣ (ج�)ل ي)ضحه كما �لحك)مي؛ �لق&ا\
  �لثال< للمح)� �لبع�ية للمقا�نا� Scheffe test شيفيه �ختبا�) ١٣ (ج�)ل

 Subset for alpha= 0.05 �لع�� �لعمل جهة

 ١,٠٥٨٨ ١٧ �لحك)مي �لق&ا\

 ١,١٠٠٠ ٢٨ �لخاS �لق&ا\

 ١,١٥٩٠ ٨٣ ح�# �عمال

 ١,٢٠٠٠ ٦ يعمل ال

Sig. ٠,١٢١٠ 

 �لكلي �لتباي� لمح)� �لبع�ية للمقا�نا� (Scheffe test) شيفيه �ختبا�): ١٤ (ج�)ل

 Subset for alpha= 0.05 �لع�� �لعمل جهة

 ١,١٣٢٩ ١٧ �لحك)مي �لق&ا\

 ١,١٩٧٥ ٦ �لخاS �لق&ا\

 ١,٢٣٥٤ ٢٨ ح�# �عمال

 ١,٢٤٨١ ٨٣ ليعم ال

Sig. ٠,٢٣٦٠ 

 �لق&ا\ ىف �لم)Cف)� يتلقاها ى�لت �لتعليما� بسب= (ل� �لباحثا� )يع )

 �الحتكا� جان= ,لى �لصحي، بالجان= �الهتما� ل�يه� ع  � ى�لت ى�لحك)م

 ج 8� جعلتها ى�لت بينه�؛ )�لخب��� �لمعا�- )تبا�ل �لمUسسة، ىف بالم)Cفي�

 يتلق)� ى�لحك)م �لق&ا\ ىف �لم)Cفي� �� ن=جا ,لى �لي)مية، مما�ساته� م�

) ١٩-ك)في� (ك)�)نا جائحة �نتشا� فت�# ىف كثف� ى�لت �لت��يبية �ل�)���

 ,ليه �شا�� ما مع ه(� نتيجة )تتف�. يتخ()نها ى�لت �لصحية �لت��بي� ع�

 )ج)� ,لى �شا�� ى�لت ؛)٢٠٢٠ �لكحالي، )خلفا� ى�لكحال سال� (���سة

 جائحة Cل ىف ى�لعمان �لمجتمع ل�" ى�لنفس �ألم� مست)" م� عال مست)"

 لمتغي� تبعا ,حصائية �اللة (�� ف�)� )ج)� )ع�� ،)١٩-ك)في� (ك)�)نا

 &بيعة لمتغي� تبعا ,حصائية �اللة (�� ف�)� ت)ج� بينما �الجتماعي، �لن)\

  .�لم)Cفي� لصالح �لعمل

 �لعمانية �ألس� ,ليها ت�ن) ى�لت �لمستقبلية �لت��بي� ما: نصه "�ل( �لسا�3 �لسU�ل �

 بمقابلة �لباحثا� قا� �لسU�ل؛ ه(� ع� لإلجابة �خ�"؟، جائحة "� )ج)� حالة ىف

 �ختيا�ه� ت� )ق� �لباحثي�، مع تجا)ب� ى�لل)�ت ه� �ألمها� )كان� �س�، ١٠

 على �لتع�- به�- �لهات- خالل م� معه� �لمقابلة ,ج��8 )ت� قص�ية، ب&�يقة

 )(ل� �خ�"، جائحة "� )ج)� حالة ىف �ألس� بها تق)� ى�لت �لمستقبلية �لت��بي�

 �لثالثة �لمحا)� بشأ� �ألمها� ىعل �لتساUال� م� مجم)عة &�Z ع�D م�

 مقابلته� )خلص� �لنفسية، )�لت��بي� �لصحية، )�لت��بي� �لتعليمية، �لت��بي� �آلتية

 �لت��بي� ىف تتمثل مجاال�؛ ثالثة ,لى )تصنيفها تف�يغها بع� �لنتائج مجم)عة ,لى

 )ف� �لمبح)ثي� الستجابا� �ستع��D ىيل )فيما )�لتعليمية، )�لنفسية، �لصحية،

  :�لثالثة �لمجاال�

 صحية م��ك  )ج)� ,لى �لمبح)ثا� جميع �تفق�: �لمستقبلية �لصحية �لت��بي� .١

 )ج)� �همية على )با8؛ "� �نتشا� �) حالة "أل تأهبا مجه # )مستشفيا�

 جي��، ,ع���� مع�# �لم�ك # )�لعناية للتن)ي� اك�)�م م)سعة، مستشفيا�

 ,ع���� مع� ى&ب &اق� ))ج)� )�للقاحا�، لألم��D �بحا< م��ك  ))ج)�

 بأهمية) �.- (�لمبح)ثة )�ضاف� �لمصابي�، �ألشخاS مع للتعامل تاما

 �لنا3 ى)ت)ع �لصحية، �لقي� )تع   ��ئمة، بصفة تعمل تثقيفية قن)�� )ج)�

 �لمبح)ثة �ك�� حي� ىف �نتشا�5، م� )�لح(� �لحي&ة )�خ( �لفي�)3 بمخا&�

 ،)١٩- ك)في� (ك)�)نا لم�ضى خاصة مستشفيا� )ج)� �همية على) \.�(

. �ل&بية لل&)�ق� �لتا� )�الستع��� مبك�، بشكل )�للقاحا� �أل�)ية )تجهي 

 محافCة؛ كل ىف خاS مستشفى )ج)� �همية على) b.& (�لمبح)ثة )�ك��

 للم�يD يمك� &بية �جه # )ت)في� للم��جعي�، �لع�)" )� �ل حا� لتجن=

 مهيئة �ماك� )ج)� �همية على) b.� (�لمبح)ثة )تUك�. ش��5U �) �قتناUها

 كا�� )ج)� �همية ع�) �.< ()تتح�<. �خ�" جائحة "أل تالفيا للع ل؛

 ليك)� ى�ل&ب للكا�� �لبحثية �لمها��� )ت&)ي� �أل ما�، إل���# م��= ى&ب

 لتق�ي� �لتا� )�الستع��� لأل)بئة، �لمالئ� �لعال] ,يجا� ىف اعلف �)� له�

 �إلعال� �)� ),ب��  �ل&ا�ئة، �لحاال� ىف �لصحية )�ل�عاية �ل&بية �لخ�ما�

  .�لج)�ئح م)�جهة ىف �كب� بص)�# ى�لصح

 )مناهج منصا� )ج)� بأهمية) �.- (�لمبح)ثة �شا��: �لتعليمية �لت��بي� .٢

 مختلفة )ب��ئل �لتعل�، لتق)ي� )&��ئ� كت�)ني،�إلل للتعلي� خصيصا صمم�

 )تتف� �لحفC، )لي3 �لت&بي� خالل م� �لتعل� )تق)ي� �لسابقة، �المتحانا� ع�

 جميع ىف �إلنت�ن� لشبكا� تغ&ية )ج)� �همية على �لمبح)ثا� جميع

 �خ�"، جائحة "� لح�)< �ستع���� �لتحتية �لبنى جاه ية )�همية �لمنا&�،

 "� ىلتالف �لمنخفD؛ �ل�خل ()" �ألس� بمتابعة تعنى لةمسU) ف�� ))ج)�

  يا�# �همية مUك�#) b.& (�لمبح)ثة )تضي- �لفئة، له(5 مستقبلية �ض���

 مع �لتعامل يسهل حتى �لفص)ل؛ ىف �ل&البية �لكثافة )تقليل �لم���3، ع��

 ضم� مختصي� �شخاS م� �لم���3 لمتابعة مف�غة لجا� )تشكيل �لجائحة،

 �همية على) �.� ()تUك� �لم�"، &)يل �لحل)ل �ح� لتك)� لصحي؛� �لق&ا\

 ما يح�< )ال مستقبلية، جائحة "أل �ستع��� على ليك)� )تهيئته �لمعل� ت��ي=

 لم�# للمعلمي� �لم�" قصي� ت��ي= )ج)� م� �لجائحة؛ ه(5 خالل ح�<

 ج�لب��م تق�ي� ىف بع� ع� �لتعل� �ستثما� يج= ,نما كافية؛ غي� �يا� خمسة

 حالة ىف �ألع(�� ع� )�البتعا� للمعلمي�، ى�لمهن �لنم) يحق� بما �لت��يبية

 م)�صلة �همية على) < (�لمبح)ثة )تUك�. �هللا ق�� ال �خ�" جائحة "� )ج)�

 )م)�كبة �لتقانا�، )�ح�< �لت��ي3 &��ئ� �ح�< �ستخ��� ىف �لتشجيع

  .�لجان= ه(� ىف �لت&)�

 للمعالجة م��= &بى كا�� )ج)� على بح)ثي��لم جميع يتف�: �لنفسية �لت��بي� .٣

 �همية على) �.- (�لمبح)ثة )تUك� �لمستم�#، �لنفسية )�لت)عية �لنفسية،

 كما. للم)�&ني� �لجي�# �لنفسية �لحالة لضما� )عالجية ت�فيهية �ماك� )ج)�

 متن ها� )ج)� �لمتبعة، �لحل)ل �ح� باعتبا�ها ،)b.& (�لمبح)ثة �ك��

 )تUك� جائحة، �" ح�)< عن�  يا��تها م� �أل&فال �تمك مهيأ# )ح��ئ�
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 يج= )ل(� تالفيها، يمك� �لتى �لج)�ن= �صع= م� �لنفسية �لت��بي� ��) �.�(

 �لهيئا� �)� ),ب��  �ل(ع�، ح�# م� تقلل ت��بي� �تخا( �ل�)لة على

 كما �ل(ع�، ,شاعة ع� مبتع�ي� �لنصائح؛ تق�ي� فى �أل)بئة ع� �لمتخصصة

 له تس)ل لم� )�لق)�ني� �ألنCمة )ت&بي� كبي�، بشكل لم)�&ني�� تهيئة يج=

. للشائعا� مجال يت�� )ال �لمختصة، �لجها� م� �لنا3 بي� �ل(ع� نش� نفسه

 قبل م� كبي�# بص)�# �لض)8 تسلي& �همية على) �.< (�لمبح)ثة )تUك�

 للعال]، مقت�حا� ),ع&ا8 للجائحة، �لمحتملة �لنفسية �آلثا� على �إلعال�

 �آلثا� مع �لتعامل بكيفية �لمجتمع )ت)عية �لنفسية، �لعيا��� �)� ,ب�� )

  N�لنفسية

pbî•ìm@ò�a‰†ÛaZ@ @

  :�لتعليمي بالجان= �لم�تب&ة �لت)صيا� .١

 �نتشا� م� تح� ى�لت �لتعليمية �لت��بي� �تخا( بأهمية �لعمانية �ألس� ت)عية  .� 

 م� نتج� ىت�ل �لمشكال� على �لتغل= يت� حتى ؛)١٩-ك)في� (ك)�)نا في�)3

 تتناس= لألبنا8 تعليمية بيئة )ت)في� �لتعليمي، �لمفق)� )تقليل �لفي�)3، �نتشا�

  .�ل��هنة �أل)ضا\ مع

  .�عماله� ),نجا  �لتعلي� م)�صلة على )متابعته� �ألبنا8، تشجيع  .= 

  :�لصحي بالجان= �لم�تب&ة �لت)صيا� .٢

 )ته)ية �لي�ي�، لغس: في �لمتمثلة �ل)قائية؛ )�لت��بي� باالحت�� �� �اللت ��  .� 

  .�ألف��� بي� �ألما� )مسافة �لكماما�، )لب3 �لمن ل،

 �تخا( بأهمية �لعمانية؛ �ألس� ت)عية ىف �لتثقيفية )�لحمال� �إلعال� �)� ,ب��   .= 

  .)�لتعليمية )�لنفسية، �لصحية، �لت��بي�

  :�لنفسي بالجان= �لم�تب&ة �لت)صيا� .٣

  .ل�أل&فا مع للع= )ق� )تخصيS �ل�ياضة، مما�سة  .� 

-ك)في� (ك)�)نا )با8 خ&� م� )&مأنته� لألبنا8، �لنفسية �لضغ)&ا� تقليل  .= 

١٩.(  

 )ضع: �لعمانية �ألس� ,ليها ت�ن) ى�لت �لمستقبلية بالت��بي� �لم�تب&ة �لت)صيا� .٤

 تأهبا �لمجتمع )فئا� )�لمUسسا� �لق&اعا� كافة تشمل )م��)سة منهجية خ&ة

 يحق� )بما جان=، "� ىف ق)��لمف م� تقلل بحي< �خ�"؛ جائحة "� لح�)<

  .للجميع �لسالمة

pb�a‰†Ûa@òyFÔ½aZ@ @

 �س�ه� �تخ(تها ى�لت )�لتعليمية؛ )�لنفسية �لصحية �لت��بي� بشأ� �ألبنا8 ن�C )جهة .١

  ).١٩-ك)في� (ك)�)نا جائحة �ثنا8

 فى �ألس� �تخ(تها �لتى )�لتعليمية؛ )�لنفسية �لصحية �لت��بي� بشأ� مقا�نة ���سة .٢

  N)١٩-ك)في� (ك)�)نا جائحة �ثنا8 ب�ي&انيا، فى )�ألس� �عما سل&نة

ÉuaŠ½aZ@ @

 ى�لم�ئ �إلعال� �)�). ٢٠١٥ (�لص�ي� عثما� )مختا� محم�، �ألمي� �حم� �ثيلة .١

 �لعل	& مجلة. )عافية )صحة صحت� ب��مج ���سة ى�لصح ى�ل)ع نش� ىف

  .٢٧٧ -٢٦٠ ،)٥ (\ ،١٦ مج ،�إلنسانية

 على )ت��عياته ١٩-بك)في� �لمع�فة). ٢٠٢٠ (هي�,ب�� �حم� �لعاب�ي�  ي� �حم� .٢

 �لعلمى �لبح* مجلة. �سي)& بمحافCة ىمي��ن ى�جتماع بح<. �لمص�ية �ألس�#

 \ ،٦مج )�لت�بية، )�لعل)� لآل��= �لبنا� كلية - شم3 عي� جامعة. �آل��- فى

)٢٩٣ - ٢٦١ ،)٢١.  

 ج�ي�7 3صابة ١٨ تسجيل مع 3ضافية 	قائية ت��بي� عما�. �أل)س& �لش�� ج�ي�# .٣

: عما�: م� �الست�جا\ ت�. �أل)س& �لش��). ٢٤. ما�3. ٢٠٢٠. ("بك	�	نا"

 �أل)س& �لش��» ك)�)نا«� ج�ي�# ,صابة ١٨ تسجيل مع ,ضافية )قائية ت��بي�

com. aawsat.  

 كا�ي� سيم)�، 3 )ب< شيل�)�، )ستيف� سان�� ، في3)مي �يبست�، ج)ي3 .٤

 ف)�ه�ي3، فا�. ل )ف��نسي3 نس)��،جا �يج)  �)� ى)ناتال سالينا3، كال��

 ى)���س غ�ينفيل�، ما�شا� ت)ماq ،3 )ب�ين�� ما�ت�، ما�ت�. 3 )سيسيليا

. )�لمجتمع )�ألس�# �لم��سة ش�كا�). ٢٠١٥ ()ليام  )كينياتا هتشن ،

 نش� ى�ألصل �لعمل. (�لخليج ل�)ل ى�لع�ب �لت�بية مكت=. بالل محم� �لجي)سي،

  ).٢٠٠٩ عا� ىف

 �لنفسية �لصحة لتع ي  ",�شا� ب�نامج). ٢٠٢١ (ب)�لعني�� محم� عثما� حنا� .٥

 م�ضى �س� م� عينة ل�" ك)�)نا م� �لقل� �ع��D خفD ىف �ث�5 )قيا3

 	�أل�-، �لفن	�، مجلة: �لسع)�ية �لع�بية بالمملكة نج��� بم�ينة ك)�)نا في�)3

  .١٠٦- ٨٧ ،)٦٧. (	�الجتما: �إلنسانيا�، 	عل	&

 على ى�لصح للحج� �لسلبية �النعكاسا� م)�جهة ت��بي� ).٢٠٢٠ (�يل)ل خ�يجة .٦

 �ألبحا* فى مسا���. ك)�)نا )با8 ىتفش  م� ىف ")�القتصا� ى�لنفس �لجان=

  .٣٧٦ - ٣٤١ ،)١١ (\ �لمسعي�، عب��لم)لى :�لقان	نية 	�ل���سا�

). ٢٠٢٠ (�لكحالي، �هللاعب� ب� سال� ب� )خلفا� �لكحالي، سعي� ب� ناص� ب� سال� .٧

 ىف ى�لعمان �لمجتمع ىف �لمتغي��� ببعD )عالقته ى�لنفس باألم� لشع)�� مست)"

: 	�لنفسية �لت�ب	ية لل���سا� �لحكمة مجلة. ١٩- ك)في� ك)�)نا جائحة Cل

  .٣٨ -٨ ،)٢١ (\ )�لت) يع، للنش� �لحكمة كن)  مUسسة

 ىف �ل)قائية )�لت��بي� ى�لصح �لحج� فاعلية م�" ما). ٢٠٢٠ (�ش�- سم� .٨

 ى�لصح �لحج� فاعلية م�" ما: م� �ست�جع. للعل�. ك)�)نا ةجائح م)�جهة

 com.scientificamerican للعل� ك)�)نا؟ جائحة م)�جهة ىف �ل)قائية )�لت��بي�

  .ماي)

 �الحت)�8 ت��بي� �تخا( ىض�)�ت بي� ك)�)نا في�)3). ٢٠٢٠ (محم� نبيه �لسي� .٩

 لفي�)3 "�لتص� ��8��),ج لت��بي� "معيا� بع� "�: �ل�)لية بالمعايي� )�اللت ��

Covid-19 .نية لل���سا� �لباح* مجلة	لقضائية �لقان�	١٧(\ قاسمي، محم�: (، 

١٢١ - ١٠١.  

 ١٩-ك)في�: �لح�يثة �أل)بئة لم)�جهة �لحكيمة �لنب)ية �لت��بي�). ٢٠٢٠ (�لش�بيني .١٠

 معه� - بسالنج)� �لعالمية �إلسالمية �لجامعية �لكلية: �لح�ي* مجلة. �نم)(جا

  .٦٣٥ - ٦١٠ ،)٢٠ (\ ،),نها� (�لنب)" �لح�ي< ���سا�

 منC)� م� �ل)با8 م� �ل)�قية �لت��بي�). ٢٠٢٠ (ت�كي مح�)3 سعي� ش�ي- .١١

 ;ص	ل لكلية �لعلمية �لمجلة. �نم)(جا ك)�)نا في�)3: �لغ��8 �إلسال� ش�يعة

 بال قا ي�، )�ل�ع)# �ل�ي� �ص)ل كلية �أل ه�، جامعة: بال=قا=ي> 	�ل�ع	7 �ل�ي�

  .٦٦٢ -٥٧٣ ،)٣٢(\ ،٤مج

 ى�لصح بالحج� �لم�تب&ة �لضغ)&). ٢٠٢٠ (�لال5عب� �لحمي�عب� صاب� �لال5عب� .١٢

 باستخ��� مقت�Z )ب�نامج �لمستج� ك)�)نا بفي�)3 �إلصابة م� لل)قاية ى�لمن ل

 �لخ�مة كلية مجلة منها، للتخفي- �لف�� خ�مة ىف ى�لسل)ك ى�لمع�ف �لعال]

 �لخ�مة كلية ،�لفي	& جامعة: جتماعية�ال 	�لبح	* لل���سا� �الجتماعية

  .٢٦٤ - ٢٢٧ ،)٢١ (\ �الجتماعية،

 )�ألم��D �أل)بئة م)�جهة ىف �إلعال� �)�). ٢٠٢٠ (�لش�ما� �حم� ع�يل .١٣

 جامعة. �ألمنية لل���سا� �لع�بية �لمجلة. نم)(جا ك)�)نا في�)3 )با8: �لمع�ية

  .٢٠٥ -١٨٩ ،)٢ (\ ،٣٦ مج �ألمنية، للعل)� �لع�بية ناي-

 ىف �لمستج� ك)�)نا في�)3 م� �لجنائية �لحماية). ٢٠٢٠ (ك�ما� فيصل .١٤

 - ٢٨٨). ١٨ (\ ،	�لقضائية �لقان	نية لل���سا� �لباح* مجلة. �لمغ�بي �لتش�يع

٢٩٨.  

 �لق����� صناعة ىف �لمUث�# �لع)�مل). ٢٠٢١( ىعل ب)�لفت)Z� �لسي� محم� .١٥

: �لفي�)3 ىتفش م� �لح� على )Vثا�ها ك)�)نا في�)3 م)�جهة ىف �الست��تيجية

. �لسياسية 	�لعل	& �القتصا� كلية مجلة. �لسع)�ية �لع�بية �لمملكة حالة ���سة

  .٣٠٧ -٢٠٥ ،)١ (\ ،٢٢مج. �لسياسية )�لعل)� �القتصا� كلية �لقاه�#، جامعة

 �ل�ع�). ن)فمب� ،٢٠٢٠ (�لعCما� �هللا ع&ا )عم� خال�، ىبن سليما� محم� .١٦

 �لم��هقي� م� عينة ل�" ك)�)نا بفي�)3 �إلصابة قل�ب )عالقته "�ألس� ى�لنفس

  .٥٣ -٢٩ ،)٢ (\ ،١٦مج ،�ألستا� منت��. �لمف�� محافCة ىف
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 �لصفحا� على "�لمص� �لجمه)� �عتما�). ٢٠٢٠( ى�لشيم  ك�يا ىل&ف محم� .١٧

. Covid-19 ك)�)نا جائحة �ثنا8 للمعل)ما� كمص�� �لصحة ل) ��# �ل�سمية

  .٦٤١ - ٥٧٧ ،)٣ (\ ،١٩مج ،�لعا& �;��ل لبح	* �لمص�ية �لمجلة

 �لبي� بي� �لت	�صل مها���). ٢٠٠٥ (ب�)b مسع� )�مضا� قن�يل، ىمت)ل محم� .١٨

  .)�لت) يع للنش� �لفك� ���). ١&. (	�لم��سة

 م� �لح� ىف ى�لنفس �إل�شا� فعالية). ٢٠٢١ (�لخ)لي ,ب��هي� سعي� محم)� .١٩

 �لمجلة ،Covid-19 ١٩-ك)في� ك)�)نا في�)3 جائحة Cل ىف "�لقه� �ل)س)�3

 \ )�آل��=، )�لعل)� للت�بية �لع�بية �لمUسسة: 	�لنفسية �لت�ب	ية للعل	& �لع�بية

)٣٤٢ - ٣١٩ ،)١٩.  

. �لسن	? �إلحصائى �لكتا-). ٢٠٢٠ ()�لمعل)ما� لإلحصا8 �ل)&نى �لم�ك  .٢٠

  .عما� سل&نة

 م� للح� )�لش�عية �ل)قائية �لت��بي�). "٢٠٢٠ (�ل��غ= حس� عم� �حم� مCه� .٢١

 �لش�يعة كلية مجلة". �إلسالمية �لش�يعة ىف �لمعاص� ك)�)نا في�)3 �نتشا�

 بتفهنا )�لقان)� �لش�يعة كلية ،�أل ه� جامعة: �ألش��@ بتفهنا 	�لقان	�

  .١٢٧٦ -١٢٠٣ ،)٢٢ (\ ،٢ مج �قهلية، - �ألش��-

 لجائحة 	�القتصا�ية �الجتماعية �آلثا�). ٢٠٢٠ (�إلسالمى �لتعا)� منCمة .٢٢

. 	�لتح�يا� �آلفا> �إلسالمى �لتعا	� منEمة فى �ألعضاD �ل�	ل فى ١٩-�ك	في

  .org.pdf sesric. ٧٢٥: م� مست�جع

 ك	�	نا في�	J م�I بشأ� للجمه	� نصائح). ٢٠٢٠ (�لعالمية �لصحة منCمة .٢٣

emergencies/ar/int.who.www://https/ م� مست�جع .١٩-ك	في�

public-for-advice/2019-coronavirus-novel/diseases. 

 �لتقلي�ية �العال� )سائل على �العتما� تأثي�). ٢٠١٦ (�لحافCعب� محم� نا�ية .٢٤

 �لجمه)� م� عينة على مي��نية ���سة �لصحية �لثقافة نش� ىف )�لج�ي�#

bلمص��* �لمص�ية �لمجلة. 	لبح �  .٤٩٤ -٤٠٥ ،)٢ (\ ،١٥مج ،�لعا& �ل�;

 �لبح< ىف لل���سة كأ��# ميته)�ه �الستبيا�). ٢٠١٦ (محم� ى�ل)�لعب� نجا# .٢٥

 )�لعل)� �القتصا� كلية - ع�� جامعة: 	�القتصا�ية �إل���ية �لعل	& مجلة. �لعلمي

  .١٢٥ -٧١ ،)١٨ (\ �إل���ية،

 Cل ىف بع� ع� �لتعلي�). ٢٠٢٠ (خينl )�ليلة ع ي ، )سامية يحيا)b، نجا# .٢٦

 �لعلمية مجلة�ل. نم)(جا �لج �ئ� ىف )�لتعلي� �لت�بية ق&ا\: ١٩- ك)في� جائحة

  .١٠٤ - ٨٥ ،)٣ (\ ،٢مج ،�لنفسية 	�لصحة �لت�ب	ية للعل	&

 �لت)�صل م)�قع على �لجمه)� �عتما�). ٢٠٢٠ (ع )  �لسي� محم� ه)ي�� .٢٧

 �لبيئية �لبح	* مجلة. ك)�)نا جائحة �ثنا8 ى�لسياح ى�ل)ع تنمية ىف ى�الجتماع

  .٢١ -١ ،)١٥ (\. ٩مج. 	�ل�اقة

 ب� �لحسي� جامعة مجلة. �ل)صفي �لمنهج). ٢٠١٩ (�با= ) هية ب�)ي3، )��# .٢٨

 �لعليا، )�ل���سا� ى�لعلم �لبح< عما�# ،�الل ب� �لحسي� جامعة: للبح	* �الل

  .٩ - ١ ،٥مج

 �لنفسية �لتأثي��� تEه� عمانية ���سة). ١٥. ي)ني). ٢٠٢١ (�إلعال� ) ��# .٢٩

J	نا لفي�	�	بة. ك�لب)�إلعالمية �م� مست�جع   .oomaninf.www://https

403176/show/85/topics/com.  

 3جمالى ١٤٢١٦٩: �لصحة 	=��7). ٢٠٢١ ما�3 ٢. (�لعمانية �ألنبا8 )كالة .٣٠

 ) ��#: م� مست�جع. �لسل&نة فى ١٩-ك	في� ك	�	نا بفي�	J �إلصابة حاال�

 فى ١٩-ك)في� ك)�)نا بفي�)3 �إلصابة حاال� ,جمالى ١٤٢١٦٩: �لصحة

  .)com.gov.Omannews( �لسل&نة

 ك)�)نا في�)3 جائحة لمكافحة �ل&)��r حالة ت��بي�). ٢٠٢٠ (�لبحي�" ي)س- .٣١

 �لك)يتية �لقان)� كلية: �لعالمية �لك	يتية �لقان	� كلية مجلة. �لعامة )�لح�يا�

  ٤٤٢N-٤٠٣ ،٨مج �لعالمية،

32. Aarab, M. (2020). La démocratie participative, la Qualité de 

l’enseignement et les fondements du nouveau modèle de 

développement au Maroc. La Revue Marocaine de la Pensée 

Contemporaine, (5). 

33. Hasson, D.& Arnetz, B. B. (2005). Validation and findings comparing 

VAS vs. Likert scales for psychosocial measurements. International 

Electronic Journal of Health Education, 8, 178-192. 

34. La Revue Marocaine de la Pensée Contemporaine, (6).  
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Òa†çüaZ سته�ف��سة ه(5 �ل���لتع�- �فع ىعل �هقي� �)�لم�� ��تم�Uل)&نية للم�ل)�قية بالصح- للشبا= �اللكت�)ني �لتع�- ة،)�لصحيفة معالجة &بيعة ىعل )� 
تأهيل ىف �لمUتم��� تل� نجاZ "م� )مع�فة للشبا= �ل)&نية �لمUتم��� فعاليا� بمتابعة �لم��هقي� �هتما� "م� )�ص� �لصح- ىف للشبا= ة�ل)&ني للمUتم���
ىف للشبا= ية�ل)&ن للمUتم��� �لصحفية �لمعالجة �&� �ص� )ك(ل� لها �لصحفية �لتغ&ية نح) �لم��هقي� �تجاها� )�ص� )�لسياسية �لمجتمعية للمشا�كة �لم��هقي�
  .تنا)لتها ى�لت �لقضايا )�ص� �لمص�ية �لصحافة
wèä½aZ �سة ه(5 تع�ل���سا� م� �ل���ل)صفية �لت �ستخ�م� ى�لمسح منهج �إلعالم �ن ى�لمي��لتحليلي، ى�سة ت&بي� )ت� )�ل���نية �لمي��مها عم�ية عينة على �٢٠٠ ق)
ىه �إللكت�)نية )�لصح- �ل)�قية �لصح- م� عينة ىعل �لتحليلية �ل���سة &بق� كما للشبا=؛ �ل)&نية ��للمUتم� �لمتابعي� �لمص�ية �لجامعا� &ال= م� مف��#
  .)�ل)ف� �لي)�، "�لمص� �،�أله��
wöbnäÛaZ ه��C� سة�ل���لشخصيا� �� �ل�سمية �لمص�� كان� �ألساس �لحص)ل ىف للصح- ى�ح)ل ا�ل)ممع ىعل  ��تم�Uلم� �(ل جا8 فق� =،للشبا نيةل)&�ىف 
�لمUتم��� ت&�حه م� بشأ� �ل���سة محل �لصح- تنش�5 ما مص��قية ىعل لتأكي� �لحك)ميي� ي�ئ)ل)�لمس ��8ل) )� ه)��لجم �ئي3 مع ح)���� ,ج��8 مثل حاال�

 �ستخ�� ل(� �لسابقة، ا�ك)م�لح ىف ثقته� )ع�� سخ&ه� ى,ل ��� ى�لت �سبا= ىعل ت�لل ى�لت لب��هي�)� باأل�لة �لشبا= يخا&= ى�لسيس عب��لفتاZ �ل�ئي3 ��) ،نيةل)&�
 )تحقي� �لمص�ية ة�)ل�ل نجاZ ىف ى�ساس ش�ي� �نه� لي��ك)� مشاكله� ىعل ق�= ع� للتع�- للشبا= خا&� ي=)& ب)� ,ليه� الستما\)� �لشبا= مع �لح)�� Vلية �ل�ئي3

 ي)ج�) ،للشبا= نيةل)&� بالمUتم��� �ل)�قية �لصح- م� �كب� #ص)�ب �هتم� كت�)نية�الل �لصح- ��) ،منها سلب� ى�لت ية�)ل)�ل �إلقليمية مكانتها خ()� �ستق���ها
 ه(5 لب�)  �لم��هقي� ����)� �اللكت�)نيه لصح-)� �ل)�قية �لصح- م� كل ىف للشبا= نيةل)&� بالمUتم��� للقضايا �لصحفية �لمعالجا� بي� �حصائيا ��ل ��تبا&
  .�لقضايا

Frameworks for addressing national youth conferences in Egyptian journalism and their relationship to adolescents 

’attitudes towards societal and political participation: 

A comparative study between paper and electronic journalism 

Aims: The study community is represented by a group of Egyptian teenagers, students from Egyptian universities who follow the press coverage 

of the National Youth Conferences through the Egyptian newspapers sample of the study, whether electronic newspapers or paper newspapers, by 

200 Egyptian adolescents from Egyptian universities (Cairo University- Ain Shams University- October 6th University) who follow the press 

coverage of the National Youth Conferences through the Egyptian newspapers sample. 

Importance: The importance of this study lies in the fact that it is one of the first media studies on the (electronic- paper) journalism treatments 

of national youth conferences and their relationship to the formation of adolescents' approaches to community and political participation. The 

importance of this study is also to provide a realistic picture of the media treatment of Egyptian newspapers (electronic- paper) for national youth 

conferences and their relationship with adolescent trends towards community and political participation, which is an assessment of the role of the 

Egyptian press (electronic- paper) in covering these conferences and their impact on shaping the trends of the adolescent audience from the first 

National Youth Conference to the last National Conference in Cairo. 

Resuts: The results showed that the sub- frameworks for conferences were the same in all the newspapers in question, although their ownership 

pattern and editorial policy differed, but the frameworks were similar, The results showed that the newspapers studied in different ownership style, 

orientations and editorial policies agreed in their interests to highlight the objectives of the national youth conferences themselves, bearing in mind 

that paper newspapers and electronic newspapers were more interested in highlighting the objectives of national youth conferences than paper 

newspapers, and The results showed that adolescents rely more on electronic newspapers as a source of information on events, issues, conferences, 

seminars and events. 
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 تع�ي- خالل م� �لصحفية �لمعالجا� خالل م� ج�� ها� ب�)� �إلعال� يق)�

 �لمشا�كة بأهمية ل�يه� ى�ل)ع )ب< للشبا= �ل)&نية بالمUتم��� ي�)� بما �لجمه)�

 )ت)ضيح )�للقا8�� �لمUتم��� تل� )�ه��- �لسياسية )�لحيا# �لمجتمع ىف �لشبابية

 )تتبناها ()يه� ي&�حها ى�لت �لشبابية بالمبا���� �يفه�)تع �لمجتمع تجا5 مسئ)ليته�

  .للتنفي( �لسياسية �لقيا�#

 لمتابعة �لح�ي< �لعص� ىف �لال مة �لمعل)ما� مصا�� �ه� م� �لصحافة )تع�

 لمتابعة "�ل�� )قا�# )�لشبا= �لنخبة )سيلة �نها كما ة،�لمهم )�لقضايا �لكب�" �ألح��<

 )�لعالمية �لمص�ية �لصحافة تابع� فيما )�ح��<، قائع) م� �جمع �لعال� ىف "يج� ما

 &�Z �� من( ى�لسيس عب��لفتاZ �ل�ئي3 تبناها ى)�لت للشبا= �ل)&نية �لمUتم���

 �لشبا= لتأهيل ى�ل�ئاس بالب�نامج �ل���سي� �لمص�يي� �لشبا= م� مجم)عة فك�تها

 )�لقضايا )محت)�ها �لشبا= فك� م� خ�ج� �لمUتم��� )تل� ى،�أل)ل �فعته ىف للقيا�#

 �لم�# تل� لتك)� )ت&لعاته�، �لشبا= فك� م� تخ�] تناقشها ى�لت )�لم)ض)عا�

 على �ل�ئي3 )يص� عنها )ت��فع �ل�)لة )تتبناها فك�# �لشبا= فيها ي&�Z ى�لت �أل)لى

  .بنفسه جميعا حض)�ها

 �لعال� شبا= منت�" فك�# شبابها فك� )م� �حمها م� خ�ج� ى�لت �لمUتم��� تل�

 �لق)مية �لمش�)عا� م� ع�� )ك(ل� �،�لمUتم�� تل� �ح� ت)صيا� ,ح�" كان� ى)�لت

 تع   ق� )عليه شبابها، فك� م� �لمص�ية �ل�)لة تبنتها ى�لت �لشبابية )�لمبا����

 ع�# للشبا= �ل)&نية للمUتم��� بن)عيها �لمص�ية �لصح- ىف �لصحفية �لمعالجا�

  :منها �م)�

 على ا��)ق �لمص�ية �ل�)لة قيا�# على قا�� "لمص�� �لشبا= �� على �لتأكي� .١

  .�لمسئ)لية تحمل

 تUث� حي< لعالمي،)� ى)�إلقليم ى�لمحل ت)"�لمس على �لمUتم��� تل� نش� �همية .٢

 تح� بشبابها �لمص�ية �ل�)لة ق)# م� )ت ي� =،�لشبا فك� على �لمUتم��� تل�

 م� عالميا "�لمص� ىح�لسيا س)�لل مجاال )تفتح ،)مص� تحيا شبابها ق)#ب (شعا�

  .ج�ي�

 &�حة يت� ما خالل م� ل�)( "�لمص� �لشبا= ع� �لسلبية �لص)�# تحسي� .٣

 مهنيا ل(ل� �لمUهلي� �إلعال� �جال قبل م� �لصحفية �لم)�قع على ,عالميا ها)ل)تن

 تامة بحيا�ية فيها ي�)� ا)م �لنقاشية )�لجلسا� �لجلسا� ت)"مح )ع�D ا،�في)ح

  .�لمص�b �لشبا= فك� نضج ع� ين� ا)م

 تشكيل ىف ية�)ن�إللكت �لصحفية �لم)�قع بتل� �إلعالمية �لتغ&يا� مشا�كة .٤

  .لسياسية)� �لمجتمعية �لمشا�كة نح) "�لمص� �لشبا= �تجاها�
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 ت� )ق� �ل���سة لمتغي��� )فقا )�ألجنبية �لع�بية �ل���سا� بأه� �الست�شا� ت�

  :يلي كما لألق�� �ألح�< م� ت�تيبها

 �لمشا�كة "بعن)�� A. I. Al- Mutawa& H. M. Al- Othman (2021) ���سة .١

". �لجامعي �لشبا= ل�" �ل)&نية �له)ية )تع ي  �لتنمية قضايا ىف �الجتماعية

 �لتنمية قضايا ىف �لمجتمعية �لمشا�كة �همية على �لتع�- ,لى �ل���سة ه�ف�

 تح�ي� ,لى ه�ف� كما امعي،�لج �لشبا= ل�" �ل)&نية �له)ية تع ي  ىف )�)�ها

 )(ل� �لتنمية قضايا ىف �لمجتمعية )�لمشا�كة �ل�يم)ج��فية �لمتغي��� بي� �لعالقة

 �ل���سة &بق� )ق�. ي�لجامع �لشبا= م� عينة ل�" �ل)&نية �له)ية تع ي  �جل م�

 بالعينة ى�الجتماع �لمسح منهج )�ستخ�م� مف��# ٢٨٦ ق)�مها عينة على

 نتائج ,لى للت)صل �الستبيا� �ستما�# (ل� ىف )�ستخ�م� ،ة�لبسي& �لعش)�ئية

 �لمشا�كة �� �همها نتائج، ع�# ,لى �ل���سة ت)صل� )ق�. )تحليلها �ل���سة

 �لجامعي، �لشبا= ل�" �ل)&نية �له)ية ف�S تع   �لتنمية قضايا ىف �لمجتمعية

 مشا�كة)�ل �لمسئ)لية )�عتبا� ى�لجماع �لعمل فك�# على �لنتائج �ك�� )ك(ل�

  .تنم)b عمل "أل نجاZ بمثابة (�تها ح� ىف �لمجتمعية

 �لمجتمعية �لمشا�كة "بعن)��) ٢٠٢١ (حيا# ى)ساع Z،صبا ىب��هيم ���سة .٢

 �لجامعيي� �ل&لبة م� لعينة ���سة ى�لمجتمع �ألم� تع ي  ىف �لمت&)\ للشبا=

 جتمعية�لم �لمشا�كة �)� �ص� ,لى �ل���سة ه�ف�". باتنة جامعة م� �لمت&)عي�

 ت&بي� ت� ي،�ل)صف �لمنهج باستخ��� �لمجتمعي، �ألم� تع ي  ىف �لمت&)\ للشبا=

 م� متخ�] �) م �)ل ىجامع &ال= ٣٨ م� متك)نة قص�ية عينة على �ل���سة

 �ل���سة ت)صل� )ق�. �لمحلي �لمجتمع ىف ى�لت&)ع للعمل )مما�3 باتنة جامعة

 تساه� �لمت&)\ ى�لجامع للشبا= ة�لمجتمعي �لمشا�كة ��: �همها نتائج ع�# ,لى

 تلبية مست)" على س)�8 ى�لمجتمع �ألم� تع ي  ىف متق&ع لك� فعال بشكل

 على �) ي،�الجتماع �لتماس� �)�ص� ت�عي� مست)" على �) �ألساسية، �لحاجا�

  .�لمجتمع �ستق��� على �لحفاC مست)"

 "�لمص� �لشبا= "�� �ست&ال\ "بعن)��) ٢٠١٨ (�للبا� ��)يl ش�ي- ���سة .٣

 �لشبا= �تجاها� ع� �لكش- ,لى �ل���سة ه�ف�" للشبا= �ل)&نية �لمUتم��� نح)

 �لمتحققة )�الشباعا� �ل�)�فع )ك(ل� للشبا=، �ل)&نية �لمUتم��� نح) "�لمص�

 �عما�ه� ت��)ح� مبح)ثا ٤٤٨ ق)�مها عينة على �ل���سة &بق� )ق�. امنه له�

 )ق�. مختلفة �خل )مست)يا� تعليمية مست)يا� )يمثل)� عاما) ٣٥ -١٨ (بي� ما

 �ل���سة عينة م�% ٩٠ م� �كث� �� �همها ج،نتائ ع�# ,لى �ل���سة ت)صل�

 ب��جة س)�8 عا� بشكل بالشبا= �لمتعلقة لفاعليا�)� �ألح��< بمتابعة يهتم)�

 م�% ٧٥ م� �كث� �شا� كما ،%٣٦,٦ بنسبة كبي�# �)% ٥٤,٥ بنسبة &ةت)سم

 ائل)س ب)�س&ة �لمUتم��� تل� فعاليا� متابعة لىع ح�صه� ,لى ي�ح)ث�لمب

 بانعقا� مع�فته� �� �لعينة �ف��� م�% ٤٦ نسبة )�ك�� �لصحافة، )منها �إلعال�

 �إلعال� �هتما� نتيجة �ألغل= ىف كا� ل�)( �نعاق�ها، �ثنا8 جا8 �لمUتم��� تل�

  .ي�ح)ث�لمب قبل م� متابعتها ى)بالتال بها

 )مسا� �ل)�قع )نتائج �لحاكمة �أل&� بي� -للشبا= �ل)&نية �لمUتم��� "���سة .٤

 للشبا= �ل)&نية �لمUتم��� ع� �لكش- ,لى �ل���سة ه�ف�. )٢٠١٧" (�لت&)ي�

 منه خ�ج� "�ل( لل)�قع )تحليل ت)صيا� م� ,ليه خ�ج� )ما )�&�ها )نقاشاتها

 �م)�، ع�# �ل���سة �)ضح� )ق�. �لت&)ي� )مسا��� )سبل �،�لمUتم�� تل�

 �لمUتم��� م� مUتم� بكل جا�8 ى�لت يا�ت)صلل تحليال �ل���سة نا)لت �همها

 تل� )نتائج يا�،ت)ص�ل تل� على تم� ى�لت )�إلج��8�� للشبا=، �ل)&نية

 ع�# �ل���سة &�ح� )ق� �آل�، تنفي(5 يت� )ما بالفعل تنفي(5 ت� )ما �لمUتم���

  .للشبا= �ل)&نية �لمUتم��� تل� م� للت&)ي� خ&)��

 �إلخبا�ية �لم)�قع معالجة "بعن)��) ٢٠١٨ (ي)س- ىفتح �هي�,ب� ���سة .٥

 �لم)�قع معالجة كيفية على �لتع�- ,لى �ل���سة ه�ف�". �لشبا= لقضايا �لفلس&ينية

 )�ستخ�م� �ل)صفية، �لبح)< م� تع� ى)ه =،�لشبا لقضايا �لفلس&ينية �إلخبا�ية

 تحليل ل)=�س �ستخ��� ت� ,&ا�5 ى)ف �لمسحية �ل���سا� منهج �ل���سة

 �لمقا�نة �سل)= �ستخ��� ت� ,&ا�5 ى)ف �لمتبا�لة �لعالقا� منهج )ك(ل� �،�لمضم)

 جمع )ت� ،"�ألجن�# "�أل)ل)يا� ت�تي= ن�Cية على �لباح< )�عتم� �لمنهجية،

 )�ختا�. ة�لمقنن غي� )�لمقابلة �لمضم)�، تحليل �ستما�# &�ي� ع� �لمعل)ما�

 �نيا "م)�قع ىف تمثل� �لفلس&ينية خبا�ية�إل �لم)�قع م� عم�ية عينة �لباح<

 )�نحص�� ،"�إلخبا�ية سما ))كالة ا،صف )كالة �إلخبا�ية، معا )كالة �،�ل)&

 )ق�. ٢٠١٧/ ١٠/ ٣١ حتى ٢٠١٧/ ٨/ ١ م� �لفت�# ىف �لتحليلية �ل���سة

 لعمل)� )�لفق� �لب&الة ا�ض)عم) تص�� �همها ج،نتائ ع�# ,لى �ل���سة ت)صل�

 �لمعل)ما� س�� ل)=�س ى)حC ،%٢١,٨ بنسبة �ل���سة م)�قع �ال)ي�) ت�تي=

 �ألشكال كافة ى�لصحف �لخب� تص�� بينما ،%٤٢,٤ بنسبة �ل���سة قعم)� باهتما�

 �م)��ل مص�� �ل���سة م)�قع حت)ض )ال ،%٧٩,٤ بنسبة �لمستخ�مة �لصحفية

  %.٨٢,٠ بنسبة تنش�ها ى�لت �إلعالمية

 �إللكت�)نية �لفلس&ينية �لم)�قع معالجة ")��بعن) ٢٠١٧ (�لش�ي- ,س��8 ���سة .٦

 �لم)�قع معالجة &بيعة على �لتع�- ,لى �ل���سة ه�ف�". غ # لحصا� �إلخبا�ية

 ,لى �ل���سة ه(5 ى)تنتم غ #، حصا� ح)ل �إلخبا�ية �إللكت�)نية �لفلس&ينية

 �لمتبا�لة، )�لعالقا� �لمسحية �ل���سا� ىمنهج )�ستخ�م� ة،�ل)صفي �لبح)<
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 معا، )كالة م)قع (على &بق� حي< �،�لمعل)ما لجمع كأ��# �لمضم)� ليل)تح

 �آل� )كالة م)قع �،�لي) فلس&ي� )كالة م)قع ى)ف �لفلس&ينية �ألنبا8 )كالة م)قع

 ,لى �ل���سة ت)صل� )ق�. �أل)ل)يا� ت�تي= ن�Cية على )�عتم�� ،)�إلخبا�ية

 بنسبة �ل���سة م)�قع �هتما� �الجتماعية �لقضايا تص�� �همها ج،نتائ ع�#

 �لصحفية #ص)�)�ل �القتصا�ية، �لقضايا ث� ة،�لسياسي �لقضايا تالها ،%٢٢,٢

 نسبته كبي� بفا�� ي)�لفي� ث� ،%٩٧,٥ بنسبة �لمتع��# �ل)سائ& مق�مة ىف حCي�

٢,٥.%  

 ىف للشبا= ى�لسياس �لتمكي� �)� "بعن)��) ٢٠١٦( ى�لبص��ن ن)� محم� ���سة .٧

 عالقة على �لتع�- ,لى �ل���سة تل� ه�ف�". مص� ىف اسية�لسي �لتنمية فاعلية

 سياسية بتنمية تسمح �لعالقة ه(5 )هل ي،�لسياس �لتمكي� ناحية م� بال�)لة �لشبا=

 �ل���سة �سف�� )ق�. )مح���ته �لتمكي� تح�يا� على �لتع�- )ك(ل� ،حقيقية؟

 ,&ا� بنا8 )�� تنجح ل� �لشبا= تمكي� عملية �� �همها �لنتائج، م� مجم)عة ع�

 �لتمكي�، Vليا� خالله م� )تن&ل� للش��كة ع�ق)� ببنا8 يسمح �لسياسية �لثقة م�

 �) ي�)  مساع� منص= ىف �لشبا= �ح� بتعيي� �ل�)لة ق)�ت بأ� لي3 �لتمكي� ��

 م� تست&يع مح��# �ست��تيجية ة�)ل�ل تضع �� "�لض�)� م� لك� �،ي)  حتى

 بفئة م�تب& �لتمكي� ك)�ي )�ال معلنة، �-�ه� ح)ل �لشبا= )تجميع حش� خاللها

  .�لشبا= م� معينة

 تحفي  ىف �لح)��ية �لب��مج �)� "بعن)��) ٢٠١٦ (حافC حسي� نش)" ���سة .٨

 �)� على �لتع�- ,لى �ل���سة ه�ف�". �لمص�b �لشبا= ل�" �لسياسية �لمشا�كة

 Cل ىف "�لمص� �لشبا= ل�" �لسياسية �لمشا�كة تحفي  ىف �لح)��ية �لب��مج تل�

 #،�لفت� تل� ىف ىي)م بشكل �لم)�&� لها يتع�D ى�لت �لسياسية �ألح��<  خ�

 �تسم� ى�لت �لسلبية ع� ى)�لتخل �لمجتمع ىف فعالة سياسية مشا�كة تت&ل= ى)�لت

 )ق�. عق)� لع�# �لسياسية �لمشا�كة نح) تسعى ل� ى�لت �لصامتة �ألغلبية بها

 �لشبا= ح�S م�" على �لتأكي� �همها �لنتائج، م� مجم)عة ع� �ل���سة �سف��

 عينة �لب��مج تتنا)لها ى�لت �لسياسية �لمشا�كة قضايا متابعة على "�لمص�

 �لمشا�كة نح) "�لمص� �لشبا= تحفي  ا�ت)يمس �� �لنتائج بين� )كما �ل���سة،

 ث�% ٢٤ م�تفعة ث�% ٦٦,٧ كبي�# بنسبة مت)س&ة �يةح)��ل �لب��مج ىف �لسياسية

 �لب��مج ه(5 ,مكانا� �&)يت بض�)�# �ل���سة ��)ص كما ،%٩,٣ منخفضة

  .�إليجابية �لسياسية �لمشا�كة نح) �لشبا= ل�فع فاعل �)�ب لتق)�
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 �ل�غبة ى)ه �،�لمجتمعا م� �ألكب� �لق&ا\ ته� ى�لت بالقضايا �إلعال� يهت�

 م� كل ا�8)ج )ت&)��، �لصحافة نشأ� �جلها )م� �لعا� "�ل�� ل�" �لمش�)عة

 لتل� �لكاملة بالتغ&ية لتق)� �لم&ب)عة �ل)�قية )�لصحافة �إللكت�)نية �لصحافة

 )ت)صيا� )�فكا� &�حها ت� )م)ض)عا� جلسا� م� بها ��� ما )تناقl �لمUتم���

 ج�ي�� منب�� للشبا= �ل)&نية �لمUتم��� )تع� �،�لمUتم�� تل� ,ليها ىتنته مختلفة

Dلع� "U� لشبا= )�فكا��لقيا�# على مباش�# ى)ش�ع ى�سم لبشك �لسياسية � 

 م� ج�ي� جيل ,ع��� ىف �ألث� له كا� مما �لشبا=، )&اقة لفك� �ل��عمة �لمص�ية

  .�ألخي�# �آل)نة ىف مص� ىف )�لسياسية �لتنفي(ية �لمسئ)لية ىت)ل على قا�� �لشبا=

 ئيةم� �) مكت)بة كان� س)�8 كاملة تغ&ية م� �لمص�ية �لصح- تل� تع�ضه )ما

 �لمجتمعية �لمشا�كة نح) �لشبا= �تجاها� تشكيل على قا��# �لشبابية �لمUتم��� لتل�

 �لباحثة بها قام� ى�لت �الست&العية �ل���سة نتائج �فا�� )ق�. �ب()يه �س)# )�لسياسية

  :يلي بما �لجامعيي� �لم��هقي� م� عينة على

 تل� ىف مشا�كةبال �الست&العية �ل���سة عينة �لشبا= م�% ٨٥ نسبة �غبة .١

  .�)لة�ل ىف �لق&اعا� بأح� للنه)U� Dيته لتق�ي� �لمUتم���

 تل� يتابع)� �نه� �الست&العية �ل���سة عينة �لشبا= م�% ٧٠ نسبة �ك�� .٢

 )كان� ة،�لمختلف للصح- ية�)ن�إللكت �لم)�قع خالل م� نيةل)&� �لمUتم���

 س)�8 لمص�ية� �لصح- تل� مق�مة ىف �ل)ف)� أله���)� �لي)� "لمص�� صح-

 �لكاملة �لتغ&ية خاللها م� �لشبا= يتابع ى�لت �لم&ب)عة قيةل)�� �) ية�)ن�اللكت

  .�لمUتم��� بتل� ي�)� لما للحCية)�

 م� فه�م)ق تغي� �نه� �الست&العية �ل���سة عينة م�% ٧٥ نسبة �فا�� فيما .٣

  .مبا���ته� �)�ق� عن�ما �لمUتم��� تل� يحض�)� �ل(ي� �لشبا=

 م� ى�لصحف )�لتحليل �لصحفية �لتغ&ية �� �الست&العية �ل���سة عينة �ك�� .٤

 تل� ىف )يناقش)� يحض�)� كأنه� يجعله� �لصحفية �اللكت�)نية �لم)�قع خالل

  .�لمUتم���

 تل� فعاليا� متابعة على ح�صه� ,لى �لمبح)ثي� م�% ٨٥ م� �كث� )�شا� .٥

  .نية�إللكت�) �لصحافة )منها �إلعال� )سائل ب)�س&ة �لمUتم���

 �ألح��< لمتابعة �لال مة �لمعل)ما� مصا�� م� مص��� تع� �لصحافة �� )بما

 مناقشته يت� )ما ي�)� بما )تع�يفه �لجمه)� على )&�حها �لم&�)حة )�لم)ض)عا�

: )ه) ى�ل�ئيس �ل���سة ه�- تحقي� ىف �ل���سة مشكلة تبل)�� ل(� �لمUتم���؛ بتل�

 �لمص�ية �لصحافة ىف للشبا= �ل)&نية تم���للمU �إلعالمية �لمعالجة &بيعة مع�فة

 ه(� م� )يتف�\ )�لسياسية، �لمجتمعية �لمشا�كة نح) �لشبا= باتجاها� )عالقتها

  .ف�عية تساUال� �لتساUل
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 �لمعالجا� ع� �إلعالمية �ل���سا� ئل�)� م� ك)نها ىف �ل���سة تل� �همية تكم�

 بتشكيل القتها)ع للشبا= �ل)&نية لمUتم���ل) قيةل)�� - �إللكت�)نية (�لصحفية

 �ل���سة تل� �همية تتمثل كما. ةلسياسي)� �لمجتمعية �لمشا�كة نح) �لم��هقي� �تجاها�

) قيةل)�� -ة�إللكت�)ني (�لمص�ية بالصح- �إلعالمية للمعالجة قعية)� ص)�# تق�ي� ىف

 �لمجتمعية لمشا�كة� نح) �لم��هقي� باتجاها� القتها)ع للشبا= �ل)&نية للمUتم���

 ىف) �ل)�قية -ية�)ن�إللكت (�لمص�ية �لصحافة ل�)� تقييما يع� ما ه)) ة،لسياسي)�

 �لمUتم� من( �لم��هقي� جمه)� �تجاها� تشكيل على ث�ها)� �لمUتم��� تل� تغ&ية

  .بالقاه�# �ألخي� ىنل)&� �لمUتم� حتى للشبا= �أل)ل ىنل)&�
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  :ييل ما ,لى ية�لحال �ل���سة ته�-

 بالتغ&ية) �ل)�قية -ية�)ن�إللكت (�لمص�ية �لصحافة �هتما� حج� ,لى �لت)صل .١

  .للشبا= نيةل)&� للمUتم��� �إلعالمية

 �لمص�ية �لصح- عليها �عتم�� ى�لت �لمعل)ما� مصا�� على ق)-�ل) .٢

  .للشبا= نيةل)&� للمUتم��� �إلعالمية �لمعاجلة عن�) �ل)�قية - ةي�)ن�إللكت(

 بالصح- �لمUتم��� جلسا� بها �تسم� ى�لت �لمعالجة ل)=)�س نم&  ,ب�� .٣

  ).قيةل)�� -�إللكت�)نية (�لمص�ية

 - ةي�)ن�إللكت (�لمص�ية �لصح- �ستخ�متها ى�لت �لتح�ي�ية �لفن)� على �لتع�- .٤

  .للشبا= نيةل)&� للمUتم��� �إلعالمية �لمعالجة ىف) �ل)�قية

 ج(= على ة�)ل�ل ق��# ح))ن م����لمUت تل� نح) �لم��هقي� �تجاها� بيا� .٥

  .مبا���ته� ىبن)ت )�فكا�ه� �لشبا=

 تل� ح)ن �لم��هقي� �تجاها� تشكيل ىف �لصحفية �لتغ&ية ق��# ت)ضيح .٦

  .�لمUتم���
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 تق)� �ل(" �إلعالمى �لعمل "�نها على ,ج��ئيا �لباحثة تع�فها: �لصحفية �لمعالجة �

 لمختل- تغ&يتها خالل م� �إللكت�)نية �) �قية�ل) 8س)� �لمص�ية �لصحافة به

 هى �) ي�ها،)غ )�القتصا�ية لثقافية)� )�لسياسية �الجتماعية لقضايا)� �ألخبا�

 لألح��< )ع�ضها )عا�م)ض)�ل �ألخبا� ا)لتن خاللها م� يت� �لتى �ل&�يقة

  ".ل)قائع)�

 �لشبا= �بي �لمباش� �ح)�لل �)�ية ملتقيا� ىه": =للشبا نيةل)&� �لمUتم��� �

 لمتخصصي�)� )مUسساتها �لمص�ية ةك)م�لح ع� )ممثلي� جهة م� "�لمص�

 �ل�ئي3 �عاية تح� �خ�" جهة م� �لمتن)عة �لمجاال� ىف لثقافة)� �لفك� )قا�#

Zلفتا�لسيس عب��ى)ه ي، �تل ��تم�Uلم�لت �لفت�# ىف ىمحل ن&ا� على عق�� ى� 

 �لشيخ بش�� للشبا= )ل�أل ى�ل)&ن �لمUتم� م� ب�8� ٢٠١٨ -٢٠١٦ بي� ما
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 ش�ي-" (٢٠١٨ �لقاه�# بجامعة للشبا= �لسا�3 ى�ل)&ن �لمUتم� حتى ٢٠١٦

  ).٢: ٢٠١٨ �للبا�، �l)ي�

 لمجتمع)� �ألف��� )�ستع��� �غبة "�نها على �لباحثة تع�فها: ة�لمجتمعي �لمشا�كة �

 ش��كا� خالل م� ل�)( ع،�لمجتم فى )�لفعالة �لفاعلة �لمشا�كة فى �لم�نى

 تنمية ,ح��< به�- ق&اعاته �ح� �) �لمجتمع تنمية �جل م� متن)عة جابية,ي

  ".مقابل �نتCا� �)� يك)� �� على �لمجتمع، فى �&)ي)ت

 �)�� �لف�� خاللها م� يU�" �لتى �لعملية "بأنها تع�يفها يمك�: �لسياسية �لمشا�كة �

 �أله��- ةمناقش فى يسه� أل� �لف�صة ل�يه ك)�)ت لمجتمعة �لسياسية �لحيا# فى

 م� �لمشا�كة ه(5 تت� �)ق ا،إلنجا ه �ل)سائل �فضل ح�ي�)ت �لمجتمع ل(ل� �لعامة

: ٢٠٠١ محم)�، )منى علي)# �لسي� (مباش�# غي� �) مباش�# سياسية �نش&ة خالل

 سياسا� يهت)ج فى �لشبا= مساهمة "�نها على ,ج��ئيا �لباحثة )تع�فها ).٢٨١

 مجتمعه� لتنمية تU�" )مبا�r ياسيةس �س3 ح)ن �لحاك� )نCامه� مجتمعه�

  ".ت&لعاته� مع يتناس= )بشكل بك��مة يشه�)ع
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  :ة�لتحليلي �ل���سة تساUال� .١

  للشبا=؟ نيةل)&� �لمUتم��� �سما8 ما  .� 

 �ل)���# للشبا= نيةل)&� �لمUتم��� &�حتها ى�لت )�لقضايا ا�ض)ع�لم) ما  .= 

  �ل���سة؟ بصح-

 �لصحفية �لتغ&ية ىف نيةل)&� �لمUتم��� �)ض)عا)م قضايا &بيعة ما  .] 

  �ل���سة؟ بصح-

 �لمUتم��� ا�ض)عبم) �لمتعلقة �لصحفية للما�# �لمصاحبة �ا)ي�لعن �ن)�\ ما  .� 

  للشبا=؟ �ل)&نية

 للمUتم��� �لصحفية �لمعالجة ىف �لمستخ�مة �لصحفية لفن)�)� �ألشكال ما  .5 

  للشبا=؟ نيةل)&�

  :ة�لمي��ني �ل���سة تساUال� .٢

 محل ية�)ن�إللكت )�لصح- قيةل)�� �لصح- متابعة )�نما& �عا�� ما  .� 

  �ل���سة؟

 �لمUتم��� ع� �إللكت�)نية لصح-)� �ل)�قية للصح- ي�ح)ث�لمب �)�فع ما  .= 

  للشبا=؟ نيةل)&�

 للشبا= نيةل)&� �لمUتم��� فعاليا� بمتابعة �لمبح)ثي� �هتما� ��جة ما  .] 

 �ل)�قية؟ لصح-)� �إللكت�)نية بالصح-

  للشبا=؟ نيةل)&� �لمUتم��� بشأ� �لم��هقي� ياقضا �جن�# ما  .� 

  ؟"�ل�ئي3 ,سأل "لجلسة �لمبح)ثي� متابعة "م� ما  .5 

  ؟"�ل�ئي3 ,سأل "جلسة ىف ي�ح)ث�لمب عليه ي�ك  "�ل( ما  .) 
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 عينة بالصح- للشبا= �ل)&نية للمUتم��� �إلعالمية �لتغ&ية: �لمستقل �لمتغي� �

  .�ل���سة

  .�ل���سة عينة �لصح- سياسة �لت)قي�، ة،�لمعالج الي=�س: &يل)س� �لمتغي� �

  .)�لسياسية �لمجتمعية �لمشا�كة ح)ن "�لمص� �لشبا= �تجاها�: �لتابع �لمتغي� �
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١. Dلف��أل)ل �تبا&ية عالقة �ت)ج: �� ��متابعة كثافة بي� ,حصائية �اللة ( 

 �لمUتم��� تابعةم )�فع)� �إللكت�)نية؛ لصح-)� �ل)�قية للصح- �لم��هقي�

  .للشبا= �ل)&نية

٢. Dلف��لثان �تبا&ية عالقة �ت)ج: ي�� ��لشبا= متابعة كثافة بي� ,حصائية �اللة (� 

 تهيئته� فى �لمUتم��� نجاZ �")م ة؛�إللكت�)ني لصح-)� �ل)�قية للصح-

  .)�لسياسيه �لمجتمعية �ألنش&ة لمشا�كة

٣. Dلف��لثال< �تبا& �ي)ج: ��ل �جةمعال �&� ,حصائيا � ��تم�Uلم�ل)&نية � 

 لها �لم��هقي� )تبنى ية�)ن�إللكت )�لصح- قيةل)�� �لصح- م� كل ىف للشبا=

  .�لمص�b �لمجتمع على ��عياتها)ت

٤. Dلف��ب �ل��تبا&ية عالقة ت)ج�: ع�� ��بي� ,حصائية �اللة ( ��لشبا= ,��� 

 ��لمUتم�� بفعاليا� �الهتما� ت)")مس نية؛ل)&� �لشبا= �لمUتم��� أله��-

  .ية�)ن)�اللكت قيةل)�� �لصح- م� كل ىف �ل)&نية
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 مضم)� بتحليل ق)�ي "�ل( ي،�لتحليل ى�ل)صف �لمنهج على �ل���سة ه(5 �عتم��

 �ل)&نية بالمUتم��� �لخاصة لتغ&يا�)� )�ل)�قية -ية�)ن�إللكت (�لمص�ية �لصح-

 للمUتم��� �لصحفية للتغ&ية �لمتابع "�لمص� �لشبا= "�� �ست&ال\ (ل�)ك للشبا=،

  .�ل���سة عينة �لصح- عب� للشبا= �ل)&نية
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 ىك ���ستها ,لى �لباح< يه�- ى�لت �لمف���� ع�� بأنه �ل���سة مجتمع يع�-

 ���سته �لباح< يسهت�- "�ل( �لمسته�- �ل���سة مجتمع )يمثل ة،�ل���س نتائج يحق�

 �ل)ص)ل �لصع= م� �نه ,ال مف���ته، كل على �ل���سة تل� نتائج تعمي� يت� ى)بالتال

 عينة على �لت�كي  يت� (ل� على )بنا8� 5،ع�� لضخامة �لمجتمع ه(� ىف ف�� كل ,لى

 محم� (لل���سة ممثلة عينة منها )نختا� منها �لبيانا� لجمع �لمتاحة �لمجتمع

  ).١٩٩: ٢٠٠٠ �لحمي�،عب�

 &ال= م� �لمص�يي� �لم��هقي� م� م)عةمج ىف �لحالية �ل���سة مجتمع )يتمثل

 عب� للشبا= �ل)&نية للمUتم��� �لصحفية للتغ&ية )�لمتابعي� �لمص�ية �لجامعا�

 حي< )�قية، صح- �) ,لكت�)نية صح- س)�8 ة،�ل���س عينة �لمص�ية �لصح-

  :يلي فيما �لنهائية �ل���سة عينة تتمثل

 �لجامعا� &ال= م� �لمص�يي� �لم��هقي� م� ٢٠٠ ع��: ة�لمي��ني �ل���سة عينة .١

 �لمتابعي�) �كت)ب� ٦ جامعة - 3شم عي� جامعة -�لقاه�# جامعة (�لمص�ية

 عينة �لمص�ية �لصح- عب� للشبا= نيةل)&� للمUتم��� �لصحفية للتغ&ية

  .�ل���سة

 �ل)&نية للمUتم��� �لصحفية بالتغ&ية قام� ى�لت �لصح-: �لتحليلية �ل���سة عينة .٢

 منها ية�)ن�إللكت �لنسخة) �ل)ف� -�أله��� - ي)��ل "��لمص (مثل =،للشبا

 تب�� �� على منها لكل �يا� ١٠ لم�# قبل �لصح- تل� تحليل ت� حي< قية،ل)�)�

 أل� ل�)( �؛�يا �٣ للشبا= �ل)&نية �لمUتم��� م� "� ب��ية قبل �لتحليل م�#

 .�نعقا�ها قبل �لمUتم��� تل� ع� تنش� �لصح-

 :ةس�ل��� عينة خصائS ت)صي- .٣

  :ن)\لل )فقا �ل���سة عينة يعت)   .� 
  ).,نا</ (ك)� (ن)\لل )فقا �ل���سة عينة س=)ن تك�����) ١ (ج�)ل
 % � �لن)\

 ٥٦,٠ ١١٢ (ك)�

 ٤٤,٠ ٨٨ ,نا<

 ١٠٠,٠ ٢٠٠ �إلجمالي

 ,لى ) ع� �لم��هقي� م� �ل���سة عينة �� ,لى �لساب� �)ل�لج بيانا� تشي�

 عينة ى,جمال م� )(ل� لإلنا<% ٤٤,٠ نسبة مقابل ىف ك)�لل(% ٥٦,٠

  .�لمي��نية �ل���سة

  :�لتعلي� ن)\ل )فقا �ل���سة عينة يعت)   .= 
   �لتعلي� ن)\ل )فقا �ل���سة عينة يعت)  )٢ (ج�)ل

 % � �إلقامة مكا�

 ٦٠,٠ ١٢٠ حك)مي تعلي�

 ٤٠,٠ ٨٠ خاS تعلي�

 ١٠٠,٠ ٢٠٠ �إلجمالي

 �لتعلي� لن)\ قا)ف ) ع� �ل���سة عينة �� ,لى �لساب� �)ل�لج بيانا� تشي�

 �لخاS للتعلي�% ٤٠,٠ نسبة مقابل ىف ىك)م�لح �لتعلي� لصالح% ٦٠,٠ ,لى

  .�لمي��نية �ل���سة عينة ى,جمال م� )(ل�

  :�لشه�b �ل�خل ت)"لمس )فقا �ل���سة عينة يعت)   .] 
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��) ٣ (ج��ل�  �الجتماعي ��القتصا� ت��للمس �فقا �ل��سة عينة س��ن تك
���ل �ل�خل مست� % $  شه

 ١٧,٥ ٣٥ منخف&

 ٢٩,٠ ٥٨ +ت�سم

 ٥٣,٥ ١٠٧ متفع

 ١٠٠,٠ ٢٠٠ �إلجمالي

 بنسبة جا8 �لمتفع �ل�خل مست�� 67 5لى �لساب3 ��ل�لج بيانا� تشي

 �لخا@ بالتعلي? م�هقي6 �لعينة ضم6 م6 7نه ى5ل :ل$ جع�ي ،%٥٣,٥

 بع& ى5ل باإلضافة متفعة ما�ية 5مكانيا� به �اللتحا3 يت+ل� ���ل:

 مست�� ليه�ي �لحك�مي، بالتعلي? �لملتحقي6 �لمتفع �ل�خل :� م6 �لم�هقي6

 �لمصE؛ �لمجتمع م6 �لغالبية �لشيحة �تمثل% ٢٩ بنسبة +ت�س�لم �ل�خل

7��  %.١٧,٥ بنسبة �لمنخف& �ل�خل مست�� ىيأت خي

y…ë†@�a‰†ÛaòZ@ @

 للمLتم�� �إلعالمية �لمعالجا� ض�Jم� �ل��سة ه:I تعتم�: �عيةم�ض�ل �لح��� �

 نح� �لم�هقي6 باتجاها� القتها�ع �لمصية �لصحافة ىف للشبا� �ل�+نية

 �لصحفية لمقاال��� ��لتقاي �ألخبا م6 ة،لسياسي�� �لمجتمعية �لمشاكة

  ).�ل�ف� -ي�?�ل ��لمص �أله�?، (�ل��سة عينة �لصحO نشتها ى�لت �غيها

 عينة �لمصية �لصحO على �لتحليلية �سة�ل� ت+بي3 يت?: ة�لمكاني ����لح �

 �لجامعا� +ال� م6 �لم�هقي6 على �لمي��نية �ل��سة ت+بي3 سيت? بينما ة،�ل��س

  .�لمصية

 للصحO �لمضم�6 تحليل على تها���7 7ح� ىف �ل��سة �عتم��: �لQمنية �لح��� �

 �لمLتم م6 ب�8� للشبا� نيةل�+� للمLتم�� �لQمنية �لفتR خالل �ل��سة عينة

  .�ألخي �لمLتم حتى �لشيخ بش? ٢٠١٦ عا? �أل�ل

caë…p@�a‰†ÛaòZ@ @

 جمع ��7�� 5ح�� باعتباها �الستبيا6 �ستماR ىعل �لحالية �ل��سة �عتم��

 ه:I 5ع��� م ��ق ة،�لمي��ني �ل��سة بيانا� لجمع �لمسح، منهج 5+ا ىف �لبيانا�

R�حل �أل�� جمعها ل���لم+ ��لبيانا� �له�O تح�ي� م6 عليها �لمتعاO �لعلمية بالم

 م6 ةم�عمج خالل م6 �علميا منهجيا �جعتها�م �أل�لية تهاص� ىف �5ع���ها

8� �الختبا +بي�3ت V؛�لبح �مناهج إلعال?�� �لصحافة مجاال� ىف ��لمحكمي6 �لخب

 خالل م6 �الستبيا6 ت+بي3 ت? كما لثبا�،�� �لص�3 م6 �لتأك� �ك:ل$ Pre test ى�لقبل

�Rل��� لألسئلة �لمبح�V فه? م6 للتأك� �لفصة ىيع+ ما ��ه 6،�لمبح�ثي مع �لمقابلة 

�،7خ ناحية م6 �لت+بي3 7ثنا8 صع�با� م6 ي+7 ق� ما جهةم��� ناحية، م6 بها 

 تحقي3 ىف �ل��سة عليها �عتم�� ى�لت �����أل �لج8Q ه:� ىف �لباحثة تتنا�ل ��Oس

  .اLالتهاتس ىعل ��إلجابة 7ه��فها

�سا� ىف �لشائعة �ل+يقة ه� �الستبيا6: )�الستقصا8 (�الستبيا6 صحيفة �� 

 �ألسئلة م6 ع�� يهت�ج على �يعتم� ي،�إلحصائ �لمنهج على ق�?�ي ،ه��لجم

Rم�ض ح�ل خصيصا �لمع�J� ما Oعلى �لحص�ل به� ���  ها،ح�ل �لجمه�

 للمLي�ي6 لمئ�ية� �لنس� سا��ح ��الستجابا� ����ل ه:I تحليل ث? �م6

 منهج ىف �ستخ��ما �لبيانا� جمع ����7 7كث م6 �الستقصا8 �يعتب لمعاضي�6�

 ع�� م6 معي6 ض�Jم� ع6 ا�ل�م�لمع جمع ىف �ستخ��مه إلمكانية �:ل$ �لمسح

 �،�لحميعب� محم� (ح��� مكا6 ىف يجتمع�6 ال �7 يجتمع�6 �ألف�� م6 كبي

٣٥٣: ٢٠٠٠.(  

١. Oق: 6�الستبيا م6 �له��بإع��� �لباحثة ام R تح�ي� خالل م6 �الستبيا6 �ستما

 �فقا �ألسئلة م6 ةم�عمج شكل فى �ل��سة عينة م6 جمعها �لم+ل�� �لبيانا�

O�سة أله�� بع& على �الستبيا6 �ستماR تضمن� كما. ساLالتها�ت �ل�

 ى��لت �فيةم�ج�ل�ي �لمتغي�� معفة به�O �ل��سة لعينة �أل�لية �لبيانا�

  .�ل�خل ت��مس ?،�لتعلي مست�� J،ن��ل: ملتش

  :�الستبيا6 �ستماR 5ع��� خ+��� .٢

 �ل��سة مشكلة ض�8 ىف �الستبيا6 7ه��O بتح�ي� �لباحثة قام�  .7 

 ى�لت �لعينة 7ف�� لسح� عي6 مجتمع تح�ي� :ل$�ك �متغي�تها، ها�ض�ف

 �لمناسبة �لصياغة ىعل �Oل�قل �:ل$ 6،�الستبيا �ستماR عليه? ست+ب3

� ناحية م6 �ل��سة 7ه��O حقي�3ت ناحية، م6 للمبح�ثي6  .7خ

 م6 متغي كل لقياZ 7سئلة شكل ىف ى�أل�ل شكلها ىف �الستماR 5ع��� ت?  .� 

�� 67 م6 �لتأك� خالل م6 �لمحت�� ص�3 لم�عاR �:ل$ �ل��سة متغي

�� ة،�ل��س م�ض�J �لمشكلة 7بعا� ىتغ+ �الستماR تتضمنها ى�لت �لعبا

 �الستبيا6 7سئلة �عتم�� �ق�. �ألسئلة له:I ى�لمن+ق �لتسلسل عاRم� مع

 حيV �لعينة 7ف�� مهمة لتسهيل �:ل$ �لمغلقة، �ألسئلة ىعل ى7ساس بشكل

 تت+لبه ��ل: �ل�ق� �ي�ف �لمبح�ثي6 يه3 ال �ألسئلة م6 �لن�J ه:� 67

  .�إلجابة

 [.   ىف الستماR� ت+بي3 ت? �الستبيا6 الستماPre test R ى�لقبل �الختبا

 به�O �:ل$ R،مف� ٢٠ م6 ةك�نم �ست+العية عينة على ى�أل�ل شكلها

O  :يعل �لتع

� �  .�الستبيا6 �ستماR ألسئلة ي6ح�ث�لمب فه? م�

  .�لباحثة م6 يحت�ض� تع�يل ى5ل تحتا] ى�لت �لصعبة �ألسئلة �

� O:ت�حة�لمف �ألسئلة بع& �غل3 �ألسئلة بع& ح.  

� R  .�الستبيا6 تساLال� على إلجابة� تت+لبها ى�لت �لQمنية �لفت

� O  .�لمي��ني �لعمل مشكال� ىعل �لتع

 بع& 5ضافة �ألسئلة، بع& صياغة تغيي ت? ى�لقبل �الختبا �نتيجة

  .�لمفت�حة �ألسئلة بع& غل3 �لب��ئل، بع& ح:O ل،�لب��ئ

�سة  .� � R خالل م6 �منهجيا علميا �ستها�� �م�جعتها �الستبيا6 �ستما

& متع��R تخصصا� ىف لمحكمي�6� �لخب�8 على �الستبيا6 ع

)O+ل$ ،)١٢٢: ٢٠٠٢ �،�لعب ىع�ل عا:� Oبه� O  :ىعل �لتع

 بالح:O س��8 �الستبيا6 �ستماR على لمحكمي�6� �لخب�8 مالح\ا� �

  .�لتع�يل �7 �إلضافة �7

  .�ل��سة ض�Jلم� �لمتع��R ن�ج��لل �الستبيا6 �ستماR معالجة �

 ي�غ صحيحة 5جابا� على للحص�ل منهجيا �الستبيا6 صالحية �

RQم6 متحي ��  .�لعينة 7ف

  .�لنهائية ص�تها ىف �الستبيا6 �ستماR صياغة �

 ه:I �تنفي: يهاته?ت�ج� مالح\اته? لمحكمي�6� �لخب�8 5ب��8 بع�

 ى�لقبل �الختبا نتائج على نا�8ب �الستماR على �لعلمية �لمالح\ا�

 على ت+بيقه ت? ��ل: ى�لنهائ كلهاش ىف �الستماR صياغة تم� 6،لالستبيا

  .�ل��سة عينة

 I.  جعة� �لباحثة قام� �لمي��نية �ل��سة 5ج�8 بع�: �لالستما� �لمكتبية �لم

 ض�[�� �قة م6 للتأك� مسلسلة بأقا? �تقيمها �الستما�� بم�جعة

 م6 علميا �لمقب�ل �لق� تحق3 ال �لتى �الستما�� ستبعا��� �إلجابا�،

 ل? �لتى �الستما�� �ستبعا� �ك:ل$ ا،بعضه مع �إلجابا� 3تسا�� �لص�3

  .بياناتها تكتمل

  :6�الستبيا با��ث ص�3 .٣

 �ضع� ما �الستبيا6 �ستماR تقيZ 67 بالص�3 يقص�: �الستبيا6 ص�3  .7 

� �ق� لقياسه، حيV م6 �الستبيا6 ص�3 م6 للتأك� �لص�3 �ختبا 7ج

 �ل��سة ه��7O تح�ي� ت? حيContent validity V �لمحت�� ص�3

 �ل��سا� بع& م�جعة بع� ف�& شكل ىف :ل$ �تجمة �تساLالتها

 للشبا� �ل�+نية �لمLتم�� �7 �لصحفية �لمعالجة م6 �تخ:� ى�لت �لسابقة

 م�ض�عا للشبا� �لمجتمعية �لمشاكة �7 للشبا� �لسياسية �لمشاكة �7

 .�ل��سة �تساLال� 7ه��O ىتغ+ ى�لت �ألسئلة �ضع ث? ا،له

��ل\اه �لص�3 م6 �لتحق3 �ت? R ىعل عضها خالل م6 لالستما

 �ت? �ل��سة، بم�ض�J تتب+ ى�لت �لمجاال� ىف �لمحكمي6 م6 مجم�عة
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  .مالح\ا� م6 7ب��I لما �فقا �الستماR تع�يل

 �الستقصا8 صحيفة على �لثبا� �ختبا �لباحثة 7ج�: �الستبيا6 ثبا�  .� 

 �لمعالجة قبل �لبيانا� ��قة 6�لمبح�ثي �ستجابا� ثبا� م6 للتأك�

 م6% ١٠ بنسبة مبح�ثا ٢٠ على �لثبا� 5ج�8 ت? �ق�. اله �إلحصائية

 ��لمتب+ة للصحيفة �لئيسية �ألسئلة على �لت+بي3 ت? �ق� �لعينة ى5جمال

O مست�� على لل�ق�O �ل��سة مقاييZ �ك:ل$ ��التجاها� بالمعا

 5ج�8 7ثنا8 �ألسئلة تل$ لىع �لشبا� �7 �لمبح�ثي6 5جابا� ىف �لتغيي

 .�بع�ها �لمسحية �ل��سة

 �ح� ب�صفة Cronbach’s Alpha 7لفاك�نبا^ معامل ت�\يO ت? �ق�

Q �لعل�? ىف ��لم+ب3 �الستجابا� ثبا� قياZ ىف �إلحصائية �لمقاييZ �ب

 معامل �ه� ،%٨٣,٨ �لثبا� نسبة بلغ� �ق� ?،�إلعال �عل? �الجتماعية

 6،�لمبح�ثي 5جابا� ىف كبي �ختالO �ج�� ع�? على ي�ل متفع ثبا�

  .للت+بي3 �الستبيا6 صالحية على ي�ل كما

� R �لباحثة �ستخ�م�: ��ل�قية �إللكت�نية للصحO �لمضم�6 تحليل �ستما

R محت�� تحليل يعتب حيV �لبيانا�، لجمع ئيسة كأ��R �لمضم�6 تحليل �ستما

 �إلعال? �سائل ىف �لمعل�ما� ن\ا? �تحليل ل�صO �لمناس� �ألسل�� ه� �إلعال?

5تبا+اته ��الالته �لمحت�� �صO م6 �بت��8 عناصI بكافة� Rلمتع��� 

 ىف �لن\ا? له:� �لمختلفة �أله��O ع6 ��الست�الل ،للنش �لمختلفة باالتجاها�

� �لفعية بالن\? عالقته ى�إلعالم �لن\ا? عالقة ث? �إلعال? �سائل ىف �ألخ

� ية�الجتماع بالن\? ع��+O (�لعا? ى�الجتماع �لسيا3 5+ا ىف �ألخ

  ).١٥: ١٩٨٢ �_خ�6، �لحم6عب�

 �سائل مضم�6 ��سة ىف �لمستخ�مة �أل���� 7ه? م6 �لمضم�6 �تحليل

 �ل\اه �لمضم�6 �صO ىف تستخ�? R��7 "7نه �لمضم�6 بتحليل �يقص� ل،�التصا

 ف]" (�ل��سة ب\اهR قت6�لم ��لسل�$ ى�لمعان �فه? �إلعالمية للما�R ��لصيح

 �لبحV تساLال� ىف �لمصاغة �لبحثية لالحتياجا� �تلبية ،)١٨٩: ٢٠٠١ �لكامل،

  .�ألساسية ف�ضه �7

 نتائج لب+ �:ل$ ��لكيفي، ى�لكم �لمضم�6 تحليل 7سل�� �لباحثة ��ستخ�م�

 نتائج يجعل مما ا،جمعه ت? ى�لت ��لمعل�ما� بالبيانا� ى��لكيف ى�لكم �لتحليل

 م6 ��لتحق3 �ل��سة تساLال� ع6 �إلجابة على ق�R �7كث �ض�حا 7كث �لتحليل

  .ف�ضها صحة

 �التجاها� �صO حيV م6 �لصحO مضم�6 ��سة فا6 �لمن+ل3 ه:� �م6

R على �لتعO م6 يمكننا �لمختاR، �لصحO ىف �لصيح ��لمضم�6 �ل\اه

3� �تحليلها ا،صفحاته على �لم�ض�عا� لمختلO �لصحفية �لمعالجة ىف �لف

  .��فية عامة نتائج 5لى للت�صل

١. Oم6 �له� R م�6�لمض تحليل R��7 �لباحثة �ستخ�م�: 6�لمضم� تحليل �ستما

 �لتعO به�O �ل��سة محل ل�قية�� �إللكت�نية �لصحO م6 لعينة+7 

 يلةل�س� �+بيعة يتف3 بما �لصحفية �لكتابة صائ@�خ بها �لصحفية �لمعالجة

 على �لمضم�6 تحليل صحيفتا كQ� حيV �لمضامي6؛ عبها تنش ى�لت

 ح�ل �ل���R �إلعالمية �لما�R حملته ا�م للنش �إلخ�جية �ألشكال

��  .�لم��� تل$ نش �قع�م 5خباية قي? م6 للشبا� �ل�+نية �لمLتم

 لصياغة �لصحفية �لق��ل� تتضم6 ىلت�� �لشكل فئا� م6 �لع�ي� 5لى باإلضافة

 �عتما�ها ���م �لتفسيية ��ألشكال ��ل7 �م��ب �هتمامها ���م �عا�م�ض�ل

 م6 :ل$ ي�غ �لمصا� �تح�ي� �عاتهام�ض ع& ىف �إلب�Q �سائل على

  .��لبحV �ل��سة محل �لكتابة بخصائ@ �لصلة :�� م��6�لمض �لشكل فئا�

 �ل��سة مشكلة ض�8 ىف: 6�لمضم� تحليل �ستما�� 5ع��� �+��خ .٢

 5ع��� م ��ق 6،�لمضم� تحليل �ستماR �لباحثة 7ع�� تها،ساLال�ت �7ه��فها

R  :ة�لتالي بالخ+��� �الستما

 ا،ساLالته�ت �ل��سة، 7ه��O ض�8 ىف ةل�ب�لم+ �لبيانا� تح�ي� ت?  .7 

 �لصحفية لفن��6� �لق��ل� �لبيانا� ه:I شمل� ��ق لها، ��لن\ ��إل+ا

 ا�ض�ع�لم� &ع ىف تستخ�? ى�لت �إلب�Q سائل�� للنش �لمختلفة

 �Jم�ض� �لجي�R ىف �لنش �قع�م م�Q م6 بها ا�م �لص� مثل

 �مصا� للشبا� نيةل�+� �لمLتم�� نح� تغ+يتها تجا�I� �أل�لى �لصفحة

 ص�@�لن 5ليها �ت+ق� عالجتها ى�لت �عا�م�ض��ل �إلعالمية يلةل�س�

 ن�6ف ى�باق �لمقاال� عالجتها ى�لت ا�ض�ع�لم� 5لى باإلضافة �إلعالمية

  .�لصحفي �لتحي

 �لمتخصصة ل��سا��� �لكت� م6 مجم�عة ىعل باإل+الJ �لباحثة قام�  .� 

 بمنهجية �تفصيلية 7ساسية ن\ية معفة 6ك�يلت �لمضم�6 تحليل ىف

Vخاصة �لمضم�6 حليل�ت ى�لعلم �لبح Rياغة�ص تصمي? ىف منها لإلفا� 

  .�لحالية لل��سة �لمضم�6 تحليل صحيفة

 عضها ث? ة،�لمب�ئي صياغتها فى م�6�لمض تحليل ���ستما 5ع��� ت?  .] 

  .عليها �لالQمة �لتع�يال� إلج�8 �ل��سة على �لمشفي6 �ألسات:R على

 فى �لمتخصصي6 ��لمحكمي6 �لخب�8 م6 ع�� على �الستماR ع& ت?  .� 

 بحيV بها +الب�� �لتى �لتع�يال� بإج�8 �لباحثة ام��ق �ل��سة، مجال

 على +بق� كما �لنهائية �لص�R فى م�6�لمض يلتحل �ستماR 7صبح�

  .�لتحليلية �ل��سة عينة

٣.   :6�لمضم� تحليل الستما�� لثبا��� �لص�3 �ختبا

 7.   ما �لتحليل �ستماR تقيZ 67 بالص�3 يقص�: Validity �لص�3 �ختبا

� �ق� ه،لقياس �ضع� محت�� ص�3 م6 للتأك� �لص�3 �ختبا 7ج

R �ل��سة 7ه��O تح�ي� ت? حيContent Validity، V �لتحليل �ستما

 �لت�V ىعل �إل+الJ بع� ف�& شكل ىف :ل$ �تجمة �تساLالتها

 �ل��سا� م�جعة �ك:ل$ ة،�ل��س م�ض�J ح�ل �لمت�ف ى�لعلم

 .�ل��سة �تساLال� 7ه��O ىتغ+ ى�لت �ألسئلة �ضع ث? �لسابقة،

� �لص�3 م6 �لتحق3 �ت? على ضهاع خالل م6 لالستماتي6 �ل\اه

 �ت? ة،�ل��س بم�ض�J تتب+ �لتى �لمجاال� فى �لمحكمي6 م6 مجم�عة

 للت+بي3 جاهRQ لتصبح مالح\ا� م6 7ب��I لما �فقا �الستماتي6 تع�يل

  .�لثبا� بإج�8 ��لقيا? �لمب�ئى

 مجم�عة على عضها ت? �لمضم�6 تحليل �ستماR ص�3 م6 �للتأك�

 V،�لبح �مناهج ��إلعال?، فة�لصحا مجال فى ��لمحكمي6 �لخب�8 م6

 �5مكانية �لتحليل، �فئا� �ح��� ��ض�[ �الستماR �قة م6 للتأك� �:ل$

 �لمحكمي6 بي6 لالتفا3 �لعامة �لنسبة بلغ� �ق� ة،�ل��س أله��O تحقيقها

 على �لتع�يال� بع& 7جي� �لمحكمي6 _�8 ض�8 �فى ،%٩٣

R  .�لنهائي شكلها فى 7صبح� حتى �الستما

 �.   �لمضم�6 تحليل صحيفة ىف بالثبا� يقص�: Reliability �لثبا� �ختبا

 ��ح��ته ل،�لتحلي فئا� نفZ بت+بي3 �لنتائج نفZ 5لى �لباحثي6 لت�ص

 م6 7كث بي6 �التسا3 نسبة ع6 �لثبا� يعب حيV 6،م��لمض نفZ ىعل

Vباستخ��? �إلعالمية �م���ل م6 لعينة �لمضم�6 تحليل ىف باح Zنف R��7 

 ىف باحV م6 7كث بي6 �التسا3 نسبة ع6 �لثبا� يعب Vحي �لتحليل

  .�لتحليل R��7 نفZ باستخ��? �إلعالمية �لم��� م6 لعينة �لمضم�6 تحليل

 �قام� ة،�ل��س فتR خالل �لصحO م6 عينة باختيا �لباحثة قام� �ل:�

� مR �لعينة تل$ تحليل �لباحثة 7عا�� ث? بتحليلها، بع� 7خ� ثالثة م

  .تقيبا �لنتائج نفZ فأع+� ل،�أل� �لتحليل 5ج�8 م6 7سابيع

 لحسا� �لتخص@ مجال فى �لQمال8 ببع& �لباحثة �ستعان� �ك:ل$

 �لتحليل م�ضع �إلعالمية �لما�R م6% ٥ تحليل خالل م6 �لتحليل ثبا�

Zبنف �ل�ح��� �يفه? له? ت�ضيحها بع� ��لفئا �ل��سة، م6 باله�O �تع

Vحي �ح  .�لتحليل �ستما�� م6 بنسخ ت�Qي�ه? �ت? �،��الستما له? ش

  :يلي كما ه�لستى معا�لة حسا� �ت?
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 ٢I�H  

 
 =�لثبا� معامل

6١ + 6٢  

مQها ى�لت �لحاال� ع��= 6�١ �التفا3، حاال� ع��= �: Vحي Qم  �أل�ل، �لم
مQها ى�لت �لحاال� ع��= 6٢ Qم  .�لثاني �لم

 ،٠,٩٦= نفسها مع �لباحثة ثبا�: يلي ماك �لثبا� قي? جا8� �لمعا�لة له:I �+بقا

)= ] (مع) � (�ثبا� ،٠,٩٥= )] (مع) 7 (�ثبا� ،٠,٩١= )� (مع) 7 (�ثبا�

 يك�6) ٠,٩٧+ ٠,٩٥+ ٠,٩١ (�لثالV �لقي? بي6 �ل�سي+ قيمة �بحسا� ٠,٩٧

تفاJ على ت�ل نسبة �هى ،٠,٩٤ �لثبا� معامل� � ��لفئا� �،�ل�ح�� ثبا� مست�

 �لمضم�6 تحليل �ستما�� صالحية تعنى كما �لمضم�6، لتحلي فى �لمستخ�مة

  .3للت+بي

 بلغ� ىلت�� �إللكت�نية �لصحO تحليل الستماR �لقي? :�� حسا� ت? كما

 ى�ه ٠,٩٣ بلغ� �لقي? له:I ي+ل�س� قيمة �بحسا�) ٠,٩٦+ ٠,٩٣+ ٠,٩٠(

 يلتحل ىف �لمستخ�مة لفئا��� �ل�ح��� ثبا� ت��مس �تفاJ على ت�ل نسبة ك:ل$

 للصحO �لمضم�6 تحليل �ستماR صالحية ىعن�ت O،�لصح تل$ مضم�6

  .للت+بي3 ية�ن�إللكت

 بيانا� ى5ل �لت�صل به�O �لجا�R �لمحا�ثة بها يقص�: ة�لشخصي �لمقابال� �

جة لها ت�ف�ت �ل��سة �Jم�ضب صلة :�� عل�ما��م� R �لثقة م6 كبي

 �لباحV بي6 �لمن\? ىللف\� �لتفاعل على تكQ ى�لت �لمقابلة ى�ه ��لص�3،

 �ق� ،)٢٣٣ - ٢٣٢: ١٩٩٣ �،�لحميعب� محم� (�لبحV ه�O لتحقي3 ح��V�لمب

 ى�ف �5�تها ىف ة�نبالم تتميQ حيV 7يضا �ل��سة ه:I ىف �لباحثة عليها �عتم��

R أل��R مسبقا �ل��سة ح��تها ى�لت ��أله��O +�+�لخ 5+ا ىف فيها �لح�يV سي

 غي لبيانا��� �لمعل�ما� على ص�ل�لح ىف منها ا�R�الستف بقص� �لمقابلة

R5�R تجهيQ بعملية �لخاصة �لمنش��� � م6 �لع�ي� [�+ �5ثاR �،�لمLتم

 كيفية �مLش�� بمالمح �]��لخ �ل��سة، �Jم�ضب �لمتصلة ��لخلفيا� �ألبعا�

Rىف بها لالستفا�  مجم�عة 7جي� حيV بال��سة �لمتعلقة ن�ج���ل بع& تفسي

 �لقائمي6 للقيا�R �لشبا� لتأهيل ى�لئاس �لبنامج ىخيج بع& مع �لمقابال� م6

 بع& على �لتعO به�O ل$�: �؛�لمLتم� تل$ ��5�R جهي�Qت 5ع��� على

 �7 علمية نش�� �7 بأ��3 قةم�ث �لغي R �7ش�من �لغي �ألساسية �لمعل�ما�

  .�لن\ية �لناحية م6 �سة�ل� ض�Jم� تخ�? ى�لت 5عالمية �7 صحفية تصيحا�
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،�لكمبي�ت خالل م6 �ل��سة ه:I لبيانا� �إلحصائى �لتحليل بإج�8 �لباحثة قام� 

 �ختصا� ��لمع�O ،٢١ �إلص�� SPSS for Windows بنامج باستخ��? �:ل$

 SPSS: Statistical Package For �الجتماعية للعل�? �إلحصائية �لب�مج بحQمة

Social Science، ستخ��? ت? �ق�� ���� �لتالية �إلحصائية �الختبا� �لبسي+ة �لتك

��ل: �لمجح ��ل�6Q �لمعياية، النح�فا��� �لحسابية �لمت�س+ا�� ئ�ية،�لم ��لنس� 

�� بض� يحس�� ىف �لم�ت� ع�� 5لى �ستنا�� �لباحV يقI معي6 6ب�Q �لتك

��ل: Contingency Coefficient �لت��ف3 �معامل �لسL�ل، Zيقي Rبي6 �لعالقة ش� 

 Pearsonبيس�6 �تبا+ �معامل ،٢× ٢ م6 7كث ��لج� ىف �سميي6 متغيي6

Correlation Coefficient سة� م6 متغيي6 بي6 �التبا+ية �لعالقة تجا�I� ش�R ل�

� بتي6نس بي6 �لف3 معن�ية لل��سة test (Z) ��ختبا �لنسبة، �7 �لمسافة مست�

 One Way Analysis Of Variance �ل��ح� �لبع� :� �لتباي6 �تحليل تي6،ئ�يم

ANOVA سة� 7ح� ىف ا�م�عللمج �لحسابية �لمت�س+ا� بي6 �إلحصائية �3�لف ل�

�� بي6 �3�لف ل��سة �لمستقلة للمجم�عا� test (t)) � (��ختبا �ل��سة، متغي

  .�ل��سة متغي�� 7ح� على �ثي6�لمبح م6 تي6م�علمج �لحسابي6 �لمت�س+ي6

wöbnã@�a‰†ÛaòZ@ @

  :ة�ل��س محل ية�ن��إللكت قيةل�� للصحO �لم�هقي6 متابعة مع�ل �
  �ل��سة محل ية�ن��إللكت قيةل�� للصحO �لم�هقي6 متابعة مع�ل) ٤ (ج��ل

  �لصحO متابعة  نا�� 7حيانا ��ئما
 % $ % $ % $ �لصحO �س?

 �لمت�س+
 �لحسابي

?� ٢,٠٤ ٢١ ٤٢ ٥٤,٥ ١٠٩ ٢٤,٥ ٤٩ �أله

� ٢,١٠ ٢١,٥ ٤٣ ٤٧ ٩٤ ٣١,٥ ٦٣ ي�?�ل �لمص
 حO�لص
� قيةل�

 ١,٨٦ ٣٤,٥ ٦٩ ٤٥,٥ ٩١ ٢٠ ٤٠ �ل�ف�

?� ٢,٢٧ ٢١ ٤٢ ٣١,٥ ٦٣ ٤٧,٥ ٩٥ �أله

� ٢,١٥ ٢٤,٥ ٤٩ ٣٦,٥ ٧٣ ٣٩ ٧٨ ي�?�ل �لمص
Oلصح� 

 ية�ن�اللكت
 ٢,٠٠ ٣٢ ٦٤ ٣٦ ٧٢ ٣٢ ٦٤ �ل�ف�

 �ل�قية للصحO �لم�هقي6 متابعة مع�ل 5لى �لساب3 ��ل�لج بيانا� تشي

  :ييل كما �ل��سة محل إللكت�نية��

١. Oقي �لصح  :ة�ل�

 صحيفة ع�6يتاب �ل��سة عينة م6% ٥٤,٥ نسبة جا8�: ?�أله� صحيفة  .7 

?� ع6 ���فيه مفصلة ا�ل�ممع تق�? 7نها ى5ل :ل$ �يجع ا،7حيان �أله

V�ل لقضايا�� �ألح����ىعل ��لمجتمعية �لسياسية ألنش+ة�� فعاليا 

 عينة م6% ٣١,٥ نسبة ليه�ي ل��لي،�� ى��لعب ى�لمحل ت���لمس

 عينة م6% ٢١ نسبة خي��7 ا،��ئم �أله�? صحيفة يتابع�6 �ل��سة

 .نا�� �أله�? صحيفة يتابع�6 �ل��سة

� صحيفة  .�  يتابع�6 �ل��سة عينة م6% ٤٧ نسبة جا8�: ?ي��ل �لمص

 صحفية تغ+يا� تق�? 7نها ى5ل :ل$ �يجع 7حيانا، ي�?�ل ��لمص يفةصح

V�ض�علم��� لألح��ا �ألنش+ة�� ��لفعاليا f تناقf ى�لت �لعمل ��

 ليه�ي 6،�لم�هقي �بخاصة +ني6م���ل ته? ى�لت ��لقضايا �عا�م�ض�ل

 �7خي� ��ئما؛ ي�?�ل ��لمص صحيفة يتابع�6 �لعينة م6% ٢٤,٥ نسبة

 .نا�� �لي�? ��لمص صحيفة ع�6يتاب �ل��سة عينة م6% ٢١,٥ نسبة

 صحيفة يتابع�6 �ل��سة عينة م6% ٤٥,٥ نسبة جا8�: ل�ف�� صحيفة  .] 

 �لسياسية ��لقضايا ا�ض�ع�لم� ا�لتتن 7نها ى5ل :ل$ �يجع 7حيانا، �ل�ف�

 يتابع�6% ٣٤,٥ نسبة ليه�ي ة؛�لحQبي �لن\ �جهة م6 لمجتمعية��

 �ل�ف� صحيفة يتابع�6 م6 نسبة �نخفض� حي6 ىف نا��؛ �ل�ف� صحيفة

  %.٢٠ بنسبة ��ئما

� صحيفة مجي8 5لى �لساب3 �لج��ل بيانا� تشي متابعة ص��R فى �لمص

 لصحيفة% ٢٤,٥ مقابل% ٣١,٥ بنسبة ية�ن�إللكت �لصحO �لم�هقي6

�� صحيفة 5لى :ل$ �يجع �،ل�ف� لصحيفة% �٢٠ ?،�أله تق�? ي�?�ل �لمص

 ح�ل لمتخصصي�6� �لخب�8 بآ�8 م�عمة �حيا�ية �عيةم�ض معل�ما�

V�ألح�� ���لصحية�� ��الجتماعية القتصا�ية�� �لسياسية ��ألنش+ة لفعاليا 

 �لصحO تف�3 5لى �لحالية �ل��سة نتائج تشي كما. ك:��ه… ة��لتعليمي

� :ل$ تفسي �يمك6 ة؛�لحQبي لصح�O� �لق�مية �لصحO على �لمستقلة قيةل�

 ق�ئها �حتياجا� تلبى فيفة�خ متن�عة ا�ض�عم� تق�? 7نها ض�8 فى

  .يةق�س��ل+ �لمعفية

٢. Oني �لصح�  :ة�إللكت

 صحيفة ع�6يتاب �ل��سة عينة م6% ٤٧,٥ نسبة جا8�: ?�أله� صحيفة  .7 

?� تق�? �إللكت�نية �أله�? صحيفة 67 ى5ل :ل$ �يجع ا،��ئم �أله

 م6 ��لسياسية مجتمعية�ل لقضايا�� �ألح��V ع6 ف�ية ا�ل�ممع

7 لتك�يR 6ش��لمن �لم��� مع لتفاعل�� �لسمية، مصا�ها� بشأنها؛ 

 �أله�? صحيفة يتابع�6 �ل��سة عينة م6% ٣١,٥ نسبة ليه�ي

 صحيفة ع�6يتاب �ل��سة عينة م6 ؛%٢١ نسبة �7خي� ا؛��ئم ية�ن�إللكت

?� .نا�� �إللكت�نية �أله

� صحيفة  .�  يتابع�6 �ل��سة عينة م6 ؛%٣٩ نسبة �جا8: ?ي��ل �لمص

 تق�? ي�?�ل ��لمص 67 5لى :ل$ �يجع ا،��ئم ي�?�ل ��لمص صحيفة
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 ��لفعاليا� ������لن لمLتم���� ��لقضايا �ألح��V ع6 مباشR تغ+يا�

 �لصحفية �لم��� مع �لتفاعل ائل�س �تتيح إلحصائيا�،�� باألقا? م�عمة

 �ل�+نية �لمLتم�� خاصة�ب اليا���لفع �ألح��V عR 6ش��لمن ع6

 8،�ألص�قا مع مشاكة عمل �7 �لمعل�مة تصحيح �7 بالتعلي3 للشبا�؛

 �لي�? ��لمص صحيفة ع�6يتاب �ل��سة عينة م6 ،%٣٦,٥ نسبة �يليه

 صحيفة يتابع�6 �ل��سة عينة م6 ؛%٢٤,٥ نسبة خي��7 ا،��ئم

  .نا�� ي�?�ل ��لمص

� � ية�ن�إللكت بالصحO �لمنش�R ا�ض�ع��لم مع �لم�هقي6 تفاعل م�

��  :�للشبا �ل�+نية بالمLتم
 بالمLتم�� ية�ن�إللكت بالصحO �لمنش�R ا�ض�ع�لم� مع �لم�هقي6 تفاعل م��) ٥ (��لج

  للشبا� �ل�+نية
 �  لنسبة�� �لتك

� �لتفاعل م�
$ % 

 ٦٩ ١٣٨ نع?

 ٣١ ٦٢ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ �إلجمالي

 �ل��سة عينة �لم�هقي6 م6% ٦٩ نسبة 67 5لى 3�لساب ��ل�لج بيانا� تشي

 بالصحO للشبا� �ل�+نية �لمLتم�� ح�ل �لمنش�R �عا�م�ض�ل مع يتفاعل�6

 ىعل ية�ن�إللكت �لصحO ح@ ى5ل :ل$ �يجع �ل��سة؛ محل ية�ن�إللكت

 �ل�+نية �لمLتم�� تناقشها ى�لت ا�ض�ع�لم� ىف مستخ�ميها فعل � معفة

 لل� �لئيZ 5سأل صفحة ى5ل الستفسا���� �لتساLال� بإسال ق�?�ت �؛للشبا

 �عا�م�ض�ل مع يتفاعل�6 ال �لعينة م6% ٣١ نسبة جا8� �لمقابل ىف عليها؛

R  .�ل��سة محل ية�ن�إللكت بالصحO �ل�+نية �لمLتم�� ح�ل �لمنش�

 بالصحR Oش��لمن للشا� �ل�+نية �لمLتم�� مع �لم�هقي6 تفاعل 7شكال �

  :ةكت�ني�إلل
  �إللكت�نية بالصحR Oش��لمن للشا� �ل�+نية �لمLتم�� مع �لم�هقي6 تفاعل 7شكال) ٦ (��لج

 �  لنسبة�� �لتك
 �لتفاعل 7شكال

$ % 

 ٧٤,٦ ١٠٣ �لتعلي3

 ٦٧,٤ ٩٣ �إلعجا�

 ٥٩,٤ ٨٢ �لمشاكة

 ٣٣,٣ ٤٦ لألص�قا8 تا] عمل

 ١٣٨ ب��7جا م6 جملة

 �لمLتم�� مع �لم�هقي6 تفاعل 7شكال تن�J 5لى �لساب3 ��ل�لج بيانا� تشي

 �لص��R ىف �لتعلي3 جا8 فق� ية�ن�إللكت بالصحO �لمنش�R للشبا� نيةل�+�

 67: ي�ه 7ال مهمة نتيجة ى5ل �لحالية �ل��سة نتائج تشي كما%. ٧٤,٦ بنسبة

7 لمعفة �سيلة 7صبح� �لتفاعل ائل�س� �لصحفية �لم��� ىف ه��لجم 

 ي+حها ى�لت �أل+ ية�ن�إللكت �لصحO ىتتبن 7ساسها ى�عل Rش��لمن

 ا�ض�ع�لم� ح�ن �لم�هقي6 �تجاها� لتشكيل �لمنش�R �لقضية ح�ل �لمتفاعل�6

  .للشبا� نيةل�+� �لمLتم�� تناقشها ى�لت ��لقضايا

 ن\ �جهة م6 للشبا� نيةل�+� �لمLتم�� تنا�لتها ى�لت �لقضايا تتي� �

  :6�لم�هقي
  �لم�هقي6 ن\ �جهة م6 للشبا� نيةل�+� �لمLتم�� تنا�لتها ى�لت �لقضايا تتي�) ٧ (��لج

�Qجح 6ل� �لم
  �لتتي� 

R �لعبا

 �لتتي�
 �ل�أل

 �لتتي�
 �لثاني

 �لتتي�
Vلثال� 

 �لتتي�
 �ل�بع

 �لتتي�
Zلخام� 

 �لتتي�
Zلنقا+ �لسا�� 

�Q6ل� 
 ئ�E�لم

 �لتتي�

 ١ ٢١,٣ ٨٩٦ ٥ ٧ ٣٨ ٣٨ ٦١ ٥١ �لتعلي? +�يت

 ٢ ٢٠,٥ ٨٦٣ ٤ ٦ ٣٣ ٧١ ٥٨ ٢٩ �لصحة +�يت

 ٣ ١٩,٨ ٨٣٢ ١١ ٢٧ ٤٥ ٢٦ ٢٤ ٦٨ �لسياسية �لمشاكة

 ٤ ١٩,٧ ٨٢٧ ١٣ ١٨ ٣٦ ٣٨ ٥٢ ٤٣ �القتصا�E �إلصال[

 قنـاR  ح�م +�يت
 نميته�ت Zس�ي�ل

٥ ٩,٤ ٣٩٣ ١٠١ ٥١ ٢١ ١٦ ٣ ٨ 

 ٦ ٩,٣ ٣٩٠ ٦٧ ٩٣ ٢٨ ٨ ٣ ١ �لبيانا� ع�ق�� +�يت

  ١٠٠ ٤٢٠١  �Q�6�أل م�Jمج

 نيةل�+� �لمLتم�� تنا�لتها ى�لت �لقضايا تتي� 5لى �لساب3 ��ل�لج بيانا� تشي

 �لتتي� ىف" �لتعلي? +�يت "قضية جا8� حيV �لم�هقي6 ن\ �جهة م6 للشبا�

 تل$ ىف �لم�هقي6 67 ض�8 ىف :ل$ تفسي �يمك6 ؛٢١,٣ بلغ ىنسب 6ب�Q �أل�ل

 �لسياسية �لقيا�R 67 ك����7 �هتماماته?؛ ا�ل�ي�7 ىف �لتعلي? ىيأت عمية�ل �لمحلة

Rشي�� فق� ؛مستقبال له? عمل ف@ يت�فل �لعمل بس�3 �لتعلي? لب+ ىتسع �ل� 

 ة��ل�ل باحتياجا� �لمصية بالجامعا� �لبحثية لمش�عا��� �لخ++ ب+ (خب

 �ل��لة جهت�� ى�لت للمشكال� حل�ل بإيجا� �لمصية �لجامعا� كلي�Oت ��لمجتمع

 قضية ى�لثان �لتتي� ىف ى�يأت ؛)٢٠١٨ سع�، م��مح) (�ختصاصه ىف كل

 ىعل �ل��سة محل �لصحO حص� فق� ؛٢٠,٥ بلغ ىنسب ب�6Q" �لصحة +�يت"

Q� متخصصة مستشفيا� ع�R +�ي�ت بإنشا8 ى�لسيس عب��لفتا[ �لئيZ �هتما? 5ب

 ل،�لشام ى�لصح �لتأمي6 مش�J فيها نف:ي ى�لت �لمحاف\ا� بع& ىف امة�ع

 �لئيZ ح@ كما �لح�يثة؛ �ل+بية �ألجهRQ بأح�V �لمستشفيا� ه:�Q Iي��ت

 �لخ�مة م6 ة�م�لمح �لمنا+3 ىف مستشفيا� 5نشا8 ىعل ى�لسيس عب��لفتا[

 فق� بصحته? مهت? ى�لسيس عب��لفتا[ �لئيZ 67 �لم�هقي6 �7$ كما ة؛�ل+بي

 ع6 �لمبك للكشO صحة ملي�6 ١٠٠ مبا�R ى�لسيس لفتا[عب�� �لئيZ 7+ل3

 شبا� إلع��� لثان�ية�� ��إلع���ية �البت��ئية �لمصية �لم��Z بجميع ىس �Zفي

  .�لج�ي�R مص بنا8 ىف ��لمشاكة يةئ�ل�لمس تحمل ىعل قا� صحيا سلي?

wöbnã@ÕÔznÛa@åß@òz•@ÐÛaëŠ4Z@ @

 بي6 5حصائية �اللة :�� �تبا+ية قةعال �ت�ج": ل�أل� �لف& صحة �ختبا نتيجة �

 ألهمية ��كه?�5 �إللكت�نية؛ لصح�O� �ل�قية للصحO �لم�هقي6 متابعة كثافة

��  ".�ل�+نية �لمLتم
 ة؛�إللكت�ني لصح�O� �ل�قية للصحO �لم�هقي6 متابعة كثافة بي6 �لخ+ى �التبا+) ٨ (��لج

   �ل�+نية �لمLتم�� ألهمية ��كه?�5
 س�6بي قيمة

 للصحO �لشبا� متابعة كثافة
� قيةل�

 للصحO �لشبا� متابعة كثافة
 ية�ن�اللكت

  لمتابعة� كثافة 
Iالتجا� 

?� �أله
� �لمص

 ي�?�ل
 �أله�? �ل�ف�

� �لمص
 ي�?�ل

 �ل�ف�

$� تعق�ها ى�لت �لشبا� مLتم�� 7همية �5
 ة�لمصي �لصحO تعكسها كما له? ة��ل�ل

 ٭٠,١٣٩ ٭٠,١٥٢ ٭٠,١٨٠ ٠,٠٨٣ ٭٭٠,٢٤٧ ٭٭٠,٢٣١

  %.٩٥ ثقة جة�� ٠,٠٥ معن�ية ت��مس عن� 5حصائيا ��ل ٭
  %.٩٩ ثقة ��جة ٠,٠١ ةن�يمع مست�� عن� 5حصائيا ��ل ٭٭

 متابعة كثافة بي6 ضعيفة �تبا+ية عالقة �ج�� 5لى �لساب3 �لج��ل بيانا� تشي

 �لمLتم�� ةألهمي ��5�كه? �إللكت�نية؛ ��لصحO �ل�قية للصحO �لم�هقي6

��تعQ. �لشبا� قبل م6 متابعة بكثافة حاQ� �إللكت�نية �لصحO �67 ة�ل�+ني 

 ح�ل �تعقيبا� �لتفسي�� تق�ي? �إللكت�نية �لصحO تق�ي? ى5ل :ل$ �لباحثة

 �ل��لة ئيZ على مباشR تساLال� فيها ي+[ �لشبا� حيV �لم+�حة؛ �لقضايا

8�Qيتلقى �لمختصي6 ��ل�� �ىف �إلجابا Z؛ نف�ىف ساه? مما �ل�ق Rيا�Q ?لفه� 

 �تنمية �لمLتم�� جلسا� ىف للنقاf �لم+�حة �لقضايا بأبعا� ��إل��$ ى��ل�ع

O �لثالV �لف& صحة ثب� �لحالية �لنتائج ض�8 ى�ف. بشأنها ��لمعل�ما� �لمعا

 قي6�لم�ه متابعة كثافة بي6 5حصائية �اللة :�� �تبا+ية عالقة ت�ج� بأنه ��لقائل

Oقية للصح  .�ل�+نية �لمLتم�� ألهمية ��5�كه? �إللكت�نية؛ ��لصحO �ل�

 معالجة 7+ 5حصائيا ��ل �تبا+ ي�ج�: "�لثاني �لف& صحة �ختبا نتيجة �

�� �إللكت�نية لصح�O� �ل�قية �لصحO م6 كل ىف للشبا� نيةل�+� �لمLتم

  ".�لمصE �لمجتمع على �ت��عياتها لها �لم�هقي6 بنى�ت
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 �لصحO م6 كل ىف للشبا� �ل�+نية �لمLتم�� معالجة 7+ بي6 �لخ+ى �التبا+) ٩ (��لج
�  �لتفسيية �أل+ لتل$ �لم�هقي6 �تبنى ية�ن�إللكت ��لصحO قيةل�

 س�6بي قيمة

$� �لتفسيية لأل+ �لم�هقي�5 6
�Rل��� للقضايا �� نيةل�+� بالمLتم

 قيةل�� �لصحO ىف للشبا�

$� �لتفسيية لأل+ �لم�هقي�5 6
�Rل��� للقضايا �� نيةل�+� بالمLتم
 ية�ن�إللكت �لصحO ىف للشبا�

  �أل+ تبنى 
 �لتفسيية �أل+

?� �أله
� �لمص

 ي�?�ل
 �أله�? �ل�ف�

� �لمص
 ي�?�ل

 �ل�ف�

$� �لتفسيية لأل+ �لم�هقي�5 6
 �لمصE �لمجتمع على ��عياتها�ت

 ٭٠,١٧٢ ٭٭٠,٢١٧ ٭٭٠,١٩٩ ٭٠,١٧٣ ٭٭٠,٢٠٦ ٭٭٠,١٨٧

  %.٩٥ ثقة جة�� ٠,٠٥ معن�ية ت��مس عن� 5حصائيا ��ل ٭
  %.٩٩ ثقة ��جة ٠,٠١ ةن�يمع مست�� عن� 5حصائيا ��ل ٭٭

 معالجة 7+ بي6 ضعيفة �تبا+ية عالقة ج��� 5لى �لساب3 ��ل�لج بيانا� تشي

�� ية�ن�إللكت �O�لصح قيةل�� �لصحO م6 كل ىف للشبا� �ل�+نية �لمLتم

 67 5لى �لحالية �ل��سة نتائج �تشي كما. �لتفسيية �أل+ لتل$ �لم�هقي6 �تبنى

 �ل�قية �لي�? ��لمص �صحيفة ��إللكت�نية، �ل�قية �أله�? صحيفة

 للشبا� �ل�+نية للمLتم�� �قضايا للم�ض�عا� تفسيية 7+ ق�م�� ��إللكت�نية

R �لبيانا� نتائج م6 �يتضح. ��إللكت�نية �قية�ل �ل�ف� صحيفة م6 7كب بص�

 The �لخبية �أل+ ىف ن�ع� �إللكت�نية ��لصحO �ل�قية �لصحO 67 �لسابقة

News Frame لمعالجة� �� بتبنيها �لم�هقي6 إلقناJ للشبا�؛ �ل�+نية للمLتم

 �أل+ �إللكت�نية ��لصحO �ل�قية �لصحO 7بQ�: �لمثال سبيل ى�عل

 مثل �لشبا� مع ى�لسيس عب��لفتا[ �لئيZ ح���� ىف جا8� ى�لت ة�لتفسيي

"��ل:" �لسياسية �لمشاكة 5+ا  �لن��� مجلZ ىف �لشبا� تمثيل حتمية يفس

 ىف �\ائO �لك8O �لشبا� بشغل ي+ال� ���ل: �لشبا�، تمكي6 �5+ا �،��لمحليا

���Qل�� �لمحاف\ا�� �جيل ألع��� ��لمحليا  كما ،مس�Lلية�ل تحمل ىعل قا�

 ت�ضح ى�لت �لتفسيية �أل+ 5ب�Q ىعل �ل��سة محل �لصحO حص�

 ىف �ل��لة مسان�R �5+ا. ��إلها مكافحة 5+ا مثل �ل��لة ت��جه ى�لت �لتح�يا�

��القتصا� �إلصال[  �لئيسية �لمق�ال� �تشي �ل�بع، �لجيل مكافحة �5+ا

 حكة على �الجتماعية ��ل�اللة ��لمغQ ىتضف �أل+ 67 �لخبية �أل+ لن\ية

V�مفه�مة �تجعلها �لمختلفة �ألح� � تفسييا 7تساقا �أل+ �تق�? ?،�لعا ��ل7 ل�

 �ألح��V م6 �مخجاته ى�الجتماع �ل��قع فه? ىف �لعا? ��ل7 5ليها يستن�

�� التخا: ��لمشكال� ��لقضايا�  ).٢٠٢٠ �ل�ي6، صال[ خال� (بشأنها شي�R ق

 ��ل �تبا+ ي�ج� بأنه ��لقائل �ل�بع �لف& صحة ثب� �لحالية نتائج�ل ض�8 ى�ف

 �ل�قية �لصحO م6 كل ىف للشبا� �ل�+نية �لمLتم�� معالجة 7+ 5حصائيا

Oنية ��لصح�  .�لمصE �لمجتمع على �ت��عياتها لها �لم�هقي6 �تبنى �إللكت

ÉuaŠ½aZ@ @

 �سالة �،�لشبا لقضايا فلس+ينية�ل �إلخباية قعم���ل معالجة: ي�سO ىفتح 5ب�هي? .١

  .٢٠١٨ بغRQ، �إلسالمية �لجامعة �،�آل�� كلية منش�R، غي ماجستي�

٢. 8� ،"غRQ لحصا �إلخباية �إللكت�نية �لفلس+ينية قعم���ل معالجة": O�لشي 5س

  ).٢٠١٧ بغRQ، �إلسالمية �لجامعة �،�آل�� كلية (R،ش�من غي ماجستي� �سالة

 تعQيQ ىف +�J�لمت للشبا� �لمجتمعية �لمشاكة: "حياR ىع�سا [،صبا ىب�هيم .٣

 جامعة م6 �لمت+�عي6 �لجامعيي6 �ل+لبة م6 لعينة مي��نية ��سة ى�لمجتمع �ألم6

،�لجQ�ئ ،٢ ع�� ،٥ مجل� ،�لعالمية �لسياسة مجلة ،"١باتنة ٢٠٢١.  

�أل ن\ية 7+ا فى �إلخباية للغة�� �إلعال?: يعل حس6 �ل�ي6 صال[ خال� .٤+ 

 ،١ ] ،٥٥�لع�� ،�ألQه جامعة �إلعال?، كلية ،�إلعالمية �لبح�� مجلة �لخبية،

٩@ ،٢٠٢٠.  

 �ل��قع تائج�ن �لحاكمة �أل+ بي6 -للشبا� �ل�+نية �لمLتم��: "ية��ل�ل �لسياسة .٥

 ،٢٠١٨/ ١٢/ ٧ فى ،٢٠١٧/ ١٠/ ٢٧ ،ية��ل�ل �لسياسة ،"�لت+�ي سا�م

 spxa. 51538/ewsN/eg. gro. ayassis. www/: /phtt.: خالل م6 ?٠٧:٢

 �مش3، ،مقا�با� مجلة ،"�لسياسية �لمشاكة مفه�?: "م��مح منى R،علي� �لسي� .٦

  .٢٨١@ ،٢٠٠١ ،١٥ �لع��

٧. Oي�ي� شf 6ست�ال�: "�للبا� ��� � �ل��نية �لم تم��� نح� �لمص�� �لشبا

�/ ١٢/ ٧ فى 5لكت�نيا متا[ ل��سا�،�� للبح�V �لعبى �لمكQ ،"للشبا

 aspx.print/org.acrseg.www: //http?40751 على ?٦٨:٣ ،٠١٨٢

 �لكت� عال? �لقاهR، ،١+ ،�لمعاص�$ لقضايا�� ى�إلعالم �لخ�ا�: �لغباشي شعي� .٨

،للنش ٢٠١٣. 

 �لمجتمع ىف �لمعاضة ص�ل �إللكت�نية �لصحافة معالجة: 6شاهي �عا8 .٩

 ماجستي� �سالة ا،ح�هن ى�لجامع �لشبا� �تجاها� على ��نعكاساتها ��لمص
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òß†Ô½aZ للجال �لمجتمع يسن�ها �لتى �الجتماعية �أل��� ل+بيعة �معب ناقل �جتماعى ك�عا8 �ليها �لن\ يت�ج� ل:� �نتشا� �الب��عية �ل�سائ+ 7كب م6 �الغنية تعتب
 لبنا8 لحاجته? �نعكاسا بها �لم+�حة ��لعالقا� �أل��� كافة ��5�$ لفه? تع+شا �الكث �لسنية محلته? ل+بيعة فقا� ��/�لم�هق�6 يعتب كما بينهما، ��لعالقا� ��لنسا8

��لجن� بالتحليل عني� ق� �ل��سة تل$ فا6 ل:�. �نسا8 كجال �لمجتمع م6 له? �لم�كلة �الجتماعية �أل��� �تعل? ��قتباZ �الجتماعية من\�مته?  ماعية�الجت لأل���
 ن�عه? �ختالO على ��/�لم�هقي6 عالقة تحليل مع ��لسائ�، �لمستقل بشقيهما ��لشبابية �لشعبية هما ى�ألغان م6 ن�عا6 ىف �لمق�مة ��لنسا8 �لجال بي6 ��لعالقا�
�كه? �م�� ى�ألغان بتل$ �الجتماعية �+بقاته?��   .بها �لمق�? �لعالقا� �شكل �الجتماعية لأل���

òÜØ’½aZ ت&��لجن� �لتحليل �لحالية �ل��سة ع  عالقة تحليل مع ��لشعبية �لشبابية ى�ألغان ىف �لمق�مة ��لنسا8 �لجال بي6 ��لعالقا� �الجتماعية لأل���
�كه? �م�� ى�ألغان بتل$ ��/�لم�هقي6��   .بها �لمق�? �لعالقا� �شكل �الجتماعية لأل���
òîàçþaZ �سة تل$ �هتم� �ل:هنية �لتص��� تصحيح مسته�فة ى�ألغان خالل م6 �لمق�مة ��لنسا8 �لجال م6 ��لمت�قعة �ل��قعة �الجتماعية �أل��� قانة�م بتحليل �ل�

  .�لثقافي �لخ+ا� ىف �لجن�ية �لالع��لة م��+6 �كشO �لجنسي6 ع6
Òa†çþaZ لتحليل� ��لجن� بإ��كه? R/للم�ه3 �ل�يم�غ�فية �لمتغي�� عالقة ���سة ��لشعبية �لشبابية ى�ألغان خالل م6 �لمق�مة ��لمR7 للجل �الجتماعية لأل���
 ��لشعبية �لشبابية لألغنية ��/�لم�هقي6 تع& كثافة ��سة ع6 فضال ��لشعبية، �لشبابية ى�الغان خالل م6 �لمق�مة ��لنسا8 للجال �لم�كل) �لجن�( �الجتماعي �ل��

  .فيهما �ل���R للجنسي6 الجتماعية� لأل��� بإ��كه? �عالقتها
ÊìäÛa@wèä½aëZ �لمي��ني �لتحليلى شقيها فى �ل�صفي، �لمنهج على �عتم���.  
BaÉànZ �٣٠٠ ٢٠٢٠ �عا? ٢٠٠٠ �لعا? بي6 7نتج6 �شعبية شبابية 7غنية ٢٠٠ R�  .عا?١٨ �لى ١٥ م6 �لسنية �لمحلة ىف ��/�لم�هقي6 م6 مف
þapaë…Z �سة �ستخ�م�  .�ستبيا6 ى�لمي��ن شقها ى�ف مضم�6 تحليل �ستماR ى�لتحليل شقها ىف �ل�

wöbnäÛaZ �سة 7ثبت���/�لم�هقي6 تع& مع�ل بي6 �حصائيا ��لة �تبا+ية عالقة ت�ج� فال �لفعية ف�ضها كافة صحة 7ثبت� �لكنها �لئيسي، فضها صحة ع�? �ل�
�كه? �بي6 ��لشعبية �لشبابية ىلألغان��   .ل�يه? �ال��$ �مست�يا� �ل�يم�غ�فية �لع��مل بي6 عالقا� هنا$ �لك6 ��لنسا8، للجال �لم�كلة �الجتماعية لأل���

The Gender Roles of Man and Woman Presented Through Youth and Folk Songs As Perceived By Teenagers 

The song is considered one of the most widespread creative media, so it must be viewed as a social vessel that conveys and expresses the nature of 

the social roles that society assigns to men and women and the relationships between them. Also, adolescents are considered, according to the 

nature of their Sunni stage, the most thirsty for understanding and realizing all the roles and relationships presented in it, as a reflection of their 

need to build their social system and quote And learn the social roles assigned to them by society as men and women. 

This study’s purpose is to explore the gender roles of man and woman presented through youth and folk songs as perceived by adolescents. The 

study belongs to descriptive type of studies, using the field media survey method. The study sample includes 200 songs produced between the year 

2000 and 2020 of various types, youth and folk; while the human audience represents 300 teenagers in the age stage from (15 to 18) years old, 

selected from Cairo residents of both genders and different social classes. 

The study proves the invalidity of its main hypothesis, but it proves the validity of all its sub- hypotheses. There is no statistically 

significant correlation between the rate of exposure of teenagers to popular youth songs and their awareness of the gender roles assigned to 

men and women. There are relationships between the various demographic factors of teenagers and their awareness of the gender roles 

presented through songs. 
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 �لكلمة بي6 تجمعه لما �نتشا� �الب��عية �ل�سائ+ 7كب م6 تعتب �ألغنية �6

 �ن��عها ��ختالO �ليسي �ل��سع إلنتاجها ن\� �لبشE، ��ال��8 ��اليقاJ ��لم�سيقى

R يمتلئ ى�جتماع ك�عا8 �ليها �لن\ ت�ج� ل:� ��لت�جها�، �ل+بقا� كافة ع6 �لمعب

 خاللها، م6 7سئلته? +[ �يحا�ل�6 �تص��ته? 7نفسه? ع6 يعب�6 فناني6 �بأي�

I� ل+بيعة �معب ناقل فتصبح عنه �تعب معها �لمنسج? �لمجتمع ص�R تعكZ �كم

  .بينهما ��لعالقا� ��لنسا8 للجال �لمجتمع يسن�ها ى�لت �الجتماعية �أل���

 �لسيا3 لفه? تع+شا �الكث �لسنية محلته? ل+بيعة �فقا ��/�لم�هق�6 �يعتب

 ��لعالقا� �أل��� كافة إل��$ �ميال 7ن��عها، باختالO ى�ألغان ىف �لمق�? ى�الجتماع

 نسا8 يك�ن�� 67 يعنى ما:� على للتعO ماسة حاجة ىف 5نه? حيV بها �لم+�حة

ه? بع� �جال� من\�مته? لبنا8 حاجته? :ل$ يعنى �لبي�ل�جية، �لبل�o بمحلة م

  .�نسا8 كجال �لمجتمع م6 له? �لم�كلة �الجتماعية �أل��� �تعل? ��قتباZ �الجتماعية

� بالتحليل عني� ق� �ل��سة تل$ فا6 ل:� ��لعالقا� �الجتماعية لأل��� �لجن�

 �ألغانى �لشعبية، �ألغانى هما �ألغانى م6 ن�عا6 فى �لمق�مة ��لنسا8 �لجال بي6

 ن�عه? �ختالO على ��/�لم�هقي6 القةع تحليل مع ��لسائ�، �لمستقل بشقيهما �لشبابية

�كه? �م�� �ألغانى بتل$ �الجتماعية �+بقاته?��  �لعالقا� �شكل �الجتماعية لأل���

  .بها �لمق�?

òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 ��لعالقا� ��لت�قعا� ��لص� �أل��� �تحليل ق�R8 ىف �ل��سة مشكلة تتبل�

 بتشكيل عالقتها +بيعة على ��ل�ق�O ى�ألغان خالل م6 �لمق�مة ��لنسا8 �لجال بي6

  .�الجتماعي بالسيا3 ��عيه? ��/للم�هقي6 ��لجن� �لنم�

 نف:تها قبلية �ست+العية ��سة خالل م6 �ل��سة مشكلة على �لباحثة �ست�ل� �ق�

 للجال �الجتماعية لأل��� ��/�لم�هقي6 �5�$ م�� "ع6 ٢٠١٧ عا? �لباحثة

 ١٠٠ ق��مها ��لشعبية �لشبابية ى�ألغان م6 عينة على" �الغاني ىف �لمق�مة ��لنسا8

8 ��سة ع6 فضال 7غنية�) ١٨: ١٥ (بي6 7عماه? ت��ح� �م�هقة م�ه3 ٩٠ �

 يحب�6 ��/�لم�هقي6 عينة م6% ١٠٠ �6 7همها �لنتائج بع& �لى �ت�صل� عاما،

 ى�ألغان 67 �لعينة م6 %٦٣,٣ �7$ كما ���فعه?، �ختالO على �يسمع�نها ى�الغان

 ص� تعكZ �7 تعنيفية صيغ �تق�? �لجال �7 �لنسا8 تجاI عنصية مضامي6 تتضم6

  .�ألغاني م6 بنما:] �بهن�� مغل�+ة

òîàçc@ò�a‰†ÛaZ 

 مص ىف ى�لغنائ �لمشه� �تخ:� ثقافية جن�ية ك��سة �ل��سة 7همية تجع

 ى�لت �أل��� �نق� �لجن�ية �ل��سا� �تجاI ح��ثة مع بالتQ�م6 �:ل$ بحثي، كمجال

 �لجن�ية �أل��� بمقانة عني� �ق� ��خلها، �ق�لبته? ��لنسا8 للجال �لمجتمع ي�كلها

 +بيعة :� �لجن� بأ6 م6 �ن+القا ��لشعبية، �لشبابية ى�ألغان ىف �ل���R للجنسي6

 ى�لثقاف �لسيا3 تق�ي? فه? يت+ل� �لمR7 يق�? ��ل: ى�لثقاف �لسيا3 فه? �67 تبا�لية

  .للجل

 �لتمايQ فيها يح�V ى�لت �لمحلة تل$ ى�ه �لم�هقة بمحلة �ل��سة ه:I �هتم�

 أل��� جمعا �الكث يجعله? ��ل: �الم ��،/للم�هقي6 �لبل�o �تغي�� ى�لجنس

  .�لن�عي �لتمايQ لتحقي3 ��لنسا8 �لجال

 ��لمت�قعة �ل��قعة �الجتماعية �أل��� تل$ تحليل خالل م6 �ل��سة نتائج ستسه?

 �لجن�ية �لالع��لة م��+6 كشO فى �ألغانى خالل م6 �لمق�مة ��لنسا8 �لجال م6

  .��لنسا8 للجال �الجتماعية لأل��� �ل:هنية �لتص��� تصحيح ث? �م6

Òa†çc@ò�a‰†ÛaZ 

��لجن� �لتحليل .١  ى�ألغان خالل م6 �لمق�مة ��لمR7 للجل �الجتماعية لأل���

  .��/�لم�هق�6 ي�كها ماك ��لشعبية �لشبابية

٢. Qتميي �عالقا � بي6 �لمختلفة �الجتماعية �لعالقا� ىف �لسل+ة �مسا�� �لق�

  .��لشعبية �لشبابية ى�ألغان تق�مها ى�لت ��لنسا8 �لجال

 تق�مها ى��لت ��لجال للنسا8 �الجتماعية لأل��� ��/�لم�هقي6 �5�$ +بيعة فه? .٣

  .��لشعبية �لشبابية ى�ألغان

 �الجتماعي �ل�� بإ��كه? R/للم�ه3 �ل�يم�غ�فية �لمتغي�� عالقة ��سة .٤

)  .��لشعبية �لشبابية ى�الغان خالل م6 �لمق�مة ��لنسا8 للجال �لم�كل) �لجن�

 بإ��كه? �عالقتها ��لشعبية �لشبابية لألغنية ��/�لم�هقي6 تع& كثافة ��سة .٥

  .فيهما �ل���R للجنسي6 �الجتماعية لأل���

…pb�a‰@òÔib�Z 

�   :�العال? ب�سائل ��ال+فال ��/�لم�هق�6 عالقة تنا�ل� ��سا� �أل�ل �لمح�

) ��سة .١Charles K. Atkin and others, 2007( 6�تبا+ "بعن� �سائل �

 تأثي معفة 5لى ه�ف� ى��لت ،"��/�لم�هقي6 ل�� ى�لشفه بالع���6 �التصال

 ل�سائل تعضه? �مع�ل لألف�� ة��ل�يم�غ�في �الجتماعية �لمتغي�� م6 كل

 7ه? �كان�. �لم�هقة محلة ىف ى�لشفه �لع���6 مست�� على �إلعال?

 نسبيا، كبيR بص�R �لتليفQي�6 ىف �لعنO �ج�� م6 �لغ? على 7نه نتائجها

 ل�� ى�لشفه �لع���6 �ج�� ع6 �ل�حي� �لمسئ�ل ه� ليZ 7نه 5ال

��ل: �لم�سيقى عب �لم�جه �لعنO 67 7تضح كما ��،/�لم�هقي6  م6 ي\ه

 مع كبي ح� 5لى 5يجابية بص�R متب+ا يك�6 �لمص�R ى�ألغان خالل

  ).�ل��سة عينة (��/�لم�هقي6 ل�� ى�لشفه �لع���6

 تعكسها ى�لت �لقي? "بعن��6) ٢٠٠٦ �لناغى، مح�Z محم� �ال8 (��سة .٢

 �لقي? على لتعOل ه�ف� ى��لت" �لم�هقي6 على �لمص�R �لتليفQي�نية �ألغنية

 �على �ل��سة فتR خالل �لمص�R �لتليفQي�نية ى�ألغان ىف �لمق�مة

 �ل��سة نتائج 7ه? �كان� �لمص�R، ىلألغان �لم�هقي6 ����فعه? �ستخ��ما�

 �لتليفQي�نية ى�ألغان �لم�هقي6 تع& بي6 5حصائية �الله :�� عالقة �ثبا�

R 5حصائية �اللة :�� عالقة ت�ج� ال مابين �لسلبية للقي? تقبله? �بي6 �لمص�

  ).�7نثى :ك (�لن�J �بي6 كلي� �لفي�ي� ىلألغان �لم�هقي6 تع& بي6

 ىف �إلعالمية �لص� عالقة "بعن��6) ٢٠٠٦ �حم�، عام ناه� (��سة .٣

 ه�ف� ى��لت" �لم�هقي6 5شباعا� بتحقي3 �لفضائية للقن��� �لمص�R ى�ألغان

O �لمص�R �لعبية ىلألغان �لم�هقي6 لمشاه�R لية�التصا �لعا��� على للتع

 �إلشباعا� ن�عية على ��لتعO �لفضائية �لقن��� ىف �لم:�عة) كلي� في�ي�(

 ىف �لم:�عة) كلي� في�ي� (�لمص�R �لعبية ىلألغان �لم�هقي6 ل�� �لمتحققة

 ل�� �لمتحققة �إلشباعا� 7ه? 67 �لنتائج 7ه? �كان� �لفضائية، �لقن���

 يشاه�ها 67 �عتا� عا�R ك�نها ىف �لمص�R ى�ألغان مشاه�R م6 �ه3�لم

 تLك� ى�لت �لتحليلية �ل��سة نتائج ىف :ل$ �\ه. ��ألص�قا8 �ألهل مع ي�ميا

 على� على �لقن��� كافة 5ص� �لعبية ى�ألغان �لن�عية ه:I تك

،R Rمشاه� م6 �لم�ه3 ل�� �لمتحققة �إلشباعا� 7ه? تمثل� كما �لمص�

 تح$ ى�لت �لعا+فية �لمشاه� لLية فصة تع� ك�نها ىف �لمص�R ى�ألغان

I �لع\مى �لغالبية 67 7ك�� ى�لت �لتحليلية �ل��سة نتائج ىف :ل$ �\ه مشاع

 .%٨٢ بنسبة ى�لعا+ف �لمضم�6 تLك� ى�ألغان م6

�   :�الغاني فى �لمق�مة �لجن�ية ��لص� �أل��� تنا�ل� ��سا� �لثاني �لمح�

 ى�الغان ىف �لمR7 ص�R "بعن��6) ٢٠١٠ �ل\اهE، خميZ 7مينة (��سة .١

 �لمR7 ص�R �تحليل �صO ى�ل �ل��سة �ه�ف� ،"�لخليجية �لعبية �لشبابية

 �لمئية �لقن��� ىف �لمنتشR �لخليجية �لعبية كلي� �لفي�ي� ى7غان ىف

 م6 �لغ�يا ئيام �لص�R ه:I �تفني� تحليل �محا�لة �لفضائية �غي �لفضائية

 �لص�R ه:I �تأثي ى�ألغان ه:I ىف �لمR7 بها تق�? ى�لت �لكيفية فه? 7جل

 تجاI �لجمه� �مفاهي? 7فكا تشكيل على�� R7 .�لمجتمع ىف �لعبية �لم

 عينة ىف �لمR7 \ه� 7همها �لنتائج م6 مجم�عة 5لى �ل��سة ت�صل� كما

 �تهت? �لثمينة �الشيا8 تح� اعليه �لمتعاO �لنم+ية بالص�R �ل��سة

 5لى ى�ألغان �نقسم� �ق� ��لث�R لألم��ل عاشقة �ه� �بالتب:ي بالم\اه

 �لن�J �هت? بينما �الغلبية �كان� �جس�ها �لمR7 بشكل �هتم� �ال�لى ن�عي6

  .�لمR7 بأخالقيا� ى�لثان
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�سة .٢�) RQبعن��6) ٢٠٠٥ كامل، ع" R �الغانى فى ��لجل �لمR7 ص�

 مئيا ��لجل �لمR7 ص�R تفني� 5لى ته�O ��لتى)" كلي� �لفي�ي� (�R�لمص

 كلي� �لفي�ي� فى تق�? �لتى ��لت�جها� ��لمضامي6 �لقي? على ��لتعO �لغ�يا

 67 7همها �لنتائج م6 مجم�عة 5لى �ل��سة �ت�صل� �لفضائية �لقن��� فى

 ��لغ� بالقس�R �تصفها �لمR7 ض� كلي� �لفي�ي� كلما� م6 �ألكب �لنسبة

 بنسبة �محاي�R% ١٤,٥ بنسبة �لجل ض� �جا8�% ٦٦,٨ بنسبة ��لخيانة

 فى يتجه�6 �لل:ي6 كلي� �لفي�ي� 7غانى كاتبى �مي�ل فك يعكZ �ه:�%١٤,٥

  .�لجل �نصاO �لى كلماته?

püúbDm@ò�a‰†ÛaZ@ @

 ية�لشباب ى�الغان تق�مها كما ��لجال للنسا8 �لم�كلة �الجتماعية �أل��� ما .١

 ��؟/�لم�هق�6 �ي�كها ��لشعبية

 �لمختلفة �الجتماعية �لعالقا� ىف �لسل+ة �مسا�� �لق�� عالقا� +بيعة ىه ما .٢

 ��لشعبية؟ �لشبابية ى�ألغان تق�مها ى�لت ��لنسا8 �لجال بي6

 ى��لت ��لجال للنسا8 �الجتماعية لأل��� ��/�لم�هقي6 �5�$ +بيعة ىه ما .٣

 ��لشعبية؟ ية�لشباب ى�ألغان تق�مها

 �الجتماعي �ل�� بإ��كه? R/للم�ه3 �ل�يم�غ�فية �لمتغي�� عالقة ىه ما .٤

) ��لشعبية؟ �لشبابية ى�الغان خالل م6 �لمق�مة ��لنسا8 للجال �لم�كل) �لجن�

�5�كه? ��لشعبية �لشبابية لألغنية ��/�لم�هقي6 تع& كثافة عالقة ما .٥�  لأل���

 فيهما؟ �R�ل�� للجنسي6 �الجتماعية

4ëŠÏ@ò�a‰†ÛaZ@ @

� جنZ بي6 5حصائية �اللة :�� �تبا+ية عالقة ت�ج� .١�Lم/R ألغنية�) ) ��نثى :ك

�  .��لشعبية �لشبابية ى�ألغان ىف �لجن�ية �لحساسية �مست�

 ن�J لمتغي تبعا �لجن�ية �لحساسية لمست�� 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج� .٢

  .ية��لشعب �لشبابية ى�ألغان ىف �ألغنية

 ى�الغان م6 معينة ألن��J ��/�لم�هقي6 لتفضيل 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج� .٣

  ).7نثى -:ك (�لن�J لمتغي تبعا ��لشعبية �لشبابية

 ى�الغان م6 معينة ألن��J ��/�لم�هقي6 لتفضيل 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج� .٤

  .��الجتماعي ��القتصا� �لمست�� لمتغي تبعا ��لشعبية �لشبابية

 لألغنية ��/�لم�هقي6 تع& كثافة بي6 �حصائيا ��لة �تبا+ية عالقة ت�ج� .٥

�5�كه? ��لشعبية �لشبابية�   .�ألغنية ىف �ل���R للجنسي6 �الجتماعية لأل���

 للجنسي6 �الجتماعية لأل��� �لم�هقي6 تق�ي بي6 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج� .٦

7يه? حس� $�  .�ألغنية ىف �ل���R للجنسي6 جتماعية�ال لأل��� �لم�هقي�5� 6

‰b�üa@ôŠÄäÛaZ@ @

 لل��سا� ىتنتم حيV �ل��سة لتل$ مح�يا مفه�ما Gender �لجن� مفه�? يع�

 فه� ممت�، ىتحليل كمن\� �لجن� مستخ�مة ،Gender Studies �لجن�ية �لثقافية

 �ألم �ه� لتهاألسئ 5جابا� ع6 �لبحV محا�لة �ل��سة ب��س+تها تح�3 ى�لت �لع�سة

��ل: QQلباحثة حساسية يع� Iتحليل تجا  معنى �جن� 7ساZ على �ل��سة \��ه

  .�ألغاني ىف �لمنتجة �لص�R ىف ��مت���I �ل��قع ىف ��لجال �لنسا8 ه�ية بتشكيل

 للنسا8 �الجتماعية �أل��� لمجم�عة) �لجن�( ى�الجتماع �ل�� مفه�? �يشي

 5نها على ما مجتمع لثقافة �فقا تتح�� ى��لت بينه? خلة�لمت�� ��لعالقا� ��لجال

 �لجل م6 لكال �لمناسبة ��لقي? �لسل�كيا� مجم�J فه� ��لصفا� ��لمسئ�ليا� �أل���

R7 ى�النجاب �ل�� �لى �الجتماعية �أل��� �تنقس?. بعينه �لمجتمع ه:� ىف ��لم

  .اسي�لسي ��ل�� ى�لمجتمع ��ل�� ى�إلنتاج ��ل�� ى�لعائ

 �لف3 تأمل 5لى" �الجتماعي �لن�J فه? "ع6 مقالها ىف بهاسي6 كامال ت�ع�نا كما

 بمج� جنسه �يح�� �نثى �7 :ك� ي�ل� �لشخ@ 65 حيV �لجن� �بي6 �لجنZ بي6

 لأل�ال� �لخاصة قيمها ل�ضع +قها تضع �لثقافة �لك6 �لتناسلية، 7عضائه 5لى �لن\

  .مختلفة �مQ�يا ��ستجابا� ����7 لكليهما تح�� ث? �م6 ��لبنا�،

 مجمع عفها فق� �ل��سة تل$ ىف ى�لبحث �لمجال ىه ثقافية ك�ح�R �الغنية 7ما

 ى�ه 7غاني ��لجمع �غيI، �لم�6�Q �لكال? به يتن? ما "بأنها �ألغنية �لعبية �للغة

 ا7م ،"بالم�سيقى مصح�� غي �7 مصح�با �يك�6 �لم�6�Q بالكال? ��لتني? �لت+ي�

Zقام� Harvard O �ليZ جماعة �7 منف� لص�� قصي مLلO "بأنها �ألغنية فيع

R� على �تأسZ �جميل بسي+ بأسل�� �تكت� �لم�سيقى بمصاحبة تك�6 67 بالض

 7ق�? م6 ��ألغنية ،"�لشع جمال �تبQ �لم�سيقى تQي� بحيV يلح6 �شع ن@

  .6�ألماك �كل �لعص� كل ىف �ج�� ى�لت �لم�سيقى 7شكال

 �لعناص م6 مجم�عة على يعتم� ىم�سيق بنا8 "بأنها خالO �7سامة عفها كما

 ص�R تك�ي6 5لى يه�O ،)�لم�سيقي �لسل? �لميQ�6، �إليقاJ، �للح6، �لكلما�، (هي

  ".��للغ�ية �للحنية ��لمف��� �ل�الال� م6 مجم�عة م6 تتك�6 :هنية

 بمعنى Dialectical Relationship ج�لية عالقة ��ألغنية �لثقافة بي6 �لعالقة �6

 ى7غان ت:�3 مساحا� له �تتيح متف�R �تجعلها 7غانيه تشكل بعينه مجتمع ثقافة 67

 تل$ تبل� فأنها بعينه مجتمع بقي? تتغنى ى�لت �ألغنية 67 كما فضها، �7 �خ مجتمع

 تعكZ ال ثقافية، �ح�R فأنها هنا �م6 5نتاجها، �5عا�R ت�ثيقها ىف �تسه? �تجس�ها �لقي?

 ىف تتأث 7يضا ��نما �لن@، مضم�6 مست�� على �الجتماعية ��لبنى �لقي? فق+

) �لح��ثة بع� ما 5لى �لكالسيكية م6 (�لفكية باالتجاها� 5نتاجها �7شكال �يقاعها

��  .�لثقافي ��لتع�ل? �لتكن�ل�جية ��لتغي

 ل6ج تعيO ىف �لم�هقة �جا8� �ل��سة ه:I مجتمع ��/�لم�هق�6 مثل

 ى�تنته �ل+ف�لة بنهاية تب�7 ف� كل حياR م6 فتR باعتباها "للم�هقة مايQيلي

 67 كما قصيR �7 �ألم� +�يلة فتR تك�6 67 5ما ى�ه �لش� �7 �لنضج محلة بابت��8

 ى�جتماع ��قتصا� مست�� �م6 7سR 5لى 7سR �م6 �خ 5لى ف� م6 يختلO +�لها

 ىفف يتباي6 ق� �لم�هقة فتR +�ل 67 كما ثقافة، 5لى ثقافة �م6 �خ مست�� 5لى

 �لباحثة �تتبنى ،"مجتمع كل \�O حس� �:ل$ �ق�، 5لى �ق� م6 �ل��ح� �لمجتمع

 �لجان� على �لت+��� جملة �7$ متكامل تعيO �نه �7لها 7سبا� لع�R �لتعيO ه:�

�7$ �لتعيO ه:� 67 �ثانيها ��الجتماعي، ى��لنفس ى�لبي�ل�ج  �لم�هقة بي6 3�لف

،oهقة ��لبل�� :ل$ جان� ى��ل �لجسمية �لتغي�� م6 سلسلة تتضم6 ى�لت تل$ فالم

�� �لتفكي مماسة على ��لق�R ��لتفك ى�لنفس �لنض�] ىف تتمثل �عقلية نفسية تغي

� �لجنسية �ل�\ائO نضج فه� �لبل�o 7ما �لمعن�ية، �ألم� ىف �لتفكي �7 �لمج

 ى�لتناسل �لنضج فيها يتحق3 ى�لت �لفتR ه� ��لبل�o �لثان�ية، �لجنسية ��لخصائ@

 ى�ل�ع ه� �ثالثها للفتى، بالنسبة �لمن�� ��لق:O للفتاR بالنسبة �ل+مV ب��ية �عالمته

 جن�يا �ألجسا� ه�ية تشكيل ىف �لعميقة �تأثي�تها �لمجتمعا� �ختالO ب+بيعة

  .�الجتماعية ���7�ه?

 �إل��$ ىه عليها قا�� R/�لم�ه3 7صبح ى�لت �لعقلية ا��لعملي بي6 م6 7نه �نج�

 �لجن�ية �أل��� �فQ فه? ىف R/�لم�ه3 يماسهما ى�لت �أله? �لعملية بمثابة �ه�

 �الجتماعي �إل��$ �صO �يمك6 ى�الجتماع باإل��$ �ل��سة تل$ �تهت? به �لمحي+ة

 ب�جة �تقبله? �ألف�� لجماعة مائه�نت م�� ب��س+تها �ألنسا6 يح�� �ج��نية عملية بأنه

��ل: ى�الجتماع �لتفاعل على ى�الجتماع �إل��$ �يعتم� غيه?، م6 7كب Vيح� 

 �لمست�� ث? �م6 �لعا+في ��لمست�� ى�للف\ �لمست�� �هي مست�يا� ثالثة عب

  .��لقي? ��ألحكا? �ألفكا تبا�ل �ه� �لعقلي

� �+اها فى �ل��سة ه:I بحث� لأل��� ��/�لم�هقي6 �5�$ بي6 قة�لعال �لن\

 �عالقتها مص، فى �لحالى �لغنائى للمشه� �لمك�نة �ألغانى فى �ل���R �الجتماعية

  .�لجن�ية ��7�ه? على ��لتعO �لجن�ية ه�يته? بتشكيل

Êìã@wèäßë@ò�a‰†ÛaZ@ @

 صفي،�ل� �لمنهج على �لمعتم�R �لجن�ية �لثقافية �ل��سا� م6 �لحالية �ل��سة تع�

Vفة �لى تسعى حي �لشبابية �ألغانى فى �لمق�مة ��لمR7 للجل �الجتماعية �أل��� مع

  .��/�لم�هق�6 ي�كها كما ��لشعبية

Éàn©@ò�a‰†ÛaZ 

 ٢٠٢٠ �عا? ٢٠٠٠ عا? بي6 �نتج� 7غنية ٢٠٠ �لتحليلية �ل��سة مجتمع شمل

 يمثل كما ،)�مستقلة سائ�R (شعبية) �مستقلة سائ�R (شبابية 7ن��عها �ختالO على
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� �لجمه�) ١٨ -١٥ (م6 �لسنية �لمحلة فى ��/�لم�هقي6 م6 مف�R ٣٠٠ �لبش

  .�الجتماعية �+بقاته? جنسه? �ختالO على �لقاهR سكا6 م6 عا?

paë…c@ò�a‰†ÛaZ 

 �لخاصة �لتحليلية بال��سة �لخاصة �لبيانا� لجمع �:ل$: مضم�6 تحليل صحيفة �

 �ح�R �ألغنية تمثل حيV �ل��سة، عينة ��لشعبية ة�لشبابي ى�ألغان بمضم�6

 خالله? م6 �لباحثة تعف� سL�ال، ٢٣ م6 �الستماR تك�ن� �ق� متكاملة 5عالمية

 �للغة م�تها، 5نتاجها، سنة ن�عها، �ألغنية، �س? (لألغنية �لشكلية �لسما� على

 بالن\ ة�لم�ض�عي �لبيانا� جمع خالل م6 �لمضم�6 حلل� كما) فيها �لمستخ�مة

 ��لنسا8 �لجال بها ي�صO ى�لت �لتشبيها� م�Lيها، جنZ �ألغنية، مضم�6( ىف

 ��لسل�كيا� �لصفا� �ألغنية، �ما تشكلها ى�لت �لعالقة +بيعة �ألغنية، ىف

  ).�ألغنية ىف �ل���R ��لنسا8 �لجال م6 بكل �لمتعقلة ��أل��� ��لت�قعا�

 �لم�هقة محلة ىف ��/�لم�هقي6 عينة على ت+بيقها ت? �ق�: �الستبيا6 صحيفة �

 7سئلة ١٠ منه? سL�ال، ٣٥ م6 تك�ن� �ق� �ل��سة، م�ضع) ١٨: ١٥ (م6

 كالس6 �ل��سة ىف R/للمشا$ �ل�يم�غ�فية �لع��مل على �لتعO �سته�ف�

Jلن��� � �ستخ��? 7نما+ ع6 كشف�� سL�ال �٢٥ ��الجتماعي، ��القتصا� ��لمست�

 ��/�لم�هقي6 :�ئقة تشكل �ع��مل ��لشعبية �لشبابية ىلألغان ��/�لم�هقي6

 عالقة �تحليل ��لشعبية �لشبابية ى�ألغان م6 الختيا�ته? �لمح��R �لغنائية

 لأل��� ��/�لم�هقي6 �5�$ �+بيعة ��لشعبية �لشبابية ىباألغان ��/�لم�هقي6

  .��لشعبية �لشبابية ى�ألغان ىف �ل���R �الجتماعية

ò¦bÈ½a@⁄aòîöb–yZ@ @

 باستخ��? �لف�& صحة م6 ��لتحق3 �لنتائج لجمع �إلحصائية �لمعالجة تم� ق�

�� م6 كال� ل��سة �:ل$ �لت��ف3 لج��ل ٢كا ��ختبا �لمئ�ية، ��لنس� �لبسي+ة �لتك

 معامال� ��ستخ�] �السمي، �لمست�� م6 متغيي6 بي6 للعالقة �إلحصائية �ل�الال�

 �لمت�س+ا� بي6 للف�3 �إلحصائية �ل�الال� ل��سة test (t) ��ختبا �التبا+،

  .�لنسبة �� �لفئة متغي�� 7ح� فى �لمبح�ثي6 م6 لمجم�عتي6 �لحسابية

áçc@wöbnã@ò�a‰†ÛaZ 

� &� جنZ بي6 5حصائية �اللة :�� �تبا+ية عالقة ت�ج�: �أل�ل �لف�Lم/R 

  .��لشعبية �لشبابية ى�ألغان ىف �لجن�ية �لحساسية �مست��) ��نثى :ك (�ألغنية
� جنZ بي6 �التبا+ية �لعالقة) ١ (ج��ل�Lألغنية م� � ى�ألغان ىف �لجن�ية �لحساسية �مست�

 ��لشعبية �لشبابية

Zجن ��Lألغنية م� 
�� �لمتغي

 �لمعن�ية �ل�اللة �إلتبا+ معامل

� ٠,٠١ ٭٠,١٧٣ ��لشعبية �لشبابية ى�ألغان ىف �لجن�ية �لحساسية مست�

  .٠,٠٥ معن�ية مست�� عن� ��لة ٭

� جنZ بي6 �التبا+ية �لعالقة �لساب3 �لج��ل م6 تبي6�Lألغنية م� � �مست�

�ية �تبا+ية عالقة �ج�� ��لشعبية �لشبابية ى�ألغان ىف �لجن�ية �لحساسية+ 

� جنZ بي6 ٠,٠٥ مست�� عن� معن�ية �اللة :���Lألغنية م� � �لحساسية �مست�

 ٠,١٧٣ �التبا+ معامل قيمة بلغ� حيV ��لشعبية لشبابية� ى�ألغان ىف �لجن�ية

 �اللة :�� �تبا+ية عالقة �ج�� سب3 مما �تبي6. 5حصائيا ��لة قيمة ى�ه

� جنZ بي6 5حصائية�Lلصالح �ألغنية م Vفع ىف �النا � �لحساسية مست�

  .��لشعبية �لشبابية ى�ألغان ىف �لجن�ية

 5حصائية �اللة :�� �تبا+ية عالقة ج�ت� �نه �ال�ل �لف& صحة ثب� سب3 مما

� جنZ بي6�Lألغنية م� � �لشبابية ى�ألغان ىف �لجن�ية �لحساسية �مست�

  .��لشعبية

� & تبعا �لجن�ية �لحساسية لمست�� 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج�: �لثاني �لف

  .��لشعبية �لشبابية ى�ألغان ىف �ألغنية ن�J لمتغي

�7حا� 6�لتباي �ختبا) ٢ (ج��ل Iالتجا� ANOVA 6لتباي6 لبيا� � تبعا �لجن�ية �لحساسية لمست�
 �ألغنية ن�J لمتغي

 �لع�� �الغنية ن�J �لمتغي
 �ل�س+
 �لحسابي

O� �إلنح
E �لمعيا

 )O (قيمة
 �ل�اللة
 �لمعن�ية

 ٠,٨٨ ١,٧٢ ٥٠ شبابية

 ٠,٧٦ ٢,٤٠ ٥٠ مستقلة شبابية

 ٠,٦٥ ١,٤٦ ٥٠ شعبية

 ٠,٦٠ ١,٣٦ ٥٠ مستقلة شعبية

�ــست�  مـ
ــساسية  �لح

  �لجن�ية

 ٠,٨٣ ١,٧٤ ٢٠٠ �إلجمالي

٠,٠٠٠ ٢٠,٦٨٦ 

�7حا� �لتباي6 �ختبا لنتائج �لساب3 �لج��ل م6 تبي6 Iالتجا� � �لحساسية لمست�

 5جابا� بي6 5حصائية �اللة :�� ف�3 �ج�� �ألغنية ن�J لمتغي تبعا �لجن�ية

 ��لة قيمة ى�ه ٢٠,٦٨٦) O (قيمة كان� حيV ن�ية�لج �لحساسية لمست�� �لعينة

 بلغ حيV) مستقلة شبابية (فئة لصالح �:ل$ ،٠,٠١ معن�ية مست�� عن� 5حصائيا

 صحة ثب� سب3 مما. �لفئا� ىلباق بالنسبة �ألعلى �ه� ٢,٤٠ ى�لحساب �ل�س+

& �لجن�ية �لحساسية لمست�� 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج� �نه �لثاني �لف

  .��لشعبية �لشبابية ى�ألغان ىف �ألغنية ن�J لمتغي اتبع

� & ألن��J ��/�لم�هقي6 لتفضيل 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج�: �لثالV �لف

  ).7نثى -:ك (�لن�J لمتغي تبعا ��لشعبية �لشبابية ى�الغان م6 معينة
 �لن�J لمتغي تبعا شبابية�ل ى�الغان م6 معينة ألن��J لتفضيله? �لتباي6 لت�ضيح ٢كا �ختبا) ٣ (ج��ل

Jلن�� 
�� �لمتغي

 7نثى :ك
 ٢كا �إلجمالي

 �ل�اللة
 �لمعن�ية

 ١٠١ ٤٢ ٥٩ �لع��
 شبابية

 %٣٣,٧٠ %١٤,٠٠ %١٩,٧٠ �لنسبة
 ١٦ ٦ ١٠ �لع��

 مستقلة شبابية
 %٥,٣٠ %٢,٠٠ %٣,٣٠ �لنسبة
 ٤٣ ٢٣ ٢٠ �لع��

 شعبية
 %١٤,٣٠ %٧,٧٠ %٦,٧٠ لنسبة�

 ١٤٠ ٧٩ ٦١ �لع��

Jألغنية ن�� 

 مستقلة شعبية
 %٤٦,٧٠ %٢٦,٣٠ %٢٠,٣٠ �لنسبة

٠,٠٩ ٦,٣٨٥ 

   ٣٠٠ ١٥٠ ١٥٠ �لع��
 �إلجمالي

   %١٠٠,٠٠ %٥٠,٠٠ %٥٠,٠٠ �لنسبة

 معينة ألن��J لتفضيله? �لتباي6 لت�ضيح ٢كا �ختبا لنتائج �لساب3 �لج��ل م6 تبي6

 بي6 5حصائية �اللة :�� ف�3 �ج�� ع�? �لن�J لمتغي عاتب �لشبابية ى�الغان م6

 حيV �لن�J لمتغي تبعا �لشبابية ى�الغان م6 معينة ألن��J لتفضيله? �لعينة 5جابا�

. ٠,٠٥ معن�ية مست�� عن� 5حصائيا ��لة غي قيمة ى�ه ٦,٣٨٥ ٢كا قيمة كان�

 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج� �نه �لثالV �لف& صحة يثب� ل? سب3 مما

 لمتغي تبعا ��لشعبية �لشبابية ى�الغان م6 معينة ألن��J ��/�لم�هقي6 لتفضيل

Jلن��)   ).7نثى - :ك

� & ألن��J ��/�لم�هقي6 لتفضيل 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج�: �ل�بع �لف

��القتصا� �لمست�� لمتغي تبعا ��لشعبية �لشبابية ى�الغان م6 معينة 

  .��الجتماعي
 لمتغي تبعا �لشبابية ى�الغان م6 معينة ألن��J لتفضيله? �لتباي6 لت�ضيح ٢كا �ختبا) ٤ (ج��ل

� ��الجتماعي ��القتصا� �لمست�

� �القتصا�� �لمست�
 �لمتغي�� ��الجتماعي

 فق�8 �س+ 7غنيا8

 ٢كا �إلجمالي
 �ل�اللة
 �لمعن�ية

 ١٠١ ٢٧ ٢٥ ٤٩ �لع��
 شبابية

 %٣٣,٧٠ %٩,٠٠ %٨,٣٠ %١٦,٣٠ لنسبة�
 ١٦ ١٠ ٢ ٤ �لع��

 مستقلة شبابية
 %٥,٣٠ %٣,٣٠ %٠,٧٠ %١,٣٠ �لنسبة
 ٤٣ ١٥ ١٨ ١٠ �لع��

 شعبية
 %١٤,٣٠ %٥,٠٠ %٦,٠٠ %٣,٣٠ �لنسبة
 ١٤٠ ٤٨ ٥٥ ٣٧ �لع��

Jن� 
 �ألغنية

 مستقلة شعبية
 %٤٦,٧٠ %١٦,٠٠ %١٨,٣٠ %١٢,٣٠ �لنسبة

٠,٠٠١ ٢٢,٨٤٢ 

   ٣٠٠ ١٠٠ ١٠٠ �لع�� لع���
 �إلجمالي

   %١٠٠,٠٠ %٣٣,٣٠ %٣٣,٣٠ �لنسبة �لنسبة
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 معينة ألن��J لتفضيله? �لتباي6 لت�ضيح ٢كا �ختبا لنتائج �لساب3 �لج��ل م6 تبي6

 ف�3 �ج�� ��الجتماعي ��القتصا� �لمست�� لمتغي تبعا �لشبابية ى�الغان م6

 �لشبابية ى�الغان م6 معينة ألن��J ه?لتفضيل �لعينة 5جابا� بي6 5حصائية �اللة :��

 ى�ه ٢٢,٨٤٢ ٢كا قيمة كان� حيV ى��الجتماع ��القتصا� �لمست�� لمتغي تبعا

) مستقلة شعبية (فئة لصالح �:ل$ ،٠,٠١ معن�ية مست�� عن� 5حصائيا ��لة قيمة

V١٤٠ �لعينة ى5جمال بلغ حي R� ىباق ع6 بالنسبة �ألعلى �ه�% ٤٦,٧ بنسبة مف

 بنسبة مف�R ٥٥ بع��) �س+( ى�الجتماع �لمست�� لصالح �كا6 غاني،�أل فئا�

 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج� �نه �ل�بع �لف& صحة ثب� سب3 مما% ١٨,٣

 لمتغي تبعا ��لشعبية �لشبابية ى�الغان م6 معينة ألن��J ��/�لم�هقي6 لتفضيل

�  .��الجتماعي ��القتصا� �لمست�

� & تع& كثافة بي6 �حصائيا ��لة �تبا+ية عالقة ت�ج�: �لخامZ �لف

�5�كه? ��لشعبية �لشبابية لألغنية ��/�لم�هقي6�  للجنسي6 �الجتماعية لأل���

R�  .�الغنية ىف �ل��
 �الجتماعية لأل��� �لم�هقي6 ��5�$ ىلألغان �لتع& كثافة بي6 �التبا+ية �لعالقة) ٥ (ج��ل

� نيلألغا �لتع& كثافة مست�
�� �لمتغي

 �لمعن�ية �ل�اللة �إلتبا+ معامل

 ٠,٤ ٠,٠٤٦ -   �النجابى �ل��

 ٠,٣ ٠,٠٦٣ -   �إلنتاجى �ل��

 ٠,٢ ٠,٠٨٠ -  �لمجتمعي �ل��

 ٠,٠٦ ٠,١١٠ �لسياسي �ل��

�5�$ ىلألغان �لتع& كثافة بي6 �التبا+ية للعالقة �لساب3 �لج��ل م6 تبي6� 

 عن� معن�ية �اللة :�� �تبا+ية عالقة �ج�� ع�? �الجتماعية لأل��� �لم�هقي6

� لأل��� �لم�هقي6 ��5�$ ىلألغان �لتع& كثافة مست�� بي6 ٠,٠٥ مست�

 ،В٠,٠٨٠ ،В٠,٠٦٣ ،В٠,٠٤٦ (�التبا+ معامل قي? بلغ� حيV �الجتماعية

  .5حصائيا ��لة غي قي? ى�ه) ٠,١١٠

 ��لة �تبا+ية عالقة �ت�ج �نه �لخامZ �لف& صحة يثب� ل? 7نه نستنتج سب3 مما

�5�كه? ��لشعبية �لشبابية لألغنية ��/�لم�هقي6 تع& كثافة بي6 �حصائيا� 

  .�الغنية فى �ل���R للجنسي6 �الجتماعية لأل���

—‚Üß@wöbnäÛaZ@ @

� جنZ بي6 5حصائية �اللة :�� �تبا+ية عالقة ت�ج� .١�Lألغنية م� � �مست�

  .��لشعبية ة�لشبابي ى�ألغان ىف �لجن�ية �لحساسية

 ن�J لمتغي تبعا �لجن�ية �لحساسية لمست�� 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج� .٢

  .��لشعبية �لشبابية ى�ألغان ىف �ألغنية

 م6 معينة ألن��J ��/�لم�هقي6 لتفضيل 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج� ال .٣

  ).7نثى -:ك (�لن�J لمتغي تبعا ��لشعبية �لشبابية ى�الغان

 ى�الغان م6 معينة ألن��J ��/�لم�هقي6 لتفضيل 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج� .٤

  .��الجتماعي ��القتصا� �لمست�� لمتغي تبعا ��لشعبية �لشبابية

 لألغنية ��/�لم�هقي6 تع& كثافة بي6 �حصائيا ��لة �تبا+ية عالقة ت�ج� ال .٥

�5�كه? ��لشعبية �لشبابية�   .�الغنية ىف �ل���R للجنسي6 �الجتماعية لأل���

pbî•ìnÛaZ 

 �تح�ي�� جن�E، من\� م6 ى��إلعالم ى�لثقاف �إلنتا] �تحليل ب��سة �الهتما? .١

 على 7ث م6 ل:ل$ لما ��لجال �لنسا8 ع6 �لمنتجة ��ال��� �لص� يخ@ فيما

  .�لجن�E �لتمييQ/ �لع��لة قضايا تجاI �الف�� ل�� �عيا تشكيل

 �نق� بالتم� تتس? ى�لت �لخاصة +بيعتها سنية كمحلة للم�هقة يك�6 67 يمك6 .٢

 ��عيا) �لقاهR فى �لمتمكRQ (�ل��سة ه:I عينة �ستهال$ كا6 ل:� �ألفكا

� �فئا� �ليO، ��/م�هقي6 مع مختلفا �ل�ضع يك�6 بما �لك6 ��نتقائيا 7خ

 �لمش�J باستكمال �لباحثة ت�صى ل:� ��أل+فال �ل�ش�ي6 ��لجال كالنسا8

  .بينها ��لمقانة مختلفة عينا� مع �ن��لج ى�لبحث

 مست�ييها ىف ��لشعبية �لشبابية ى�ألغان ىف �الجتماعية باأل��� �ل��سة �هتم� .٣

 7ن��J ىف �الجتماعية �أل��� لتحليل 7همية هنا$ 67 �لباحثة �تج� ��لمستقل �لسائ�

� غنائية  .�ألن��J م6 �غيها ى�لت�ث ��لغنا8 ى�لص�ف كالغنا8 7خ

 �لسائ� �لى �لمستقل م6 �لمختلفة �لغنائية �ألن��J �نتقال عمليا� 67 �لباحثة ��ج� .٤

 �القتصا� ىف �لمتخصصي6 ى�ت�ص للغاية، معق�R ى�لقم �لنش حكة ض�8 ىف

 �لمختلفة �ألن��J بق��� ��لتنبL �تفكيكها �لعمليا� ه:I ب��سة �لس�3 ���سا�

 �لت��ج� على�  .��الستم

 حفا\ه يه�� مما �لس�3 �ش�+ بمت+لبا� مه�� �لمستقل �لغنا8 67 �لباحثة �ج�� .٥

 لالهتما? �لسمية �غي �لسمية �لفنية �لمLسسا� ت�ع� ل:� �7فكاI ل�نه على

  .��الي�ل�جي ى�لفن �ستقاللها على �إلبقا8 مع �لحكة ه:I ب�ع?

ÉuaŠ½aZ 

 �لعبية �لشبابية ى�الغان ىف �لمR7 ص�R): ٢٠١٠ (�ل\اهE خميZ 7مينة .١

  .ب�\بي� ،��العال% �لع�بية �لم��$ منت�� �لى مق�مة �قة �لخليجية،

 تنمية ىف ��لنشي� لألغنية ى�للحن �لبنا8 فاعلية): ٢٠٠٢ (خالO محم� �7سامة .٢

 معه� منش�R، غي ماجستي� �سالة �ل�ضة، ل+فل �للغ�ية �لق��� بع&

  .٢٠٠٢: �لقاهR �لقاهR، جامعة �لتب�ية، ��لبح�V �ل��سا�

٣. Z٢٠١٤ (محم�� 5سماعيل فا+مة حسي6،عب� بلقي :($� للعالقا� �أل+فال �5

  .�لع�3 ،٥٩�لع�� ،�لفتح مجلة منش�، بحV �الجتماعية،

 7حم� تجمة ،�لم��هقة سيك�ل�جية): ٢٠٠٩ (ج�ن ستي��� مايQيلي، جل6 .٤

  .�لقاهR �لعبية، �لنهضة �� ��خ�6، سالمة �لعQيQعب�

٥. RQلمص��$ �الغانى فى ��ل�جل �لم��$ ص��$): ٢٠٠٥ (كامل ع�، Qك �سائل م

  .�لقاهR �لتنمية، 7جل م6 �لمالئمة �التصال

 �لن�� فه% �لن��، ���سا� فى تعليمية محاض���): ٢٠١٦ (بهاسي6 كامال .٦

  .�لقاهR ��ل:�كR، �لمR7 مLسسة ،�الجتماعي

 7نما+ �ال+فال ىبتبن تها�عالق �لشعبية �لشائعة ى�الغان): ٢٠١٤ (7حم� محم� ىم .٧

 �لعليا �ل��سا� معه� منش�R، غي ماجستي� �سالة �الجتماعية، �للغة م6

  .�لقاهR شمZ، عي6 جامعة لل+ف�لة

 �لمص�R ى�ألغان ىف �إلعالمية �لص� عالقة): ٢٠٠٦ (7حم� عام ناه� .٨

 معه� منش�R، غي �كت���= �سالة �لم�هقي6، 5شباعا� بتحقي3 �لفضائية للقن���

  .�لقاهR لل+ف�لة، �لعليا �ل��سا�

 �لف3 عن� �لسياسية لألغنية �لفنية �لخصائ@): ٢٠١٦ (�لناصعب� ىهان .٩
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Òa†çüaZ �ه�ف I:سة ه�ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 ى�الس�ئيل �الحتالل النتهاكا� ��الجنبية �لعبية �لفضائية �لقن��� ىف �العالمية �لمعالجة على �لتعO �لى �ل�
O  .��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� ىف ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� �م�ض�عا� لقضايا �العالمية �لمعالجة �سالي� �تح�ي� �جن�تها على ��لتع
wèä½aZ تع� I:سة ه�به�O �:ل$ �لمضم�6 تحليل ���R �ستخ��? ت? حيV �لمضم�6، تحليل �+اI ى�ف ى�ل�صف �لمنهج �ستخ��? ت? حيV �ل�صفية، �ل��سا� م6 �ل�

  .�لب��بة حاZ ن\ية �لباحثة �ستخ�م� �ق� �ل��سة، م�ض�J ح�ل �متعمقة �قيقة بيانا� على �لحص�ل
òäîÈÛaZ � تحليل ��سة ما�R �تمثل� �لتحليلية، لل��سة عينة بالعبية �لنا+قة RT �قناR بالعبية �لنا+قة BBC �قناR �لجQيR �قناR فلس+ي6 تلفQي�6 �لباحثة �ختا

 ي�ني� ٣٠ حتى ٢٠٢١ يناي م6 �ال�ل م6 �مت�� ى��لت �ل��سة قن��� ىف ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 ئيلية�الس� �النتهاكا� تنا�ل� ى�لت �لم��ضيع كافة ىف �لمضم�6
٢٠٢١.  
wöbnäÛaZ �سة ت�صل�ىف �ل+فل حق�3 بانتهاكا� �هتم� ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية لالنتهاكا� معالجتها �+ا ىف �ل��سة قن��� 67 �بQها نتائج ع�R �لى �ل�
 �لتعلي? ىف ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية لالنتهاكا� معالجتها جا8� فيما% ٣٦,٠٤ بلغ� بنسبة �لحماية ىف �ل+فل ح3 ىف ��يضا% ٣١,٦٨ بلغ� بنسبة اR�لحي

��ل7 �حية �لمعفة ىف ى+ين�لفلس �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية باالنتهاكا� نهائيا تهت? �ل? �قل، بشكل �لحية ىف �ل+فل �ح3 مالئ? ىمعيش �مست�� ��لصحة ،��لتعبي
 قن��� �تف�ق� ،%٦٢,٩٢ بلغ� بنسبة �لباRQ ��لج�ئ? �الح��V ىف ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� بمعالجة ��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� ��هتم�
  .�لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية النتهاكا�� م�ض�عا� معالجة حج? ىف �الجنبية �ل��سة قن��� على �لعبية �ل��سة

The Treatment of Israeli violations against Palestinian children rights by 

Arab and Foriegn TV Channels 

Aims: This study aimed to identify how the media covers the violations of the Palestinian children's rights by the Israeli occupation and fix how 

the media displays it on the Arab and foreign satellite channels, determine its agenda, and determine how the media should address the problems 

and themes of Israeli violations. 

Methodology: This study is one of the descriptive studies that used a descriptive approach, and within its framework, content analysis, as the 

content analysis tool was used to obtain accurate and detailed data on the research subject, and the researcher used the gatekeeper theory. 

Sample: The researcher chose Palestinian TV, Al Jazeera, BBC Arabic, and RT Arabic as models for her analytical research. The content 

analysis study represented all the topics that dealt with the Israeli violations of Palestinian children's rights in the study channels, which extended 

from January 1, 2021, until June 30, 2021. 

Results: The study yielded several results, primarily During the study, the research channels focused on Israel's violations of Palestinian 

children's rights in life that were approximated to 31.68% and the rights of the child to be protected 36.04%. Palestinian children are not getting an 

education, good healthcare, and an adequate standard of living. Unfortunately, there was no attention paid to Israel's violations of the Palestinian 

children's rights to express their opinion and obtain knowledge, Arab and foreign research channels were interested in examining the violations by 

Israel of Palestinian children's rights related to outstanding events and crimes, with a percentage 62.92%, and Arab Research Channels have 

surpassed overseas educational channels in addressing Israeli violations of the rights of a Palestinian child. 
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R على �ل��لية ��لم��ثي3 �التفاقيا� م6 �لع�ي� نص� لق�� �ل��ل �لتQ�? ض

O� ��لم�نية �لسياسية حق�قه كافة لل+فل يكفل بما بها جا8� ى�لت �لم��� بكافة �ال+

  .�التفاقيا� تل$ ىف عليها �لمنص�@ حق�قه �كافة ��لثقافية، ��القتصا�ية ��الجتماعية

 لكافة صاخة �نتهاكا� م6 �لسن��� عش�� من: ىيعان ى+ين�لفلس �ل+فل �6 �ال

7ضه باحتالل ى�الس�ئيل �الحتالل قا? حيV حق�قه، &�� ،I��ي� �قا? �ج� بتش

 ى�الس�ئيل �الحتالل �عت��8�� م6 ى�لفلس+ين �ل+فل عانى كما بيته، �ه�? :�يه،

،R �لفلس+ينيي6 �أل+فال �النتهاكا� ه:I +ال� �ق� �تع:ي�، ��عتقال قتل م6 �لمباش

 �لقصO عمليا� فيها بما �لمكثفة، �لعسكية �لعمليا� �ما? معاناته? تت��صل �ل:ي6

 �نتهاكا تشكل ى�لت �لمماسا� م6 �غيها �لعم�، �لقتل ��عمال �لن+ا3، ��سعة

  .�ل��لية ��التفاقيا� �لم��ثي3 تكفلها ى�لت �ل+فل لحق�3 ��ضحا

 �لحماية لت�في ته�O ��حكا? ق��ع� م6 ى�ل��ل �لقان�6 عليه ين@ ما كل �غ?

 �6 �ال ب+ف�لته?، �تمتعه? له? �لفاهية ت�في سبل ع6 �ل��ئ? �لبحV \ل ى�ف لال+فال،

  .�ل��لي �للقان�6 ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �نتهاكاته ي��صل ى�الس�ئيل �الحتالل

 كما �الخبا، ىعل �لحص�ل ىف �همية �لمصا� �كث م6 �لفضائية �لقن��� تعتب

 ��ثبت� بحث� ى�لت �ل��سا� ىه �كثيR �لعا?، ��ل7 تك�ي6 على مباش� تأثي� لها

Rق� �ت�L حيV ��لجماعا�، �الف�� على �لفضائية �لقن��� تأثي  تتناقلها ى�لت �الخبا

  .�لجمه� م��قO بنا8 �لى �لفضائية �لقن���

 ىف �لجمه� على �لتأثي ىف ��ساسيأ مهما ��� �لفضائية �لقن��� �تكتس�

  .�نتشا� ��ال�سع تأثي� �الكث �ل�سيلة تعتب حيV �لمختلفة، �لقضايا

Q �لم��� �تحليل ��الجنبية �لعبية �لفضائية �لقن��� ��سة بم�ض�J �الهمية �تب

 ىف ��� كما ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية باالنتهاكا� تتعل3 ى�لت �العالمية

 �لعبية �ل��سة قن��� ىف �النتهاكا� له:I �العالمية �لمعالجة خصائ@� �سالي�

  .�لمتلقى �لجمه� على تأثي م6 تشكله لما ��الجنبية

òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �ل+فل لحق�3 ى�الس�ئيل �الحتالل النتهاكا� �لمستمR �العالمية �لتغ+ية غ?

 كفل ���ل: ى�ل��ل �لقان�6 شمبا بشكل تنته$ ى�لت �لج�ئ? ه:I ���نة �غ? ى�لفلس+ين

 ��لم��ثي3 �التفاقيا� �كافة ق��ع�I مجم�عة خالل م6 �حمايته حق�قه كافة لل+فل

  .�لفلس+يني �ل+فل حق�3 لكافة �نتهاكه ي��صل ى�الس�ئيل �الحتالل �6 5ال ى�ل��ل

 ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� م��صلة ىف �لبحV مشكلة تكم6

 �يمك6 �الحتالل، ج�ئ? كشO ىف ى�ساس بشكل تساه? ى�لت �العالمية تغ+ية�ل غ?

R �لفضائية �لقن��� تنا�ل� كيO �لتالي ى�لئيس �لتساLل ىف �ل��سة مشكلة بل�

 �لفلس+يني؟ �ل+فل لحق�3 ى�الس�ئيل �الحتالل �نتهاكا� ��الجنبية �لعبية

òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �لقن��� معالجة ص�� ى�لت �ل��سا� قلة ىف لل��سة �لن\ية �الهمية تتمثل .١

 �ل+فل لحق�3 ى�الس�ئيل �الحتالل النتهاكا� ��الجنبية �لعبية �لفضائية

 �العالمية �لمعالجة خصائ@ تحليل على تعتم� علمية منهجية ب+يقة ى�لفلس+ين

  .لالنتهاكا�

 فئة �هى جتمع�لم فئا� �ه? م6 تع� بفئة �لمتصلة ��النتهاكا� �لحق�3 تتنا�ل �نها .٢

  .�ال+فال

 �الس�ئيلية �النتهاكا� تتنا�ل فهى حي�� بم�ض�J 7نية عالقة :�� �ل��سة �6 .٣

R على �لض�8 �لقا8 فى �ل��سة تساع� �ق� �لفلس+يني، �ل+فل لحق�3 �لمستم

 �النتهاكا� ماهية �ت�ضيح �لفلس+يني، �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا�

 حق�3 ��قع على �لتعO فى يساع� بما �نتهاكها، ت? �لتى �لحق�3 �ماهية �لمقتفة

  .�ل+فل

Òa†çc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �ل��سة قن��� ىف �العالمية �لمعالجة خصائ@ معفة ىف ى�لئيس �له�O يتمثل

 منه �ينبث3 �لفلس+ينى، �ل+فل لحق�3 ى�الس�ئيل �الحتالل النتهاكا� ��الجنبية �لعبية

  :�لفعية �اله��O م6 مجم�عة

 بقضايا �لمتصلة ��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� �جن�R على تعO�ل .١

  .�لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� �م�ض�عا�

٢. O �م�ض�عا� بقضايا ��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� �هتما? م�� على �لتع

  .�لفلس+ينى �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا�

٣. O لالنتهاكا� ��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� معالجة خصائ@ على �لتع

  .�لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية

٤. O لحق�3 ى�الس�ئيل �الحتالل �نتهاكا� م6 ى�ل��ل �لقان�6 م�قO على �لتع

  .�لفلس+يني �ل+فل

 معالجتها فى ��الجنبية �لعبية �لفضائية �لقن��� بي6 ��لت��ف3 �لتباي6 م�� مقانة .٥

  .�لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� �م�ض�عا� ضايالق �العالمية

 �الس�ئيلية �النتهاكا� �م�ض�عا� لقضايا �العالمية �لمعالجة �سالي� تح�ي� .٦

  .��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� فى �لفلس+ينى �ل+فل لحق�3

‰b�üa@ôŠÄäÛaZ@ @

 �لنفZ عال? ا���س م6 �لب��بة حاZ ن\ية تعتب: �لب��بة حاZ ن\ية

� يجع ���ل: (Kurt Lewin, 1977) لي�ي6 كي� �لجنسية ى��الميك �الصل �لنمسا�

 �فضل مGatekeeprt، 6 �لب��بة حاZ بن\ية يعO ما ت+�ي ىف �ليه �لفضل

� حيV باالتصال، �لقائ? مجال ىف �لمنهجية �ل��سا� ى�لت �لم�حل +ال� كلما �نه ي

 سل+ة فيها يصبح ى�لت �لم��قع ت�Q�� �العالمية، �ل�سيلة ت\ه حتى �الخبا تق+عها

Z� �لجمه� �لى ستنقل �لسالة كان� �:� ما تقي باالتصال �لقائمي6 �� �لب��با� ح

Zخال �� �لشكل بنف�� �عليها تع�يال.  

 ن\ية ت�\يO ت?: �ل��سة ىف �العال? �سائل على �العتما� ن\ية ت+بي3 كيفية

Z �لفضائية �لقن��� معالجة كيفية على للتعO ن\يا �+ا� عتباهابا �لب��بة حا

 ى�لت للسياسة �فقا ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية لالنتهاكا� ��الجنبية �لعبية

 قناR كل عليه تستن� ��ل: ى�لسياس �لم�قO �� �لفضائية �لقن��� ���R عليها تق�?

  .فضائية

 �عليها لل��سة، �لعلمية �لمقاييZ بنا8 ىف �لب��بة حاZ ن\ية ف�& �تسه?

  .للسل�$ �لمختلفة �لت�قعا� تح�� �6 يمك6

pb�a‰…@òÔib�Z@ @

�سة .١� QيQلقان�6 ىف �ل+فل حق�3 حماية بعن��6 )٢()٢٠١٨ (ب�بل�+ ع� 

 ىف �ل��لية �لجه�� تق�ي �لى �ل��سة ه:I ه�ف�. �ل��لية ��لم��ثي3 ��لجQ�ئ

 �لمنهج على �ل��سة �عتم��. �ال+فال لحق�3 لقضائية�� �لقان�نية �لحماية مي��6

 �لمنص�@ �لم��� مختلO �مناقشة �تحليل ع& يت? ب��س+ته ���ل: ى�لتحليل

 �ل��لية �لم��ثي3 �مختلO �ل+فل بحماية �لمتعل3 ١٢/ ١٥ ق? �لقان�6 ىف عليها

 تائجن ع�R �لى �ل��سة �ت�صل�. �لم:كR ثنايا ىف �لمقا6 �لمنهج م�عاR مع

 �لى ��لجQ�ئ �لتشيع بينها �م6 �ل�ضعية �لتشيعا� م6 �لع�ي� سعى �همها

 �لقان�نية �لنص�@ م6 جملة +ي3 ع6 ��سعة جنائية قان�نية من\�مة �ضع

 �ن:�$ �جب� �ل+فل يبلغها ل? �:� معينة سنا ح��� ى�لت ��الج�ئية �لم�ض�عية

 على ��لتأكي� باال+فال، ة�لعناي مجال ىف ع�ي�R ��لية جه�� �بQ� حمايته،

  .��القليمية �ل��لية ��التفاقيا� �لم��ثي3 خالل م6 حق�قه?

 قضية تجاI ى�ل��ل �لقان�6 م�قO تقيي? بعن��6 )٣()٢٠١٧ (جفال سالمة ��سة .٢

 م�قO تقيي? �لى �ل��سة ه:I ه�ف�. �لمسلحة �لنQ�عا� ىف �لمحابي6 �ال+فال

 �م�� �لمسلحة �لنQ�عا� ىف �ال+فال �$��ش تجني� \اهR م6 ى�ل��ل �لقان�6

 ى�ل��ل �لقان�6 بها جا8 ى�لت تل$ س��8 تح\ها ى�لت ق��ع�I ف& على ق�ته

 بي6 �لجمع على �ل��سة �عتم��. �النسا6 لحق�3 ى�ل��ل �لقان�6 �� ى�النسان

 �التفاقيا� نص�@ ��قع م6 �لمقا6 ��لمنهج ى�لتحليل ��لمنهج ى�ل�صف �لمنهج

 �ت�صل�. �لمتح�R �الم? من\مة ع6 �لصا�R ��لتقاي �ل��لية ����لمعاه�

 �لح\ �6 يب�� �لقان�نية �لناحية م6 �همها م6 �لنتائج م6 مجم�عة �لى �ل��سة
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 �لمسلحة �لنQ�عا� ىف �ال+فال ��ش�$ تجني� على ى�ل��ل �لقان�6 فضه ��ل:

 �بحاجة ضعيفا Q�ل ال لص��،� ه:� ىف بها جا8 ى�لت �لقان�نية �لمعايي �لى �ستنا��

 قضية ����] �لمعايي، تل$ بي6 �لحاصل �لتعا& \ل ىف خاصة ت+�ي، �لى

 حف\ عمليا� ىف �لن\امية �غي �لن\امية �لمسلحة �لق��� قبل م6 �ال+فال، تجني�

 للنQ�عا� سياسية حل�ل �يجا� ��همية �لمتح�R، �الم? من\مة بها تق�? ى�لت �لسال?

 ى�لت �لن\امية غي �لمسلحة �لجماعا� ع6 �لخاجية �لمساع��� �ق+ع �لمسلحة،

  .بها ى�ل��ل �العت�O �ح\ بالسال[ ت�Qي�ها �منع كمحابي6، �ال+فال تستخ�?

 \ل ىف �ل+فل لحق�3 �ل��لية �لحماية بعن��6 )٤()٢٠١٥ (م+ عال8 ��سة .٣

 حج? شOك �لى �ل��سة ه�ف�. ٢٠١٤ عا? غRQ ق+اJ على ى�الس�ئيل �لع���6

 �ثنا8 �ل+فل لحق�3 �ل��لية �لحماية لق��ع� ى�الس�ئيل �الحتالل ق��� �نتهاكا�

�7 ��لى ،٢٠١٤ عا? غRQ ق+اJ على ع���نها � �ل��لية �لحماية �ليا� تكفل م�

 مق�مته? ى�ف �لفلس+ينيي6 �لم�نيي6 بح3 �الس�ئيليي6 م6 �لج�ئ? ىمتكب محاسبة

 ��ل�صفى �لقان�نى (�لتالية �لثالV لمناهج� على �ل��سة �عتم��. �ال+فال

 �6 �همها م6 �لنتائج م6 مجم�عة �لى �ل��سة �ت�صل� ،)��لتحليلي� ج�ئ? تك

 +بيعية نتيجة جا8 �ال+فال، مق�مته? ى�ف �لفلس+ينيي6 �لم�نيي6 بح3 �الس�ئيليي6

 ،٢٠١٤ ع���6 ��6 ج�ئ?، م6 يقتف�نه ما على �لعقا� م6 �لمستم الفالته?

 �حتالل من: ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �ل��لية �لحماية لق��ع� �نتهاكا �الكث يع�

Jق+ا RQعلى بنا8 م��قفه ىيبن ى�ل��ل �لمجتمع ��6 ،١٩٦٧ عا? غ �� �العتبا

  .للضحايا ��النتصا �النسا6 حق�3 حسا� على �لسياسية ��لمصالح

�سة .٤�  �لفلس+ينية ي�مية�ل �لصحO معالجة بعن��6 )٥()٢٠١٥ (�لعمE غ�ي

 �لتعO �لى �ل��سة ه:I ه�ف�. �لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية لالنتهاكا�

 �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� م�ض�عا� �شكل محت�� سما� على

 �لحياR �ل��سة صحO بي6 ��الختالO �التفا3 ��جه على ��ل�ق�O �لفلس+يني،

،Rلج�ي�� ،Z. �فلس+ي6 ��لق��عتم�� I:سة ه� ى�العالم �لمسح منهج على �ل�

 م6 �لنتائج م6 مجم�عة �لى �ل��سة ت�صل�. �لمتبا�لة �لعالقا� ��سة �منهج

 �لحق�3 حسا� على ��لسياسية �لم�نية بالحق�3 �ل��سة صحO �هتما? �همها

 �لم�نية �لحق�3 �نتهاكا� م�ض�عا� نسبة بلغ� حيV ��الجتماعية، �القتصا�ية

 يتصل فيما �ل��سة صحO �جن�R �تباي6 ،%٨٩,٢ �لثالV �لصحO فى ��لسياسية

 ىف �لح3 ��نتها$ �لتعلي? ىف �لح3 كانتها$ �النتهاكا� �ن��J م6 بالع�ي� باهتمامها

 �جن�R �تشابه ��الحتجاQ �العتقال قضايا معالجة على �لصحO �تكيQ �لصحة،

 حاQ� ما مجم�J اتقيب تعا�ل نسبة على حاQ� ى�لت �لقضايا، به:I �هتمامها

  .�لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� قضايا ىباق عليه

 ه:I ه�ف�. �لفلس+يني �ل+فل حق�3 بعن��6 )٦()٢٠١٢ (فا�3 ص�فيا ��سة .٥

 �لفلس+يني�6 �ال+فال يتلقاها ى�لت �لمعاملة +بيعة على �لتعO �لى �ل��سة

6�Qئيلي، �الحتالل سج�6 ىف �لمحتج� �لحقيقية �السبا� على لتع�O� �الس

8�� I:تحليل ��لمهينة، �لقاسية �لمعاملة ه�  ىف ى�الس�ئيل ��لعسك �لحك? �ثا

 ى�لقان�ن �لتأصيل منهج على �لباحثة �عتم��. �لمحتلة �لفلس+ينية ى�ال�ض

 �الس�ئيلية �لسل+ا� ل�� �لمحتجQي6 �ال+فال ل��قع ى�لقان�ن �لتحليل �لى ��ستن��

O ت�صل�. �لعالقة :�� �ل��لية ��لمعايي �ل��قع ه:� م��ئمة م�� على للتع

 �الحتالل سل+ا� معاملة �6 �همها م6 �لنتائج م6 مجم�عة �لى �ل��سة

 ي��جه�6 فالقاصي6 �لتع:ي� �تعيO تتناس� �لقاصي6 للمحتجQي6 �الس�ئيلية

 �لته�ي� ض��ل بتقنيا� �الستج��� �الس�ئيلية �الحتجاQ �م�كQ �لسج�6 ىف

 ىف �ل�ضع ��6 �الغالل، ��ستخ��?) �النف��E �لحبZ (�لحسي �لحما6 �للف\ي،

 ى�الس�ئيل �الحتالل ��6 �ل��لية، �لمعايي ىيلب ال �لمحتلة �لفلس+ينية ى�ال�ض

 ى�ل��ل ��لقان�6 ى�النسان ى�ل��ل �لقان�6 سج�نه ىف للقاصي6 بمعاملته ينته$

Oالنسا6 لحق��.  

 �لمQمنة �لح� ص�ما� _ثا بعن��6 )٧()٢٠٠٨ (�_خ�6 ها�ل� في��ي ��سة .٦

 �الحتالل �ثا على �لتعO �لى �ل��سة ه�ف�. �لفلس+ينيي6 �ال+فال على

 �لفلس+ينيي6 �ال+فال على �لبعي� �لم�� على �لعنO يخلفها ى�لت �لنفسية ��لتبعا�

 منهج �ستخ�م� �ق� ى�ل�صف �لمنهج على �ل��سة ه:I �عتم��. غRQ ق+اJ ىف

 �ال+فال �6 �همها �لنتائج م6 ع�� �لى �ل��سة خلص�. �الستبانة ����R �لمسح

 ع6 �لناجمة �لص�مة ��6 صا�مة، �ح��V ثالثة ع6 يقل ال لما تعض�� �لمبح�ثي6

Rل:ل معانا� � �ص��� ص�مة تلتها �ال+فال، ��جهها ى�لت �لص�ما� تص�

،��  .شهي� سق�+ ص�مة ث? ��لقنابل �النفجا

 ىف �لح3: �ل+فل حق�3 �ضع تحليل بعن��6 )٨()٢٠٠٨ (ت�جا6 فانينا ��سة .٧

 ه�ف�. �لس�ي� 7+فال �5نقا: �ل��لية فلس+ي6 أل+فال �لمحتلة، ى�أل�ض ىف �لحماية

 ىف بالح3 �لمحتلة فلس+ي6 ىف �ال+فال تمتع م�� على �لتعO �لى �ل��سة

 �لى �ل��سة ه:I ىتنتم. �ل+فل حق�3ل �ل��لية �لمعايي بم�ج� �لمكف�ل �لحماية

 لجمع كأ��R �لمقابلة �ستخ�م� كما �لمسح منهج �ستخ�م� �ق� �ل�صفية �ل��سا�

 يتبعها ى�لت �الج�8�� �6 �همها نتائج ع�R �لى �ل��سة ت�صل�. �لمعل�ما�

 �لضفة ىف ��لت�سع �الغال3 فيها بما تنتهجها ى�لت ��لسياسا� ى�الس�ئيل �الحتالل

بية�لغ � �الس�ئيلية �لسياسا� �67 لال+فال، �لالQمة �لحماية ت�في على 7ث

 عب �:ل$ �ال+فال، بح3 �لمنف:ي6 ��الستغالل �لعنO م6 ى+�ع نح� على تQي�

 ��الحتجاQ ��العتقال كالتع:ي� بحقه? عنيفة سياسا� ��نتها] �قتله? �سته��فه?

  .�لمناQل �ه�?

�Trevor Asserson& Deena Pinson (2008)بينس�6 7سيس�6 ��سة .٨
(9)

  

 ه�ف�. بالعبية �لم�جه �لبي+انية �ال:�عة هيئة ��ي� مضم�6 تحليل بعن��6

��ي� مضم�6 لتحليل �ل��سة BBC بية �لم�جه بي6 �لح� فتR 7ثنا8 بالع

 �الخباية �لب�مج تحليل ت? �ق� لبنا6، بجن�� ٢٠٠٦ عا? �هللا �ح�Q 5س�ئيل

��ي� 5تجاها� على للتعO �لضي�O ن\ �جها� حليلت �ت? �ألساسية BBC .

 �هللا ح�Q مع �لضي�O م6% ٨٢ 67 منها نتائج ع�R �لى �ل��سة ت�صل� �ق�

 �هللا ح�Q تLي� بكثR �لمستخ�مة �اللفا\ م6% ٨٢ �ك:ل$ �س�ئيل، مع% �١٨

�١٨ %Rي�Lئيل، م� كثي� 67 حيV الميكا مضا�� ��ضحا �تجاها هنا$ �67 الس

 سياسة �لمثال سبيل فعلى ألميكا �لمضا�R م��قفه? ��ضح�� �لضي�O م6

 ��ضح� ى�لت �لحجج ��ستخ�م� �لفلس+يني، �لكيا6 له�? ته�O �لمتح�R �ل�اليا�

  .7ميكا نح� BBC �تجاها�

püúbDm@ò�a‰†ÛaZ 

 قن��� عالج� كيO ه� ىئيس تساLل على �الجابة �لى �ل��سة ه:I تسعى

 �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� �م�ض�عا� قضايا ��الجنبية �لعبية �ل��سة

  :هى فعية تساLال� ع�R ى�لئيس �لتساLل ه:� م6 �ينبث3 �لفلس+يني؟،

 �م�ض�عا� بقضايا �لمتصلة ��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� �جن�R ىه ما .١

 �لفلس+يني؟ �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا�

 �النتهاكا� �م�ض�عا� بقضايا ��الجنبية �لعبية �ل��سة �قن�� �هتما? م�� ما .٢

 ؟ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية

 �الس�ئيلية لالنتهاكا� ��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� معالجة خصائ@ ما .٣

 �لفلس+يني؟ �ل+فل لحق�3

 �ل+فل لحق�3 ى�الس�ئيل �الحتالل �نتهاكا� م6 ى�ل��ل �لقان�6 م�قO ما .٤

 +يني؟�لفلس

 معالجتها ىف ��الجنبية �لعبية �لفضائية �لقن��� بي6 ��لت��ف3 �لتباي6 م�� ما .٥

 �لفلس+يني؟ �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� �م�ض�عا� لقضايا �العالمية

 لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� �م�ض�عا� لقضايا �العالمية �لمعالجة �سالي� ما .٦

 ��الجنبية؟ �لعبية �سة�ل� قن��� ىف ى�لفلس+ين �ل+فل

Êìã@wèäßë@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �سما� +بيعة �صO على تكQ �لتى �ل�صفية �ل��سا� م6 �ل��سة ه:I تعتب

 �العالمية �لم��� بتحليل �لباحثة خالله م6 ستق�? ��لتى معي6 مجتمع �خصائ@

 �ل�صفى �لمنهج على �ل��سة �عتم�� �ق� ��الجنبية، �لعبية �لفضائية للقن���
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  .�لكيفي لمنهج��

Éàn©@òäîÇë@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �لسمية فلس+ي6 قناتى فى تتمثل ��لتى �لعبية �لقن��� فى �ل��سة مجتمع يتمثل

R �لنا+قة �لبي+انية BBC قناتى فى تتمثل ��لتى �الجنبية ��لقن��� �لق+ية ��لجQي

  .بالعبية �لنا+قة �ل�سية �RT بالعبية،

òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �الخباية ��لتقاي للب�مج شامل مسح عمل سيت?: �لتحليلية �ل��سة عينة

 �لفلس+ينى �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلى �الحتالل �نتهاكا� تنا�ل� �لتى �لفي�ي� �مقا+ع

 �سل�� �لمنت\مة �لعش��ئية �لعينة ب+يقة ،٢٠٢١ عا? خالل �ل��سة قن��� فى

Jلصناعى �السب�� Rستة لم� ، بجميع �لمضم�6 تحليل ة��س ما�R ستمثل حيV �شه

 �: �لفلس+يني، �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلى �الحتالل �نتهاكا� تنا�ل� �لتى �لم�ض�عا�

 �ل+فل بح3 �مستمR ��ضحة �س�ئيلية �نتهاكا� �لفلس+ينية �ال�ضى تشه�

  .�لفلس+يني

ña…a@ò�a‰†ÛaZ@ @

R لتى� �الخباية ��لتقاي �لتغ+يا� لتحليل �:ل$ �لمضم�6، تحليل �ستما

  .�ل��سة قن��� تنا�لتها

…ë†y@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �لقن��� معالجة ىف م�ض�عها ح��� على �لباحثة ��قتص�: �لم�ض�عية �لح��� �

 �ل+فل لحق�3 ى�الس�ئيل �الحتالل النتهاكا� ��الجنبية �لعبية �لفضائية

  .�لفلس+يني

�ضى�ال فى �هى �لمي��نية �ل��سة ت+بي3 مكا6 فى �تتمثل: �لمكانية �لح��� � 

  .�لمحتلة �لفلس+ينية

 �ت+بي3 �ل��سة الج�8�� �لباحثة �ج�8 فتR خالل �تتمثل: �لQمانية �لح��� �

  .٢٠٢١ ي�ني� ٣٠ حتى ٢٠٢١ يناي م6 �ال�ل من: �هى �لمي��نية �ل��سة

wöbnã@ò�a‰†Ûa@òîÜîÜznÛaZ 
�� �لج��ل ي�ضح) ١ (ج��ل� �لتحليلية �ل��سة حس� ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� �Jبان� �ل��سة قن��� �هتماما� �جن�R �نس� تك

Rفلس+ي6 قنا Rقنا R �لفضائية �لقن��� �إلجمالى   RT قناBBC R  قناR �لجQي
J�ن�� �النتهاكا� $ % $ % $ % $ % $ % 

 ٣١,٦٨ ٣٢٠ ٣٣,٧٣ ٥٦ ٢٨,١٦ ٢٩ ٣٢,٧٤ ١١٠ ٣٠,٨٦ ١٢٥ �لحياR فى �لح3

 ٣٦,٠٤ ٣٦٤ ٣٨,٥٥ ٦٤ ٣٧,٨٦ ٣٩ ٣٧,٨٠ ١٢٧ ٣٣,٠٩ ١٣٤ ة�لحماي �لح3

 ٤,٥٥ ٤٦ ٣,٦١ ٦ ٦,٨٠ ٧ ٤,٤٦ ١٥ ٤,٤٤ ١٨ �لحية فى �لح3

 ٨,٢٣ ٨٤ ٨,٤٣ ١٤ ٤,٨٥ ٥ ٥,٩٥ ٢٠ ١١,١١ ٤٥ �لتعلي? فى �لح3

 ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ �لمعفة ح3

 ٩,٠١ ٩١ ٧,٢٣ ١٢ ١١,٦٥ ١٢ ٧,٤٤ ٢٥ ١٠,٣٧ ٤٢ �لصحة فى �لح3

7� حية ح3 ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ��لتعبي �ل

� ١٠,٤٠ ١٠٥ ٨,٤٣ ١٤ ١٠,٦٨ ١١ ١١,٦١ ٣٩ ١٠,١٢ ٤١ مالئ? معيشى مست�

J١٠٠,٠٠ ١٠١٠ ١٠٠,٠٠ ١٦٦ ١٠٠,٠٠ ١٠٣ ١٠٠,٠٠ ٣٣٦ ١٠٠,٠٠ ٤٠٥ �لمجم� 

 بمعالجة الجنبية�� �لعبية �ل��سة قن��� �هتما? ع6 �لتحليلية �ل��سة كشف�

 �لحية ىف �ل+فل ح3 �نتها$ حسا� على ��لحياR �لحماية ىف �ل+فل ح3 �نتها$

 �هتما? ى�جمال بلغ حيV �لصحة، ىف �ل+فل �ح3 �لتعلي? ىف �ل+فل ح3 ��نتها$

 ىف �ل+فل �ح3% ٣٦,٠٤ نسبة �لحماية ىف �ل+فل بح3 ��الجنبية �لعبية �لقن���

Rىف% ٣١,٦٨ �لحيا �قن�� �% ٤,٥٥ بنسبة �لحية ىف �ل+فل ح3 مقابل سة�ل�

 �لصحة ىف �ل+فل ح3 ��نتها$% ٨,٣٢ بنسبة �لتعلي? ىف �ل+فل ح3 ��نتها$

 �ع�?% ١٠,٤٠ مالئ? ىمعيش مست�� ىف �ل+فل ح3 ��نتها$% ٩,٠١ بنسبة

 ىف �ل+فل لح3 �الس�ئيلية لالنتهاكا� ��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� معالجة

��ل7 حية ىف ل+فل� �ح3 �لمعفة   .�ل��سة فتR +يلة ق+عيا ��لتعبي

� ح3 النتها$ ��الجنبية �لعبية �لفضائية �لقن��� معالجة ب�Q �6 �لباحثة �ت

�، �النتهاكا� حسا� على �لحياR ىف �ل+فل ح3 ��نتها$ �لحماية ىف �ل+فل �الخ

 �ت�يع ىان�لمب �قصO ��صابته? �ال+فال لقتل �الحتالل م��صلة نتيجة جا8

 �نتهاكا� �النتهاكا�، ه:I �تعتب �ل��سة ىفتت ىف به? ��لتنكيل �ال+فال

  .��لحياR �لحماية ىف �ل+فل لحق�3 ��ضحة

 �6 �عتبا يمك6 ال ��لحياR �لحماية ىف �ل+فل لحق�3 �لباRQ �النتهاكا� \ل ى�ف

Q�� �النتهاكا� معالجة ىف قص�� غيها حسا� على �النتهاكا� ه:I ب �الخ

� �ل��سة �بين�. عليها �لتكيQ ��همية �النتهاكا� ه:I نسبة التفاJ الهمية ن\

 يتصل فيما ��الجنبية �لعبية �لفضائية �لقن��� �جن�R ىف تشابه هنا$ �6 �لتحليلية

 تفا�� مع �لحياR ىف �ل+فل ح3 ��نتها$ �لحماية ىف �ل+فل ح3 �نتها$ بمعالجة

�، �لى قناR م6 �لتنا�ل حج? حج? حيV م6 �لعبية �لقن��� تف�ق� حيV �خ

  . �لمعالجة

 بتتي� يتصل فيما ��ضحا تباينا هنا$ فا6 �لمضم�6 تحليل ل��سة ��فقا

 ىف �لح3 ��نتها$ �لتعلي? ىف �ل+فل ح3 �نتها$ تجاI �ل��سة قن��� ��ل�يا�

  .مالئ? ىمعيش مست�� ىف �ل+فل ح3 ��نتها$ �لحية ىف �لح3 ��نتها$ �لصحة

 ��الجنبية �لعبية �لفضائية �لقن��� معالجة فى قص�� هنا$ �6 �ل��سة كشف�

 �لقص� �6 �خاصة ��لصحة، ��لتعلي? �لحية �ل+فل لح3 �الس�ئيلية لالنتهاكا�

 مع يتQ�م6 �لم�ض�عا� ه:I تنا�ل فى� �لناتجة �لمأسا�ية ��الثا �لتبعا� �ستم

 �لتحليلية �ل��سة نتائج كشف� كما. �لحق�3 له:I �الس�ئيلى �الحتالل �نتها$ ع6

 �الس�ئيلية لالنتها$ ��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� معالجة فى �نع��ما هنا$ �6

7� حية �فى �لمعفة فى �لفلس+ينى �ل+فل لحق�3  .��لتعبي �ل
�� �لج��ل ي�ضح) ٢ (ج��ل� �لفلس+يني �ل+فل لحق�3 ى�الس�ئيل �النتهاكا� م�ض�عا�ب �ل��سة قن��� �هتماما� باجن�R �لخاصة ��لنس� �لتك

Rفلس+ي6 قنا Rقنا R �لقن��� �إلجمالى   RT قناBBC R  قناR �لجQي

 % $ % $ % $ % $ % $ �النتهاكا�

 ٢٤,٤٥ ٣٦٧ ١٦,٤٨ ٤٥ ١٧,١٢ ٢٥ ٢٦,٣٧ ١٢٥ ٢٨,٢٩ ١٧٢ قتل

 ٢٥,٩٨ ٣٩٠ ٢٠,٥١ ٥٦ ١٥,٠٧ ٢٢ ٢٨,٤٨ ١٣٥ ٢٩,١١ ١٧٧ �صابا�

 ٢١,٥٢ ٣٢٣ ١٨,٦٨ ٥١ ١٦,٤٤ ٢٤ ٢٦,٣٧ ١٢٥ ٢٠,٢٣ ١٢٣ �ت�مي ه�?

 ٥,٠٦ ٧٦ ٣,٦٦ ١٠ ١٠,٢٧ ١٥ ٣,١٦ ١٥ ٥,٩٢ ٣٦ �تنكيل �عتقال

7� حية تقيي� ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ��لتعبي �ل

 ١٠,١٣ ١٥٢ ٢٥,٦٤ ٧٠ ١٩,٨٦ ٢٩ ٤,٢٢ ٢٠ ٥,٤٣ ٣٣ تعلي? عقلة

 ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ عل�ما��لم على �لحص�ل تقيي�

 ٧,٧٣ ١١٦ ١١,٧٢ ٣٢ ١٦,٤٤ ٢٤ ٥,٢٧ ٢٥ ٥,٧٦ ٣٥ عال] عقلة

 ٥,١٣ ٧٧ ٣,٣٦ ٩ ٤,٧٩ ٧ ٦,١٢ ٢٩ ٥,٢٦ ٣٢ �لنفسية �الثا

 ١٠٠ ١٥٠١ ١٠٠,٠٠ ٢٧٣ ١٠٠,٠٠ ١٤٦ ١٠٠,٠٠ ٤٧٤ ١٠٠,٠٠ ٦٠٨ �الجمالي
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 معالجة ىف ��الجنبية �لعبية ل��سة� قن��� �هتما? ع6 �لتحليلية �ل��سة كشف�

 ��الجنبية �لعبية �لقن��� معالجة نسبة بلغ� حيV �الصابا� م�ض�عا�

Jلم�ض� �له�?% ٢٤,٤٥ ��لقتل% ٢٥,٩٨ �الصابا��  م6% ٢١,٥٢ ��لت�مي

 بمعالجة �الهتما? م6 متفا�ته �بنس� ��كث �النتهاكا� م�ض�عا� ى�جمال

 �لتعلي? �عقلة% ٥,٠٦ نسبة بلغ� ىلت�� ��لتنكيل �العتقال م�ض�عا�

 �لقن��� تنا�ل �ع�? ،%٥,١٣ �لنفسية ��الثا% ٧,٧٣ �لعال] �عقلة% ١٠,١٣

 �تقيي� �لمعل�ما� على �لحص�ل تقيي� لم�ض�عا� ��الجنبية �لعبية �لفضائية

��ل7 حية   .�ل��سة فتR ىف نهائيا ��لتعبي

� معالجة ىف ��الجنبية �لعبية ����لقن �هتما? ��8 �لسب� �6 �لباحثة �ت

 �لى ��� ى��لت �لصاخة �الحتالل �نتهاكا� لم�� يجع �الس�ئيلية �النتهاكا�

 �لى ��� ما مت��صل بشكل ��لم��Z بي�ته? �ت�مي ��صابته? �ال+فال قتل

Jتفا  .�ل��سة ىفتت ىف �ال+فال م6 ��لمصابي6 �لشه��8 ع�� �

 �النتهاكا� م�ض�عا� معالجة ىف ��الجنبية بية�لع �لفضائيا� �هتما? �غ?

 بي6 �لتنا�ل حج? ىف تفا�تا هنا$ �6 �ال) ��لت�مي �له�? �الصابا�، �لقتل،(

  .�لعبية �لقن��� لصالح �الجنبية �لفضائية ��لقن��� �لعبية �لفضائية �لقن���

�� �لج��ل ي�ضح) ٣ (ج��ل� �لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� لم�ض�عا� سة�ل�� قن��� ع& ب+3 �لخاصة ��لنس� �لتك

Rفلس+ي6 قنا Rقنا R �لقن��� �إلجمالى   RT قناBBC R  قناR �لجQي

 % $ % $ % $ % $ % $ �السل��

  ٣١,٣٤ ١٥٢ ٤١,٣٨ ٣٦ ٤١,٢٧ ٢٦ ٢١,٤٧ ٣٥ ٣١,٩٨ ٥٥ تقاي

 ٢٣,٧١ ١١٥ ٢٩,٨٩ ٢٦ ٤٢,٨٦ ٢٧ ١٨,٤٠ ٣٠ ١٨,٦٠ ٣٢ ب�مج

 ٤٤,٩٥ ٢١٨ ٢٨,٧٤ ٢٥ ١٥,٨٧ ١٠ ٦٠,١٢ ٩٨ ٤٩,٤٢ ٨٥ في�ي�

 ١٠٠ ٤٨٥ ١٠٠ ٨٧ ١٠٠ ٦٣ ١٠٠ ١٦٣ ١٠٠ ١٧٢ �الجمالي

 تنا�لها ىف �لفي�ي� مقا+ع على �ل��سة قن��� �عتما� ع6 �لتحليلية �ل��سة كشف�

 على �العتما� نسبة بلغ� حيV �لفلس+يني، �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية لالنتهاكا�

  %.٤٤,٩٥ �لفي�ي� +عمقا

 �لع���6 فتR ىف كبي بشكل �لفي�ي� مقا+ع على �ل��سة قن��� �عتما� \ه �ق�

/ ٥/ ٢١ حتى ٢٠٢١/ ٥/ ١٠ م6 �لفتR ىف �7 غRQ ق+اJ على ى�الس�ئيل

٢٠٢١، Vحي �نشغل� �سة قن��� �لفي�ي�ها� ��ستخ��? �لمباشR بالتغ+ية �ل�

 بلغ� فق� �لب�مج على �العتما� نسبة �ما. ��لب�مج �لتقاي �ع��� حسا� على

 �لعبية �ل��سة قن��� ىف �ستخ��مها نسبة بلغ� فق� �لتقاي �ما ،%٢٣,٧١

  %.٣١,٣٤ ��الجنبية

� �لعبية �لقن��� معالجة ىف �لفي�ي� مقا+ع ع& على �لتكيQ با6 �لباحثة �ت

 بع& ىف خاصة �لفي�ي� مقا+ع �6 �: �لمعالجة ىف ضعO �لى يشي ��الجنبية

 ىتكتف بل �تحليلها، �مناقشتها �النتهاكا� ت�ضيح على تعتم� ل? �ل��سة قن���

 �لفي�ي� مقا+ع بع& �لجQيR �قناR �الجنبية �خاصة �ل��سة قن��� بع&

 على �عتم�� ى��لت ى�الجتماع �لت��صل م��قع ��� م6 ت�ه? ما حس�

 �لفي�ي� مقا+ع بتحي قا? ق�ف فلس+ي6 تلفQي�6 �ما. لالح��V ى�لح �لتص�ي

  .�لحا�ثة ع6 ت�ضيحية معل�ما� �تق�ي?

 �لع���6 �ح��V �لى �ل��سة قن��� فى �كب بنسبة �لفي�ي� مقا+ع �ستخ��? �يجع

 جعل ما �لساعة م�� �على ي�ما عش �ح� م�� على تت�قO ل? ��لتى �لمت��صلة

 �ل��سة قن���� �لت��صل م��قع عب مت�فR�ل �لفي�ي� مقا+ع الستخ��? �الض+

 �لتى ��لمن�عة �لسياسية ��لب�مج �الخباية �لتقاي �لى �ضافة �الجتماعى

  .�لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� تنا�ل�

�� �لج��ل ي�ضح) ٤ (ج��ل� �لفلس+يني �ل+فل لحق�3 س�ئيلية�ال �النتهاكا� م�ض�عا� معالجة ىف �لمتحققة �ل��سة قن��� باه��O �لخاصة ��لنس� �لتك

Rفلس+ي6 قنا Rقنا R �لقن��� �إلجمالى   RT قناBBC R  قناR �لجQي

Oلمعالجة ه�� $ % $ % $ % $ % $ % 

Q� ٣٦,١١ ٣٦٨ ٢٩,٠٣ ٣٦ ٢٩,٥٥ ٢٦ ٣٧,٦٧ ١٣٦ ٣٨,١٢ ١٧٠ �نتها$ �ب

Q� ٢٤,٢٤ ٢٤٧ ٢٤,١٩ ٣٠ ٢٢,٧٣ ٢٠ ٢٥,٤٨ ٩٢ ٢٣,٥٤ ١٠٥ �لتبعا� �ب

�Q�ب O٩,٤٢ ٩٦ ١٢,١٠ ١٥ ٥,٨٦ ٥ ٨,٥٩ ٣١ ١٠,٠٩ ٤٥ �ل��لي �لقان�6 م�ق 

Q� ١٠,٣٠ ١٠٥ ١٦,١٣ ٢٠ ١٧,٠٦ ١٥ ١٠,٢٥ ٣٧ ٧,٣٩٩ ٣٣ ��لية مLسسا� 7نش+ة �ب

 ١٨,٢٥ ١٨٦ ١٤,٥٢ ١٨ ١١,٣٦ ١٠ ١٨,٠١ ٦٥ ٢٠,٨٥ ٩٣ ��لتحليل �لتفسي

 ١,٦٧ ١٧ ٤,٠٣٢ ٥ ١٣,٦٤ ١٢ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ تبي

 ١٠٠ ١٠١٩ ١٠٠ ١٢٤ ١٠٠ ٨٨ ١٠٠ ٣٦١ ١٠٠ ٤٤٦ �الجمالي

 �النتهاكا� م�ض�عا� ىف حقق� �ل��سة قن��� �6 ع6 �لتحليلية �ل��سة كشف�

% ٣٦,١١ بلغ� بنسبة �النتها$ �ب�Q ه�O ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية

  .ج�� كبيR �لنسبة ه:I �تع�

� �لتغ+ية ل+بيعة يجع �لنسبة به:I �النتها$ �ب�Q ه�O تحق3 با6 �لباحثة �ت

 �لتقاي ىف جا8 ���ل: ��الخبا �ل+ابع عليها غل� �: �ل��سة، قن��� ىف

 لالنتهاكا� معالجتها ىف �ل��سة قن��� �ليها �ستن�� ى�لت �لفي�ي� �مقا+ع

  .�لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية

 يتعل3 فيما ��سة�ل قن��� �جن�R تشابه �لى �لتحليلية �ل��سة نتائج �كشف�

O�معالجتها م6 �لمتحققة بااله� �ئيلية لالنتهاكا� �لفلس+يني، �ل+فل لحق�3 �الس

 �عتم�� حيV �لتبي، ه�O ىف �ختلف� �الجنبية ��لقن��� �لعبية �لقن��� �6 �ال

 ل? بينما% ١,٦٧ بلغ� قليلة بنسبة �لتبي ه�O على �الجنبية �ل��سة قن���

 ىف �لتبي ه�O بQ �ق� نهائيا، �لتبي ه�O �لعبية سة�ل�� قن��� تعتم�

�� ت�ع? ى��لت �الجنبية �ل��سة قن��� تنا�لتها ى�لت �الخبا ىف �الحتالل مب

  .لال+فال قتلها

� لالنتهاكا� ن\� �النتها$ �ب�Q على كQ� �ل��سة قن��� �6 �لباحثة �ت

 حك�مة �تكبتها �لتى �لكبيR �لج�ئ? �حج? �لفلس+ينى �ل+فل لحق�3 �لصاخة

� م6 كا6 حي6 فى �الحتالل،� ��لتفسي �لتحليل على �كب بشكل �لتكيQ �لض

Vه:� جا8 حي Oبنسبة �له� �هنا% ١٨,٢٥ بلغ�  �همية �لى �الشاR يج�

R �النتها$ �ب�Q مع ��لتحليل �لتفسي� خا] م6 للمشاه�ي6 �لت�ضيح لض

� ما حقيقة �لفلس+ينية �ال�ضى  .�ل+فل لحق�3 �نتهاكا� م6 يج

� كما يعكZ كبي بشكل �ل��لى �لقان�6 م�قO ه�O ب�Q ع�? �6 �لباحثة ت

�% ٩,٤٢ �ل��لى �لقان�6 م�قO ه�O تنا�ل نسبة بلغ حيV �لمعالجة، فى قص�

I:م6 �: ج��، قليلة نسبة �ه �� ه�O �ب�Q �يضا �النتها$ �ب�Q �ثنا8 �لض

Oلت�ضيح �لى�ل� �لقان�6 م�ق � عا? بشكل �ل��لى للقان�6 �الحتالل �نتها$ م�

  .حق�قه لل+فل تكفل �لتى �ل��لية ��لم��ثي3 �التفاقيا� �كافة
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�� �لج��ل ي�ضح) ٥ (ج��ل�  �لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� م��ضيع ىف �النتها$ متك� �ل+O �ل��سة قن��� باب�Q �لخاصة ��لنس� �لتك
Rفلس+ي6 قنا Rقنا R �لقن��� �إلجمالى   RT قناBBC R  قناR �لجQي

 % $ % $ % $ % $ % $ �النتهاكا� متك�

 ٧٨,٠٩ ٣٦٧ ٧٢,٥٨ ٤٥ ٦٩,٤٤ ٢٥ ٨٢,٢٤ ١٢٥ ٧٨,١٨ ١٧٢ �الحتالل جن��

 ٩,٥٧ ٤٥ ١٢,٩٠ ٨ ١٣,٨٩ ٥ ٧,٨٩ ١٢ ٩,٠٩ ٢٠ مست�+ن�6

 ١٢,٣٤ ٥٨ ١٤,٥٢ ٩ ١٦,٦٧ ٦ ٩,٨٧ ١٥ ١٢,٧٣ ٢٨ محقق�6

 ١٠٠ ٤٧٠ ١٠٠ ٦٢ ١٠٠ ٣٦ ١٠٠ ١٥٢ ١٠٠ ٢٢٠ �إلجمالي

 �الحتالل جن�� باب�Q �ل��سة قن��� �هتما? �لتحليلية �ل��سة نتائج كشف�

 م�ض�عا� ىف \ه�ه? نسبة بلغ� �: �النتهاكا�، ىمتكب ى�الس�ئيل

  %.٧٨,٠٩ �لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا�

� به:I لالنتهاكا� متكبا +فا ب�صفه? �الحتالل جن�� \ه� با6 �لباحثة �ت

 �6 حيV من+قي، �م ه� ��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� ىف �لعالية �لنسبة

 �لج�ئ? ��يضا �الس�ئيلي، �الحتالل جن�� يتكبها �ال+فال بح3 �النتهاكا� �غل�

  .لالحتال جن�� بحماية غالبا تنف: مست�+ن�6 يتكبها ى�لت

 حيV �النتها$ متك� �لمحققي6 باب�Q يتصل فيما قص� ع6 �ل��سة كشف� كما

  %.١٢,٣٤ بنسبة جا8

� �6 �لى يع�� لالنتها$ متك� �لمحقق�6 �ب�Q نسبة ىت�ن سب� با6 �لباحثة �ت

R �ليZ �ال+فال حياR +ال� ى�لت باالنتهاكا� �ل��سة قن��� �هتم� �ل��سة فت

 �لفلس+يني، �ل+فل لحياR �لكبيR �الس�ئيلية �النتهاكا� حج? نتيجة �ه:� حيته?

 �ه:I �تنكيله? �تع:يبه? �ال+فال �عتقال ع6 �الحتالل حك�مة تت�قO ل? حي6 ىف

  .�لمحقق�6 �تكبها �لج�ئ?

 �النتها$ متك� �لمست�+ني6 باب�Q يتصل فيما قص� ع6 �ل��سة كشف� كما

Vج�� مت�نية بنسبة جا8 حي �٩,٥٧ بلغ.%  

� يجع �لنتيجة به:I �النتها$ متك� �لمست�+ني6 �ب�Q نسبة �6 �لباحثة �ت

 �الحتالل، جن�� �ي�� على �ل��سة فتR فى ح�ث� �لتى �النتهاكا� لحج? �يضا

 منها �شكال بع�R �لفلس+ينية �ال�ضى كافة فى تنتش �لمست�+ني6 ج�ئ? �6 علما

  .�لنا ��+ال3 بالحجاR ��لش�Z 3�ل�ه ��لخ+O ��لقتل بالض� �العت��8
�� �لج��ل ي�ضح) ٦(ج��ل� �لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� م��ضيع مع �لمستخ�مة �الستمالة السالي� �ل��سة قن��� باستخ��? �لخاصة ��لنس� �لتك

Rفلس+ي6 قنا Rقنا R �لفضائية �لقن��� �إلجمالى   RT قناBBC R  قناR �لجQي
 % $ % $ % $ % $ % $ �الستمالة �سالي�

 ٣١,٠٦ ١٥٥ ٢٦,٤٤ ٢٣ ٥٥,٥٦ ٣٥ ٤٥,٧٦ ٨١ ٩,٣٠ ١٦ �قناJ �سالي� ب��6

 ٣٧,٨٨ ١٨٩ ٤٠,٢٣ ٣٥ ٣١,٧٥ ٢٠ ٣١,٠٧ ٥٥ ٤٥,٩٣ ٧٩ عقلية

 ٣١,٠٦ ١٥٥ ٣٣,٣٣ ٢٩ ١٢,٧٠ ٨ ٢٣,١٦ ٤١ ٤٤,٧٧ ٧٧ عا+فية

 ١٠٠ ٤٩٩ ١٠٠ ٨٧ ١٠٠ ٦٣ ١٠٠ ١٧٧ ١٠٠ ١٧٢ �الجمالي

 �الستمالة �سالي� باستخ��? �هتم� �ل��سة قن��� �6 �لتحليلية �ل��سة كشف�

 حيV �لفلس+يني، �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� م�ض�عا� مع �لعقلية

 ى�ف% ٣٧,٨٨ �لعقلية �القناJ �سالي� على �ل��سة قن��� �عتما� نسبة بلغ�

 �الس�ئيلية �النتهاكا� �ض�عا�لم �ل��سة قن��� معالجة تسا�� �لثانية �لمتبة

 �ستخ��? �ع�? �لعا+فية �القناJ �سالي� �ستخ��? ىف ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3

  %.٣١,٠٦ بلغ� بنسبة �قناJ �سالي�

 �القناJ �سل�� �ستخ��? ىف تف�3 فلس+ي6 تلفQي�6 فا6 �ل��سة لنتائج ��فقا

  %.٤٤,٧٧ بنسبة ى�لعا+ف �القناJ ��سل��% ٤٥,٩٣ بلغ� بنسبة ى�لعقل

 كثافة تفا�� مع ��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� �هتما? �لنتيجة ه:I �ت�ضح

 عليها غل� ى��لت �لعقلية �القناعية �السالي� على �لعبية �لقن��� لصالح �لتنا�ل

 كما �الح��V تق�ي? على يعتم� ىمن+ق بشكل �النتهاكا� �معالجة �لخبE، �ل+ابع

 م6 �معل�ما� ��حصائيا� �قا? تتضم6 �مكRQ مقتضبة بمعل�ما� هي،

  .�ل+فل لحق�3 �ل��لية �التفاقيا�

 للفن�6 ��ستخ��? ��نشا8 �صO تضمن� فق� �لعا+فية �الستمالة �سالي� �ما

 �الس�ئيلية �النتهاكا� م�ض�عا� عالج� ى�لت ��لب�مج �لتقاي ىف �لصحفية

  .�لفلس+يني �ل+فل لحق�3

 قناR ،:�لتالية �ل��سة قن��� �جن�R تشابه� فق� ية�لتحليل �ل��سة لنتائج ��فقا

BBC، Rقنا� RT Rقنا� R �ق� عالية بنسبة �قناJ �سالي� �ستخ��? ع�? فى �لجQي

  .�لقن��� ه:I قبل م6 �لمستخ�مة �لفي�ي� مقا+ع خالل م6 :ل$ \ه

�� �لج��ل ي�ضح) ٧ (ج��ل� �لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� م�ض�عا� بلغة �ل��سة قن��� �هتماما� باجن�R �لخاصة ��لنس� �لتك

Rفلس+ي6 قنا Rقنا R �لقن��� �إلجمالى   RT قناBBC R  قناR �لجQي

 % $ % $ % $ % $ % $ �لمستخ�مة �للغة

 ٣٤,٩٢ ٢٢٠ ٨١,٦٣ ٨٠ ٨٠,٥٦ ٥٨ ٧١,٤٩ ١٦٣ ٦٤,٦٦ ١٥٠ �لفصحى �لعبية

 ٤٢,٠٦ ٢٦٥ ٧,١٤ ٧ ٦,٩٤ ٥ ٠,٠٠ ٠ ٩,٤٨ ٢٢ �لعامية

 ٢٣,٠٢ ١٤٥ ١١,٢٢ ١١ ١٢,٥٠ ٩ ٢٨,٥١ ٦٥ ٢٥,٨٦ ٦٠ �الثنتي6 بي6 �للغة

J١٠٠,٠٠ ٦٣٠ ١٠٠,٠٠ ٩٨ ١٠٠,٠٠ ٧٢ ١٠٠,٠٠ ٢٢٨ ١٠٠,٠٠ ٢٣٢ �لمجم� 

 ىف �لفصحى �لعبية �للغة تستخ�? �ل��سة قن��� �6 �لتحليلية �ل��سة كشف�

 ى�ساس بشكل ى�لفلس+ين �ل+فل �3لحق �الس�ئيلية �النتهاكا� م�ض�عا� معالجة

  % .٣٤,٩٢ بلغ� �بنسبة

� �للغة على �ل��سة قن��� العتما� ن\� من+قية غي �لنسبة ه:I �6 �لباحثة �ت

 تك6 ل? �لعامية �للغة �ستخ��? نسبة �6 �ال �لقضايا، لكافة معالجتها فى �لفصحى

 �ل��سة ���قن �ستخ��? نسبة بلغ� حي6 فى ،%٤٢,٠٦ بلغ� حيV بسي+ة نسبة

 ��لتى �لفي�ي� لمقا+ع �لقن��� �ستخ��? �لى يجع �ه:�% ٢٣,٠٢ �الثنتي6 بي6 للغة

 �لت��صل م��قع عب �نقلها تص�يها فى �لم��+6 مشاكة على تعتم�

  .�الجتماعي

� �لم��+ن�6 كا6 �لتى �لفي�ي� لمقا+ع �ل��سة قن��� �ستخ��? �6 �لباحثة ت

تفاJ فى سببا كان� �الجتماعى �لت��صل م��قع عب �نشها بتص�يها يق�م�6� 

 شكل� حيV �لمعالجة، لغة فى �لمستخ�مة �الثنتي6 بي6 ��للغة �لعامية �للغة نسبة

 م6 �لمستخ�مة �لتلفQي�نية �لفن�6 �سالي� بي6 م6 �العلى �لنسبة �لفي�ي� مقا+ع

 حيV باللغة، �لتكلO بع�? غالبها فى �لفي�ي� مقا+ع �تسم� �ق� �ب�مج، تقاي

 ��6 �لمقا+ع ه:I بنش تق�? �ل��سة قن��� �كان� بالتص�ي، �لقائ? �لم��+6 لغة

  .تحي
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�� �لج��ل ي�ضح) ٨ (ج��ل� �لفلس+يني �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� م�ض�عا� معالجة باسل�� �ل��سة قن��� �هتماما� باجن�R �لخاصة ��لنس� �لتك

 �لقن��� �إلجمالى   RT قناBBC R  قناR �لجQيR قناR فلس+ي6 ناRق

 % $ % $ % $ % $ % $ �لمعالجة

 ٤٥,٣٦ ٢٢٠ ٤٠,٢٣ ٣٥ ٢٣,٨١ ١٥ ٣٩,٨٨ ٦٥ ٦١,٣٥ ١٠٥ مباش

 ٥٤,٦٤ ٢٦٥ ٥٩,٧٧ ٥٢ ٧٦,١٩ ٤٨ ٦٠,١٢ ٩٨ ٣٨,٩٥ ٦٧ مباش غي

J١٠٠ ٤٨٥ ١٠٠ ٨٧ ١٠٠ ٦٣ ١٠٠ ١٦٣ ١٠٠ ١٧٢ �لمجم� 

 �النتهاكا� م�ض�عا� بمعالجة تق�? �ل��سة قن��� �6 ة�لتحليلي �ل��سة كشف�

 �ه:I% ٥٤,٦٤ بنسبة مباش غي بشكل ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية

 �النتهاكا� معالجة ىف �لجQيR �قناR �الجنبية �لقن��� تتشابه حيV كبيR نسبة

 �الخبا ضم6 �7 مباش، غي بشكل ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية

 �النتهاكا� �لى �لت+3 يت? �النتهاكا� كافة تتنا�ل ى�لت �لعامة ��لتغ+يا�

6 �غ? �لفلس+يني، �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية� Rقنا R كبي بشكل تهت? �لجQي

 ىف �النتهاكا� بع& تتنا�ل عالية بنسبة �نها �ال كث� ع6 �ال+فال قضايا �تتنا�ل

  .لالخبا �لعا? �لسيا3

 لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� معالجة على فتق�? �الجنبية ة�ل��س قن��� �ما

 خمسة مقتل: مثال (مباش، غي بشكل �الحيا6 �غل� ىف ى�لفلس+ين �ل+فل

  ).�+فال ثالثة بينه? فلس+يني6

� �الس�ئيلية لالنتهاكا� �الجنبية �ل��سة قن��� تكيQ ع�? �6 �لباحثة �ت

 �الجنبية �لقن��� ��ل سياسة �لى يجع مباش بشكل ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3

 كا6 �لتباي6 ه:� �حتى �الس�ئيلي، ��الحتالل �لفلس+ينية �لقضية م6 �م�قفها

�سيا �م�قO ىس ىب ىب قناR ىف تمثل� ى��لت بي+انيا سياسة بي6 ��ضحا 

 ى�ت قناR ىف يتضح ���ل: ى�الس�ئيل ��الحتالل �لفلس+ينية �لقضية م6 ى�لسياس

  .�ل�سية

Vحي �تنا�ل �ئيلية �النتهاكا� مباش غي بشكل ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس

 ��ل��ع? �ل��ضح ى�لسياس بي+انيا م�قO تمثل �بالمقابل% ٥٩,٧٧ بنسبة

 �لمباشR غي �لمعالجة نسبة بلغ� حيV ىس ىب ىب قناR خالل م6 الس�ئيل

  %.٧٦,١٩ بنسبة ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية لالنتهاكا�

 حيV �لتنا�ل �سل�� حيV م6 �ل��سة قن��� مع فلس+ي6 تلفQي�6 �ختلO ق�

 مباش بشكل ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية لالنتهاكا� تنا�له نسبة بلغ�

٦١,٠٥.%  

� حيV م6 ��لجQيR فلس+ي6 تلفQي�6 بي6 �لتفا�� ه:� فى �لسب� �6 �لباحثة �ت

 �لقضايا كافة على تكQ عبية �خباية قناR هى �لجQيR قناR �6 �لتنا�ل �سل��

 فى �ال+فال لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا� تغ+ية �لى ي�فعها ما �ه:� �لعبية،

 �الح��V لكثافة ن\� �لعامة �الخبا �ضم6 مباش غي بشكل �الحيا6 �غل�

  .بتغ+يتها تق�? �لتى �لعبية

 لما �نعكاZ تع� ��لتى �لفلس+ينية سمية�ل �لفضائية �لقناR فه� فلس+ي6 تلفQي�6 �ما

� �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية لالنتهاكا� �معالجته �لفلس+ينية، �لساحة على يج

 �لفلس+ينية �لقضية فى �لتأثي �جل م6 ملحا �م� يع� مباش بشكل �لفلس+ينى

 �لمتكبة �لج�ئ? على مباش بشكل �لتكيQ خالل م6 للعال? ��يصالها عا? بشكل

  .�ال+فال لحق�3 �لصا^ ��النتها$ �ال+فال بح3
�� �لج��ل ي�ضح) ٩ (ج��ل� �لمعالجة بفت�� �لخاصة بالمعالجة �ل��سة قن��� باهتماما� �لخاصة ��لنس� �لتك

Rفلس+ي6 قنا Rقنا R �لقن��� �إلجمالى   RT قناBBC R  قناR �لجQي

 % $ % $ % $ % $ % $ �لمستخ�مة �للغة

�� ٦٢,٩٢ ٣١٩ ٦٠,٩٢ ٥٣ ٤١,٢٧ ٢٦ ٦٩,٩١ ١١٨ ٦٥,٥٩ ١٢٢ باIQ فت

�� ٣٧,٠٨ ١٨٨ ٣٩,٠٨ ٣٤ ٥٨,٧٣ ٣٧ ٣٠,٩٩ ٥٣ ٣٤,٤١ ٦٤ �لمعتا�R �لفت

J١٠٠ ٥٠٧ ١٠٠ ٨٧ ١٠٠ ٦٣ ١٠٠ ١٧١ ١٠٠ ١٨٦ �لمجم� 

 بمعالجة تق�? ��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� �6 �لتحليلية �ل��سة نتائج كشف�

 �النتهاكا� فت�� ىف �كب بشكل ى�لفلس+ين �ل+فل لحق�3 ئيلية�الس� �النتهاكا�

RQ تح�V �6 يمك6 �لباRQ �لج�ئ? �6 علما% ٦٢,٩٢ �لنسبة بلغ� حيV �لبا

7� �لت��صل م��قع ىف �خاصة �الفعال ���� �لمجتمعية �لتحكا� نتيجة عا? 

 هنا$ بأ6 �سة�ل� لفت�� �لتحليلة �ل��سة خالل م6 �تضح ما �ه:� �الجتماعي،

 لقن��� �لتحليلية �لم��� ضم6 كا6 حيV �الجتماعي، �لت��صل م��قع على �عتما�

  .نشها باعا�R �لقن��� بع& �تق�? ب�$فيس�ل مص�ها في�ي� مقا+ع �ل��سة

 بلغ� بنسبة ��الجنبية �لعبية �ل��سة قن��� تنا�لتها فق� �لمعتا�R �لج�ئ? �ما

٣٧,٠٨.%  

 معالجة على �ساسى بشكل تعتم� �ل��سة قن��� �6 �: ي�ج غي مLش ه:� يع�

 �نتهاكا� هنا$ �6 علما �لباRQ، �لج�ئ? فى �ل+فل لحق�3 �الس�ئيلية �النتهاكا�

 �خاصة �ل��سة قن��� فى معالجتها نسبة تت�نى �لفلس+يني، �ل+فل لحق�3 ي�مية

 �النتهاكا� �كافة علي?��لت �لعال] �عقلة �لنفسية باالثا تتعل3 �لتى �النتهاكا�

6 �غ? ي�مي، بشكل �لفلس+ينى �ل+فل ي��جه �لتى� I:تشمل �لنتائج ه �قن�� 

  .��الجنبية �لعبية �لقن��� بي6 تفا�� هنا$ �6 �ال ��الجنبية، �لعبية �ل��سة

ÉuaŠ½aZ 

 ىف �لمحابي6 �ال+فال قضية تجاI ى�ل��ل �لقان�6 م�قO تقيي? جفال، محم� سالمة .١

�سة �لمسلحة، ا��لنQ�ع� R ى�لعلم �لبح� عما�$ �ال�نية، �لجامعة ىف منش�

  .٢٠١٧،٢�لع�� ،٤٤�لمجل�: عما1

٢. QيQلقان�6 ىف �ل+فل حق�3 حماية ب�بل�+، ع�  �ل��لية، ��لم��ثي3 ��لجQ�ئ

  .٢٠١٨ �لجQ�ئ، ب�ضياO، محم� جامعة �لحق�3، كلية ،ماجستي� �سالة

٣. ?�Qىعل ع ،RQلع��مل عنان�  ىف �لعامال� للصحفيا� ى�لمهن �ال��8 على R�لمLث

Oنية، �لي�مية �لصح� �لك�ي�، جامعة ،�الجتماعية ��لعل�% �ال��� ح�ليا� �ال

٢٠١٥.  

 ق+اJ على ى�الس�ئيل �لع���6 \ل ىف �ل+فل لحق�3 �ل��لية �لحماية م+، عال8 .٤

RQسة ،٢٠١٤ عا? غ�� R �،�لمجل: فلس�ي1 �النسا1 حق�7 جيل مجلة ىف منش�

  .٢٠١٥ �كت�ب ،٦�لع�� ٧
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òÜØ’½aZ @سة� مشكلة تتلخ�� �لم�ه�بي6 �ل+ال� ل�� �لتعبي مها�� بع& 5كسا� ىف �أل+فال قص@ �ستخ��? فعالية ما ى�آلت ى�لبحث �لتساLل على �إلجابة ىف ل��:
  .�لتعل? صع�با�
Òa†çþaZ � �لم�ه�بي6 �ل+ال� ل�� �لتعبي مها�� بع& 5كسا� ىف �أل+فال قص@ �ستخ��? فعالية على �لتعO ىف �لحالية لل��سة ى�لئيس �له�O يتبل��:
  .�لتعل? صع�با�
ÊìäÛa@wèä½aëZ ىتنتم I:سة ه�  .�لتجيبية شبه �ل��سا� ن�عية 5لى �لحالية �ل�
ÉànBa@òäîÈÛaëZ �7ج Vلم�ه�بي6 م6 7+فال ٨ ق��مها عينة على �لبح� �  .ح��ل�� لل+فل سن��� ١٠ بمت�س+ سنة،) ١١ - ٩ (م6 7عماه? تت��[ �لتعل?، صع�با� :�
paë…þaZ �سة �ستخ�م�قص@ �بنامج �ل:كا8، �جة لقياZ) هايZ ج��5نO (�لجل س? �5ختبا جلجل، �لمجي�عب� محم� لنصR ى�لق�ئ �لعس 5ختبا �ل�
  .�أل+فال
wöbnäÛaZ 3 �ج����لف�3 �تك�6 �لق�ئي، �لعس 5ختبا على �لبنامج ت+بي3 �بع� قبل �لتجيبية �لمجم�عة �جا� مجم�J ىمت�س+ بي6 5حصائية �اللة :�� ف
 �بع� مباشR �لبنامج ت+بي3 بع� ى�لق�ئ �لعس �ختبا على �لتجيبية �لمجم�عة بي6 ف�3 �ج�� �ع�? �لبع�E، �لت+بي3 لصالح�  .شهي6 م

Effective Use of Child stories In The Arts Give Expression to the Skills 

of Gifted Students with Learning Difficulties 

Problem: The problem of the study is summarized in the answer to the following research question What Effective Use of Child stories In The 

Arts Give Expression to the Skills of Gifted Students with Learning Difficulties? 

Objectives: The main objective of the current study is to Effective Use of Child stories In The Arts Give Expression to the Skills of Gifted 

Students with Learning Difficulties? 

Type& Method: The current study belongs to the type of descriptive studies quasi- experimental method. 

Community& Sample: Sample of 8 gifted with learning difficulties, pupils, ages (9- 11) years, with an average of 10 years of elementary pupils. 

Tools: The research used the goodenough- Harris Drowing test, test of reading difficulties in the academic context,  the program uses stories. 

Results: The results reached There are statistically significant differences between the average scores of the children of the. 

control and experimental groups on test of reading difficulties in the academic context after the application of the program, The differences are in 

favor of the children of the experimental group, There are statistically significant differences between the average scores of children in the 

experimental group before and after the application of the program, test of reading difficulties in the academic context and the differences in favor 

of the post- application, and There are no statistically significant differences between the average scores of the children of the experimental group

on the, test of reading difficulties in the academic context after the implementation of the program immediately after two months of the program 

stopped. 

òîÜÇbÏ@âa†‚n1a@—–Ó@ÞbÐ=þa@ @

¿@lb6×g@œÈi@pa‰bèß@BjÈnÛa@ð†Û@lýİÛa@´iìçì½a@ðë‡@pbiìÈ•@áÜÈnÛa 
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òß†ÔßZ@ @

 كبي تأثي م6 له لما �أل+فال، نف�Z ىف كبيR بمكانة �أل+فال قص@ ىتح\

 ��لحياتية، �الجتماعية ��لمها�� �لمفاهي? تعل? على �ل+فل يساع� فه� �ال+فال، على

O �للغ�ية، �لمها�� تنمية على �ل+فل يساع� كما لل��ل، �خ�أل �لثقافا� على �يتع

Rيا�Q� يبه �للغ�ية، �لحصيلة �أل�بية، ��لشجاعة �للسا6 �+القة �لجي� �إللقا8 على �ت�

Vلب+ل، شخصية مع �ل+فل يت�ح� حي� Oيضي�  قام�سه ى5ل كلماته م6 �لكثي

Eللغ��.  

 �ه? �لتعل?، صع�با� :�� �لم�ه�بي6 فئة �أل+فال قص@ تساع� 67 �يمك6

 �ل��سي تحصيله? 67 5ال �لمت�س+ة، ف�3 �7 مت�س+ة عقلية بق��� يتمتع�6 7+فال

 �لتلمي: ببسا+ة �ه� ،ة تل$ �لق�R �لعقليعلى بنا8 ،?�لفعلي يختلO ع6 �لمت�قع منه

��ل:  7خE، منا+3 ىف صع�بة �7 �ضعO معينة منا+3 ىف ق�R �7 م�هبة ي\ه

 معي6 ى7كا�يم عجQ م6 ىيعان �لكنه عال، ىعقل �7�8 :� +ال� 6�ألحيا م6 كثي �ه�

 �7 �لكتابة �7 �لق�R8 ىف ضعO عنه ينتج مما �ل:هنية، �لمعالجة ىف عجQ يصاحبه

 �لتعبي مها�� تنمية على �لتعل?، لصع�بة مصاحبة م�هبة �ج�� م6 بالغ? �لحسا�

3 عب ��لتح�V، ��لكتابة �لق�R8 مثل ل�يه?+ � �لمختلفة �لقصة س� تيجيا���ست

  .ي��جهها ى�لت �لتعبي صع�با� على يتغل� �ل+فل تجعل ى��لت

òÜØ’ß@ò�a‰†Ûa@bèmüúbDmëZ@ @

 �67 متفع ب:كا8 �لتلمي: تمتع بي6 ما تناق& ي�ج� 7نه ىف �ل��سة مشكلة تتلخ@

 �لتالمي: هLال8 أل6 �ن\� ��لكتابة، �لق�R8 ى�ألكا�يم �لتحصيل ىف ضعO ل�يه

 �لنفسية لالض+�با� عضة يجعله? مما لإلهمال، معض�6 فه? تشخيصه?، صع�ي

 �أل+فال قص@ �ستخ��? فعالية على قائ? بنامج تنفي: 67 �لباحثة �ت ل:� ��لسل�كية،

� �لم�ه�بي6 �ل+ال� �ل� ��لكتابة �لق�R8 �لتعبي مها�� بع& 5كسا� ىف�: 

 �ألكا�يمية �لصع�با� تخفيO على مي:�لتال هLال8 يساع� 67 يمك6 �لتعل?، صع�با�

  .�أل+فال قص@ �ستخ��? عب

 م6 �لتعل? لصع�با� ���لبع� ى�لقبل �لقياسي6 �جا� مت�س+ بي6 ف�3 ت�ج� هل .١

  �لبع�E؟ �لقياZ لصالح �لعينة 7ف�� �لتالمي: �ل� �أل+فال قص@ �ستخ��? خالل

جا� �مت�س+ا� �ل:ك� �لتالمي: �جا� مت�س+ا� بي6 �لف�3 ما .٢� Vبي6 �إلنا 

 �لقياZ ىف �أل+فال قص@ �ستخ��? خالل م6 ��لتجيبية �لضاب+ة �لمجم�عة

  �لبع�E؟

 �لمجم�عة بي6 ���لبع� ى�لقبل �لقياسي6 �جا� مت�س+ا� بي6 ف�3 ت�ج� هل .٣

 �لعينة 7ف�� �لتالمي: �ل� �أل+فال قص@ �ستخ��? خالل م6 ��لتجيبية �لضاب+ة

  �لبع�E؟ �لقياZ لصالح

†çcÒa@ò�a‰†ÛaZ@ @

  .�لتعل? صع�با� :�� �لم�ه�بي6 �لتالمي: ل�� �لتعبي مها�� تنمية .١

 �لم�ه�بي6 �لتالمي: ل�� �لتعبي مها�� تنمية فى �أل+فال قص@ �ستخ��? كيفية .٢

E�: �لتعل? صع�با�.  

òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

  :�لن\ية �ألهمية .١

 �لم�ه�ب�6 مي:�لتال �ه? 7ال �لخاصة �الحتياجا� :�� �لتالمي: م6 فئة ��سة  .7 

�  .�لتعل? صع�با� :�

ي3 ع6 �لعبية ��لمكتبة �إلنسانية �ل��سا� مجال 5ث�8 ىف �لمساهمة  .� + 

] �لم�ه�بي6 مجال �ه� �لهامة �لمجاال� ألح� �لمختلفة ��لL �مناقشة +

�  .�لتعل? صع�با� :�

 خاصة �لم�ه�بي6، �لتعل? صع�با� :�� �لتالمي: لفئة �الهتما? �لف� ت�جيه  .] 

 م6 ق� ل�يه 5نسا6 كل 67 �لح�يثة ��لبح�V �ل��سا� مع\? 7ثبت� 67 �بع

  .مع�قا كا6 �ل� ىحت �لم�هبة

 �لتعبي مها�� تنمية ىف �لبحV له:� �لت+بيقية �ألهمية تتبل�: �لت+بيقية �ألهمية .٢

� خف& 7جل م6 بنامج �بنا8 �لتعل?، صع�با� :�� �لم�ه�بي6 �لتالمي: ل�

  .�لتعل? صع�با� :�� �لم�ه�بي6 �أل+فال ل�� �ألكا�يمية �لصع�با�

wèäß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 :�� �ل��سة ه:I ل+بيعة لمناسبته ى�لتجيب شبه �لمنهج �لباحثة �ستخ�م�

 لمعفة �لمجم�عة، على ���لبع� ى�لقبل �لقياسي6 �5ج�8 �ل��ح�R �لتجيبية �لمجم�عة

 �لتالمي: �ل� �لتعبي ��مها �لتابع �لمتغي على �أل+فال قص@ مستقل �لمتغي 7ث

  .�لتعل? صع�با� :�� �لم�ه�بي6

paë…c@ò�a‰†ÛaZ@ @

� Zى�لقبل للقيا Eلبع��� : محم� نصR 5ع��� (�لق�ئي �لعس تشخي@ �ختبا

  ).٢٠١٤ جلجل عب��لمجي�

 5ع��� (هايZ -ج��5نO �ختبا: �لتعل? صع�با� :�� �لم�ه�بي6 عينة لتح�ي� �

�.� .Zي محم�� عب��لحلي? ف�]، فغلى محم� �6تقني تجمة ت��نZ، ها

  ).٢٠٠٤ �لسي� صفية �لسي�،

4ëŠÏ@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �لتجيبية �لمجم�عة �جا� مت�س+ بي6 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج� .١

��لبع� باالختبا �لضاب+ة ��لمجم�عة Iبعا� تجا� �لصالح �لتعل? صع�با 

  .�لتجيبية �لمجم�عة

جا� ت�س+م بي6 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج� .٢� جا� �مت�س+ �ل:ك�� 

Vالنا� I7بعا� تجا �لتعل? صع�با�   .�لبع�E باالختبا

جا� مت�س+ بي6 5حصائية �اللة :�� ف�3 ت�ج� .٣� ��لبع� �الختبا  ��الختبا

  .�لتعل? صع�با� 7بعا� تجاI ��لضاب+ة �لتجيبية بالمجم�عة ى�لتتبع

pbzÜİ–ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

� �أل+فال مجلZ يصLearning Disabilities (LD) :O �لتعل? صع�با� ��: 

 حيV م6 ى+بيع +فل بأنه �لتعل?، صع�با� :�� �ل+فل �لخاصة �إلحتياجا�

I5تجا R عملية ىف عيبه تتكQ بينما �إلنفعالي، ��لثبا� �لحسية ��لق�R �لعقلية �لق�

،$��ي تعلمه، يع�3 مما �إل� Z �ل+فل أل��8 ىكل 5نخفا& 7نه حاف\ ب+

 7نه? 5ال �لمت�س+، ف�3 �7 مت�س+ ب:كا8 �لتمتع مع �لعا�يي6 بالQمال8 نةبالمقا

6� �7 �لتفكي �7 كالفه?، بالتعل? �لمتصلة �لعمليا� بع& ىف صع�بة ي\ه

$� �لعمليا� 5ج�8 �7 �لن+3 �7 ى�لتهج �7 �لكتابة �7 �لق�R8 �7 �إلنتباI، �7 �إل�

 �لعقلية �إلعاقة :�� م6 كل �لتعل? صع�با� حاال� م6 �يستبع� �لحسابية

 �إلعاقا� �:�� ��لبص �لسمع بأم�& ��لمصابي6 5نفعاليا ��لمض+بي6

Rلمتع���.  

 �لمت�س+، ف�3 �7 �عا� :كا8 ل�يه? تالمي: 7نه? �لتعل? صع�با� �لباحثة تعفها

 ى�لتهج �7 ��لكتابة �لق�R8 مثل �ألكا�يمي، �لتحصيل ىف ضعO �يعان�6

Vلتح���.  

 يعGifted Disabilities Child :O �لتعل? صع�با� :�� لم�ه�بي6� �أل+فال �

 فى ضعO �ج��ن� معي6 مجال فى ق�R ج��ن� يب6�Q �ل:ي6 بأنه? 5ص+الحيا

 ق��ته? بي6 كبي� ��ضحا تباينا :�ته �ل�ق� فى يب��6 �نه? كما، �خ مجال

 ��ل:ي6 �ه�بي6�لم معا �لفئتي6 سما� يب��6 فانه? ث? �م6، ���ئه? �مست�� �لكامنة

  .��لمتفع �لمت�س+ بي6 :كائه? مست�� �يت��[، �لتعل? صع�با� م6 يعان�6

 ب:كا8 يتمتع�6 تالمي: بأنه? 5ج�ئيا �يعO �لساب3 �لتعيO مع �لباحثة تتف3

 ��لكتابة �لق�R8 مثل ى�ألكا�يم �لتحصيل ىف قص� ل�يه? �لكنه? متفع

Vلتح���.  

 �ل+فل ��7 67 ،)٢٠١٤( قنا�� ه�� تعفه: Child Literature �ل+فل ��7 فن�6 �

 معها، �يتفاعل �ل+فل بها يم ىفن شكل لها �ساR، ممتعة لغ�ية خبR كل ه�

 �لمتكامل �نم�I ى�أل�ب ب:�قه �لسم� ىعل �تعمل �لفني، حسه 5هاO ىعل فتساع�

  .�لحياR ىف �تعلمه ه�يته �تح�ي� شخصيته بنا8 ىف �تسه?

 ��لقص@ ى�ألغان مجم�عة بأنه 5ج�ئيا �يعO �لساب3 عيO�لت مع �لباحثة تتف3

 بغ& �لع�ئZ �7 لأل+فال �أل+فال يق�مها لأل+فال، تق�? ى�لت ��لمسحيا�
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  .�لتعبي مها�� بع& تنمية

� �� ىه �لتعبي مها�� 7نه) ٢٠٠٥( ى�لقلين ي�سO فا+مة تعفه: �لتعبي مها

 خالل م6 �صفه مالح\ة �يمك6 ��قة، سعة ىف يت? ��ل: للتلمي: �للغ�� �أل��8

  .�لف� سل�$

 �أل��8 على �لتلمي: ق�R بأنه �ج�ئيا �يعO �لساب3 �لتعيO مع �لباحثة �تفق�

،Eي3 ع6 �:ل$ �للغ�+ R8� �ل�سائل ه:I أل6 �:ل$ ��لتح�V، ��لكتابة �لق

  .�مشاعI 7فكاI ينقل 67 �لتلمي: عبها يست+يع

òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

 ��لتلمي:�� �لتالمي: م6 ٨ ق��مها عينة ىعل �لبحV ���7�� �لبنامج 3ت+بي سيت?

 بي6 7عماه? تت��[ مم6 �إلبت��ئية �لمحلة +ال� م6 ،)تجيبية ٤ ضاب+ة، ٤(

 ��لتلمي:�� �لتالمي: م6 عينة ىعل �لمقت[ �لبنامج ت+بي3 �سيت? سنة،) ١١ - ٩(

 شمZ عي6 بجامعة �لخاصة جا��إلحتيا :�� بمكQ �لتعل? صع�با� :�� �لم�ه�بي6

  .�لقاهR بمحاف\ة

paõaŠug@ò�a‰†ÛaZ@ @

 ى�لت �لب�مج تنا�ل� ى�لت �لسابقة ��لبح�V �ل��سا� ىعل �لحالية �ل��سة ستعتم�

��لن\ �لمنهج ىف منها لالستفا�R �:ل$ �لتعل?، صع�با� :�� للم�ه�بي6 تق�? 

 :�� �لم�ه�بي6 لأل+فال �لم�جهه �لعالمية �لب�مج ىعل ��إل+الJ لل��سة، ى��لتجيب

  .�لتعل? صع�با�

kîÛb�þa@òîöb–y⁄aZ@ @

 7جل م6 منفصلتي6 �عينتي6 متب+ي6، عينتيt- test 6 5ختبا �لباحثة �ستخ�م�

  .بالبنامج �لخاصة �إلحصائية للنتائج �ل�ص�ل

‰b�⁄a@¿ŠÈ½aZ@ @

�   :�لتعبي مها�� بتنمية �عالقتها �لقصة �أل�ل �لمح�

 ىفن تجسي� ىفه �أل+فال، ��7 7ن��J 7ه? �لقصة، تعتب صة؟�لق هى ما .١

 بالكلمة تستعي6 ال ىفه بها، �لخاصة ��ألح��V �لشخصيا� ق�R عب للكلمة،

 مثل �لعليا �لعقلية �لق��� �تثي �ل+فل، ل�� ��نفعاال� مشاع ت�ل� بل فق+

$�  .��لتفكي ��لتخيل �إل�

٢. J�لقص@ 7ن��:  

 خيال صنع م6 بشية غي شخصيا� ح�ل ت�� ىه: �لخيالية �لقص@  .7 

،OلL7فعال تجس� �لكنها �لم ، 7بQ م6 �تعتب مثله?، �تتصO �لبش

J�تفاصيلها بمع\? ��قعية ى�ه �لخيالية �لقص@ �لخيالية �لقص@ 7ن� 

 �لخيال ىف �لغاقة �لقص@ �لخيال، عليها يغل� عناصها بأح� �لكنها

 �لقص@ �ل��قع، &7 على �ج�� لها ليZ شخصيا� ح�ل تنسج

 ى�ه �لعلمي، �لخيال قص@ �لعلمية، ��الكتشافا� �لحقائ3 تق�? �لعلمية

 �لفانتاQيا قص@ �ل��قع، م6 7كث للخيال تميل �لكنها سابقتها مثل

 �لع� قص@ ت+بيقها، يستحيل م+ل3 خيال :�� قص@ ى�ه �لعلمية،

  .بصياغتها ��لعنO �لغم�& ىعامل على �تعتم�

 تهت? �لتى �ل��قعية للقص@ �ل+فل ينج:� :�ل��قعية �لقص@  .� 

 فى �لم�ج��R بالشخصيا� �يتب+ ��الجتماعية، �إلنسانية بالم�ض�عا�

I:فه� �لقص@ ه � 7بQ م6 �تعتب �لق��، �لب+ل مكا6 نفسه ي

 �إلنسانية �لم�ض�عا� :� ى�ل��قع �لقص@ مثل �ل��قعية �لقص@

 �ل��قعية �لقص@ نسانية،�إل ��لعالقا� �لمشاكل على �تعتم� ��إلجتماعية

 �ت�� �لحي��نا� قص@ ��لخيالي، ى�لتايخ �ل��قع بي6 �تب+ �لتايخية

 ح�ل �ت�� �لياضية �لقص@ �عا��تها، �لحي��نا� م\ه ح�ل

 على �تق�? �ل�مانسية �لقص@ ياضي، ب+ل �7 ياضية شخصية

  .��لب+لة �لب+ل بي6 ح� عالقة

٣.   :للقصة �لبنائية �لعناص

 7.  R مع تتناس� ىلك بالبسا+ة �تتميQ �لقصة، مح� تمثل ى�لت ىه: �لفك

  .لل+فل ى�لمعف �لنم� محلة

 يي� ��ل: �لمLلO فكR �تتج? فنيا، للقصة ��لفق �لعم�� تعتب: �لحبكة  .� 

 �لم�ض�J �7 �لفعل 7ح��V تتي� "بأنها �لحبكة �تعO بالقصة، 5ب�Qها

  .�لQم6 ىف

 �لم�ض�J، يشملها ى�لت �ألساسية ا�ألفك تمثل ى�ه: �لقصة شخصيا�  .] 

 7ن��J �7بQ جي�، بشكل شخصياته ىيبن م6 ه� �لممتاQ ��لكات�

 �لقصة بأح��V �لمLثR �لشخصية ى�ه �لئيسية �لشخصية �لشخصيا�

 �لشخصية ى�ه �لمضا� ��لب+ل �ألح��V مح� ح�لها �ت�� �لب+ل مثل

 7ح��V سي ىف �تساع� �لثان�ية ��لشخصية �لب+ل، ض� تعمل ى�لت

  .معها تتح�ل �ال �ألح��V بسي تتأث ال �لكنها �لقصة،

 �لكلما�، �ختيا بسا+ة فى �لكتابة 7سل�� يتس?: �لقصة 7سل��  .� 

 �لخيال م6 بمQي� يسمح ���ل: �لتلميح، ىف �لمقل ��لس� ��ل�ض�[،

، باإلثاR �لشع� تخل3 ألنها �لم�سيقية �لقصيR �لجمل �يفضل ��لتفكي

  .سنا �ألكب �ال+فال تناس� �لشاملة �ل+�يلة �لجمل بينما ال،��النفع

 I.  6ماQ67 يج�: ��لمكا6 �ل  �7 تصيحا 5ما ��لمكا6 �لQما6 �لكات� ي:ك

 �7 �لحاض �7 ى�لماض ىف 5ما �قته يعO 67 الب� �لQما6 لك6 تضمينا،

  .�لمستقبل

٤. �سا� 7\ه�: �للغة تعلي? ىف ى�7ب كنم�:] �لقصة ��� Rتأث ع�ي��� ي

 نص، �يالن�، ��سة �ل��سا� ه:I �م6 لال+فال، �للغ�� �لنم� ىف �لقصة

 ��لكتابة ��لق�R8 عامة، بصفة �للغة �ال+فال تعلي? ىف كبيR 7همية �للقصة

  :بالتالي تق�? حيV خاصة، بصفة

 �للغة بتنمية كبيR ب�جة �لقص@ تسه?: لل+فل �لشف�ية �للغة تنمية  .7 

 عناص �م�عاR �أل+فال مع �لتفاعل شي+ة �أل+فال، ل�� �لشفهية

  .�خصائ@ �ل+فل لعم �لقصة ��ية

 �ستخ��? 7همية �ل��سا� م6 �لع�ي� �7ثبت�: �لص�تي ى��ل�ع �لقصة  .� 

 لل+فل تتيح ألنها �:ل$ �لص�تي، ى�ل�ع تنمية ىف �أل+فال قص@

  .لل+فل �لتعبيية �للغة �تنمية كاالستماJ 7نش+ة مماسة

  :�ل+فل لغة تنمية ىف �أل+فال قص@ خ��?�ست �ست�تيجيا� .٥

 م6 �لع�ي� على تحت�� قصة �لمعل? يع&: �لقصة ع& �ست�تيجية  .7 

  .�لقصة مشاه� تصO ص� مع �ل�صفية �لكلما�

 بع& �لمعل? يق�?: متفع بص�� �لقصصية �لكت� ق�R8 �ست�تيجية  .� 

 كلمة ع6 بسL�له? �يق�? �لص� 5ح�� على لآل+فال �يشي قصة

  .�لحO بنفZ تب�7 �7 منها قيبة ككلمة ص�تيا، ةمتشابه

 �ألح��V بتمثيل �أل+فال يق�?: ج�ي� م6 �لقصة س� 5عا�R �ست�تيجية  .] 

  .خياله? م6 �لمشابهة �لقص@ بع& س� 5عا�R �7 سمع�ها ى�لت

 �.  ��ف� يك�6 ��لمستمع �لقاt بي6 بالتفاعل تتميQ: شف�يا �لقصة س 

  .�مباش �فعال ى�شخص

 I.  � 7ح��V لش[ تعليمية �سيلة �لمعل? يستخ�?: �لنشا+ خالل م6 �لقصة س

 كال�جاجة محن+ة كائنا� �7 �لي� 7صابع 7لعا� مثل لل+فل، �لقصة

  .�ألسفنجي �ل�� �7 �لبالستيكية

 �.  � �ل+فل يق�? ث? بالص� �لقصة بس� �لمعل? يق�?: بالص� �لقصة س

Rها بإعا��  .ص� ب��6 س

 Q.  يقة بإعا�R �أل+فال يق�?: ج�ي�R قص@ 5نتا] �5عا�R �لحبكة تصمي? +

� �كل متسلسلة، قصة م6 كج8Q م+ب�عة قصة م6 صغي ج8Q س

� شخ@�  .تنتهي حتى �لقصة م6 �لقليل ي

 ].  � تحت�� ى�لت �لقص@ 5لى �أل+فال يميل: ��لم�سيقى بالقافية �لقصة س

 قص@ ى�ه �لقص@ لتل$ ن�عا6 �ي�ج� ��ألناشي�، ى�ألغان بع& على

  .شعية قص@� غنائية،
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 +.  R8� ىف �لمبكR �ل+ف�لة خالل لأل+فال �لقصة ق�R8 تساع�: �لقصة ق

  .�للغ�E �نم�I شخصيته كنم� ى�لن��ح م6 ع��

 E.  ية�� �تعتم� �لقصة، ل��ية �لح�يثة �ل+3 م6 تعتب: ج�لة ىف �لقصة 

 ��لسف6 ��الحتفال بالمهجانا� �لقص@ ��ية على �ل+يقة تل$

  .�لسياحية

 ألح� �ف� بتمثيل �ل+فل قيا? ىف �ل+يقة تل$ تتمثل: ��أل�� لع�  .$ 

��ل: �لح�� بإتجال �يق�? للقصة، �ستيعابه عق� �لشخصيا� � ج

  .لسانها على

 عب �لقصة تع&: ��لتفسي�� �ألسئلة  .ل � ��لتح:ي�� ى��ألحاج �ألس

  .��لتفسي�� ��ألسئلة

 ?.  ] م6 �لسا� هايحك ع�ئZ ىعل فيه �لقصة س� يعتم�: �لع�ئZ مس

8��  �لقفاQية �لع�ئZ: ه? �لع�ئZ م6 7ن��J ثالثة �هنا$ ستا

Zئ�  .�ل\ل خيال �لماي�ن�، �ع

 للقصة، �ألساسية �لعناص بس? �لمعل? يق�?: للقصة ى�لتخ+ي+ �لس?  .6 

 �لقصة بتخيل �ل+فل يق�? ث? ئيسية، �7ح��V �شخصيا� �Qما6 �لمكا6

  .�س�ها

 Z.  R مع شخصية تجبة �7 ح�V �كأنها �لقصة نا�لت يت?: �ل:�تية �لسي

Qكي  .��لثقافية �الجتماعية �لج��ن� على �لت

 J.  R لجعل كمكا6 �لقصة �Q�يا �ستخ��? للم�سي6 يمك6: �لقصصية �ل��ئ

  .�لمفضلة �لقص@ يشاك�6 �لضي�O �لم�سي6

 ق�R8 عب �لقصة لس� نفسها �لمعلمة تع� 67 يج�: �لقصة س� مت+لبا� .٦

 على ��لتنبيه �لجي�R، �لمكا6 �5ضاR8 �أل+فال جلسة �تن\ي? ��جي �لقصة

  .ص�تها نب�� م6 �تغي �إلستماJ بحس6 �أل+فال

�   :�لتعبي بمها�� �عالقته? �لتعل? صع�با� :�� �لم�ه�ب�6 �لثاني �لمح�

١. Oي صع�با� :�� �ل+فل �لمجلZ يصO: �لتعل? صع�با� :�� �أل+فال تع

 ��لثبا� �لحسية ��لق�R �لعقلية �لق�R �تجاI حيV م6 ى+بيع +فل بأنه �لتعل?،

  .تعلمه يع�3 مما �إل��$، عملية ىف عيبه يتكQ بينما �إلنفعالي،

٢. Oي ى�لت �لتعيفا� تتع��: �لم�ه�بي6 �لتعل? صع�با� :�� �أل+فال تع

 بأنه? �لبع& فيصفه? �لم�ه�بي6، �لتعل? صع�با� :�� �أل+فال مفه�? تتنا�ل

 مجال فى ضعO �ج��ن� معي6 مجال فى ق�R ج��ن� 6�Qيب �ل:ي6 ه?"

، �لكامنة ق��ته? بي6 كبي� ��ضحا تباينا :�ته �ل�ق� فى يب��6 7نه? كما _خ

� ��ل:ي6 �لم�ه�بي6 معا �لفئتي6 سما� يب��6 فأنه? ث? �م6 �7�ئه?، �مست�

  .��لمتفع �لمت�س+ بي6 :كائه? مست�� �يت��[ �لتعل?، صع�با� م6 يعان�6

 على ق�R �ل�يه?، ف:R م�هبة يمتلك�6 �ل:ي6 "بأنه? �لفئة تل$ _خ�6 �يلخ@

 �لتحصيل ج��ن� بع& تجعل تعل? صع�بة ل�يه? �لك6 �لمتميQ، �أل��8

 �ح� فى ق�R ي\ه�6 في�R مجم�عة ه? "�7 �تعفه? ،"صعبة �ألكا�يمى

 نا��المكا بي6 تباينا ي\ه�6 �ل:ي6 "�7" _خ مجال فى �ضعفا �لمجاال�

  ".��ال��8

  :�لتعل? صع�با� :�� �لم�ه�� �ل+فل تشخي@ .٣

 �7 بالتعO تب�7 م�حل بع�R �تم: �لم�ه�� �ل+فل تشخي@ م�حل  .7 

Oنخفا& �كتشا� � سل�$ �صO ث? Qمالئه، ع6 �ل+فل تحصيل مست�

 �لمبنى �لتشخي@ ث? �ل+فل، مشكلة لتح�ي� ى�لسم غي �لتقيي? ث? �ل+فل،

 �لتخ+ي+ 5لى لتصل �لتشخي@، نتائج كتابة ث? �لتخصصا�، تع�� على

  .�لتشخي@ فضيا� على يق�? عالجى لبنامج

 �لم�ه�� �ل+فل على �لباحV يتعO: �أل+فال على �لتعO محكا�  .� 

� فج�R ى�ه" �لتفا��" ىه محكا� ثالثة ب��س+ة �لتعل?، صع�با� :�

" ي�لن�ع �لتمييQ"� �ألكا�يمي، تحصيله? مست�� �7 ق��ته? مع�ال� بي6

Vحي " �إلستبعا� "�لنمائية، �لتعل? صع�با� م6 ��ح�R �ل+فل على ت\ه

Vتب+ �ل:ي6 �أل+فال �ستبعا� يت? حي بمشكال� �لتعليمية مشكالته? ت

�  .�لتعل? صع�با� 7+فال ع6 7خ

٤. Oأل+فال تصني� �� �أل+فال ينقس?: �لم�ه�بي6 �لتعل? صع�با� :��: 

  :يلى كما ئيسية �فئا ثالV 5لى �لم�ه�بي6 �لتعل? صع�با�

 :كا8 بمع�ال� يتسم�6: تعل? صع�با� ل�يه? �لك6 م�ه�ب�6، 7+فال  .7 

 �لتعل? صع�با� على ي+غى 5ب��J �7 متفعة لف\ية ق��� �7 عالية

 �لك6 ل�يه?،� �تحصيله? ى�لفعل �7�ئه? بي6 فج�R ت\ه �ل�ق� بم

  .�لمت�قع

 صع�با� �ج��ب �أل+فال هLال8 يتميQ: حا�R تعل? صع�با� :�� 7+فال  .� 

 �تصنيفه? �لمتفعة ق��ته? تح�ي� ىف صع�بة ي��جه�6 �ل:ل$ حا�R تعل?

  .كم�ه�بي6

 �لم�هبة م6 كال ل�يه? ي\ه بأنه يتمي6�Q: �لخصائ@ ثنائي� �7 م��Qج�  .] 

 ��لم��ه� �لتعل? صع�با� :�� 7يضا عليه? �ي+ل3 �لتعل?، �صع�با�

  .�لمقنعة �7 �لم+م�سة

  :�لق�R8 صع�با� .٥

: �لتعل? صع�با� :�� �لم�ه�بي6 �ل� �لق�R8 تعل? ع�با�ص مفه�?  .7 

O �لق�R8، تعل? ىف مشكلة �7 ص�R ىف ي\ه �ض+�� "بأنها تع

 ى�جتماع ىثقاف �مست�� عا�E، �:كا8 مناس� تعلي? �ج�� بغ?

  ".+بيعي

O نفسها ع6 تعب نمائية صع�با� �7 قص� �7 �ض+��: "بأنها �تع

 �لمالئ? �لق� ت��ف م6 �لغ? على �لمكت�بة �لكلما� ق�R8 صع�بة: في

  .��الجتماعي ى�لثقاف ��إل+ا ��لتعل?، �لتعلي? �\�O �ل:كا8 م6

 صع�با� :�� �لم�ه�بي6 �ل� �لق�R8 تعل? صع�با� �7سبا� ع��مل  .� 

 :�لق�R8 تعل?

 �لمتب+ة �لع��مل تل$ بها يقص�: �لجسمية �لع��مل مجم�عة �

 م6 يعان�6 �ل:ي6 خاصة ��لفسي�ل�جية ��لعض�ية �ل�\يفية بالتكي�

  .��لبصية �لسمعية �الختالال� �7 ى�ل�\يف ى�لعصب �الختالل

 �لمخص@ �لQم6 تقلي@ مثل): �إلجتماعية (�لبيئية �لع��مل مجم�عة �

R8� �ألسب�عي، ى�ل��س �لبنامج ىف ��لحR �لمقص��R للق

  .با8لآل �لثقافية ��لف�3 �لخا+ئة، �لم�سي6 بع& �مماسا�

 خلO تقO ى�لت �لنفسية �لع��مل تتع��: �لنفسية �لع��مل مجم�عة �

 ��ض+�� �لسمعي، �إل��$ �ض+�� �7همها �لق�R8 صع�با�

$�  .�إلنتباI ��ض+�با� �لبصE، �إل�

 �لمسم�عة �7 �لمن+�قة �للغة �أل+فال بع& يفه?: �للغ�ية �الض+�با�  .] 

  .�ألفكا �تن\ي? ��لتعبي ?�لكال ىف �للغة �ستخ��? يست+يع�6 ال لكنه?

٦. J�7ن� �تعل? صع�با R8�: �لق�R8 تعل? صع�با� :�� �لم�ه�بي6 �ل� �لق

  :كالتالي ى�ه) ل�يسلكسيا (�لق�R8 لصع�با� ن�عا عشR 5ح�� هنا$

 ىه �5نما عاضة، ليس� �لصع�با� ه:I 67 ىتعن: �لنمائية �ل�يسلكسيا  .7 

  .متأصلة صع�با�

�ل� بالمخ �إلصابة بسب� �لخا+ئة �R8�لق: �لمكتسبة �ل�يسلكسيا  .�  �� �ف

  .قبل م6 �لق�R8 يعف�6 كان��

 �لكلمة م6 �أليس للجان� �إلنتباI فشل: �لتجاهل �� �لح:O �يسلكسيا  .] 

�ل� �لكلمة نهاية ىف تقع س�O �لمشكلة ه:I 67 :ل$ �معنى تح�ي��، 

t  .�لعبية �للغة قا

 م6 تجمع عن� �لك6 جي�_، �Rمنف �لح�O يق6�7: �النتباهية �ل�يسلكسيا  .� 

 �لكلمة ح�O 5لى تهاج �أل�لى �لكلمة ح�O �لمتجا�R �لكلما�

  .�لتالية

 I.  فية �ل�يسلكسيا��لبص �لتحليل ن\ا? ىف تلO ع6 ناتج �ض+��: �ل+ 
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  .�لكلما� ح��� ����� ىف خلل عنه ينتج ��ته

 ن*ا( ىف تل� نتيجة لي' تح�& �الض#��با�: �لم�ك ية �ل�يسلكسيا  .� 

  .�لن*ا( ه�� خل� تكم. ى�لت �لعمليا� ىف بل ,�لبص� �لتحليل

 ب#بيعة تتعل4 ككل �لكلمة بق��12 �لتلمي� ,ل� قص��: �لس#حية �ل�يسلكسيا  .  

  .للكلما� ,�لبص� �ل*ه��

 بها ى�لت �لكلما� �لق��12 يست#يع�. ال: �لنمائية �لس#حية �ل�يسلكسيا  .6 

  .�التن#4 تكت8 ح���

 يست#يع�.: Phonological Dyslexia) �ن�ل�جية�لف (�لص�تية �ل�يسلكسيا  .# 

  .�لمأل�فة غي� �لكلما� ق��12 ىف صع�بة يج��. بينما ككل �لكلمة ق��12

 جه�يا �لق��12 @ثنا2 @خ#ا2 �نتا? Deep Dyslexia: �لعميقة �ل�يسلكسيا  .< 

  .جه�يا �لكلما� ق��12 على �لق��1 �ع�(

 ع�( مع له يقال ما يك�� @� يعي� Dlrect Dyslexia: �لمباش�1 �ل�يسلكسيا  .� 

  .يك��D لما �لفه(

 �لكتابة صع�با� �لتعل( لصع�با� ى�ل�#ن �لم�ك  يع��: �لكتابة صع�با� .٧

 �لضع� ىف �ت*ه� �لكتابة ق���� على تGث� �لتعل( ىف �عاقة: "بأنها

 ،"�ل��4 على �ألفكا� �ضع ىف �صع�بة �لي��ية، �لكتابة �تش�D �المالئي،

 �معالجة �لح�كية، �لمها��� م. معق�1 عةمجم� تت#ل8 �لكتابة أل.

  :�هي @نما# ثالثة �لى تنقس( �هى �لمعل�ما�،

 �لح��� @. ى�تعن Dyslexic Dysgraphia: �لكتابة �نق��ئية صع�با�  .@ 

 غي� تب�� �لح��� ه�D تك�نها ى�لت �لكلما� ت��كي8 @. �ال للق��12، قابلة

  .مق��12

 ضع� �يقص�: Motor Dysgraphia �لح��� �س( �� �يقاL صع�با�  .8 

  .�لتهجي سالمة مع ��لكلما�، �لح��� �س( على �لف�� ق��1

 به�� يقص�: Spatial Dysgraphia �لكتابة عن� �لف��M �ستخ��( صع�با�  .? 

 �إل���� على �تق�( ��تساقها، ��لكلما� �لح���، تن*ي( صع�بة �لنم#

  .�لخا#ئ ى�لمكان

 ت*ه� كما �لكلما� �.يكتب �لحالة به�D �لمصاب�.: �لم��Pية �لكتابة  .� 

  .�لم�1P ىف منعكسة

 D.  كتابة يست#يع�. ال): �لص�تية �ل�يسج��فيا (�لف�نيمية �لكتابة صع�با� 

Qبع Lص��� �كتشا� لصع�با� ��ل� �لكلما�، @ن��@ Qبع 

  .ج�� �لصغي�1 �لص�تية �ل�ح��� ,@ �لف�نيميا�،

 ت�جع): �إلمالئية �لكتابية �ل�يسج��فيا@�Iال��ث�ج��فية �لكتابة صع�بة  .� 

 صع�بة م. يعان�. حي& �لبص�<، �إل���� فى �ض#��8 �لى مشكلته(

  .�لتهجئة فى �لمنت*مة غي� �لكلما� كتابة فى

pb�a‰…@òÔib�Z@ @

 �لتعل( على قائ( ب�نامج "بعن��. ،)٢٠٢١ (�لمنع(عب� #لع� محم� هالة ���سة .١

 ا�Lالستم مها��� لتنمية �لتفاعلى �أل#فال @�8 تفضيال� ض�2 فى �لتكيفى

 �لى �ل���سة ه�ف� ،"�البت��ئية بالم�حلة �لسمعية �إلعاقة ��, للتالمي� ��لتح�&

 �البت��ئية؛ بالم�حلة �لسمع ضعا� للتالمي� ��لتح�& �الستماL مها��� تنمية

 عليه( #ب4 �إلبت��ئي، ى�لثان �لص� م. #ال8 ٢٠ م. �ل���سة عينة �تك�ن�

 �لثانى �لص� لتالمي� ��لتح�& تما�Lالس مها��� قائمة باستخ��( ىتكيف ب�نامج

 �لتكيفى، �لب�نامج تصمي( بمعايي� �قائمة ��لتح�&؛ �الستماL ��ختبا� �البت��ئى،

 مها��� تنمية فى �لمقت�6 للب�نامج �إليجابى �ألث� �لى �ل���سة نتائج �ت�صل�

Lلسمع ضعا� للتالمي� ��لتح�& �الستما�.  

 �ل#لبة بي. �لن#4 @خ#ا2 �نتشا� "بعن��.) ٢٠٢٠ (سهيل ى�ل عب محم�� سام� .٢

 م�, مع�فة �لى �ل���سة �ه�ف� ،"�لق��12 بعس� �لمصابي. �لم�ه�بي. �أل��نيي.

 �لق��12، بعس� �لمصابي. �لم�ه�بي. �أل��نيي. �ل#لبة بي. �لن#4 @خ#ا2 �نتشا�

 تت���6 �لق��12 عس� م. يعان�. م�ه�با #البا ٣٣ م. �ل���سة عينة �تك�ن�

 �ت�صل� �لن#4، @خ#ا2 م��جعة قائمة عليه( #ب4 عاما، �١٢ ٦ بي. @عما�ه(

 �لم�ه�بي. �أل��نيي. �ل#لبة بي. �لن#4 @خ#ا2 �نتشا� نسبة @. �لى �ل���سة نتائج

 *ه�� �لن#4 @خ#ا2 م.% ٧٥ ��.% ٣٦,٣٦ بلغ� �لق��12 بعس� �لمصابي.

  .�ل#ال8 بي.

 ىتكامل ,��شا� �نامجب فاعلية: "بعن��. ،)٢٠٢٠ (�لعالعب� محم� حسا( ���سة .٣

 �ه�ف� ،"�لتعل( صع�با� ��, �لم�ه�بي. �لتالمي� ل�, ى�إلنفعال �إلب��L تنمية ىف

 ��, �لم�ه�بي. �لتالمي� م. عينة ل�, ى�إلنفعال �إلب��L تنمية �لى �ل���سة

 ٦ م. �ل���سة عينة �تك�ن� �أل��ئية، �لفن�. مجال ىف �لم�ه�بي. �لتعل( صع�با�

 نتائج �ت�صل� ��شا�<، ب�نامج عليه( #ب4 عاما،) ١٤ - ١٣( عم� م. تلمي���

 �لمجم�عة ��جا� �ت8 ىمت�س# بي. �حصائيا ��لة ف��4 �ج�� �لى �ل���سة

 ى�إلنفعال �لمقيا' على �لب�نامج �ج����2 ت#بي4 �بع� قبل �لقياسي. ىف �لتج�يبية

 �لم��نة إلنفعالية،� �ل#القة �إلنفعالي، �إلستع��� �لف�عية �مست�ياته �لكلية لل��جة

  .�إلنفعالية �ألصالة �إلنفعالية،

 ىف �ل#فل @�8 @شكال بعQ فاعلية "بعن��.) ٢٠٢٠ (�لج���عب� @حم� ميا� .٤

 �لى �ل���سة �ه�ف� ،"�لح�كية �إلعاقة ��, �أل#فال عن� �ل��� ص��1 تحسي.

 بتحسي. �نسحا8 م. له يتع�ض�. ق� ما م��جهة ىف ح�كيا �لمعاقي. مساع�1

 ٨ ,عم� بمت�س# @#فال ٥ م. �ل���سة عينة �تك�ن� ل�يه(، �ل��� ص��1

 قص^ (�ل#فل @�8 @شكال بعQ على قائ( ب�نامج عليه( #ب4 @شه�، �٣ سن���

 �ج�� �لى �ل���سة نتائج �ت�صل� ،)�لتمثيلي ��لنشا# �أل#فال، ى�@غان �أل#فال،

 عاقة�إل ��, �أل#فال ��جا� �ت8 ىمت�س# بي. �حصائية �اللة ��� ف��4

  .�لبع�< �لقيا' لصالح ,��لبع� ى�لقبل �لقياسي. بي. ى�لح�ك

 �لقص^ على قائ( ب�نامج "بعن��.) ٢٠١٩ (عب��هللا @حم� �ينا' ���سة .٥

 �لفك�ية �العاقة ��, لأل#فال �لعقل ن*�ية مها��� بعQ تنمية فى �الجتماعية

 على ائ(ق ب�نامج فعالية م. �لتحق4 �لى �لحالية �ل���سة �ه�ف� ،"�لبسي#ة

 ��, �أل#فال ل�, �لعقل ن*�ية مها��� بعQ تنمية فى �الجتماعية �لقص^

) ١٢ - ٩ (بي. ما @#فال ١٠ م. �ل���سة عينة �تك�ن� �لبسي#ة، �لفك�ية �إلعاقة

 -بينيه �ستانف��� �مقيا' لل#فل، �أل�لية �لبيانا� �ستما�1 عليه( #ب4 سنة،

 �لقص^ على قائ( �ب�نامج يفى،�لتك للسل�� فايالن� مقيا' �لخامسة، �لص��

 �لفك�ية �إلعاقة ��, �أل#فال ل�, �لعقل ن*�ية مها��� بعQ لتنمية �الجتماعية

 بي. �حصائية �اللة ��� ف��4 �ج�� �لى �ل���سة نتائج �ت�صل� �لبسي#ة،

 �لعقل ن*�ية مها��� فى �لتج�يبية �لمجم�عة @#فال ��جا� �ت8 مت�س#ا�

 �لقيا' لصالح ��لبع�, �لقبلى �لقياسي. فى �لبسي#ة �ية�لفك �إلعاقة ��, لأل#فال

  .�لبع�,

kîÔÈnÛa@óÜÇ@pb�a‰†Ûa@òÔib#ÛaZ@ @

  :�لتاليه �أل�جه ىف بعي� ح� ى�ل تباي. *ه�

 �لم�ه�بي. مشكال� لمع�فة ه�ف� ل���سا� �ل���سا� �نقسم�: �له�� حي& م. .١

 للتحق4 �ه�ف ���سا� ،)٢٠٢٠( ى�ل عب محم�� سام� مثل �لتعل( صع�با� ��,

 ،)٢٠١٩ (�هللاعب� @حم� �ينا': مثل �لقص^ على قائ( ب�نامج فعالية م.

 �لمنع(عب� #لع� محم� هالة ���سة مثل �أل#فال مها��� لتنمية ه�ف� ����سا�

)٢٠٢١.(  

 بي. ما تت���6 صغي�1 عينة حج( على �ل���سا� �تفق�: �لعينة حج( حي& م. .٢

 �هللاعب� @حم� �ينا' ���سة مثل @خ�, ���سا� ىف #ال8 ٦ �لى #ال8 ٣٣

  ).٢٠٢٠ (�لج���عب� @حم� ميا� ،)٢٠١٩(

 ت( حي& ��ح�1، @��1 �ستخ��( على �ل���سا� تتف4 ل(: �ل���سة @���� حي& م. .٣

 �هللاعب� @حم� �ينا' ���سة ىف �لخامسة �لص��: بينيه �ستانف��� مقيا' �ستخ��(

 سهيل ى�ل عب محم�� سام� ���سة ىف �لن#4 @خ#ا2 م��جعة قائمة ،)٢٠١٩(

 ىف �البت��ئى �لثانى �لص� لتالمي� ��لتح�& �الستماL مها��� �قائمة ،)٢٠٢٠(

  ).٢٠٢١ (�لمنع(عب� #لع� محم� هالة ���سة



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)òîÜÇbÏ@âa†‚n�a@—–Ó@ÞbÐ�þa@¿@lb#×g@(… ٩٠ 

 قائمة ب��مج ت#بي4 فاعلية �لى �ل���سا� بعQ نتائج @شا��: �لنتائج حي& م. .٤

 ب��لج���ع @حم� ميا� ،)٢٠١٩ (عب��هللا @حم� �ينا' مثل �أل�8 @شكال بعQ على

 �ب�نامج ،)٢٠٢٠ (عب��لعال محم� حسا( فى ��شا�, ب�نامج �فاعلية ،)٢٠٢٠(

  ).٢٠٢١ (عب��لمنع( #لع� محم� هالة فى تكيفى

  .�ل���سا� بعQ نتائج م. �ل���سة عينة �ختيا� ت(: �ل���سة عينة �ع��� خ#��� .٥

òäîÇ@ò�a‰†Ûa@Z@ @

 �لتعل(، صع�با� ��, .�لم�ه�بي �لتالمي� م. @#فال ٨ على �لب�نامج ت#بي4 ت(

 �ألكا�يمية، �لتعل( صع�با� م. يعان�. �ل�ي. سن���،) ١٣ -٨ (م. @عما�ه( تت���6

 ��, م�ك  م. �لعينة �ختيا� �ت( ��جة،) ١٢٠ - ١٠٥ (بي. ما �كائه( ���جة

  .شم' عي. جامعة ىف �لخاصة �إلحتياجا�

wßbã0Ûa@12Ô½aZ@ @

  :�لمقت�6 �لب�نامج @س' .١

 لأل#فال �لعم�ية �لنم� لم�حلة مناسبة �لمق�مة ال�أل#ف قص^ تك�. @.  .@ 

  .�لتعل( صع�با� ��, �لم�ه�بي.

 ��, �لم�ه�بي. لأل#فال �ممتعة مثي�1 �لمق�مة �أل#فال قص^ تك�. @.  .8 

  .�لتعل( صع�با�

 -�ج��نية - مع�فية (�لب�نامج جلسا� م. جلسة لكل �إلج��ئية �أله��� تح�ي�  .? 

  ).مها�ية

 لأل#فال منها �لم�ت�1 �لمها��� �كسا8 �لمق�مة �أل#فال @�8 فن�. تحق4 @.  .� 

  .�لتعل( صع�با� ��, �لم�ه�بي.

 D.  .@ .مح��1 ��ضحة �لب�نامج @ه��� تك��.  

  :�لمقت�6 �لب�نامج @ه��� .٢

 �لتعل( صع�با� ��, �لم�ه�8 �ل#فل تع�Q بع�: �لمع�فية �أله���  .@ 

  :�لتالى على قا�� يك�. @. للب�نامج

  .�لن^ ىف �ك�� معل�ما� على عن�D م. بكلما� يجي8 @. يست#يع @. �

  .�لم#ب�عة �ل�م�  على �لتع�� �لن*� بمج�� يست#يع @. �

  .صحيح بشكل �لجملة ىف �لكلما� ت�تي8 �

  .�لن^ ىف ����1 غي� كلما� �ستخ��( ع�( �

  :�ل�ج��نية �أله���  .8 

  .�إلحبا# م. �لتعل( صع�با� ��, �لم�ه�8 �ل#فل تخلي^ �

  .بنفسه �لثقة ل(�لتع صع�با� ��, �لم�ه�8 �ل#فل كسا8 �

  .�الجتماعي �النسحا8 م. �لتعل( صع�با� ��, �لم�ه�8 �ل#فل �نقا� �

  .��الستماL �لمحا�ثة مثل �الجتماعية �لمها��� �جا�1 �

  :�لمها�ية �أله���  .? 

  .صحيح بشكل �لجملة مضم�. فه( �

  .�كتابة ق��12 �لقصة ت�تي8 �

  .�فه( بس�عة �لمقص�� مع�فة �

  .للن^ �ل�ئيسية �ألفكا� يستخ�? �

 تح�ي� ��� ىيات تحقيقها، �لم#ل�8 �لب�نامج �ه��� تح�ي� بع�: �لب�نامج حت�,م .٣

 @شتمل� ��لجلسا� جلسة، ١٥ �لب�نامج �يتضم. تحقيقها، �لم��� �لب�نامج @ه���

 ه( شعبية حكايا� ٣ منه( قص^ ٥ ع. عبا�1 �أل#فال قص^ م. نما�? على

 ل#ائفة ىتنتم) ية�لمص� �لشعبية �لقص^ ���ئع �ح�, �تعتب� (حس. �لشا#�

 م. �هما (�ك�� �ل�ي� �قصة �لثالثة، �لح��� قصة بينما ��لعيا�ي.، �لش#ا�

 �أل�8 م. �لمكت�بة �لقص^ م. �قصتي.) �لمص�ية �لشعبية �لحي��. حكايا�

 عا( م�1 أل�ل �نش�� @ن��س. ك�يستيا. هان  للكات8 (�لعن�لي8 ى�ه ى�لعالم

 عا( م�1 أل�ل �نش�� بي��، شا�ل هالمGلف (�ألحم� �ل���2 ��� �قصة) ١٨٤٣

 �لص�� باستخ��( �لس�� مثل متن�عة �ست��تيجيا� عب� س��ه( ت( ،)١٦٩٨

 �إلست��تيجيا� م. ��لع�ي� �لنشا#، خالل م. ��لس�� �لقصة ق��12 ��عا�1

  .�ألخ�,

 ٧ لم�1 �لتج�يبية �لمجم�عة @#فال على �لب�نامج ت#بي4 �ستم�: �لب�نامج م�1 .٤

 �قيقة،) ٤٥ -٤٠ (بي. ما تت���6 �لت��ي8 م�1 @سب�عيا، جلستي. ب��قع @سابيع،

 ختامية �جلسة ��أل#فال، �لباحثة بي. للتعا�� تمهي�ية جلسة ى�ل باإلضافة ه��

  .�لبع�< ��لقيا' �لب�نامج لتق�ي(

 فى �لفنيا� م. مجم�عة على �لباحثة �عتم��: �لب�نامج فى �لمستخ�مة �لفنيا� .٥

 �لت��ي8 بي. �لجمع �لمها���، على �لت��ي8 �لمع�في، �8لت��ي: منها �لب�نامج

 �ل��جعة، �لتغ�ية �إليجابي، �لتع ي  �لمها���، على ��لت��ي8 �لعمليا� على

  .�لقصة ���ية ��ست��تيجيا� �لمن لي، �ل��ج8

wöbnã@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �لمناسبة �إلحصائية �لمعامال� بإج��2 �لباحثة قام� �لبح& تساGال� م. للتحق4

 جلجل �لحمي�عب� نص�1 �ع��� �لق��12 �لعس� تشخي^ �ختبا� بيانا� �قع� م.

 م�تب#تي. عينتي.ل) �(�ختبا�  �حصائية ��ختبا��� معامال� �ستخ��( �ت( ،)٢٠١٤(

 فيما �لباحثة �ستع�Q �ل���سة، بيانا� لتحليل ى�حصائ كإسل�8 منفصلتي. �عينتي.

 ى�لمع�ف �إل#ا� م. كل ض�2 ىف �تفسي�ها مناقشاها مع �ليها ت�صل ى�لت �لنتائج ىيل

  .�إلحصائية ��لمعامال� �لسابقة ��ل���سا�

� Qه�� ين^: �أل�ل �لف� Qبي. �حصائية �اللة ��� ف��4 ت�ج� "@نه على �لف� 

 تجاD �لبع�, باالختبا� �لضاب#ة ��لمجم�عة �لتج�يبية �لمجم�عة ��جا� مت�س#

 ه�� صحة م. للتحق�4 ،"�لتج�يبية �لمجم�عة لصالح �لتعل( صع�با� �بعا�

،Qختبا� �لباحثة �ستخ�م� �لف�� (t) test .منفصلتي. �عينتي. م�تب#تي. عينتي 

 �لتج�يبية �لمجم�عة @ف��� ��جا� ��جا� �ت8 مت�س# بي. �لف��4 �اللة حسا8

 ت#بي4 �بع� قبل �لق��12 عس� لمقيا' �لكلية �ل��جة على �لضاب#ة ��لمجم�عة

 م. �ليه �لت�صل ت( ما ي�ضح ج��ل يلى �فيما ة،�ل���س فى �لمستخ�( �لب�نامج

  :�لحالي �لف�Q بخص�^ نتائج
  )٤= ٢.= ١. (��لضاب#ة �لتج�يبية �لمجم�عة ل�, �لبع�, �لقيا' بي. �لف��4 �اللة) ١ (ج��ل

 ضاب#ة تج�يبية

 �لمتغي���
 �لمت�س#

 �النح���
 �لمعيا�<

 س#�لمت�
 �النح���
 �لمعيا�<

 (t) �ختبا�
 نسبة
 �لتحس.

 م�بع
 �يتا

 حج(
 �لتأثي�

 ١٤,٦٨٠ ٠,٩٩١ %٢٢,٦ ٢٥,٤٥٦ ٠,٥٠٠ ٣٠,٧٥ ٠,٥٠٠ ٣٩,٧٥ �لمف���� على �لتع��

 ١٥,٥٧٣ ٠,٩٩٢ %٦٧,٥ ٢٧,٠٠٠ ٠,٥٠٠ ٣,٢٥ ٠,٠٠٠ ١٠,٠٠ �لمف���� فه(

 ٢,٨١٢ ٠,٨٠٦ %٣٨,٥ ٥,٠٠٠ ١,٤١٤ ٦,٠٠ ٠,٥٠٠ ٩,٧٥ �لجملة فه(

 ٤,٦٦٩ ٠,٩١٨ %٥٧,٤ ٨,١٧٤ ١,٠٠٠ ٦,٥٠ ١,٨٩٣ ١٥,٢٥ �لصامتة �لق��12

  .١,٩٤٣= ٠,٠٥ معن�ية مست�, عن� �لج��لية � قيمة
  )م�تفع: ٠,٨٠ مت�س#: ٠,٥٠ منخفQ: ٠,٢٠ (�لتأثي� حج( مست�يا�

 بي. ٠,٠١ معن�ية مست�, عن� �الحصائية �لف��4 �اللة �لساب4 �لج��ل م. يتضح

 �لتعل( صع�با� بعا�أل �لبع�, باالختبا� ��لضاب#ة �لتج�يبية �لمجم�عتي. ��جا�

 ت���ح� حي& �لتج�يبية �لمجم�عة لصالح �حصائيا ��لة ف��4 �ج�� �يتضح

 بي. ما �لمئ�ية �لتحس. نس8 ت���ح� كما) ٢٥,٤٥ �لى ٥,٠٠ (بي. ما) � (قيمة

 ٠,٨٠ م. @كب� للمتغي��� �لتاثي� حج( قي( @. يتضح كما%) ٦٧,٥ �لى% ٢٢,٦(

 مما �لم�تفعة �الال� �هى) ١٥,٥٧ �لى ٢,٨١ (بي. ما ت���ح� قي( حقق� �ق�

  .كبي� بشكل �لب�نامج فاعلية على ي�ل

  �لبع�< بالقياسا� ��لضاب#ة �لتج�يبية �لمجم�عة ��جا� مت�س# بي. �لف��4 ي�ضح) ١ (شكل
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 �حصائية �اللة ��� ف��4 ب�ج�� �لقائل �لف�Q صحة م. �لتحق4 ت( فق� ث( �م.

 ,�لبع� باالختبا� �لضاب#ة ��لمجم�عة �لتج�يبية �لمجم�عة ��جا� مت�س# بي.

Dلتج�يبي �لمجم�عة لصالح �لتعل( صع�با� @بعا� تجا�.  

 ى�لتج�يب شبه �لب�نامج فاعلية �لنتيجة ه�D م. يتضح: �أل�ل �لف�Q نتائج تفسي�

 �ت�, �لتعل(، صع�با� ��, �لم�ه�بي. �لتالمي� على �أل#فال قص^ لتأثي�

 �لب�نامج فعالية �لى ي�جع �لتج�يبية �لمجم�عة على #�@ ,�ل� �لتحس. @. �لباحثة

 س�� ىف �لمختلفة �إلست��تيجيا� �لى باإلضافة �لحالية، �ل���سة ىف �لمستخ�(

 @#فال ��نت*ا( �شت��� �نتائج ع��ئ� �لى �أل�ل �لف�Q نتيجة �ت�جع �لقصة،

  .�أل#فال @�8 فن�. �ستخ��( ب�نامج جلسا� ىف �لتج�يبية �لمجم�عة

� Qه�� ين^: اني�لث �لف� Qبي. �حصائية �اللة ��� ف��4 ت�ج� "@نه على �لف� 

 �بعا� تجاD �لتج�يبية بالمجم�عة �لبع�, ��الختبا� �لقبلى �الختبا� ��جا� مت�س#

 �لف�Q، ه�� صحة م. �للتحق4" �لبع�< �الختبا� لصالح �لتعل( صع�با�

 لحسا8 �تب#ي.م �عينتي. منفصلتي. عينتي. test (t) �ختبا� �لباحثة �ستخ�م�

 على �لتج�يبية �لمجم�عة @ف��� ��جا� ��جا� �ت8 مت�س# بي. �لف��4 �اللة

 فى �لمستخ�( �لب�نامج ت#بي4 �بع� قبل �لق��12 عس� لمقيا' �لمختلفة �ألبعا�

 �لف�Q بخص�^ نتائج م. �ليه �لت�صل ت( ما ي�ضح ج��ل يلى �فيما �ل���سة،

  .�لحالي
  )٤= . (�لتج�يبية �لمجم�عة ل�, ��لبع�, ى�لقبل لقيا'� بي. �لف��4 �اللة) ٢ (ج��ل

 قبلي بع�<

 �لمتغي���
 �لمت�س#

 �النح���
 �لمعيا�<

 �لمت�س#
 �النح���
 �لمعيا�<

 (t) �ختبا�
 نسبة
 �لتحس.

 م�بع
 �يتا

 حج(
 �لتأثي�

 ٧,٥٧١ ٠,٩٦٧ %٢١,٤ В١٣,١٦٨ ٠,٩٥٧ ٣١,٢٥ ٠,٥٠٠ ٣٩,٧٥ �لمف���� على �لتع��

 ٩,٨٧٥ ٠,٩٨٠ %٧٠,٠ В١٧,١٤٦ ٠,٨١٦ ٣,٠٠ ٠,٠٠٠ ١٠,٠٠ ���لمف�� فه(

 ٤,١٨٨ ٠,٩٠٠ %٣٠,٨ В٧,٣٤٨ ١,٢٥٨ ٦,٧٥ ٠,٥٠٠ ٩,٧٥ �لجملة فه(

 ٤,٥٥٧ ٠,٩١٤ %٦٢,٣ В٧,٩٨٢ ٠,٩٥٧ ٥,٧٥ ١,٨٩٣ ١٥,٢٥ �لصامتة �لق��12

  .١,٩٤٣= ٠,٠٥ معن�ية مست�, عن� �لج��لية) � (قيمة
  )م�تفع: ٠,٨٠ مت�س#: ٠,٥٠ Qمنخف: ٠,٢٠ (�لتأثي� حج( مست�يا�

 بي. ٠,٠١ معن�ية مست�, عن� �الحصائية �لف��4 �اللة �لساب4 �لج��ل م. يتضح

 صع�با� ألبعا� �لتج�يبية بالمجم�عة �لبع�, ��الختبا� �لقبلى �الختبا� ��جا�

 ت���ح� حي& �لبع�, �الختبا� لصالح �حصائيا ��لة ف��4 �ج�� �يتضح �لتعل(

@)١٧,١٤ �لى ٧,٣٤( بي. ما) � (قيمة  بي. ما �لمئ�ية �لتحس. نس8 ت���ح� كما@

 ٠,٨٠ م. @كب� للمتغي��� �لتأثي� حج( قي( @. يتضح كما%) ٧٠,٠ �لى% ٢١,٤(

 ي�ل مما �لم�تفعة �الال� �هى) ٩,٨٧ �لى ٤,١٨ (بي. ما ت���ح� قي( حقق� �ق�

  .كبي� بشكل �لب�نامج فاعلية على

  �لتج�يبية �لمجم�عة ل�, ��لبع�ية �لقبلية �لقياسا� ا�مت�س# بي. �لف��4 ي�ضح) ٢ (شكل

 �حصائية �اللة ��� ف��4 ب�ج�� �لقائل �لف�Q صحة م. �لتحق4 ت( فق� ث( �م.

 تجاD �لتج�يبية بالمجم�عة ,�لبع� ��الختبا� ى�لقبل �الختبا� ��جا� مت�س# بي.

  .�لتعل( صع�با� @بعا�

 ب�نامج �ج��, فعالية �لف�Q ه�� نتيجة م. يتضح: �لثاني �لف�Q نتيجة تفسي�

 �لتعل( صع�با� �خفQ �لتعبي� مها��� تنمية ىف �أل#فال @�8 فن�. �ستخ��(

 ىف �لنتيجة ه�D حققته �ما ��لتح�&، ��لكتابة �لق��12 مثل منها �ألكا�يمية السيما

 نسبة تباي. على �لنتائج ت�ضح كما �أل#فال، لهGال2 ى�ألكا�يم �لتحصيل تحسي.

 �لمف���� فه( نتائج ىف �ألكب� �لتغي� جا2 حي& �لمجم�عة @ف��� بي. ��لصع�با

  .�لمف���� على ��لتع�� �لجملة فه( هاي�تل �لصامتة ��لق��12

� Qه�� ين^: �لثال& �لف� Qبي. �حصائية �اللة ��� ف��4 ت�ج� " @نه على �لف� 

 �لتعل( صع�با� @بعا� تجاD �النا& ��جا� �مت�س# �ل�ك�� ��جا� مت�س#

 (t) �ختبا� �لباحثة �ستخ�م� �لف�Q، ه�� صحة م. �للتحق4" �لبع�< باالختبا�

test .ت8 مت�س# بي. �لف��4 �اللة لحسا8 منفصلتي. �عينتي. م�تب#ي. عينتي� 

 قبل �لق��12 عس� لمقيا' �لكلية �ل��جة على ��إلنا& �ل�ك�� ��جا� ��جا�

 ت( ما ي�ضح ج��ل يلى �فيما �ل���سة، فى �لمستخ�( �لب�نامج ت#بي4 �بع�

  :�لحالي �لف�Q بخص�^ نتائج م. �ليه �لت�صل
  �لبع�< لالختبا� ��النا& �ل�ك�� ��جا� مت�س# بي. �لف��4 �اللة) ٣ (ج��ل

 @نثى �ك�

 �لمتغي���
 �لمت�س#

 �النح���
 �لمعيا�<

 �لمت�س#
 �النح���
 �لمعيا�<

 �لمعن�ية (t) �ختبا�

 ٠,٥٦٢ ٠,٦١٣ -  ٥,٧٧٤ ٣٦,٦٧ ٤,٦٦٩ ٣٤,٤٠ �لمف���� على �لتع��

 ٠,٥٧٠ ٠,٦٠٠ -  ٤,٠٤١ ٧,٦٧ ٣,٦٧٤ ٦,٠٠ �لمف���� فه(

 ٠,٤٨٠ ٠,٧٥٣ -  ٢,٣٠٩ ٨,٦٧ ٢,٣٠٢ ٧,٤٠ �لجملة فه(

 ٠,٧٥١ ٠,٣٣٢ -  ٤,٩٣٣ ١١,٦٧ ٥,٣٦٧ ١٠,٤٠ �لصامتة �لق��12

  .١,٩٤٣= ٠,٠٥ معن�ية مست�, عن� �لج��لية) � (قيمة

 معن�ية مست�, عن� �الحصائية �لف��4 �اللة ع�( �لساب4 �لج��ل م. يتضح

 صع�با� @بعا� تجاD �لبع�, بالقيا' ��النا& �ل�ك�� ��جا� مت�س# بي. ٠,٠٥

 @قل جميعها �كان�) ٠,٧٥٣ �لى ٠,٣٣٢ (بي. ما) � (قيمة ت���ح� حي& �لتعل(

 ��النا& �ل�ك�� مجم�عة بي. تجان' �ج�� على ي�ل مما  �لج��لية �لقيمة م.

 بع�( �لقائل �لف�Q �قب�ل �لع�( ف�Q �فQ ت( فق� ث( �م. لبع�<،� بالقيا'

 ��النا& لل�ك�� �الختبا� ��جا� مت�س# بي. �حصائية �اللة ��� ف��4 �ج��

  .�لتعل( صع�با� @بعا� تجاD �لبع�, لالختبا�

  �لبع�ية بالقياسا� ��النا& �ل�ك�� مجم�عة مت�س#ا� بي. �لف��4 ي�ضح) ٣ (شكل

 �ج�� بع�( �لقائل �لف�Q �قب�ل �لع�( ف�Q صحة ع�( ب�ث فق� سب4 �مما

 ,�لبع� باالختبا� �النا& �ل�ك�� ��جا� مت�س# بي. �حصائية �اللة ��� ف��4

Dلتعل( صع�با� �بعا� تجا�.  

 �فاعلية تأثي� على �لخام' �لف�Q نتيجة م. يتضح: �لثال& �لف�Q نتيجة تفسي�

 �نجا6 ��إلنا&، �ل�ك�� �لجنسي. كال على �أل#فال @�8 �ستخ��( ب�نامج نتائج

 �لفنيا� عب� بينهما �لتعل( صع�با� فى �لف��4 بأ �لة �لنهاية فى �لب�نامج

 حي& �لجنسي. بي. ف��4 �ج�� �لب�نامج ب��ية مع �لباحثة �الح*� �لمستخ�مة

 صع�با� كان� بينما �ل�ك�� ل�, @على �لق��ئى ��لفه( �لق��12 صع�با� كان�

  .�إلنا& عن� @على �لكتابة

ÉuaŠ½aZ@ @

، �أل��. ،�لم��سة قبل ما ل�فل �لعلمية ��لمها�� �لمفاهي� تنمية. حاف* ب#�' .١

  ).٢٠٠٨(، �لميس�1 ��� عما.،

 �لتعل( صع�با� ��, �أل#فال ل�, �لشخصية سما�. "نص� �هبة ي�س� جاكلي. .٢

  ).٢٠٠٩ (�أل#فال، �ياQ كلية �لقاه�1، جامعة ،ماجستي� �سالة �لم�ه�بي.،

 �لقصة كتابة تنمية ىف �لكتابة عمليا� على قائمة نشا#ا� فعالية. "�لعبي�< خال� .٣

 �لمك�مة، مكة �لسع��ية، ،�كت���� �سالة ،"�لمت�س# �أل�ل �لص� تالمي� ل�,
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  ).٢٠٠٨ (�لق�,، @( جامعة

  ).٢٠١٥ (��لنش�، لل#باعة �لنابغة ��� �أل#فال، @�8. مص#فى ��ن�� .٤

�. #عيمة @حم� ,�ش� .٥�� �لفك� ��� �لقاه�1، ،�إلبت��ئية �لم�حلة فى �أل�فال 

  ).٢٠٠١( ى�لع�ب

 �لخاصة، �الحتياجا ل(�) شامل تع�ي$ (�لمختل$ �ل�ل�. مع�Q شابه �ي( .٦

�  ).٢٠٠٤ (�لماليي.، �لعل( ��� �لقاه�1، ،)�لمعتم�- �لت�ب�ية ��السالي

 عقليا 3�لمعاقي ل�) ��للغة ��لكال� �لن�0 �ض���با. �ب��هي( �ل��ح�عب� سليما. .٧

  ).٢٠١٠ (��لت� يع، للنش� ����يت��� �لقاه�1، ،��لت�ح�يي3

 �لنف8 عل� فى �7ية (�لتعل� �صع�با �لمخ. ي�س� �ل��ح�عب� سليما. .٨

  ).٢٠٠٧ (�لمص�ية، �ألنجل� مكتبة �لقاه�1، ،)�لعصبي

  ).٢٠٠٤ (�ل�شا�، ��� �لقاه�1، ،�لم�هبة سيكل�جية. �هللاعب� عا�ل .٩

� فى �لح�ي�<، ىعل .١٠��  ).٢٠١٠ (�لمص�ية، �ألنجل� مكتبة �لقاه�1، ،أل�فال� 

 مضم�3 تحليل -�لمحلية �لصحافة تعكسها كما �لقي�. �لقليني ي�س� فا#مة .١١

)  ).٢٠٠٢ (لال�فس�، �لعم��نية م#بعة �لقاه�1، ،�اله��� بج�ي�-) �لمحليا

١٢. ��G٢٠١٠ (�للبنانية، �لمص�ية �ل��� �لقاه�1، ،�لقصة كتابة ف3 قن�يل، محم�� ف.(  

 جامعة ،�لتعل� صع�با (�� عقليا �لمتف�ق�3 �ل يا�، مص#فى فتحى .١٣

  ).٢٠٠٢ (�لجامعية، �لنش� ���، �لمنص��1

 ،�إلسالمية ��لت�بية �لع�بية باللغة �لخاصة �لت��ي8 ��0. عام� �ل�ي. فخ� .١٤

  .٢# �لكتا8، عال( �لقاه�1، ،)٢٠٠٠(

�. حسي. �ل�ي. كمال .١٥�� �لعال( ��� :�لقاه�1 ،ت�بي0�ل �ألشكال، �لمفاهي�، �أل�فال، 

  ).٢٠٠٩ (�لع�بي،

 �أل#فال، �ياQ كلية �لقاه�1، جامعة ،�لحي��3 حكايا. حسي. �ل�ي. كمال .١٦

)١٩٩٧.(  

 ،نفسي >جتماعى مضم�3: لل�فل �لقصصى �أل��. حال�1 �لسي� محم� .١٧

  ).٢٠١٨ (�لجامعية، �لمع�فة ��� �ألسكن��ية،

 لقص�� �لعامة �لهيئة �لقاه�1، اه�1،�لق ،��لعيا�ي3 �لش�ا�. �لنجا� �ج8 محم� .١٨

  ).٢٠٠٢ (�لثقافة،

�. �لح��م�1 ف��G محم� .١٩��  ).٢٠٢٠ (،��ف�لة ف3 �أل�فال 

 ،ها�ي8. �.� ها�ي8، -ج��>ن$ �ل�س� �ختبا�. �@خ��. ف��? ىف�غل محم� .٢٠

  ).٢٠٠٤ (�لنفسية، ��ل���سا� �لبح�& م�ك  �آل��8، كلية �لقاه�1، جامعة

 �لكلية حيفا، ،خ��< سلي� ��� فى لال�فال ��قعية�ل �لقصة ب�فنة،� محم�� .٢١

  .٢٠٠ ١ �أل#فال، @�8 م�ك  للت�بية، �لع�بية �ألكا�يمية

� �لع�بى �ل�فل لغة. عصا� �سماعيل ب. محم�� .٢٢�� تنمية فى �تأثي�� �أل�فال 

  ).٢٠١٠ (عما.، �لع�بية، �للغة خ�مة م�ك  ،�ل�فل لغة

� فى �لم�جع. �سماعيل حس. محم�� .٢٣�� ى�لع�ب �لفك� ��� �لقاه�1، ،ال�أل�ف 

)٢٠٠٨.(  

 �سالة ،"١٩٤٨ - ١٩٢٠ ى�لفلس#ين �لشع� ىف �أل#فال ى@غان. "�لب��< م� �4 .٢٤

  ).٢٠٠٤ (�آل��8، كلية نابل'، ىف �ل�#نية �لنجا6 جامعة فلس#ي.، ،ماجستي�

 �ألنجل� مكتبة �لقاه�1، ،�لق��ئي �لعس� تشخيB >ختبا�. جلجل �لمجي�عب� نص�1 .٢٥

  ).٢٠١٤ (�لمص�ية،

 �لن�Cية �ألس8: �لتعل� صع�با (�� �لم�ه�ب�3. جلجل �لمجي�عب� نص�1 .٢٦

 �لمص�ية، �ألنجل� مكتبة �لقاه�1، جامعة ،�لت�ب�ية ��الست��تيجيا ��لتشخيصية

)٢٠٠٣.(  

 �لعملية فى ��Cائفه خصائصه/ �حاجاته �ل�فل ���. قنا�< محم� ه�, .٢٧

  ).٢٠١٤ (�لمص�ية، �ألنجل� مكتبة �لقاه�1، ،�لتعليمية

 �لحص. "���ية ��إلسل�8 �لمص#لح - �لعلمي �لخيال ���ية ت�جمة. "فال6 هشا( .٢٨

 �لج �ئ�، ،ماجستي� �سالة ،"�لمنج� غسا. فاي 1 ت�مجة ب���. ل��." �ل�قمي

  ).٢٠١٤ (��للغا�، �آل��8 كلية قسن#ينة، جامعة

29. Baum, S& Owen, S. V. "To be gifted and learning disabled. 

Mansfield", CT: Creative Learning Press, (2004). 

30. D. Lipman. (2005). Impraving your storytelling: peyand the pasics 

For all who tell stories in work or play. August House, U.S.A. 

31. Donald W. K. Andrews, Tests for Parameter Instability and 

Structural Change with Unknown Change Point: A Corrigendum, 

Vol. 71, No. 1 (Jan. 2005). 

32. Duursma, E. The effects of fathers' and mothers' reading to their 

children on language outcomes of children participating in early head 

start in the United States. Fathering: a journal of theory and research 

about men as parents, (2014). 

33. Hastings, S.& Hoover, J.& Musambira, G., In my heart for eternity: 

Normalizing messages to the deceased. Storytelling, Self, Society: An 

Interdisciplinary Journal of Storytelling Studies, 1(2), (2005). 

34. Heiner, Heidi Anne (7 July 2007). "History of "The Nightingale". 

SurLaLune. Retrieved 5 February 2009. 

35. H. Forest inside story: an arts- based exploration of the creative 

process of the story telleras a leader, Ph.D dissertation, Antioch 

University, U.S.A. (2007). 

36. Judy Wiener, James T. Webb, Edward R. Amend, Nadia E. Webb, 

Goerss Jean, Beljan Paul, F. Richard Olenchak, Misdiagnosis and 

Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults: ADHD, Bipolar, 

OCD, Asperger’s, Depression, and Other Disorders, Great Potential 

Press, U. S, (2016). 

37. Mardell. "B and we told wonderfull stories olso", Reflcecions on a 

preschool language game to promote narrative development, U.S.A. 

38. Neil Jordan. Directed a film version of The Company of Wolves, 

Based on the short story by Angela Carter, (2005). 

 



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)ò¦bÈß@äÔÛapaì@òîöbšÐÛa@òîiŠÈÛa@pbÇì™ì½@(… ٩٣   

—‚Ü½a@ @

Òa†çüaZ لم��هقي. ل�, للشه��2 �ل�هنيه بالص��1 �عالقتها �الستشها� لم�ض�عا� �لع�بية �لفضائية �لقن��� معالجة ,م� على �لتع�� �لى �ل���سة ه�ف��  
wèä½aZ تع� Dلمسح منهج مستخ�مه �ل�صفية �ل���سا� م. �ل���سة ه��.  
òäîÈÛaZ سنة ١٨ �لعم� م. ��لبالغي. �لم��هقي. م. مف��1 ٤٥٠ ق��مها عم�ية عينة م. �ل���سة عينة تك�ن�.  
paë…üaZ لبيانا� لجمع كأ��1 �لكت��نية �ستبيا. @ستما�1 @��1 ىف �ل���سة @���� تمثل��.  
wöbnäÛaZ .بي. �حصائيا ��لة ��تبا#ية عالقة ت�ج� �ل���سة لها ت�صل� ى�لت �لنتائج @ه( م Qلح���ية �لب��مج تنا�لتها ى�لت �الستشها� لم�ض�عا� �لمبح�ثي. تع�� 

 بي. �حصائيا ��لة ��تبا#ية عالقة ت�ج� ،�إلستشها� م�ض�عا� ح�ل �لب��مج تل� تق�مها ى�لت �إلعالمية �لص��1 #بيعة نح� �تجاهاته( �بي. �لع�بية �لفضائية بالقن���
بم�ض�L يتصل فيما ،�الستشها� م�ض�عا� تنا�ل @#� �بي. �لع�بية �لفضائية بالقن��� �الستشها� م�ض�عا� تتنا�ل ى�لت �لح���ية للب��مج �لمبح�ثي. مشاه�1 ���فع

بالب��مج مق�مة�ل �لشها�1 لم�ض�L �إلعالمية �لص��1 عم�� عبا�1 جا�2 �ق� �لشها�1، لم�ض�L �لفضائية بالقن��� �لح���ية بالب��مج �لمق�مة �إلعالمية �لص��1
 �لمق�مة �لشها�1 لم�ض�L �إلعالمية �لص��1 ساهم�  �جا�2 ،٢,٥١ ىحساب بمت�س# ى�أل�ل �لم�تبة ىف  لل�#. �ل�ال2 ثقافة تع ي  �لى �لفضائية بالقن��� �لح���ية
 �لمق�مة �لشها�1 لم�ض�L �إلعالمية �لص��1 تستغل  �جا�2 ،٢,٤٤ ىحساب بمت�س# �لثانية �لم�تبة ىف  �ل�#نية �لقي( تع ي  ىف �لفضائية �لقن��� ىف �لح���ية بالب��مج
لم�ض�L �إلعالمية �لتغ#ية ش�ه�� (جا�2 �@خي�� ،٢,٣٤ ىحساب بمت�س# �لثالثة �لم�تبة ىف  �آلخ� لل#�� �لسلبية �لص��1 �لفضائية �لقن��� ىف �لح���ية بالب��مج
 #�حتها كما للشهي� �إلعالمية �لص��1 ��قعية ,م� لمح�� بالنسبة @ما ،٢,١٥ ىحساب بمت�س# �لشهي� ص��1 ىف ائية�لفض �لقن��� ىف �لح���ية بالب��مج �لمق�مة �لشها�1
 بالقن��� �لح���ية �لب��مج #�حتها كما للشهي� �إلعالمية �لص��1 ��قعية ,م� مق�مة ىف  �ل��قعية �لص��1  جا�2 �لع�بية، �لفضائية بالقن��� �لح���ية �لب��مج
  %. ٢٢,٧ بلغ� بنسبة  مت�� نة �ص��1  ��قعية غي� ص��1 تسا�� �لمقابل ى�ف ،%٥٤,٦ بنسبة �لع�بية ئية�لفضا
pbàÜØÛa@òîybnÐ½aZ للشه��2 �ل�هنية �لص��1 - �الستشها� م�ض�عا� - �لع�بية �لفضائية �لقن��� .  

The Arab Satellite Channels Treatment of Martyrdom Topics 

and Its Relation to the Mental Image of Adolescents@

Aims: The study aims to identify the extent to which Arab satellite channels address martyrdom topics and their relationship to the mental image 

of martyrs among adolescents. 

Methodology: This study is considered a descriptive study using the sample survey method. 

Sample: The study sample consisted of a sample of 450 adolescents. 

Tools: The study tools consist of: an electronic questionnaire form.  

Results: Among the most important findings of the study, There is a statistically significant correlation between respondents' exposure to the 

topics of martyrdom dealt with by the talk shows of the Arab satellite channels and their attitudes towards the nature of the media image, There is 

a statistically significant correlation between respondents' motives to watch the talk shows and the frameworks tackling with martyrdom topics, 

With regard to the subject of the media image presented in the talk shows on satellite channels for the subject of the certificate, the phrase (the 

media image of the certificate presented in the talk shows on satellite channels promoted a culture of loyalty to the homeland) came in the first 

place with an average of 2.51, and finally came (the media coverage of the testimonial topic was seen Presented in the talk shows on satellite 

channels in the image of the martyr) with a mean of 2.15. As for the axis of how realistic the media image of the martyr as presented by talk shows 

on Arab satellite channels, (realistic image) came to the fore about how realistic the media image of the martyr as presented by talk shows on Arab 

satellite channels by 54.6%, and on the other hand it was equal (unrealistic image) and (balanced image) by 22.7%.  

Keywords: Arab satellite channels- topics of martyrdom- mental image of the martyrs.  
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 �لع�بية، �لمجتمعا� �باألخ^ �لمجتمعا� ىف �لفاعله �أل���� @ح� �إلعال( يعتب�

 بشكل �لمستقبلي. �فك� عقل ىف �يGث� �لهامة ��لمشاكل �لقضايا م. �لع�ي� يعالج ك�نه

 م. تعتب� �لمجتمع يعيشها ى�لت �لقضايا م. قضية ,أل �إلعال( معالجة @. ,@ كبي�،

 �إلعال( @شكال @كث� م. تعتب� �لفضائية ��لقن��� �لجماهي�، على ثي��لتأ @����

 ىف فاعله �سيلة �لفضائية �لقن��� ه�D بات� �ق� �ل�ق�، نف' ىف �تأثي�� �نتشا��

  . �لم��هقي. ش�يحة سيما �ال ��لجمه�� �لمتابعي. ل�, �ل�هنية �لص��1 تك�ي.

 م�ض�عا� ىه �لفضائية ��لقن�� تناقشها ى�لت ��لم�ض�عا� �لقضايا @ه( �م.

 بمشاع� مساسا ��ألكث� حساسية �ألكث� ه� �لقضايا م. �لن�L ه�� �يعتب� �الستشها�،

 �لمعت�ي. ض� أل�ضه ف��2 حياته( �فع�� �ل�ي. �ل�#. @ف��� يتنا�ل ك�نه �لجماهي�

 @ح� �لقضايا ه�D معالجة �منهجية @سالي8 �تعتب� خا�جيا، @� ��خليا كان�� س��2

 معالجة تعتب� ل�� �مق�ميه، �إلعال( صناL به يق�( ,�ل� ى�إلعالم حت����ال @شكال

 �ل�هنية بالص��1 مباش�1 عالقة له �الستشها� لم�ض�عا� �لع�بية �لفضائية �لقن���

 تتنا�لها ى�لت ��لمشاه� �ألسالي8 �ه�D �لشه��2، ع. �لم��هقي. ل�, تتشكل ى�لت

 �قل8 عقل ىف للشهي� ى�هن �#ا� �س( ىف �ألث� ع*ي( لها �لفضائية �لقن���

  . �لجماهي� م. �لمستقبلي.

 �لح��8 ىف �ألب#ال �ستشها� ه� �ألخي�1 �لعق�� ىف ح�& ما @ه( �م.

 �تق�( أل�#انه(، ف��2 �لضحايا م. �لع�ي� ضحيتها ��6 ى��لت ��لث���� ��لن �عا�

 قل8 �خل� �شكل �#ا�� لت�س( �لم�ض�عا� ه�D بتنا�ل �لع�بية �لفضائية �لقن���

 �م. @�#انه(، لحماية بحياته( ضح�� �ل�ي. �لشه��2 ع. لها �لمتابع �لجمه�� �عقل

 ع. �هنية ص��1 تك�ي. �لع�بية �لفضائية �لقن��� على تحت( �لمسئ�لية @صبح� هنا

 مما آلخ�، حي. م. ح�له( �ألسئلة ��ثا�1 �حياته( ب#�الته( مناقشة عن� �لشه��2

 �سالمة �ل�#. على �لحفا* ىف �لقا�مة لألجيال ق��1 بمثابة �ألب#ال هGال2 يجعل

  . @��ضيه

 لم�ض�عا� �لع�بية �لفضائية �لقن��� معالجة "م�ض�L @. �لباح& �@, هنا �م.

 �لهامة �لم�ض�عا� م." �لم��هقي. ل�, للشه��2 �ل�هنية بالص��1 �عالقتها �الستشها�

 م�ض�عا� �تأثي� يمةق مع يتناس8 ىعلم بشكل �تحليلها لها �لت#�4 يج8 ى�لت

  . منه( �لم��هقي. �باألخ^ �لجمه�� ىف �الستشها�

òÜØ’ß@ò�a‰†Ûa@bèmüúb#më@Z@ @

 ىف �بنا2 فاعل ��� �لها �لجميع متنا�ل ىف �آل. @صبح� �لفضائية �لقن��� ك�.

 ى��لت ��الجتماعية �لسياسية �أل�ضاL ىف بنا2 ��� �لها �لمشاه�، ,��@ فك� تك�ي.

 ��إلشا�1 �لمعا��، @� �لح��8 ىف للشه��2 يح�& �ما ح�& ما @*ه�� خاللها م.

 له�� ��عتبا�� ��لمهنية، �لشخصية حياته( ىف �لج��ن8 بعQ �تنا�ل م��قفه( �لى

 �لجمه�� @ف4 ىف تعل� للشه��2 �هنية ص��1 تق�( �لقن��� ه�D @صبح� �لفعال �ل���

 �لقن��� فتق�( �نب��'، �1ق� بمثابة �لشهي� ليصبح �ل���سة، محل �لم��هقي. �باألخ^

 �ل�قائع ه�D �تجسي� �الستشها� �م�ض�عا� �لشه��2 ح�ل عا( �#ا� ب�س( �لفضائية

  .ج��نبها ����سة

 �لقن��� معالجة كيفية ىف �ل���سة له�D �لبحثية �لمشكلة تح�ي� يمكننا هنا م.

 ل�, للشه��2 �ل�هنية بالص��1 �عالقتها �الستشها� لم�ض�عا� �لع�بية �لفضائية

 ع. �لم��هقي. �عقل نف' ىف �لقن��� ه�D تت�كه ,�ل� �لق�, ��لتأثي� �لم��هقي.،

  . عا( بشكل �م��خالتها �الستشها� م�ض�عا� �ع. �لشه��2

 �أل�ل �لص� ل#ال8 �لم��هقي. م. عينة ىعل �ست#العية ���سة �لباحثة �@ج��

 لها يتع�ض�. ى�لت ة�لح���ي �لب��مج @كث� لمع�فة ��ل� مبح�ثا ٤٠ ق��مها �لجامعى

 ىف �ل���سة مشكلة بل��1 يمك. ى�بالتال �الستشها�، م�ض�عا� �متابعة لمشاه�1

 لم�ض�عا� �لع�بية �لفضائية �لقن��� معالجة م�, ما "�لتالي ى�ل�ئيس �لتساGل

 ه�� م. �ينبث4 ،"�لم��هقي. ل�, للشه��2 �ل�هنية بالص��1 �ماعالقتها �الستشها�

  : في تتمثل �لف�عية، �لتساGال� م. مجم�عة �لتساGل

 �لفضائية للقن��� �ل���سة عينة �لم��هقي. م. �لمبح�ثي. متابعة مع�ال� ما .١

  ؟)�ل���سة محل (�لع�بية

 باالستشها� �لمتعلقة للم�ض�عا� �لع�بية �لفضائية �لقن��� معالجة تنا�ل �تجاD ما .٢

 �فضها؟ @� تأيي�ها حي& م.

 �لع�بية �لفضائية بالقن��� �لح���ية �لب��مج ت�Gية ,�ل� �ل��� �حج( #بيعة ما .٣

 �الستشها�؟ بم�ض�عا� �لمع�فة نش� نح�

 فى �لح���ية �لب��مج ىعل �ل���سة عينة �لم��هقي. م. �لمبح�ثي. �عتما� ,م� ما .٤

  �لع�بية؟ �لفضائية بالقن��� �الستشها� م�ض�عا� متابعة

òîàçc@ò�a‰†Ûa@Z@ @

  : �لن*�ية �ألهمية .١

 �ل�هنية بالص��1 يتعل4 فيما �خاصة �لم�ض�L تنا�ل� ى�لت �ل���سا� ن��1  .@ 

  .�لم��هقي. ش�يحه ل�, للشه��2

 تع�Q ى�لت �تح�ي�� �الستشها� م�ض�عا� �لى �ل�ص�ل ىف �ألهمية تكم.  .8 

  . �لع�بية �لفضائية بالقن��� �لح���ية �لب��مج على

  : �لت#بيقية �لمجتمعية �ألهمية .٢

 ىف �لح���ية �لب��مج تنا�لهات ى�لت �الستشها� م�ض�عا� �تحليل �ص�  .@ 

  . �ل���سة عينة �لع�بية �لفضائية �لقن���

 لم�ض�عا� �لع�بية �لفضائية بالقن��� �لح���ية �لب��مج معالجه ,م�  .8 

  . �الستشها�

Òa†çc@ò�a‰†Ûa@Z@ @

 �لقن��� على �الستشها� لم�ض�عا� �لم��هقي. تع�Q حج( بي. �لعالقة #بيعة .١

  .ل�يه( للشه��2 �ل�هنية لص���1 �مست�, �لع�بية �لفضائية

 �لمق�مة �الستشها� م�ض�عا� ع. �لم��هقي. ل�, للشه��2 �ل�هنية �لص��1 �ص� .٢

  . �لع�بية �لفضائية بالقن��� �لح���ية �لب��مج ىف

  . �الستشها� م�ض�عا� لمتابعة �لم��هقي. �تجاها� على �لتع�� .٣

 �لح���ية �لب��مج ��الستشها م�ض�عا� مع �لم��هقي. تفاعل �شكال على �لتع�� .٤

  . �لع�بية �لفضائية بالقن���

pb�a‰…@òÔib�@Z@ @

 باليق*ة �عالقتها �لنفسية �لضغ�# "بعن��.) ٢٠٢١ (ي�س� محم� @حم� ���سة .١

 �ل���سة ه�ف� )١(".#�#�' محاف*ة ىف �لشه��2  �جا� م. عينة ل�, �لعقلية

 م. عينة ل�, �لعقلية �ليق*ة �مست�, �لنفسية �لضغ�# مست�, على �لتع�� �لى

 م.  �جة ٥٢ �ل���سة عينة �بلغ� #�#�'، محاف*ة ىف �لشه��2  �جا�

 @���� �تمثل� �ل�صفى، �لمنهج �ل���سة �ستخ�م� �ق� �أل��مل، �لشه��2  �جا�

 لليق*ة �لخمسة �ل�ج�D �مقيا' �لنفسية �لضغ�# مقيا' ت#بي4 ىف �ل���سة

 �مست�, �لنفسية �لضغ�# م. م�تفع مست�, �ج�� �لى �لنتائج ت�صل�. �لعقلية

 �اللة ��� ف��4 �ج�� �ع�( �لعينة، @ف��� ل�, �لعقلية �ليق*ة م. مت�س#

 �لبح& عينة @ف��� ��جا� مت�س#ا� بي. �لنفسية �لضغ�# مقيا' على �حصائية

 على �حصائية �اللة ��� ف��4 ��ج�� ،)عاملة غي� -عاملة (�لعمل لمتغي� تبعا

 لمتغي� تبعا �لبح& عينة @ف��� ��جا� �س#ا�مت بي. �لنفسية �لضغ�# مقيا'

 ��� ف��4 �ج�� �ع�( �لم�ينة، ىف �لساكنا� لصالح)  م�ينة - �ي� (�لسك.

 عينة @ف��� ��جا� مت�س#ا� بي. �لعقلية �ليق*ة مقيا' على �حصائية �اللة

  ).جامعي - ثان�< -@ساسي تعلي( (�لتعلي( مست�, متغي� حس8 �لبح&

 �لفضائية للقن��� �لتع�Q "بعن��.) ٢٠٢٠( ىمص#ف ىعل �يما. ���سة .٢

 ى�لجامع �لشبا8 ل�, ى�لسياس بالتعص8 �عالقته ��إلنت�ن� �لع�بية �إلخبا�ية

 تنا�ل �تحليل �ص� �لى �ل���سة ه�ف� )٢(".مي��نية تحليلية ���سة: �لمص�<

 �لسياسية ��لم�ض�عا� للقضايا �إلخبا�ية ��لم��قع �لع�بية �إلخبا�ية �لقن���

 �لمص�ية �لجامعا� شبا8 م. مف��1 ٤٠٠ م. �ل���سة عينة �تك�ن� �ية،�لمص

 بشقية، �لمسح منهج �ل���سة �ستخ�م� �ق� ،)�لشيخ كف� - @كت�ب� ٦ - �لقاه�1(

. �الستقصا2 �صحيفة �لمضم�. تحليل صحيفة ىف �ل���سة @���� �تمثل�



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)ò¦bÈß@äÔÛapaì@òîöbšÐÛa@òîiŠÈÛa@pbÇì™ì½@(… ٩٥ 

 بص��1 �ألخبا� على حص�له( ىف �لمبح�ث�. يعتم� �لى �لنتائج @ه( �ت�صل�

 �إلخبا�ية �لقن��� على �عتما�ه( ضع� مقابل �إلنت�ن� م��قع على كلية

 �لشبا8 م. �لمبح�ثي. ل�, ثقة �ألكث� لألخبا� �لنيل قنا1 �جا�2 �لمتخصصة،

 �لي�( م�قع حصل حي. ىف �لج ي�1، قنا1 ن*ي�تها على متف�قة ,�لمص� �لجامعى

 �تف�ق� �ص�، م�قع على متف�قا �لمبح�ثي. ثقة م. @كب� نسبة على �لسابع

 �جا�2 �لسلبية، �لتأثي��� على �إلخبا�ية ��لم��قع للقن��� �إليجابية �لتأثي���

 �لشبا8، ل�, �ل�#نية �له�ية �تع ي  �النتما2 قي( غ�' ىف �لتأثي��� ه�D @ب� 

 تنا�ل ىف ��لعا#فية �لعقالنية �الستماال� م. م يجا �ل���سة قناتا �ستخ�م� �ق�

  .�لسياسية �لقضايا� �لم�ض�عا�

 @بعا� "بعن��. Z. A. H. EL Nawajha (2019) �لن��جحة عب��لحمي�  هي� ���سة .٣

 ىف �لشه��2  �جا� م. عينة ل�, �لحيا1 نح� بالت�جه �عالقتها بالنق^ �لشع��

Lل��نية مشاع� مست�, على �لتع�� �لى �لحالية �ل���سة ه�ف� )١(".غ 1 ق#ا� 

 ىف �لف��4 تح�ي� �لى باإلضافة بينهما، �ال�تبا#ية ة��لعالق �لحيا1 نح� ��لت�جه

 �لعم�ية، ��لفئة �ل�*يفية �لحالة ,متغي� حس8 �لحيا1 نح� ��لت�جه �ل��نية مشاع�

 ت#بي4 ىف �ل���سة @���� �تمثل� شهي�، @�ملة ١٢٥ م. �ل���سة عينة تك�ن�

 ,لخال�� سابقا @ع�D ,�ل� �لحيا1 مقيا' نح� ��لت�جه بالنق^ �لشع�� مقيا'

 م. مت�س# مست�, ع. �لنتائج �كشف�. ��لم�ث�قية �لثبا� �ختبا� بع� � ي��.

 باإلضافة �لق��� �تخا� على �لق��1 �ع�( بالنف' �لثقة ى�ت�ن ى�الجتماع �لخجل

 على �لعث�� ت( �ل� �لى باإلضافة �لسيا�1، @جل م. �لنضال م. عال مست�, �لى

 بي. سلبية عالقة �ج�� �لنتائج �@*ه�� �1لحيا نح� للت�جه �لمت�س# �لمست�,

 نح� بالت�جه �لق��� �تخا� على �لق��1 �ع�( بالنف' �لثقة ى�ت�ن ى�الجتماع �لخجل

 ��لكمال �لتمي  @جل م. �لنضال بي. �يجابيا ��تبا#ا �لنتائج @*ه�� كما �لحيا1،

  . �لحيا1 نح� �لت�جه مع

 ��� تقيي( "بعن��. Erin M. Kaerns, et.al (2020) �@خ��. كي�ن  �ي�ي. ���سة .٤

 تغ#ية على �ألم�يكية �إلعال( �سائل ت�كي  خالل م. ت��م8 �ل�ئي' ����1

 ىف �إل�ها8 ألح��& �إلعالمية �لتغ#ية تقيي( �لى �ل���سة ه�ف� )٢(".مح��1 قضايا

 �لبي� ��� �تقيي( ت��م8 ��نال� ى�ألم�يك �ل�ئي' عه� ىف �لمتح�1 �ل�اليا�

Q1 ىف �ألبي���� Dخالل م. �لمسح منهج �ل���سه �ستخ�م� �ق� �ألح��&، ه� 

  مثل �إلعال( �سائل م. ع�� م. �عالمية ما�1 ١٣٦ عينة مضم�. تحليل

LexisNexis& CNN، ىف �إل�هابية �لهجما� تغ#ية ىف �لتفا�� نسبة لتفسي� 

 ع�1 �لى �ل���سة ت�صل�. ت��م8 عه� ىف �لمتح�1 �ل�اليا� �منها �ل��ل م. ع��

 للم��#ني. �ل�هنية �لص��1 تك�ي. ىف �ل�ئاسية �لخ#ابا� ��� ت�ضيح منها تائجن

 ض� للك��هية ت��م8 خ#ابا� �ثا�1 م. �ع( ما �ه� �إل�هابية، �ألح��& ح�ل

 �لمبح�ثي. �ستجابا� على �ل�يم�ج��فية �لمتغي��� بعQ تأثي� �@ك�� �لمسلمي.،

 ل�سائل �لق�, �لتأثي� @*ه��� ��النتما2، �لتعص8 �مست�, ��ل�ي. �لجن' منها

 سلبية @فعال ل���� مع�فيا �تهيئته( �لجمه�� �تجاها� �تشكيل �ثا�1 ىف �إلعال(

  . غي�ها ��. �لهجما� ببعQ ى�إلعالم �الهتما( يفس� ما �ه� �يجابية @�

 �لحقيقية �لش�#ة "بعن��. Arseniy Khitrov (2015) خيت��� ى@�سين ���سة .٥

 عب� �لتعليقا� خالل م. �لعامة �لتص���� �سة��: �الفت��ضية ��لش�#ة

 �لب�ليسية �ل���ما نح� �لجمه�� �تجاها� لتحليل �ل���سة ه�D ته�� )٣(".�إلنت�ن�

 مضم�. تحليل #�ي4 ع. ��ل� �لش�#ة، لجها  ى�لحقيق بال��قع بالمقا�نة

 �إلنت�ن�، على �ل��سية باللغة �لمنت�يا� @شه� م. ��ح� على �لجمه�� لتعليقا�

 يتنا�ل ى��س مسلسل ألشه� �نق� تحليل بتق�ي( �لجمه�� خاللها م. يق�( ى��لت

 �لتعليقا� بتحليل �لباح& �قا( ،Glukhar (2008- 2011) �لش�#ة �جال ص��1

 �ق� تعلي4، ٨٢٠ بمجمل ٢٠١٤/ ٤/ ١٤ �حتى ٢٠٠٨/ ١٢/ ٥ م. �لفت�1 ىف

 @ساسية عالقة لها لي' ى�لت �لتعليقا� �ستبعا� بع� فق# تعلي4 ٣٠٢ تحليل ت(

 �ت�صل� للش�#ة، ى�لحقيق بال��قع �عالقتها �ل���ما ىف �لش�#ة ص��1 ب#بيعة

 �لسلبية @� �إليجابية بالتقييما� ت�تب# ال �لع�Q قابلية ح�ل �آل��2 @. �لى �لنتائج

 سيى2، فه� ى�بالتال ��قعى، غي� �لع�Q �. �لمستخ�مي. بعQ �قال للب�نامج

Qم. �عبا @كث� �ل��قع أل. جي� فه� ى�بالتال ى�قع� غي� @نه يق�ل ��لبع 

Dتص�ي� .  

pbzÜİ–ß@ò�a‰†Ûa@Z@ @

 �ل��تية، لالن#باعا� ى�لنهائ �لناتج ىه): �ج��ئي تع�ي� (�ل�هنية �لص��1 مفه�( �

 �لشه��2 ع. مباش� غي� @� مباش� بشكل �لمتك�نة �ألفكا� �مختل� ��لتص����

  . �لع�بية �لفضائية ���لقن� مشاه�1 #�ي4 ع. �الستشها� �م�ض�عا�

 م�ض�عا� @. �لباح& ي�,): �ج��ئي تع�ي� (�الستشها� م�ض�عا� مفه�( �

 �عالمية م��� م. �لقن��� ه�D تع�ضه ما كل يض( شامل مفه�( ه� �الستشها�

 *��� @� حياته( تتنا�ل �لتى ��ألفال( ��لب��مج �لتحقيقا� مثل بالشه��2 تتعل4

  . �الستشها� بم�ض�عا� تتعل4 لتفاصي م. �ل� �لى �ما �الستشها�

paGÌnß@ò�a‰†ÛaZ@ @

  . �الستشها� لم�ض�عا� �لم��هقي. متابعة ىف يتمثل: �لمستقل �لمتغي� �

 ىف تGث� �يم�غ��فية متغي��� (�لع��مل م. مجم�عة ى�ه: �ل�سي#ه �لمتغي��� �

  ). �لبش�ية �ل���سة عينة

  . للشه��2 �ل�هنية �لص��1 ىف يتمثل: �لتابع �لمتغي� �

Êìã@ò�a‰†ÛaZ@ @

  .�ل�صفية �ل���سا� ى�ل �ل���سة ه�D ىتتنم

wèäß@ò�a‰†ÛaZ@ @

  . �لمسح منهج على �ل���سة ه�D �عتم��

Éàn©@ò�a‰†ÛaZ@ @

 ١٨ م. @عما�ه( تت���6 ,��ل� �لم��هقي. ىف �لمي��نية �ل���سة مجتمع يتمثل

)  س�ي� ى�بن �لقاه�D (محاف*تى م. �الستشها� لم�ض�عا� يتع�ض�. ��ل�ي. سنة،

 س�ي� ىبن بجامعة �العال( كليا� م. ى�لجامع �أل�ل �لص� �#البا� �#ال8

  . �أل ه� �بجامعة �لنهضة �بجامعه

òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

  �لم��هقي. م. مف��1 ٤٥٠ ق��مها عم�يه عينة ىعل �ل���سة عينة تعتم�

  . سنة ١٨ �لعم� م. ��لبالغي.) �إلنا& - �ل�ك��(

paë…c@ò�a‰†Ûa@Z@ @

 عينة �لم��هقي. على ت#بيقها ت( �لكت��نية �ستبيا. �ستما�1 على �ل���سة @عتم��

  . �لبيانا� لجمع كأ��1 �ل���سة

kîÛb�c@ò¦bÈ½a@òîöb–y⁄a@Z@ @

 �لحاس8 �لى) ت�مي ها بع� (��خالها ت( �ل���سة، بيانا� جمع م. �النتها2 بع�

 �نامجب باستخ��( �إلحصائية �لنتائج ��ستخ��? �تحليلها معالجتها ج�� ث( �آللى،

 Statisticalل �ختصا�� SPSS باس( ��لمع��� �الجتماعية للعل�( �إلحصائية �لح مة

Package For The Social Sciences، لنس8 �لبسي#ة �لتك����� �لى باللج�2 ��ل��� 

 �القت��. لج���ل ٢كا ��ختبا� �لمعيا�<، ��النح��� �لحسابى ��لمت�س# �لمئ�ية،

Contingency- Tables Chi Square Test بي. للعالقة �إلحصائية �ل�اللة ل���سة 

 Pearsonبي�س�. ��تبا# �معامل ،Nominal ى�السم �لمست�, م. متغي�ي.

Correlation Coefficient ش�1 ل���سة Dم. متغي�ي. بي. �ال�تبا#ية �لعالقة ��تجا 

 كان� ��� ضعيفة �لعالقة �عتب�� �ق� Interval Or Ratio �لنسبة @� �لمسافة مست�,

 ع.  ��� ��� �ق�ية ،٠,٧٠ -٠,٣٠ بي. ما �مت�س#ة ،٠,٣٠ م. @قل �لمعامل قيمة

 �ق� مئ�يتي.، نسبتي. بي. �لف�4 معن�ية ل���سة Test (Z)) ,( ��ختبا� ،٠,٧٠

 ثقة مست�, عن� ��لة ��عتب�� ،١,٩٦ �لى تصل ل( ��� ��لة غي� (Z) قيمة �عتب��

% ٩٩ ثقة مست�, عن� ��لة ��عتب�� ،٢,٥٨ م. �@قل ١,٩٦ بلغ� ��� فأكث�% ٩٥

 -�Independentلمستقلة للمجم�عا�) � (��ختبا� فأكث�، ٢,٥٨ بلغ� ��� فأكث�

Samples (T) Test حسابيي. مت�س#ي. بي. للف��4 �إلحصائية �ل�اللة ل���سة 

 Interval Or �لنسبة @� �لمسافة ن�L م. �لمتغي��� @ح� ىف �لمبح�ثي. م. لمجم�عتي.



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 
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Ratio، ل��ح� �لبع� �� �لتباي. �تحليل� Oneway Analysis of Variance لمع���� 

 �لحسابية �لمت�س#ا� بي. للف��4 �إلحصائية �ل�اللة ل���سة ANOVA باس( �ختصا��

 �لنسبة @� �لمسافة ن�L م. �لمتغي��� @ح� ىف �لمبح�ثي. م. مجم�عتي. م. ألكث�

Interval Or Ratio.  

wöbnã@ò�a‰†Ûa@Z@ @

 تتنا�ل �لتى �لع�بية �لفضائية بالقن��� �لح���ية للب��مج �لمبح�ثي. شاه�1م مع�ل �

  : �إلستشها� م�ض�عا�
 تتنا�ل ى�لت �لع�بية �لفضائية بالقن��� �لح���ية للب��مج �لمبح�ثي. مشاه�1 مع�ل) ١ (ج��ل

 �لجامعة لن�L �فقا �إلستشها� م�ض�عا�

 �لجامعة  �إلجمالي خا^ حك�مي @ ه�<

 % � % � % � % � �لمع�ل
 ٣١,٣ ١٤١ ٢١,٣ ٣٢ ٥٦,٧ ٨٥ ١٦,٠ ٢٤ ��ئما

 ٢٩,٣ ١٣٢ ١٦,٠ ٢٤ ٢٨,٧ ٤٣ ٤٣,٣ ٦٥ @حيانا

 ٣٩,٣ ١٧٧ ٦٢,٧ ٩٤ ١٤,٧ ٢٢ ٤٠,٧ ٦١ ال

 ١٠٠,٠ ٤٥٠ ١٠٠,٠ ١٥٠ ١٠٠,٠ ١٥٠ ١٠٠,٠ ١٥٠ �إلجمالى

  ٠,٠٠١= �ل�اللة ٠,٠٠٠= �لمعن�ية مست�, ٤= �لح�ية ��جة ١٠٩,٩٣٦= ٢كا قيمة
  ٠,٤٤٣= �لت��ف4 عاملم

 �لح���ية �لب��مج يشاه��. �لمبح�ثي. م.% ٣١,٣ @. �لساب4 �لج��ل م. يتضح

 بينما ،)��ئما (�إلستشها� م�ض�عا� تتنا�ل ى�لت �لع�بية �لفضائية بالقن���

 �بحسا8 منه(،% ٣٩,٣) يشاه�ها ال (�@خي�� ،)@حيانا (منه(% ٢٩,٣ يشاه�ها

 ى�يعن. �حصائيا ��لة قيمة ى�ه ،٤= ح�ية جة�� عن� ١٠٩,٩٣٦ بلغ� ٢كا قيمة

 �لمبح�ثي. �ليها ىينتم ى�لت �لجامعة ن�L بي. �حصائيا ��لة عالقة �ج�� �ل�

 بالقن��� �لح���ية للب��مج �لمبح�ثي. مشاه�1 مع�ل) خا^ حك�مي، �أل ه�،(

 ،%٩٩,٩ ثقة مست�, عن� �إلستشها� م�ض�عا� تتنا�ل ى�لت �لع�بية �لفضائية

 تشاه� ال �لتى �لعينة @ف��� نسبة ىف كبي� ��تفاL نج� �لساب4 �لع�Q لخال �م.

 �لشبا8 فئة بي. �إلستشها� قضية تتنا�ل ى�لت �لفضائية ��لب��مج �لقن��� تتابع @�

 ل�ج�� �لنسبة ه�D تشي� ى�بالتال ،%٣٩,٣ �لنسبة تل� بلغ� حي& �ل���سة، عينة

 �ج�� ع�( �لى �لم�تفعة لنسبة� تل� تشي� حي& �لشبا8 فئة بي. حقيقية @ مة

 قضية مثل �حي�ية هامة بقضية) �لشبا8 (�ل���سة مجتمع جان8 م. كا� �هتما(

 فئة بأ, @� �لفلس#ينية �لقضية بشه��2 @� �لش�#ة ب�جال �لخا^ س��2 �الستشها�

 تل� بأهمية �لشبا8 ت�عية م. �إلعال( على �ها( كبي� ��� يقع �هنا @خ�,،

 �@ما. بأم. ى��لخا�ج ى�ل��خل �لت�ب^ ىف تتمثل ق� ىلت� �بأبعا�ها �لقضية

 �@ف��� لعناص� �لقان�. على �لخا�جة �لفئا� بعQ �سته��� خالل م. بال�ه(

  .�لش�#ة

 بالقن��� �لح���ية �لب��مج #�حتها كما للشهي� �إلعالمية �لص��1 ��قعية م�, �

  : �لمبح�ثي. ن*� �جهة م. �لع�بية �لفضائية
 �لفضائية بالقن��� �لح���ية �لب��مج #�حتها كما للشهي� �إلعالمية �لص��1 عية��ق ,م�) ٢ (ج��ل

  �لجامعة لن�L �فقا �لع�بية
 �لجامعة  �إلجمالي خا^ حك�مي @ ه�<

 % � % � % � % � �لص��1
 ٥٤,٦ ١٤٩ ٦٤,٣ ٣٦ ٥٦,٣ ٧٢ ٤٦,١ ٤١ ��قعية ص��1

 ٢٢,٧ ٦٢ ١٢,٥ ٧ ٢١,١ ٢٧ ٣١,٥ ٢٨ ��قعية غي� ص��1

 ٢٢,٧ ٦٢ ٢٣,٢ ١٣ ٢٢,٧ ٢٩ ٢٢,٥ ٢٠ مت�� نة ��1ص

 ١٠٠,٠ ٢٧٣ ١٠٠,٠ ٥٦ ١٠٠,٠ ١٢٨ ١٠٠,٠ ٨٩ �إلجمالى

  ��لة، غي�= �ل�اللة ٠,٠٩٤= �لمعن�ية مست�, ٤= �لح�ية ��جة ٧,٩٤١= ٢كا قيمة
  . ٠,١٦٨= �لت��ف4 معامل

 ��قعية ,م� مق�مة ىف) �ل��قعية �لص��1 (جا�2 �لساب4 �لج��ل م. يتضح

 �لفضائية بالقن��� �لح���ية �لب��مج #�حتها كما للشهي� �إلعالمية ���1لص

 ص��1(�) ��قعية غي� ص��1 (تسا�� �لمقابل ى�ف ،%٥٤,٦ بنسبة �لع�بية

 ��جة عن� ٧,٩٤١ بلغ� ٢كا قيمة �بحسا8 ،%٢٢,٧ بلغ� بنسبة) مت�� نة

 �لة� عالقة �ج�� ع�( �ل� ى�يعن. �حصائيا ��لة غي� قيمة ى�ه ،٤= ح�ية

) خا^ حك�مي، �أل ه�، (�لمبح�ثي. �ليها ىينتم ى�لت �لجامعة ن�L بي. �حصائيا

 بالقن��� �لح���ية �لب��مج #�حتها كما للشهي� �إلعالمية �لص��1 ��قعية ,�م�

  . �لع�بية �لفضائية

 قضية ع. �لفضائية ��لقن��� �لب��مج تق�مها ى�لت �لص��1 ��قعية تفسي� يمك.

 قضية ع. �لمق�مة �لص��1 ��ض�6 بإيجابية تفي� ى�لت �لسابقة ةبالنتيج �إلستشها�

 بإيجابية �عتقا� هنا� كا. فكلما �لع�بية، �لفضائية ��لقن��� بالب��مج �إلستشها�

 تتف4 �كما تق�يمه، يت( ما ��قعية نح� �لمشاه�ي. ت�قعا� ��تفع كلما �لمضم�.

Dضح� �لتى )٣(�لش�ي� سامى �ي( ���سة �ليه ت�صل� ما �لنتيجة ه��@ Lتفا�� 

 فى �لش�#ة �جال ع. �لمق�مة �لص��1 ب��قعية @جاب�� �ل�ي. �لمبح�ثي. نسبة

  %. ٧٤,٥ �لى لتصل �لتليف ي�نية �ل���ما

 م�ض�عا� معالجة فى �لفضائية بالقن��� �لح���ية �لب��مج مص��قية ��جة �

  : �لمبح�ثي. ن*� �جهة م. �إلستشها�
 �إلستشها� م�ض�عا� معالجة ىف �لفضائية بالقن��� �لح���ية �لب��مج مص��قية ��جة) ٣ (ج��ل

  �لجامعة لن�L �فقا
 �لجامعة  �إلجمالي خا^ حك�مي @ ه�<

 % � % � % � % � �لم�<
ــص��قية ــة م  ب��ج

 م�تفعة
٥٤,٩ ١٥٠ ٦٤,٣ ٣٦ ٥٣,١ ٦٨ ٥١,٧ ٤٦ 

 بعQ ىف عنها يغي8
 �لمص��قية �ألحيا.

٤٥,١ ١٢٣ ٣٥,٧ ٢٠ ٤٦,٩ ٦٠ ٤٨,٣ ٤٣ 

 ١٠٠,٠ ٢٧٣ ١٠٠,٠ ٥٦ ١٠٠,٠ ١٢٨ ١٠٠,٠ ٨٩ �إلجمالى

  ��لة، غي�= �ل�اللة ٠,٢٨٣= �لمعن�ية مست�, ٢=�لح�ية ��جة٢,٥٢٧=٢كا قيمة
  . ٠,٠٩٦= �لت��ف4 معامل

 �لب��مج بمص��قية يعتق��. �لمبح�ثي. م.% ٥٤,٩ @. �لساب4 �لج��ل م. يتضح

 ،)م�تفعة ب��جة (�إلستشها� م�ض�عا� معالجة ىف �لفضائية بالقن��� �لح���ية

 ٢كا قيمة �بحسا8 @حيانا، �لمص��قية عنها تغي8 @نها منه(% ٤٥,١ يعتق� بينما

 �ل� ى�يعن. �حصائيا ��لة غي� قيمة ى�ه ،٢= ح�ية ��جة عن� ٢,٥٢٧ بلغ�

 �لمبح�ثي. �ليها ىينتم ى�لت �لجامعة ن�L بي. �حصائيا ��لة عالقة �ج�� ع�(

 �لفضائية بالقن��� �لح���ية �لب��مج مص��قية ���جة) خا^ حك�مي، �أل ه�،(

  .�إلستشها� م�ض�عا� معالجة ىف

 تشكل ,�ل� عا( بشكل ى�إليجاب �التجاD ح�ل �جماL �ج�� �لى �لنتيجة ه�D تشي�

 تنا�ل� ى�لت �لفضائية ��لقن��� �لب��مج متابعة @� مشاه�1 ج��2 �لمبح�ثي. ل�,

 نسبة ��تفاL ح�ل �لساب4 �لج��ل نتائج يه�ل @شا�� ما �ه�� �الستشها�، قضية

 ه�D تتف4 كما �لقن���، تل� ىف �لمق�( �لمضم�. �ض�6 ���جة �لمضم�. ��قعية

 نسبة @. @فا�� ى�لت )٤()صالح �ل ه��2 فا#مة (���سة �ليه ت�صل� ما مع �لنتيجة

  . �لمص�ية �لفضائية �لقن��� تبثة فيما ثقتها @ك�� �ل���سة عينة م.% ٦٠,٨٧

Ôßpby2@ò�a‰†Ûa@Z@ @

  منية �فت��� @#�ل،  منية فت��� عب� �تج�يبية مي��نية ���سا� �ج��2 .١

 �لجمه�� تقييما� على للتع�� �لمختلفة �الستشها� م�ض�عا� �ح�ل مختلفة،

  . ��ل��لية �لمحلية �لسياسية �لتح�يا� *ل ىف �خص�صا ��ئ(، بشكل

 �قيا' �لع�بية ائيا��لفض بعQ خالل م. �لشه��2 ص��1 تش�ية *اه�1 ���سة .٢

 مضامي. م. �لقن��� تل� تحمله بما تأث�D ,�م� �ل*اه�1 تل� ىف �لجمه�� �@,

  . �م���' مخ## بأسل�8 �م��جهتها معالجتها لكيفية �ص�ال �عالمية

 �لعالقة #بيعة ىف تأثي�ها �ح��� �الستشها� م�ض�عا� �شكالية ب���سة �الهتما( .٣

 بحثيا لها يت#�4 ل( �لقضية ه�D @. حي& ،��لم��هقي. �لش�#ة �جال @جه 1 بي.

  . �لمختلفة �لمجاال� @� �إلعال( مجال ىف �لباحثي. قبل م. ى�لكاف بالق��

pbî•ìm@ò�a‰†Ûa@Z@ @

 بفضل ��العت��� عليه( �إلعال( �سائل ت�كي  �محا�لة �لشه��2 بفئة �الهتما( .١

 �ل�#. @م. حماية ىف ��جبه( ي��G. �ه( �لشها�1، ش�� نال�� مم. �لشه��2

  . جميعا �#ننا ألبنا2 @فضل مستقبل بنا2 ىف �يساهم�.

 �لب��مج خالل م. �ألمنية م��كاته( �تنمية �لم��هقي. ل�, ى�ألمن ى�ل�ع �فع .٢

 �ألساسية �ب�*ائفها �لش�#ة @جه 1 بق#اعا� �لم��#ني. �تع�ي� �لح���ية،

  . تق�مها ى�لت �إلنسانية ��ألنش#ة
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  .مستم� بشكل �لم��هقي. ل�, �لش�#ة جها  ه��2لش �ل�هنية �لص��1 قيا' ىينبغ .٣

ÉuaŠ½a@Z@ @

 م. عينة ل�, �لعقلية باليق*ة �عالقتها �لنفسية �لضغ�#: ي�س� محم� @حم� .١

 �لعل�� سلسلة �لبعF جامعة مجلة #�#�'، محاف*ة ىف �لشه��2  �جا�

 ��لع� ��ال�بع�.، �لثال& �لمجل� �لت�بية، كلية �مش4، جامعة س��يا،  (،�لت�ب�ية

  ). ٢٠٢١ سنة @ب�يل ��لعش�ي.، ,�لحا�

 �لع�بية �إلخبا�ية �لفضائية للقن��� �لتع�Q: محم� ىمص#ف على �يما. .٢

 ���سة: �لمص�< ى�لجامع �لشبا8 ل�, ى�لسياس بالتعص8 �عالقته ��إلنت�ن�

 كلية �لقاه�1، جامعة �لقاه�1،  (منش��1، غي� ماجستي� �سالة مي��نية، تحليلية

  ). ٢٠٢٠ سنة ��لتليف ي�.، إل��عة� قس( �العال(،

 �لتليف ي�نية �ل���ما ىف �لش�#ة �جال لص��1 �لم��� �ل��قع: �لش�ي� ىسام �ي( .٣

 جامعة مص�، (،�لعا� �ل��) لبح�F �لمص�ية �لمجلة �لمص�,، �لشبا8 ل�,

 �لع�� عش�، �لتاسع �لمجل� �لعا(، ,�ل�@ بح�& م�ك  �إلعال(، كلية �لقاه�1،

  ). ٢٠٢٠ سنة ا�'،م -يناي� �أل�ل،

 �ل�هنية �لص��1 تشكيل ىف �لمص�ية �لفضائيا� ���: صالح �ل ه��2 فا#مة .٤

 ،�إلعال� لبح�F �لمص�ية �لمجلة �لصعي�، جن�8 جمه�� ل�, �لش�#ة ل�جل

 سنة �يسمب�، �@�بعي.، �ثنا. �لع�� �إلعال(، كلية �لقاه�1، جامعة �لقاه�1،(

٢٠١٢ .(  
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Òa†çüaZ ىف �لف�عية �أله��� �تح��� للتعل(، �لقابلي. عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال م. عينة ل�, �ل��� فاعلية لتنمية ,��شا� ب�نامج فاعلية م. �لتحق4 ىف �له�� يتح�� 
 م. عينة ل�, �ل��� فاعلية تنمية ىف �لب�نامج فاعلية ,م� ع. �لكش� للتعل(، .�لقابلي عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال م. عينة ل�, �ل��� فاعلية لتنمية ,��شا� ب�نامج �ع���

 بع� للتعل( �لقابلي. عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال عينة م. �لتج�يبية �لمجم�عة ل�, �ل��� فاعلية ىف �لتحس. �ستم���ية م. �لتحق4 للتعل(، �لقابلي. عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال
  .عا() ١٢ - ٩ (م. للتعل( �لقابلي. عقليا �لمتأخ�ي. لأل#فال �ل��� فاعلية مقيا' �ع��� �إل�شا�<، مج�لب�نا ت#بي4 م. �النتها2
wèä½aZ لتج�يبي �لمنهج �ل���سة �ستخ�م��.  
paë…üaZ فاعلية تنمية ب�نامج� ،�ل��� ةفاعلي مقيا'� ،�لت��فقى �لسل�� مقيا'� ،�لخامسة �لص��1 لل�كا2 بينية ستانف��� مقيا' ى�ه لل���سة @���� باستخ��( قام� 
@.�لفك�ية �لت�بية م���' فى �أل#فال سجال�� ،�لثقافى ى�الجتماع ,�القتصا� �لمست�, مقيا'� ،�ل��� @
òäîÈÛaZ م. ائه(�ك نس8 �تت���6 عا(،) ١٢ - ٩ (بي. �ل منية @عما�ه( �ت���ح� ،)�نا& - �ك�� (عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال م. #فل ٢٠ م. �ل���سة عينة �تك�ن�

  . �لقلي�بية بمحاف*ة �لفك�ية �لت�بية بم��سة) ٦٩ - ٥٤(
wöbnäÛaZ .ت#بي4 �بع� قبل �لقياسي. ىف �لتج�يبية �لمجم�عة ى�لقياس ��جا� �ت8 ىمت�س# بي. �حصائيا ��لة ف��4 ت�ج� @نه �ل���سة �ليها ت�صل� ى�لت �لنتائج @ه( �م 

 �لقياسي. ىف �لضاب#ة �لمجم�عة ��جا� �ت8 ىمت�س# بي. �حصائيا ��لة ف��4 ت�ج� ال� ،�لبع�< �لقيا' �تجاD ىف ��ل� �ل��� فاعلية مقيا' على �لب�نامج �ج����2
بع� �لقيا' ىف ��لضاب#ة �لتج�يبية �لمجم�عتي. ��جا� �ت8 ىمت�س# بي. �حصائيا ��لة ف��4 ت�ج�� ،�ل��� فاعلية مقيا' على �لب�نامج �ج����2 ت#بي4 �بع� قبل

 �لتج�يبية �لمجم�عة ��جا� �ت8 ىمت�س# بي. �حصائيا ��لة ف��4 ت�ج� ال� ،�لتج�يبية �لمجم�عة �تجاD ىف ��ل� �ل��� فاعلية مقيا' على �لب�نامج ����2ج� ت#بي4
  . �ل��� فاعلية مقيا' على �لتتبعى ��لقيا' �لب�نامج �ج����2 ت#بي4 بع� �لقيا' ىف

Development of Self- Efficacy in a Sample of the Mentally Retarded Educable Children 

Objective: Defines the main objective of the study: to verify the effectiveness of a pilot program for the development of self- efficacy among a 

sample of children retarded who are able to learn, identified sub- goals of the study in the preparation of a pilot program for the development of 

self- efficacy among a sample of children retarded who are able to learn, detect the effectiveness of the program in Development self- efficacy 

among a sample of children retarded who are able to learn, check the continuity of the improvement in self- effectiveness of the experimental 

group from a sample of children retarded consenting to learn after the completion of the application of the counseling program, preparing oneself

for children latecomers effective measure mentally consenting to learn from (9- 12) year. 

Methodology: The researcher used the experimental method in the study, and using the tools of the study, namely, (a measure of the Stanford 

interface intelligent fifth photo Measure harmonic behavior of self- reliance and socio- economic and cultural level gauge the effectiveness of the 

development of children's records in intellectual education schools) program effectiveness scale.  

Sample: The study sample consisted of 20 children from children retarded (males- females), and ranged in age span between (9- 12) a year, 

ranging from IQ ratios (54- 69), the School of Abu Bakr- Intellectual Education- Qaliubiya. And 20 or from the mothers of retarded children, and 

the children and teachers in the school population 5 parameters.  The study has been the subject of the counseling program applied to a sample of 

10 children late mentally susceptible to learn, school Abu Bakr- Intellectual School of Education- Qaliubiya Governorate. 
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 �تق�مه مستقبله بنا2 ىف عليه يعتم� ,بش� م��� @ه( مجتمع ,@ ىف �أل#فال يعتب�

 كافة �#ا� �فى �لتخصصا� كافة م. بمشكالته( مت �ي�� �هتماما هنا� @صبح ث( �م.

 م. �الهتما( ه�� �@سالي8 #�4 �ختلف� ��. �لمست�يا� جميع �على �لمجاال�

 �لخ�ما� �ت�في� به( �الهتما( ض���1 على جميعها تتف4 @نها �ال آلخ� تخص^

  ).١٩٩٩ �ل�خاخنى، �ب��هي(. (له( �لض���ية

 ميال� �لمشكال� ه�D ضم. �م. �لمشكال� م. كثي�� �ل#ف�لة فئة ضم. �ي�خل

 ت��جه ى�لت �لمشكال� @صع8 م. ى�لعقل �لتأخ� يعتب� حي& عقليا، متأخ�� #فل

 مهمة تق�مه مع�ل  يا�1 على ��لعمل عقليا �لمتأخ� �ل#فل �عاية تمثل ث( �م. �ألس�1

  )٢٠٠٧ شلبى، �فا2. (�أل�ل �لمقا( ىف �نسانية

 Educable Mentally Retardedللتعل( �لقابلي. عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال �يحتا?

(EMR) ل�ص�ل ىعل مساع�ته( به�� ى�تأهيل �ت�ب�ية تعليمية �خ�ما� �عاية ى�ل� 

 قام� �ل� @جل �م. ��لمجتمعي، ى�لشخص �لت��ف4 حي& م. مست�, @فضل ى�ل

 مختل� تعليمه( عملية @. ��عتب�� �لم���'، م. �لع�ي� بإنشا2 ��لتعلي( �لت�بية � ��1

 �ل#بيعية بيئاته( مع بإيجابية �لتفاعل ىعل تساع�ه( ى�لت �لحياتية �لمها���

 �لحياتية �لمها��� ىعل �لمستم� �ي�8لت� خاصة �لمهمة، �ألم�� م. ��الجتماعية

 حيا1. (�لحيا1 ىف مثم� بشكل �الن�ما? له( تتيح ى�لت �لمناسبة �لسل�كية ��لعا���

  ).٢: ١٩٩٦ �لمGي�،

òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �فقا �فعال ى@ساس ��� �له( �لمجتمع م. ج �2 عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال يع�

 �ل#فل ميثا4 �ل� على @ك� �لق� تصا�ية،��الق �الجتماعية �لتنمية خ## ىف إلمكاناته(

 ت�ب�يا ��عايته ,�لمص� �ل#فل لحماية عق� حي&) ١٩٩٩ �لى ١٩٨٩( ,�لمص�

 �لمتأخ�ي. م. �لفئة ه�D #فل �يتمي . معاقا �ل#فل كا. ل� حتى �نفسيا ��جتماعيا

 ن*�� ��ل� �لمختلفة بالخب��� ��لم��� �لمما�سة خالل م. �لتعل(؛ على بالق��1 عقليا

  ).١٤٤: ٢٠٠٥ �ل��سا.، فا��4. (ل�يه( كبي�1 #اقة ل�ج��

 بل فحس8، �لتعلي( مجال ىف تنحص� ال عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال مشكلة @. �يب��

 به(، �لمحي#ي. مع لتفاعله( هاما @ساسا يع� ,�ل� ى�الجتماع �لمجال لتشمل تمت�

 بص��1 �لمجتمع ىف جه(�م بغية �لمجتمع ىف �لم#ل�بة �لي�مية �لحيا1 بمها( �قيامه(

 بشكل منخفضة ل�يه( �ل��� فاعلية �. حي& �ل�عاية؛ @سالي8 @فضل �ت�في� سليمة،

 �لع لة �لى ت�G, �ق� به( �لمحي# ��لعال( @ق��نه مع تفاعله( على فتأث� كبي�

  ).٢٠: ٢٠٠٠ ب��لنص�،� م�ح�. (�الجتماعي ��ل�فQ �الكتئا8 �@يضا �الجتماعية

 عقليا �لمتأخ�ي. ل�, �ل��� فاعلية تحسي. تنا�ل� ى�لت ابقة�لس �ل���سا� �لن��1

 �تشي� �ل���سة، به�D للقيا( �ل��فع كا. مما) �لباحثة �#الL ح��� ىف (�لع�بية �لبيئة ىف

 فاعلية تنمية �لى ,��شا� ب�نامج ي�G, هل �لتالي ى�ل�ئيس �لس�Gل �ل���سة مشكلة

  للتعل(؟ �لقابلي. عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال م. عينة ل�, �ل���

Òa†çc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 م. عينة ل�, �ل��� فاعلية لتنمية ,��شا� ب�نامج �ع��� �لى �ل���سة ه�D ته��

  .�لب�نامج ه�� فاعلية م�, ع. ��لكش� للتعل(، �لقابلي. عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال

òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 م. مه( 8جان �ث��2 ىف �لمساهمة �لى �ل���سة ه�D ىتسع: �لن*�ية �ألهمية .١

 �ل���سة ه�D �تسه( �ل���، فاعلية �ه� ��الجتماعية �لنفسية �ل���سا� مجاال�

 فئة @��2 تحسي. ىف تساع� ى�لت ��إل�شا��� �لمقت�حا� بع� بعQ تق�ي( ىف

  .تفعله( محي# ىف للتعل( �لقابلي. عقليا �لمتأخ�ي.

 م. يمك. ئجنتا م. عنه تسف� فيما �ل���سة �ألهمية ت*ه�: �لت#بيقية �ألهمية .٢

 ل�, �ل��� فاعلية تنمية كيفية ىف ��لم�بيي. ��آلبا2 �لمس�Gلي. ت�جيه خاللها

  .�لعقلي �لتأخ� ��, م. @#فاله(

áîçbÐß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �لف�� مساع�1 بها يت( ى�لت �لعملية بأنه �ج��ئيا �لباحثة �تع�فه: �لنفسي �إل�شا� �

 بشكل �لمجتمع مع عليتفا ىك �ح��'، ق���� م. ل�يه ما جميع �ستخ��( على

 تت( �لعملية �ه�D �ل���، �فاعلية ى�لنفس ��لت��ف4 بال��� �ل�ضا ل�يه �يحق4 سلي(

 للتعل( �لقابلي. عقليا �لمتأخ�ي. ��أل#فال ،)�لم�ش� (�لباحثة بي. �لتفاعل #�ي4 ع.

 من*( بشكل �لم�ض�عة ��ألنش#ة �لجلسا� م. مجم�عة خالل م.) �لمست�ش�(

 مها��� تنمية م. لتأك� ,���� مستم� بشكل �لعملية ه�D تقي( �يت(). �لب�نامج(

  .@كث� بفاعلية به( �لمحي#ة �لبيئة مع �لتعامل نح� ��فعه( �أل#فال هGال2

 ىف �لمش�فة تتبعه �مح�� �قي4 تكني� بأنه �لب�نامج بها�� سع�ية تع��: �لب�نامج �

 �فقا مح��1، ة مني لم�1 �لنشا# حج�1 بقاعة �لت�ب�, �لم�ق� ��ع��� تهيئة

 بالنم� �ل#فل ىعل �يع�� �لمنش��، �لتكامل فيه ي*ه� مح�� ها�� �تقيي( لتخ#ي#

  ).٣٣: ١٩٩٦ بها��، سع�ية. (فيه �لم�غ�8

 @� �لف�� يخ^ م�ض�L ,@ لبح& مصممة خ#ة بأنه �لب�نامج �يبي� �يع��

 ي،�لعاسم �ياQ. (�لمح��1 �لعمليا� بعQ أل��2 ها�فة تك�. @. ش�ي#ة �لمجتمع

٣٠: ٢٠٠١.(  

 �لخب��� مجم�عة ع. عبا�1 بأنه �ل���سة ه�D �#ا� ىف �لب�نامج يع�� �@خي��

 سليمة علمية @س' ىعل ��لمن*مة �لمخ##ة �لمباش�1 �غي� �لمباش�1 �إل�شا�ية

 �لخب��� تشمل بنا12 ب#�يقة تق�( ى�لت �جماعيا، ف��يا �إل�شا�ية �لخ�ما� لتق�ي(

 �أل#فال مساع�1 بغية �لمختلفة، ��لمها��� ة��ألنش# �لمن*مة ��لت��يبا�

 فاعلية (�مكاناته( تنمية ى��ل �حاجاته(، مشكالته( ى�ل للتع�� عقليا �لمتأخ�ي.

 �جتماعية @� �نفعالية @� نفسية مشكال� @� صع�با� م. ي��جهه( ما � �2) �ل���

 ع�� .م ��ل� بنا2، بشكل ى��الجتماع ى�لنفس �لت��ف4 لتحقي4 ��ل� نمائية، @�

  .مح��1  منية فت�1 خالل �لجلسا� م.

 ى�لنفس للAmerican Association 8# �ألم�يكية �لجمعية ع�ف�: �لعقلي �لتأخ� �

 �لتأخ� �لعقلية لالض#��با� ى�إلحصائ ى�لتشخيص �ل�ليل م. �ل��بعة #بعتها ىف

 يك�. �لعامة �لعقلية �لق��1 ىف ,�لعا� �لمست�, ��. ملح�* �نخفاQ بأنه ى�لعقل

 س. قبل ى�لعقل �لتأخ� �ي*ه� ى�لتكيف �لسل�� ىف ملح�* بانخفاQ مصح�با

  (APA, 1994: 40). عش� �لثامنة

 �لنق^ م. حالة بأنه ى�لعقل �لتأخ�) ٢٠ -١٩: ٢٠٠٠ فهمي، نا�� (يع��

 �لجها  م�ك  ىف �إلصابة ع. ناشئ م�Q ع. @� �لتغ�ية س�2 ع. ناتجة ى�لعقل

  ين8 (�تع��. �ل�ال�1 @ثنا2 @� بع� @� قبل �إلصابة ه�D تك�. �ق� ى�لعصب

 �ل#فل �ل� بأنه �لت�ب�ية �لناحية م. عقليا �لمتأخ� �ل#فل) ٢٥٠: ٢٠٠٢ شقي�،

 ى�ل���س �لفصل ىف  مالئه مست�, نف' ىف ى�ل���س �لتحصيل يست#يع ال ,�ل�

  ).٧٥ -٥٠ (بي. �كائه نسبة �تقع ى�ل من �لعم� نف' ى�ف

 تح�& ع��مل بسب8 �لعقلية �ل�*ائ� نم� ىف تأخ� نهبأ �لباحثة تع�فه �@خي��

 مما بيئية ع��مل @� جينية @� ���ثية تأثي��� نتيجة بع�ها @� قبلها @� �ل�ال�1 @ثنا2

�Gث� �لمختلفة �لمها��� ىف قص�� �لى ,يGى�الجتماع �لف�� سل�� على �ي 

  .عش� �لثامنة عم� قبل �يح�& ��لتكيفي،

 �@#لقها �ل��� فاعلية مفه�( �ضع م. @�ل Bandura بان���� يع�: �ل��� فاعلية �

 �ألعمال ��نجا  لتن*ي( ق���ته(، على �ألف��� @حكا( بانها. �لف�� معتق��� على

 ع�فها كما ،(Bandura, 1986: 39). �أل��2 م. ��ضحة @ن��L تحقي4 تت#ل8 ى�لت

 انا���إلمك �لخصائ^ ت��ف� بأنها) ١٩٩٩ عثما.، �م�يحة م�سى نجا1 (م. كال

 على ��لتغل8 ��لنم� �لت#�� �تحقي4 �أله��� ببل�M للف�� يسمح بما �لشخصية

 لخ�مة �إلمكانا� ��ستثما� �لمختلفة باألسالي8 ل�ل� �لم��جهة ��لعقبا� �أل ما�

Dع�� حي&. ��الجتماعية ��لبيئية �لشخصية �أله��� ه� pكي�ت (Kirsch, 

 ع. بعي�� �لسل��، �نجا  على �تهق�� ىف �لشخ^ ثقة بأنها �ل��� فاعلية (2000

  .�لتع ي  ش��#

 على عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال ق��1 بأنها �ج��ئيا �ل��� فاعلية �لباحثة �تع��

 �ق���ته( �أل��2 م. ��ضحة @ن��L تحقي4 تت#ل8 �لتى �لمها( بعQ ��نجا  تن*ي(

 ا(@حك تتضم. �ل��� فاعلية �. حي&. سلي( بشكل �أل��2 ه�� على �لحك( على
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 على �لحك( تشمل كما مح��1، مهمة �نجا  على ق��ته( م�, على �لشاملة �ألف���

 ��لقيا( للمعل�ما� �لف�� �كتسا8 @ثنا2 �ل��� فاعلية على ت#�@ �لتى �لتغي���

  .بالتجا�8

pb�a‰†Ûa@òÔib#ÛaZ 

  :عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال ل�, �ل��� فاعلية تنا�ل� ���سا� �

 ,Kojima, Ikeda)�ه�س�كا�� هاشيم�ت�، �،كان �يكي��، ك�جيما، @ج�, .١

Kanno, Hashimoto& Hosokawa, 2001) مست�, ىف بحث� ���سة 

 مقا�نتا �لبسي# �لتأخ� ��, عقليا �لمتأخ�ي. �ال#فال ,ل� �ل��� فاعلية

 عقليا متأخ� #فال ١٥٧ تشمل �ل���سة عينة كان� حي& �لعا�يي.، باأل#فال

 �العما� مختل� م. عا�يي. #فال �١٥٧ مختل� @عما� م. �لتأخ� ىبسي#

 م. �ل��� فاعلية مقيا' �ل���سة ��ستخ�م�. �لجنسي. م. @#فال �شمل�

 ,ل� �ل��� فاعلية ىف ملح�* �نخفاQ �لنتائج ��*ه��. �لباحثي. �ع���

 �لعا�يي.، باأل#فال مقا�نة �ل��� فاعلية مقيا' على عقليا �لمتأخ�ي. �ال#فال

 ,ل� �ل��� فاعلية �نخفاQ ىف �لجن' �� ى�ل من للعم� تأثي� ي�ج� ال ��.

  .�ال#فال هGال2

 �لنفسية �آلثا� على �لتع�� �لى ه�ف� ب���سة (Howard, 2006) ه���� �قا( .٢

 على �لعن� ه�� �@ث� عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال تجاD �لعن� ع. �لناتجة

. ��لم��جهة �لعن� م. ��لخ�� ��إل�ها4 ل�يه(، �ل��� فاعلية مست�,

 يتع�ض�. �ل�ي. عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال م. ٤٣ ع�� �ل���سة ل��شم

 ال �منة بيئة ىف يعيش�. �ل�ي. عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال م. ٣٧ �ع�� للعن�

 فاعلية �مقيا' ,�الس� �لعن� مقيا' �ل���سة �ستخ�م� حي& بالعن�، تتس(

 �نخفاQ �ل���سة نتائج �@*ه�� ،Glasgow جالسج� �ع��� م. �ل���

 �لغي� �أل#فال ل�, �ل��تية �لكفا12 ���تفاL �لعن� م. �أل#فال ا��مخ

 فاعلية @. حي& للعن� يتع�ض�. �ل�ي. باأل#فال مقا�نة للعن� مع�ضي.

 �أل#فال ,ل� كبي� بشكل تنخفQ �لكنها منخفضة �لمجم�عتي. ,ل� �ل���

 �لعن� مست�يا� بي. �لكبي�1 �لعالقة �لنتائج �@*ه�� للعن�، �لمع�ض�.

  .�لف�� ل�, �ل��� فاعلية مست�, على �لعن� يأث� حي& �ل��� اعلية�ف

 (Nota, Ferrari& Soresi, 2007) ى�س��يس ,�في��� ن�تا ���سة �ه�ف� .٣

 �أل#فال ,ل� �لحيا1 �ج��1 �ل��� فاعلية بي. �لعالقة على �لتع�� �لى

 �أل#فال م. ١٤٦ على تشمل �ل���سة عينة �كان�. عقليا �لمتأخ�ي.

 فاعلية �مقيا' �لحيا1 ج��1 مقيا' �ل���سة ��ستخ�م� عقليا، ي.�لمتأخ�

 ج��1 م. كال بي. م�جبة ��تبا#ية عالقة �ج�� �لنتائج �@*ه�� �ل���،

  .�ل��� �فاعلية �لحيا1

  :عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال ,ل� �ل��� فاعلية تنمية تنا�ل� ���سا� �

 ,Lee, Peterson, Jana& Dixon) ��يكس�. �جانا �بيت�س�. ىل @ج�, .١

 فاعلية تنمية ىف �ل��p ب�نامج @ث� على �لتع�� �لى ته�� ���سة (2010

 م. مجم�عة على �ل���سة @ج�ي� حي& عقليا، �لمتأخ�ي. �أل#فال ل�, �ل���

 مقيا' �ستخ��( �ت( �لعقلي، �لتأخ� ��, م. #فال ١٤٦ ع��ه( بلغ �أل#فال

 ،(Peterson, Lowe& Nothwehr, 2009) �ضعه ,�ل� �ل��� فاعلية

 ,ل� �ل��� فاعلية تنمية ىف �ل��p نم��? فاعلية �لى �ل���سة نتائج �ت�صل�

  .�ل��� فاعلية مقيا' على عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال

 ب���سة (Nota, Ginevra& Carrieri, 2010) �سا�ي� �جينف�� ن�تا �قا( .٢

 عقليا .�لمتأخ�ي م. عينة ل�, �ل��� �فاعلية �ل�*يفية �لمها��� تنمية بحث�

 �لشخصية، �لمقابلة #�ي4 ع. �ختيا�ه( ت( حي& ف���، ١٢٩ ع��ه( بلغ

 �لنتائج �@ك�� �ل���، فاعلية �مقيا' �ل�*يفية، �لمها��� مقيا' ع. فضال

 عينة ل�, �ل��� فاعلية تحسي. ىف �ل�*يفية �لمها��� تنمية فاعلية على

  .عقليا �لمتأخ�ي. م. �ل���سة

 �ل��� فاعلية تنمية �لى (Mesa& Elias, 2014) ��ليا' ميسا ���سة �ه�ف� .٣

 �لم��ق� بعQ خالل م. �لبسي# �لتأخ� ��, عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال ,ل�

 ��ستخ�م� �لتج�يبي، �لمنهج �ل���سة @تبع� حي& �لتفاعلية، ��ألنش#ة

 �ل���، بفاعلية خا^ ��ستبيا. ى�لعقل بالتأخ� خا^ �ستبيا. �ل���سة

 ىعش��ئ بشكل �لعينة �ختيا� �ت( بال���سة، �لخا^ ج�لب�نام �لى باإلضافة

 ��صل لن�. ىف �لقائمي. �لبسي# �لتأخ� ��, عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال م.

 فاعلية �لى �ل���سة نتائج �ت�صل� بسي#، ىعقل تأخ� ��, #فال ٥٠ ع��ه(

 هGال2 ,ل� �ل��� فاعلية  يا�1 ىف �لتفاعلية �الجتماعية ��لم��ق� �ألنش#ة

  .ال�أل#ف

kîÔÈm@âbÇ@óÜÇ@pb�‰a†Ûa@òÔib#ÛaZ@ @

 ,ل� �ل��� فاعلية تنا�ل� ى�لت �ل���سا� مجم�عة م. ع�ضه سب4 ما خالل م.

 �ألجنبية �ل��ل ىف @ج�ي� �ل���سا� ه�D مع*( @. يتبي. عقليا، �لمتأخ�ي. �أل#فال

 ىف كبي� ��� م. لها لما �الهتما( م. �لكثي� �ل���سا� له�D @ع#� ى�لت �لمتق�مة،

 عملية ىف يسه( مما �ل��تي، �الستقالل �لمختلفة بمست�ياته( �أل#فال هGال2 �كسا8

 خاصة ���سا� �ج�� ين�� ل�ل� بسه�لة، �لمحلية مجتمعاته( ��خل �ن�ماجه(

Lحس8 ى�لع�ب �لعال( ىف ى�لعلم �لبح& ساحة على �ل���سة بم�ض� Lلباحثة، �#ال� 

 �ل���سا� �لى �بالنسبة �لم�ض�L، ه�� ىف �ألجنبية �ل���سا� ع�� قلة �لى باإلضافة

 �لمتأخ�ي. �أل#فال غي� @خ�, عينة على كان� �ل��� فاعلية تنا�ل� ى�لت �لع�بية

 �لعم�ية م��حله( بمختل� �لعا�يي. �أل#فال مع �ل��� فاعلية تنا�ل م. فمنه( عقليا،

 �ج�ي ال �لك. �لسمعى، �لتأخ� ��, �أل#فال مع �ل��� فاعلية تنا�ل م. �منه(

 حتى ى�لعقل �لتأخ� مع �ل��� فاعلية تنا�ل� �لباحثة �#الL ح��� ىف ع�بية ���سا�

  .�ل���سة تا�يخ

QëŠÏ@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �لمجم�عة ى�لقياس ��جا� �ت8 ىمت�س# بي. �حصائيا ��لة ف��4 ت�ج� .١

 فاعلية مقيا' على �لب�نامج �ج����2 ت#بي4 �بع� قبل �لقياسي. ىف �لتج�يبية

  .�لبع�< �لقيا' تجا�D ىف ��ل� �ل���

 ىف �لضاب#ة �لمجم�عة ��جا� �ت8 ىمت�س# بي. �حصائيا ��لة ف��4 ت�ج� ال .٢

  .�ل��� فاعلية مقيا' على �لب�نامج �ج����2 ت#بي4 �بع� قبل �لقياسي.

 �لتج�يبية �لمجم�عتي. ��جا� �ت8 ىمت�س# بي. �حصائيا ��لة ف��4 ت�ج� .٣

 �ل��� فاعلية مقيا' على ب�نامج�ل �ج����2 ت#بي4 بع� �لقيا' ىف ��لضاب#ة

  .�لتج�يبية �لمجم�عة �تجاD ىف ��ل�

 ىف �لتج�يبية �لمجم�عة ��جا� �ت8 ىمت�س# بي. �حصائيا ��لة ف��4 ت�ج� ال .٤

  .�ل��� فاعلية مقيا' على �لتتبعى ��لقيا' �لب�نامج �ج����2 ت#بي4 بع� �لقيا'

òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

 قابل عقليا متأخ� #فل عش�ي. ٢٠ ع�� م. �جمالية عينة م. �ل���سة عينة تتك�.

 @#فال ١٠ �لى تقسيمها ت( سنة،) ١٢ -٩ (@عما�ه( تت���6) �نا& - �ك�� (للتعل(

  .ضاب#ة مجم�عة @#فال �١٠ تج�يبية مجم�عة

wèäß@ò�a‰†ÛaZ@ @

  .�لتج�يبي �لمنهج �ل���سة �ستخ�م�

paë…c@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �محم� ب��لنيل� محم�� ع�ي8ت. (�لخامسة �لص��1 لل�كا2 بينية ستانف��� مقيا' .١

  ).٢٠١١ �لسميع،عب� �لم�ج��ب��ع #ه

  ).١٩٩٦ �م <، �ناه� ف�? صف�� تع�ي8. (�لت��فقي �لسل�� مقيا' .٢

  ).٢٠٠٢ �لبحي�<، محم� �ع���( ى�لثقاف ى�الجتماع ,�القتصا� �لمست�, مقيا' .٣

 يةفاعل مست�, تقي' عبا�1 ٢٨ م. �يتك�.) �لباحثة �ع��� (�ل��� فاعلية مقيا' .٤

: �أل�ل �لبع� (كاآلتي @بعا� ع�1 على مقسمة عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال ل�, �ل���

 تن*ي(: �لثال& ��لبع� عبا���، ٧ �لمبا��1: �لثاني ��لبع� عبا���، ٧ بالنف' �لثقة

 لها عبا�1 �كل) عبا��� ٧ �النفعالية �الستثا�1: �ل��بع ��لبع� عبا���، ٧ �ل���

 تن#ب4 ٢ �حيانا تن#ب4 ١ قليال تن#ب4 (كاآلتي مقسمة �ل���جا� م. مجم�عة



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)@òîàäm@òîÜÇbÏ@paˆÛa@ô†Û@òäîÇ@åß@ÞbÐ�þa@(…  ١٠٢ 

  .ل�يه �ل��� فاعلية مست�, نق^ على �ل� �ل �ل#فل ��جة قل� �كلما ،)٣ كثي��

 بي. �لتميي  �ص�4 �لمحكمي. ص�4 �لباحثة �ستخ�م�: �لمقيا' ص�4  .@ 

 على �أل�لية ص��ته ىف �لمقيا' ع�Q ت( حي& �لمتباينة، �لمجم�عا�

 صالحية م�, لتق�ي� ��ل� �لنف' �عل( �لنفسية ة�لصح @سات�1 م. مجم�عة

 بي. ما يت���6 ص�4 معامل ع. �لنتائج @سف�� �ق� �لمقيا'، عبا���

 �لتميي  ص�4 �لباحثة �حسب� �حصائيا، مقب�لة معامال� ى�ه) ١,٠ -٠,٦(

 ت���ح� �ل�ي. �أل#فال عقليا �لمتأخ�ي. ىعينت بي. �لمتباينة �لمجم�عا� بي.

 بي. ما @عما�ه( ت���ح� �ل�ي. ��لم��هقي. عاما) ١٢ -٩( بي. ما @عما�ه(

 ف��4 �ج�� �لى �لنتائج �@شا�� �ل���، فاعلية مقيا' على عاما) ١٥ -١٣(

 �أل#فال عقليا �لمتأخ�ي. ىعينت ��جا� مت�س#ا� بي. �حصائيا ��لة

 �ل���، �تن*ي( ��لمبا��1، بالنف'، �لثقة (�ل��� فاعلية مقيا' على ��لم��هقي.

 �لمعلما�، @� �ألمها� تق�ي� س��2) �لكلية ��ل��جة �النفعالية، الستثا���1

 على �لمقيا' ق��1 على يGك� مما عقليا؛ �لمتأخ�ي. �لم��هقي. �تجاD ىف ��ل�

  .�لمختلفة �لمجم�عا� بي. �لتميي 

 @لفا �معامل �لنصفية، �لتج ئة ثبا� @سل�8 �لباحثة �ستخ�م�: �لمقيا' ثبا�  .8 

rعقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال م. لعينة �لمقيا' ثبا� �لباحثة �حسب�. ك��نبا 

 �ب�غ( �لثبا� معامال� @. حي& بالج��ل، م�ضح ه� كما ،)٣٥= .(

 �لمقيا' تمتع �لى يشي� مما. �م�تفعة ��لة @نها �ال حسابها ى#�يقت �ختال�

  .مقب�ل بثبا�
 �ل�اللة مست�, �لثبا� معامل �لثبا� حسا8 #�4 �لتق�ي� ن�عية

 ٠,٠١ ٠,٧٣٢ ) �جي/ ف��< (�لنصفية �لتج ئة .١
 �أل( �ي�تق

 ٠,٠١ ٠,٧٤٠ ك��نباr @لفا معامل .٢

 ٠,٠١ ٠,٧٦٥ ) �جي/ ف��< (�لنصفية �لتج ئة .١
 �لمعلمة تق�ي�

 ٠,٠١ ٠,٧٨٩ ك��نباr @لفا معامل .٢

 فاعلية تنمية �لى �لب�نامج ه�� حي&): �لباحثة �ع��� (�ل��� فاعلية تنمية ب�نامج .٥

 على �لب�نامج �شتمل �ق� للتعل(، �لقابلي. عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال ل�, �ل���

 �ل��� فاعلية @بعا� تنمية تضمن� �لتى �لمختلفة ��لجلسا� �ألنش#ة م. مجم�عة

  ).�النفعالية �الستثا�1 -�ل��� تن*ي( - �لمبا��1 -بالنف' �لثقة (�هى

  منية خ#ة �ضع �ت( �لب�نامج، قبل �لمقايي' ت#بي4 ت(: �لب�نامج ت#بي4  .@ 

 حي& @سابيع ٦ لم�1 جلسة ١٨ �لب�نامج جلسا� ع�� بلغ حي& �لب�نامج لتنفي�

 �لج��ل �ي�ضح �قيقة، ٤٥ جلسة كل �م�1 �سب�عيا جلسا� ٣ على قسم�

  :�لتالي

  �لب�نامج جلسا� ملخ^
 �لجلسة م�1 �لجلسة ه�� �لجلسة م�ض�L  �لجلسة

 �قيقة ٤٥ . ��ال#فال �لباحثة .بي �لتعا�� يت( �. �تمهي� تعا�� جلسة �أل�لى

 )�ل�كي �ل�ي� قصة (بالنف' �لثقة تنمية �لثانية
 يفـضل  هـل  -كامل بشكل �لقصة ع�Q هل -��ضح ص�ته كا. هل (للقصة ع�ضه #�يقة على �ل#فل يحك( �.

 ). �لع�Q به�� ىيكتف �( @خ�, م�D �لقصة ع�Q �عا�1
 �قيقة ٤٥

 )ك�ك� �ك�ك نشي� (بالنف' �لثقة تنمية �لثالثة
 �ل#فـل  �يستخ�( صحيحة ب#�يقة للنشي� مصاحبة ح�كا� �ي�G, �لنف' ىف �ثقة بثبا�  مالئه @ما( �ل#فل يغنى @.

 . ��لنشي� �لغنا2 مع تتناس8 صحيحة ب#�يقة �لم�سيقية �آلال�
 �قيقة ٤٥

 �قيقة ٤٥ . �لمجم�عة ىف ب���D �يلت ( �ال ها�  ��عة ىف به قا( ,�ل� �ل��� �ل#فل يش�6 �. )�ال ها� ح�Q (بالنف' �لثقة تنمية �ل��بعة

 )�لح� �ل�س( (بالنف' �لثقة تنمية �لخامسة
 يتناقp �@.. �ل�س( ه�� ي�ل �علما ب�سمه قا( ما  مالئه ىلباق �يش�6. �ل�س( #�ي4 ع. ب��خله عما �ل#فل يعب� @.

 . �لمختلفة �س�مه( ح�ل معا �أل#فال جميع
 �قيقة ٤٥

 )�لم�يQ �لفيل قصة (ا���1لمب تنمية �لسا�سة
. شخصيتها بتقم^ �يق�( �لقصة شخصيا� م. شخصية �ل#فل �يختا�. �لقصة ىف �لفيل لعال? حل�ل �ل#فل يق�( @.
 . للقصة �س( �ل#فل يضع �@.

 �قيقة ٤٥

 �Hلشا�IL �لمبا��1 تنمية �لسابعة
 يحكـى  �@.. �ل#�يـ4  عبـ��  ع. ح��بال  مالD2 �ل#فل ينصح @.. �لشا�L ىف ت�ج� @شيا2 ٣ب�ك� �ل#فل يبا�� @.

 . �لشا�L ىف يح�& شاه�D �� له ح�& م�ق� بثبا� �ل#فل
 �قيقة ٤٥

 )�مي نشي� (�لمبا��1 تنمية �لثامنة
 @.. �قـ�,  ��ضـح  بص��  مالئه مع �لنشي� �ل#فل يغنى @.. �#�يقتها �لبي� ىف �مه ��� بتمثيل �ل#فل يق�( @.

 . �لبي� ىف �عمال م. ��ل�ته به تق�( ى�لت ما ل مالئه �ل#فل يس�� �@.. ي�للنش �يقاعية ح�كا� بعمل �ل#فل يبا��
 �قيقة ٤٥

 )�لمل�نة �لمشاب� لعبة (�لمبا��1 تنمية �لتاسعة
 �ين#4 �لمشاب� @ل��. بتمي  �ل#فل يبا�� �@.. له �لصحيح �ل�جه ىف �لمشاب� ��خال ىف  مالئه مع �ل#فل يتناف' @.
 . �لل�. @س(

 �قيقة ٤٥

 )�لجميل ىحمام قصة (�ل��� تن*ي( تنمية اش��1لع
 �ل#فـل  ي��� �@.. ��ئما �لشخصية ن*افته على �ل#فل يحاف* �@.. �لسليمة �لصحية �لعا��� مما�سة �ل#فل يتعل( @.

 . �لقصة ب#ل به قا( ,�ل� �لخ#أ �لسل��
 �قيقة ٤٥

 )هيا هيا نشي� (�ل��� تن*ي( تنمية عش� �لحا�ية
 �ل#فـل  ين*( �@.. ق�, بص�� �لنشي� مجم�عته مع �ل#فل يغنى �@.. �لنشي� ىف �لم�ج��1 ا��لح�ك �ل#فل ينف� @.

 . ��لع � �لغنا2 عن� �لمجم�عة ىف  مالئه �ق��
 �قيقة ٤٥

 )�لتليف ي�نية �لمقابال� لعبة (�ل��� تن*ي( تنمية عش� �لثانية
ـ   مالئـه  مـع  �ل#فـل  �.يتعـا  �@.. ب�قة �لضي� ���� ى�لتلف ي�ن �لم�يع ��� �ل#فل يقل� @.  �لمقابلـة  ����1 ىف

 . �لتلف ي�نية �لمقابلة �ثنا2 ىف للضي� يق�مها س�� ى�لت �السئلة �ل#فل ي�ت8 �@.. �لتلف ي�نية
 �قيقة ٤٥

 )��لخا#ئة �لصحيحة �لسل�كيا� فيل( (�ل��� تن*ي( تنمية عش� �لثالثة
 يـش�6  �@.. �لـشاشة  علـى  تع�Q ى�لت م. خا#ئة�ل ��لسل�كيا� �لصحيحة �لسل�كيا� تح�ي� م. �ل#فل يتمك. @.

 �مـا(  �لصحيح �لسل�� �ل#فل يمثل �@.. �يصححه �لخ#أ �لسل�� �ل#فل ينق� �@.. ل مالئه ي��D ,�ل� �لسل�� �ل#فل
 .  مالئه

 �قيقة ٤٥

 )ل�سي �لق#ة قصة (�النفعالية �الستثا�1 تنمية عش� �ل��بعة
 �ل#فـل  يعبـ�  @.. �لق#ة مع تعامله �#�يقة �لي� �لقصة ب#ل سل�� �ل#فل بنق� �@.. بالحي��. �ل�ف4 �ل#فل يتعل( @.
 . �لقصة ىف ىل�س �لق#ة مع تعامله ىف �لي� سل�� �ل#فل يصحح �@.. �لي� تص�فا� م. �ستيائه ع.

 �قيقة ٤٥

 )�لهن�سية �الشكال نشي� (�النفعالية �الستثا�1 تنمية عش� �لخامسة
 يقـ�(  �@.. @مامه ى�لت �لمشكلة مع به��2 �ل#فل يتعامل �@.. بالغنا2 سعا�ته ع. �يعب� �لنشي� مع �ل#فل يتفاعل @.

 . �لم�سيقية �آلال� ع�� نق^ مشكلة لحل �قت��حا� �ل#فل
 �قيقة ٤٥

 )بالصلصال �لتشكيل (�النفعالية �الستثا�1 تنمية عش� �لسا�سة
ـ   مالئـه  بها قا( ى�لت مال�الع �ل#فل �يقي(. �لعمل ه�� �نجا  عن� سعا�ته ع. �ل#فل يعب� @.  �@.. �لمجم�عـة  ىف

 . عمله �خ#��� �لمجس( عمل #�يقة �ل#فل يش�6 �@.. �لعمل @ثنا2 مشكلة ت��جه عن�ما �لتص�� �ل#فل يحس.
 �قيقة ٤٥

 )بكا� ميال� عي� فيل( (�النفعالية �الستثا�1 تنمية عش� �لسابعة
 ميال�D عي� حفلة تفاصيل �ل#فل ي�ك� �@.. �لفيل( نهاية م. عا�تهس ع. �ل#فل يعب� �@.. �لفيل( نهاية �ل#فل يستنتج @.

 . ميال� عي� حفلة معا �ال#فال يمثل�� �@.. �الخي�1
 �قيقة ٤٥

 )�لمل�نة �لك��� �مى لعبة (ختامية حفلة  عش� �لثامنة
 �@.. �لجلـسا�  ه�D لىع  مالئه ��لى �لباحثة �لى �لشك� �ل#فل يق�( �@.. �لسلة ىف �لمل�نة �لك��� �ل#فل ي�مى @.

Lخ� لقا2 �مل على  مالئه �ل#فل ي��� . 
 �قيقة ٤٥

kîÛb�þa@òîöb–y⁄aZ@ @

 بي. �لف��4 ل�اللة ,�لالبا��مت� �يلك�كس�. �ختبا� �ل���سة �ستخ�م�

 بي. �لف��4 ل�اللة ,�لالبا��مت� ى�يتن ما. ��ختبا� �لم�تب#ة، �لمجم�عا�

  .�لمستقلة �لمجم�عا�

wöbnã@ò�a‰†ÛaZ@ @

� Qلمجم�عة ��جا� �ت8 مت�س#ا� بي. �حصائيا ��لة ف��4 ت�ج�: �أل�ل �لف�� 

 فاعلية مقيا' على �لب�نامج �ج����2 ت#بي4 �بع� قبل �لقياسي. ىف �لتج�يبية

 �لباحثة حسب� �لف�Q ص�4 م. �للتأك�. �لبع�< �لقيا' �تجاD ىف ��ل� �ل���
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 �ي�ضح �لم�تب#ة، لعينا�� بي. �لف��4 ل�اللة ,�لالبا��مت� �يلك�كس�. �ختبا�

  .�لتالي �لج��ل �ل�
 �لبع�< �لقيا' �لقبلي �لقيا'

 ن�عية
 �لتق�ي�

  �لقيا' 
 �لمتغي�

 مت�س#
 �ت8

Lمجم� 
 �ت8

 مت�س#
 �ت8

Lمجم� 
 �ت8

 (Z) قيمة (W) قيمة
 مست�,
 �ل�اللة

 ٠,٠١ ٢,٨٢٩ صف� ٥٥ ٥,٥ صف� صف� بالنف' �لثقة

 ٠,٠١ ٢,٨٢٣ صف� ٥٥ ٥,٥ صف� صف� �لمبا��1

 ٠,٠١ ٢,٦٩٢ صف� ٤٩ ٥ صف� صف� �ل��� تن*ي(

 ٠,٠١ ٢,٨٠٩ صف� ٥٥ ٥,٥ صف� صف� �النفعالية �الستثا�1

 �أل( تق�ي�

 ٠,٠١ ٢,٨٠٧ صف� ٥٥ ٥,٥ صف� صف� �لكلية �ل��جة

 ٠,٠١ ٢,٨١٤ صف� ٥٥ ٥,٥ صف� صف� بالنف' �لثقة

 ٠,٠١ ٢,٨٤٤ صف� ٥٥ ٥,٥ صف� صف� �لمبا��1

 ٠,٠١ ٢,٨٢٠ صف� ٥٥ ٥,٥ صف� صف� �ل��� تن*ي(

 ٠,٠١ ٢,٨١٢ صف� ٥٥ ٥,٥ صف� صف� �النفعالية �الستثا�1

 تق�ي�
 �لمعلمة

 ٠,٠١ ٢,٨٢٣ صف� ٥٥ ٥,٥ صف� صف� �لكلية �ل��جة

 �حصائيا ��لة ف��4 ب�ج�� �أل�ل �لف�Q ص�4 تحق4 �لى �لج��ل نتائج تشي�

 �لثقة (�ل��� فاعلية مقيا' ىعل �لتج�يبية �لمجم�عة ��جا� �ت8 مت�س#ا� بي.

 س��2) �لكلية ��ل��جة �النفعالية، ��الستثا�1 �ل���، �تن*ي( ��لمبا��1، بالنف'،

 �تجاD ىف ��ل� �لب�نامج ت#بي4 �بع� قبل �لقياسي. ىف �لمعلمة تق�ي� @� �أل( لتق�ي�

 ى�ألساس ه�فه تحقي4 ىف ,�إل�شا� �لب�نامج نجا6 �لى يشي� مما. �لبع�< �لقيا'

. للتعل( �لقابلي. عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال م. عينة ل�, �ل��� فاعلية تنمية �ه�

 كان� ى�لقبل �لقيا' ىف �ل��� فاعلية مقيا' على �أل#فال ��جا� @. حي&

 ,�لبع� �لقيا' ىف �ل��� فاعلية مست�, �قيا' �لب�نامج ت#بي4 �بع� منخفضة

 �لساب4 �لج��ل �ليه @شا� ام �ه�� �ل��� فاعلية مست�, ىف ��تفاL هنا� �ج�

 �ل��� فاعلية مست�, �فع ىف نجح �لب�نامج @. على ت�ل ف��4 هنا� �. حي&

  .�أل#فال هGال2 ل�,

� Qجا� �ت8 مت�س#ا� بي. �حصائيا ��لة ف��4 ت�ج� ال: �لثاني �لف��� 

 مقيا' على �لب�نامج �ج����2 ت#بي4 �بع� قبل �لقياسي. ىف �لضاب#ة �لمجم�عة

 �يلك�كس�. �ختبا� �لباحثة حسب� �لف�Q ه�� ص�4 م. �للتأك�. ��ل�� فاعلية

  .�لتالي �لج��ل �ل� �ي�ضح �لم�تب#ة، �لعينا� بي. �لف��4 ل�اللة ,�لالبا��مت�
 �لبع�< �لقيا' �لقبلي �لقيا'

 ن�عية
 �لتق�ي�

  �لقيا' 
 �لمتغي�

 مت�س#
 �ت8

Lمجم� 
 �ت8

 مت�س#
 �ت8

 جم�Lم
 �ت8

 قيمة
(W) 

 (Z) قيمة
 مست�,
 �ل�اللة

 ��لة غي� ٠,٨١٦ ٧ ٧ ٣,٥ ١٤ ٣,٥ بالنف' �لثقة

 ��لة غي� ٠,٧٩١ ١٢,٥ ٢٣,٥ ٤,٧ ١٢,٥٠ ٤,١٧ �لمبا��1

 ��لة غي� ��ح� ٦ ١٥ ٣,٧٥ ٦ ٣ �ل��� تن*ي(

 ��لة غي� ١,٤١٤ ٢,٥ ١٢,٥ ٣,١٢ ٢,٥ ٢,٥ �النفعالية �الستثا�1

 �أل( تق�ي�

 ��لة غي� ١,٠٨٩ ٣,٥ ١١,٥ ٢,٨٨ ٣,٥ ٣,٥ �لكلية �ل��جة

 ��لة غي� ١,٣٤٢ ٣ ٣ ٣ ١٢ ٣ بالنف' �لثقة

 ��لة غي� ١,١٣٤ ٢ ٨ ٢,٦٧ ٢ ٢ �لمبا��1

 ��لة غي� ٠,٣٧٨ ١٢ ١٦ ٤ ١٢ ٤ �ل��� تن*ي(

 ��لة غي� ٠,٦٣٢ ١٠,٥ ١٠,٥ ٣,٥ ١٧,٥ ٤,٣٨ �النفعالية �الستثا�1

 تق�ي�
 �لمعلمة

 ة��ل غي� ١,٤٠٣ ٦ ٦ ٣ ٢٢ ٤,٤ �لكلية �ل��جة

 ��لة ف��4 �ج�� بع�( ى�لثان �لف�Q ص�4 تحق4 �لى �لج��ل نتائج تشي�

 فاعلية مقيا' على  �لتج�يبية �لمجم�عة ��جا� �ت8 مت�س#ا� بي. �حصائيا

 ��ل��جة �النفعالية، ��الستثا�1 �ل���، �تن*ي( ��لمبا��1، بالنف'، �لثقة (�ل���

. �لب�نامج ت#بي4 �بع� قبل لقياسي.� ىف �لمعلمة تق�ي� @� �أل( لتق�ي� س��2) �لكلية

 ,�إل�شا� �لب�نامج ت#بي4 يت( ل( ى�لت �لمجم�عة ىه �لضاب#ة �لمجم�عة @. حي&

 ى�لقبل �لقيا' ىف متسا�ية نتائجها جا�2 ل�ل� عليها، �ل��� فاعلية بتنمية �لخا^

 ل�, �ل��� فاعلية مست�, يتغي� ل( ,� �ل���، فاعلية مست�, حي& م. ,��لبع�

 لت#بي4 نتيجة �لتج�يبية �لمجم�عة ىف تغيي� مثلما �لضاب#ة �لمجم�عة ىف ال�أل#ف

  .فق# �لتج�يبية �لمجم�عة على �لب�نامج

 ت�جه ى�لت �لهامة �لنفسية �لمتغي��� م. �ل��� فاعلية @. �لباحثة ت�, هنا �م.

 ى�لت ��لمعتق��� فاألحكا( �لشخصية، @ه��فه تحقي4 ىف �تسه( �لف��، سل��

 مع تعامالته على �لتأثي� ىف ها( ��� لها ��مكاناته ق���ته، ح�ل �لف�� يمتلكها

 �نجا6 �إلنجا  على �لق��1  يا�1 ىف �ل��� فاعلية تساه( حي& به، �لمحي#ة �لبيئة

  .�أل��2

� Qجا� �ت8 مت�س#ا� بي. �حصائيا ��لة ف��4 ت�ج�: �لثال& �لف��� 

 على �لب�نامج �ج����2 #بي4ت بع� �لقيا' ىف ��لضاب#ة �لتج�يبية �لمجم�عتي.

 �لج��ل �ل� �ي�ضح �لتج�يبية �لمجم�عة �تجاD ىف ��ل� �ل��� فاعلية مقيا'

  .�لتالي
 �لتج�يبية �لمجم�عة

). =١٠( 
 �لضاب#ة �لمجم�عة

 ن�عية )١٠= .(
 �لتق�ي�

  �لمجم�عة 
 مت�س# �لمتغي�

 �ت8

Lمجم� 
 �ت8

 مت�س#
 �ت8

 Lمجم�
 �ت8

 (Z) قيمة (U) قيمة
 مست�,
 �ل�اللة

 ٠,٠١ ٣,٥٠٤ ٤ ٥٩ ٥,٩ ١٥١ ١٥,١ بالنف' �لثقة

 ٠,٠١ ٢,٨٧٢ ١٢,٥ ٦٧,٥ ٦,٧٥ ١٤٢,٥ ١٤,٢٥ �لمبا��1

 ٠,٠١ ٣,٦٧١ ٢ ٥٧ ٥,٧ ١٥٣ ١٥,٣ �ل��� تن*ي(

 ٠,٠١ ٣,٧٣١ ��ح� ٥٦ ٥,٦ ١٥٤ ١٥,٤ �النفعالية �الستثا�1

 �أل( تق�ي�

 ٠,٠١ ٣,٧٩١ صف� ٥٥ ٥,٥ ١٥٥ ١٥,٥ �لكلية �ل��جة

 ٠,٠١ ٣,٧٩٧ صف� ٥٥ ٥,٥ ١٥٥ ١٥,٥ بالنف' �لثقة

 ٠,٠١ ٣,٢٣٨ ٧,٥ ٦٢,٥ ٦,٢٥ ١٤٧,٥ ١٤,٧٥ �لمبا��1

 ٠,٠١ ٣,٧٣٨ ��ح� ٥٦ ٥,٦ ١٥٤ ١٥,٤ �ل��� تن*ي(

 ٠,٠١ ٣,٢٨٣ ٧ ٦٢ ٦,٢ ١٤٨ ١٤,٨ �النفعالية �الستثا�1

 تق�ي�
 �لمعلمة

 ٠,٠١ ٣,٧٨٨ صف� ٥٥ ٥,٥ ١٥٥ ١٥,٥ �لكلية �ل��جة

 �حصائيا ��لة ف��4 ب�ج�� �لثال& �لف�Q ص�4 تحق4 �لى �لج��ل نتائج ي�تش

 فاعلية مقيا' على ��لضاب#ة  �لتج�يبية �لمجم�عتي. ��جا� �ت8 مت�س#ا� بي.

 ��ل��جة �النفعالية، ��الستثا�1 �ل���، �تن*ي( ��لمبا��1، بالنف'، �لثقة (�ل���

 ��ل� �لب�نامج ت#بي4 بع� �لقياسي. ىف �لمعلمة تق�ي� @� �أل( لتق�ي� س��2) �لكلية

 ,�إل�شا� �لب�نامج فاعلية �لى يشي� �ه��. �لتج�يبية �لمجم�عة �تجاD ىف

 بالنف'، �لثقة (�لشاملة �لمختلفة بمك�ناته �ل��� فاعلية تنمية ىف �لمستخ�(

 ى�لت �لتج�يبية �لمجم�عة لصالح) �النفعالية ��الستثا�1 �ل���، �تن*ي( ��لمبا��1،

 �نتقا2 عملية على �ل��� فاعلية تأثي� م�, ي�ضح �ه�� عليها، �لب�نامج #بي4ت ت(

 عليها يقبل�. ى�لت ��ألعمال لألنش#ة �أل#فال �ختيا� فأ. �أل#فال، ل�, �لسل��

 ىف �لنجا6 تحقي4 على ق��ته( ىف ��تية �عتقا��� م. ل�يه( يت�ف� بما م�ه�. كا.

 �أل#فال تمك. �لب�نامج جلسا� بي4ت# خالل م. �نه حي&. غي�D ��. مح�� عمل

. �ل��تية �مها��ته( لق���ته( مع�فته( على بنا�2 نتائجها �ت�قع �ألنش#ة �ختيا� م.

  )٢٠٠٨ �لجاس�، ,�لبن��(

� Qجا� �ت8 مت�س#ا� بي. �حصائيا ��لة ف��4 ت�ج� ال: �ل��بع �لف��� 

 �لتتبعى ا'��لقي �لب�نامج �ج����2 ت#بي4 بع� �لقيا' ىف �لتج�يبية �لمجم�عة

 �ختبا� �لباحثة حسب� �لف�Q ه�� ص�4 م. �للتأك�. �ل��� فاعلية مقيا' على

 �ل� �ي�ضح �لم�تب#ة، �لعينا� بي. �لف��4 ل�اللة ,�لالبا��مت� �يلك�كس�.

  :�لتالي �لج��ل
 �لتتبعي �لقيا' �لبع�< �لقيا'

 ن�عية
 �لتق�ي�

  �لقيا' 
 �لمتغي�

 مت�س#
 �ت8

Lمجم� 
 �ت8

 مت�س#
 �ت8

Lمجم� 
 �ت8

 (Z) قيمة (W) قيمة
 مست�,
 �ل�اللة

 ��لة غي� ١,١٩٠ ٥ ١٦ ٤ ٥ ٢,٥ بالنف' �لثقة

 ��لة غي� ٠,٩٧٥ ٦ ١٥ ٣ ٦ ٦ �لمبا��1

 ��لة غي� ٠,٨٥٠ ٦,٥ ٦,٥ ٣,٢٥ ١٤,٥ ٣,٦٢ �ل��� تن*ي(

 ��لة غي� ٠,٣٥١ ١٢ ١٦ ٤ ١٢ ٤ �النفعالية �الستثا�1

 �أل( تق�ي�

 ��لة غي� ١,٠٦٥ ١٠,٥ ٢٥,٥ ٥,١ ١٠,٥ ٣,٥ �لكلية �ل��جة

 ��لة غي� ٠,٥٢٠ ١١ ١١ ٣,٦٧ ١٧ ٤,٢٥ بالنف' �لثقة

 ��لة غي� ٠,٣٧٨ ٤ ٤ ٤ ٦ ٢ �لمبا��1

 ��لة غي� ١,٤١٤ ٢,٥ ٢,٥ ٢,٥ ١٢,٥ ٣,١٢ �ل��� تن*ي(

 ��لة غي� ٠,٥٤٤ ١٨ ١٨ ٦ ٢٧ ٤,٥ �النفعالية �الستثا�1

 تق�ي�
 �لمعلمة

 ��لة غي� ١,٦٥٣ ٦,٥ ٦,٥ ٦,٥ ٢٩,٥ ٤,٢١ �لكلية �ل��جة
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 ��لة ف��4 �ج�� بع�( �ل��بع �لف�Q ص�4 تحق4 �لى �لج��ل نتائج تشي�

 فاعلية مقيا' على  �لتج�يبية �لمجم�عة ��جا� �ت8 مت�س#ا� بي. �حصائيا

 ��ل��جة �النفعالية، ��الستثا�1 �ل���، �تن*ي( ��لمبا��1، بالنف'، �لثقةI �ل���

 لت#بي4 ��لتتبعى �لبع�, �لقياسي. فى �لمعلمة تق�ي� @� �أل( لتق�ي� س���H 2لكلية

 فاعلية تنمية فى �لب�نامج تأثي� �ستم���ية على يGك� �ه��. �لب�نامج �ج����2

 ما مح� يت( ل(  منية فت�1 م��� بع� @نه حي& عقليا �لمتأخ�ي. �أل#فال ل�, �ل���

 @. حي&. �أل#فال مع مستم� @ث�D *ل �لك. �إل�شا�, �لب�نامج م. تعلمه ت(

 �إل�شا�<، �لب�نامج ت�ق� بع� حتى �لمست�, نف' على *ل� �أل#فال فاعلية

 �أل#فال هGال2 فاعلية مست�, فى @ث� ت�� فى �لب�نامج نجا6 على ي�ل �ه��

  .�نتهائه بع� حتى

ÉuaŠ½aZ@ @

 ي.�لمح��م لأل#فال ��الجتماعية �لنفسية �لمشكال�). ١٩٩٩. (�ل�خاخنى �ب��هي( .١

. �الجتماعية للخ�مة �لعالجية ��لمما�سة �ل��� بتق�ي� �عالقتها �ل��ل�ي. م.

 عي. جامعة لل#ف�لة، �لعليا �ل���سا� معه� ،)منش��1 غي� (ماجستي� �سالة

  .شم'

 �ل��� فاعلية م. بكل �عالقته �النفعالي �ل�كا2). ٢٠٠٨. (�لجاس� ,�لبن�� .٢

. �لق�, @( جامعة �#البا� #ال8 .م عينة ل�< �ل��ل�< �ل�فQ -�لقب�ل ������

  .�لق�, @( جامعة �لت�بية، كلية ،)منش��1 غي� (ماجستي� �سالة

 �أل#فال م. مجم�عة سل�� لتع�يل ب�نامج �تق�ي( بنا2). ١٩٩٦. (�لمGي� حيا1 .٣

 كلية ،)منش��1 غي� (�كت���� �سالة. �لبح�يني �لمجتمع ىف عقليا �لمتخلفي.

  .�لمنص��1 جامعة �لت�بية،

 �إل���1 م#ابع: �مش4. �لنفسي ��لعالG �إل�شا�). ٢٠٠١. (�لعاسمي ا�Qي .٤

  .�لسياسية

 -سمعيا -(هنيا "�لمعا0 �بنك� �نا م��ستى. �س�تي). ٢٠٠٢. (شقي�  ين8 .٥

  .��لت� يع للنش� �لمص�ية �لنهضة ���: �لقاه�1 ".بص�يا

  .�لم�ني م#بعة: �لقاه�1 ،�لنم� نف8 عل�). ١٩٩٦. (بها�� سع�ية .٦

  .�لفك� ���: عما.. �لعقلية �إلعاقة فى مق�مة). ٢٠٠٥. (�ل��سا. فا��4 .٧

 �لمعا0 عالقة "�إلعاقة متح�) ��عاية هيلتأ). ٢٠٠٠. (ب��لنص�� م�ح� .٨

  .��لنش� لل#باعة �يت��: �لقاه�1. "��لعالG �ل�قاية من��C م3 ��لمجتمع باألس�-

  .�لفك� ���: عما. عقليا، �لمتخلفي. �أل#فال تعلي(). ٢٠٠٠. (فهمي نا�� .٩

 م. لكل �لمباش�1 �غي� �لمباش�1 �آلثا�). ١٩٩٩. (عثما. �م�يحة م�سى؛ نجا1 .١٠

 ى�لنفس �لت��ف4 على �ل��� �كفا12 ��لتفاGل �لضب# ��جهة �ل��� تق�ي�
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Qت( �لتى ��أل#� �لقضايا �@ه( �لص��1، ه�1 �مك�نا� مالمح @ه( على �لتع�� خالل م. �ألم�يكية، �لكا�ت�. @فال( فى �آلخ� ص��1 ���سة �لى �لحالية �ل���سة تتع� 
 فيل( ،"Luca "فيل( ،"Brave "فيل( ،"Moana "فيل(: هي �ألم�يكية �لكا�ت�. فال(@ م. عينه على بالت#بي4 ��ل� �ل���سة، عينة �ألفال( فى �آلخ� ص��1 تق�ي( خاللها م.
"Coco"، )فيل" The road to Eldorado"، )فيل" The spirit of the cimarron"، )فيل" Cars2"، )فيل" Aladdin"، )فيل" Mulan1"، )فيل" Despicable me"، )فيل" Beauty& 

the beast" ، )فيل" Pocahontas"، )فيل" Ratatouille"، )فيل" Madagascar 3"، )فيل" Kung fu panda"، ٢٠٢١ عا( �لى ١٩٩١ عا( م. �لفت�1 فى ��ل�.  
�إلعالمى �لمسح منهج على �ل���سة تعتم� كما �ألم�يكية، �لكا�ت�. @فال( فى �آلخ� ص��1 سما� على �لتع�� فى �إلعالمى �إل#ا� تحليل ن*�ية على �ل���سة �تعتم�

 ه� �آلخ�، ص��1 مالمح @ه( ع. �ل���سة �ليه ت�صل� ما @ه( �م.. �ألم�يكية �لصح� فى �آلخ� ص��1 ع�Q ت( خاللها م. �لتى �لكيفية على �لتع�� @تا6 ل�,�
��#ا� ��لتش�يه، �لتحقي� �#ا� �ل�، على �لل� �لتى �أل#� @ه( �@. �آلخ�، ص��1 يخ^ فيما �إليجابية �لمالمح تف�4 سلبية مالمح �ج�� على �ألم�يكية �ألفال( تأكي�

يست�عى �ل�, �ألم� �ه�. �حاليا تا�يخيا �لشع�8 �تقالي� عا��� ح�ل �إليجابية ��لمالمح �لسلبيه �لمالمح م. �لع�ي� �لى خالله( م. �الشا�1 تم� حي& ��الشا�1، �لتمجي�
 حي& م. �لكا�ت�. @فال( فى �آلخ� ص��1 تأ#ي� Pليا� @. �ل���سة ت�صل� كما خ�،�آل ع. ��سخه ص��� بع� فيما تشكل �لتى �لسلبية �لمالمح يخ^ فيما �لح�^

�ه��� @ه( م. @. �ل���سة @*ه�� كما �لشع�8، تجا�8 فئة مق�متها فى يأتى ،)�تش�يعا� ق��ني. تا�يخية، تجا�8 �لشع�8، تجا�8 (هي �إلقناL �ست��تيجيا�
�لتأثي� ش�ي�1 ق�1 �ألفال( ه�D م. جعل ما �ه� �لشع�8 ��قع م. ق�يبة حقيقية ص��1 تق�ي( فئة �ألم�يكية �لكا�ت�. فال(@ فى �آلخ� ص��1 معالجة م. �ل���مية �لمعالجة

  .�لشع�8 ��قع م. ق�يبة حياتيه �@ح��& @�ضاL �لض�2 تسل# فهى لل��قع �محاكتها لق�بها ن*��
Image of The Other Included in the American Cartoon Films Presented to The Child 

The study aims to observing, analyzing and interpreting the image of the "other" presented in American cartoon movies, through identifying the 

most important features and components of this image, and the most important issues and frameworks through which the image of the "other" is 

presented in the films about the study. The importance of the study arises from the great position that American cartoon films occupy at the level 

of cartoon production companies, the important role that American cartoon movies play in reflecting many mental images of many nationalities 

around the world. 

The study is based on the theory of "Framing Analysis" in identifying the characteristics of the image of the "other" in American cartoon movies. 

the study was applied to a sample of films, which is a movie. Aladdin, Despicable Me, Bueaty& the Beast, Rataouille, Mulan1, Kung Fu Panda, 

Cars2, Brave, Madagascar, Moana, Luca, coco, Pocahontas, the road to Eldorado, the spirit stallion of the Cimarron, in the period from 1991 to 
2021, the study also depends on the 'Media Survey' which allowed researcher to identify how the image of the "other" was presented in American 

movies. The study found that the mechanisms of framing the image of the other in cartoon films in terms of persuasion strategies are: (people’s 

experiences, historical experiences, other), coming in the forefront of the category of people’s experiences One of the most important findings of 

the study is: that the most important 'frame' through which the image of the "other" was presented in American cartoon movies, confirm the 

existence of negative features is more than the positive features regard to the image of the other that was presented in American cartoon films, 

which requires care with regard to the negative features that later forms solid images of the other. 
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òß†Ô½aZ@ @

 �مGث�� مهما ���� ت�G, �لتى �إلعالمية �لمصا�� م. �لمتح�كة �ل�س�( @فال( تع�

 �ل#فل يكتس8 بم�جبها ��لتى �سل�كياته، م��قفه �صياغة �ل#فل ت�جها� تشكيل فى

 مما معينة، فك�1 تبنى @� معي. م�ق� تك�ي. �لى ت�فعه �1مباش �غي� مباش�1 خب���

 �لمفاهي( فى تغي��� �ح��& على ص��ها بكافة �لمتح�كة �ل�س�( ق��1 يGك�

 تك�ي. على تساع� �لتى �لص�� ت�مي  #�ي4 ع. ��الجتماعية �لف��ية ��لمما�سا�

 س��2 ت�.�لكا� @فال( فى �لم�ج��1 �آلخ� ع. ��سخة ص�� تك�ي. �بالتالى �ل�@,،

  .ما ع�4 @� ��له �آلخ� ه�� كا.

òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �ألم�يكية �ألفال( تص��ها �لتى �لص��1 على �لتع�� فى �ل���سة مشكلة تتمثل

 ع. متن�عة �G, تك�ي. فى �أل#فال على تأثي� ق�1 م. �لص��1 له�1 �ما �آلخ�، ع.

  .�ألم�يكية �لكا�ت�. @فال( خالل م. �ل��ل

òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �ل�س�( تح�ثه @. يمك. �ما م�ض�عها، @همية خالل م. �ل���سة @همية تىتأ

 معتق��� �ق��12 �لبعQ لبعضها �لمجتمعا� ن*�1 �تغيي� ت�جيه فى �لمتح�كة

  .�آلخ� �ثقافا�

Òa†çc@ò�a‰†ÛaZ@ @

  .�ل���سة محل �ألم�يكية �لكا�ت�. @فال( ق�متها �لتى �لقضايا @ه( على �لتع�� .١

 �ألم�يكية �لكا�ت�. @فال( فى ���� �لتى �آلخ� ص��1 مالمح @ه( �تفسي� �ص� .٢

  .�ل���سة محل

 @فال( فى �آلخ� ص��1 تق�ي( خاللها م. ت( �لتى �أل#� @ه( �تفسي� �ص� .٣

  .�ل���سة محل �ألم�يكية �لكا�ت�.

pb�a‰†Ûa@òÔib#ÛaZ@ @

 �ل�س�( �ستخ��( فى �ل#ف�لة قس( معلمة ��� بعن��. ،)٢٠٢٠ (�لجميعى �فا2 .١

 حي& ،٢٠٣٠ �Gية ض�2 فى �ل��ضة ل#فل ��له�ية �لقي( تع ي ل �لمتح�كة

 �ستخ��( فى �ل#ف�لة قس( معلمة ��� فعالية على �لتع�� �لى �ل���سة ه�ف�

 على �ل���سة #بق� �ل��ضة، ل#فل �ل�#نية �له�ية لتع ي  �لمتح�كة �ل�س�(

 ��عتم�� سنة،) ٦ -٣ (بي. ما @عما�ه( ت���ح� #فال، ٤٠ ق��مها عينة

 �ألخالقية �لقي( قائمتى على �ل���سة @���� ��شتمل� �لمقا�.، منهج على ��سة�ل�

 تع ي  ع. �ل���سة نتائج �@سف�� �لمتح�كة، �ل�س�( �ب�نامج �ل�#نية ��له�ية

 �لتج�يبية �لمجم�عة @ف��� ل�, �إليجابية �ل�#نية ��له�ية �ألخالقية �لقي( �ت�عي(

 للب�نامج �إليجابى �ألث� ��ستم� �لضاب#ة، بالمجم�عة مقا�نة �لب�نامج ت#بي4 بع�

  .�لمتابعة فت�1 خالل �لتج�يبية �لمجم�عة على

 سل�كيا� تشكيل فى �لك�ت�نية �ألفال( @ث� بعن��. ،)٢٠١٩ (���� هاج� ���سة .٢

 على �لتع�� �لى �ل���سة ه�ف� حي& �المها�، من*�� م. �لج �ئ�يي. �أل#فال

 عينة على بالت#بي4 ��ل� �ل#فل، سل�كيا� يلتشك فى �لتلف ي�. يلعبه �ل�, �ل���

 منهج على �ل���سة ��عتم�� مف��1، ٤٠٠ ق��مها �لب�ي�1 م�ينة @مها� م.

 @. �لى �ل���سة �ت�صل� �لمعل�ما�، لجمع �إلستبيا. @��1 ��ستخ�م� �لمسح،

Qه�� فى ساهم� �لك�ت�نية �ألفال( بع* Qشخصية فى �إليجابية �لم��ق� بع 

 �نسبة ،%٣٧ تق�� بنسبة �لمفي�1 �لعا��� @#فاله. �تعلي( �للغا� ل(تع منها �ل#فل

  .�لتعا�. ��6 فيه( تنمى% ٢٦

 �لسياسية، �لخ#ابا� فى �آلخ� ص��1 صناعة بعن��.) ٢٠١٩ (جاس( سال( ���سة .٣

 ��نال� �ألم�يكى �ل�ئي' خ#ابا� عب� �آلخ� ص��1 �ستجال2 �لى �ل���سة ه�ف�

/ ٢/ ١ م. �لم�1 �ثنا2 فى خ#اباته م. ش��ئيةع عينة تحليل #�ي4 ع. ت��م8،

 كما �لتحليلي، �ل�صفى �لمنهج على �ل���سة ��عتم�� ،٢٠١٨/ ٥/ ١ �لى ٢٠١٧

 @. �لى �ل���سة �ت�صل� �لمعل�ما� لجمع كأ��1 �لمضم�. تحليل �ستما�1 �ستخ�(

 �لمتمثل �إليجابى �آلخ� هى ت��م8 ��نال� �ألم�يكى �ل�ئي' حا�ل �لتى �لص��1

 �لسلبى �آلخ� �ما كأص�قا2، �لع�بية ��ل��ل ��ال��بيي. م*ل�(، كشع8 �ليه�� ىف

  .��لع���نية بال�كتات��ية ت��م8 �صفها ��لتى ��لس��ية �إلي��نية �الن*مة فشمل

 �لع��لة ن*ا( تمثيال�: �ل#فل مس�حية بعن��. Parry, Megan (2019) ���سة .٤

 @فال( تنقلها �لتى �لقي( على �لتع�� ى�ل �ل���سة ه�ف� �ي نى، @فال( فى �لجنائية

 �ل�ص� منهج على �ل���سة ��عتم�� �أل#فال، لجمه�� �لمتح�كة �ل�س(

 @فال( م. عينة على بالت#بي4 ��ل� �لمضم�. تحليل @ستما�1 ��ستخ�م� �لتحليلى،

 @. �لى �ت�صل� ،٢٠١٩ �لى ٢٠٠٠ م. �لفت�1 فى �ص���ها ت( �لتى �ي نى

 �لمتح�كة �ي نى @فال( فى �لجنائى �لع��لة �ن*ا( للج�يمة �لسينمائية �لتمثيال�

  .�إلنتشا� ���سع �لتأثي� ش�ي�

püúb#m@ò�a‰†ÛaZ@ @

 محل �ألم�يكية �لكا�ت�. @فال( فى ���� �لتى �آلخ� ص��1 مالمح @ه( ما .١

  �ل���سة؟

 ص��1 تق�ي( فى �ل���سة محل �ألم�يكية �لكا�ت�. @فال( �*فتها �لتى �أل#� ما .٢

 �آلخ�؟

 �آلخ�؟ ص��1 تق�ي( فى �لتأ#ي� Pليا� �ألم�يكية �لكا�ت�. @فال( �*ف� ي�ك .٣

Êìã@wèäßë@ò�a‰†ÛaZ@ @

  .�إلعالمى �لمسح منهج �ستخ�م� �لتى �ل�صفية �ل���سا� م. �ل���سة ه�D تع�

òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

 بها ي�ج� �لتى �ألم�يكية �لكا�ت�. @فال( م. مجم�عة �ختيا� �لى �لباحثة ت�صل�

 فى �ألفال( ه�1 �تتمثل... ��الع��4 �ل��ل م. مجم�عة فى �لمتمثل لآلخ� تجسي�

 ش�كة ٢٠١٨ �نتا? (Coco  فيل( ،)Disney ش�كة ٢٠٢١ �نتا? (Luca فيل(: �آلتى

Disney(، )فيل Despicable Me1) ?ش�كة ٢٠١٠ �نتا Universal Pictures(، )فيل 

Aladdin) ?ش�كة ١٩٩٤ �نتا Disney.(  

paë…c@ò�a‰†ÛaZ@ @

  .�لمضم�. تحليل تما��1س

wöbnã@ò�a‰†ÛaZ@ @

  .�لكا�ت�. @فال( فى �آلخ� ص��1 مالمح �
  �آلخ� ص��1 مالمح) ١ (ج��ل

 �الجمإلى �إليجابية �لمالمح �لسلبية �لمالمح
 �آلخ� ص��1 مالمح

� % � % � % 
 ٢٨,٧ ٢١ ١٧,٢ ٥ ٣٦,٣ ١٦ �لع�بى �آلخ� ص��1 مالمح

 ٣٨,٣ ٢٨ ٥١,٧ ١٥ ٢٩,٥ ١٣ �لمكسيكى �آلخ� ص��1 مالمح

 ٣٢,٨ ٢٤ ٣١ ٩  ٣٤ ١٥ �إلي#الى �آلخ� ص��1 مالمح

 ١٠٠ ٧٣ ١٠٠ ٢٩ ١٠٠ ٤٤ �إلجمالى

 @فال( فى �آلخ� ص��1 بمالمح يتعل4 فيما �لتحليلية �ل���سة نتائج ت�صل�

 �لص�� م. مجم�عة ع�ض� �ألفال( ه�D @. �ل���سة، عينة �ألم�يكية �لكا�ت�.

 ٧٣ سجل� حي& �أل�لى �لم�تبة �لسلبية �لمالمح فئة �حتل� ��لسلبية، �إليجابية

 %.٦٠,٢ بنسبة تك���

  .�لكا�ت�. @فال( فى �لمتضمنة �لقضايا @ه( �
  �لكا�ت�. @فال( فى �لمتضمنة �لقضايا @ه() ٢ (ج��ل

  �لقضايا �إلجمالى �#نية قضايا �جتماعية قضايا سياسية قضايا
 % � % � % � % � �ألفال(
 ٢٠ ١ ٠ ٠ ٢٥ ١ ٠ ٠ Aladdin  �ل�ي. عال2 فيل(

 ٤٠ ٢ ٠ ٠ ٢٥ ١ ١٠٠ ١ Despicable Me1 فيل(

 ٢٠ ١ ٠ ٠ ٢٥ ١ ٠ ٠ Luca فيل(

 ٢٠ ١ ٠ ٠ ٢٥ ١ ٠ ٠ Coco  فيل(

 ١٠٠ ٥ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ٤ ١٠٠ ١ �إلجمالى

 @فال( فى �لمتضمنة �لقضايا بأه( يتعل4 فيما �لتحليلية �ل���سة نتائج ت�صل�

 مجم�عة على بالت�كي  @هتم� �ألفال( ه�D @. �ل���سة، عينة �ألم�يكية �لكا�ت�.

 بنسبة تك����� ١٠ سجل� �� �الجتماعية �لقضايا مق�متها فى يأتى �لقضايا، م.

٦٥.%  

  :�آلخ� ص��1 معالجة م. �ل���مية �لمعالجة �ه��� �
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   �آلخ� ص��1 معالجة م. �ل���مية �لمعالجة �ه���) ٣ (ج��ل
 ص��1 ي(تق�
 م. ق�يبة حقيقية
 �لشع�8 ��قع
 @فال( تق�مها �لتى

 �لكا�ت�.

 ص��1 تق�ي(
 ��قع ع. مش�هه

 �لتى �لشع�8
 @فال( تق�مها

 �لكا�ت�.

 من*�مة �ب�� 
 �لمسي#�1 �لقي(

 ه�� فى �لسائ�1
 �ل��قع

  �ه���  �إلجمالى
 �لمعالجه �ألفال(

� % � % � % � % 
 ٣٣,٣ ٢ ٠ ٠ ٥٠ ١ ٣٣,٣ ١ Aladdin  �ل�ي. عال2 فيل(

 ١٦,٦ ١ ٠ ٠ ٥٠ ١ ٠ ٠ Despicable Me فيل(

 ٣٣,٣ ٢ ١٠٠ ١ ٠ ٠ ٣٣,٣ ١  Coco فيل(

 ١٦,٦ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٣,٣ ١  Luca فيل(

 ١٠٠ ٦ ١٠٠ ١ ١٠٠ ٢ ١٠٠ ٣ �إلجمالى

 @فال( فى �ل���مية �لمعالجة بأه��� يتعل4 فيما �لتحليلية �ل���سة نتائج ت�صل�

 ��قع م. ق�يبة حقيقية ص��1 تق�ي(" فئة @. �لى �ل���سة، عينة �ألم�يكية �لكا�ت�.

 �ل���ميه �لمعالجه @ه��� مق�مة فى جا�2" �لكا�ت�. @فال( تق�مها �لتى �لشع�8

  %.٨٠ بنسبة تك����� ٤ سجل� حي& �لعينه @فال( فى

 �لع�بى، �آلخ� ص��1 *ه��: هى �لنتائج م. مجم�عة �لى �ل���سة ت�صل� كما

 �ت���ح� سلبى، بشكل �ألم�يكية ت�.�لكا� @فال( فى ��لميكسيكى ��إلي#الى،

 ��لع���نى، �لهمجى �لسل�� �لمجتمعية، ��ل#بقية �لب��ئية بي. �لسلبية �لمالمح

 عينة �ألم�يكية �ألفال( تنا�لتها �لتى �لقضايا مق�مه فى �الجتماعية �لقضايا �جا�2

 مق�مة فى" �لشع�8 ��قع م. ق�يبة حقيقية ص��1 تق�ي( "ه�� جا2 كما �ل���سة،

  .�ل���سة عينة �ألفال( فى �ل���مية �لمعالجة �ه���

ÉuaŠ½aZ@ @

 تحليلية ���سة: �لسياسية �لخ#ابا� فى �آلخ� ص��1 صناعة محم�، جاس( سال( .١

 مجلة ،٢٠١٨ ��لى ٢٠١٧ م. للم�1 ت��م8 ��نال� �ألم�يكى �ل�ئي' لخ#ابا�

���I أل�ل، �.كان/ �يسمب� ٣١ ،٨٨ �لع�� �لمستنص�ية، �لجامعة ،�لمستنص�ية� 

٢٠١٩.  

 �لمتح�كة �ل�س�( �ستخ��( فى �ل#ف�لة قس( معلمة ��� �لجميعى، عايQ �فا2 .٢

 �لت�ب�ية، �لمجلة ،٢٠٣٠ �Gية ض�2 فى �ل��ضة ل#فل ��له�ية �لقي( لتع ي 

  .٢٠٢٠ ي�ني� ،٧٤ �لع�� ،�ل�ائ$ جامعة �لت�بية، كلية

 م. �لج �ئ�يي. #فال�أل سل�كيا� تشكيل فى �لك�ت�نية �ألفال( @ث� "����، هاج� .٣

 �النسانية �لعل�( كلية منش��1، غي� ماجستي� �سالة ،"�المها� من*��

  .٢٠١٩ �لب�ي�1، جامعة �لتا�يخ، قس( ��الجتماعية،

4. Parry, Megan. and Ishaq, Iqra. "Child's Play: Representation's of the 

Criminal Justice System in Disney Films" Paper presented at the 

annual meeting of the American Society of Criminology- 75th 

Annual Meeting, San Francisco Marriott Marquis, San Francisco, 

CA, Nov 12, 2019. 
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 عينة �تك�ن� �لمقا�.، ى�ل�صف �لمنهج �ل���سة ��ستخ�م� �الع���ية، �لم�حلة #ال8 ل�, ��لضحية للمتنم� �لنفسية �لمشكال� ع. �لكش� �لى �ل���سة ه�D ه�ف�
٢٠( �#البه #ال8 ٤٠ �لمتنم�ي. لل#ال8 @�لى مجم�عة �هى �لقلي�بية بمحاف*ة �لحك�مية �الع���ية �لخيمة شب�� ��'بم� ,�إلع��� �لثال& �لص� #ال8 م. �ل���سة
ىف �ل���سة ����� �تمثل� �لقص�ية، بال#�يقة �ختيا�ه( �كا. ،)�نا& �٢٠ �ك�� ٢٠( �#البه #ال8 ٤٠ �لتنم� ضحايا لل#ال8 ثانية �مجم�عة ،)�نا& �٢٠ �ك��
،)٢٠١٩ جمال، محم� �ع��� (�لتنم� ضحايا �مقيا') ٢٠١٦ �ل�س�قي، محم� مج�, �ع��� (�لمتنم�ي. �ل#ال8 �مقيا') �لباحثة �ع��� (�لنفسية كال��لمش مقيا'

 ��له �غي� �ل��� �ي�تق �س�2 �لنفسية �ل�ح�1 بع� ىف �لتنم� ضحايا #ال8 لصالح �لنفسية �لمشكال� مقيا' ىف �حصائية �اللة ��� ف��4 �ج�� �لى �ل���سة �ت�صل�
�ل�ت8 مت�س# @. حي& �ل�ك�� لصالح �لنفسية �لمشكال� ىف) ��النا& �ل�ك�� (�لمتنم� بي. �حصائية �اللة ��� ف��4 ��ج�� �لنفسي، ��الم. �لمستقبل قل4 ىف �حصائية
 �النا& �لمتنم�ي. �ل#ال8 ل��جا� �ل�ت8 �مت�س# ،٥٣٤,٥٠ ت�8ل� �مجم�L ٢٦,٧٣ �لنفسية �لمشكال� مقيا' ىف �لكلية لل��جة �ل�ك�� �لمتنم�ي. �ل#ال8 ل��جا�
 عن� �حصائيا ��لة قيمة �هى ٣,٨٩ �لنفسية �لمشكال� مقيا' ل��جا�� قيمة �بلغ� ،٢٨٥,٥٠ �ل�ت8 �مجم�L ١٤,٢٤ �لنفسية �لمشكال� مقيا' ىف �لكلية لل��جة
�اللة ��� ف��4 ��ج��، �ل�ك�� �لمتنم�ي. �ل#ال8 لصالح �لنفسيه �لمشكال� مقيا' ىف ه�حصائي �الله ��� ف��4 �ج�� ىعل ي�ل �ه�� ،٠,٠٥ (z) �اللة مست�,
مقيا' ىف �لكلية لل��جة �ل�ك�� �لتنم� ضحايا �ل#ال8 ل��جا� �ل�ت8 مت�س# @. حي&. �إلنا& لصالح �لنفسية �لمشكال� ىف ��النا& �ل�ك�� �لضحية بي. �حصائية
 ٣٠,١٨ �لنفسية �لمشكال� مقيا' ىف �لكلية لل��جة �النا& �لتنم� ضحايا �ل#ال8 ل��جا� �ل�ت8 �مت�س# ،٢١٦,٥٠ �ت�8ل �مجم�L ١٠,٨٣ �لنفسية �لمشكال�
Lله ف��4 �ج�� على ي�ل �ه�� ٠,٠٥ �الله مست�, عن� �حصائيه ��له قيمه ى�ه ٥,٢٣ �لنفسيه �لمشكال� مقيا' ل��جا� قيمة �بلغ� ٦٠٣,٥٠ �ل�ت8 �مجم��� 
  .�النا& �لتنم� ضحايا #ال8 لصالح �لنفسية �لمشكال� ا'مقي ىف �حصائيه

Psychological problems of the bully and the victim among a sample of middle school students 

This study aimed to reveal the psychological problems of the bully and the victim among middle school students, and the study used the 

comparative descriptive approach. And 20 females, and a second group for students who are victims of bullying 40 male and female students 20

males and 20 females, and they were chosen by the intentional method. El- Desouky, 2016) and the scale of victims of bullying (prepared by: 

Muhammad Jamal, 2019), and the study concluded that there are statistically significant differences in the scale of psychological problems in favor 

of students who are victims of bullying in the dimension of psychological loneliness and poor self- esteem and not statistically significant in future 

anxiety and psychological security, and there are differences Statistically significant between the bully (males and females) in psychological 

problems in favor of males, as the average ranks of the male bullying students' scores for the total degree in the psychological problems scale 26.73, 

the total ranks 534.50, and the average ranks of the students' degrees Lab of female bullies for the total score in the psychological problems scale 

14.24 and the total ranks 285.50, and the value of for the degrees of the psychological problems scale 3.89, which is a statistically significant value 

at the level of significance (z) 0.05, and this indicates the existence of statistically significant differences in the psychological problems scale in 

favor of male bullying students, and the presence of statistically significant differences between the victim (males and females) in psychological 

problems in favor of females. The college in the psychological problems scale 10.83 and the total ranks 216.50, and the average ranks of the scores 

of students who are victims of female bullying for the total score in the psychological problems scale 30.18 and the total ranks 603.50 and the value 

of the degrees of the psychological problems scale was 5.23, which is a statistically significant value at the significance level 0.05, and this indicates 

that there are statistically significant differences in the psychological problems scale in favor of female students who are victims of bullying. 
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 مجم�عة @� ف�� قبل م. م�جه ��إلي��2 �إلسا12 @شكال م. شكل ه� �لتنم� يع�

 ��. �لكت��نى، @� جس�, @� لف*ى �لتنم� �يك�. @ضع� .تك� مجم�عة @� ف�� نح�

 بعضه( �ل#ال8 بي. �لعالقة شكل على تGث� �لتى �لسل�كيا� �ح� يمثل �لتنم� سل��

Qبع�.  

 @شكال م. شكل �لتنم� @. Orpinas& Horne (2015) ى�ه��ن @��بينا' �@ك�

 غي� Pخ� ف�� ض� �ألف��� م. مجم�عة @� ف�� به �يق�( فيه �لم�غ�8 غي� �لسل��

 �لضحية م. �لنق�� �س�قة �لسخ�ية �لسل�� ه�� �يتضم. نفسه، ع. �ل�فاL على قا��

 سل�� خصائ^ مع خصائصه بعQ ىف ,�لتنم� �لسل�� ه�� �يشت�� ��إلسا12،

 سل�� @. منها �لتنم� سل�� بها يتس( ى�لت �لخصائ^ بعQ هنا� @. �ال ى�لع���ن

 �آلخ�ي. على �لسي#�1 �لى يه�� �لمتنم� ��سل �@. متعم�، @� ,قص� سل�� �لمتنم�

 سب8 �ج�� ��. �آلخ�ي. على ,يعت� �لمتنم� �@. �لجسمي، �لع���. خالل م.

  .لالعت��2 سهل ه�� �لضحية @. س�, ��ضح

 @ع��Q على �تشتمل �ل#ال8 منها ىيعان صع�بة بأنها �لنفسية �لمشكال� تع� كما

  .�غي�ها �النفعال ��ض#��با� فكي��لت �ض#��با� ىف تتمثل نفسية �@ع��Q عض�ية

 @ه��� ��� ق�ية ملحة ���فع �عاقة ع. �لناجمة �لش�ي� �إلحبا# م. حالة �هى

 تتمي  حالة ى�ه �لعقبا� تل� على �لتغل8 ع. �ل#ال8 �عج  �ل#ال8 ل�, قيمية

  .لل��� تق�ي� �ع�( ��لخجل ��لقل4 ��لح . ��لعج  �لنق^ م. كثي�1 بمشاع�

 ع��مل �لى تع�� �الع���ية �لم�حلة #ال8 منها يعانى �لتى فسية�لن �لمشكال� �@.

 �لمجتمع �*��� �لشخصية ��لخب��� ��ل���سية �لعم�ية �لم�حلة #بيعة منها متع��1

 حياته( �على ��لنفسية �لجس�ية صحته( على Pثا�ها تنعك' ��لتى فيه، يعيش�. �ل�,

 على �تأثي��تها �نعكاساتها .ع فضال عا(، بشكل �إلنسانية �عالقاته( �الجتماعية

  .خا^ بشكل �ل���سى �تحصيله( تكيفه(

òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

) �لمتنم� (بالتنم� يق�( م. @. كما. �لتعليمية �لمن*�مة تح�يا� �ح� �لتنم� يع�

 نج� ما �غالبا ��جتماعية نفسية مشكلة ىيعان كالهما) �لضحية (�لفعل عليه يقع �م.

 قص�� نتيجة �ه�� �لم��سة، ىف بأبنائه( يلح4 عما شيئا يعلم�. ال �لتنم� ضحايا @هل

 �لعص� به�� لحق� ى�لت للتغي��� نتيجة ���ل�يه �ل#فل بي. ��لح��� ��لتفاعل �لت��صل

  ).٤٩١: ٢٠١٠8 سنا�<، خي� هالة(

 تالمي� بي. �لتنم� �شكال �ختال� ى�ل) ٢٠١٥ (بهنسا�, فك�, @حم� @شا� كما

 ى�لم��س �لتنم� بي. سالبة عالقة �ج�� ى�ل لنتائج� �ت�صل� �الع���ية، �لم�حلة

  .�إلنجا  ���فعية

 مشكلة �لم��سى �لتنم� �. على) ٢٠١٧ (جا� محم� محم� ���سة تGك� كما

 يعانى نج�D للتنم� ضحية �ل#فل يقع فعن�ما �أل#فال على �لخ#ي�1 @ثا�ها لها سل�كية

 �ل��� تق�ي� فى �قص�� �الجتماعية ��لع لة �لخ�� مثل �لمشكال� م. �لع�ي� م.

 �ت�نى �لقل4 فيعانى �لمتنم� @ما، �ل���سى �لتحصيل ��نخفاQ �لم��سة م. ��لغيا8

 ��لع لة لل��� ش�ي� �ل�( �ألخ�ي. قبل م. �لمسان�1 بع�( �يشع� ��لح . �ل��� تق�ي�

  .�الجتماعية �لمها��� فى �قص�� �الجتماعية �لم��ق� م. ��النسحا8

  :�آلتى في �ل���سة مشكلة تكم.

  �لنفسية؟ �لمشكال� ىف ��لضحية �لمتنم� بي. ف��4 ت�ج� هل .١

  �لنفسية؟ �لمشكال� ىف) ��النا& �ل�ك�� (�لمتنم� بي. ف��4 ت�ج� هل .٢

  �لنفسية؟ �لمشكال� ىف) ��النا& �ل�ك�� (�لضحية بي. ف��4 ت�ج� هل .٣

Ò†ç@ò�a‰†ÛaZ@ @

  .�الع���ية �حلة�لم �#البا� #ال8 ل�, للمتنم� �لنفسية �لمشكال� ع. �لكش� .١

  .�الع���ية �لم�حلة �#البا� #ال8 ,ل� للضحيه �لنفسيه �لمشكال� ع. �لكش� .٢

  .�لنفسية �لمشكال� فى ��النا& �ل�ك�� بي. �لف��4 ع. �لكش� .٣

òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

  :�لن*�ية �ألهمية .١

 ��لضحية �لمتنم� لها يتع�Q �لتى �لمختلفة �لنفسية �لمشكال� على �لتع��  .@ 

) �ل��� تق�ي� �لنفسي، �الم. ضع� �لمستقبل، قل4 سية،�لنف �ل�ح�1 (م.

  .معها ��لتعامل �تجنبها عالجها كيفية لمع�فة

 �ج��Gها يمك. تاليه بح�& �قت��6 ىف �ل���سه نتائج م. �الستفا�D يمك.  .8 

  .�لمجال ه�� ىف مستقبال

  :�لت#بيقية �الهمية .٢

 �لسل�� ه�� خا#�بم للت�عيه ��لمعلمي. �الم�� ال�ليا2 ت��يبيه ����� �ج��2  .@ 

  .فيه م�غ�8 �لغي�

 �لخ##، �ضع �لى ��لمتخصصي. �لمعلمي. ت�جيه ىف �ل���سة تساع�  .8 

 �ضحاياه( للمتنم�ي. �لنفسية �لمشكال� حل على تساع�ه( ى�لت ��لب��مج

 �س�2 �لنفسي، �الم. ضع� �لمستقبل، قل4 �لنفسية، �ل�ح�1 (م. يعان�. �ل�ي.

  ).�ل��� تق�ي�

  .�لسل�� تع�يل م. يمك. حتي �لفئه له�D ه��شا�ي ب��مج عمل  .? 

áîçbÐß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 م. �لتخل^ على �لق��1 �ع�( بالضي4 �لف�� شع�� ىه: �لنفسية �لمشكال� �

 يسعى ه�� @� حاجة ,@ تحقي4 ��. تح�ل ى�لت �لبيئية @� �لشخصية �لمع�قا�

  ).١٣: ٢٠٠١ �لمع#ي،عب� حس.. (لتحقيقها �لف��

 �الع���ية �لم�حلة تالمي� شع�� ىه: �لنفسيه للمشكال� ى�الج��ئ �لتع�ي�

 ى�لنفس �الم. �ضع� �لمستقبل �قل4 �لنفسية بال�ح�1 (�ضحاياه( �لمتنم�ي.

  ).�ل��� تق�ي� �س�2

 �لنفسي، �الم. ضع� �لمستقبل، قل4 �لنفسية، �ل�ح�1 (�لنفسية �لمشكال� �تشمل

  ).�ل��� تق�ي� �س�2

 �لشع�� له يحق4 بما حياته ع. ��ل�ضا 1بالسعا� �لف�� شع�� ه�: �لنفسي �ألم. �

 ق�� تحقي4 م. يمكنه بما �آلخ�ي. م. �متقبل محب�8 �@نه ��ال#مئنا.، بالسالمة

  ).٦: ٢٠٠٥ شقي�،  ين8. (لآلخ�ي. �النتما2 م. @كب�

 - �لمتنم� (�الع���ية �لم�حلة #ال8 شع�� ه�: �لنفسي لالم. ى�الج��ئ �لتع�ي�

 مما ��الخ�ي. @نفسه( تقبل �قلة حياته( ع. �ل�ضا �ضع� بالح .) �لضحية

 ��لعالقا� ى�الجتماع ��لتفاعل لآلخ�ي. �النتما2 م. ق�� يحقق�� ال يجعله(

  .�الجتماعية

 منع ال بالجل�' ��الستمتاL �آلخ�ي. ع. �البتعا� ىف �ل�غبة هى: �لنفسية �ل�ح�1 �

 �لثقة �ع�( بالنق^ �لشع�� بجان8 به( �لتمس� �صع�بة �لت��� صع�بة مع عنه(

  ).١٦٢: ٢٠٠٠ محم��،  ين8 (بالنف'

 �الع���ية �لم�حلة #ال8 شع�� �ه�: �لنفسية لل�ح�1 ى�الج��ئ �لتع�ي�

 نتيجة عنه( منع ال ��لجل�' �الخ�ي. ع. باالبتعا� بال�غبة) �لضحية - �لمتنم�(

 عالقا� تك�ي. �قلة باألخ�ي. �لثقة ع�( @� به( �الهتما( �قلة �لتقبل فق��.

  .�لجماعي باالنتما2 �لشع�� �غيا8 اعية�جتم

 �الستهجا.، @� باالستحسا. نفسه ع. �لف�� ي��كها ى�لت �لفك�1 ه�: �ل��� تق�ي� �

 مغا��, على، صالح (لل��� �لقب�ل @� �ل�فQ �التجاها� يتضم. �ل�, ��لتقيي(

  ).٢٨٧: ٢٠١٧ �لحمي�،عب�

 �لسلبية) �لضحية - متنم��ل (�لف�� �تجاها� ىه: �ل��� للتق�ي� ى�الج��ئ �لتع�ي�

 ع. �لف�� �ضا �ع�( ��الكا�يمية �لم��سية بالج��ن8 �لم�تب#ة �قيمه( نفسه نح�

  .��حتقا�ها �ل��� ��فQ ��ته

 ت��جهه �. يمك. �لتى ��لمخا#� �لمستقبل م. بالخ�� شع�� ه�: �لمستقبل قل4 �

 �غباتهل مشبع غي� فيه يعيp �ل�, �ل��قع يك�. عن�ما �لقل4 ه�� �ينشأ فيه،

  ).٩٥: ٢٠٠٢ م�سى @ب�بك� (له �محب#

 �الع���ية �لم�حلة #ال8 شع�� �ه�: �لمستقبل للقل4 ى�الج��ئ �لتع�ي�

 ى�لت ��لمخا#� بمستقبله( �لتفاGل �قلة �لمستقبل م. بالخ��) �لضحية - �لمتنم�(

  .فيه ت��جهه
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 ال ل�ي.� �آلخ�ي. ,ي�G @� يه��، @� يخي�، @� يضاي4، �ل�, �ل#فل ه�: �لمتنم� �

 ىف �أل#فال م. غي�D يخي� �ه� بها، يتمتع ى�لت �لق�1 ��جة بنف' يتمتع�.

. �لته�ي� ��ستخ��( �لعالية �لص�تية بنب�ته ي�ي� ما فعل على �يجب�ه( �لم��سة،

  ).٣٦: ٢٠١٣ ف�حا.، �محم� م�سي، ىعل(

 غي� بسل�� �الع���ية �لم�حلة تالمي� بعQ ه�قيا(: للمتنم� ى�الج��ئ �لتع�ي�

 �ألقل �لتالمي� م. بغي�ه( �لض�� إللحا4 تك���D يت( ىع���ن فعل @� ى�سلب س�,

Dلمك��هة �لمسميا� �#ال4 @� �لسخ�ية @� �لب�نى �إلي��2 �يشمل ق��.  

  مالئه( م. �إلسا12 عليه( تقع �ل�ي. �أل#فال م. مجم�عة ه(: �لتنم� ضحايا �

 كتابية @� �لكت��نية @� يةجنس @� �جتماعية @� نفسية @� لف*ية @� جس�ية بص��1

 متك��1 بص��1 �إلسا12 �تك�. معينة، ب�يانة ي�ين�. ألنه( �ليه( يسا2 حتى @�

  ).٢٠١٠ خي�، هالة. (�مقص��1

 �لم�حلة تالمي� بعQ م. مجم�عة ه(: �لتنم� لضحايا �الج��ئى �لتع�ي�

 @� يةلف* @� جس�ية بص��1  مالئه( بعQ م. �إلسا12 عليه( تقع �ل�ي. �الع���ية

  .�مقص��1 متك��1 بص��1 �السا12 �تك�. �جتماعية، @� نفسية

pb�a‰…@òÔib�Z 

  :��لضحية �لمتنم� بمشكال� م�تب#ة ���سا�

 على �لتع�� �لى ه�ف� �لتى ،Michael J. Boulton (2013) ميكائيل ���سة .١

 ��آلثا� �ألص�قا2 �ختيا� ىف �لم��هقي. على ى�لسمع �لتنم� ضحايا تأثي�

 بع�� ى�لتج�يب �لمنهج �ل���سة ��ستخ�م�. ص��قا� تك�ي. على �لمت�تبة

 ضحايا �مقيا' �ضاب#ة، تج�يبية مجم�عة �لى مقسمي. �#البه #البا ٣٦٠

 مع ص��قا� يشكل�. س�� �لتنم� ضحايا �. �لى �ل���سة �ت�صل� �لتنم�

 ل( @� (كا. @نه �لى يشي� �لج�ي� �لتلمي� �ص� كا. ��� لم��سته( ج�ي� تلمي�

  .�لسابقة �لم���' ىف للتنم� ضحية) .يك

 على �لتع�� �لى ه�ف� �لتى ،Claire F et.al (2016) ��خ��. كلي� ���سة .٢

 تع�يل على �ل���سية �لفص�ل ىف �لتنم� ضحايا نسبة فى �نخفاQ تأثي�

 ىف �ل���سية �لفص�ل تخفيضا� @. �ل���سة ه�D �فت�ض� �لمتبقي. �لضحايا

 جمع �ت( ضحايا ي �ل�. ال �ل�ي. أل#فالبا ضا�1 ستك�. �لضحايا نسبة

 ،)سنة ١١= �لعم� مت�س# (�لسا�' �لى �ل��بع م. تلمي�� ٤٦٦ م. �لبيانا�

 �@ج�ي�" �لتنم� ض� "كيفا �لتنم� لمكافحة ,�لفنلن� �لب�نامج تنفي� م. كج 2

 مستق�1 ضحية ١٧٠ م. ف�عية عينة على �لمتع�� �النح��� تحليال�

 �لشه� ىف م�تي. �ألقل على م�تي. ضحية �ق�L ع. يبلغ�. �ل�ي. �أل#فال(

 ىف �لضحايا نسبة ىف �نخفاQ كا. ��� ما الختبا�) �ل�ق� نقا# م. كل ىف

 @. �لى �ل���سة �ت�صل� �ل�ق�، ىف تع�يلها على تأثي� لها �ل���سية �لفص�ل

 �لناحية م. قلقا @كث� �ه( لالكتئا8 ع�ضة @كث� ه( �لمستق�ي. �لتنم� ضحايا

 ىف �لتنم� ضحايا نسبة فى ��نخفاQ ألق��نه(، قب�ل �@كث� اعية،�الجتم

  .�لمتبقي. �لضحايا على يGث� �ل���سية �لفص�ل

 بي. �لف��4 ع. �لكش� �لى ه�ف� �لتى ،)٢٠١٦ (محم� حسي. Pيا� ���سة .٣

 ى�لم��س �لتنم� �سها( على ��لتع�� �لم��سي، �لتنم� ىف ��إلنا& �ل�ك��

 �تلمي�1 تلمي�� ٢٤٩ م. �لحالية �ل���سة عينة تك�ن�� �الجتماعية، �لف�بيا ىف

 �البت��ئية بم�حلتيها �لمنيا محاف*ة ىف ى�ألساس �لتعلي( م�حلة تالمي� م.

 ى�ل���س �لفصل ٢٠١٦/ ٢٠١٥ ى�ل���س �لعا( ىف ٩٦ ��إلع���ية ١٥٣

/ �لم��سى �لتنم� سل�� مقيا': �لتالية �أل���� �لباحثة ��ستخ�م� �لثانى،

 ف��4 ت�ج� �ل���سة �ت�صل�. �الجتماعية �لف�بيا �مقيا' تنم�،�ل ضحايا

 �لتع�Q �للف*ي، �لتنم� �لجس�<، �لتنم� (�لتنم� @بعا� ىف �حصائيا ��لة غي�

 ف��4 ت�ج� كما �لم��سى، �لتنم� مقيا' م.) �الجتماعي �لتنم� للممتلكا�،

 �لف�بيا مقيا' على ��إلنا& �ل�ك�� ��جا� ىمت�س# بي. �حصائيا ��لة غي�

 تالمي� ��جا� ىمت�س# بي. �حصائيا ��لة ف��4 ��ج�� �الجتماعية،

 �للف*ى، �لتنم� (@بعا� ىف �إلع���ية �لم�حلة �تالمي� �البت��ئية �لم�حلة

Qىف) للممتلكا� �لتع� Dلة ف��4 ��ج�� �البت��ئية، �لم�حلة تالمي� �تجا�� 

 �لم�حلة �تالمي� ية�البت��ئ �لم�حلة تالمي� ��جا� ىمت�س# بي. �حصائيا

 ىف ى�لم��س للتنم� �لكلية ��ل��جة) ى�الجتماع �لتنم� (بع� على �إلع���ية

Dىمت�س# بي. �حصائيا ��لة ف��4 ��ج�� �البت��ئية، �لم�حلة تالمي� �تجا 

 �لف�بيا ىف �إلع���ية �لم�حلة �تالمي� �البت��ئية �لم�حلة تالمي� ��جا�

 يسه( ى�لم��س �لتنم� �@. �البت��ئية، م�حلة�ل تالمي� �تجاD ى�ف �الجتماعية

 �لتعلي( م�حلة تالمي� ل�, �الجتماعية بالف�بيا �لتنبG ىف �حصائيا ��ال �سهاما

  .�ألساسي

 بي. �لعالقة على �لتع�� �لى ه�ف� �لتى ،)٢٠١٧ (محم� عا�ل محم� ���سة .٤

rةناحي م. �لتنم� �سل�� ناحية م. �الجتماعية ��لمها��� �ألس�, �لمنا 

 ،)�ناثا ١٠٠ �ك���، ١٠٠ (م��هقا، ٢٠٠ م. �ل���سة عينة �تتك�. @خ�,،

 �لمناr مقيا' �لباح& ��ستخ�( عاما،) ١٧: ١٢ (بي. ما @عما�ه( تت���6

 �لى �ل���سة �ت�صل� �لتنم� �مقيا' �الجتماعية، �لمها��� �مقيا' �ألس�,

 ت�ج� كما س�,�أل �لمناr �بي. �لتنم� بي. �حصائيا ��لة #��ية عالقة �ج��

 �ت�صل� �الجتماعية، ��لمها��� �لتنم� بي. �حصائيا ��لة عكسية عالقة

 سل�� ىف ��إلنا& �ل�ك�� بي. �حصائيا ��لة غي� ف��4 �ج�� �لى @يضا

  .�لتنم�

  :��لضحية للمتنم� �لنفسية بالمشكال� م�تب#ة ���سا� �

 �ألم. ةعالق #بيعة فه( �لى ه�ف� �لتى ،)٢٠١٧ (حام� @حم� �سما2 ���سة .١

 ٥٠ (١٠٠ م. �ل���سة عينة تك�ن�. �لم��هقي. ,ل� ى�لم��س بالتنم� ى�لنفس

 ما @عما�ه( تت���6 �إلع���ية، �لم�حلة ىف �لم��هقي. م.) �ناثا ٥٠ - �ك���

 م. �كا.) ��لتنم� ى�لنفس �ألم.( ىمقياس ت#بي4 �ت( عاما،) ١٥ -١٤ (بي.

 ��لتنم� ى�لنفس �ألم. بي. ائيا�حص ��لة سالبة عالقة �ج�� �ل���سة نتائج @ه(

 ��إلنا& �ل�ك�� م. �ل���سة عينة ��جا� بي. ف��4 �ج�� �ع�( �لم��سي،

 �ل�ك�� م. �ل���سة عينة ��جا� ىف ف��4 �ج�� �لنفسي، �ألم. مقيا' على

  .�ل�ك�� لصالح) �لتنم� (مقيا' على ��إلنا&

 بعQ على ��لتع� �لى ه�ف� �لتى ،)٢٠١٩ (محم� عب��لمجي� �يما. ���سة .٢

 عينة على ��ل� �لم��هقي.، ل�, ى�إللكت��ن بالتنم� �لمنبئة �لنفسية �لمتغي���

) @نثى ٧٠٤ �ك�، ٤٩٦ (�لثان�ية �لم���' م. مشا�كا ١٢٠٠ م. تك�ن�

 �ع��� م.) �لمتنم� -�لضحية (�إللكت��ني �لتنم� مقيا' �ل���سة �ستخ�م�

 �لت�ي.، مقيا' �ل���، ىف �لتحك( مقيا' �لتقلي�<، �لتنم� مقيا' �لباحثة،

 �ل�ك�� ��جا� مت�س#ا� بي. اي�حصائ ��له ف��4 �ج�� �لنتائج �@*ه��

) �لمتنم� - �لضحية( ى�إللكت��ن �لتنم� مقيا' على �إلنا& @��2 �مت�س#ا�

 مجم�عا� بي. �حصائية �الله ��� ف��4 �ج�� �ع�( �ل�ك��، �تجاD ىف

 �لتحك( مست�, ىف ��لمحاي�ي.) �لضحايا/ �لمتنم�ي.(� ��لضحايا �لمتنم�ي.

 بي. �حصائيا ��له ف��4 �ج�� حي. ىف �لت�ي.، �مست�, �ل���، ىف

 ,�لتقلي� �لتنم� مقيا' على �@يضا ,�لتقلي� �لضحية مقيا' على �لمجم�عا�

 -�لتنم� بسل�كيا� �لقيا(( ى�إللكت��ن �لتنم� بي. �حصائيا ��له عالقة �ج��

 �السته��� -�لتنم� بسل�كيا� �لقيا(( ,لي��لتق ��لتنم�) كضحية �السته���

 �السته��� بي. عالقة �ج�� �ع�( �لجنسي.، م. �لم��هقي. ل�,) كضحية

 بي. عالقة �ج�� ع�( �@يضا �لت�ي.، �بي. ى�إللكت��ن للتنم� كضحية

 ى�إللكت��ن �لتنم� بسل�كيا� �لقيا( @� ى�إللكت��ن للتنم� كضحية �السته���

  .�ل��� ىف �لتحك( مست�, �بي.

 مست�, على �لتع�� �لى ه�ف� �لتى ،)٢٠١٩ ( ���ل ب. ��نية ���سة .٣

 �البت��ئي، �لتعلي( ىف ى�لم��س �لتنم� ضحايا تالمي� ل�, �ل��� ت�كي� مها�1

 �العتما� ت( �ق�. �لعا�يي. ��لتالمي� �لتنم� ضحايا بي. �لمها�1 ىف ��لف�4

 ١٢٠٠ م. �ل���سة مجتمع يتك�. �لمقا�.، ى�لسبب ى�ل�صف �لمنهج على

 ال �� ببل�ية �بت��ئيا� ٥ على م� ع�. ى�البت��ئ �لتعلي( تالمي� م. تلمي�
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 ٢٦ م. تتك�. �ل���سة عينة @ما عش��ئية، ب#�يقة �ختيا�ها ت( باتنة �الية

 م. @��تي. على �العتما� ت(). عا�يي. (بضحايا ليس�� تلمي� �٣٠ ضحية

 �ل���، ت�كي� �مقيا' ى�لم��س نم��لت ضحايا مقيا' �هما �لباحثتي. تصمي(

 ��� بت�كي� يتمي �. ى�لم��س �لتنم� ضحايا @. �لى �ل���سة �ت�صل�

،Qمست�, ىف �حصائيا ��لة ف��4 �ج�� �لى �ل���سة ت�صل� كما منخف 

 �لتالمي� لصالح �لعا�يي. �لتالمي� م. �غي�ه( �لتنم� ضحايا بي. �ل��� ت�كي�

  .�لعا�يي.

 #ال8 بي. �لف��4 تح�ي� �لى ه�ف� �لتى ،)٢٠٢١ (سي� نص� عال ���سة .٤

 ��ل#ال8 �اللكت��نى، �لتنم� ضحايا ��ل#ال8 �لكت��نيا، �لمتنم�ي. �لجامعة

 �ل�هانية، (�لشخصية @بعا� �فى �ل���، تق�ي� فى �لضحايا/ �لمتنم�ي.

 م. ٤٥٠ م. �ل���سة عينة �تك�ن� ،)�لك�8 �مقيا' �لعصابية، �النبسا#،

 �ق� ،٢٤٢ �إلنا& ع�� بلغ كما �لقاه�1، جامعة #ال8 م. ��إلنا& �ل�ك��

 �ك�ل� ،)�لضحية/ �لمتنم� (�إللكت��نى �لتنم� مقيا' �ل���سة �ستخ�م�

 ت�صل� �ق� للشخصية، @ي ن� �ستخبا� �لى باإلضافة �ل���، تق�ي� مقيا'

 ��جا� مت�س#ا� بي. �حصائية �اللة ��� ف��4 �ج�� ع�( �لى �ل���سة

/ ��لمتنم�ي. �إللكت��نى، �لتنم� �ضحايا �لكت��نيا، م�ي.�لمتن �ل#ال8

 بي. �حصائية �اللة ��� ف��4 �ج�� �لى �ضافة. �ل��� تق�ي� فى �لضحايا

 �إللكت��نى، �لتنم� �ضحايا �لكت��نيا، �لمتنم�ي. �ل#ال8 ��جا� مت�س#ا�

 حس8 تنا ليا ت�تيبه( �يمك. �ل�هانية؛ بع� فى �لضحايا/ ��لمتنم�ي.

 �ل#ال8 ث( �لضحايا،/ �لمتنم�ي. �ل#ال8: �ل�هانية بع� ��جا� ا�مت�س#

 �اللة ��� ف��4 �ج�� ع�( �ك�ل�. �إللكت��نى �لتنم� ضحايا ث( �لمتنم�ي.،

 ��ل#ال8 �لكت��نيا، �لمتنم�ي. �ل#ال8 ��جا� مت�س#ا� بي. �حصائية

 سا#�النب بع�, فى �لضحايا/ �لمتنم�ي. ��ل#ال8 �إللكت��نى، �لتنم� ضحايا

 مت�س#ا� بي. �حصائية �اللة ��� ف��4 �ج�� �لى �ضافة. ��لعصابية

 �إللكت��نى �لتنم� ضحايا ��ل#ال8 �لكت��نيا، �لمتنم�ي. �ل#ال8 ��جا�

  .�لك�8 مقيا' فى �لضحايا/ �لمتنم�ي. ��ل#ال8

ÕîÜÈnÛa@óÜÇ@pb�a‰†Ûa@òÔib#ÛaZ@ @

 تنا�ل� ى�لت �سا��ل�� ن��D �لى يشي� �لسابقه �ل���سا� نتائج �ستق��2 �.

 ح��� ىف (�الع���يه �لم�حله #ال8 ,ل� ��لضحايا �لمتنم�ي. بي. �لنفسيه �لمشكال�

 �ل���سة �ستفا�� �لتنم� �ضحايا �لتنم� لم�ض�L �بالنسبة) �لباحثه عليه �#لع� ما

 �لتنم� ضحايا �مفه�( ��بعا�D �لتنم� تنا�ل ىف �لسابقة �ل���سا� م. �لحالية

 ى�لم��س �لتنم� بي. �ال�تبا#ية �لعالقة تنا�ل� كما �ضحاياD، .�لمتنم�ي �خصائ^

 بعQ تأكي� ىف �ستفا�� كما �لم��سى، �لتنم� ضحايا �لتالمي� ل�, �الجتماعية ��لف�بيا

) ٢٠١٧ (حام� @حم� �سما2 ���سة مثل �ضحاياه( للمتنم�ي. �لنفسية �لمشكال�

 ب. ��نية ����سة �لم��هقي.، ,ل� ى�لم��س بالتنم� ى�لنفس �ألم. عالقة #بيعة تنا�ل�

  .�لم��سي �لتنم� ضحايا تالمي� ل�, �ل��� ت�كي� مها�1 تنا�ل�) ٢٠١٩ ( ���ل

QëŠÏ@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �لم�حلة #ال8 م. لعينه ��لضحية �لمتنم� بي. �حصائيا ��لة ف��4 ت�ج� .١

  .�لنفسية �لمشكال� ىف �الع���ية

 �لم�حلة #ال8 م. لعينه ��لضحية �لمتنم� بي. �حصائية ��له ف��4 ت�ج� .٢

  .�ل�ك�� لصالح �لنفسية �لمشكال� ىف) ��النا& �ل�ك�� (�الع���ية

 �لم�حلة #ال8 م. لعينه ��لضحية �لمتنم� بي. �حصائية ��له ف��4 ت�ج� .٣

  .�إلنا& لصالح �لنفسية �لمشكال� فى) ��النا& �ل�ك�� (�الع���ية

wèäß@ò�a‰†ÛaZ 

 للمتنم� �لنفسيه �لمشكال� ع. للكش� ا�.�لمق ى�ل�صف �لمنهج �ل���سة تستخ�(

  .��النا& �ل�ك�� بي. ��لف��4 �الع���يه �لم�حله #ال8 م. عينه ,ل� ��لضحيه

òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �لم�حلة #ال8 م. �#البه #ال8 ٦٠ بلغ�: �لسيك�مت�يه �لكفاD2 حسا8 عينه .١

 �ت���ح� ،�لقلي�بية بمحاف*ة �لحك�مية، �الع���ية �لخيمة شب�� بم���' �الع���ية

  .�الساسيه �لعينه م���' نف' م. عاما) ١٥ -١٤ (بي. ما �عما�ه(

 بم���' ,�إلع��� �لثال& �لص� #ال8 م. �ل���سة عينه تتك�.: �الساسيه �لعينه .٢

 �ل�ك�� م. �لقص�ية بال#�يقة �ختيا�ه( �ت( �لحك�مية، �الع���ية �لخيمة شب��

  :�لى قسمي.م ٨٠ �لعينة �ع�� �لقلي�بية، بمحاف*ة ��النا&

 م. �ك�� ٢٠ �تشمل �#البه؛ #ال8 ٤٠ �لمتنم�ي. لل#ال8 @�لى مجم�عة  .@ 

 ت#بي4 بع� بنا� ي�لي� ٢٣ م��سة م. �نا& �٢٠ بني. �الع���ية �ل�لتا م��سة

  .�لمقيا' ىعل �ل��جا� مت�س# ىف ى�العل �ه( �لتنم� مقيا'

 ك��� ٢٠ �تشمل �#البه؛ #ال8 ٤٠ �لتنم� ضحايا لل#ال8 ثانية مجم�عة  .8 

 بع� بنا� ي�لي� ٢٣ م��سة م. �نا& �٢٠ بني. �الع���ية �ل�لتا م��سة م.

  .�لمقيا' ىعل �ل��جا� مت�س# ىف ى�العل �ه( �لتنم� ضحايا مقيا' ت#بي4

  :في �لعينة خصائ^ �تتمثل

  .سن���) ١٥ -١٤ (م. �ل#ال8 س. يت���6 .١

  .�ال�لى للمجم�عة ��ل� متنم�ي.، �ل#ال8 يك�. @. .٢

  .�لثانية للمجم�عة ��ل� �لتنم�، ضحايا �8ل#ال يك�. @. .٣

paë…a@ò�a‰†ÛaZ@ @

 بعQ على باال#الL �لباحثه قام�) �لباحثة �ع��� (�لنفسية �لمشكال� مقيا' �

 ث( �لنفسية �لمشكال� تنا�ل� ى�لت ��الجنبية �لع�بية ��ل���سا� ��لبح�& �لمقايي'

 بن�� ٥٤ م. .�يتك� ��لضحيه للمتنم� �لنفسيه �لمشكال� مقيا' باع��� قام�

 �تق�ي� ى�لنفس ��الم. �لمسقبل �قل4 �لنفسيه �ل�ح�D ىه مك�نا� ��بعه ىعل

: �لمستقبل قل4 �بع� عبا�1، ١٢ على �يحت�,: �لنفسية �ل�ح�1 بع� (�ل���،

 عبا�1، ١٤ على �يحت�,: �لنفسي �الم. ضع� �بع� عبا�1، ١٤ على �يحت�,

  ).عبا�1 ١٤ على �يحت�,: �ل��� تق�ي� س�2 �بع�

 عليها ��الجابة �لمقيا' عبا��� بق��12 �ل#ال8 يق�(: �لمقيا' تصحيح #�يقة

 ��ح�1 ��جة تأخ�) نا��� (@. حي&) ��ئما - �حيانا -نا��� (�لتالية �لب��ئل بأح�

 فى �ل��جا� ه�D �تعك' ��جا�، ثال& تأخ�) ��ئما(� ��جتي. تأخ�) �حيانا(�

  ).٤٦ ،٤٥ ،٤٤ ،٣٨ ،٣٦ ،١٤ ،٨ (�هى �لسلبية �لعبا���

  :يلى كما �لمح� ص�4 #�ي4 ع. �لمقيا' ص�4 حسا8 ت(: �لمقيا' ص�4 .١

  :�لمح� ص�4  .@ 
   �لنفسية �لمشكال� لمقيا' �لمح� ص�4) ١ (ج��ل

 �لمح� مقايي'
 �لنفسية �لمشكال� مقيا'

 �لحالية بال���سة
 �ال�تبا# معامل

 ٭٠,٤٥ �لنفسية �ل�ح�1 بع�  ل��سل �لنفسية �ل�ح�1 مقيا'
 ألحمـ�  �لنفـسى  الم.� مقيا'
 فخ�,

 ٭٠,٥٦ �لنفسي �الم. بع�

 لكـ�ب�  �لـ���  تقـ�ي�  مقيا'
 سمي&

 ٭٠,٥٩ �ل��� تق�ي� س�2 بع�

 ألحمـ�  �لمـستقبل  قل4 مقيا'
 هاني فخ�,

 ٭٠,٦١ �لمستقبل قل4 بع�

 �لنتائج ��شا�� #�يقه م. باكث� �لمقيا' ثبا� حسا8 ت(: �لمقيا' ثبا�  .8 

 م�تفعه نتائج �نها �ال حسابهما #�4 ��ختال �غ( �لثبا� معامل �. ى�ل

  .م�تفع بثبا� �لمقيا' تمتع ى�ل يشي� مما
  �لمقيا' ثبا� حسا8) ٢ (ج��ل

 �لثبا� معامل �لثبا� حسا8 4�#

 ٠,٨٥ �لنصفية �لتج ئة #�يقة

 ٠,٨٤ ك��نباr @لفا #�يقه

 ت#بي4 ت() ٢٠١٦ �ل�س�قي، محم� مج�, �ع��� (�لمتنم�ي. �ل#ال8 مقيا' �

 #ال8 ١٠٠ ع��ها بلغ) ١٤ - ١٢ (�الع���ية �لم�حلة #ال8 على �لمقيا'

 معامال� �. �تضح ى�لتال م �لص�4 �ستخ��( ت( �لص�4 �لحسا8 �#البه

 ت( �لثبا� �لحسا8 ٠,٠١ مست�, عن� �حصائيا ���لة م�جبة �لناتجة �ال�تبا#

  .�حصائية ��لة ى�ه ٠,٨٨٦ �لثبا� نسبة �بلغ� ك��نباr @لفا #�يقة �ستخ��(



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)pýØ’½a@î�ÐäÛaò@ŠàänàÜÛ@òîzšÛaë@ô†Û@(… ١١٣ 

 �ال" على ت�بيقه ت�): ٢٠١٩ سي�، جمال محم� �ع��� (�لتنم� ضحايا مقيا� �

 �لمقيا� على �تفاقه� نسبة 'كان, �لمحكمي* ص�) '�ستخ�� �الع���ية �لم�حلة

 بألفا �لثبا, نسبة 'بلغ, للمقيا� �لثبا, 'حسا" ى�لعامل �لبنا2 'ص�)% ٨٠

  .�حصائيا ��لة 'هى ٠,٥٢١ �لت�بي) �عا�9 'ب��يقة ٠,٨٩٣ ك�'نبا7

kîÛb�þa@òîöb–y⁄aZ@ @

 '�ستخ��� �لمح<، ص�) م* للتحق) بي�س'* معامل �ل���سة �ستخ�م,

 '�ستخ��� �لمقيا�، لعبا��, �ل���سه عينه �ستجابا, لتح�ي� �لحسابيه �لمت'س�ا,

 '�ستخ��� �لنفسيه، �لمشكال, مقيا� ثبا, لبيا* �لنصفية '�لتج@ئة ك�'نبا7 ?لفا معامل

 �لمشكال, مقيا� ىف '�لضحيه �لمتنم� بي* �لف�') �الله لبيا* T- test �ختبا�

 �ل�ال" ��جا, �ت" مت'س� بي* للمقا�نة 'يتنى ما* �ختبا� '�ستخ��� �لنفسيه،

 قل) �لنفسيه �ل'ح�E (�لنفسيه �لمشكال, فى) '�ناC Dك'� ('�لضحايا �لمتنم�ي*

  ).�ل�C, تق�ي� �لنفسى �الم* ضعF �لمستقبل

wöbnã@ò�a‰†Ûa@bèn’ÓbäßëZ@ @

 �ل�ال" بي*) , (�ختبا� �ستخ��� ت� �لف�H ه�C 'الختبا� �أل'ل، �لف�H نتائج �

  .�لتالي �لج�'ل فى كما �لنفسية، �لمشكال, مقيا� فى �لتنم� 'ضحايا �لمتنم�ي*
 مقيا� فى '�لضحية �لمتنم� بي* �لف�') �اللة 'مست'يا,) , (�ختبا� �اللة قيمة ي'ضح) ٣ (ج�'ل

  ية�لنفس �لمشكال,

 �لع�� �لمجم'عة �ألبعا�
 �لمت'س�
 �لحسابي

F��النح� 
L�لمعيا� 

 ), (قيمة
M'مست 
 �ل�اللة

 ٤,٥٩ ٢٥,٢٨ ٤٠ �لمتنم�
 �لنفسية �ل'ح�9 .١

 ٤,٢٨ ٣١,٤٨ ٤٠ �لضحية
 ٭٠,٠١ ٥,٥٦

 ٣,٩٨ ٣٢,٨٨ ٤٠ �لمتنم�
 �لمستقبل قل) .٢

 ٤,٢٤ ٣٣,٣٨ ٤٠ �لضحية
٠,٦٥٥ ٠,٤٥ 

 ٥,٠٦ ٣١,١٨ ٤٠ �لمتنم�
٣. Fلنفسي �الم* ضع� 

 ٤,٢٣ ٣١,٤٨ ٤٠ �لضحية
٠,٨١٤ ٠,٢٣ 

 ٥,٦٠ ٢٩,٦٣ ٤٠ �لمتنم�
 �ل�C, تق�ي� س'2 .٤

 ٥,٠٢ ٣٢,٢٨ ٤٠ �لضحية
 ٭٠,٠١٦ ٢,٥١

 ١٠,٤٢ ١١٨,٩٥ ٤٠ �لمتنم�
 للمقيا� �لكلية �ل��جة

 ١٢,٢٤ ١٢٨,٦٠ ٤٠ �لضحية
 ٭٠,٠٠٤ ٣,٠٢٩

 �لنفسية �لمشكال, يا�مق ل��جا,) , (قيمة ?* �لساب) �لج�'ل م* يتضح

 'ج'� على ي�ل 'ه�C ،٠,٠٤ �اللة مست'M عن� Qحصائيا ��لة قيمة ى'ه ٣,٠٢٩

 �أل'ل �لف�H 'قب'ل �لتنم�، ضحايا �ال" لصالح Qحصائية �اللة �C, ف�')

 �لنفسية، �لمشكال, ىف '�لضحية �لمتنم� بي* Qحصائيا ��لة ف�') ت'ج� �نه على

 ?* Qلى 'ت'صل,) ٢٠١٩ (ي'سفى 'ح�E �'�ل@ ب* ��نية ���سة مع Cل< '�تف)

 �C, تق�ي� مست'M 'ل�يه� منخف�C ،H, بت'كي� يتمي@'* ى�لم��س �لتنم� ضحايا

 ضحايا ?* T' (Terrazo et.al, 2011)خ�'* تي��@' '?شا� غي�ه�، م* �قل

 مفه'� '�نخفاH ى�الجتماع '�النسحا" بالخجل �لمتنم�ي* ع* يتمي@ �لتنم�

،,�Cختلف, �ل�' CهE سة مع �لنتيجة��سة) ٢٠١٩ (عب��لمجي� �يما* ���عال '� 

 بي* Qحصائية �الله �C, ف�') 'ج'� ع�� �لى ت'صل, حيD) ٢٠٢١ (نص�

 مست'M ىف '�لمحاي�ي*) �لضحايا/ �لمتنم�ي*(' '�لضحايا �لمتنم�ي* مجم'عا,

� �ل'ح�9 (�لنفسية �لمشكال, بي* �لف�') 'ت�جع. �لت�ي* 'مست'M �ل�C, ىف �لتحك

 �نها �الع���ية �لم�حلة �ال" م* '�لضحية للمتنم�) �ل�C, تق�ي� 'س'2 �لنفسية

  :'هي �لمختلفة �لع'�مل م* بم@يج تتأث�

 �الجتماعية، �لع'�مل تشمل ى'ه �لف��، فيها يعيV ى�لت �لخا�جية �لبيئة .١

W��لى باإلضافة �ل'�قع، 'بي* '�لمعتق��, �لعا��, بي* '�لصQ Dألح��� 

 لها يتع�H ?* �لممك* م* ى�لت '�لمYلمة '�لعنيفة سا'ية�لمأ '�لتغي��,

 '�لمشكال, �لمال، م* مبلغ خسا�9 ?' �ألقا�"، ?ح� كفق��* �ل�ال"؛

  .�لم��سية

 '�الستجابا, '�ألفكا� �لف��، على تسي�� ى�لت �لسلبية '�ألحاسي� �لمشاع� .٢

 �ل�ال" 9ق�� 'م�M �ل'�قعية، 'غي� �لخا�ئة '�لمعتق��, �ألفكا� م* تنبع ى�لت

 بالخ'F، �لشع'� 'م�M �لمختلفة، '�لمشكال, �ل\�'F 'م'�جهة تحمل على

F'�2، '�لخجل بالنف�، �لثقة 'ضع�الن�' �  .�لمستقل �لتفكي� على �لق��9 'ع�

 ىف '�نخفاضا �الجتماعية '�لع@لة بالخ'F �لشع'� يعان'* �لتنم� ضحايا 'بCل<

  .�لته�ي� م* خ'فا ��سة�لم ىف �لغيا" لتك��� ن\�� �ل���سي، �لتحصيل

 Mann 'يتني ما* �ختبا� �ستخ��� ت� �لف�H ه�C 'الختبا� �لثاني، �لف�H نتائج �

Whitney (U) نة�ت" بي* للمقا�ا, �جا, مت'س�ال" ��ي* �ل�(�لمتنم �ك'Cل� 

Dلتالي �لج�'ل فى كما �لنفسية، �لمشكال, مقيا� فى) '�النا�.  
  �لنفسية �لمشكال, ىف) '�الناD �لCك'� (تنم�ي*�لم �ل�ال" بي* �لف�') �اللة) ٤ (ج�'ل

 �لع�� �لن'W �ألبعا�
 مت'س� 

  �ل�ت"
W'مجم 
 �ل�ت"

 (Z) قيمة
M'مست 
 �ل�اللة

 ٥٤٩ ٢٧,٤٥ ٢٠ �لCك'�
 �لنفسية �ل'ح�9 .١

D٢٧١ ١٣,٥٥ ٢٠ �النا 
 ٭٠,٠٠١ ٣,٧٨٠

 ٥٢٧,٥ ٢٦,٣٨ ٢٠ �لCك'�
 �لمستقبل قل) .٢

D٢٩٢,٥ ١٤,٦٣ ٢٠ �النا 
 ٭٠,٠٠١ ٣,١٩٠

 ٥٦٠,٥ ٢٨,٠٣ ٢٠ �لCك'�
٣. Fلنفسي �الم* ضع� 

D٢٥٩,٥ ١٢,٩٨ ٢٠ �النا 
 ٭٠,٠٠١ ٤,٠٨٤

 ٣١٠,٥ ١٥,٥٣ ٢٠ �لCك'�
 �ل�C, تق�ي� س'2 .٤

D٥٠٩,٥ ٢٥,٤٨ ٢٠ �النا 
 ٭٠,٠٠٧ ٢,٦٩٧

 ٥٣٤,٥٠ ٢٦,٧٣ ٢٠ �لCك'�
 للمقيا� �لكلية �ل��جة

D٢٨٥,٥٠ ١٤,٢٤ ٢٠ �النا 
 ٭٠,٠٠١ ٣,٨٩

  ٠,٠١ مست'M عن� صائياQح ��ل ٭

 ٣,٨٩ �لنفسية �لمشكال, مقيا� ل��جا, (Z) قيمة �لساب) �لج�'ل م* يتضح

 ف�') 'ج'� على ي�ل 'ه�C ٠,٠٠١ �اللة مست'M عن� Qحصائيا ��لة قيمة ى'ه

,�C حصائية �اللةQ ال" لصالح�ي* �، �لمتنم�ك'Cقب'ل �ل' H�على ى�لثان �لف 

 مقيا� ىف) '�الناD �لCك'� (�لمتنم�ي* ل�ال"� بي* Qحصائيا ��لة ف�') ت'ج� �نه

 جمعه محم'� ���سة مع �لنتيجة هEC 'تتف) �لCك'�، لصالح �لنفسية �لمشكال,

 ف�') ي'ج� ?نه Qلى ت'صل, حيD) ٢٠١٩ (عب��لمجي� �يما* '���سة) ٢٠٢٠(

 م* تنم�� ?كث� �ل�ال" 'جا2 ى�لم��س �لتنم� مما�سة ىف '�ل�البا, �ل�ال" بي*

 معت@ '���سة) ٢٠٢٠ (غني� عب��ل�حي� خ'لة ���سة مع �تفق, كما. �ل�البا,

 '�ل�البا, �ل�ال" بي* Qحصائية �اللة �C, ف�') 'ج'� '\ه�) ٢٠١٨ (محم�

  .�لCك'� لصالح �لحك'مية �لم���� �لبة ل�M �لتنم� مشكلة ل'�قع

 ىف) '�الناD �لCك'� (�لمتنم�ي* �ل�ال" بي* �الحصائية �لف�') �سبا" 'ت�جع

 م* 'قل) ى�لنفس �الم* 'ضعF �ل�C, تق�ي� س'2 (�لنفسية �لمشكال, قيا�م

 �ل�ال" ل�M ي\ه� حيD �لCك'� لصالح) �لنفسية بال'ح�9 '�لشع'� �لمستقبل

 حاجه 'ل�يه� �الناD م* ?كث� عنص�ية '�تجاها, منح�فه سل'كيا, �لمتنم�ي*

 �الخ�ي* Qي2�C اللخ 'م* ى�الكا�يم ���ئه� '�نخفاH ?ق��نه�، على للسي��9 ق'ية

  .�لشخصي �ضاه� �لمتنم�'* يشبع'*

 Mann 'يتنى ما* �ختبا� �ستخ��� ت� �لف�H ه�C 'الختبا� �لثالD، �لف�H نتائج �

Whitney (U) *ضحايا بي �(�لتنم �ك'Cل� Dكما �لنفسية، �لمشكال, فى) '�النا 

  .�لتالي �لج�'ل فى
  �لنفسية �لمشكال, ىف) '�الناD �لCك'�( �لتنم� ضحايا �ل�ال" بي* �لف�') �اللة) ٥ (ج�'ل

 �لع�� �لن'W �ألبعا�
 مت'س�
 �ل�ت"

W'مجم 
 �ل�ت"

 (Z) قيمة
M'مست 
 �ل�اللة

 ٢٥٤ ١٢,٧٠ ٢٠ �لCك'�
 �لنفسية �ل'ح�9 .١

D٥٦٦ ٢٨,٣٠ ٢٠ �النا 
٠,٠٠١ ٤,٢٣٤ 

 ٢٨٧,٥٠ ١٤,٣٨ ٢٠ �لCك'�
 �لمستقبل قل) .٢

D٥٣٢,٥٠ ٢٩,٦٣ ٢٠ �النا 
٠,٠٠١ ٣,٣٤٢ 

 ٢٨٢,٥٠ ١٤,١٣ ٢٠ �لCك'�
٣. Fلنفسي �الم* ضع� 

D٥٣٧,٥٠ ٢٦,٨٨ ٢٠ �النا 
٠,٠٠١ ٣,٤٠٧ 

 ٢٨٤,٥٠ ١٤,١٣ ٢٠ �لCك'�
 �ل�C, تق�ي� س'2 .٤

D٥٣٥,٥٠ ٢٦,٧٨ ٢٠ �النا 
٠,٠٠١ ٣,٤٠٦ 

 ٢١٦,٥٠ ١٠,٨٣ ٢٠ �لCك'�
 للمقيا� �لكلية �ل��جة

D٦٠٣,٥٠ ٣٠,١٨ ٢٠ �النا 
٠,٠٠١ ٥,٢٣٨ 

  ٠,٠١ مست'M ن�ع Qحصائيا ��ل ٭

 ٥,٢٣٨ �لنفسية �لمشكال, مقيا� ل��جا, (Z) قيمة ?* �لساب) �لج�'ل م* يتضح
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 ف�') 'ج'� على ي�ل 'ه�C ،٠,٠٠١ �اللة مست'M عن� Qحصائيا ��لة قيمة ى'ه

,�C حصائية �اللةQ ال" لصالح �لنفسية �لمشكال, مقيا� ىف�ضحايا  �لتنم� 

 بي* Qحصائية �اللة �C, ف�') ت'ج� "نه� على �لثالD �لف�H 'قب'ل �الناM ،Dل�

 '�ختلف, ،"�إلناD لصالح �لنفسية �لمشكال, ىف) '�الناD �لCك'� (�لتنم� ضحايا

 م* كل بي* ف�') ت'ج� ال ?نه �لى ت'صل, حيD) ٢٠٢٠ (محم� �لسي� ?سما2 مع

 �لنفسية بال'ح�9 �لشع'� م* كل ىف �ل�ال" م* �لتنم� ضحايا) �إلناD/ �لCك'�(

  .للتنم� '�لتع�H ا"'�الكتئ

 ?كث� للتنم� تتع�H �الناD ?*) ٢٠٢٠ (سي� منى ���سة مع �لنتيجة هEC '�تفق,

 تع�ضه* بخص'_ �الناD ل�M �لقل) مع�ل ��تفاW بسب" 'Cل< �لCك'� م*

 �ل�'يل، �لم�M على 'سل'كية عا�فية مشاكل �لى 'ي�جع للCك'�، مقا�نة للتنم�

Dيسب" حي �لتنم� �'ت�نى '�لقل) الكتئا"'� بال'ح�9 �لشع' �تق�ي ,�Cل�.  

 ?' لإلشاعا, ضحية ''ق'عه* �ألخ�يا, قبل م* للتنم� �لفتيا, تع�H 'ي�جع

 نحيفة كان, 'Q* معينة، ب��يقة مختلفة تك'* عن�ما �لمهينة، لل�سائل تع�ضه*

 مجابهة تست�يع ال ضعيفة فتا9 مثل شكلها ب�Q M* ?' �لسمنة م* ىتعان ?' ج��

 بالغي�9 يشع�* �لمتنم��, تجعل ?غ��H تملك, ?' بأشيا2 قام, �CQ �لمتنم��,،

 م* ىتعان عن�ما ?' �لمتنم��,، �لفتيا, م* ?غنى ?' ?فق� تك'* 'عن�ما منها،

Hنخفا� �تق�ي ,�Cبالنف� �لثقة 'قلة �ل.  
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١. � يسهل '?سالي" Tليا, 'ضع على '�لعمل �لتنم� ل\اه�9 �لمبك� بالكشF �الهتما

 ىف 'خاصة �لتعليمية �لم��حل ىف 'عالجها �لتنم� \اه�9 م* للح� فيCهاتن

  .�الع���ية �لم�حلة

 '�لمحاض��, �لن�'�, خالل م* �لم���� ىف �لت�ب'M �ال�شا� �'� تفعيل .٢

  .�لتنم� ضحايا مع �لتعامل 'كيفية �لتنم�، بمخا�� للت'عية '�ل���سي* للمعلمي*

٣. � م* �لتنم� مشكلة مع للتعامل �لال@مة مها��,�ل '�لمعلمي* '�البنا2 �آلبا2 تعلي

  .�لم��سة 'ساحا, �الست��حا, ىف �ل�لبة على �الش��F خالل

٤. � '�لعمل له� عالجية ب��مج 'عمل �لمتنم�ي* �ل�ال" مشكال, ب���سة �الهتما

  .سل'كه� تحسي* على

  .�لتنم� 'ضحايا �لمتنم�ي* مشكال, لم'�جهة 'قائية ب��مج ت�'ي� على �لعمل .٥

 تحا'ل شخصية �ألسا� ىف �لمتنم� �لشخ_ بأ* �لتنم� ضحايا ل�M ى�ل'ع 9@يا� .٦

  .�لغي� Qلى به تم� ما �سقا�

 �لتفاعلية �ل�'��, ��ي) ع* �ل�C, تق�ي� '@يا�9 �لتنم� ضحايا Mل� �ل��فعية تق'ية .٧

'? V�' ى�لت �لعمل Fلى ته�Q �  .'�لنفسي �Mلجس� 'ج'�ه� ع* �ل�فاW تعليمه

 عن� ى�اليجاب �لفعل ��9 ل@يا�9 �لتنم� ضحايا �لتالميC 'مساع�9 '�ع� تع@ي@ .٨

H�لتع� �للتنم �بالنف� �لثقة '�\ها �ل'" بالق��ل< �لمCال" مساع�9 'ك�ل� 

  .مشاكله� ع* للتعبي� �خ�M ��) لتعل� فيحتاج'* �لمتنم�ي*

 م* �ليه� يميل م* ?' �ص�قائه م* غي�E مع �جتماعية عالقا, إلنشا2 �ل�ال" �فع .٩

  .�لنفسي �الم* '@يا�9 ل�Cته تق�ي�E @يا�9 ىف يسه� ماب �لكبا�

 ?هميه 'له �ل�ال" ل�M �لمنخفH �ل�C, تق�ي� لتنمية �لب��مج م* �لع�ي� Qع��� .١٠

  .'�الجتماعي ى�لنفس تكيفه� 'حس* �نفسه� على �ل�ال" �عتما� ىف كبي�9

 قل) -�لنفسية �ل'ح�9 (لل�ال" �لنفسية للمشكال, �لمبك� �الكتشاF ض�'�9 .١١

  ).�ل�C, تق�ي� س'2 -�لنفسي �الم* ضعF -لمستقبل�

 ?ه� م* فه' لل�ال" �لنفسى لألم* م�ع� 'م��سى ?س�M ج' تهيئة ض�'�9 .١٢

 لCل< �لمختلفة، �الض���با, فى �ل'ق'W م* يقيها '�لتى �لس'ية، �لشخصية ج'�ن"

  .�ل�ف'لة منC �لنفسى باألم* �ل�فل تمتع على �لح�_ م* الب�

tìzjÛa@òy2Ô½aZ 

 �لم��حل ىف �لضحايا '�ل�ال" �لمتنم�ي* �ل�ال" بي* مقا�نة ���سة ���2ج .١

  .�لمختلفة �لتعليمية

  .�لتنم� \اه�9 لعالd ت��يبية ب��مج �ج��2 .٢

 ل�M ى�لم��س �لتنم� ىف '?ث�E �النجا@ ��فعية تنمية على قائ� ىت��يب ب�نامج .٣

Cحلة تالمي�الع���ية �لم�.  

 لكل ى�لنفس باألم* �لشع'� تنمية ىف بالنف� قة�لث على قائ� QM�شا� ب�نامج فعالية .٤

  .�لتنم� 'ضحايا �لمتنم�ي* م*

 �ل�ال" م* لكل �لنفسية بال'ح�9 �لشع'� تنمية ىف QM�شا� ب�نامج فعالية .٥

  .�لتنم� 'ضحايا �لمتنم�ي*

 �لمتنم�ي* �ل�ال" م* لكل �لمستقبل قل) خفH ىف QM�شا� ب�نامج فعالية .٦

  .�لتنم� 'ضحايا

 �لمتنم�ي* �ل�ال" م* لكل �ل�C, تق�ي� تنمية ىف للمعلمي* ىت��يب جب�نام فعالية .٧

  .�لتنم� 'ضحايا

ÉuaŠ½aZ@ @

 ،�لنفسى لإل�شا� ��لحاجة �لم��هقة فى �له�ية ��مة). ٢٠٠٢ (م�سى ب'بك�� .١

  .�لمص�ية �لنهضة مكتبة: �لقاه�9

 Mل� �إلنجا@ ب��فعية 'عالقته ى�لم��س �لتنم�). ٢٠١٥ (بهنسا'M فك�M ?حم� .٢

 ،)١٧(�لع�� ،ب��سعي� جامعة: �لت�بية كلية مجلة �الع���ية، �لم�حلة الميCت

  .٤٠ - ١__ �ال'ل، �لج@2

 ىف '?ث�E �ألنا ق'9 لتحسي* QM�شا� ب�نامج فعالية). ٢٠١٨ (سن� @عل ?ن� .٣

Hخف �لنفسية بال'ح�9 �لشع'� Mفال ل��*، ىف �الستق'�2 ضحايا �أل��سالة �أل� 

  .�لمنص'�9 معةجا �لت�بية، كلية ،ماجستي�

 بالف'بيا عالقته ىف ى�لم��س �لتنم�). ٢٠١٦ (حسي* محم� حسي* Tيا, .٤

 �سالة: �لمنيا بمحاف\ة ى�ألساس �لتعلي� م�حلة ىف �لتنم� ضحايا ل�M �الجتماعية

  .�لمنيا جامعة �لت�بية، كلية ،ماجستي�

 بالتنم� �لمنبئة �لنفسية �لمتغي��, بعH). ٢٠١٩ (محم� عب��لمجي� �يما* .٥

  .�لمن'فية جامعة. �ال��" كلية. ماجستي� �سالة. �لم��هقي* Mل� ىإللكت�'ن�

 'ضحايا للمتنم�ي* �لنفسية �لخصائ_). ٢٠٢١ (@يا�9 �حم� سي� نص� عال .٦

 �لعليا �ل���سا, كلية ،ماجستي� �سالة �لجامعة، �ال" م* �إللكت�'نى �لتنم�

  .�لقاه�9 جامعة للت�بية،

، ��لم��هقي$ لأل"فال �لتنم�  �لسل�� يا�مق). ٢٠١٦ (�ل�س'قي محم� Mمج� .٧

  .�لمص�ية �النجل' مكتبة

 �لمتنم�ي* م* لكل ى'�لم��س �ألس�M �لمنا7). ٢٠١٩ (سي� جمال محم� .٨

 كلية ،ماجستي� �سالة �إلع���ية، �لم�حلة �ال" م* عينة ل�M �لتنم� 'ضحايا

  .�لقاه�9 جامعة للت�بية، �لعليا �ل���سا,

 كمنبئ �الجتماعية '�لمها��, �ألس�M �لمنا7). ٢٠١٧ (ق�" محم� عا�ل محم� .٩

 جامعة �آل��"، كلية ،ماجستي� �سالة �لم��هقي*، م* عينة ل�M �لتنم� لسل'<

  .�لمنيا

 �لتنم� ضحايا ل�M �لنفسية �لمتغي��, بعH). ?٢٠١٠( Mسنا� خي� هالة .١٠

 معةجا ت�بية كلية �)جتماعية، ت�ب�ية ���سا% �البت��ئية، �لم�حلة ىف ى�لم��س

  .١٧٠ - ١٣٧__ ،W٢ ،١٦مج ،حل��$

11. Claire F, Garandeau, Ihno A, Lee, Christina Salmivalli (2016). 

Decreases in the proportion of bullying victims in the classroom 

Effects on the adjustment of remaining victims, International Journal 

of Behavioral Development, Vol 42, No 1, pp 64- 72. 

12. Michael J, Boulton (2013). The effects of victim of bullying reputation 

on adolescents’ choice of friends: Mediation by fear of becoming a 

victim of bullying, oderation by victim status, and implications for 

befriending interventions, Journal of Experimental Child 

Psychology, Vol 114, No 1, pp 146-160. 
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ال ?يضا �لعامة �لعالقا, '?* �لمختلفة، '?نش�تها �لعامة �لعالقا, جه'� فيه ت\ه� ال �ألكا�يمية '�لمYسسا, �لجامعا, لبعH �لعا� �آل��2 ?* ىف �ل���سة مشكلة ت\ه�
مع\� ىف �لج�� �ل�ال" �ستقبال �حتفاال, (�لمثال سبيل 'على �لمختلفة �التصالية باألنش�ة كافيا �هتماما ىت'ل 'ال �ل'�ف�ي*، ?' �لم'��ني* س'�2 �سي*�ل��' لل�ال" ت'جه

 ع"2 �لعامة �لعالقا, ى?خصائي ىف ممثلة عاتقها على يقع فإنه بCل<، �لمن'�ة �ية�الستشا �لجهة ىه �لعامة '�لعالقا, �إلعال� ��Q�9 ?* 'بما ،)�لمص�ية �لجامعا,
Fي�ة فما 'فنيا، ?كا�يميا بالجامعة �لتع�ى�لت '�لجه'� �ألنش � 'ت�قية �لع�"، �ل'�ف�ي* �ل�ال" ل�M للجامعة �لCهنية �لص'�9 لتحسي* �لعامة �لعالقا, �?خصائي' بها يق'
  '�لكفا92؟ '�لفاعلية '�التقا* '�العتما� ،�لخ�ما, ىف '�لج'�9 �آل��2
ىف لل���سة �ل'�ف�ي* �ل�ال" �ختيا� ?سبا" ?ه� م* �ل���سة نتائج ?ه� 'م* �لمص�ية بالجامعا, ى�ل���س �ل'�ف�ي* �ل�ال" م* مف��9 ٣٢٥ �ل���سة عينة حج� بلغ

ىف 'جا2%. ٤٩,٥ بنسبة M? �إلحصائية �لعينة نصF م* يق�" ما Qلى تك���E يصل حيD �أل'لى، �لم�تبة ىف 'جا2, "بل�L م* منحة" ?نها �لمص�ية، �لجامعا,
 كافية معل'ما, على �لحص'ل ىف �ل'�ف�'* �ل�ال" عليها تعتم� ى�لت �لمصا�� ?ه�' ،%٤١,٨ بنسبة "مص� ىف ?�غبها ى�لت �ل���سة ن'W ت'�ف�" عنص� �لثانية، �لم�تبة
H�سة بغ��ية، �لجامعا, ىف �ل��ع 'جا2 �لمص�ن, م'�قع" نص�تبة ىف "�إلنت�،%٤١,٥ بنسبة �أل'لى، �لم �"" 'عنص�س'� ?قا�ىف � �تبة ىف "مص�بنسبة �لثانية �لم 
  %.٢٣,٥ بنسبة �ل��بعة، �لم�تبة ىف "'�لمجال, �لصحF"' ،%٣٤,٥ بنسبة �لثالثة، �لم�تبة ىف "�لفضائية �لقن'�," 'عنص� ،%٣٩,٧
½apbzÜİ–Z ة�ال" - �لعامة �لعالقا, ى?خصائ - �التصالية �ألنش�9 - �ل'�ف�ي* �ل�هنية �لص'Cل�.  

The Role of The Communicative Activities of Public Relations practisers in Egyptian Universities 

and Its Relation to Improving Their Mental Image Among International Students 

The problem of the study appear in the general performance of some universities and academic institutions do not appear on the public relations 

efforts to various activities, and also public relations are not directed to students and scholastic, whether citizens or expatriates, and does not give 

sufficient attention to the various communications activities for example (the celebrations of new students in most of the Egyptian universities), 

and that the Department of media and public relations is the Advisory Committee assigned to that, it is the responsibility of the public relations 

professionals represented in the burden of the visibility of the university, academic and artistic activities and efforts by public relations specialists to 

improve the mental picture of the League of Arab students, and the promotion of performance and quality of services, and proficiency and 

effectiveness and efficiency?. The sample size of the study was 400 respondents from international students studying in Egyptian universities. 

The most important results of the study, Reasons for incoming students choosing to study in Egyptian universities, and my scholarship item came 

in the first place, with its frequency reaching nearly half of the Watchtower with 49.5%. Ranking in second place, the item "Ranking the type of 

study I desire in Egypt" by 41.8%. The most important sources that international students rely on to obtain sufficient information to study in 

Egyptian universities, the Internet component ranked first, with 41.5%, and "relatives who studied in Egypt" ranked second with 39.7%, and 

"satellite channels ranked" third, at 34.5%, newspapers and magazines ranked fourth, with 23.5%. 

Keywords: Communicative activities- Public relations specialist- International students. 
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 Mأل كب�M ?همية �لمختلفة '?نش�تها �لعامة للعالقا, ?* Qلى �إلشا�9 تج��

 �لمنشئا, ىف خاصة �ألهمية تل< 'ت@��� �جتماعية، بيئة ىف 'ج'�ها بحك� مYسسة

 �لعم'� ىه �لعامة �لعالقا, فإ* بالجمه'�، ��تبا� لها خ�مية نشا�ا, تما�� ى�لت

 '\ائF م* مهمة '\يفة ?صبح, حيD 'ضعها، كا* مهما مYسسة Mأل �Mلفق�

 �لعمل عالقا, 'تنمية ت�'ي� ىف �ل�ئيسة مسئ'ليتها جان" Qلى �لح�يثة �إل���9

�  .�لمYسسة ?ه��F خ�مة ىف '�إلسها

 �لح�يثة �لمYسسا, 'تن\ي� ��9إل� �ئيسا م�خال �لعامة �لعالقا, 'تعتب� كما

 �لعامة �لعالقا, ���سا, شه�, 'ق� تخصصاتها، �ختالF على '�لخاصة �لحك'مية

 ��تب� 'ق� '�ألخالقية، �لمهنية '�لمما�سا, �لن\�يا, م* للع�ي� ن\�� كبي�9 ت�'��,

 بأسل'" ب��مجها QنجاQ hلى ?�M مما بالجماهي�، �التصال ?سالي" بتق�� تق�مها

 �لمن\ما, تل< ?عمال ىف �لجماهي�ية �لمشا�كة تفعيل Qلى '?�M ملي،'ع م��'�

 �لكب�M �لجامعا, 'تعتم� 'نجاحها، �ستم���ها ىف Qليه تستن� كأسا� '�لمYسسا,

  .'�لخا�جي ى�ل��خل �لصعي�ي* على بجمه'�ها لالتصال �لعامة �لعالقا, على

òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

*Q ة يمثل بالمشكلة �إلحسا��ىف �لب��ية نق Dل" مشكلة فب�'* ى�لعلم �لبح�تت 

 فإ* ه�C 'على ف��i، م* ينشأ ال ى�لعلم �لبحD أل* علمي، بحD ي'ج� ال �ل���سة

 حاجة ىف مح�'�9 مشكلة �C, تك'* ?* ىه �لعلمية �لبح'D تمي@ ى�لت �ل�ئيسية �لسمة

 بص�� ه' ى�لت �لبحثية بالمشكلة �لباحQ Dحسا� نبع 'ق� �ل���سة، �لى تخضع ?*

 تستقبل �لقاه�9 جامعة ?* �لمع�'F 'م* �لقاه�9، بجامعة يعمل ك'نه م* �ستها��

 لما 'معايشته لمالح\ته 'نتيجة نشأتها، منC '�ألفا�قة �ل'�ف�ي* �ل�ال" م* �لكثي�

D'ما يح� �'�) ي�'�يقة �لجامعة تل< ب�'ما �لع ���م* سمعه على يت Dح�ي Hبع 

 يعب� م��'� م* بالجامعة 'تج'�له عمله ثنا2? ل�يه� �لجامعة ص'� ع* 'ي��E �ل'�ف�ي*

 'ه�C �لجامعة ح'ل �ل'�ف�ي* م* �لكثي� ل�M مستحسنة غي� Cهنية ص'�9 تشكيل ع*

 �ألنش�ة �'� ع* 'تساYله �ل���سة، تل< Qج��Q 2لى للت��) �لباحC Dه* ?ثا� ما

 Cه"؟ ?ي* Qلى �لص'�9، تل< تحسي* ىف �لعامة �لعالقا, �لعالقا, ىلمسئ'ل �التصالية

 ىف �ل���سة مشكلة بل'�9 يمكننا ث� 'م* به؟، سيق'� 'كيF �ل�'�؟ Cل< ه' 'ما

 بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ىألخصائ �التصالية �ألنش�ة �'� ما "�لتالي �لس�Yل

  ".�ل'�ف�ي*؟ �ل�ال" ل�M �لجامعة ع* �لCهنية �لص'�9 تحسي* ىف �لمص�ية

òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

١. � �لص'�9 تحس* ىف �لعامة �لعالقا, ىألخصائ التصالية� �ألنش�ة �'� ���سة تق�

 �لمكتبة Qلى يضيF مع�فيا Q�ا�� �ل'�ف�ي* �ل���سي* ل�M �لجامعة ع* �لCهنية

  .�إلعالمية

 �لعامة، �لعالقا, ىف �التصال '\ائF ���سة 'ه' علميا جانبا �ل���سة هEC تكمل .٢

Dحي *? � '�ال���ية \يمية�لتن �لج'�ن" على �ك@, ق� '�لبح'D �ل���سا, مع\

 ل�بيعة ?فضل فهما تحق) �لحالية �ل���سة فإ* ى'بالتال �لعامة، �لعالقا, ألجه@9

 بحثية خ�ى 'تكمل �لعا� �لعالقا, ?خصائي' �'� 'تبل'� �لعامة �لعالقا, ?نش�ة

 '�ل'�* مص� فى �لعامة �لعالقا, 'بح'D �إلعالمية، �لمكتبة Qليها تحتاQ dضافية

  .�لع�بى

٣. � �لعالقا, 'ح��, تق�مه مما �ل'�ف�ي* �ل�ال" م'قF تح�ي� ىف ة�ل���س تسه

 فى ه� مع�فية بإ�� �لعامة �لعالقا, ىباحث يفي� مما �لمص�ية بالجامعا, �لعامة

  .Qليها حاجة

Òa†çc@ò�a‰†ÛaZ@ @

Fسة ته���لى �لحالية �ل�Q F�على �لتع �ة �'�ىألخصائ �التصالية �ألنش 

 ل�M �لجامعة ع* �لCهنية �لص'�9 تحسي* ىف ة�لمص�ي بالجامعا, �لعامة �لعالقا,

  :يلي ما خالل م* 'Cل< �ل'�ف�ي*، �ل�ال"

  .�لمص�ية �لجامعا, فى �ل���سة �ل'�ف�ي* �ختيا� ?سبا" �ص� .١

 �لجامعة فى بال���سة Qلتحاقه� عن� �ل'�ف�ي* ت'�جه �لتى �لمشكال, تح�ي� .٢

  .�لمص�ية

٣. F�على �لتع Mضا م��لجامعا, ع* �ل'�ف�ي* � �ية�لمص.  

٤. Fع* �لكش Mضا م��بالجامعة �لعامة �لعالقا, 'ح�9 ع* �ل'�ف�ي* .  

  .بها �ل���سي* �ل'�ف�ي* ل�M �لمص�ية �لجامعة ع* �لمتك'نة �لص'�9 مالمح تح�ي� .٥

pb�a‰†Ûa@òÔib�ÛaZ@ @

Fجعة عملية تسته���م D��ستجال2 ى?ساس بشكل ى�لعلم �لت� � �لن\�ية �لمفاهي

 يساه� بما بينها؛ فيما �لقائمة '�لعالقا, �ل���سة محل بالمتغي��, �لمتعلقة '�لمنهجية

 ���سا, ع�9 هنا< �لص�� ه�C ى'ف لل���سة، ى�لمنهج '�لتصمي� �Mلن\� �لبنا2 ىف

  :'منها �لحالية �ل���سة م'ض'W م* تقت�"

 ىف �لج�ي� �إلعال� �'� 'تقيي� �ص� Qلى )٣()٢٠٢١ فاي�، ى��م (���سة سع, .١

 خالل م* غ@9، بق�اW �لفلس�ينية بالجامعا, عامة�ل �لعالقا, مما�سا, تنمية

 م'قع عب� 'صفحاتها �لفلس�ينية للجامعا, �إللكت�'نية �لم'�قع محت'M تحليل

 تحليل ىمنهج '�ستخ�م, '�لح'��ية، �لتفاعلية 'Qمكانياتها ق���تها لتقيي� ب'<فيس�ل

 بق�اW �لفلس�ينية �لجامعة كافة ىف �ل���سة مجتمع 'تمثل '�لمسح، �لمضم'*

 ب��يقة �ختيا�ها ت� فلس�ينية جامعا, س, على �ل���سة �لباحD '?ج�M غ@9،

 جمع 'ت� �لجامعا,، تل< �ال" م* مف��9 ٤٢٠ ق'�مها عينة 'على عم�ية،

 مقابلة '�ليل �ستقصا2، '�ستما�9 مضم'*، تحليل �ستما�9 باستخ��� �لبيانا,

 سه'لة 'مب�? مفي�9 معل'ما, ت'في� مب�? ت'ف� ?* �ل���سة '?ك�,. متعمقة

� �لفلس�ينية، للجامعا, �إللكت�'نية �لم'�قع ىف م�تفعة ب��جة '�لتصفح �الستخ��

 تشجيع مب�? \ه'� مقابل مت'س�ة، ب��جة بال@'�� �الحتفا\ مب�? ي\ه� بينما

 مع�ل 'جا2 منخفضة، ب��جة ى�لتفاعل �لح'�� ف�_ 'ت'ف� �ل@يا�9 معا'�9

� ?خبا� متابعة ىف ب'<فيس�ل 'صفحا, ت�'نية�إللك للم'�قع �ل�ال" �ستخ��

 م'�قع ىف �Mلح'�� �التصال مبا�j لت'ف� تقييمه� جا2 كما م�تفعا، �لجامعا,

  .�لمت'س� �لمست'M ىف �لجامعا, 'صفحا,

 على �لتع�F )١٠()٢٠٢٠ �لمع��'M، حس* �لع, ك�ي� (���سة '�سته�ف, .٢

”� بمص��قية 'عالقته ىجتماع�ال �لت'�صل لم'�قع �لعامة �لعالقا, ىمما�س �ستخ��

 �عتم�, 'ق� ،”�لمص�ية �لجامعا, على مي��نية ���سة �لجمه'� ل�M �لمYسسة

 �لباحD قا� حيD �لمي��نية، بالعينة Survey Method �لمسح منهج على �ل���سة

 مم* �لجامعا, �ال" م* مف��9 ٥٠٠ ق'�مها عينة على �لمي��نية �ل���سة بت�بي)

 Qلى باإلضافة �لجامعة، مع �لت'�صل ىف ى�الجتماع ل�لت'�ص م'�قع يستخ�م'*

 يستخ�م'* مم* بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ىمما�س م* مف��9 ٨٦ ق'�مها عينة

 �ل���سة '�عتم�, �لعم�ية، �لعينة ب��يقة 'Cل< �الجتماعي، �لت'�صل م'�قع

 خ�م,�ست حيD �لبيانا, لجمع كأ��9) �الستبيا* (�الستقصا2 �ستما�9 على �لحالية

 �لعالقا, ىلمما�س م'جه '?خ� �لجامعة، ل�ال" م'جه �ستبيا* �لحالية �ل���سة

 تحق) Qلى �ل���سة ت'صل, 'ق�. �لمقابلة ?��9 على �ل���سة �عتم�, كما �لعامة،

 بي* Qحصائية �الله �C, ف�') ت'ج� على ين_ �MلC �أل'ل �لف�H صحة

 حس" للجامعة جتماعية�ال �لت'�صل لم'�قع �ستخ��� مقيا� على �لمبح'ثي*

 �لمست'M - �لكلية ن'W -�لجامعة ن'W -�لعم� - �لن'W (�ل�يم'غ��فية �لمتغي��,

 مقيا� على �لمبح'ثي* ��جا, بي* Qحصائية �الله �C, ف�') 'ت'ج� ،)�ل���سي

 -�لن'W (�ل�يم'غ��فية �لمتغي��, حس") '�ألبعا� �لكلية �ل��جة (�لمص��قية

 ��تبا�ية عالقة ت'ج� كما). �ل���سي �لمست'M - كلية�ل ن'W -�لجامعة ن'W -�لعم�

 �لعالقا, ىمما�س قبل م* ى�الجتماع �لت'�صل م'�قع �ستخ��� بي* Qحصائية ��لة

 �لفيسب'< 'جا2 �لجامعة، 'مص��قية تحقي) ىف '�Yيته� �لجامعة ىف �لعامة

Facebook ال" يستخ�مها ى�لت ى�الجتماع �لت'�صل م'�قع مق�مة ىف�لجامعا, � 

 �لعامة �لعالقا, ىلمما�س بالنسبة '?يضا �لجامعة، مع ت'�صله� ىف �لمص�ية

  .�لجامعة ��خل

 تأثي� ىعل �لتع�F )١()٢٠١٨ عائلة، مص�فى محم� Tمنة (���سة ه�ف, بينما .٣

 هEC '�عتم�, �لليبية، بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ?نش�ة ىعل �إلتصال تكن'ل'جيا
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 �إلتصال تكن'ل'جيا 'سائل بمسح �لباحثة م,قا حيD �لمسح، منهج ىعل �ل���سة

 عينة 'تمثل, �لليبية، �لجامعا, ىف �لعامة �لعالقا, بإنش�ة 'عالقتها �لح�يثة

 عالقا, م'\في* ٩ بنغا@L، جامعة م* عامة عالقا, م'\في* ٨ ىف �ل���سة

 �ب�)، جامعة م* عامة عالقا, م'\في* ٥ �لمختا�، عم� جامعة م* عامة

 مقسمة �ل���سة محل �لليبية �لجامعا, ب�ال" �لمتعلقة �سة�ل�� عينة 'جا2,

M'ىعل بالتسا Dالبا ١٣٥ (جامعا, �لثال�البة �جامعة م* ' ،L@١٣٥ بنغا 

). �ب�) جامعة م* '�البة �البا ١٣٥ �لمختا�، عم� جامعة م* '�البة �البا

 ى�لت عة�لجام ىف �البها مع �لعامة للعالقا, �لفعال �ل�'� �ل���سة نتائج '?\ه�,

 �لعامة �لعالقا, ��Q�9 بها تق'� ى�لت �إلتصالية �لنشا�ا, تتع�� حيD بها �لتحق'�

 �لح�يثة �لتكن'ل'جيا 'سائل ?* ىQل �ل���سة نتائج ?شا�, كما �البها، مع بالجامعة

 '�البها، بالجامعة �إل���9 بي* ى�ل�?س �إلتصال عملية سهل, �لعامة بالعالقا,

 ىعل Cل< يعمل مما �ل�ال" 'تغ�ي��, لتعليقا, م��9لمست �لمتابعة 'ساع�,

  .ب�البها للجامعة ى�إلتصال �أل��2 تحسي*

 �'� على �لتع�Q Fلى )١٣()٢٠١٦ محم�، عثما* منص'� (���سة 'سع, .٤

 خالل م* ?هميتها 'Qب��@ �لس'��* ىف ى�لعال �لتعلي� مYسسا, ىف �لعامة �لعالقا,

F'مجها على �ل'ق��تها ب�ها '�نش�ها على 'تأثي�لجامعي، �لمجتمع 'ه' جمه'� 

 '�تبع لها، �لحل'ل ''ضع معالجتها يمك* حتى ت'�جهها ى�لت '�لمشكال, ''�قعها

Dلمسحي، ى�ل'صف �لمنهج �لباح�' � �جه@9 م* ع�� على �ل���سة ت�بي) 'ت

 �لتن\يمية �لهياكل ?* �ل���سة ?\ه�, 'ق�. �لس'��نية بالجامعا, �لعامة �لعالقا,

 ى�لعلم بالمفه'� ت�تب� 'ال فاعلة ليس, بالجامعا, �لعامة للعالقا, '�إل���ية

 �لبنية ىف 'خاصة �لمما�سة مجال ىف مشكال, م* ى'تعان '�لصحيح، �ل'�ضح

 ىف �لعاملي* مع\� ?* �لنتائج ?ك�, كما خاصة، ق���, Qلى تحتاd ى�لت �التصالية

 �لت��ي" Qلى 'يحتاج'* �لمتخصصي*، غي� م* بالجامعا, �لعامة �لعالقا,

 خالل ت@��� م'سمية �لعامة �لعالقا, ?نش�ة ?* �لنتائج ?ثبت, كما. '�لتأهيل

 �إلعالمية �لحمال, ىف �إلقناعية �ألسالي" ت'\يF 'كا* فق�، �لتخ�d مناسبا,

 �بيعة ع* م�ه'نا يبقى ه�C لك* �لشكل، م* ?كث� �لمضم'* ع* ما ح� Qلى يعتم�

 خالل م* Qب��@Q Eلى �لباحثة سع, ما ه'' �لحملة، لها ت�'d ى�لت �ألفكا�

  .�لحالية �ل���سة

 على �لتع�F بغ�H )١٢()٢٠١٦ سالمة، محم� سعي� محم� (���سة '?ج�ي, .٥

Mم� W'لتن� Fلثقافى '�الختال� E�بيقا �لعمل ?��2 على 'تأثي�ق'�مها عينة على ت 

 م* ش�9ع بع�� �لعامة �لعالقا, با����, �لعامة �لعالقا, مما�سى م* ف��� ١٠٧

 �بقا �ختيا�ها ت� '�لتى مص� فى �لعاملة '�ألجنبية �لمص�ية �لخاصة �لجامعا,

 م�M مع�فة فى �ل���سة مشكلة 'ت�ك@,. مختلفة لثقافا, تمثيال �' جغ��فى لبع�

 فى �لعامة �لعالقا, �'� على خص'صا �لتن\يمية '�لثقافة عم'ما �لثقافة تأثي�

 �لبح'D ?ن'�W تح, �لبحD هQ' �Cن��d '�ألجنبية �لمص�ية �لخاصة �لجامعا,

 'منهج �العالمى �لمسح منهج هما بحثيي* منهجي* �ستخ��� على '�عتم� �ل'صفية

 'ق�. �لبيانا, جمع فى �الستقصا2 صحيفة �ستخ��� 'ت� �لمتبا�لة �لعالقا, ���سة

 �لخاصة �لجامعا, مع\� فى �لسائ� �لتن\ي� �بيعة ?* Qلى �ل���سة ت'صل,

 ىف �لتميي@ م* �لخالية �لمسY'لي* ��F م* �لبنا92 �لم�'نة قصهتن �لمص�ية

 �الستم���ية، على �لمشجعة 'غي� �الحتكا� م* '�لخالية �لعاملي* بي* �لمعاملة

 بالم�h يق'� �أل'ل �لخاصة، �لجامعا, ��خل) �لقا�9 (�لمسY'لي* م* ن'عا* 'هنا<

 ?ما� �إلتصال قن'�, بفتح �لعامة بالعالقا, �لخاصة �لمشاكل 'تفه� '�لثنا2

 ىيبال ال ى'�لثان حاجاته� 'يحت�� معه� �لمعل'ما, تبا�ل عملية 'يسهل م�Y'سيه

 كما. �لخاصة للمشاكل �لتفه� 'ع�� '�لت'جيها, باأل'�م� 'يكتفى �إل���9 تق�مة بما

 �لتميي@ على غالبا مبنية '�لعاملي* �لمسY'لي* بي* �إلنسانية �لعالقا, كان,

 �لعالقا, ?سا� على ?' �لمنص" ?سا� على ى�لمبن �لتفضيل س'�2 '�لتفضيل

 فى 'يقل �لمص�ية �لجامعا, فى ي@��� �لMC �ألم� '�ألنث'ية '�لجه'ية �لق��بية

 ىف '��يقته �لمسY'ل شخصية '�بيعة �لثقافية �لخلفية 'لعب,. �ألجنبية �لجامعا,

  .�لعمل فى �لعاملي* تحفي@ ىف �ألهمية بالغ �'�� �لتعامل

 على �لتع�Q Fلى )٧()٢٠١٦ �لجنابي، م�@'<عب� صاح" عاص� (���سة ف,'ه� .٦

 �لتخصصي، �لبع� �لمهني، �لبع� (م* بكل �لمتمثلة بابعا�ها �لعامة �لعالقا, �'�

: �لخاصة �أل��نية �لجامعا, ىف '�ل�لبة �ألساتQ 9Cستق�ا" ىف ،)�لمجتمعي �لبع�

��ستخ 'ق�. ?نم'Cجأ '�لبت�� �أل'س� �لش�) ىجامعت� Dى�ل'صف �لمنهج �لباح 

 'تحكيمها Qستبانا, تصمي� خالل م* ىمي��ن بمسح �لباحD قا� حيD ى�لمسح

 '�ل�لبة �ألسات9C م* كل م* مف��9 ٥٤٦ م* مك'نة عينة على 'ت'@يعها

 Qلى �ل���سة ت'صل, 'ق�. '�لبت�� �أل'س� �لش�) ىجامعت م* كل ىف �لجامعيي*،

 ىف �لعامة �لعالقا, ى��ئ�ت م* كل عمل �بيعة ىف �لتفا',: ?همها م* نتائج، ع�9

 �ألسات9C �ستق�ا" ىف ب'\يفتيهما بقيامهما '�لبت�� �أل'س� �لش�) ىجامعت م* كل

 ''ج'� '�ل�لبة، �ألسات9C م* كل ن\� 'جهة م* �ل'\يفية ألبعا�ها تبعا '�ل�لبة

 �لناجحة �لتس'يقية للسياسا, �لعامة �لعالقا, تحقي) كيفية ىف Qحصائيا ��لة ف�')

� م* لكل تبعا '�لبت�� �أل'س� �لش�) ىجامعت ىف �ل�لبة �ستق�ا" ىف تساه

)،W'، �لن�نامج �لعم�متابعة ى'ف ،)�ألكا�يمي �لب � للقضايا �لعامة �لعالقا, قس

 �لش�) ىجامعت م* كل ىف '�النتما2 �ل'فا 2�@' h'�W لل�ال" �الجتماعية

 عينة لل�ال") �ألكا�يمي �لب�نامج �،�لعم �لن'W، (م* لكل تبعا '�لبت�� �أل'س�

  .�ل���سة

 �ل�حي�عب� �ل�حم*ب�'ع ى�لقلين ?حم� ي'سF س'@�* (���سة مشكلة 'تمثل, .٧

 �لمYسسا, ��خل �لعامة �لعالقا, به تق'� �MلC �ل�'� ىف )٦()٢٠١٦ �لسي�،

 ىتلق ?* �ل���سة هEC تحا'ل CQ بالمعل'ما,؛ ى�لجامع �لشبا" Qم��� ىف �لجامعية

 �لعامة �لعالقا, �'� 'ه' �لسابقة �ل���سا, Qليه تت��) ل� م'ض'W على �لض'2

 �لعامة �لعالقا, نشا� ى�ل باإلضافة بالمعل'ما,، ى�لجامع �لشبا" Qم��� ىف

 '�عتم�. �لجامعية �لمYسسا, ��خل متجان� جمه'� تخا�" Qعالمية ك'سيلة

Dلمسح منهج على �لبح� � ?نش�ة ضم'*م مسح خالل م* �لمنهج �ستخ��� 'سيت

9���Q ,ئح ىمي��ن مسح '�لخاصة، �لحك'مية للجامعا, �لعامة �لعالقا��لشبا" لش� 

 Qم���ه� ىف �لعامة �لعالقا, ��Q�9 �'� لمع�فة '�لخاصة �لحك'مية �لجامعية

 �لجامعا, ببعH ى�لجامع للشبا" �ستبانة �أل�'�, 'كان,. �لمختلفة بالمعل'ما,

 مف��9 ٤٠٠ ق'�مها ى�لجامع �لشبا" م* عينة فى �ل���سة عينة 'تمثل,. �لمص�ية

 'ت'صل,. مف��9 ٥٣ 'ق'�مها بالجامعتي* باالتصال �لقائمي* ى�ل باإلضافة

 �لعامة �لعالقا, إل���9 �التصالية �ألنش�ة متابعة ?سبا" مجئ Qلى �ل���سة

� معل'ما, تق��: �ال'لي �لم�تبة ىف جا2, تك����, م* ?ح�@ته لما 'فقا '�العال

 ببعH �عمها مع �لجامعة ع* معل'ما, تق�� يليها% ٧٠,٢ بنسبة ح��ثة �?كث

% ٤١,٥ بنسبة متن'عة معل'ما, تق�� ث�% ٤٩,٢ بنسبة '�إلحصائيا, �ألخبا�

 يليها ،%١٦ بنسبة �لجامعة ?نش�ة متابعة م* ?ستفي� �ل��بعة، �لم�تبة فى بينما

 سه'لة ث� ،%٩,٨ سبةبن �ألخ�M '�لكليا, ىكليت ىف ج�ي� ه' ما كل ع* ىتخب�ن

�%. ٣,٥ بنسبة معل'ما, م* تق�مه فيما ?ث) '?خي��% ٨,٨ بنسبة �لمعل'مة فه

 ى�الجتماع �لمست'M فئا, بي* معن'ية ف�') 'ج'� ع�� �ل���سة '?ك�,

 بالجامعا, �لعامة �لعالقا, بأنش�ة ى�لجامع �لشبا" مع�فه Mم� ح'ل �Mالقتصا�

 على �العتما� Mم� بي* Qيجابية ��تبا�ية عالقة ''ج'�. �لمبح'ثي* Mل� �لمص�ية

 عليها يحصل ى�لت �لمعل'ما, ?ن'�W �ل���سة محل �لعامة �لعالقا, ?نش�ة

 'عينة '�إلعال� �لعامة للعالقا, �لعاملة �إل���9 ��خل �لم��'حة �لمبح'ثي*

  .�ل���سة

 ىف )٨()٢٠١٥ �ل�ي"، مسع'� ى�ل@�قان �لقا��عب� (���سة مشكلة 'تبل'�, .٨

Yه' ما ل�لتسا �ه' 'ما �لخاصة؟ �لليبية �لجامعا, ىف �لعامة �لعالقا, �' � تقيي

 Qلى �ل���سة ىتنتم �ل�'�؟ له�C �ل���سة محل �لخاصة �لليبية للجامعا, �لجمه'�

 باالستعانة �لكيفي، '�لمنهج �لمسح منهج على '�عتم�, �ل'صفية، �ل���سا, حقل

 عينة 'كان,. �لمبح'ثي* م* �لبيانا, جمعل �لمتعمقة �لمقابلة '?��9 �الستبيا* بأ��9

 جامعة (خاصة ليبية جامعا, ثالD �ال" م* مف��9 ٣٥٣ �لمسحية �ل���سة
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 ىف �ألهلية ���بل� جامعة ���بل�، ىف '�إلنسانية �لت�بيقية للعل'� �ل�فا)

 فق� �لكيفية �ل���سة عينة ?ما ،)�ل@�'ية ىف �ألهلية �لمتح�9 ?ف�يقيا جامعة ���بل�،

� �لليبية بالجامعا, �لعالقا, ىمما�س م* ٩ مع متعمقة مقابال, بإج��2 �لباحD قا

Dسة محل �لثال��,. �ل��سة '?\ه��ل�� *? � ىف �لعامة �لعالقا, �'� تقيي

 بنسبة م�تفع �لعامة �لثان'ية �لبة مع �لت'�صل ىف �ل���سة محل �لجامعا,

٨١,٣%، � محل �لثالD معا,�لجا �لبة ن\� 'جهة م* ،%١٨,٧ بنسبة مت'س� ث

 ىف م�تفعة �إليجابية �لص'�9 على �لحفا\ مقيا� نتيجة 'كان,. �ل���سة

 '�تف) �ل���سة، محل �لجامعا, �لبة ن\� 'جهة م* �ل���سة محل �لجامعا,

 على �لق��� صنع عملية ىف �ل��ئمة مشا�كته� على �لعامة �لعالقا, ىمما�س

M'ل< �لعامة �لعالقا, مستC' ىف Dسة، محل ا,جامع �لثال��تفا', �ل�' � �لت@�

 �ل�فا) ىجامعت '�تفق, �الجتماعية، �لمسئ'لية بأنش�ة �ل���سة محل �لجامعا,

  .�لمجتمع ?بنا2 م* �لمتف'قي* لتك�ي� سن'ية �حتفاال, تن\ي� على '���بل�

 Qلى ته�F تحليلية ���سة )١١()٢٠١٥ عب��لع@ي@، محم� محم� ما@* (���سة 'تع� .٩

F�سة "?سالي على �لتع�'نية �لعامة �لعالقا, مما�لجامعا, م'�قع فى �إللكت� 

 م'�قع م* عينة على �لتحليلية �ل���سة ?ج�ي, 'ق�، '�ألم�يكية �لمص�ية

 �لمختلفة �لكليا, م'�قع م* م'قعا ٨٩ ع�� 'تحليل '�ألم�يكية �لمص�ية �لجامعا,

 جامعة - �ألسكن��ية جامعة -�لقاه�9 جامعة (شمل, مص�ية لجامعا, �لتابعة

 جامعة - سنتاف'�� جامعة - ها�فا�� جامعة (شمل, ?م�يكية 'جامعا,) �لمنص'�9

 �ل" بتق�ي� �ألم�يكية �لجامعا, �هتما� Qلى �ل���سة 'ت'صل,). متشيجا*

 �لخ�ما,، تل< بتق�ي� �لمص�ية �لجامعا, تهت� ل� فيما م'قعها ��ي) ع* �لخ�ما,

 م'�قع غالبية فى لكت�'نى�ال �لم'قع �نشا2 م* �له�F تح�ي� �لباحD ''ج�

 م* �له�F تح�� ل� �لتى �لمص�ية �لجامعا, م* �لنقيH على �ألم�يكية �لجامعا,

 عناص� م* معا '�لن_ �لفي�ي' �لمص�ية �لم'�قع �ستخ�م, كما. للم'قع �نشائها

 �لم'قع تحميل فى س�عة يع�ى ما 'ه�C م'قعها تصمي� فى �لمتع��9 �ل'سائ�

 �ل'سائ� عناص� '�ألم�يكية �لمص�ية �لم'�قع خ�م,'�ست �خ'له، @م* 'يقلل

 '�لص', '�لفي�ي' معا '�لص'�9 '�لن_ فق� �لن_ فى �لمتمثلة بكثافة �لمتع��9

 �ستخ��� قل بينما �اللكت�'نية، '�لخ��ئ� �لمتح�كة '�ل�س'� '�لص'� معا

  .'�لفي�ي' معا '�لص', �لن_ �لتالية �لعناص�
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� بل �ألهمية ثان'M نشا�ا ليس, �لعامة �لعالقا, Q* �التصالية، �ألنش�ة مفه'

 �لح�يD �لمجتمع يف�ضها 'ض�'�9 �لمص�ية �لجامعا, ?نش�ة ىف ى?ساس عنص�

 مختا� معي*؛ 'بأسل'" مح�� 'ق, ىف م�غ'" تأثي� إلح��D م�س'� مخ�� 'نشا�

 Qلى تجCبه�' �ضاه� تحق) حتى �ل'�ف�ي* '�ل�لبة �لجامعا, بي* 'صل 'هم@9

 '��) �لعملية �لمالح\ة على قائ� تخ�ي� له�C مستخ�مة مص�، جامعا, فى �ل���سة

Dال2 �حتياجا, تلم� على تساع� ى�لت ى�لعلم �لبحYسة �ل'�ف�ي* ه��ئها '���T 

  .�لعليا �إل���ية �لمست'يا, Qلى 'ص�) بأمانة ه�C 'نقل مشكالتها 'تحس� '�تجاهاتها

�Cيمك* ل Fي�ة تع�ما كل بأنها �لعامة للعالقا, �التصالية �ألنش � قس� به يق'

 �التصال 'سائل مستخ�ما 'فعاليا, '\ائF م* �لمص�ية بالجامعا, �لعامة �لعالقا,

 �ل�لبة ل�M �يبة Cهنية ص'�9 'خل) ى�إليجاب �لتأثي� به�F �لمختلفة بأن'�عها

 )٩(.'�ل'�ف�ي* �لمص�ي*

�Cتك@ ل�ية عا,بالجام �لعامة �لعالقا, '\يفة ت�على �لمص �معل'ما,، نش 

 �لمقي�ي*، 'غي� �لمقي�ي* لل�لبة 'مفس�9 مش�'حة 'حقائ) 'تثقيفية، تعليمية '?فكا�

 'هYال2 �لجامعة بي* �جتماعى 'تكيQ Fنسجا� Qلى �ل'ص'ل بغية '�ل'�ف�ي*؛ �لمص�ي*

  )١٠(.بالجامعة �لمختلفة بالكليا, �لعامة �لعالقا, 'ح��, خالل م* 'Cل< �ل�لبة،

M�9 'ت�ئ�� F�انية �لمعا�ي�ة �لب�متصل ه' ما كل: ?نها �لعامة �لعالقا, ?نش 

 �لحالية ���ستنا فى بها 'نقص� (ما هيئة بي* �لعالقة ?' �لصلة 'تحسي* بتفسي�

 ?' ��تبا� له) �لحالية �ل���سة عينة �ل'�ف�ي* �ل�لبة (جمه'� 'بي*) �لمص�ية �لجامعا,

  )١١(.�لهيئة بهEC �تصال

 �لمYسسة بي* �لعالقا, �ع� �لعامة �لعالقا, ألنش�ة ى�ل�ئيس �له�F يك'* 'عن�ما

 قائمة صحية عالقة 'خل) �Mلم� �'يلة ?ه��فها تحقي) على قا��9 تك'* 'جمه'�ها

  )١٢(.'جمه'�ها �لمYسسة بي* �لثقة على

 هى �لمص�ية بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ىألخصائ �التصالية �ألنش�ة تع� 'لCل<

 'سائل شتى مستخ�ما �ل'�ف�ي* �ل�لبة على �لتأثي� Qلى ته�F جه'� م* يبCله ما

 �لجامعا, ع* صحيحة فك�9 �ل�لبة هYال2 ل�M يتك'* حتى �لمختلفة �التصال

  )١٣(.�لمص�ية

M�ي' D, يمتل< ?* الب� �لعامة �لعالقا, ?خصائى ?* �لباح��التصال مها� �غي 

 'سائل يمتل< كما يق�مه، ما نجاQh فى �'�ها بأهمية ���ية على 'يك'* �للف\ية

 غاياته 'تحقي) �سالته لت'صيل �التصال 'سائل لكل يلجأ ?* 'عليه �للف\ية، �التصال

  .�إلقناعية
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 ن\�ية على �ل���سة �عتم�,: �لعامة �لعالقا, فى �Mلح'�� �التصال ن\�ية

 فى �لن\�ية ق�ما حيKent 'Taylor D �لباحثي* Qلى ت�جع '�لتى �Mلح'�� �التصال

� �له�Q *? Fلى �لباحثا* '?شا� Public Relations Review �'�ية عب� ١٩٩٨ �لعا

 شبكة خالل م* 'جماهي�ها �لمن\ما, بي* �لعالقا, بنا2 ه' �لن\�ية هEC م*

  )١٤(.�إلنت�ن,

 ?فضل 'يق�� �لعامة �لعالقا, مما�سا, فى �ألفضل �لنم'dC �لح'�� 'يعتب�

 تق�ي� عن� �لباحثا* '?شا� 'جماهي�ها �لمن\ما, بي* �لعالقا, لبنا2 ليةعم ��يقة

 بي* ى�لتفاعل �التصال م* ج�ي� نم'dC \ه'� Qلى" �لح'��ية �لعالقا, "مص�لح

 عملية ?���F كل تتسا'M عن�ما ت'ج� �لح'��ية �لعالقا, '?* 'جمه'�ها، �لمن\مة

  )١٥(.�لعالقا, بنا2 نح' �ي'ج �لMC �لح'�� فى 'تشت�<. �لمشا�كة فى �التصال

F�'يع �لقام'� 'فقا �لح'� Merriam- Webster شخصي*، بي* �لمحا�ثة بأنه 

 ?'ل 'تع'� عش� �لثالD �لق�* فى Dialogues �لالتينية �لكلمة م* ?ت, ح'�� 'كلمة

 فى �لكلمة هEC ب�@, 'ح�يثا ?�س�'، �لفيلس'Q Fلى للح'�� �لفلسفية �الستخ��ما,

� '�لمشا�كة '�لتبا�لية بالمثل، �لمعاملة سما, 'ج'� بأنه �لح'�� 'ع�F ١٩٥٧ �لعا

h١٦(.'�النفتا(  

� �تجاهي* فى �التصال ىيعن مضم'نه فى 'ه' �لح'�� مفه'� على �لن\�ية 'تق'

 Qلى �لمن\مة 'صل, Q �CQال تتحق) ال �لحقيقية �لعامة �لعالقا, ?* �Yية �ع� ه�C 'فى

M'لمتماثل �التصال مست� h'تحقي) م* 'تمكن, �تجاهي* فى '�لمفت W'م* ن Fلتكي� 

 �إللكت�'نية للم'�قع �لعامة �لعالقا, �ستثما� ت�ع� ن\�ية 'هى �لخا�جية بيئتها مع

 للمن\مة 'تتيح بالتفاعلية تمتا@ '�لتى �ألخ�M �لمستح�ثا, لت�ع� �ن�لق, 'منها

 على ق'�ت ىفه '�ل�MY '�لمقت�حا, �آل��2 يتبا�ال* ?* س'�2 ح� على 'جمه'�ها

  )١٧(.�ل��في* مصلحة
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  :هي �لتساYال, م* مجم'عة �لحالية �ل���سة تشمل

 ىف �لمص�ية بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ىألخصائ �التصالية �ألنش�ة �'� ما .١

  �ل'�ف�ي*؟ �ل�ال" ل�M �لجامعة ع* �لCهنية �لص'�9 تحسي*

  مص�؟ فى �ل���سة �ل'�ف�ي* �ختيا� ?سبا" ما .٢

 �لجامعا, ع* معل'ما, على للحص'ل عليها �ل'�ف�'* يعتم� �لتى �لمصا�� ما .٣

  �لمص�ية؟

  لل���سة؟ �لمص�ية بالجامعة �إللتحا) عن� �ل'�ف�ي* '�جه, �لتى �لصع'با, ما .٤

  لل���سة؟ بها �لتحق'� �لتى �لكلية ع* �ل'�ف�ي* �ضا م�M ما .٥

DëŠÏ@ò�a‰†ÛaZ@ @

  :هما يي*?ساس ف�ضي* صحة م* �لتأك� Qلى �ل���سة ه�ف,

� H�ا, ت'ج�: �أل'ل �لف�تبا�ة بي* �حصائيا ��لة ��ىألخصائ �التصالية �ألنش 

 �ل'�ف�ي* ل�M �إليجابية �لCهنية '�لص'�9 �لمص�ية؛ بالجامعا, �لعامة �لعالقا,

  .�لجامعا, تل< ع*
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� H�ا, ت'ج�: �لثانى �لف�تبا�بي* �حصائية ��لة � � �ألنش�ة لبعH �لسلبى �لتقيي

 �لCهنية '�لص'�9 �لمص�ية؛ بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ىصائألخ �إلتصالية

  .�لجامعا, بعH ?��2 ع* �ل'�ف�ي* ل�M �لسلبية

Êìã@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �بيعة 'صF على ت�ك@ ?نها حيD �ل'صفية، �لبح'Q Dلى �ل���سة هEC ىتنتم

 جمع ح� عن� تقF ال �لبح'D 'هEC معي*، م'قF ?' مجتمع 'خصائ_ 'سما,

 'تسجيلها تجميعها يت� ى�لت '�لحقائ) �لبيانا, تصنيQ Fلى مجالها يمت� 'Qنما �لبيانا,

 منها مفي�9 '�الال, نتائج '�ستخال_ شامال، تحليال 'تحليلها �لبيانا, هEC 'تفسي�

�YتM لىQ مكانيةQ �ص��Q ,بشأ* تعميما F9 ?' �لم'ق�ى�لت �ل\اه � �لباحD يق'

 ?' Qيضاحية ف�'H عليها ىتنبن ?* يمك* ى�لت للحقائ) ?سا� 'بنا2 ب���ستها،

  )١٨(.�لمع�فة تق�ي� ىف يسه� بما �ل\اه�9 ?' للم'قF تفسي�ية

wèäß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 فإ* �لمناهج لتع�� 'ن\�� لل���سة، ى�لمنهج �لتكامل تحقي) Qلى ى�لسع Q�ا� ىف

 Cل< 'على �تباعه، ىينبغ �MلC �لمنهج �بيعة تح�� ى�لت ىه �ل���سة م* �له�F حقيقة

� مجال ىف �ستخ��ما �لمناهج ?كث� 'ه' �لمسح منهج �ل���سة هEC ىف �لباحD يستخ�

D'إلعالمية، �لبح� Fيه�' D2 م* �لباح��' � م* قاع�9 تك'ي* Qلى �لمنهج ه�C �ستخ��

 �ل�ال" م* عينة على �الستبيا* �ستما�9 ت�بي) خالل م* '�لمعل'ما, �لبيانا,،

 �لجامعية �لم�حلة (�لتعليمية 'م��حلها لياتهاك بمختلF �لقاه�9 بجامعة لل���سة �ل'�ف�ي*

 �التصالية �ألنش�ة �'� مع�فة ىف تساع� مح��9 بيانا, Qلى �لت'صل به�F ،)�أل'لى

 ع* �لCهنية �لص'�9 تحسي* ىف �لمص�ية بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ألخصائي'�

  .عليه لل'ق'F �ل���سة ىتسع M'�لC �ل'�ف�ي*، �ل�ال" ل�M �لجامعة

òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

 بالجامعا, ى�ل���س �ل'�ف�ي* �ل�ال" م* مف��9 ٣٢٥ �ل���سة عينة حج� بلغ

 �ل'ص'ل �لسهل م* يك* ل� حيD �لمتاحة �لعينة ?سل'" على �العتما� 'ت� �لمص�ية

 ك'�'نا 'با2 �نتشا� \�'F مع خاصة �لمص�ية بالجامعا, �ل'�ف�ي* �ل�ال" Qلى

F, 'ت'ق��'�العتما� بالجامعا, �لمحاض �, على فق��'نية �لمحاض�إللكت� �حض'' 

  .فق� Qلكت�'نيا �ل�ال"

paë…c@ò�a‰†ÛaZ@ @

F'س � ىألخصائ �التصالية �ألنش�ة �'� لم'ض'W ���سته ىف �لباحD يستخ�

 �ل�ال" ل�M للجامعة �لCهنية �لص'�9 تحسي* ىف �لمص�ية بالجامعا, �لعامة �لعالقا,

 '�ل���سي* �ل'ف�ي* �ل�ال" م* عينة على ت�بيقها 'سيت� �الستبيا* �ستما�9 �ل'�ف�ي*

  .�لقاه�9 بجامعة

áîçbÐß@ò�a‰†ÛaZ@ @

� س'F ألنه 'Cل< �ل���سة، هEC ستتبعه �MلC �إلج��ئى �لتع�يF بتق�ي� �لباحD يق'

� فى كل ح'لها �لمت'ف� �لن\�M بالت��D '�ب�ها علميا �لمص�لحا, هEC ع�H يت

  :�ل���سة ىف �لمستخ�مة �لحا,للمص تع�يF ىيل 'فيما �ل���سة، هEC م* م'ضعه

 ى?خصائ ين\مها ى�لت '�ألعمال '�لفاعليا, �لب��مج تل< ىه: �التصالية �ألنش�ة �

 �لCهنية �لص'�9 'تحسي* ت'ضيح ?جل م* مص�، ىف بالجامعة �لعامة �لعالقا,

  .�ل���سي* جمه'� تجاE 'ج'�ها م* '�لغاية ?ه��فها، 'تحقي) للجامعة

 �لعالقا, ��Q�9 ?' قس� ىف يعمل'* �لCي* �ألشخا_ ه�: �لعامة �لعالقا, ?خصائي'� �

 Qقامة مثل '�لمها� �ل'�جبا, م* مجم'عة له� ت'كل '�لCي* بالجامعة، �لعامة

 �لمجتمع ت@'ي� 'كCل< معه�، '�لت'�صل �لجامعة مجتمع مع �يبة عالقا,

 ا'ص'�ته بالجامعة ت�تب� ى'�لت يحتاج'نها ى�لت بالمعل'ما,) �لعا� �ل���سي*،(

 �لتخ�ي� مثل �ألخ�M �لعامة �لعالقا, '\ائQ Fلى باإلضافة 'Cل< '?ه��فها،

Dلتنسي) '�لبح�' �  .�لمها� تل< م* 'غي�ها '�لتقيي

 للجنسيا, ينتم'* '�لCي* �لمص�يي* غي� �ل�ال" به� 'يقص�: �ل'�ف�ي* �ل�ال" �

 خاصة (�لمص�ية بالجامعا, �ل���سة به�F مص� Qلى '?ت'� �لمختلفة، �لع�بية

 �لماجستي� ىم�حلت ?' �أل'لى �لجامعية بالم�حلة لل���سة س'�2) �لقاه�9 جامعة

E��'ل�كت�'.  

wöbnäÛa@òßbÈÛa@ò�a‰†ÜÛZ@ @

� �  :مص� في لل���سة �ل'�ف�ي* �ل�لبة �ختيا� ?سبا" ?ه
  مص� في لل���سة �ل'�ف�ي* �ل�لبة �ختيا� ?سبا" ?ه�) ١ (ج�'ل

 '�لنسبة �لتك���

� �ألسبا" ?ه
> % 

 ٤٩,٥ ١٦١  بل�M *م منحة

 ٤١,٨ ١٣٦  مص� ىف ?�غبها ى�لت �ل���سة ن'W ت'�ف�

 ٣٧,٥ ١٢٢  �لتعليمية �لعملية ج'�9

 ٢٨,٦ ٩٣  ?س�تى �غبة

 ١٤,٥ ٤٧  �إلنت�ن, عب� �لمص�ية �لجامعا, ع* ينش� ما

 ٨,٠ ٢٦  �لمص�ية �لجامعا, مع �لت'�صل يس�

 ٠,٣ ١ �لق�يمة �لثان'ية بالشها��, �لقب'ل م�'نة

 ٠,٣ ١  لبل�M �لجغ��فى �لق�"

 ٣٢٥ سئل'� م* جملة

 فى لل���سة �ل'�ف�ي* �ل�ال" �ختيا� ?سبا" ?ه� Qلى �لساب) �لج�'ل بيانا, تشي�

 حيD �أل'لى، �لم�تبة فى" بل�L م* منحة "عنص� 'جا2 �لمص�ية، �لجامعا,

 جا2'%. ٤٩,٥ بنسبة ?M �إلحصائية �لعينة نصF م* يق�" ما Qلى تك���E يصل

 بنسبة" مص� فى ?�غبها �لتى �ل���سة ن'W ت'�ف� "عنص� �لثانية، �لم�تبة فى

 ،%٣٧,٥ بنسبة" �لتعليمية �لعملية ج'�9 "عنص� �لثالثة، �لم�تبة 'فى%. ٤١,٨

 ما "'عنص� ،%٢٨,٦ بنسبة �ل��بعة �لم�تبة فى" ?س�تي �غبة "عنص� 'جا2

 يس� "'عنص� ،%١٤,٥ بنسبة" �إلنت�ن, عب� �لمص�ية �لجامعا, ع* ينش�

 �لقب'ل م�'نة "عنص�M جا2 ث�%. ٨ بنسبة" �لمص�ية �لجامعا, مع �لت'�صل

 بنس" �ألخي�9، �لم�تبة فى" لبل�L �لجغ��فى �لق�""'" �لق�يمة �لثان'ية بالشها��,

 �ل�'ل حك'ما, �هتما� يتضح �إلحصا�2,، هEC 'بتحليل%. ٠,٣ ضئيلة متسا'ية

 �لم�تبة فى" بل�L م* منحة "عنص� جا2 حيD مص� فى لل���سة �ل�ال" بإيفا�

 ت�تي" 'تحس* �ل'�ف�ي* �ل�ال" لجC" 'سعيها مص� �'� يعك� 'كCل< �أل'لى،

  .�'ليا �لمص�ية �لجامعا,

� � �لحص'ل في مص� فى لل���سة �ل'�ف�ي* �ل�لبة عليها تعتم� �لتي �لمصا�� ?ه

  :�لمص�ية �لجامعا, ع* معل'ما, على
 على �لحص'ل في مص� ىف لل���سة �ل'�ف�ي* �ل�لبة عليها يعتم� ىلت� �لمصا�� ?ه�) ٢ (ج�'ل

 �لمص�ية �لجامعا, ع* معل'ما,

 '�لنسبة �لتك���

� �لمصا�� ?ه
> % 

 ٤١,٥ ١٣٥  �إلنت�ن, م'�قع

 ٣٩,٧ ١٢٩  مص� فى ��س'� ?قا�"

 ٣٤,٥ ١١٢  �لفضائية �لقن'�,

F٢٣,١ ٧٥  '�لمجال, �لصح 

 ١٤,٨ ٤٨  �ألص�قا2

 ١٣,٥ ٤٤  �إللكت�'نية �لمص�ية �لجامعا, م'�قع

 ١٣,٢ ٤٣  �ل���ي'

 ٨,٦ ٢٨  �إللكت�'نية �إلعالنا,

 ١,٣ ٤ �لعالي �لتعلي� '@��9 ��ي) ع*

 ٠,٧ ٢ ي'تي'"

 ٣٢٥ سئل'� م* جملة

 �ل'�ف�ي* �ل�ال" عليها تعتم� �لتى �لمصا�� ?ه� Qلى �لساب) �لج�'ل بيانا, تشي�

 'جا2 �لمص�ية، �لجامعا, فى �ل���سة بغ�H فيةكا معل'ما, على �لحص'ل فى

 ?قا�" "'عنص� ،%٤١,٥ بنسبة �أل'لى، �لم�تبة فى" �إلنت�ن, م'�قع "عنص�

" �لفضائية �لقن'�, "'عنص� ،%٣٩,٧ بنسبة �لثانية �لم�تبة فى" مص� فى ��س'�

 �ل��بعة، �لم�تبة فى" '�لمجال, �لصحF"' ،%٣٤,٥ بنسبة �لثالثة، �لم�تبة فى

 �لجامعا, 'م'�قع �ألص�قا2، "'هى �لعناص� باقى Cل< بع� 'يأتى%. ٢٣,٥ ةبنسب

 تق�يبا، �لمشاه�9 مست'M نف� فى متقا�بة بنسبة" '�ل���ي' �إللكت�'نية، �لمص�ية

 'يأتى% ٨,٦ ب'�قع ضئيلة نسبة على" �إللكت�'نية �إلعالنا, "عنص� 'يح\ى
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 عنص� 'يليه �ألخي�9، �لم��ت" فى" �لعالي �لتعلي� '@��9 ��ي) ع* "عنص�

 �أل'ل �لم�ك@ فى �إلنت�ن, م'�قع عنص� ?* يتضح �لبيانا, 'بتحليل". ي'تي'""

�Cبيعى 'ه�لغة ألنها  �يع بشكل �لمعل'ما, على �لحص'ل فى �لعص�هنا< س' 

 �لم�ك@ فى يليه تحت'يها، �لتى للمعل'ما, '�لم'ثقة بها �لم'ث') �لم'�قع م* �لكثي�

 فى '�لمص��قية �لثقة يع�ى '�لMC مص�، فى ��س'� ا�"?ق 'ج'� عنص� �لثاني،

 �ل�'ل فى كبي� بشكل للمناهج 'م'�كبتها مص� فى �ل���سة 'ج'�9 �ل���سة

  .�لمحي�ة

� Mال" ت'�جه صع'با, 'ج'� م��سة �اللتحا) عن� �ل'�ف�ي* �ل��فى بال� 

  :�لمص�ية �لجامعا,
 �لجامعا, فى بال���سة �اللتحا) عن� �ل'�ف�ي* �ل�ال" ت'�جه صع'با, 'ج'� م�M) ٣ (ج�'ل

 �لمص�ية

 '�لنسبة �لتك���

� �لصع'با, تقيي
> % 

� ٥٨,٢ ١٨٩ نع

 ٣٣,٨ ١١٠ ?حيانا

 ٨ ٢٦ ال

 ١٠٠ ٣٢٥ �إلجمالي

 �ل'�ف�ي* �ل�ال" '�جه, �لتى �لصع'با, تقيي� Qلى �لساب) �لج�'ل بيانا, تشي�

 ?* �لبيانا, تحليل م* 'يتضح فيها، لل���سة �لمص�ية بالجامعا, �اللتحا) ?ثنا2

 �ل�ليل يع�ى مما صع'با, ي'�جه'*% ٥٨,٢ ب'�قع �ل�ال" نصF م* ?كث�

 �إلحصائية �لعينة على بنا2 �لصع'با, مع�ل @يا�9 نح' ن'عى تغيي� �إلحصائى

 �لم�تبة فى" ?حيانا "عنص� جا2 ث� �أل'لى، �لم�تبة" نع� "عنص� حصل لCل<

 ضئيلة بنسبة" ال "عنص� '�ألخي�9 �لثالثة بة�لم�ت فى 'جا2 ،%٣٣,٨ بنسبة �لثانية

 مما صع'با, ت'�جه �ألكب� �لنسبة ?* نج� �لنتائج، هEC 'بتحليل%. ٨ 'هى ج��

 '�لMC بع� فيما �لمص�ية �لجامعا, Qلى �ل'�ف�ي* �ل�ال" جC" مع�ل على يYث�

  .�لمص�ية للجامعا, �ل�'لى �لتقيي� على ب�'�E يYث�

� �  :�لمص�ية بالجامعا, �اللتحا) عن� �ل'�ف�ي* ل�ال"� '�جه, �لتي �لصع'با, ?ه
  �لمص�ية بالجامعا, �اللتحا) عن� �ل'�ف�ي* �ل�ال" '�جه, �لتي �لصع'با, ?ه�) ٤ (ج�'ل

 '�لنسبة �لتك���

�  �لصع'با, ?ه
> % 

Fل'" �لتخص_ مسمى �ختال�٤٩,٢ ١٤٧  �لم 

 ٣٧,٨ ١١٣  بالجامعة �لعامة �لعالقا, مع �لت'�صل صع'بة

� ٣٣,٤ ١٠٠  Mبل� تخصصا, مع �لمص�ية �لتخصصا, ل'�ئح �تفا) ع�

H'غم �ية �لتخصصا, م* كثي�٣٠,١ ٩٠  �لمص 

� ١٥,٧ ٤٧  ى�ألكا�يم �إل�شا� ن\ا� تفعيل يت� ل

� ١١,٠ ٣٣  �لمص�ية �للهجة فه� ع�

 ١,٣ ٤ صع'با, ت'ج� ال

Wتفا�١,٠ ٣  �لمنح قب'ل مع�ال, � 

F٠,٧ ٢ �لباه\ة �لتكالي 

 ٠,٣ ١  مص� ىف �لمنهج مع Mبل� ىف �لمنهج تال�Fخ

� ٠,٣ ١ �ل�س'

 ٢٩٩ سئل'� م* جملة

 ى�لت �لصع'با, ىف �لمتمثلة �لعناص� ?ه� ?* Qلى �لساب) �لج�'ل بيانا, تشي�

 عنص� جا2: كاآلتي م�تبة �لمص�ية بالجامعا, �لملتحقي* �ل'�ف�ي* �ل�ال" ت'�جه

"Fل'" �لتخص_ مسمى �ختال�تبة�ل ىف" �لم�ى�لت �لصع'با, ىف �أل'لى م 

 �إلحصائية �لعينة نصF م* يق�" ما M?% ٤٩,٢ بنسبة �ل'�ف�ي* �ل�ال" ت'�جه

 مسميا, بت'حي� للجامعا, �ألعلى �لمجل� ��Q�9 �هتما� على �لض'2 ي�ك@ مما

. �لمست�اW بق�� بالل'�ئح '�لعالمية �لمص�ية �لجامعا, بي* �لمشت�كة �لتخصصا,

 �لثانية �لم�تبة ىف" بالجامعة �لعامة �لعالقا, مع �لت'�صل ةصع'ب "عنص� 'جا2

 مع �لمص�ية �لتخصصا, ل'�ئح �تفا) ع�� "عنص� 'جا2%. ٣٧,٨ بنسبة

 كثي� غم'H "عنص� 'جا2%. ٣٣,٤ بنسبة �لثالثة، �لم�تبة ىف" بل�L تخصصا,

 Mعنص� 'جا2%. ٣٠,١ بنسبة �ل��بعة، �لم�تبة ىف" �لمص�ية �لتخصصا, م*

"� �لم�تبة ىف" �لمص�ية �للهجة فه� ع��"'" �ألكا�يمي �إل�شا� ن\ا� تفعيل �يت ل

 ?* على Cل< 'ي�ل �لت'�لي، على% ١١'% ١٥,٧ بنس" '�لسا�سة، �لخامسة

 ىف Qليه يفتق� كا* M'�لC '�نتعV، تحس* ق� �ل'�ف�ي* لل�ال" ى�ألكا�يم �إل�شا�

 ��خل �لقس� مجل� جتما�W ?* ت'ضح �لجامعية �لالئحة ?* بسب" �لسابقة �لسن'�,

 �لمجل� ?عمال ج�'ل ىف �ل'�ف�ي* مت�لبا, 'ضع 'يج" شه� كل يك'* �لكليا,

 ���سته� �ل'�ف�ي* �ل�ال" 'يYخ� �ألم'� يعق� كا* Cل< 'كل كافية، بفت�9 قبلها

 ت'ج� ال "عناص� جا2, ث�. �لم�ل'" �لتخص_ �ختيا� Qلى �اللتحا) م* ب��ية

 على% ١'% ١,٣ 'هى ضئيلة بنس"" �لمنح 'لقب مع�ال, ��تفاW"'" صع'با,

 فى �لج�'ل ه�C فى �لمتق�مة �لصع'با, بعناص� �العت��Q Fلى يشي� مما �لت'�لى

 �لمجل� ��Q�9 قبل م* �ألكب� �الهتما� على '�ستح'�Cها '�لثالثة �أل'لى �لم��ت"

 للت��ي" �لقص'M �ل��جة �فع �الهتما� فى يليها مص�، فى للجامعا, �ألعلى

 جا2, 'كCل<. �ل'�ف�ي* �ل�ال" مع بالت'�صل �لمن'�ة �لعامة �لعالقا, ��9إل�

 ،"مص� فى �لمنهج مع بل�M فى �لمنهج �ختالF"'" �لباه\ة �لتكاليF "عناص�

 فى ح�D �لMC �لن'عى �لت�'� يعك� مما متقا�بة بنس"" �ل�س'� "عنص� '?يضا

 يتحملها �لتى '�لتكاليF �ل�س'� 'ت'�@* تقيي� 'Qعا�9 تقني* نح' �لسابقة �لسن'�,

 �لعملة ت�ه'� مباش� غي� ب��ي) يبي* 'كCل< مص�، فى لل���سة �ل'�ف� �ل�ال"

  .�ألجنبية �لعملة ?ما� �لمحلية

� Mمشكال, 'ج'� م� Mلبة ل��ل'�ف�ي* �ل� � بالجامعا, لاللتحا) �لتق�ي� عن� ت'�جهه

  :�لمص�ية
 بالجامعا, لاللتحا) �لتق�ي� عن� جهه�ت'� �ل'�ف�ي* �ل�لبة ل�M مشكال, 'ج'� م�M) ٥ (ج�'ل

 �لمص�ية

 '�لنسبة �لتك���

Mلبة ت'�جه مشكال, 'ج'� م��ل� 
> % 

� ٤٥,٥ ١٤٨ نع

 ٣٤,٥ ١١٢ ?حيانا

 ٢٠ ٦٥ ال

 ١٠٠ ٣٢٥ �إلجمالي

 �ل'�ف�ي* �ل�ال" '�جه, �لتى �لمشكال, تقيي� Qلى �لساب) �لج�'ل بيانا, تشي�

 تحليل م* 'يتضح فيها، لل���سة �لمص�ية بالجامعا, لاللتحا) �لتق�� ?ثنا2

 مشاكل ي'�جه'*% ٤٥,٥ ب'�قع �ل�ال" نصF م* يق�" ما ?كث� ?* �لبيانا,

" ?حيانا "عنص� جا2 ث� �أل'لى، �لم�تبة على" نع� "عنص� حصل لCل< �لتق�ي� ?ثنا2

" ال "عنص� '�ألخي�9 �لثالثة �لم�تبة فى 'جا2 ،%٣٤,٥ بنسبة �لثانية �لم�تبة فى

 �لج�'ل نتائج بي* �تفا) نج� �لنتائج هEC 'بتحليل% ٢٠ 'هى صغي�9 بةبنس

 �ل�ال" ت'�جه صع'با, 'ج'� بم�M �لخا_) ٣ (�لج�'ل نتائج مع �لحالى

 �لصع'با, Qلى يشي� مما �لمص�ية؛ بالجامعا, لل���سة �اللتحا) عن� �ل'�ف�ي*

 م* ب��2 �ية�لمص �لجامعا, ��Q�9 مع �ل'�ف�ي* �ل�ال" ت'�جه �لتى '�لمشاكل

  .�لمص�ية بالجامعا, �اللتحا) 'بع� ?ثنا2 ث� �لتق�� Qلى �لت�شح م�حلة

� �  :�لمص�ية بالجامعا, �اللتحا) عن� �ل'�ف�ي* �ل�ال" '�جه, �لتي �لمشكال, ?ه
  �لمص�ية بالجامعا, �اللتحا) عن� �ل'�ف�ي* �ل�ال" '�جه, �لتي �لمشكال, ?ه�) ٦ (ج�'ل

 '�لنسبة �لتك���

� ,�لمشكال ?ه
> % 

 ٤٩,٦ ١٢٩  �لمقاصة -�لمص�ية بالم'�� ��ستها ى�لت �لم'�� مقا�نة

 ٣٩,٢ ١٠٢  �لم�ل'بة �أل'��) كث�9

 ٣٨,١ ٩٩  �اللتحا) Qج���2, تعق�

F٣٦,٩ ٩٦  �لباه\ة �لتكالي 

 ١٦,٥ ٤٣  لإلج���2, �لت'ضيح غيا"

 ٤,٦ ١٢  �ل�'يلة �ألمنية �الستفسا��,

 ٠,٤ ١  �ل'�ف�ي* �لعليا �ل���سا, بةل�ل �لساب) �القامة قان'*

H'�ىتأت ?* �لمف (��'? � بجلبهـا  تـأخ�,  �لسفا�9 لك* �لتق�ي
 'Cلـ<  بهـا  ن�غـ"  ى�لت بالجامعة �لن@'ل ف�_ لنا فضيع,
  �لكلية ىف �لشاغ�9 �لمقاع� المتال2

٠,٤ ١ 

 ٢٦٠ سئل'� م* جملة
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 عن� �ل'�ف�ي* ل�ال"� '�جه, ى�لت �لمشكال, ?ه� Qلى �لساب) �لج�'ل بيانا, تشي�

 ى�لت �لم'�� مقا�نة "عنص� ى'يأت فيها، لل���سة �لمص�ية بالجامعا, �اللتحا)

 ما M?% ٤٩,٦ بنسبة �أل'لى �لم�تبة ىف" �لمقاصة -�لمص�ية بالم'�� ��ستها

 كث�9" ى'ه تليه ى�لت عناص� �لثالثة ?ما �إلحصائية، �لعينة نصF م* يق�"

 حا@, فق�" �لباه\ة '�لتكاليF" �اللتحا) �Q,�2ج� تعق�"'" �لم�ل'بة �أل'��)

 على% ٣٦,٩'% ٣٨,١'% ٣٩,٢ بنسبة '�ل��بعة '�لثالثة �لثانية �لم��ت"

 بنسبة" لإلج���2, �لت'ضيح غيا" "عنص� �لخامسة �لم�تبة ىف 'جا2. �لت'�لي

 بنسبة �لسا�سة �لم�تبة ىف" �ل�'يلة �ألمنية �الستفسا��, "'عنص� ،%١٦,٥

٤,٦ .%�" �ل'�ف�ي* �لعليا �ل���سا, ل�لبة �لساب) �إلقامة قان'*" Mعنص� جا2 ث

 فضيع, بجلبها تأخ�, �لسفا�9 لك* �لتق�ي� ?'��) ىتأت ?* �لمف�'H "'عنص�

 ىف �لشاغ�9 �لمقاع� المتالC' 2ل< بها ن�غ" ى�لت بالجامعة �لن@'ل ف�_ لنا

  .ج�� ضئيلة بنسبة متسا'يي* �ألخي�9 �لم��ت" ىف" �لكلية

 ى�لت �لم'�� مقا�نة"ب �لخاصة �أل'ل �لعنص� مشا�كة �لج�'ل ه�C م* ح'يتض

 �لخا_) ٤ (�'لجبال �أل'ل �لعنص� مع به" �لمقاصة - �لمص�ية بالم'�� ��ستها

 ل'�ئح �تفا) ع��"ب �لخا_ �لثالD '�لعنص�" �لم�ل'" �لتخص_ مسمى �ختالF"ب

 �لتى شكال,�لم ?كث� م* كان, حيD" بل�L تخصصا, مع �لمص�ية �لتخصصا,

 كCل<. �ل�قيقة �إلحصائية �لنتائج ق'Q 9لى يشي� M'�لC �ل'�ف�ي*، �ل�ال" ت'�جه

 �Mإل��� �لتعقي� Qلى تشي� �لج�'ل ه�C ىف '�لسا�� ى'�لثان �أل'ل �لعناص�

 �ل'�ف�ي* لل�ال" �اللتحا) Qج���2, لتسهيل '�ضحة Tلية 'ج'� 'ع�� للجامعا,،

  .Bureaupathology) �إل���9 بي�'باث'لجية(ب يع�F ما 'ه' �لمص�ية بالجامعا,

� � بالجامعا, �اللتحا) عن� '�جهته� �لتى '�لمشكال, للحل'ل �ل'�ف�ي* �ل�لبة تقيي

  :�لمص�ية
  �لمص�ية بالجامعا, �اللتحا) عن� '�جهته� �لى '�لمشكال, للحل'ل �ل'�ف�ي* �ل�لبة تقيي�) ٧ (ج�'ل

 '�لنس" �لتك���

� �لحل'ل تقيي
> % 

 ٥٠,٤ ١٣١ . بالكلية �ل�ال" شئ'* 'ح�9 خالل م*

 ٤٩,٢ ١٢٨ . �لمص�يي* '�ألص�قا2 �لمعا�F خالل م*

 ٣٣,٨ ٨٨ . بالجامعة �لعامة �لعالقا, 'ح�9 خالل م*

 ٢٨,٥ ٧٤ . بل�L سفا�9 خالل م*

 ٠,٤ ١ . �ل'�ف�ي* �ل�لبة خالل م*

 تقـص�  ل� 'لكنها جامعة، م* بأكث� �ل�ال" مقاع� بحج@ قام'�
 . �ل�ال" جميع غبة� على

٠,٤ ١ 

� ٠,٤ ١ . �لباه\ة �لمصا�يF مشكلة تحل ل

 ٢٦٠ سئل'� م* جملة

 ى�لت �لمشكال, لحل'ل �ل'�ف�ي* �ل�ال" تقيي� Qلى �لساب) �لج�'ل بيانا, تشي�

� 'ح�9 خالل م* "عنص� جا2 فق� �لمص�ية، بالجامعا, �اللتحا) ل�M ت'�جهه

 عنص� �لثانية، �لم�تبة ىف يليه ،%٥٠,٤ بةبنس �أل'لى �لم�تبة ىف" �ل�ال" شئ'*

 عنص� جا2 'كCل< ،%٤٩,٢ بنسبة ،"�لمص�يي* '�ألص�قا2 �لمعا�F خالل م*"

 ث� ،%٣٣,٨ بنسبة �لثالثة، �لم�تبة ىف" بالجامعة �لعامة �لعالقا, 'ح�9 خالل م*"

 ىباق 'تبعه� ،%٢٨,٥ بنسبة �ل��بعة، �لم�تبة ىف" بل�L سفا�9 خالل م*"

 م* 'يتضح%. ٠,٤ ى'ه �لنسبة بنف� ى'بالتال �لمشاه�9 ?ع��� بنف� �لعناص�

 �ل'�ف�ي* �ل�ال" مشكال, حل'ل ��ئما ?* بالج�'ل Qليها �لمشا� للبيانا, �لتحليل

 �لم�ك@" بالكلية �ل�ال" شئ'* 'ح�9 "'تحتل �لمباش�، ى�ل�بيع بال��ي) ىتأت

  .ممتا@ *يك ل� 'Q* جي� ?��C 2ل< 'يعتب� �لمشكال,، حل ىف �أل'ل

 �ق� بالعنص�" �لباه\ة �لمصا�يF مشكلة تحل ل�" �لعنص� ��تبا� يتضح 'كCل<

 �لمشكلة هEC حص'ل ي'ضح مما) ٤ (بالج�'ل" �لباه\ة �لتكاليF"ب �لخا_) ٩(

  .�ل'�ف�ي* �ل�ال" مع\� مست'M على

� � بالجامعا, بها �لتحق'� �لتى �لكلية ع* �ضاه� لم�M �ل'�ف�ي* �ل�لبة تقيي

  :�لمص�ية
  �لمص�ية بالجامعا, بها �لتحق'� �لتى �لكلية ع* �ضاه� لم�M �ل'�ف�ي* �ل�لبة تقيي�) ٨ (ج�'ل

 '�لنسبة �لتك���

� �لتقيي
> % 

H�� ٥٢ ١٦٩  تماما 

H�� لىQ ٤١,٨ ١٣٦  ما ح� 

 ٦,٢ ٢٠  ��H غي�

 ١٠٠ ٣٢٥ �إلجمالي

 قس� ?قسا�، ثةثال Qلى �ل'�ف�ي* �ل�ال" �نقسا� Qلى �لساب) �لج�'ل بيانا, تشي�

"H�� تبة ىف 'جا2" تماما�٥٢ بنسبة �أل'لى �لم .%�" ما ح� Qلى ��H "'قس

 �لم�تبة ىف 'ه'" ��H غي� "?خي� 'قس�%. ٤١,٨ بنسبة �لثانية �لم�تبة ىف 'جا2

 نصF م* ?كث� هنا< ?* 'يتضح%. ٦,٢ ى'ه ج�� ضئيلة بنسبة '�ألخي�9 �لثالثة

 '�لسب" �لمص�ية بالجامعا, بها �لتحق'� لتى� �لكلية ع* ت�ضى �إلحصائية �لعينة

 مست'M ��تفاW تكشQ Fيجابية نتيجة 'هى �لم�ل'"، �لتخص_ ع* �ل�ضا ه'

 ?سبا" ?ه� �لتالى �لج�'ل 'ي'ضح �لمص�ية �لجامعا, ع* �ل'�ف�ي* �ل�ال" �ضا

�Cضا ه�ل�.  

� �  :ص�ية�لم بالجامعا, بها �لتحق'� �لتى �لكلية ع* �ل'�ف�ي* �ل�لبة �ضا ?سبا" ?ه
  �لمص�ية بالجامعا, بها �لتحق'� �لتى �لكلية ع* �ل'�ف�ي* �ل�لبة �ضا ?سبا" ?ه�) ٩ (ج�'ل

 '�لنسبة �لتك���

� �ألسبا" ?ه
> % 

 ٦٢,٦ ١٩١  �لم�ل'" بالتخص_ �اللتحا)

 ٥٢,١ ١٥٩  �ألسات9C كفا92

 ٣٧,٧ ١١٥  باستم��� �لتخصصا, ت�'�

 ٢٨,٩ ٨٨  �ل�البى �ألكا�يمى �إل�شا� فاعلية

 ٢٦,٢ ٨٠  �لجامعة ?عضا2 مع �لت'�صل

 ٩,٥ ٢٩  ىت'�جهن ى�لت �لمشكال, لحل �لجامعة مسا�عة

 ٦,٩ ٢١  �لجامعة ?عضا2 كل مع �لتفاه� م* منا7 ت'�ف�

 ٣٠٥ سئل'� م* جملة

 ى�لت �لكلية ع* �ل'�ف�ي* �ل�ال" �ضا ?سبا" ?ه� Qلى �لساب) �لج�'ل بيانا, تشي�

 بالتخص_ �اللتحا) "�لعنص� حا@ حيD �لمص�ية، ,بالجامعا بها �لتحق'�

 ىف" �ألسات9C كفا92 "عنص� 'جا2%. ٦٢,٦ بنسبة �أل'لى، �لم�تبة" �لم�ل'"

 ىف" باستم��� �لتخصصا, ت�'� "�لعنص� يليه ،%٥٢,١ بنسبة �لثانية، �لم�تبة

 "�ل�البي ى�ألكا�يم �إل�شا� فاعلية "عنص� 'جا2%. ٣٧,٧ بنسبة �لثالثة، �لم�تبة

" �لجامعة ?عضا2 مع �لت'�صل "عنص� يليه%. ٢٨,٩ بنسبة �ل��بعة، �لم�تبة ىف

 لحل �لجامعة مسا�عة "�لعنص�ي* 'جا2 ،%٢٦,٢ بنسبة �لخامسة، �لم�تبة ىف

 ىف" �لجامعة ?عضا2 كل مع �لتفاه� م* منا7 ت'�ف�"'" ت'�جهني ى�لت �لمشكال,

  .�لت'�لي على% ٦,٩'% ٩,٥ بنس" '�لسابعة، �لسا�سة �لم�تبتي*

 �لعمل س') فى '�لم�ل'بة �لمتن'عة �لتخصصا, ت'ف� ?* �لبيانا,، م* 'يتضح

 �لتحق'� �لتى �لمص�ية �لجامعا, ع* �ل'�ف�ي* �ل�ال" �ضا ?سبا" ?ه� م* كان,

 �فع فى كبي�� تأثي�� �ل'�ف�ي* �ل�ال" مع 'ت'�صله� �ألسات9C لكفا92 'كا* بها

M'ضا مست�ال" �ية عا,�لجام ع* �ل'�ف�ي* �ل�جع, بها �لتحق'� �لتى �لمص��ت' 

Hعة �ألسبا" بع�لمشكال, حل فى �لجامعة كسا� �م* منا7 'ت'في � 'هى �لتفاه

 �لمص�ية بالجامعا, �لعامة بالعالقا, �لعاملي* ?ن\ا� تح, ت'ضع ?* يج" نقا�

H�لمشكال, تالفى على '�لعمل تحسينها بغ� �يلبى صحى ?كا�يمى منا7 'ت'في 

  .�ل'�ف�ي* ال"�ل� مت�لبا,

� � بالجامعا, بها �لتحق'� �لتى �لكلية ع* �ل'�ف�ي* �ل�لبة �ضا ع�� ?سبا" ?ه

  :�لمص�ية
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  �لمص�ية بالجامعا, بها �لتحق'� �لتى �لكلية ع* �ل'�ف�ي* �ل�لبة �ضا ع�� ?سبا" ?ه�) ١٠ (ج�'ل

 '�لنسبة �لتك���

� �ل�ضا ع�� ?سبا" ?ه
> % 

 ٩٠,٠ ١٨  �لعامة �لعالقا, تعا'* غيا"

� ٧٠,٠ ١٤  �ألسات9C مع �لت'�صل ع�

� ٤٥,٠ ٩  �لمص�يي* �ل@مال2 مع تفاه� 'ج'� ع�

 ٥٥,٠ ١١  لإلج���2, �لم'\في* تعقي�

� ١٥,٠ ٣ �ل�س'

 ٢٠,٠ ٤  �ل'�ف�ي* مع 'خاصة �لتعامل عنص�ية

 ١٠,٠ ٢  �لعامة �لعالقا, 'ح�9 ن�M ل*

 ٢٠ سئل'� م* جملة

 �لكلية ع* �ل'�ف�ي* �ل�ال" �ضا ع�� ?سبا" ?ه� Qلى �لساب) �لج�'ل نتائج تشي�

 �لعالقا, تعا'* غيا" "عنص� جا2 حيD �لمص�ية، بالجامعا, بها �لتحق'� ى�لت

 ع�� "عنص� 'جا2 ،%٩٠ ى'ه ج�� عالية بنسبة �أل'لى، �لم�تبة ىف" �لعامة

 ي*�لم'\ف تعقي� "'عنص� ،%٧٠ بنسبة �لثانية، �لم�تبة ىف" �ألسات9C مع �لت'�صل

 مع تفاه� 'ج'� ع�� "عنص� يليه ،%٥٥ بنسبة �لثالثة، �لم�تبة ىف" لإلج���2,

 عناص� جا2, ث�%. ٤٥ بنسبة �ل��بعة، �لم�تبة ىف" �لمص�يي* �ل@مال2

 �لعالقا, 'ح�9 ت�M ل*"'" �ل�س'�"'" �ل'�ف�ي* مع 'خاصة �لتعامل عنص�ية"

% ١٠' ،%١٥ ،%٢٠ بنسبة '�لسابعة، '�لسا�سة �لخامسة �لم��ت" ىف" �لعامة

  .�لت'�لي على

 �لجامعا, ىف �لعامة �لعالقا, �'� على �لتش�ي� يتبي* �لبيانا,، هEC 'بتفسي�

 ىف �ألسات9C مع �لمباش� 'غي� �لمباش� للت'�صل قن'�, Qيجا� 'كCل< �لمص�ية،

 تعقي� ىيأت ?* ى'ب�يه مشكالته� 'حل �ل'�ف�ي* بال�ال" خاصة 'تك'* �لجامعا,،

 Qج���2, م* ب��ية �ل'�ف� لل�ال" �لعمل سي� تع�ل ى�لت ج���2,لإل �لم'\في*

 ت'�صل ع�� هنا< كا* فإ�C �لتخ�Q ،dلى �لم�ل'" �لتخص_ '�ختيا� �اللتحا)

  .�لم'\في* م* �لمت'قع �لجي� �أل��2 ه' فما �ألسات9C مع

 مع يتف) ال ?م� ?نه Qال قليلة نسبته كان, 'Q* �ل'�ف�ي* مع �لتعامل عنص�ية ?ما

 �ل'\يفى قبل �ألخالقى �ل'عى �فع 'يج" �لحبي" مجتمعنا فى '�ل�ي* خال)�أل

 فى �ل�س'� 'جا2,. �ل'�ف�ي* مع مباش� غي� ?' مباش� ب��ي) يتعامل م* لكل

 على كا* س'�2 لل'�ف�ي* بالنسبة �لتكاليF تيسي� ي'ضح ما 'ه' �ألخي�9 �لم��ت"

  .�لخاصة نفقته على ?' منحة

‰bjn8a@DëŠÏ@ò�a‰†Ûa@½aòîãa†îZ@ @

� H�ا, ت'ج�: �أل'ل �لف�تبا�ة بي* �حصائيا ��لة ��ألخصائى �التصالية �ألنش 

 �ل'�ف�ي* ل�M �اليجابية �لCهنية '�لص'�9 �لمص�ية؛ بالجامعا, �لعامة �لعالقا,

  .�لجامعا, تل< ع*
 ية�لمص� بالجامعا, �لعامة �لعالقا, الخصائى �التصالية �ألنش�ة بي* �لخ�ى �ال�تبا�) ١١ (ج�'ل

  �لجامعا, تل< ع* �ل'�ف�ي* ل�M �اليجابية �لCهنية '�لص'�9

 �التصالية �ألنش�ة
 �لعالقا, الخصائى �التصالية �النش�ة

 �لمص�ية بالجامعا, �لعامة

 بي�س'* قيمة �لمص�ية �لجامعا, ع* �ل'�ف�ي* ل�M �اليجابية �لCهنية �لص'�9

 ٭٭٠,٤١٩ �ل'�ف�ي* نح' ع* �لمتمي@ �أل��2

 ٭٭٠,٣٩٣ �ل'�ف�ي* ,مشكال حل

 ٭٭٠,٤١٣ �ل'�ف�ي* مع �لت'�صل

 ٭٭٠,٣٢٦ '�ل'�ف�ي* �لجامعة مصالح بي* �لم'�@نة

 ٭٭٠,٤٤٦ لل'�ف�ي* �لعلمى �لتمي@ تحقي)

� ٭٭٠,٤٢٤ متمي@9 تعليمية خ�ما, تق�ي

h��, ت����ت'�ك" مق �لعص� D٭٭٠,٠٣١ �لح�ي 

 عـ*  �ل'�فـ�ي*  ل�M �اليجابية �لCهنية للص'�9 �لتجميعية �لقيمة
 �لمص�ية �لجامعا,

 ٭٭٠,٤٦٥

  %.٩٩ ثقة '��جة ٠,٠١ معن'ية مست'M عن� �حصائيا ٭٭��ل

 �ألنش�ة بي* Qحصائية �اللة C' ��تبا� 'ج'�: يلي ما �لساب) �لج�'ل م* يتضح

 �لCهنية '�لص'�9 �لمص�ية؛ بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ألخصائى �التصالية

 بي�س'* معامل قيمة بلغ, حيD. �لجامعا, ل<ت ع* �ل'�ف�ي* ل�M �اليجابية

 '��جة ٠,٠١ معن'ية مست'M عن� Qحصائيا '��ل مت'س� ��تبا� 'ه' ؛٠,٤٦٥

 �ل�ال" ي�CQ M �إلحصائية؛ ل�اللتها �لمقيا� ?بعا� بعH 'ب�@,%. ٩٩ ثقة

 قيمة بلغ حيD" لل'�ف�ي* ى�لعلم �لتمي@ تحق) �لمص�ية �لجامعا, ?* "�ل'�ف�ي*

 كما% ٩٩ ثقة '��جة ٠,٠١ معن'ية مست'M عن� ٠,٤٤٦ بي�س'* معامل

 تق�ي� "'منها �إلحصائية ل�الالتها �Mألخ� �لمقيا� ?بعا� بعH قيمة ��تفع,

 بي�س'* معامل قيمة بلغ حيD" متمي@9 تعليمية لخ�ما, �لمص�ية �لجامعا,

 فى �لمتمي@ �أل��2 "'كCل<% ٩٩ ثقة '��جة ٠,٠١ معن'ية مست'M عن� ٠,٤٢٤

 عن� ٠,٤١٩ بي�س'* معامل قيمة بلغ, حيD" �ل'�ف�ي* �ل�ال" مع ل�لتعام

M'جة ٠,٠١ معن'ية مست�يجابية على �لنتائج تل< 'ت�ل%. ٩٩ ثقة '�Q 9�'لص� 

 �ألنش�ة لجه'� نتيجة �لمص�ية �لجامعا, ع* �ل'�ف�ي* �ل�ال" Mل� �لCهنية

  .�لمص�ية بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ىألخصائ �إلتصالية

 بي* �حصائيا ��لة ��تبا�ا, ت'ج�"ب �لقائل �لف�H صحة ثب', سب)، مام 'يتضح

 '�لص'�9 �لمص�ية؛ بالجامعا, �لعامة �لعالقا, الخصائى �التصالية �النش�ة

  .�لجامعا, تل< ع* �ل'�ف�ي* ل�M �اليجابية �لCهنية

� H�ا, ت'ج�: �لثانى �لف�تبا�بي* �حصائية ��لة � � �ألنش�ة لبعH �لسلبى �لتقيي

 �لCهنية '�لص'�9 �لمص�ية؛ بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ألخصائى تصالية�ال

  .�لجامعا, بعH ?��2 ع* �ل'�ف�ي* ل�M �لسلبية
 �لعامة �لعالقا, ىألخصائ �إلتصالية �ألنش�ة لبعH �لسلبى �لتقيي� بي* �لخ�ى �ال�تبا�) ١٢ (ج�'ل

  �لجامعا, بعH ?��2 ع* �ل'�ف�ي* ل�M �لسلبية �لCهنية '�لص'�9 �لمص�ية؛ بالجامعا,
� �التصالية �النش�ة لبعH �لسلبى �لتقيي
 �لمص�ية بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ألخصائى

� �لسلبى �لتقيي

  �لسلبية �لCهنية �لص'�9
Mية �لجامعا, ع* �ل'�ف�ي* ل��س'* قيمة �لمص�بي 

� ٭٭٠,٣١٢ �لجامعة يق����, �اللت@�� ع�

� ٭٭٠,٤١٩ اقيا��ته فى '�لمص��قية �لثقة ع�

� ٭٭٠,٤٢٥ �ل'�ف�ي* بمشكال, �لجامعة �لت@�� ع�

 �ل'�فـ�ي*  ل�M ��لسلبية �لCهنية للص'�9 �لتجميعية �لقيمة
 �لمص�ية �لجامعا, ع*

 ٭٭٠,٤٥٦

  %.٩٩ ثقة '��جة ٠,٠١ معن'ية مست'M عن� �حصائيا ٭٭��ل

 تقيي��ل بي* Qحصائية �اللة C' ��تبا� 'ج'�: Qلى �لساب) �لج�'ل ييانا, تشي�

 �لمص�ية؛ بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ألخصائى �التصالية �ألنش�ة لبعH �لسلبى

 قيمة بلغ, حيD. �لجامعا, بعH ���2 ع* �ل'�ف�ي* ل�M �لسلبية �لCهنية '�لص'�9

 معن'ية مست'M عن� Qحصائيا '��ل مت'س� ��تبا� 'ه' ؛٠,٤٥٦ بي�س'* معامل

 'منها �إلحصائية؛ ل�اللتها لمقيا�� ?بعا� بعH 'ب�@,%. ٩٩ ثقة '��جة ٠,٠١

 ��تبا� معامل بلغ حيD" �ل'�ف�ي* بمشكال, �لجامعة �لت@�� ع��"ب �لخا_ �لبع�

 يشي� ما 'ه'%. ٩٩ ثقة '��جة ٠,٠١ معن'ية مست'M عن� ٠,٤٢٥ له بي�س'*

 �ل�ال" مشكال, عالd فى �لمستقبل فى تالفيها �ل'�ج" �لقص'� بعH 'ج'� Qلى

 ?ثنا2 ?' بالجامعة �اللتحا) ?ثنا2 يالق'ها '�لتى �لمص�ية ,بالجامعا �ل'�ف�ي*

  .بها �لتحق'� �لتى بالكلية �لفعلية �ل���سة

 معامل بلغ حيD" قيا��تها فى '�لمص��قية �لثقة ع��"ب �لخا_ �لبع� ب�@ كما

 معن'ية مست'M عن� Qحصائيا '��ل مت'س� ��تبا� 'ه' ٠,٤١٩ لها بي�س'*

 �ل'�ف�ي* �ل�ال" بي* فج'9 'ج'� ع* Cل< شF'يك%. ٩٩ ثقة '��جة ٠,٠١

 بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ��Q��, فيه تسعى �لMC �ل'ق, ىفف �لجامعة 'قيا��,

 تص�فا, ما@�ل, �ل'�ف�ي* �ل�ال" ?Cها* فى �لجامعة ص'�9 لتحسي* �لمص�ية

Hلجامعية �لقيا��, بع� �ثY9 تل< تك'ي* على سلبا ت�هنية �لص'Cيج" ما 'ه' �ل 

 ج@2 'ه' �ل'�ف�ي* '�ل�ال" �لجامعية �لقيا��, بي* للت'�صل جس'� 'بنا2 يهتالف

  .�لمص�ية بالجامعا, �لعامة �لعالقا, ?جه@9 ?�'�� م* ?صيل

 بي* �حصائية ��لة ��تبا�ا, ت'ج�"ب �لقائل �لف�H صحة ثب', سب)، مما 'يتضح

� بالجامعا, �لعامة �لعالقا, الخصائى �التصالية �النش�ة لبعH �لسلبى �لتقيي

  ".�لجامعا, بعH ���2 ع* �ل'�ف�ي* ل�M �لسلبية �لCهنية '�لص'�9 �لمص�ية؛

pby2Ôß@ò�a‰†Ûa@bèmbî•ìmëZ@ @

 سعيا '�لت'صيا, �لمقت�حا, م* مجم'عة �لباحD يق�� �ل���سة ?ه��F على بنا2
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 �لمYسسية �التصاال, م* '�الستفا�9 �لجامعة ��خل للعاملي* �لتن\يمى �اللت@�� لتع@ي@

 على يساع� مما �ل'�ف�ي* لل�ال" �لCهنية �لص'�9 على Cل< '�نعكا� �ل��خلية

 '�لمست'M �الكا�يمى �لعلمى �لمست'M على ��ئمة تنافسية مي@9 'تحقي) �الستم���

  :�ل'�ف�ي* بال�ال" باالتصال '�لقائ� �التصالية �ل'سائل خالل م* �لت�بيقى �لعملى

 كالمعا�H  '�الجتماعية �لثقافية �ألنش�ة �قامة فى �لعامة �لعالقا, �'� تفعيل .١

  .�ل'�ف�ي* لل�ال" '�الحتفاال,

 �تصال على نك'* حتى �ل'�ف�ي* لل�لبة �'�ية عمل ''�V ن�'�, عق� ض�'�9 .٢

�  .معه� ��ئ

 عليها ي�لع بحيD مسبقا �لعامة �لعالقا, '�نش�ة ب��مج 'تنسي) 'تن\ي� تخ�ي� .٣

  .�لجامعة ع* Qيجابية ةCهني ص'�9 تك'ي* فى لتساع� �ل'�ف�ي* �ل�ال"

 لمتابعة لل�?M '�ست�العا, �لعامة �لعالقا, بإ����, �'�ية بح'D عق� ض�'�9 .٤

M'9 مست�هنية �لص'Cية للجامعا, �ل�ها* فى �لمصC? "ال�ى'�لسع �ل'�ف�ب* �ل 

  .Qيجابية ص'�9 بنا2 تع�قل مشكال, ?M ىلتالف

ÉuaŠ½aZ@ @

 �لعامة �لعالقا, بأنش�ة عالقتها' �إلتصال تكن'ل'جيا "عائلة، مص�فى محم� Tمنة .١

: �لمنص'�9 (منش'�9، غي� ماجستي� �سالة ،"مي��نية ���سة: �لليبية �لجامعا, فى

  ).٢٠١٨ �إلعال�، قس� �آل��"، كلية �لمنص'�9، جامعة

٢. � �لمن\مة بي* �لح'�� ت�عي� فى �لفيسب'< �'� "�لصالحي، حي�� على حات

 ،�إلنسانية �لعل�( مجلة ،"�لح'��L �التصال ن\�ية Q�ا� فى ���سة: '�لجمه'�

  .٢٤١ - ٢٢١__ ،١ �لع�� ،٦ �لمجل�

 �لعامة �لعالقا, مما�سا, تنمية فى �لج�ي� �إلعال� �'� "ح���9، �يا" فاي� ى��م .٣

 منش'�9، غي� �كت���+ �سالة ،"ت�بيقية ���سة: غ@9 بق�اW �لفلس�ينية بالجامعا,

  ).٢٠٢١ �إلعال�، قس� �آل��"، كلية �لمنص'�9، جامعة: �لقاه�9(

 ،٢� ،"�لعلمي �لبح, مناهج فى ���سا% �إلعال( بح�, "حسي*، محم� سمي� .٤

  .١٣٢_ ،١٩٩٥ �لكت"، عال� �لقاه�9،

 ،٣� ،"�لن�2ية ��لت"بيقا% �لعلمية �ألس� �لعامة �لعالقا% "محس*، محم� سمي� .٥

  .٥٥_ ،)٢٠١٥ �لكت"، عال�: �لقاه�9(

 �لعالقا, ?نش�ة �'� "�لسي�، �ل�حي�عب� �ل�حم*ب�'ع ى�لقلين ?حم� ي'سF س'@�* .٦

 ���سا% مجلة ،"بالمعل'ما, �لم��هقي* Qم��� فى �لمص�ية بالجامعا, �لعامة

  .٣٢ - ٢٣__. ٢٠١٦ ،٧٢ع�� ،١٩مجل� ،�ل"ف�لة

٧. � �ألسات9C �ستق�ا" ىف �لعامة �لعالقا, �'� "�لجنابي، م�@'<عب� صاح" عاص

 ،"?نم'Cجا '�لبت�� �أل'س� �لش�) ىتجامع: �لخاصة �أل��نية �لجامعا, ىف '�ل�لبة

 �إلعال�، كلية �أل'س�، ��لش�) جامعة: �أل��* (منش'�9، غي� ماجستي� �سالة

٢٠١٦.(  

 �لليبية �لجامعا, فى �لعامة �لعالقا, �'� تقيي� "�ل�ي"، مسع'� ى�ل@�قان �لقا��عب� .٨

 كلية �لمنص'�9، جامعة: �لمنص'�9 (منش'�9، غي� ماجستي� �سالة ،"�لخاصة

  ).٢٠١٥ �إلعال�، قس� �آل��"،

 م�ك@: �ل�ياH (،"��إلنسانية �لعامة �لعالقا% )لى م�خل "�لجحنى، فاي@ ب* على .٩

D'سا, �لبح��بجامعة '�ل� Fبية ناي�لع� �  .١٩_ ،)٢٠٠٦ �ألمنية، للعل'

١٠. � �لت'�صل لم'�قع �لعامة �لعالقا, ىمما�س �ستخ��� "�لمع��'M، حس* �لع, ك�ي

 على مي��نية ���سة: �لجمه'� ل�M �لمYسسة بمص��قية 'عالقته ى�الجتماع

 جامعة �لمنص'�9، (منش'�9، غي� �كت���+ �سالة ،"�لمص�ية �لجامعا,

  ).٢٠٢٠ �لت�ب'L، �إلعال� قس� �لن'عية، �لت�بية كلية �لمنص'�9،

 فى �إللكت�'نية �لعامة �لعالقا, مما�سة ?سالي"" �لع@ي@،عب� محم� محم� ما@* .١١

 بي* مقا�نة ���سة: بالمعل'ما, �لجمه'� Qم��� فى '�'�ها �لجامعا, م'�قع

: �لمنص'�9 (منش'�9، غي� ماجستي� �سالة ،"'�ألم�يكية �لمص�ية �لجامعا,

  ).٢٠١٥ �لت�ب'L، �إلعال� قس� �لن'عية، �لت�بية كلية �لمنص'�9، جامعة

 امعا,�لج فى �لعامة �لعالقا, �'� على ى�لثقاف �لتأثي� "سالمة، محم� سعي� محم� .١٢

 منش'�9، غي� ماجستي� �سالة ،"ت�بيقية ���سة: '�ألجنبية �لمص�ية �لخاصة

  ).٢٠١٦ �إلعال�، قس� �آل��"، كلية �لمنص'�9، جامعة: �لمنص'�9(

 ىف ى�لعال �لتعلي� مYسسا, ىف �لعامة �لعالقا, �'� "@ي*، محم� عثما* منص'� .١٣

 �إلعال�، كلية ،ية�إلسالم ��ما$ 6( جامعة �التصال، عل�( مجلة ،"�لس'��*

  .٢٠١٦ي'ني' ،�١لع��
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، �لتحليلية �ل'صفية �ل���سا, Qلى �ل���سة هEC تنتمى. ل�يه* �إلجتماعى بالتح�� 'عالقتها �لمص�ية �ل���ما فى �لم��هقا, ص'�9 على �لتع�Q Fلى �ل���سة ه�ف,
 معة'�لجا �أل@ه� جامعة، شم� عي* جامعة: (جامعة ?'لى سنة �إلناD م* مف��9 ٤٠٠ فى �ل���سة عينة 'تمثل,. �لتحليلي �ل'صفى �لمنهج ه' �لمستخ�� '�لمنهج
فى 'جا2 في �لنتائج ?ه� 'تمثل,. �ستبيا* 'صحيفة �لمضم'* تحليل صحيفة في �ل���سة ?�'�, 'تمثل,، عش'�ئي بشكل �ختيا�ه� 'ت�، )'�لمعل'ما, للتكن'ل'جيا �لح�يثة
�لثانى �لت�تي" فى يليها �لم��هقا,، عينة Qجمالى م*% ٩٠,٢ بلغ, بنسبة "'عا�فيا عقليا شخصيتى فى بتYث� �الجتماعى �لتح�� تمثل �لتى �لفتا9 "?* �أل'ل �لت�تي"

 ?ب�� �لثالD �لت�تي" فى 'جا2 ،%٨٥,٩ بلغ, بنسبة جا2, حيD" تح��ها '��2 ?سبابها ?' �فاعها فى س'�2 �إلجتماعى تح��ها Qلى تسعى �لتى �لفتا9 مكا* نفسى ?ضع"
 بنسبة" ةي�لحقيق حياتى تم� �لفيل� يناقشها �لتى '�ألح��D �لقضايا "�ل��بع 'بالت�تي"%. ٨٠,٩ بنسبة" �ل'�قع ?�H على حقيقة �لى �لفيل� ?ح��D تح'يل كيفية فى �لتفكي�
 نهاية "�لسا�� �لت�تي" فى 'جا2 ،%٤٨,٤ بنسبة �لخام� بالت�تي" جا2 فق�" 'حياتى Mتفكي� ��يقة غي�, �لفيل� يناقشها �لتى '�لقضايا �ألح��D "?* ?ما ،%٦٣,٣ بلغ,
�تساYال, ع� 9��h فى يب�? عقلى "?* �لسابع بالت�تي"% ٣٠,٩ بنسبة هايتل ،%٤٨,٠ بلغ, بنسبة" �الجتماعى �لتح�� م* '�لغ�H �ألح��D تCك� فى ه'لةس ?ج� �لفيل
 بنسبة جا2 '�لMC" ''ج��نيا '�جتماعيا عا�فيا عليكى يYث� �لتح�� �ع'9 فيه تنتص� �لMC �لفيل� "?* �لثام* بالت�تي" يليه ،"�الجتماعي �لتح�� �لى ي�ع' فيل� �شاه� عن�ما
�لى ي�ع' فيل� �شاه� عن�ما "?نه 'تالها �لم��هقا,، عينة Qجمالى م*% ٢٤,٢ مئ'ية بنسبة" ثقافى Qغت��" ه' �الجتماعى �لتح�� "?* جا2 �لتاسع �لت�تي" 'فى ،%٢٩,٣
�لتى للمشكال, حل'ل �يجا� على يساع� �الجتماعى �لتح�� "?* جا2 '�ألخي� �لعاش� �لت�تي" 'فى ،%١٨,٨ مئ'ية بنسبة" �لنهاية فى يح�D س'F ما�C �نت\� �لتح��
 عالقة ت'ج�. �الجتماعي �لتح�� نح' '�تجاهاته� �لمص�ية لل���ما �لم��هقا, مشاه�9 ?سبا" بي* Qيجابية ��تبا�ية عالقة ت'ج�%. ١٨,٦ مئ'ية بنسبة" �لفتا9 ت'�جها
  . �الجتماعي �لتح�� نح' �تجاهاته� 'بي* �لمص�ية لل���ما �لم��هقا, تع�H ,مست'يا بي* �حصائيا ��لة ه��تبا�ي
pbàÜØÛa@òîybnÐ½aZ 9�'هقا,، ص��ما �لم��ية، �ل��لمص� ��إلجتماعي �لتح�. 

The Image of Girls’ Teenagers in Egyptian Drama 

and its Relation to their Social Emancipation 

The study aimed to identify the image of teenagers’ girls in Egyptian drama and its relationship to their social emancipation. This study belongs to 

the descriptive method. The study sample consisted of 400 female, first year university students (Ain- Shams University, Al- Azhar University and 

MTI University), and chosen randomly, and the study tools were: content analysis sheet and questionnaire sheet. The most important results 

were: In the first rank "the girl who represents social emancipation affects my personality mentally and emotionally" with 90.2%, followed by "I 

put myself in the place of the girl who seeks for social liberation, whether in her defense or the reasons behind her." with 85.9%, and came in the 

third place, "thinking about how to turn the events of the film into reality on the ground" with 80.9%. In the fourth place "the issues and events 

discussed in the film affect my real life" with 63.3%, while "the events and issues discussed in the film changed my way of thinking and my life 

"came in the fourth rank with 48.4%, and came in The fifth place, "The end of the movie, I find it easy to remember and the purpose of social 

emancipation" with 48.0%, followed by 30.9% in the sixth place "My mind begins to ask several questions when I watch a movie that calls for 

social emancipation", followed by "the movie calls for emancipation affects you emotionally and socially" with 29.3%, and in the eighth rank 

"social emancipation is cultural alienation" with 24.2%, and in the last rank came "social emancipation helps find solutions to the problems that 

girls face" with 18.6%. There is a positive correlation between the reasons why teenage girls watch Egyptian drama and their attitudes towards 

social emancipation. There is a statistically significant correlation between the levels of exposure of teenagers’ girls to Egyptian drama and their 

attitudes towards social emancipation. 

Keywords: The Image of Girls’ Teenagers, Egyptian Drama, Social Emancipation. 
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 حياته� فى �ألف��� معها يتفاعل ك'سيلة نفسها تف�H �إلعال� 'سائل ?صبح,

 ?�'��ه� معها 'تغي� �لمجتمع فى للشبا" �إلجتماعية �أل�'�� 'تغي�, �لي'مية،

 م* '�ح�9 �لمستم� 'ت�'�ها ��إلعال 'سائل 'تع�� �لتكن'ل'جية للث'�9 نتيجة �لتقلي�ية

� م* �لتح�� فى يتمثل '�لMC �إلجتماعى �لتح�� نش� �لى تM�Y �لتى �ل'سائل �ه

 مجتمعية 'قي'� ?عبا2 عليه� تف�H '�لتى للشبا" �لمقي�9 �إلجتماعية '�أل�'�� �لعا��,

 جان" م* فهى '�لجماعية، �لف��ية �لقي� م* م@يج يمثل �الجتماعى فالتح��. كبي�9

 �لخيا��, تشكل �لتى �لمجتمعية بال\�'F �آلخ� �لجان" 'م* �لف�� بح�ية ت�ته

 بها يحتMC ق� نماdC ?صبح, �لمص�ية �ل���ما فى �لم��هقا, 'ص'�9. �لف��ية

 'Tماله� 'سماته� '�باعه� قيمه� م* 'يتخC'* 'م��هقي* ?�فال م* �لمشاه�'*

(��' � نماdC شع�ه� س�يحا,'ت 'مالبسه� كالمه� '��) بل �الجتماعى تفاعله

 بعH يتخC ق� فبالتالى �الجتماعية، �لفئا, ?' �لعم�ية �لفئا, لبعH 'ق�'9 تقل�

 حياته�، فى له� ق�'9 �الفال� �لمق�مة �لنماdC تل< م* ?�فال ?' م��هقي* �لمشاه�ي*

 'عا��, 'معتق��, قي� تكتس" ق� لألفال� �لم��هقا, تع�H عالقة خالل فم*

 بعH فى '�لتى ج�ي�9 'خب��, 'معا�F لغ'ية 'حصيلة بل 'مي'ل '�تجاها,

 نف� مما�سة 'تحا'ل �لم��هقا, بها فتتأث� �لتح�� ?شكال م* �شكال تعتب� �ألحيا*

 '�لفئا, �ألشكال له9C �لتع�H خ�'�9 تكم* هنا 'م*. �الجتماعية حياته فى �لسل'<

 '�لثقافية الجتماعية� �له'ية على '?ث�E '�الجتماعى �ألخالقى �إلنحالل على �ل���مية

 قيمى خلل ح�'D م* يتبعه 'ما �لمجتمع ��خل �لقيمى �له�� على 'تأثي�E للنشئ،

 ��خل 'خاصة �لمجتمعى �لقيمى �لبنا2 فى تص�عا, لح�'D يM�Y ثقافى �جتماعى

 'قي� معايي� محلها 'تحل '�لمعايي� �لقي� بعH تتغي� حيD '�لنشئ �لشبا" مجتمع

  .�لمجتمع ��خل قبل م* نألفها ل� ��Mلمص مجتمعنا على غ�يبة

òÜØ’ß@ò�a‰†Ûa@bèmüúb�mëZ@ @

M�Yما ت��ل�� �'� � يتأث� �لمشاه� يجعل �لMC �ألم� �لمعاV، �ل'�قع محاكا9 فى ها

 'سل'كيا, قي� ت�سيخ فى ها� ب�'� تق'� فال���ما لCل< يقل�ها معها، 'يت'ح� بها

 �لسيئة �لنماdC ح'ل ص'� '�س� E،'تقالي� عا��ته على '�لتأكي� �إليجابية، �لمجتمع

 �ل���ما ?* �لمالح\ م* ?نه Qال �لمجتمعا,، حماية ?جل م* �لخ�� ناق'� لت�) فيه،

 �ل���ما تع� فل� �لثقافي، �لغ@' �'�ف� ?ح� ?صبح, �ألخي�9 �أل'نة فى مص� فى

 تبD '?صبح, علينا، غ�يبة ?خ�M ثقافا, تعك� 'لكنها �لمص�L، للمجتمع �نعكا�

 �لسل� على ��ه� خ��� يمثل ��لMC �ألم� 'ه' قبل م* نعه�ها ل� 'قي� ,سل'كيا

 تقلي�� تقلي�ها 'محا'لة �لغ�بية، بالثقافا, �لشبا" 'لع \ل فى خاصة �الجتماعي،

 �لت�قي)، م* بشي2 �لن\� �ل���ما صناW على كا* بما �لض�'�M م* كا* ل�C ?عمي،

 م* 'عا��, 'سل'كيا, قي� لتحم لشخصيا, ص'� م* �ل���ما تق�مه لما '�لفح_

H�?9 تك'* ?* �لمفت�للمجتمع م L�لباحثة الح\,. �لمص� �فى '�ضح تغي �ألنما� 

 م* فهنا< �ألخي�9، �لسن'�, فى �لمص�ية �لتليف@ي'نية �ل���ما تعكسها �لتى �لسل'كية

 �نعكا� ي��ها �ألخ� '�لبعH �لمص�M �لمجتمع ل'�قع �نعكا� 'يعتب�ها بش�9 يYي�ها

 للمجتمع بصلة تم, ال �لتى �الجتماعية '�لعالقا, �لسل'كيا, م* غ�ي" لنم�

L�ل<. �لمصCلباحثة الح\, 'ك� *� � �ل�?M ع* �لتعبي� فى '�سعة ح�ية تمتل< �الفال

 بال'�قع 'تتصل خاصة، بصفة '�لم��هقي* عامة بصفة �لجمه'� ته� قضايا 'مناقشة

 تنا'ل فى هاما ب�'�� تق'� ?* عتست�ي فاألفال� '�الخالقى، '�الجتماعى �لسياسى

 �لتح�� قضية 'تب�@ �لساحة، على �لم��'حة '�لقضايا �لمشكال, م* �لع�ي� 'معالجة

Mتنا'لتها �لتى �ألساسية �لقضايا كإح� � فى ثان'ية ?' مح'�ية كقضية س'�2 �ألفال

  .�ل�'يل تا�يخها م��� على �ألفال� م* �لع�ي�

 �لم��هقا, ص'�9 هى ما "�لتالى ل�ئيسى� �لتساYل فى �ل���سة مشكلة 'تح��

 م* مجم'عة منه 'يتف�W" ل�يه*؟ �الجتماعى بالتح�� 'عالقتها �لمص�ية فال���ما

  : �لتالية �لف�عية �لتساYال,

 �لتح�� Qلى 'ت�ع' �لمص�ية �ألفال� تع�ضها �لتى �لم'ض'عا, ?ه� هى ما .١

  �لم��هقا,؟ ن\� 'جهة م* �الجتماعى

 عينة �لم��هقا, ل�M �الجتماعى �لتح�� @يا�9 فى �لمص�ية �ألفال� تأثي� م�M ما .٢

  �ل���سة؟

 باألفال� تع�H �لتى �الجتماعى �لتح�� ص'� فى �لم��هقا, ن\� 'جهة هى ما .٣

 �لمص�ية؟

DëŠÏ@ò�a‰†Ûa@Z@ @

 �لمص�ية لل���ما �لم��هقا, مشاه�9 ?سبا" بي* Qيجابية ��تبا�ية عالقة ت'ج� .١

�  .�الجتماعي �لتح�� نح' '�تجاهاته

 لل���ما �لم��هقا, تع�H مست'يا, بي* �حصائيا ��لة ��تبا�ية عالقة ت'ج� .٢

  .�الجتماعي �لتح�� نح' �تجاهاته� 'بي* �لمص�ية

Òa†çc@ò�a‰†Ûa@Z@ @

١. F�على �لتع �  .�الجتماعي �لتح�� Qلى ت�ع' م'ض'عا, تق�� �لمص�ية �ألفال

 �هقا,�لم� ن\� 'جهة م* �لمص�ية �ألفال� تع�ضها �لتى �لم'ض'عا, �ص� .٢

M�لى ت�ع' ?نها 'تQ ��الجتماعي �لتح�.  

  .�لم��هقا, ل�M �الجتماعى �لتح�� @يا�9 على �لمص�ية �ألفال� تأثي� مع�فة .٣

pb�a‰…@òÔib�Z 

 �لمص�ية �لفتا9 تع�H بعن'�*) ٢٠٢٠ (ب�'L عب��لمحس* سمي� 'ال2 ���سة .١

 �لتع�Q Fلى �سة�ل�� ه�ف, )١(�لثقافية باله'ية 'عالقته �لم�بلجة �لهن�ية للمسلسال,

 �لعا��, على 'تأثي�E �لهن�ية للمسلسال, �لمص�ية �لفتا9 تع�H كثافة على

 �بق, حيD �ل'صفي، �لمنهج �ل���سة '�ستخ�م, �لثقافية، 'ه'يتها '�لتقالي�

 �لثان'ية، �لم�حلة �البا, م* مف��9 ٤٠٠ ق'�مها عينة على �الستبيا* �ستما�9

 كثافة بي* Qحصائيا ��لة م'جبة ��تبا�ية ةعالق ت'ج� ?نه Qلى �ل���سة 'ت'صل,

 �لفضائية �لقن'�, على تع�H �لتى �لهن�ية للمسلسال, �لمبح'ثا, مشاه�,

M'م* 'جا2. ل�يه* �لثقافية �له'ية 'مست � لل���ما �لم��هقا, متابعة ?سبا" ?ه

 �آلخ�'* ي'�جه كيF لمع�فة يليها �لف��i، 'ق, قضا2 على تساع�ه* ?نها �لهن�ية

 م* �لمع�'H �لقضايا حل بأسل'" Qعجابه* ث� مشاكله*، تشبه �لتى اكل�لمش

 Qحصائية �اللة �C, ف�') 'ج'� ع��. �لحيا9 ضغ'� م* �له�'" '?خي�� خاللها،

 ع* �لناتجة �لمع�فية �لتأثي��, مقيا� على �لمفح'صا, ��جا, مت'س�ا, بي*

 بي* Qحصائية �اللة �C, ف�') ت'ج� بينما �لم�بلجة، �لهن�ية �لمسلسال, مشاه�9

 �لناتجة '�لسل'كية �ل'ج��نية �لتأثي��, مقيا� على �لمبح'ثا, ��جا, مت'س�ا,

  .�لم�بلجة �لهن�ية �لمسلسال, مشاه�9 ع*

 بال���ما �لم��هقا, ص'�9 لتأثي� �ستكشافية ���سة بعن'�* Reddy (2019) ���سة .٢

 على �لتع�F �لى لية�لحا �ل���سة ته�F )١١(�الجتماعي تح��ه* على �لتليف@ي'نية

 ق�متها �لتى �لص'� هى 'ما �لتليف@ي'نية، �ل���ما فى '�لم�?9 �لم��هقا, ص'�

 ل�M �الجتماعى بالتح�� �لمتعلقة بالمفاهي� يتعل) فيما �ل���سة محل �ل���ما

 باختيا� قا� حيD �لمسحي، �لمنهج على ���سته فى �لباحD '�عتم� �لم��هقا,،

 The Bluest 'مسلسل Wild Things مسلسل 'هى مية�ل��� �لمسلسال, م* عينة

Eyes in Texas مسلسل' Small Screen, Big Picture *تحليل خالل 'م 

 �لص'� تع�� Qلى �ل���سة نتائج ?شا�, كاآلتي �ل���سة نتائج ?ه� كان, �لمضم'*

 كما. �ل���سة محل �لمسلسال, ق�متها �لتى عا� بشكل '�لم�?9 بالم��هقا, �لمتعلقة

 بينها م* للم�?9 �لسلبية �لص'� تق�ي� على �عتم�, �ل���ما ?* �ل���سة نتائج ين,ب

 مع منح�فة جنسية عالقا, Qقامة �لى تميل '�لتى Queer Woman �لمثلية �لم�?9

 ص'� بتق�ي� تق'� �ل���ما تل< �* �ل���سة نتائج بين, كما. �لنسا2 م* مثيلتها

dC" تك'* �'ما 'نما�لخيالية �لشخصيا, *ع بعي�� لل'�قع ?ق� Fancy ت�فع '�لتى 

 فى �لمشاه� على كبي� �ث� له يك'* مما �لشخصيا, تل< تقم_ �لى �لجمه'�

 عالقه ب'ج'� �لمشاه� لشع'� ?فكا� م* له ت�'d ما 'قب'ل �لشخصية تقم_

  .�ل���ما فى �لم'ج'�9 �لشخصيا, تل< مع '��تبا�

 �لتليف@ي'نية �ل���ما فى �لم��هقا, ص'�9 بعن'�* Marston (2019) ���سة .٣

 �ل���سة ته�F )٦(�لم�?9 'تمكي* �الجتماعى �لتح�� نح' مفاهيمه* على 'تأثي�ها
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 تل< تأثي� 'ما �ل���مية �ألعمال فى �لم��هقا, ص'� على �لتع�F �لى �لحالية

 �لمنهج على ���سته فى �لباحD '�عتم� �لم��هقا,، �لفتيا, سل'< على �لص'�

 شمل, '�لتى �ل���مية �لمسلسال, م* عم�ية عينة تيا�باخ قا� حيD �لمسحي،

Cinderella Story& Mean Girls& She's All That F�على للتع � �لتى �لقي

 �ل���سة نتائج ?ه� كان, �لمضم'* تحايل خالل 'م* �لم��هقا, ع* تق�مها

 ب'ضع تق'� كان, �ل���ما محل �ل���ما ?* Qلى �ل���سة نتائج ?شا�,: كاآلتي

. ل�يها �لتى �لسلبية �لسل'كيا, م* �ل�غ� على Qيجابية ص'�9 فى �لب�لة �هقة�لم�

 فى ت�غ" �لتى �لمنح�فة �ل�'مانسية عالقاتها هى �لسلبية �لسل'كيا, تل< بي* م*

 مشاكل نتيجة بالضياW �لعائله حياتها 'يه�� سلبى بشكل عليها يYث� مما تك'ينها

 بأنها �لم��هقة تق�ي� ه' �لسلبية �لص'� *بي م* ?* �ل���سة بين, كما. �لفتا9 تل<

 'سكناتها ح�كاتها خالل م* �لشبا" Qعجا" نيل Qلى تسعى �لتى �لفتا9 تل<

 Qلى تM�Y مما ��قية �بقة م* ?نها ت\ه� لكى كالمها ��يقة فى حتى 'ملبسها

  .�لفتيا, بي* '�لكC" �لتصنع نش� Qلى يM�Y مما �لشبا" Qعجا" Qثا�9

 ?ث�: �لع�بي �لعال� فى �لم�بلجة �لت�كية �ل���ما بعن'* Buccianti (2019) ���سة .٤

 ته�F )٣('�لثقافي �الجتماعى تح��ه* على �لت�كية �ل���ما فى �لم��هقا, تجسي�

 عالقة 'ما �لم��هقا, على �لت�كيه �ل���ما تأثي� على �لتع�Q Fلى �لحالية �ل���سة

 فى �لباحD �عتم� 'ق� �الجتماعي، بتح��ه* �ل���ما م* �لن'C Wل< مشاه�9

 �لمتعلقة �ل���سا, م* عينة باختيا� قا� حيD �لمسحي، �لمنهج على ���سته

 �ل���سة نتائج ?ه� كان, حيD ق'�مها �الجتماعى �لتح�� على 'تأثي�ها بال���ما

 �لع�بى �ل'�* فى �لخاصة �لقن'�, �نتشا� ?* �لى �ل���سة نتائج ?شا�,: كاآلتي

. �ل���ما م* �لن'عية تل< ��خال فى �ل�ئي� �لسب" ,كان MBC قن'�, شبكة مثل

 م* ?يضا كان, �ل�بلجة فى �لس'�ية �للغة �ستخ��� �* �ل���سة نتائج بين, كما

 '�ستيعابها فهمها لسه'لة ن\�� �ل���ما م* �لن'W تل< �لى �لفتيا, جC" ع'�مل

 م* كان, ية�الخبا� �لج@ي�9 قنا9 'ج'� �* �ل���سة نتائج بين, كما. �لفتيا, بي*

 ?* حيD �ل���ما تل< �نتشا� فى �ئي� بشكل '�لمساهمة �لمساع�9 �لع'�مل بي*

 تأثي� له كا* مما �لفصحى �لع�بية �للغة 'فه� �نتشا� فى ساهم, �لقن'�, تل<

. تق�مه �لMC �لمحت'M �ستيعا" على للق��9 ن\�� �ل���ما تل< متابعة على كبي�

 متح��9 حيا9 ?نما� تق�ي� فى ساهم, �لت�كية �ل���ما ?* �ل���سة تل< بين, كما

M" �لفتيا, ل��على �لع � '�لت�كية �لع�بية �لحيا9 بي* �لنسبى �لتقا�" م* �ل�غ

 فى \ه� '�لMC متح�� بشكل تق�يمها يت� كا* �لفتا9 بص'�9 يتعل) فيما لك*

 باغ�ي يعتب� �لMC �ألم� �ل@'�d ��ا� خا�d '�لم�?9 �ل�جل بي* �لغ��مية �لعالقا,

  .�لع�بية �لحيا9 ع*
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 �لمعق�9 �لمفاهي� م* �إلجتماعى �لتح�� مفه'� يعتب�: �الجتماعي �لتح�� تع�يفا, �

 بصفة �إلجتماعى �لتح�� مفه'� يعنى. '�ل'ج'E �لج'�ن" م* �لع�ي� تض� �لتى

 ي'�'�لق. '�لمحتملة �لحقيقية �ألفعال مع �لت��خل ?' �إلجتماعية �لقي'� غيا" عامة

 ?' �بيعية ضغ'� هى Qنما �إلجتماعى �لتح�� ض'2 فى منها �لتح�� يت� �لتى

 (Oppenheim, 2019) 'ع�F )٩(.Qجتماعية ?' نفسية ?' بي'ل'جية ?' ما�ية

 �لتعبي� 'ح�ية '�لخص'صية �الستقاللية معانى تحقي) "بأنه �إلجتماعى �لتح��

 بأنه �إلجتماعى �لتح�� (Zhou, 2019) ع�F كما )٨(".�لمجتمع قي'� م* '�لتح��

�  )١٢(:?ساسيي* بع�ي* يتضم* '?خالقى فلسفى مفه'

  .�لمتاحة �لخيا��, م* �لع�ي� بي* مم* �الختيا� على �لق��9 ?' �إل���9 ح�ية .١

  .مYسسا, ?' جماعا, ?' ?ف��� م* خا�جية سي��M? 9 خا�d �لف�� سل'< .٢

 �لمبا�2L جم'عةم (Auter, Agnihotri, Reda, Sharif, & Roy, 2016) 'ح��

  )١(.�الجتماعي �لتح�� عليها يق'� �لتى �لتالية

  .�آلخ�ي* Q���9 ع* �الستقاللية �الجتماعى �لتح�� يت�ل" .١

٢. � 'ق���ته شخصيته ع* مسY'ل �لف�� ?* فك�9 على �الجتماعى �لتح�� يق'

  .للمجتمع بشيC 2ل< فى ي�ي* 'ال

 �لعالقا, م* م'عةمج م* يتك'* �الجتماعى �لتح�� \ل فى �لبش�M �لمجتمع .٣

  .�لس') تشبه

Fص'' (Mirowski, 2015) 2Lلتى �لتالية �لمبا�� � �الجتماعى �لتح�� عليها يق'

  )٧:(�لتالي �لنح' على

  .�لقي'� م* '�لتخل_ �لح�ية نح' �لبش�ية �لمي'ل .١

  .�الجتماعي �لتح�� لتن\ي� كم�ك@ �لمجتمع فى �لتفكي� .٢

  .�الجتماعية '�لقضايا كال,للمش �ستجابة بنا2 فى �لعل� على �العتما� .٣

Fص'' (Jamieson, 2015) _خصائ ��لنح' على للشبا" �الجتماعى �لتح� 

  )٥(:�لتالي

 ?' �'جماتية فلسفة لي� فه' 'بالتالى �يناميكية عملية �الجتماعى �لتح�� .١

  .ثابتة

 �أل'ل'يا, بإختالF يختلF �ل'�ح� �لمجتمع شبا" بي* �الجتماعى �لتح�� .٢

  .'�لثقافية '�القتصا�ية �لسياسية مل'�لع'� '�التجاها,

  .�لمجتمعية '�ألن\مة �ألفكا� مع يتعا�H �* يمك* �الجتماعى �لتح�� .٣

  .معينة بثقافة ي�تب� ال �الجتماعى �لتح�� .٤

 �لتح�� يعب�: �لم��هقي* جان" م* �الجتماعى �لتح�� نح' �لت'جه ع'�مل �

 س�يع، �جتماعى لتغي� نتيجة �الجتماعية '�لض'�ب� �لقي'� �نهيا� ع* �الجتماعى

 �لمجتمع فى �لشخ_ مكانة ?همها خصائ_ على �الجتماعى �لتح�� 'يعتم�

 �لتح�� يح�D ?* يمك* �يضا ،)'غي�ها '�ألصل '�لس* بالن'W تتح�� '�لتى(

 �لف�عية �ألن\مة فى (�لمختلفة �لمن\'مية �لمست'يا, م* �لع�ي� عب� �الجتماعى

 للتح�� �ل�ئيسى �لمص�� Q* متفا'تة، 'ب��جا,) �ألشخا_ Qليها ينتمى �لتى

  )٤(.�الجتماعية للضغ'� نتيجة معينة ?ه��F بل'i على �لق��9 ع�� ه' �الجتماعى

 �لتح�� نح' �لسعى تحف@ �لتى �لتالية �لع'�مل Qلى (Paul, 2013) '?شا�

   )١٠(:�الجتماعي

١. � تبنى نح' �لشبا" م'�قF على �ألث� ?كب� لها �لتى �الجتماعية �لمشكال, تفاق

�  .�لليب��لية '�ألفكا� �لقي

  .�لضعيفة '�الجتماعية �القتصا�ية '�لحالة �لفق� .٢

  .�لتعبي� 'ح�ية �لشخصية �لح�ية غيا" \ل فى �لمجتمع فى �لثقة فق��* .٣
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 �أل'صاF على �لتع�F تسته�F �لتى �ل'صفية �ل���سا, Qلى �ل���سة هEC تنتمى

 حيD م* ب���ستها، �لباحD يق'� �لتى �ل\اه��, م* مجم'عة ?' ل\اه�9 �ل�قيقة

 فيها، �لمYث�9 �لمختلفة �لع'�مل 'بي* بينها '�لعالقة �لحالي، ''ضعها '�بيعتها ماهيتها

 على �ل��هنة �ل���سة 'تعتم�. عنها '�قيقة كافية معل'ما, على �لحص'ل به�C' Fل<

 �لحص'ل فى يساع� ن\مام علميا جه�� باعتبا�C' Eل< Survey Method �لمسح منهج

  .�ل���سة عينة بال\اه�9 �لخاصة '�لبيانا, �لمعل'ما, على
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 'تمثل, �لمص�ية، �لجامعا, �ال" فى �لمي��نية لل���سة �لبش�M �لمجتمع يتمثل

  :يلى لما �بقا �لجامعا, �ال" م* مف��9 ٣٢٦ ق'�مها عينة فى �ل���سة عينة
  �لكلية - �لجامعا, �لمتغي� 'فقا �ل���سة ةعين ت'@يع) ١ (ج�'ل

 �لنسبة �لتك��� �لمجم'عا, �لمتغي�

 ٣٤,٧ ١١٣ شم� عي*

 ٣٣,٤ ١٠٩ �أل@ه�

 ٣١,٩ ١٠٤ �لح�يثة �لجامعا,
 �لجامعا,

W'١٠٠ ٣٢٦ �لمجم% 

L�\٥٢,٥ ١٧١ ن 

 �لكلية ٤٧,٥ ١٥٥ عملية

W'١٠٠ ٣٢٦ �لمجم% 
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 ص'�9 على �لتع�F فى �لم'ض'عية �لح�'� تتمثل :�لم'ض'عية �لح�'� �

  .ل�يه* �الجتماعى بالتح�� 'عالقتها �لمص�ية �ل���ما فى �لم��هقا,
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  .٢٠٢٠/ ٢٠١٩ �لجامعى للعا� �لثانى �ل���سى �لفصل فى تمثل,: �ل@منية �لح�'� �

 �لجامعة �ال@ه�، جامعة شم�، عي* جامعة �ال" فى 'تمثل,: �لمكانية �لح�'� �

  .�لح�يثة
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  : �لتحليل �ستما�9 'ثبا, ص�) 'كا* ،)�لباحثة Qع��� (�الستبيا* صحيفة

 م* مجم'عة على ع�ضها ت� �لمضم'* تحليل �ستما�9 ص�) م* للتأك�: �لص�) �

 'فئا, 'ح��, ''ض'h �قة، م* للتأك� 'Cل< �إلعال�، فى '�لمحكمي* �لخب��2

 �لمحكمي* بي* �التفا) نسبة بلغ, 'ق� �ل���سة، أله��F تحقيقها 'Qمكانية �لتحليل

 'ضع, �لMC �لغ�H تقي� '?نها �لتحليل �ستما�9 ص�) على ي�ل مما ،%٩٤

  .?جله م*

 فئا, نف� بت�بي) �لنتائج Q ,�Cلى �لباحثي* م* ع�� ت'صل بالثبا, يقص�: �لثبا, �

  .نفسه �لمضم'* على ''ح��ته نفسها �لتحليل
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 ع* �لمص�ية �الفال� تع�ضها �لتى �لص'�9 تل< هى: �لم��هقا, ص'�9 �

  .حقيقية 'غي� حقيقية �' سلبية �' �يجابية ص'�9 تك'* ق� '�لتى �لم��هقا,

 �الفال� فى �لم��هقا, تما�سها �لتى �لمما�سا, مجم'W ه': �الجتماعى �لتح�� �

 '�لح�ية '�لتقالي�، ا��,'�لع �الس�9، 'سي��9 �لمال'F، ع* �لخ�'d م* �لمص�ية

  .'�لملب� '�لمش�" �لماكل فى
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� �  :�لم��هقا, ن\� 'جهة م* �الجتماعى �لتح�� Qلى 'ت�ع' �لمص�ية �ألفال� تع�ضها �لتى �لم'ض'عا, ?ه
  للجامعة 'فقا ا,�لم��هق ن\� 'جهة م* �الجتماعي �لتح�� Qلى 'ت�ع' �لمص�ية �ألفال� تع�ضها �لتى �لم'ض'عا, ?ه�) ٢ (ج�'ل

  �لجامعة �إلجمالي �لح�يثة �لجامعة �أل@ه� شم� عي*
 % < % < % < % < �لم'ض'عا,

 ٨٧,١ ٢٢٣ ٨٣,٩ ٧٣ ٨٩,٨ ٧٩ ٨٧,٧ ٧١ �لشبا" مشاكل

 ٨٦,٧ ٢٢٢ ٨٧,٤ ٧٦ ٨٥,٢ ٧٥ ٨٧,٧ ٧١ �لمش�'عه غي� �لعالقا,

 ٦٩,٩ ١٧٩ ٦٥,٥ ٥٧ ٦٧,٠ ٥٠ ٧٧,٨ ٦٣ �لفتا9 ثقافة

 ٦١,٧ ١٥٨ ٦٣,٢ ٥٥ ٦٣,٦ ٥٦ ٥٨,٠ ٤٧ �فية�لعا �لعالقا,

 ٥٩,٣ ١٥٣ ٥٧,٥ ٥٠ ٥٨,٠ ٥١ ٦٤,٢ ٥٢ �ألس�ية �لعالقا,

 ٤١,٤ ١٠٦ ٤٠,٢ ٣٥ ٤٠,٩ ٣٦ ٤٣,٢ ٣٥ �الجتماعية

 ٣٥,٩ ٩٢ ٣٩,١ ٣٤ ٣٥,٢ ٣١ ٣٣,٣ ٢٧ '�الستقالل �لمسئ'لية تحمل

 ٣٢,٨ ٨٤ ٣٥,٦ ٣١ ٢٩,٦ ٢٦ ٣٣,٣ ٢٧ '�الجتماعي �ألخالقى �النحالل

 ٨,٦ ٢٢ ٨,٠ ٧ ٣,٤ ٣ ١٤,٨ ١٢ '�لمحس'بية �ل'سا�ة

 ٥,٥ ١٤ ٥,٧ ٥  -   -  ١١,١ ٩ �لجنسي* بي* �لمسا'�9

 ٢٥٦ ٨٧ ٨٨ ٨١ سئل'� م* جملة

 �لمص�ية �ألفال� تع�ضها �لتى �لم'ض'عا, ?ه� Qلى �لساب) �لج�'ل بيانا, تشي�

 جا2 حيD ة،للجامع 'فقا �لم��هقا, ن\� 'جهة م* �الجتماعى �لتح�� Qلى 'ت�ع'

 Qجمالى م*% ٨٧,١ بلغ, بنسبة" �لشبا" مشاكل "م'ض'W �أل'ل �لت�تي" فى

" �لمش�'عة غي� �لعالقا, "م'ض'W �لثانى �لت�تي" فى يليها �لم��هقا,، عينة

Dل<%. ٨٦,٧ بلغ, بنسبة جا2, حيCتي" ك�بالت Dلثال� W'لفتا9 ثقافة "م'ض� "

 �ل��بع بالت�تي" جا2 فق�" ا�فية�لع �لعالقا, "م'ض'W ?ما ،%٦٩,٩ بلغ, بنسبة

 بلغ, بنسبة" �ألس�ية �لعالقا, "�لخام� �لت�تي" فى 'جا2 ،%٦١,٧ بنسبة

 يليه ،"�الجتماعية "�لم'ض'عا, �لسا�� بالت�تي"% ٤١,٤ بنسبة تلها ،%٥٩,٣

 بنسبة جا2 '�لMC" '�الستقالل �لمسئ'لية تحمل "م'ض'W �لسابع بالت�تي"

" '�الجتماعى �ألخالقى �النحالل "م'ض'W جا2 *�لثام �لت�تي" 'فى ،%٣٥,٩

 �ل'سا�ة "م'ض'W 'تالها �لم��هقا,، عينة Qجمالى م*% ٣٢,٨ مئ'ية بنسبة

 '�ألخي� �لعاش� �لت�تي" 'فى ،%٨,٦ مئ'ية بنسبة �لتاسع بالت�تي"" '�لمحس'بية

  %.٥,٥ مئ'ية بنسبة" �لجنسي* بي* �لمسا'�9 "م'ض'W جا2

� Mم� �تأثي �  :�ل���سة عينة �لم��هقا, ل�M �الجتماعى �لتح�� @يا�9 فى �ية�لمص �ألفال
  للجامعة 'فقا �ل���سة عينة �لم��هقا, ل�M �الجتماعى �لتح�� @يا�9 فى �لمص�ية �ألفال� تأثي� م�M ي'ضح) ٣ (ج�'ل

  �لجامعة �إلجمالي �لح�يثة �لجامعة �أل@ه� شم� عي*
Mلم�� > % > % > % > % 

� ٧١,١ ١٨٢ ٦٦,٧ ٥٨ ٧٣,٩ ٦٥ ٧٢,٨ ٥٩ تYث� نع

 ١٨,٤ ٤٧ ٢٤,١ ٢١ ٢١,٦ ١٩ ٨,٦ ٧ تYث� ?حيانا

 ١٠,٥ ٢٧ ٩,٢ ٨ ٤,٥ ٤ ١٨,٥ ١٥ تYث� ال

 ١٠٠ ٢٥٦ ١٠٠ ٨٧ ١٠٠ ٨٨ ١٠٠ ٨١ �إلجمالي

٠,٠١ عن� ��لة= �ل�اللة مست'M ٠,٢٣٣= �لت'�ف) معامل ٤= �لح�ية ��جة ١٤,٦٥٥ = ٢كا قيمة

 ١٤,٦٥٥= ?نها 'ج� ،٤= ح�ية ��جة عن� )�لساب �لج�'ل م* ٢كا قيمة بحسا"

 �لت'�ف) معامل قيمة بلغ, 'ق� ،٠,٠١= �اللة مست'M عن� Qحصائيا ��لة قيمة 'هى

 عي* (�لجامعة بي* Qحصائيا ��لة عالقة 'ج'� على يYك� مما تق�يبا ٠,٢٣٣

 مف���, Qجمالى -�لم��هقا, ن\� 'جهة 'بي*) �لح�يثة �لجامعة -�أل@ه� - شم�

 حيD. ل�يه* �الجتماعى �لتح�� ب@يا�9 �لمص�ية �ألفال� تأثي� فى -سة�ل��� عينة

 �لمص�ية �ألفال� ?* ي�'* كبي�9 نسبة ?* �لساب) للج�'ل �لتفصيلية �لنتائج تشي�

 م* نسبة بلغ, بينما ،%٧١,١ بلغ, ل�يه* �الجتماعى �لتح�� @يا�9 فى تYث�

 م* ل�يه* �الجتماعى ���لتح @يا�9 فى ?حيانا تYث� �لمص�ية �ألفال� ?* ي�'*

 ال ?نه ي�'* ضئيلة م* نسبة 'بلغ, ،%١٨,٤ �لم��هقا, عينة مف���, Qجمالى

 مف���, Qجمالى م* �الجتماعى �لتح�� @يا�9 فى �لمص�ية لألفال� تأثي� ي'ج�

  %.١٠,٥ �لم��هقا, عينة
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  :�لمص�ية باألفال� تع�H �لتى �الجتماعى �لتح�� ص'� فى �لم��هقا, ن\� 'جهة �
  للجامعة 'فقا �لمص�ية باألفال� تع�H �لتى �الجتماعى �لتح�� ص'� فى �لم��هقا, ن\� 'جهة) ٤ (�'لج

  �لجامعة  �إلجمالي �لح�يثة �لجامعة �أل@ه� شم� عي*
 % < % < % < % < �لعبا��,

 ٩٠,٢ ٢٣١ ٩٢,٠ ٨٠ ٩٢,٠ ٨١ ٨٦,٤ ٧٠ 'عا�فيا عقليا شخصيتى فى بتYث� �الجتماعى �لتح�� تمثل �لتى �لفتا9

 ٨٥,٩ ٢٢٠ ٧٥,٩ ٦٦ ٨٤,١ ٧٤ ٩٨,٨ ٨٠ تح��ها '��2 ?سبابها ?' �فاعها فى س'�2 �إلجتماعى تح��ها Qلى تسعى �لتى �لفتا9 مكا* نفسى ?ضع

 ٨٠,٩ ٢٠٧ ٦٩,٠ ٦٠ ٨٤,١ ٧٤ ٩٠,١ ٧٣ �ل'�قع ?�H على حقيقية �لى �لفيل� ?ح��D تح'يل كيفية فى �لتفكي� ?ب��

 ٦٣,٣ ١٦٢ ٥٤,٠ ٤٧ ٥٥,٧ ٤٩ ٨١,٥ ٦٦ �لحقيقية حياتى تم� �لفيل� يناقشها �لتى '�ألح��D �لقضايا

Dيناقشها �لتى '�لقضايا �ألح�� � ٤٨,٤ ١٢٤ ٣٩,١ ٣٤ ٥٦,٨ ٥٠ ٤٩,٤ ٤٠ 'حياتي تفكي�M ��يقة غي�, �لفيل

 ٤٨,٠ ١٢٣ ٢٨,٧ ٢٥ ٤٥,٥ ٤٠ ٧١,٦ ٥٨ �الجتماعي �لتح�� م* '�لغ�H �ألح��D تCك� فى سه'لة ?ج� �لفيل� نهاية

 ٣٠,٩ ٧٩ ٣١,٠ ٢٧ ٤٥,٥ ٤٠ ١٤,٨ ١٢ �الجتماعي �لتح�� �لى ي�ع' فيل� �شاه� عن�ما تساYال, ع� 9��h فى يب�? عقلى

� ٢٩,٣ ٧٥ ٣٣,٣ ٢٩ ٢٠,٥ ١٨ ٣٤,٦ ٢٨ ''ج��نيا '�جتماعيا عا�فيا عليكى يYث� �لتح�� �ع'9 فيه تنتص� �لMC �لفيل

 ٢٤,٢ ٦٢ ١١,٥ ١٠ ٣٠,٧ ٢٧ ٣٠,٩ ٢٥ ثقافي Qغت��" ه' �الجتماعى �لتح��

 ١٨,٨ ٤٨ ٢٣,٠ ٢٠ ١٧,٠ ١٥ ١٦,٠ ١٣ �لنهاية فى يح�D س'F ما�C �نت\� �لتح�� �لى ي�ع' فيل� �شاه� عن�ما

 ١٨,٦ ٤٨ ٦,٩ ٦ ٢٠,٥ ١٦ ٢٩,٦ ٢٤ �لفتا9 ت'�جهها �لتى للمشكال, حل'ل �يجا� على يساع� �الجتماعى �لتح��

 ٢٥٦ ٨٧ ٨٨ ٨١ سئل'� م* جملة

 �لتح�� ص'� فى �لم��هقا, ن\� 'جهة Qلى �لساب) �لج�'ل بيانا, تشي�

 �لت�تي" فى جا2 حيD للجامعة، 'فقا �لمص�ية باألفال� تع�H �لتى �الجتماعى

" 'عا�فيا عقليا شخصيتى فى بتYث� �الجتماعى �لتح�� تمثل �لتى �لفتا9 "?* �أل'ل

 ?ضع "�لثانى �لت�تي" فى يليها �لم��هقا,، عينة Qجمالى م*% ٩٠,٢ بلغ, بنسبة

 ?سبابها ?' �فاعها فى س'�2 �إلجتماعى تح��ها Qلى تسعى �لتى �لفتا9 مكا* نفسى

 ?ب�� "�لثالD �لت�تي" فى 'جا2 ،%٨٥,٩ بلغ, بنسبة جا2, حيD" تح��ها '��2

 بنسبة" �ل'�قع ?�H على حقيقة �لى �لفيل� ?ح��D تح'يل كيفية فى �لتفكي�

 تم� �لفيل� يناقشها �لتى '�ألح��D �لقضايا "?* بع�ل�� بالت�تي" كCل<%. ٨٠,٩

 يناقشها �لتى '�لقضايا �ألح��D "?* ?ما ،%٦٣,٣ بلغ, بنسبة" �لحقيقية حياتى

� ،%٤٨,٤ بنسبة �ل��بع بالت�تي" جا2 فق�" 'حياتى تفكي�M ��يقة غي�, �لفيل

 غ�H'�ل �ألح��D تCك� فى سه'لة ?ج� �لفيل� نهاية "�لخام� �لت�تي" فى 'جا2

 بالت�تي"% ٣٠,٩ بنسبة تلها ،%٤٨,٠ بلغ, بنسبة" �الجتماعى �لتح�� م*

 �لتح�� �لى ي�ع' فيل� �شاه� عن�ما تساYال, ع� 9��h فى يب�? عقلى "?* �لسا��

 يYث� �لتح�� �ع'9 فيه تنتص� �لMC �لفيل� "?* �لسابع بالت�تي" يليه ،"�الجتماعى

 �لت�تي" 'فى ،%٢٩,٣ بنسبة جا2 '�لMC" ''ج��نيا '�جتماعيا عا�فيا عليكى

 م*% ٢٤,٢ مئ'ية بنسبة" ثقافى Qغت��" ه' �الجتماعى �لتح�� "?* جا2 �لثام*

 �نت\� �لتح�� �لى ي�ع' فيل� �شاه� عن�ما "?نه 'تالها �لم��هقا,، عينة Qجمالى

�Cما F'س Dتي"" �لنهاية فى يح��تي" 'فى ،%١٨,٨ مئ'ية بنسبة �لتاسع بالت�لت� 

 للمشكال, حل'ل �يجا� على يساع� �الجتماعى �لتح�� "?* جا2 ألخي�'� �لعاش�

  %.١٨,٦ مئ'ية بنسبة" �لفتا9 ت'�جهها �لتى
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� H�ية عالقة ت'ج�: �أل'ل �لف�تبا�يجابية �Q *هقا, مشاه�9 ?سبا" بي��لم� 

  .�الجتماعي �لتح�� نح' '�تجاهاته� �لمص�ية لل���ما
 �لم��هقا, مشاه�9 ?سبا" بي* �لعالقة على للتع�Spearman F بي�ما*س ��تبا� معامل) ٥ (ج�'ل

  �الجتماعي �لتح�� نح' �تجاهاته� 'بي* �لمص�ية لل���ما
  �لمتغي�  �لمص�ية لل���ما �لم��هقا, مشاه�9 ?سبا"

 �ل�اللة سبي�ما* قيمة �لع�� �لمتغي�

 ٠,٠١ عن� ��لة ٠,٢٩٤ ٢٥٦ �الجتماعي �لتح��

 'ج'� �تضح سبي�ما* ��تبا� معامل باستخ��� ?نه �لساب) �'ل�لج نتائج تشي�

 لل���ما �لم��هقا, مشاه�9 ?سبا" بي* Qحصائيا '��لة م'جبة ��تبا�يه عالقة

 قيمة بلغ, حيD �الجتماعي، �لتح�� نح' �تجاهاته� 'بي* �ل���سة عينة �لمص�ية

= �اللة مست'M عن� Qحصائيا ��لة قيمة 'هى ٠,٢٩٤ سبي�ما* ��تبا� معامل

 بي* Qيجابية ��تبا�ية عالقة ت'ج� �لقائل �لف�H صحة ثب, فق� 'بالتالى ،٠,٠١

  .�الجتماعي �لتح�� نح' '�تجاهاته� �لمص�ية لل���ما �لم��هقا, مشاه�9 ?سبا"

� H�ية عالقة ت'ج�: �لثاني �لف�تبا�مست'يا, بي* �حصائيا ��لة � H�تع 

  .�الجتماعي �لتح�� نح' �تجاهاته� 'بي* �لمص�ية لل���ما �لم��هقا,

 تع�H مست'يا, بي* �لعالقة على للتع�Spearman F سبي�ما* ��تبا� معامل) ٦ (ج�'ل
  �الجتماعي �لتح�� نح' �تجاهاته� 'بي* �لمص�ية �ل���ما �لم��هقا,

  �لمتغي�  �لمص�ية �ل���ما �لم��هقا, تع�H مست'يا,
 �ل�اللة سبي�ما* قيمة �لع�� �لمتغي�

 ٠,٠١عن� ��لة ٠,٣٨٥ ٢٥٦ تماعي�الج �لتح��

 'ج'� �تضح سبي�ما* ��تبا� معامل باستخ��� ?نه �لساب) �لج�'ل نتائج تشي�

 لل���ما �لم��هقا, تع�H مست'يا, بي* Qحصائيا '��لة م'جبة ��تبا�يه عالقة

 قيمة بلغ, حيD �الجتماعي، �لتح�� نح' �تجاهاته� 'بي* �ل���سة عينة �لمص�ية

= �اللة مست'M عن� Qحصائيا ��لة قيمة 'هى ٠,٣٨٥ ي�ما*سب ��تبا� معامل

 �حصائيا ��لة ��تبا�ية عالقة ت'ج�: �لقائل �لف�H صحة ثب, فق� 'بالتالى ،٠,٠١

 �لتح�� نح' �تجاهاته� 'بي* �لمص�ية لل���ما �لم��هقا, تع�H مست'يا, بي*

  .�الجتماعي
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 للمسلسال, �لمص�ية ا�9لفت تع�H): ٢٠٢٠ (ب�'L عب��لمحس* سمي� 'ال2 .١
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Fيه� Dلى �لبحQ F�ما على �لتع �ث� H�ت'ي'* تع�Cل� �على قائ� ب�نامج فاعلية فح_ ل�يه�، '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل يةمبتن 'عالقتها �لتليف@ي'نية �لك�ت'* الفال
� '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل تنمية فى �لكا�ت'* �فال� على قائ� ت��يبى ب�نامج 'تصمي� �ل�Cت'ي'*، �ال�فال ل�M '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل تنمية فى �لكا�ت'* �فال
Mفال ل��ت'ي'*، �ال�Cنامج فاعلية م* '�لتحق) �ل�يبى �لب�لت�� � هEC تعتم� �ل�Cت'ي'*، �ال�فال ل�M '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل تنمية فى �لكا�ت'* �فال� على �لقائ

 تقسي� ىعل باالعتما� 'Cل< �ل�Cت'ية، ��فال ل�M '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل لتنمية �لكا�ت'* �فال� ىعل قائ� ىت��يب ب�نامج ي)لت�ب �لتج�يبي، شبة �لمنهج على �ل���سة
�للغ'M ت'�صل�ل مقيا� 'ي�ب) للم�ك@، �لتقلي�ية �ل��يقة تتبع ضاب�ة مجم'عة '�الخ�M ى�لت��يب �لب�نامج عليها ي�ب) تج�يبية Qح��هما مجم'عتي* ىQل �لعينة ?ف���

ىف �لباحD �ستخ�� '�إلناD، �لCك'� م* �Cت'يي* ?�فال ٨ على �لحالية �ل���سة عينة تشتمل �لت��يبي، �لب�نامج ت�بي) 'بع� قبل �لمجم'عتي* ?ف��� ىعل '�الجتماعى
 Childhood Autismكا�@ ى�ل�ف'ل �لت'ح� تق�ي� مقيا� ،)٢٠٠٣ ف�d، صف', تقني*. (�لخامسة �لص'�9 :للCكا2 بنيه �ستانف'�� مقيا�:  �آلتية �أل�'�, �لحالية �ل���سة

Rating Scale CARS .فال ى�الجتماع �لت'�صل مقيا��ت'يي* لأل�Cلت'�صل مقيا�. �ل� M'فال �للغ�ت'يي* لأل�Cتمثل,. �ل �ف�') ت'ج� يلى فيما �لحالية �ل���سة نتائج ?ه
,�C حصائية �اللةQ ىف M'لت'�صل مست� M'م بي* �للغ�ت" ىت'س�جا, �� ���يبية �لمجم'عة ?ف�ى�لقبل �لقيا� ىف �لتج ���يبية �لمجم'عة '?ف�لبع� �لقيا� ىف �لتج�M

 �لمجم'عة ?ف��� ��جا, �ت" ىمت'س� بي* ى�الجتماع �لت'�صل مست'M ىف Qحصائية �اللة �C, ف�') ت'ج�. �لبع�L �لقيا� ىف �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� لصالح
ىف Qحصائية �اللة �C, ف�') ت'ج� �لبع�M �لقيا� ىف �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� لصالح �Mلبع� �لقيا� ىف �لتج�يبية �لمجم'عة '?ف��� ى�لقبل قيا��ل ىف �لتج�يبية
M'لت'�صل مست� M'بي* �للغ �ت" ىمت'س�جا, �� ���يبية �لمجم'عة ?ف�لبع� �لقيا� ىف �لتج�M ���ة �لمجم'عة '?ف�لبع �لقيا� ىف �لضاب��M لصالح ���لمجم'عة ?ف� 
�Mلبع� �لقيا� ىف �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� ��جا, �ت" ىمت'س� بي* ى�الجتماع �لت'�صل مست'M ىف Qحصائية �اللة �C, ف�') ت'ج� �لبع�L، �لقيا� ىف �لتج�يبية
  .��Lلبع �لقيا� ىف �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� لصالح �Mلبع� �لقيا� ىف �لضاب�ة �لمجم'عة '?ف���

he Impact of Autistic Children Exposure to Television Cartoon Movies and 

its Relation to the Development of Social and Linguistic Communication 

Study Objectives :Identifying the impact of subjective exposure to television cartoons and its relationship to the structure of linguistic and social 

communication among them, This study relies on the quasi- experimental approach, The sample of the current study includes (8) male and female 

autistic children, In the current study, the researcher used the following tools: Stanford Benih Intelligence Scale (fifth picture). (Codification of 

Safwat Farag, 2003) Childhood Autism Rating Scale CARS. Social communication scale for autistic children. Scale of language communication 

for autistic children. (prepared by researcher) Suggested training program. The most important results of the current study were as follows: 1
There are statistically significant differences in the level of linguistic communication between the mean scores of the experimental group members 

in the tribal measurement and the experimental group in the post measurement in favor of the experimental group members in the post 

measurement. 2 There are statistically significant differences in the level of social communication between the mean scores of the experimental 

group members in the tribal measurement and the experimental group in the post measurement in favor of the experimental group members in the 

post measurement. There are statistically significant differences in the level of linguistic communication between the mean scores of the 

experimental group members in the post measurement and the control group members in the post measurement in favor of the experimental group 

members in the post measurement. in the post measurement and the members of the control group in the post measurement in favor of the 

experimental group in the post measurement. 
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 مجم'عة فيها تتح�< قص_ خالل م* �أل�فال تخا�" ى�لت �لك�ت'* ?فال� تعتب�

 'تبه�E �ل�فل تجC" ى�لت '�لمYث��, بالص', مصح'بة �لمل'نة �لثابتة �ل�س'� م*

 �لك�ت'* ?فال� م* يشاه�E بما ىكمتلق �ل�فل تعل) Mم� ىعل ي�ل 'ه�C نتباهه،� 'تش�

 '�لمت�'�9 �لج'�9 عالية كالص'� فيها، �لم'\فة �لتقنيا, م* مجم'عة له تق�� ى'�لت

 ىجمال �ابع ي@ي�ها 'مما �ألل'�* 'ت'\يF '�لح�كة '�لص'�9 �لص', بي* 'يجمع

 تحت'يه �MلC �لهائل �لك� ع* يعب� كله ه�C '�غباته، �ل�فل خيال ىتحاك '?يضا ?كث�،

�  .تسته'يه خاصة بصفة �ل�فل تجعل مي@�, م* �لك�ت'* ?فال

 حيD متح�كة، ص'� ىQل ساكنة م�س'مة ص'� مج�� م* �لك�ت'* ف* 'ت�'�

M'لنص'_ م* كمية ?قل ىعل يحت� �Cبا يجعله ما 'ه�Cكل ىف 'سهال ج �ألعما� 

 'يشبع فيه يعيش'* �لCي* �لمجتمع '�قع يعك� 'فه معا، '�لصغا� �لكبا� ىعل 'يYث�

 �لسما, مع يتناس" جي�� Qع���� ?ع�, ما �CQ �لك�ت'* ?فال� 'تست�يع �حتياجاته،

 تنمية ىف فعاال �'�� لها يك'* ?* له، �لم'جة للجمه'� '�لنفسية �لعم�ية '�لخصائ_

  .'�الجتماعى �للغ'M �لنم' �?سها ى'عل �ل�فل شخصية ج'�ن"

 �لال@مة '�الجتماعى �للغ'M نم'ه� ىف �لمشكال, ببعH �ل�Cت'ية ال?�ف 'يم�

� �'�� يM�Y �للغ'M فالنم' '�إلجتماعية، �لنفسية حاجاته� 'الشباW بالمجتمع لت'�صله

  .�لنفسية حاجاته� QشباW ى'ف ى�الجتماع ت'�صله� ىف هاما

 �لم�ك@ية �الض���با, م* �Mلت'ح� �ل�فل Mل� �لت'�صل �ض���با, 'تع�

 ما 'ه�C ى�الجتماع '�لتفاعل ى�ل�بيع نم'E م\اه� ىعل سلبا تYث� ى�لت '�ألساسية

(Bono, A; Daley, T& Sigman, M., 2013) مثل �ل���سا, م* �لع�ي� ?ك�ته
(6) 

(Casenhiser, D; Binns, A; McGill, F& Shanker, S., 2015)
(7) Dك@, حي�تل<  

 بقص'� يتسم'* �أل�فال هYال2 '?* ىماع�الجت �لتفاعل ىعل �نعكاسها ىعل �ل���سا,

 يج�'* فه� �للغ'L، �لقص'� بسب" �آلخ�ي* مع ى�الجتماع �لتفاعل ىف '�ضح

 �لمشكلة هEC ?* كما '�حتياجاته�، مشاع�ه� ع* للتعبي� �للغة �ستعمال ىف صع'بة

Fي) ىف عائقا تق��يتعامل م* كل  � ىف ?' �لم��ك@ ىف ?' �ألس�9 ��خل س'�2 معه

  .�لت'ح� �يF �ض���" لM'C �لمتخصصة ا,�لجمعي

 '�لبص� �لسمع ىحاست ىعل �عتما�ها ىQل �لمتح�كة �ل�س'� ?فال� تأثي� ق'9 'تكم*

 'تجCبه �ل�ال" �نتباE تش� 'جميعها '�لص', '�لل'* �لح�كة �مكانيا, '�متالكها

 �لمتح�كة �ل�س'� ?فال� مشاه�9 ?* ى�ل �ل���سا, بعC Hل< �\ه�, كما للمشاه�9،

 عما فضال ه�C. �للغ'ية '�لحصيلة ى�للف\ '�لفه� �Mلبص� '�لت'�صل �النتباE ي@ي�

 ن�قه تصحيح له تيس� صحيحة لغة م* لل�ال" �لمتح�كة �ل�س'� هEC بعH تق�مه

 �لق'ل فيمك* �لمع�في، للنم' ى�أل'ل �ال��9 ىه �للغة �* 'بما �للغ'ية حصيلته 'ت@ي�

 خالل م* ى�لمع�ف �ل�ال" نم' ىف مباش� ي�غ �سهاما تسه� �لمتح�كة �ل�س'� بأ*

H�٢٣(.'�ألغنية �ألنش'�9 ع(  

 �لمق�مة �لك�ت'* ?فال� تأثي� م�M بمع�فة �ل���سة تل< تق'� �لمن�ل) ه�C 'م*

  .�ل�Cت'ي'* �ال�فال ل�M '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل تنمية فى لأل�فال

òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

��@ � مما �لمجتمع، ىف 'ب�مجه� �لفئة بهY ECخ��م بال�ف'لة �لمعنية �لهيئا, Qهتما

 �لمجتمع مع لت'�صله� �لال@مة '�الجتماعية �للغ'ية �لمها��, بعQ Hكسابه� يت�ل"

Wإلشبا' � 'م* به�، �لمحي�ي* مع Qجتماعية عالقا, تك'ي* ىف �الجتماعية حاجاته

 قبل م* �لت'�صل مها��, ىعل �لت��ي" ىف قص'� ب'ج'� �لباحD مالح\ة خالل

 �لقائمي* �الخصائي* بعH م* �لباحD 'ت'�صل �أل�فال، هYال2 �عاية ىعل لقائمي*�

 ش�ي� ميل ل�يه� �ل�Cت'ية ?�فال ?* �فا�'� �ألم'� ?'ليا2 'بعH �لفئة، هEC على

 ت'�جه ى�لت �لمشكال, ?كب� م* يع� �لت'�صل ?* 'حيD �لك�ت'*، ?فال� ب��مج لمشاه�9

 تنمية ىعل �لت��ي" ?* Mي� �لباحD فإ* 'ل�C ي*،�الخ� مع �لتعامل عن� �ال�فال تل<

 مع ت'�صله� مشكلة على للتغل" �أل�فال لهYال2 ض�'�9 يع� �لفئة هEC ل�M �لت'�صل

  .�لمجتمع 'مع �الخ�ي*

 ألفال� �ل�Cت'يي* �أل�فال تع�H �ث� ما فى �ل���سة مشكلة تتح�� سب) مما

  .ل�يه� '�للغ'M جتماعى�ال �لت'�صل بتنمية 'عالقته �لتليف@ي'نية �لكا�ت'*

òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 ىف �أل�فال م* �لفئة هEC ب�مج �الهتما� ت\ه� ى�لت �لكثي�9 �لمجتمعية �لمحا'ال, .١

  .�لمجتمع

٢. � '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل لتنمية �لكا�ت'* �فال� على يعتم� ب�نامج تصمي

Mفال م* عينة ل��ت'ية ��Cل�.  

 ل�M '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل تنمية على �لت�كي@ فى �ل���سة �همية تكم* .٣

 فى مشكال, م* �ال�فال هYال2 يعانية لما ن\�� �لت'ح�يي*، �ال�فال م* عينة

 'ما خاصة، بصفة '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل فى 'قص'� عامه، �لت'�صل

 �لق��9 'ع�� �الخ�ي* مع �لت'�صل ضعF نتيجة سل'كية مشكال, م* عنه ينتج

  .فهمه� على

 �لت'�صل تنمية فى �لكا�ت'* �فال� �ستخ��� تنا'ل, �لتى '�لبح'D �سا,�ل�� قلة .٤

M'الجتماعى �للغ�' Mفال ل��ت'ية، ��Cل� �Cفا* 'له ECسة ه��علمية �ضافة تع� �ل� 

  .�لخاصة �الحتياجا, 'M'C �العال� بح'D مجال فى

pb�a‰…@òÔib�Z@ @

So, W; Wong& et.al (2020) ���سة .١
 ألفال� ��Hلتع �ستخ��� "بعن'�* (22)

 ته�F". �ل�Cت'يي* �أل�فال بي* �للغ'M �لت'�صل مها��, تحسي* ىف �لك�ت'*

 خالل م* �ل�Cت'يي* �أل�فال ل�M �للغ'M �لت'�صل مها��, تحسي* Qلى �ل���سة

� �ستخ��� مع ى�لتج�يب �لمنهج �ل���سة '�ستخ�م, �لك�ت'*، الفال� تع�ضه

 ٢٠ م* مك'نة عينة �ل���سة ىف 'شا�< �ل���سة، لعينة '�لبع�ية �لقبلية �لقياسا,

 سنة،) ١٢: ٦ (م* ?عما�ه� تت��'h �أل��2، منخفH بالت'ح� مصا" �فل

 لل�Cت'يي*، �لم��حل متع�� ىعالج ت�خل ب�نامج تصمي� فى �أل�'�, 'تمثل,

 فعال �لمتح�كة �ل�س'� لفي�ي'ها, �لتع�H ?* �لى �ل���سة نتائج '�شا�,

 �أل�فال ل�M �لت'�صل 'مها��, ىجتماع�ال �لتفاعل ملح'\ بشكل 'يحس*

 �لمصابي* ?' �ل�Cت'يي* '�لم��هق'* �أل�فال يتعل� �أل��2، ىمنخفض �ل�Cت'يي*

 �لق'9 نقا� الستغاللها �لبص�ية، �ل'سائل خالل ?فضل �لت'ح� �يF بإض���"

 �ل�س'� الفال� �ال�فال تع�H �لت�كي@، على تساع�ه� مما ل�يه� �لبص�ية

 ق���, ىف �لتحك� مع �ل�Cت'يي* لأل�فال �لت'�صل مها��, لىتYث�ع �لمتح�كة

  .'�لح�كية �لبص�ية �ل�Cك�9

Mandasari, V. (2019) ���سة .٢
 ى�إلجتماع �لت'�صل مها��, تعلي� "بعن'�* (19)

� ?��9 �كتشاQ Fلى �ل���سة ته�F". �ل�Cت'يي* لأل�فال �لك�ت'* ?فال� بإستخ��

 على �ل�Cت'يي* تحف@ �إلجتماعية، �,'�لمها� ى�إلجتماع للت'�صل تعليمية

 بها، يهتم'* ى�لت �لعناص� جمع خالل م* تحقيقها 'يمك* بمف��ه� �ستخ��مها

 �ألبعا�، ثنائية �لمتح�كة '�ل�س'� �إلجتماعية �لقصة �ستخ��� على معتم��

 م* تك'ن, عينة �ل���سة ىف 'شا�< �لتج�يبي، �لبحD منهج �ل���سة '�ستخ�م,

 خالل م* �لبيانا, جمع ىف �لمستخ�مة �أل�'�, 'تمثل, ،�Cت'يي* ?�فال ٣

 نماdC تصمي� لأل�فال، �ل�بيعية �لبيئة ىف ى'�لتعليم ى�إلجتماع �أل��2 مالح\ة

 �لنتائج Qلى �لت'صل 'ت� �لبيانا,، 'تحليل مست'يا, ع�9 ىف �لتج�يبية لل���سة

 �إلجتماعية مها��,�ل 'تحسي* ى�إلجتماع �لسل'< تغيي� ىف فعال �لب�نامج: �لتالية

Mت'يي*، ل��Cسة ?ثبت, �ل��9 تحسينا, �ل��لمناس" ى�إلجتماع �لسل'< ىف كبي� 

Hى�إلجتماع �لسل'< '�نخفا �إلجتماعية �لتفاعال, ىف '@يا�9 �لالئ) غي� 

 تحسي* ىف فعال بشكل �ستخ��مها يمك* ج�ي�9 عالd ��يقة �كتشاF للمشا�ك'*،

  .�ل�Cت'يي* لأل�فال اعية�إلجتم '�لمها��, �لت'�صل مها��,

Gev, T; Rosenan, R.& Golan, O. (2019) ���سة .٣
 �لتع�H ?ث� "بعن'�* (9)

 ى�للف\ �لت'�صل مها��, على �Mل'�ل� '�ل�ع�) �لناقل (�لك�ت'* مسلسل

 'فه� تعلي� Qلى �ل���سة ته�F". تج�يبية ���سة: �ل�Cت'يي* لأل�فال ى'�إلجتماع

 مسلسل �'� 'تقيي� لها �لمماثلة �ل'جه عبي��,'ت للمشاع� �ل�Cت'يي* �أل�فال

� ل�يه� �لمشاع� فه� مها��, 'تعمي� �كسا" ىف �Mل'�ل� '�ل�ع�) �لناقل (�ل�س'
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 عينة �ل���سة ىف 'شا�< �لتج�يبي، �لمنهج �ل���سة '�ستخ�م, عليها، '�لحفا\

 Qلى تقسيمه� 'ت� سن'�,،) ٧: ٤ (م* ?عما�ه� تت��'h �ل�Cت'يي* ?ال�فال م*

 �لثالثة عائلي، �ع� �'* �لثانية عائلي، �ع� مع �لمشاه�9 �أل'لى جم'عا,،م

 �ع� �'* ضاب�ة حلقا, مشاه�9 '�ل��بعة عائلي، �ع� مع ضاب�ة حلقا, مشاه�9

. ضاب�ة كفئة ىنم'Cج بشكل يت�'�'* �ل�Cت'يي* م* مجم'عة '�ألخي�9 عائلي،

� �لمتح�كة �ل�س'� سلمسل ?* Qلى �لت'صل 'ت� م��,، ثالD جميعا تقييمه� 'ت

 �ل�Cت'يي* لأل�فال �لمبك�9 �ل�ف'لة م��حل ىف فعالة تعليمية ?��9 يع�) �لناقل(

 ?ساسيا, م* �ألب'M �ل�ع� عنها، '�لتعبي� �لمشاع� فه� ىف كبي� تحس* بإثباتها

 'مها��, �إلجتماعية �لمها��, تحسي* ىف �ل�Cت'يي* لأل�فال �لفعالة �لت�خل ب��مج

 يثب, ل� ?نه Qال �لمكتسبة �لمها��, على '�لحفا\ �للع" 'كيفية '<'�لسل �لت'�صل

) �لناقل (مسلسل يكس" عليه، تحصل ل� ى'�لت تلقته ى�لت �لمجم'عا, بي* ف�)

) �لناقل (مسلسل �ستخ��� يمك* عليها، يحاف\ ?نه '�أله� �لمشاع� فه� مها��,

 ىف الستخ��مه م�* يجعله مما �ل'�ل�ي* Q�شا� ?' 'ت'جيه ل�ع� �لحاجة �'*

�  .�لف��i ?'قا, 'قضا2 '�لعالd �لتعلي

Ho, T. Q; Gadke& et.al (2019) ���سة .٤
 ألفال� �لتع�H ?ث� "بعن'�* (11)

 ته�F". �ل�Cت'يي* لأل�فال ى�إلجتماع '�لت'�صل �لمشت�< �النتباE على �لك�ت'*

 ,�لمها�� 'تحسي* تع@ي@ ىف �لمتح�كة �ل�س'� �ستخ��� �ستكشاQ Fلى �ل���سة

 �لت'�صل مها��, م* ىمها�ت تح�ي�� �ل�Cت'يي*، �أل�فال ل�M �إلجتماعية

 �ل���سة '�ستخ�م, �إلجتماعية، '�لمشا�كة �لمشت�< �إلنتباE هما ى�إلجتماع

 تت��'�C hت'يي* ?�فال ستة م* �ل���سة عينة 'تك'ن, �لتج�يبي، شبه �لمنهج

� �إلجتماعي، �لت'�صل ىف مشكال, 'ج'� ل�يه� تأك� عا�،) ١١: ٧ (م* ?عما�ه

 �لتكيفي، للسل'< فينالن� مقيا� ىف �لبيانا, جمع ىف �لمستخ�مة �أل�'�, 'تمثل,

 �لمتح�كة �ل�س'� تعتب�: �لتالية �لنتائج Qلى �لت'صل 'ت� �لح�كي، �لتقلي� 'مقيا�

 لكل �ل���سة عينة �كتسا" لل�Cت'يي*، Qجتماعيا صالحا عالجا ت�خل؛ كأست��تيجية

 �لمشت�< �إلنتباE ?* �لمتح�كة، �ل�س'� بأسل'" س�يع بشكل مسته�فة�ل �لمها��,

 تأسيسية مها�9 النها �إلجتماعية، �لمشا�كة م* �لتعل� ىف صع'بة ?كث� مها�9

  .�ل�Cت'L لل�فل تح�يا يمثل �كتسابها ل�C ع�9؛ سل'كيا, تشمل معق�9

 اعليةف Mم� ما "بعن'�*) ٢٠١٩ (�ل�اه� محم� �غا* ب' حمي�، �شي� ���سة .٥

 �لت'ح�يي* �أل�فال Mل� '�لت'�صلية �الجتماعية �لمها��, تنمية ىف ىعالج ب�نامج

 ?ع��H مست'M خفH ى�ل �ل���سة ته�F )٢(".�لمت'س�ة �ل�ف'لة م�حلة ىف

 �لمسته�فة '�ألنش�ة �لمها��, �لت'ح�يي* �أل�فال Qكسا" خالل م* �لت'ح�

� �لمالئمة، غي� �لسل'كيا, �يل'تع Qجتماعيا �لم�غ'بة �لسل'كيا, بعQ' Hكسابه

 ى�لبي��غ'ج بالم�ك@ �لملتحقي* م* �لت'ح� �ض���" M'C م* Cك'� ٣ �لعينة

 سن'�,،) ٩ - ٦ (م* ?عما�ه� تت��'h �لبلي�9 'الية ىف م'�@ية لبل�ية ى�لنفس

 على �ل���سة '�عتم�, كا�@، ى�ل�ف'ل �لت'ح� مقيا� فى �ل���سة ��'�, 'تمثل,

 Qحصائية �اللة �C, ف�') ت'ج� ?نه �ل���سة نتائج �ه� ان,'ك �لتج�يبي،: �لمنهج

 '�لبع�L، ى�لقبل �لقيا� بي* �الجتماعية �لمها��, مست'M ىف �لت'ح� ?�فال بي*

 ى�لقبل �لقيا� بي* ى�للف\ �لغي� �لت'�صل مست'M ىف Qحصائيا ��لة ف�') ت'ج�

  .�لمت'س�ة �ل�ف'لة م�حلة ىف �لت'ح� ?�فال Mل� M'�لبع�

 �الجتماعى �لتفاعل تحسي* "بعن'�*) ٢٠١٨ (?حم� �لسي� جاب� �ل�ي* حسا� ���سة .٦

Mفال ل��لت'ح�يي* �أل� � ه�ف, )١(".�للف\ي غي� للت'�صل ت��يبى ب�نامج باستخ��

 تحسي* فى �للف\ى غي� �لت'�صل على �لت��ي" Tث� ع* �لكشF �لى �ل���سة

 تق�ي� قائمة �ل���سة ?�'�, كان, �لت'ح�يي*، �أل�فال ل�M �الجتماعى �لتفاعل

 أل�فال �الجتماعى �لتفاعل مقيا� �لت'ح�، أل�فال �للف\ى غي� �لت'�صل مها��,

 �لتفاعل 'تحسي* �للف\ى غي� �لت'�صل مها��, لتنمية �لمقت�h �لب�نامج �لت'ح�،

 '�القتصا�L، �الجتماعى �لمست'M �ستما�9' �لت'ح�، ?�فال ل�M �الجتماعى

 سن'�,،) ١٠ -٥ (بي* ما ?عما�ه� ت��'ح, �فل ٢٠ م* �ل���سة عينة 'تك'ن,

� �لقياسي* بي* ف�') 'ج'� �ل���سة نتائج �ه� 'كان, �لتج�يبي، �لمنهج '�ستخ�

 لصالح �للف\ى غي� �لت'�صل مها��, فى �لتج�يبية للمجم'عة '�لبع�M �لقبلى

 ت�بي) بع� �للف\ى غي� �لت'�صل فى ج'ه�ية ف�') ت'ج� �لبع�L، �لت�بي)

 بي* Qحصائيا ��لة ف�') 'ج'� ع�� �لتج�يبية، �لمجم'عة لصالح مج�لب�نا

 �لقياسي* فى �لتج�يبية �لمجم'عة فى �لت'ح�يي* �أل�فال ��جا, �ت" مت'س�ى

  .�للف\ي غي� �لت'�صل مها��, فى) �لبع�L -�لقبلي(
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 �سا� C' ىنمائ �ض���" بانه �ل�Cت'ية �ض���" ع�F: بال�Cت'ية �لمقص'� �

 �لت'�صل، �الجتماعي، �لتفاعل ىف عج@ 'يصاحبة بالمخ م�تب� ىجين ىعصب

  )٣(.�ل�فل قبل م* متك��9 نم�ية 'سل'كيا, �هتماما, ى�ل باالضافة

 '�لسل'<، �لت'�صل عملية ىف ش�ي� �ض���" "بأنه �لشخ_ �لع@ي@عب� 'يع�فه

 ىف ث�'يY شه��،) ٤٢ -٣٠ (بي* ما �لمبك�9 �ل�ف'لة م�حلة ىف �أل�فال يصي"

 CM �لمفه'� �لكال� ىQل يفتق�'*) تق�يبا �لنصF (مع\مه� نج� حيD سل'كه�؛

 باآلخ�ي*، �الهتما� 'ع�� ?نفسه� ىعل باالن�'�2 يتصف'* كما �ل'�ضح، ى�لمعن

 غي� �ألشيا2 ?' �لحي'�نا, ىQل ?حيانا �هتمامه� ينص�F 'ق� �لمشاع�، 'تبل�

  )٤(".بها 'يلتصق'* �إلنسانية

 تصي" ى'ه 'ش�ي�9 م@منة بك'نها تتصF �لنم' ىف Qعاقة "?نه ليع 'لي� 'يع�فه

 '\ائF ىف يYث� ىعصب الض���" كمحصلة ى�أل'ل سن'�, �لثالD خالل �ل�فل

iعنه ينتج �ل�ما Fىف مح�'�ية �الجتماعي، �لت'�صل ىف ضع �ة �لتفكي�نش?' 

 ي�'غ �لمع�فية �لق���, ىف يYث� 'تك���ية، نم�ية سل'كيا, '�لتخيل، �للع"

  )٥(".�لمجتمع ��خل باستقالل �لحيا9 ىعل ق��ته ىف 'تYث� لل�فل �لمع�فية

: �ل�Cت'يي* لأل�فال �للغ'M �لت'�صل تحس* على �لك�ت'* ألفال� �لتع�H ?ث� �

 �ختيا� على ق��تها @�'ية م* �للغة ت�'ي� ىف �لمتح�كة �ل�س'� ب��مج تساع�

 �لمفاهي� 'تفسي� متع��9 ا,سياق ىف �ستخ��مها يمك* ى�لت '�لمفاهي� �لمف���,

 قبل م* فهمها 'يصع" جمل تك'ي* ىف تستخ�� ى�لت �لج� كح�'F �لعالئقية

 �لمفاهي� م* صع'بة ?كث� �لعالئقية �لمفاهي� تك'* ?* 'يمك* �ل�Cت'يي*، �أل�فال

 ىمعان تح�ي� مه� ل�C مختلفة ?شيا2 'مع �إلع����, عب� تتغي� ألنها لل�فل �ألسمية

� �ل�فل 'على �لعالئقية، مفه'� تص'� ?جل م* له� تعليمها يج" ى�لت �لمفه'

 ب�م@ �ب�ه �لمفه'� ح�'�E فه� بع� �لمفه'� به�C �لم�تب� �إلج��2 'تعل� تخيل

  )١٨(.م�ئي

 ?نفسه� �ل�Cت'يي* مشا�كة ىف تكم* (Holmgaard, 2019) عن� �لع\مى �لفائ�9 ?*

 ع* '�لتعبي� تلقي*، مج�� م* ?كث� منتجي* 'جعله� متح�كة �س'� قصة Qنتاd ىف

� �لم@�جية '�لحاال, �لمشاع� 'تفسي� فه� على يساع� �لح�كة خالل ?نفسه

Fيقة '�لم'�ق��يجابية، بQ 9 بي* '�لجمع�, �لفعلية �لخب��مع �لجس�ية '�لتعبي 

 نق�ة تك'* ?* 'يمك* �ل�Cت'يي*، �أل�فال مع\� على صع" ?م� �للف\ية �للغة

  )١٤(.كلما, Qلى �لفعلية �لخب�9 لتح'ي م* لتمكينه� �ن�ال)

 ت'في� على �لمتح�كة �ل�س'� ق��9 �لى (Holmgaard, 2019) ���سة '�شا�,

 مست'M على '�لقصة �لس�� �ص�الحا, فه� مثل لل�Cت'يي* تعليمية Qمكانا,

 '�أل�قا� لألشيا2 �لمشاع� 'نس" تعقي��، ?كث� يك'* ق� ?' �لبسي� �لتسلسل

 �لشع'� ?' ل�Yية يل@� ما لنا 'ت'ضح ألشخا_، 'تح'يلها �ألشيا2 'شخصية

 يعب� كيF 'فه� �إلجتماعي، '�لتفاعل �لشخصية �لسما, فه� ى'بالتال ما، بشي2

 'Qخبا� بنفسه�، مشاع�ه� ع* �لتعبي� يمكنه� 'كيF مشاع�ه� ع* �آلخ�'*

  )١٥(.ق'له ي�ي�'� ما بالضب� �آلخ�ي*

 �لمها��, لتعل� �لف�_ له� تيحي تعلي� ىتلق Qلى بالت'ح� �لمصاب'* '�أل�فال

 ��ي) ع* ي'�جه'نها ى�لت '�لصع'با, ضعفه� على �لتغل" ?جل م* �لمختلفة،

 �ل�س'� فافال� �لتعل�، على 'تحثه� '�النتباE لالهتما� Qثا�9 ?كث� 'م'�� ?سالي"

  )٢٠(:خالل م* �ل�Cت'يي* �أل�فال تعل� فى تساع� �لمتح�كة

 '�ستكشاF '�الست�الل '�لت'�صل ل��لتع ىف '�الست�عا2 �لفه� تسهيل .١

  .�لمعل'ما,
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٢. �  .�لمختلفة �لتعل� م'�قF ىف �لمعل'ما, م* �لكثي� تق�ي

 عناص� لتض� �لمعل'ما, تكن'ل'جيا ت�بي) على يعتم� �لتعلي� ىف �بتكا�� تع� .٣

 ?نش�ة لتصبح �لمتح�كة، '�ل�س'� '�ل�س'� '�لن_ '�لص', �لفي�ي' مثل

�  .لل�Cت'يي* 'فعالية تش'يقا' لالهتما� Qثا�9 ?كث� �لتعل

  .?قل 'ت�خل 'بت'جيه معه� بسه'لة �ستخ��مه للمعلمي* يمك* ب�يل .٤

  .�لمسته�F ?' �لمفه'� لش�h �لكلما, �ستخ��� م* �لمتح�كة �ل�س'ما, تقلل .٥

  .'معالمه تفاصيله بكل ى�ل'�قع ى�لخا�ج �لعال� مماثلة على ق��تها .٦

  .تعقي�� '�لمها��, �لمعل'ما, ?كث� تبسي� .٧

  .?قل 'بتكلفة كبي�9 بسه'لة يت� Qنتاجها ?صبح �لتكن'ل'جية �لتقنيا, ضلبف .٨

) '�لسمع �لبص� (معا ع�ي�9 لح'�� كبي�9 محف@�, تعتب� �ل�س'مية �لح�كة .٩

"Cتج Eت'يي* �نتبا�Cتضم* �ل' E@كي�عليه '�لحفا\ ت.  

 منها �لمسته�F �كتسا" لضما* �ل�Cت'يي* على ع�ي�9 م��, تك���ها Qمكانية .١٠

  .'�ح� �'*

 '�لت'�صل �لن_ 'فه� �لق��92 كيفية 'تعل� �لكلما, تع�يF ق���, تحسي* .١١

L'للغ�.  

  .لل�Cت'يي* '�لسل'كية '�الجتماعية '�لعا�فية �لمع�فية �لج'�ن" م��عا9 .١٢

 لأل�فال ى�إلجتماع �لت'�صل مها��, تعلي� على �لك�ت'* ألفال� �لتع�H ?ث� �

 :�ل�Cت'يي*

 �ل�س'� بي* تجمع ى�لت �لبص�ية �لت�خل ?سالي" م* �ل�Cت'يي* �ستفا�9 ت@ي� .١

 سل'كياته� ى'ف �لت'�صل على ق���ته� تحسي* ىف �لثابتة '�لص'� �لمتح�كة

 'مساع�9 '�لتعل� �لفه� عمليا, لتع@ي@ ملم'� �ع� تق�� '?نها �إلجتماعية،

 مع �للغة فه� صع'با, 'حل ى�إلجتماع �لت'�صل ?جل م* يكافح'* �لCي*

 ?كث� 'ب��) �ل�Cت'يي* Cه* ىف �ألسالي" تل< تق�مها ى�لت �لمعل'ما, ثبا,

 م* للع�ي� �لمفضلة �لحسية �ل��يقة ه' �Mلبص� �لمسا� ?* يYك� مما كفا92،

  )٢١(.�ل�Cت'يي* �أل�فال

 �لت�خل ?سالي" م* �لمتح�كة �ل�س'� ?* Qلى (Engel, 2020) ���سة '?شا�, .٢

 خاصة مشاه�تها *'? �ل'�ضحة، �لمعل'ما, 'تق�ي� �لمالح\ة على �لقائمة

 �ل�Cت'يي* �أل�فال سل'كيا, تغي� Qلى ?�, متن'عة شخصيا, تح'M ى�لت

 غي� �إلتصال 'Q* �لعا�يي*، @مالئه� تجاQ Eيجابية Qجتماعية م'�قF '\ه'�

 كيفية على يعتم� ق� ه�C لك* �لت'ح�، تجاE �لم'�قF يحس* خاللها �لمباش�

�  )٨(.�لمعل'ما, تق�ي

 �لت'�صل مشاكل M'C �ل�Cت'يي* لأل�فال �لها� م* (Horwitz, 2018)ل 'فقا .٣

 تنمية تسهيل ?جل م* 'ق,، ?ق�" ىف بفعالية �لت'�صل كيفية تعل� �لمعق�9

 ع* '�لت'�صل، �إلجتماعية '�لتنمية '�لمفاهي� '�لمع�فية �للغ'ية �لمها��,

 �للع" ىف �'يلة ?'قا, يقض'� ?نه� 'بما �ل�Cت'يي*، تالئ� جC" ?سالي" ��ي)

 كCل< 'يستجيب'� ?خ� ىت�فيه نشا� M? م* ?كث� �إللكت�'نية 'سائ�بال

H'�ية للع�لتعليمية، �لم'�� ىف �لبص� �بجان" �لتكن'ل'جيا هنا لنا ت'ف 

 ف�صة 'ف�, �لمتح�كة فال�س'� تعليمية، مهمة ?خ�M مي@9 �لت'�صلية مي@تها

 سا��,م لفتح Mبص� ىتعليم ?سل'" باعتبا�E �ل�Cت'يي* �أل�فال مع للت�خل

  )١٩(.�لت'�صل '��)

 �لسل'< مشاكل م* 'يقلل �ل��فع يع@@ �لكمبي'ت� بمساع�9 �لتعل� ?* ثب, 'ق� .٤

 �لمتح�كة �ل�س'� ب��مج تحسي* ?جل 'م* ل�يه�، ل'جه 'جها بالتعلي� مقا�نة

 'نقل �لتعليمية �لفعالية 'تع\ي� �لمها� مت�لبا, تقليل يج" �لتعلي�؛ ىف

 �لق��92 'مها��, �إلجتماعية كالمها��, ى�لي'م لل'�قع �لمستفا�9 �لمها��,

  )٢٠(.�لمختلفة �لتباينا, 'Q\ها� �لمفاهي� 'تعلي� �للغ'ية '�لمف���,

 'تسمية 'تح�ي� �لمشاع� فه� ىف �ل�Cت'يي* �أل�فال �لك�ت'* ?فال� ساع�, .٥

 '?نها لها، �لتع�H م* فق� Qسب'عي* بع� '�لمعق�9 �ألساسية �ل'جه تعابي�

 �لمشاع�، فه� مها��, �لCهنية �إلعاقة 'M'C �ل�Cت'يي* �أل�فال �تعلي يمكنها

 'غي� ى�للف\ �لت'�صل 'مها��, �إلجتماعية �لمها��, ىف تحس* '?ثبت,

 على '�لحفا\ �لتقلي� 'مها��, �للع" 'كيفية �لسل'< مست'M 'على �للف\ي،

 شا�،'�إل� �لت'جيه عمليا, ىف �ل'�ل�ي* ت�خل �'* خالله �لمكتسبة �لمها��,

 م�* يجعله مما �لفعلية �الجتماعية �لم'�قF ىف �لنتائج تل< ت�بي) 'Qمكانية

 )١٠(.�لف��i ?'قا, 'تقضية '�لعالd �لتعلي� ىف الستخ��مه

 ن\�ية ىف جC'� ل�يها �لمتح�كة �ل�س'� ?* Qلى (Ho, 2019) ���سة ?شا�, .٦

� أل�فالل �لمناسبة �لسل'كيا, ت�'ي� على قا��9 '?نها �إلجتماعي، �لتعل

 ��ي) ع* 'Cل< �ألخ�ي*، يالح\ها ى�لت �لمناسبة غي� �لسل'كيا, 'تغيي�

 لمما�سة ت'جيهه 'يت� مسبقا مح�� سل'< يسته�F في�ي' لمق�ع �ل�فل مشاه�9

 ?كث� ي�تب� حقيقية بم'�قF في�ي' لمقا�ع تع�H 'كلما �لسل'<، ه�C 'تقلي�

 فعالة �ست��تيجية ح�كة�لمت �ل�س'� تع� له�C له، تعليمه �لمسته�F بالسل'<

 ى�الجتماع �لت'�صل مها��, Cل< ىف بما �لمها��, م* مجم'عة لت��ي�

 �ألعما�، مختلF م* لأل�فال ى�لسل'ك �أل��2 'تع@ي@ �ل'\يفية '�لمها��,

 مثل (�لمعق�9 �الجتماعية �لتعبي�ية �لسل'كيا, تعلي� على ق��9 كCل< 'لها

 مع �ل�Cت'يي* لأل�فال) �ل'جه تعابي� ,،�إليما�2 �لتنغي�، �للف\ية، �لتعليقا,

 )١٢(.�لمها��, هEC �كتسا" س�عة

 �ل�Cت'يي*، �أل�فال مع �لفعالة �لت�خل ?�'�, م* �لمتح�كة �ل�س'� 'تعتب� .٧

 Qنتباهه� لف, 'على ��) بع�9 �إلجتماعية �لتفاعال, تحسي* على لق��تها

 للعال� تماعية�إلج �الستجابة تحسي* 'تباعا �لمشت�<، �النتباE '�كتسا"

 م* ?كث� �لمتح�كة �ل�س'� 'تع� �إلجتماعية، �لمها��, 'تعلي� �لخا�جى

 Qع����, عب� 'تنفيCها �ستخ��مها إلمكانية لل�Cت'يي* فعال ت�خل ?سل'" مج��

 �ستخ��مها Qج���2, تبسي� فى �لح�يثة �لتكن'ل'جيا 'ساهم, مختلفة،

 متاحة ب��مج خالل �كةمتح �س'� في�ي' ت�'ي� يمك* 'ت�'ي�ها، 'تصميمها

 لها '�لتع�H �ستخ��مها سه'لة 'كCل< 'سه'لة، بس�عة �إلنت�ن, شبكة على

  )١٣(.'ت'جيه 'Q�شا��, تعليما, بأ�نى �ل�Cت'يي* قبل م*
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Fسة ته���لي �لحالية �ل�Q:  

١. F�على �لتع �ث? H�ت'ي'* تع�Cل� � بتنمية 'عالقتها �لتليف@ي'نية �لك�ت'* الفال

  .ل�يه� '�الجتماعى �للغ'M ت'�صل�ل

 �للغ'M �لت'�صل تنمية فى �لكا�ت'* �فال� على قائ� ب�نامج فاعلية فح_ .٢

  .�ل�Cت'ي'* �ال�فال ل�M '�الجتماعى

٣. � �للغ'M �لت'�صل تنمية فى �لكا�ت'* �فال� على قائ� ت��يبى ب�نامج تصمي

  .�ل�Cت'ي'* �ال�فال ل�M '�الجتماعى

 �لت'�صل تنمية فى �لكا�ت'* �فال� على �لقائ� �لت��يبى مج�لب�نا فاعلية م* �لتحق) .٤

M'الجتماعى �للغ�' Mفال ل��ت'ي'* �ال�Cل�.  

DëŠÏ@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �ت" ىمت'س� بي* �للغ'M �لت'�صل مست'M ىف Qحصائية �اللة �C, ف�') ت'ج� .١

 �لتج�يبية �لمجم'عة '?ف��� ى�لقبل �لقيا� ىف �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� ��جا,

  .�لبع�L �لقيا� ىف �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� لصالح �Mلبع� قيا��ل ىف

 �ت" ىمت'س� بي* �للغ'M �لت'�صل مست'M ىف Qحصائية �اللة �C, ف�') ت'ج� .٢

 �لضاب�ة �لمجم'عة '?ف��� �Mلبع� �لقيا� ىف �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� ��جا,

  .�لبع�L ��لقيا ىف �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� لصالح �Mلبع� �لقيا� ىف

 ىمت'س� بي* ى�الجتماع �لت'�صل مست'M ىف Qحصائية �اللة �C, ف�') ت'ج� .٣

 �لمجم'عة '?ف��� ى�لقبل �لقيا� ىف �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� ��جا, �ت"

  .�لبع�L �لقيا� ىف �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� لصالح �Mلبع� �لقيا� ىف �لتج�يبية

 مت'س�ى بي* �الجتماعى �لت'�صل مست'M فى Qحصائية �اللة �C, ف�') ت'ج� .٤

 �لمجم'عة '?ف��� �لبع�M �لقيا� فى �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� ��جا, �ت"

  .�لبع�L �لقيا� فى �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� لصالح �لبع�M �لقيا� فى �لضاب�ة
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wèäß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 لىع قائ� ت��يبى ب�نامج لت�بي) �لتج�يبي، شبة �لمنهج على �ل���سة هEC تعتم�

� 'Cل< �ل�Cت'ية، ��فال ل�M '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل لتنمية �لكا�ت'* �فال

 عليها ي�ب) تج�يبية Qح��هما مجم'عتي* Qلى �لعينة ?ف��� تقسي� على باالعتما�

 'ي�ب) للم�ك@، �لتقلي�ية �ل��يقة تتبع ضاب�ة مجم'عة '�الخ�M �لت��يبى �لب�نامج

 �لب�نامج ت�بي) 'بع� قبل �لمجم'عتي* ?ف��� على '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل مقيا�

  .�لت��يبي

òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

 M'C م* '�إلناD، �لCك'� م* �Cت'يي* ?�فال ٨ على �لحالية �ل���سة عينة تشتمل

 لتق�ي� كا�@ مقيا� تق�ي� 'ف) ل�يه� �ل�Cت'ية مست'M يت��'h حيD �لمت'س�ة �ل�Cت'ية

 �لى �لخفيفة �ل�Cت'ية M'C م* ?M ��جة) ٣١ -٣٨ (بي* ما �ل�ف'لة م�حلة فى �لت'ح�

 للCكا2، بنيه �ستانف'�� لمقيا� 'فقا) ٧٠ -٥٧ (بي* ما يت��'C hكا2 'مع�ل �لمعت�لة،

h'��'يت �ها �ل@منى �لعم���عاية يتلق'* مم* سن'�,،) ٩ - ٦ (بي* ما ألف�بجمعية �ل 

 حيD م* �لعينة تجان� م��عا9 مع قنا، بمحاف\ة �لخاصة �الحتياجا, لM'C �لف�سا*

 'تتألF. '�للغ'L �الجتماعى '�لت'�صل �لCكا2 'مست'M �ل@منى '�لعم� �ل�Cت'ية ��جة

 Qح��هما ?�فال، ?�بعة منها كل تض� �لع�� فى متسا'يتي* مجم'عتي* م* �لعينة

 م* لع�� 'متعم�9 'مكثفة منت\مة لمشاه� مستخ�� ب�نامج 'ف) تع�يضها يت� تج�يبية

� فى تق�يمه يت� لما تتع�H '�لتى ضاب�ة فهى �ألخ�M �لمجم'عة ?ما �لك�ت'*، ?فال

  .تقلي�ية بص'�9 �لجمعية

paQÌnß@ò�a‰†ÛaZ@ @

  .�لتليف@ي'نية �لكا�ت'* ألفال� �لتع�H فى يتمثل: �لمستقل �لمتغي� �

  .�لعينة �ف��� ل�M '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل تنمية فى يتمثل: �لتابع �لمتغي� �

…ë†y@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �لكا�ت'* ألفال� �ل�Cت'يي* �أل�فال ?ث� ما فى تتمثل: �لم'ض'عية �لح�'� �

  .ل�يه� '�للغ'M ى�الجتماع �لت'�صل بتنمية 'عالقته �لتليف@ي'نية

 �لف�سا* جمعية فى �لب�نامج �ث� م* '�لتحق) �لب�نامج ت�بي) ت�: �لمكانية �لح�'� �

  .قنا بمحاف\ة

 ب��ية م* �ل@منية �لفت�9 فى �ث�E م* '�لتحق) �لب�نامج تصمي� ت�: �ل@مانية �لح�'� �

  .٢٠٢٠/ ٢/ ٢٨ �لى ٢٠٢٠/ ١٢/ ١

 مم* �ل�Cت'ية، ��فال م* '�فلة �فال ٨ �ل���سة عينة تضمن,: �لبش�ية �لح�'� �

 ?�فال ٤ بالتسا'M مجم'عتي* �لى 'مقسمي* �لعينة، �ختيا� ش�'� عليه� �ن�بق,

  .�لضاب�ة �لمجم'عة ��فال ٤' �لتج�يبية، �لمجم'عة

paë…c@ò�a‰†ÛaZ@ @

� �لص'�9: للCكا2 بنيه �ستانف'�� مقيا� �لحالية �ل���سة ىف �لباحD �ستخ�

 كا�@ ى�ل�ف'ل �لت'ح� تق�ي� 'مقيا� ،)٢٠٠٣ ف�d، صف', تقني* (�لخامسة

Childhood Autism Rating Scale (CARS)، فال ى�الجتماع �لت'�صل 'مقيا��لأل 

 �ع��� (�ل�Cت'يي* لأل�فال �للغ'M �لت'�صل 'مقيا� ،)�لباحD �ع��� (�ل�Cت'يي*

Dلباح�(، نامج�يب 'ب�ىت� h�مقت) ع���� Dلباح�.(  

  ):�لباحD �ع��� (�لمقت�h �لت��يبى �لب�نامج �

١. Fله�� � : للب�نامج �لعا

 ?.  Fنامج يه��لى ى�لحال �لبQ , تنمية��لت'�صل مها� M'ى'�الجتماع �للغ 

Mل� Hت'يي* بع�Cية �لفئة ىف �ل�ل سنة) ٩ -٦ (�لعمC'> *خالل م 

 �أله��F لتحقي) �لمختلفة �لسل'كية �ألسالي" م* مجم'عة على �العتما�

  .�الج��ئية

 ".  Fنامج يه��لت'�صل تنمية �لى �لب� M'الجتماعى �للغ�' Mفال ل��ال� 

 ب'�قع جلسة ٣٦ م* �لب�نامج 'يتك'* �لكا�ت'*، �فال� باستخ��� �ل�Cت'ية

 ت�بي) '�ستم� قيقة،�) ٤٠ - ٣٠ (�لجلسة م�E �سب'عيا جلسا, ثالثة

 �لك�ت'* ?فال� حلقا, م* عينة �لباحD �ختا� شه'�، ثالثة لم�E �لب�نامج

 قن'�, خالل م* ق�م, '�لتى �قائ) ١٠ ع* ع�ضها م�9 ي@ي� ال

 ،"ج�9 �لع� "'مسلسل" �لعا�L �لع�H "مسلسل ('هى لأل�فال �لتلف@ي'*

 سب'نج "سل'مسل" @ك�يا مع تعل� "'مسلسل ،"�لثالثة �ل�ببة "'مسلسل

  ").�لق�T* فى �لحي'�* قص_ م* "'مسلسل ،"ب'"

  :�لب�نامج محت'يا, �ختيا� �س� .٢

 ?.  W'ج�لى �ل� D��لت� M�\لمتعل) �لن� W'سة بم'ض��ل��.  

 ل�M �الجتماعى '�لت'�صل باللغة �هتم, �لتى '�البحاD �لسابقة �ل���سا,  ." 

  .�ل�Cت'ية ��فال

 d.  Eعا��م �ل@منى �لعم� ���ل< �لعينة، الفC' باخ�تيا �لمناسبة �لص'� 

�  .لعم�ه

  .�ل�فل الهتما� 'جاCبه متن'عة تك'* بحيD �لب�نامج �نش�ة �ختيا�  .� 

 E.  W'تحقي) فى �لمستخ�مة �لتعليمية �ل'سائل تن Fلت'�صل �للغة �ه���' 

 �للغ'M �لت'�صل تسهيل فى تساع� �لتى �ل'سائل '�ختيا� �لم�ج'9،

 '�الجتماعية �للف\ية لال'�م� فهمة '@يا�E �ال�فال، ل�M '�الجتماعى

  .�ليه �لم'جهة

 ىعل تع�H �لمتح�كة �س'�: �لب�نامج ىف �لمستخ�مة '�ل'سائل �أل�'�, .٣

 ف< مكعبا, - مل'نة ف'ت'غ��فية 'ص'� -تسجيل 'جها@ -كمبي'ت� جها@

 �س�'�نة - �لسمعي �لتميي@ �س�'�نة -مل'* ب��ج'* -صلصال - 'ت�كي"

d�مخا F'�كة �لكلما, تنمية - �لح�مجيا, ��لل'ت لش�ل@) ق_ -للب' - 

  ).'غي�ها ما�ية مع@@�, - للنفخ بال'نا, -فل'مست� ?ل'�*

 �لسل'كية �لفنيا, �ستخ��� ت�: �لب�نامج ىف �لمستخ�مة '�لفنيا, �ألسالي" .٤

 - �لمن@لي �ل'�ج" �لتع@ي@ - �ل�'� 'قل" �ل�'� لع" -�لنمCجة: (�لتالية

 ).'�لح'�� �لمناقشة - �لمحاض�9 -�لقص_

٥. H�نامج ع�٭(�لمحكمي* على �لب( � ٥ �أل'لية بص'�ته �لب�نامج ع�H ت

 للعمل �لمما�سي* �الخصائي* 'بعH '�العال� �لنف� عل� ?سات9C م* محكمي*

  :�ألتي تح�ي� به�F عليه� �لب�نامج ع�H 'ت� �ل�Cت'ية بمجال

 ?.  M, مالئمة م���نامج فق�فال �لب�ت'يي* لأل�Cل�.  

 ".  M, صياغة �قة م���نامج �لعملية ?' ف\ية�لل �لصياغة س'�2 �لفق�للب.  

 d.  Mة مالئمة م��لتحقي) �ألنش Fنامج ه��لب�.  

 �.  Mلمستخ�مة �أل�'�, مالئمة م�� Cنامج لتنفي�بيعة مع �لب� ���ألف� 

 .�ل�Cت'يي*

 E.  M, مالئمة م���ل@منية �لفت� Cة لتنفي�نامج ?نش�لب�.  

٦. � كمي*�لمح �لسا�9 بأ��2 �ألخC بع� �لنهائية بص'�ته لي\ه� �لب�نامج تع�يل ت

  :كالتالي ?��ئه� 'كان,

  .بالب�نامج �لمتضمنة �ألنش�ة لكث�9 ن\�� �لب�نامج Qختصا� ض�'�9  .? 

 أل��2 تق'ي� Qستما�9 خالل م* �لمفح'صي* أل��2 تق'ي� عمل ض�'�9  ." 

  .�لتج�يبية �لمجم'عة ?ف���

 d.  9�'�ا2 تص'ي" ض�للغ'ية �ألخ�.  

 ?نش�ة فق��, �Qختصا ت� فق� �لمحكمي* �لسا�9 ?��2 م* سب) ما على 'بنا2

  .�لب�نامج

  :�آلتي محا'لة فى �لب�نامج �همية تكم*: �لب�نامج ?همية .٧

 تحسي* ى'بالتال �ل�Cت'M �ل�فل ل�M ى'�الجتماع ��لغ'M �لت'�صل تحسي*  .? 

  .�آلخ�ي* مع �لتفاعل على ق��ته
 ـــــــــــــــ

  .شم� عي* جامعة �لبنا,، كلية �لنفسية، �لصحة ?ستاC هي*شا صاب� هيا�.�.? :محكمي*�ل ٭
  .�لقاه�9 جامعة �لمبك�9، �ل�ف'لة كلية �ل�فل، نف� عل� ?ستاQ Cمبابي هن�.�.?
  .شم� عي* جامعة �لبيئية، '�لبح'D �ل���سا, كلية �إلنسانية، �لعل'� بقس� �لمساع� �ألستاC فخ�L ?حم�.�
  .بنها جامعة �لن'عية، �لت�بية كلية �لت�ب'L، �إلعال� بقس� �لمساع� �ألستاC عب'� محم�.�
 عي* جامعة لل�ف'ل، �لعليا �ل���سا, كلية �أل�فال، 'ثقافة �إلعال� بقس� م��� عب��لشافي جب� مYم*.�

 .شم�
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  .جماعة ىف ?' Tخ� مع �لعمل على �ل�Cت'M �ل�فل ق��9 تنمية  ." 

 d.  تنمية H, بع��ة �لمها�تب�مثل �الجتماعى الت'�صلب �لم ،Eالنتبا� 

  .'�الجتماعى �النفعالى �لفه� �لتقلي�،

 �للغة مثل �للغ'M بالت'�صل �لم�تب�ة �للغ'ية �لمها��, بعH تنمية  .� 

  .�لتعبي�ية '�للغة �الستقبالية

paõaŠua@Õîjİm@ò�a‰†ÛaZ@ @

 ك�'�لتا 'تحكيمية �ل�Cت'ية ��فال لM'C '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل مقيا� �ع��� .١

  .'ثباته ص�قه م*

 �ال�فال م* عينة ل�M '�الجتماعى �للغ'M �لت'�صل لتنمية �لمقت�h �لب�نامج �ع��� .٢

  .'تحكيمة �ل�Cت'ية

 قنا9 م�ينة فى �ل�Cت'ية لال�فال �لخاصة �الحتياجا, لM'C �لف�سا* جمعية �ختيا� .٣

  .فيها �لب�نامج ت�بي) ت� '�لتى

 '��جة �لعم� حيD م* تي*ئمتكاف تي*مجم'ع على 'ت'@يعها �ل���سة عينة �ختيا� .٤

  .تج�يبية '�الخ�M ضاب�ة �ح��هما '�الجتماعى، �للغ'M '�لت'�صل �لت'ح�

 �لضاب�ة �لمجم'عتي* �ف��� على) �لقبلى �لقيا� (�ل���سة مقيا� ت�بي) .٥

  .'�لتج�يبية

  .�لتج�يبية �لمجم'عة �ف��� على �لمقت�h �لب�نامج جلسا, ت�بي) .٦

 �ف��� على) �لبع�M �لقيا� ('�الجتماعى �للغ'M '�صل�لت مقيا� ت�بي) �عا�9 .٧

  .�لمقت�h �لب�نامج �ث� م* للتحق) '�لتج�يبية �لضاب�ة �لمجم'عتي*

٨. Fبي) ع* �لت'ق�نامج ت�لب� Eلم� �م* شه' � '�عا�9 �لمجم'عة �ف��� متابعة ث

  ).تتبعى قيا� (�لمقيا� ت�بي)

٩. �  .�لنتائج '�ستخ��d �لمقيا� تصمي

pbÐíŠÈnÛa@Šu⁄aòîöa@ò�a‰†ÜÛZ@ @

 �للغ'M �لنم' تحسي* Qلى ته�F �لتى �لمها��, م* مجم'عة: �للغ'M �لت'�صل �

 ي�ع� مما �ل�Cت'ية ��فال ل�M) �لتعبي�ية �للغة -�الستقبالية �للفة ('�الجتماعى

�  .له� ?ف���E 'تقبل �لمجتمع فى �ن�ماجه

 ت'صيل م* ��لف� بها يتمك* �لتى �ل��يقة ?' �لعملية ه': �الجتماعى �لت'�صل �

 Q�ا� فى �لح'�� ��ي) ع* '�غباته، �حتياجاته ع* '�لتعبي� '�ألفكا� �لمعانى

  .�جتماعي

 �ل�ف'لى �لت'ح� تق�ي� مقيا� باستخ��� تشخصه� ت� �لCي* �ال�فال ه�: �ل�Cت'ية �

Childhood Autism Rating Scale. 

kîÛb�üa@òîöb–y⁄aZ@ @

d��سة نتائج الستخ��ل�� � حيSPSS D ى�إلحصائ �لب�نامج �باستخ�� �لباحD قا

� مثل �لم�ل'بة �لبيانا, '�بيعة تتال2� �لتى �إلحصائية �ألسالي" بعH �ستخ�

 Mann whitney 'تنى - ما* '�ختبا� �لمعيا�ية، '�النح��فا, �لحسابية �لمت'س�ا,

(U).  

wöbnã@ò�a‰†ÛaZ@ @

� H�') ت'ج�: �أل'ل �لف�ف ,�C حصائية �اللةQ فى M'للغ' �لت'�صل مست�M *بي 

 '?ف��� �لقبلى �لقيا� فى �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� ��جا, �ت" مت'س�ى

 فى �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� لصالح �لبع�M �لقيا� فى �لتج�يبية �لمجم'عة

  .�لبع�L �لقيا�
 �ل���سة ىمجم'عت ��جا, ىمت'س� بي* �لف�') ل�اللة (Z) قيمة حسا" ي'ضح) ١ (ج�'ل

  �لC'ت'يي* �أل�فال ل�M �للغ'M �لت'�صل لمقيا� M'�لبع� ىل�لقب �لقيا� ىف �لتج�يبية
 �لمجم'عة
 �لتج�يبية

 �لع��
 مت'س�
 �ل�ت"

W'مجم 
 �ل�ت"

 (Z) قيمة 'تني ما*
 �اللة
 �لف�')

M'مست 
 �ل�اللة

 ١٠,٠٠ ٢,٥٠ ٤ قبلي

L٢٦,٠٠ ٦,٥٠ ٤ بع� 
٠,٠١٩ ٢,٣٣٧ ٦,٠٠ 

 عن� ��لة
٠,٠١ 

 على ي�ل 'ه�C ،٠,٠٢٩ مسا'يا �اللة�ل مست'M ?* �لساب) �لج�'ل م* يتضح

 ��جا, مت'س�ى بي* ٠,٠١ �اللة مست'M عن� �حصائية �اللة �C, ف�') 'ج'�

 �لكا�ت'* ألفال� �لتع�H ب�نامج لت�بي) M'بع� ىقبل �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف���

  .�لف�H صحة يحق) مما �لبع�L، �لت�بي) لصالح �للغ'M �لت'�صل مقيا� على

� H�') �ت'ج: �لثاني �لف�ف ,�C حصائية �اللةQ فى M'لت'�صل مست� M'بي* �للغ 

 '?ف��� �لبع�M �لقيا� فى �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� ��جا, �ت" مت'س�ى

 فى �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� لصالح �لبع�M �لقيا� فى �لضاب�ة �لمجم'عة

  .�لبع�L �لقيا�
 �ل���سة ىمجم'عت �جا,� ىمت'س� بي* �لف�') ل�اللة (Z) قيمة حسا" ي'ضح) ٢ (ج�'ل

  �لC'ت'يي* �أل�فال ل�M �للغ'M �لت'�صل لمقيا� �Mلبع� �لقيا� ىف '�لضاب�ة �لتج�يبية

 �لع��  �لمجم'عة
 مت'س�
 �ل�ت"

W'مجم 
 �ل�ت"

 (Z) قيمة 'تني ما*
 �اللة
 �لف�')

M'مست 
 �ل�اللة

 ١١,٠٠ ٢,٤٩ ٤ �لضاب�ة

 ٢١,٠٠ ٦,٤٩ ٤ �لتج�يبية
٠,٠١٤ ٢,٤٦٠ ٧,٠٠ 

 عن� ��لة
٠,٠١ 

 على ي�ل 'ه�C ،٠,٠١٤ مسا'يا �ل�اللة مست'M ?* �لساب) �لج�'ل م* يتضح

 ��جا, مت'س�ى بي* ٠,٠١ �اللة مست'M عن� �حصائية �اللة �C, ف�') 'ج'�

 ت�بي) بع� �لضاب�ة �لمجم'عة ��جا, ى'مت'س� �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف���

 لصالح 'Cل< �للغ'L، ل�لت'�ص مقيا� على �لكا�ت'* ألفال� �لتع�H ب�نامج

  .�لف�H صحة يحق) مما �لتج�يبية، �لمجم'عة

� H�لف� D') ت'ج�: �لثال�ف ,�C حصائية �اللةQ فى M'الجتماعى �لت'�صل مست� 

 '?ف��� �لقبلى �لقيا� فى �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� ��جا, �ت" مت'س�ى بي*

 فى �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� لصالح �لبع�M �لقيا� فى �لتج�يبية �لمجم'عة

  .�لبع�L �لقيا�
 �ل���سة ىمجم'عت ��جا, ىمت'س� بي* �لف�') ل�اللة (Z) قيمة حسا" ي'ضح) ٣ (ج�'ل

  �لC'ت'يي* �أل�فال ل�M ى�الجتماع �لت'�صل لمقيا�) �لبع�L - �لقبلي (�لقيا� ىف �لتج�يبية
 �لمجم'عة
 �لتج�يبية

 �لع��
 مت'س�
 �ل�ت"

W'مجم 
 �ل�ت"

 (Z) قيمة 'تني ما*
 اللة�

 �لف�')

M'مست 
 �ل�اللة

 ١٦,٠٠ ٣,٠٠ ٤ قبلي

M٤٠,٠٠ ٨,٠٠ ٤ بع� 
٠,٠٠٨ ٢,٦٦٠ ٩,٠٠ 

 عن� ��لة
٠,٠١ 

 على ي�ل 'ه�C ،٠,٠٠٨ مسا'يا �ل�اللة مست'M ?* �لساب) �لج�'ل م* يتضح

 ��جا, مت'س�ى بي* ٠,٠١ �اللة مست'M عن� �حصائية �اللة �C, ف�') 'ج'�

 على �لكا�ت'* ألفال� �لتع�H ب�نامج ت�بي) 'بع� قبل �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف���

 يحق) مما �لبع�L، �لت�بي) �لمجم'عة لصالح 'Cل< ى�الجتماع �لت'�صل مقيا�

  .�لف�H صحة

� H�بع �لف��') ت'ج�: �ل�ف ,�C حصائية �اللةQ فى M'الجتماعى �لت'�صل مست� 

 '?ف��� لبع��M �لقيا� فى �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� ��جا, �ت" مت'س�ى بي*

 فى �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف��� لصالح �لبع�M �لقيا� فى �لضاب�ة �لمجم'عة

  .�لبع�L �لقيا�
 �ل���سة ىمجم'عت ��جا, ىمت'س� بي* �لف�') ل�اللة (Z) قيمة حسا" ي'ضح) ٤ (ج�'ل
  �لC'ت'يي* �أل�فال ل�M ى�الجتماع �لت'�صل لمقيا� �لضباي�ة ��جا, مت'س�ى 'بي* �لتج�يبية

 �لع��  لمجم'عة�
 مت'س�
 �ل�ت"

W'مجم 
 �ل�ت"

 (Z) قيمة 'تني ما*
 �اللة
 �لف�')

M'مست 
 �ل�اللة

 ١٦,٠٠ ٤,٠٠ ٤ �لضاب�ة

 ٤١,٠٠ ٩,٠٠ ٤ �لتج�يبية
٠,٠٠٦ ٢,٧٣٠ ٦,٠٠ 

 عن� ��لة
٠,٠١ 

 على ي�ل 'ه�C ،٠,٠٠٦ مسا'يا �ل�اللة مست'M ?* �لساب) �لج�'ل م* يتضح

 ��جا, مت'س�ى بي* ٠,٠١ �اللة مست'M عن� ئية�حصا �اللة �C, ف�') 'ج'�

 بع� �لضاب�ة �لمجم'عة ?ف��� ��جا, 'مت'س�ى �لتج�يبية �لمجم'عة ?ف���

 'Cل< �الجتماعى �لت'�صل مقيا� على �لكا�ت'* ألفال� �لتع�H ب�نامج ت�بي)

  .�لف�H صحة يحق) مما �لتج�يبية، �لمجم'عة ?ف��� لصالح

ÉuaŠ½aZ@ @

١. � �لت'ح�يي* �أل�فال Mل� ى�الجتماع �لتفاعل تحسي* �حم�، سي��ل جاب� �ل�ي* حسا

� منش'�9، غي� �كت���+ �سالة �للف\ي، غي� للت'�صل ىت��يب ب�نامج باستخ��

  .٣٤ -١_ ،٢٠١٨ سنة ،)١٩ (�لع�� �لت�بية، ىف �لعلمى �لبحD مجلة

 ىف ىعالج ب�نامج فاعلية  م� ما ،)٢٠١٩ (�ل�اه� محم� ب'�غا* حمي�، �شي� .٢
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 م	حلة ىف �لت�ح�يي� �أل�فال �ل� ��لت��صلية �الجتماعية �لمها	�� يةتنم

لعل�� قس� ،�إلنسانية الجتماعية لل	�سا� ألكا	يمية ،�لمت�س�ة �ل�ف�لة 

٢١لع		 الجتماعية،، �٩٦ -٨٣.  

ما� محم	 محم�	 لبحي�'، حم	 ل�قي%عب	 .٣) ٢٠١٩ :(� �لت�ح� �ي  �ض�	�

لمص�ية، النجل� مكتبة لقاه�,، ،�لعالجى ��لت�خل &للتشخي �لت�بيقى �ل�ليل" 

�٢٣.  

لع1ي1عب	 .٤ � ل-�� ��لتأهيل �لخاصة �لت	بية قام�(). ٢٠١٠ (لشخ

لمص�ية، ألنجل� مكتبة: لقاه�5 ،)٢ (ل4بعة ،�لخاصة �الحتياجا� �٥٤.  

 مها	�� تنمية فى �لبص	ية �الست	�تيجيا� �ستخ��.). ٢٠١٥( ىعل محم	 �لي	 .٥

 ح��9 م8سسة إلسكن	�ية، ،�لت�ح�يي� �أل�فال ل�� �الجتماعى صل�لت��

ل	�لية، �٧٦.  
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Òa†çüaZ ف�	سة هفع� إل�هابية، لتن@يما� في	ي�ها� متابعة ىف لي�تي�% لم�قع لم�هقي< ستخ	� كثافة ىعل لتع�> ى;ل ل	��	 �لم�هقي< �تجاها� الستخ	 
إل�هابية لتن@يما� لفي	ي�ها� تع�ضه� بع	 إل�ها% نح�.  
wèä½aZ 	سة تعل�صفية ل	�سا� م< ل	� �لمي	نى، إلعالمى لمسح منهج باستخ	 Gلت4بيتت��J مف�	5، ٤٠٠ م< مك�نه لم�هقي< م< عش�ئية عينة ىعل �

لبيانا� لجمع الستبيا< ستما�5 باستخ	�) ;ناL - Mك�� (م< ا�ع) ٢١ - ١٨ (بي< Kعما�ه�.  
wöbnäÛaZ ه�K لنتائج�تبا4ية عالقة �ج�	 ثب�: ل	�سة ;ليها ت�صل� ىلت  �L اللة	بي< ;حصائية  Nهقي< تع�إل�هابية لتن@يما� لفي	ي�ها� لم� Oتجاهاته� �مست� 
إل�ها%، نح� Pلي�تي�% �جا كمي< ىعل لهج�� إل�هابية لعملية (جاP �ق	 متابعتها، ىعل ل	�سة عينة لمبح�ثي< يح�� ىلت ىإلجتماع لت�صل عم�ق مق	مة ىف 
 عم�ق Kه� مق	مة فى 	عR م�قع جاP كما ،لي�تي�% م�قع ىعل لمبح�ثي< تابعها ىلت إل�هابية ألح	K Mه� ح�ل ىأل�ل لم�تبة فى) سيناP بشمال لق�	ي9 ك��

�تبا4ية عالقة �ج�	 ل	�سة Kك	� كما إل�هابية، لتن@يما� Kنش4ة ع< في	ي�ها� �لتنش� لمبح�ثي< يتابعها ىلت لي�تي�% �L اللة	بي< ;حصائية  Nهقي< تع�لم� 
  .عليه� �إلقتصا	ية لسياسية تأثي�تها �بي< لي�تي�% ىعل إل�هابية لتن@يما� لفي	ي�ها�
pbàÜØÛa@òîybnÐ½aZ لتن@يما�لم�هقي< لي�تي�%، م�قع إل�هابية، .  

Adolescents' exposure to terrorist organizations' videos on Youtube 

and its relationship to their attitudes toward terrorism 

Aims: The study aims at realizing the intensity of teenagers using "Youtube" concerning following up the videos of the terrorist organizations, the 

motives of using them, and the teenagers’ tendency towards terrorism after watching videos of the terrorist organizations. 

Methodology: The study is considered a descriptive one using the approach of field media survey and applying on a random caption or sample 

of teenagers of about 400 ones ranging from (18- 21) years old both (male and female) using a questionnaire form (sheets) for collecting data. 

Results: The most significant result achieved by the study: Proving the existence of a statistical corresponding relation between the teenagers 

watching the videos of the terrorist organizations and the level of their approach towards terrorism. Among social media that the researched 

samples tend to follow, "You Tube" comes first. Notably, the terrorist operation ‘attacking Karm El- qwadees check point, North Sinai’ has got 

first standing concerning the most important terrorist actions that the researched sample tend to follow. The site of (Isis: Islamic State in Iraq& 

Sham) has been one of the important "You Tube" sites that the researched sample follow and share videos on the activity of the terrorist 

organizations. The study has proved the existence of a statistical corresponding relation between the teenagers watching the videos of the terrorist 

organizations and the political and economical impact on them. 

Keywords: Teenagers, You Tube, Terrorist Organizations. 
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إل�هابيي< Kصبح حيM كله، لعال� تخي> @اه�5 ىإللكت��ن إل�ها% Kصبح لق	 

 ىإلجتماع لت�صل ائل�س �4يG ع< �لت	مي�O ىلتخ�يب نشا4ه� يما�س�<

 ت1ي	 �مع ل	�ل، بي< ىي�م بشكل تتفاق� خ5��4 إل�ها% فأصبح لي�تي�% �خاصة

�لش�ئح لفئا� كافة بي< مستم� بشكل ىالجتماع لت�صل شبكا� ستخ	� 

لمختلفة، الجتماعية Mحي �K	لتن@يما� بلت�صل م�قع ت�@ي> فى إل�هابية  

 فأصبح لتكفي�ية، �ألفكا� لمت�4فة ثقافته� لنش�" لي�تي�% "�باألخ� ىالجتماع

ل	�� على لت�كي1 لض���O م< OLللم�هقي<، ستق4ا% فى لم�قع هL, به تق��  

Mصبح حيلفي	ي�ها� نتشا� مع إل�هابية لتن@يما� �سائل خ�4 م< إلعال�  

إل�هابية لتن@يما� ي	 فى Jكسال لي�تي�% م�قع ستخ	� فق	 لي�تي�% على إل�هابية 

لفي	ي�ها� للص�� �مفب�كة م1يفه ;عالمية م�	 �نش� ضا�K 5فكا� لت��يج� 

 عق�له� على �لسي5�4 لم�هقي< لتضليل �لبص�ية لص�تية لم8ث�� مستخ	ما

 في	ي�ها� < حيM مغ�ية، بمبالغ بتم�يله� �;قناعه� �تجاهاته� سل�كه� فى �لتأثي�

K 5صبح� إل�هابية لتن@يما�	K يه�	5 ل�	هقي< عق�ل ;ستق4ا% على للق م< لم�

لع�4> للمشاع� مخا4بته� خالل� �لجان% م< القت�% به	> ل	ي< باستخ	 

لشع��O فعه� عليه� للتأثي�	لتعا4> للمشا�كة �لتن@يما� Kه	> م< فإ< معه�، � 

 �ض�% �القتصا	 لسياسة ا��نهي ىلق�م �ألم< الستق�� �1ع1عة إل�هابية

ل	�ل مصالح.  

òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

لق�مى ألم< ته		 @اه�5 إل�ها% Kصبح � ت1ي	 �مع لل	�ل ل	خلى �ألستق�

�لعم�ية، لفئا� كل م< إلجتماعى لت�صل شبكا� ستخ	 Mحي �K	لتن@يما� ب 

 تتبل�� هنا �م< ابى،إل�ه �لفك� لت�4> لنش� لي�تي�% م�قع ت�@ي> فى إل�هابية

لتن@يما� لفي	ي�ها� لم�هقي< تع�N عالقة ما لتالى لتسا8ل فى ل	�سة مشكلة 

إل�ها%؟ نح� باتجاهته� لي�تي�% على إل�هابية  

òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 بص��5 لمجتمعا� م< كثي� ىف تفش� ىلت إل�ها% ل@اه�5 لتص	K Oهمية .١

ل	�ل م< كثي� ىف متباينة.  

سة	� Kهمية .٢ O	هقي< متابعة م م�قع ىعل إل�هابية ألح	M لفي	ي�ها� لم�

  .عليه� لفي	ي�ها� هL, مشاه	5 �تأثي� لي�تي�%

 ىلجامع لشبا% ىعل �ك�1 ىلت لسابقة لل	�سا� ستكماال ل	�سة هL, تعتب� .٣

لم�هقي<، ىعل لت�كي1 	�< لي�تي�%، لم�قع لمتابعته YلLل Yبحثية ض���5 هنا 

لع�بية ل	�سا� �لقلة لي�تي�% لم�قع لم�هقي< تع�N م	O ىعل لتع�> ىف 

لي�تي�% لم�قع لم�هقي< تع�N بي< �ب�4 ىلت �ألجنبية Mألح	� 

إل�هابية.  

Òa†çc@ò�a‰†ÛaZ@ @

لي�تي�% لم�قع لم�هقي< ستخ	� مع	ل ىعل لتع�> .١.  

 م�قع ىعل متابعتها هقي<لم� يفضل ىلت إل�هابية لم�قع Kه� ىعل ل�ق�> .٢

لي�تي�%.  

إل�هابية لتن@يما� تع�ضها ىلت للفي	ي�ها� لم�هقي< متابعة 	�فع ع< لكش> .٣ 

لي�تي�% م�قع ىعل.  

لي�تي�% م�قع ىعل لم�هقي< تابعها ىلت إل�هابية ألح	K Mه� �ص	 .٤.  

 لفي	ي�ها� تع�ضه� بع	 إل�ها% نح� لم�هقي< تجاها� ىعل لتع�> .٥

إل�هابية لتن@يما�.  

pb�a‰…@òÔib�Z@ @

لم�جهة لع�بية إلخبا�ية لقن�� 	�� بعن�< )٣()٢٠٢١ (Kحم	 يس�O سح� .١� 

لجمه�� تجاها� تشكيل فى لع�بية باللغة Oلمص� ته	>. إل�ها% نح� 

تجاها� تشكيل ىف لع�بية إلخبا�ية لقن�� 	�� ىعل للتع�> ل	�سة 

لجمه�� Oلمص�لع�بى، ل�4< فى إل�ها% نح�  YلL� >خالل م P ;ج�

عة ل�ئيسية إلخبا�ية لنش�� م< عينة على تحليلية 	�سةLلملنيل قنا5 على  

 ١ م< لفت�5 خالل لق�4ية، إلخبا�ية لج1ي�5 �قنا5 لمص�ية، لحك�مية لألخبا�

أل�4، تحليل م	خل باستخ	� �LلY ٢٠١٩ ي�لي� ١٠ �حتى ٢٠١٩ ي�ني� 

لجمه�� م< متاحة عينة على مي	نية 	�سة ;ج�P ;لى باإلضافة Oلمص� 

لجمه�� �تجاها� �4K على للتع�> مف�	5؛ ٤١٤ ق�مها Oلمص� ع< 

إل�ها%، O	بمعالجة تأث�, �م ,Lه �سة لإل�ها%، لقن��	� �لم8ث�5 لمتغي� 

إل�ها%، نح� لجمه�� تجاها� تشكيل فى إلخبا�ية لقن�� هL, 	�� على 

P مجم�عة ى;ل ل	�سة ت�صل�. لجمه�� �K بال�سيلة خاصة متغي�� كان� س�

لج1ي�5 �قنا5 لح�5 قنا5 م< كل هتما� منها لنتائج، م< Nألخبا� بع�لمتعلقة  

لنش�5، مق	مة فى باإل�ها% Mحي" Pإل�ها% جاهتما� مق	مة فى" مص� فى  

لع�بية إلخبا�ية لقن�� فى إل�ها% Kخبا� بمتابعة ل	�سة عينة لمبح�ثي<.  

سة .٢�	 O	هنا 	محم 	لسعي) ٧()٢٠٢١( > لمكافحة ;عالمية ست�تيجية نح� بعن�

 ل�سائل �ألمنية الجتماعية لمسئ�لية ض�P ىف لمت�4> �لفك� إل�ها%

 بالمسئ�لية إلعال� �سائل لت1� م	O تقيي� ;لى ل	�سة ��سع. إلعال�

ل�K �ت�عية ت�جيه ىف �ألمنية تماعيةالجO لعا�إل�هابية لجماعا� بمخا�4  

 ع< إل�هابية للجماعا� لمباش�5 غي� ل	عاية Kشكال �تح	ي	 لفك�'، �لت�4>

Gإلعال�، �سائل �4يل	ي< إل�هابية لجماعا� ستخ	� كيفية �	�سة  

 ;عالمية ست�تيجية ل	�سة �ق	م� ;عالميا �ت��يجها ج�ئمها لتب�ي� ىإلسالم

 ىلمي	ن لمسح منهج ل	�سة �ستخ	م� لمت�4> �لفك� إل�ها% لمكافحة

ستبيا< �ستما�5 Mسة عينة تك�ن� حي خبي� بي< ما مف�	5 ١٦٠ م< ل	�

ل	�سة نتائج Kه� �م< ألمنية �ألجه51 إلعال� مجال ىف �مهنيا Kكا	يميا 

� ;عالميا، �ت��يجها ج�ئمها لتب�ي� ل	ينية لشعا�� ةإل�هابي لجماعا� ستخ	

 معتق	تها تع1ي1 ىف إلعالمية لتغ4ية لمسلحة إل�هابية لجماعا� ستغل� كما

ألمنية ألجه51 �تضليل تباعها �تجني	 	�فعها �تب�ي�.  

سة .٣�	 Oم�� 	لل4ي>عب) ٤()٢٠٢٠( >إل�هابية ألح	M في	ي�ها� عالقة بعن� 

 ;لى ل	�سة ته	>. لم�هقي< ل	O ىإلجتماع ألم< بمست�O ي�تي�% ىعل

لعا	يي< لم�هقي< ستخ	� كثافة على لتع�> O�L� إلعاقة ىف لي�تي�% لم�قع 

فع إل�هابية، ألح	M متابعة�	� �لتفاعل Kشكال على لت�كي1 مع الستخ	 LلO 

Yهق�< به يشا�لنتائج Kه� كان�. ألح	M هL, متابعة ىف ل	�سة عينة لم� 

� ف��G �ج�	 ثب�� ل	�سة ;ليها ت�صل� ىلتL اللة	هقي< بي< ;حصائية لم� 

لعا	ي< O�L� إلعاقةإلعاقة O�L لصالح للي�تي�% ستخ	مه� مع	ل ىف  �Pجا� 

M يفضل ىلت لفي	ي� مقا4ع Kه� ضم< لخام9 لت�تي% ىف إل�هابية ألح	

لم�هقي< ت�تي% ى;جمال م< ي�تي�% بم�قع مشاه	تها 	ي�<لعا لم�هق�< 

� ف��G �ج�	 لنتائج �Kك	�. لم�قع لمشاه	5 لعا	يي<L اللة	بي< ;حصائية  

ألم< جن�	 مLبحة Kح	M (متابعة ىف ل	�سة عينة لم�هقي< O1لم�ك -ب�فح 

قتحا� Nقسا� بعK لش�4ةلعا	يي< لم�هقي< لصالح) .  

Matt Evans (2019) ;فان9 ماتا 	�سة .٤
(9) > على لفي	ي� مقا4ع 	�� بعن�

 ;لى ل	�سة ىتسع. ل	�لية �ألخبا� بالقضايا لجماهي� ;عال� ىف لي�تي�%

 بالقضايا لجماهي� ;عال� ىف لي�تي�% على لفي	ي� مقا4ع 	�� على لتع�>

 مصا	� م< �مص	 إلجتماعية إلعال� �سائل Kصبح� K< بع	 ل	�لية؛ �ألخبا�

5 خالل م< لمسح منهج ل	�سة �ستخ	م� للم�4ني<، بالنسبة ألخبا�	K تحليل 

لخاصة لفي	ي� مقا4ع لتحليل لمضم�< ^إلس�ئيلي، ىلفلس4ين بالص� 

ل	�سة �ت�صل�. لجماهي�ية �ألخبا� لمعل�ما� نقل ىف 	��ها ;لى �لت�صل 

ل K >Kهمها لنتائج م< مجم�عة ى;لG�4 لتج�يبية ىف لمعل�ما� لتأ4ي� تستخ	� 

 تشي� كما ت	عمها، ىلت ل��يا� مع يت�فG بما لي�تي�% على لفي	ي� مقا4ع

لمحتمل م< لعا� �لجمه�� لشبا% يشاه	ها ىلت لفي	ي� مقا4ع K< ;لى لنتائج 

>K 1تتجا� Nلتع� ضيةلق ح�ل ج	ي	K� 5خبا� معل�ما� بتق	ي� �تق�� ىالنتقائ 

لقضية ح�ل لمختلفة لن@� �جها� بتق	ي� تق�� كما للجماهي�،.  



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)�ŠÈm@´ÔçaŠ½a@pbçìí†îÐÛ@pbàîÄänÛa@(… ١٤١ 

سة .٥�	 Semati& Piotrm, Szpunar, 2018)
(10) >إل�ها% 	عR بعن�� :

ل	�سة @ه��. لجماهي�ية لشبكية إلتصال ��سائل >K Rع نتيجة @ه�� 	

إلعال�، نتيجة كان� �شه�تها �جغ�فية سياسية تك�ينا� Mختب�� حي Gلف� 

 Kخبا� بتغ4ية 	عR تق�� �كي> 	عR، �	عاية لمتح	5 ل�اليا� ;عال� بي<

عK ،Rخبا� لمتح	5 ل�اليا� غ�4 �كي> م�قعها فى لمتح	5 ل�اليا�	 Yفتل 

 K< ;ليها ت�صل� لتى لنتائج Kه� �م<. م�ئى غي� ي@ل ص�عا خلق� لتفاعلية

Yفي للت�صل تكن�ل�جية ك�سيلة لغ�بية �إلعال �سائل ب�س4ة ستخ	� إلنف�ج�

لخاصة �ألماك< أل�قا� �كتابة ،Rع للت��يج لص�� 	عR تستخ	� بينما ب	

لهائل لتأثي�ها ن@� �ل�ع% �مق	 OLللخ�> مشاه	 تخلفه .  

سة .٦�	 Parekh (2018)
(8) >لت�صل م�قع ىعل لجها	يي< 	�سة بعن� 

 م< لبيانا� لجمع ج	ي	G�4 5 ىعل لتع�> ى;ل ل	�سة ته	>. إلجتماعي

ل	�سا� ىعل بالت�كي1 إل�ها% بح�M سياG ىف ىإلجتماع لت�صل �سائل 

 ىلمي	ن بشقيه لمسح منهج ىعل ل	�سة �عتم	� لجها	يي<، مجال ىف لح	يثة

5 �ستخ	� ى�لتحليل	K لمضم�< تحليل م�قع ىعل لجها	يي< بيانا� بتحليل 

ل	�سة نتائج Kه� �م< ت�يت�، ىإلجتماع لت�صل >K >إل�هابييلجها	يي<  

 تن@يما، Kكث� �تك�< تنتش� ب	�K ىإلجتماع لت�صل �سائل ىعل �منصاته�

ل	�سة الح@� �ق	 ل	عاية، النتشا� تنسيقا Kكث� �عملياته� >K %غلK سا�ل	� 

 ى�لكيف لكمى >ل�ص بي< جمع� لجها	ية �لجماعا� إل�ها% تنا�ل� ىلت

لجها	ي�<، يستخ	مها ىلت إلجتماعية للشبكا� تحليل ىعل حت�ئها �لخص� 

لق	يمة حسابته� ىعل تقتص� ال الب	 لجها	يي< حسابا� لتحليل ل	�سة �Kك	� 

ألفضل م< �Kنه تفكي�ه� G�4 ين�ع�< النه� � Sample �4يقة ستخ	

Random Snowball. 

لب�4يK Gمي�5 	�سة .٧ )٢()٢٠١٧( >عR لتن@ي� ىإلعالم لخ4ا% بعن�	 

لخ4ا% 4بيعة ىعل ل�ق�> ى;ل ل	�سة ته	>. لي�تي�% ىعل ىإل�هاب 

ستعان� لي�تي�%، م�قع ىعل ىإل�هاب 	عR تن@ي� يبثه لOL ىإلعالم� 

لخ4ا%، تحليل بم	خل ل	�سة YلL� <	لتع�> به ىلمعان ;نتا` G�4 ىعل 

 عب� �لمق	مة إل�هابية 	عR بجماعة لمتعلقة إلعالمية سائلل� ىف �لجمل

لف�عية، ل�ئيسية لمق�ال� Kب�1 ىعل �لتع�> لي�تي�%، م�قع� Oلق�لفاعلة � 

لجمه�� �;قنا^ للتأثي� ن@�ها �جهة لتأكي	 بها إلعالمية ل�سالة ستعان� ىلت 

لمسح منهج ىعل ل	�سة �عتم	� لها، لمستقبل  ىعل ل	�سة �4بق� لمي	نى

 ع�N تص	� ل	�سة نتائج �Kضح�. الستبيا< ستما�5 باستخ	� عم	ية عينة

عR بتن@ي� لمتعلقة لي�تي�% مقا4ع ىف أل�ل لم�ك1 ىف �ح	5 ن@� �جهة	 

 Kب�1 �م< لن@�، �جهتى لع�N% ٦ مقابل ىف% ٩٢ بنسبة �LلY ىإل�هاب

 ت�سيخ ه� لي�تي�% عب� ت�سيخها لتن@ي� حا�ل ىلت ل�ئيسة �لمق�ال� ألفكا�

لمست�O ىعل �لم8سسا� لحك�ما� خت�G ىف �;مكاناته لتن@ي� م< ل�ع% 

 فك�5 ;عالP مق�لة لثانية لم�تبة ىف تالها% ٢٤,٥ بنسبة �LلY ى�لعالم ىلع�ب

Gهللا ش�^ ت4بي ت�سيخ ةمق�ل لثالثة لم�تبة ىف تالها %٢١,٤ بنسبة لسالJ بق�5 

ل	عشى بالفك� لكامل القتنا^ O	ل 	لتن@ي� جن� YلL� ١٢,١ بنسبة.%  

 فى �لسياسية القتصا	ية لق�O 	�� بعن�< )٥()٢٠١٧ (Kحم	 سي	 محم	 	�سة .٨

 م< عينة على �تحليلية مي	نية 	�سة إلعال� �سائل خالل م< إل�ها% م�جهة

القتصا	ية لق�O 	�� ىعل لتع�>با ل	�سة تهت�. لمص�ية �لصح> لجمه�� 

لمجتمع 	خل إل�ها% م�جهه ىف إلعال� �سائل ىعل لمسي5�4 �لسياسية 

Oلمص� يناي� ٢٥ ىث��ت �بي< يناي�، ٢٥ ث��5 قبل Kساسية، م�حل ثالM عب� 

لمسح منهج ىعل ل	�سة عتم	� �ق	 ي�ني� ٣٠ ث��5 �بع	 ي�ني�، �٣٠ 

لجمه�� م< عينة ىعل ألعتما	 �ت� لمضم�< ليل�تح �ألستبيا< ىإلجتماع 

Nلمتع� ت�صل� ىلت لنتائج Kه� �م< مف�	5، ٦٠٠ �ق�مها إلعال� ل�سائل 

ل	�سة ;ليها >K Oلق� تتخL ل� إلعال� �سائل ىف لمتحكمة �لسياسية القتصا	ية 

لق�O مصلحة حس% لم�ق> ختل> بل إل�ها%، م�جهة ىف 	ئ� م�ق> 

إل�هابية، لق�O مع إلعال� �سائل ىف تحكمةلم Mفق� حي قبل مصالحهما ت�

� OK هناY تك< ل� لLلY ي�ني� �٣٠ يناي� ٢٥ ث��تى �بي< يناي� ٢٥ ث��5�	K 

لتص	O عمليا� ب	�K ي�ني� ٣٠ ث��5 بع	 لمصالح Kختلف� �حي< للم�جهة، 

  .لإل�ها% �سياسيا قتصا	يا ألق�O قبل م< �لم�جهة

لمنع�عب	 نهلة سة	� .٩ Gلمح��) ٦()٢٠١٦( > ;م		 ىف لي�تي�% 	�� بعن�

 	�� ىعل لتع�> ى;ل ل	�سة ىتسع. لع�بية لقضايا ح�ل بالمع�فة لم�هقي<

لباحثة قام� �ق	 لع�بية، لقضايا ح�ل بالمع�فة لم�هقي< ;م		 ىف لي�تي�% 

Gستما�5 بت4بي مع	ال� م< بعN لقيا9 <لم�هقي م< عينة على ستبانة 

 	�� �كLلY مص	قيته، �م	O للي�تي�% لتع�N كثافة ىف تتشكل ى�لت لي�تي�%

 Kه� �م<. لع�بية لقضايا ح�ل بالمع�فة �;م		ه� لم�هقي< حيا5 ىف لي�تي�%

ل	�سة ;ليها ت�صل� لتى لنتائج >K لعينة ;جمالى م<% ٦٩,٥ يستخ	� 

ئما لي�تي�%	 >K� م�< م< نسبة	لي�تي�% يستخ Kسب�عيا Kيا� ثالثة م< Kقل 

لنتائج Kك	� ،%٢٦�٩١ بلغ� >K >هقي للي�تي�% ستخ	ما Kكث� لLك�� لم�

لمنا1ل، خا�` إلنت�ن� ستخ	� ىف لفئة تلY بها يتمتع ىلت لح�ية بسب% 

لال�1 ل�ق� �ت�في� ،YلLلفتيا� عك9 على ل  .Kخ�O بمهما� ينشغل�< لLي< 

pa7Ìnß@ò�a‰†ÛaZ@ @

إل�هابية لتن@يما� لفي	ي�ها� لم�هقي< تع�N: مستقل متغي� �.  

إل�ها% نح� لم�هقي< تجاها�: تابع متغي� �.  

إلقامة ،);ناL- Mك�� (لن�^ �تشمل ل	يم�غ�فية لمتغي��: �سي4 متغي� �� 

إلقتصا	 �لمست�O ،)خا� -حك�مى (لتعلي� �ن�^ ،)حض� - �ي>(O 

  ).منحفN -مت�س4 -م�تفع (لألس�5 ىإلجتماع

püúb:m@ò�a‰†ÛaZ@ @

لي�تي�%؟ لم�قع لم�هقي< ستخ	� مع	ل ما .١  

لي�تي�%؟ م�قع ىعل متابعتها لم�هق�< يفضل ىلت إل�هابية لم�قع Kه� ما .٢  

 ىعل إل�هابية لتن@يما� تع�ضها ىلت للفي	ي�ها� لم�هقي< متابعة 	�فع ما .٣

لي�يت�%؟ م�قع  

لي�تي�%؟ م�قع ىعل لم�هقي< تابعها ىلت إل�هابية ألح	M ه�K ما .٤  

لتن@يما� لفي	ي�ها� تع�ضه� بع	 إل�ها% نح� لم�هقي< تجاها� ما .٥ 

إل�هابية؟  

�ëŠÏ@ò�a‰†ÛaZ@ @

ل	�سة ف��N تح	ي	 لباحثة ست4اع� ل	�سة، لمشكلة لعا� إل4ا� خالل م<:  

١. Nلف��تبا4ية عالقة ت�ج	: أل�ل  �L اللة	حصائية لم�هقي< تع�N بي<  

إل�هابية لتن@يما� لفي	ي�ها� Oتجاهه� �مست�إل�ها% نح� .  

٢. Nلف�� عالقة ت�ج	: لثانى L اللة	بي< ;حصائية  � لم�قع لم�هقي< ستخ	

لي�تي�%، Oإل�هابية بالتن@يما� مع�فته� �مست�.  

٣. Nلف� Mلثال� ف��G ت�ج	: L اللة	جا� مت�س4ا� بي< ;حصائية �	 

 �مكا<) خا� -حك�مي (لتعلي� �ن�^) ناL- Mك�� (لن�^ ىف متمثلة لمبح�ثي<

 في	ي�ها� نح� لمبح�ثي< تجاها� مقيا9 ح�ل) حض� -�ي> (إلقامة

إل�هابية لتن@يما�.  

Êìã@wèäßë@ò�a‰†ÛaZ 

 ىإلعالم لمسح منهج ىعل �تعتم	 ل�صفية، ل	�سا� م< ل	�سة هL, تع	

 م< مف�	5 ٤٠٠ م< مك�نه لم�هقي< م< عينة ىعل لت4بيG خالل م< �LلY ىلمي	ن

 تع�ضه� م	O ىعل للتع�> ستبيا< ستما�5 باستخ	� �;ناL Mك�� عاما) ٢١ -١٨(

إل�ها% نح� �تجاهاته� لي�تي�% م�قع ىعل إل�هابية لتن@يما� لفي	ي�ها�.  

Éàn©@ò�a‰†ÛaZ@ @

  .�;ناL Mك�� عا�) ٢١ -١٨ (س< م< لم�هقي< ىف ل	�سة مجتمع يتمثل

òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

  .عا�) ٢١ -١٨ (م< لم�هقي< م< مف�	5 ٤٠٠ ىف تتمثل عش�ئية عينة



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)�ŠÈm@´ÔçaŠ½a@pbçìí†îÐÛ@pbàîÄänÛa@(…  ١٤٢ 

paë…c@ò�a†ÛaZ@ @

ستبيا< ستما�5 Gلعينة ىعل ت4بلم�هقي< (لبش�ية .(  

…ë†y@ò�a‰†ÛaZ@ @

إل�هابية يما�لتن@ لفي	ي�ها� لم�هقي< تع�N ىف تتمثل: لم�ض�عية لح	�	 .١ 

إل�ها% نح� باتجاهته� �عالقته لي�تي�% ىعل.  

 شه� م< ل1منية لفت�5 خالل لم�هقي< م< عينة ىعل تتمثل: ل1منية لح	�	 .٢

ستما�5 ت4بيG ت� ىلت لفت�5 ى�ه ٢٠٢١ Kغس94 شه� ى;ل ٢٠٢١ ي�لي� 

لبيانا� لجمع فيها الستبيا<.  

wöbnã@ò�a‰†ÛaZ@ @

لي�تي�% لم�قع ستخ	مه� حس% لعينة Kف�	 ت�1يع �:  
  للن�^ �فقا لي�تي�% لم�قع لمبح�ثي< ستخ	� مع	ل يمثل) ١ (لج	�ل

لن�^  إلجمالي ;ناL Mك��  
لمع	ل Y % Y % Y % 

ئما	 ٦٥,٠ ٢٦٠  ٥٨,٨ ٩٧  ٦٩,٤ ١٦٣  

  ٣٠,٥ ١٢٢  ٣٦,٤ ٦٠  ٢٦,٤ ٦٢  Kحيانا

إلجمالى ١٠٠,٠ ٤٠٠  ١٠٠,٠ ١٦٥  ١٠٠,٠ ٢٣٥  

لح�ية 	�جة ٤,٩٠٩= ٢كا قيمة =٢، Oلمعن�ية مست�لة غي�= ل	اللة ٠,٠٨٦= 	.  

لج	�ل م< يتضح Gلساب >K لمبح�ثي< م<% ٦٥لي�تي�% م�قع يستخ	م�<  

 ٤,٩٠٩ بلغ� ٢كا قيمة �بحسا% ،)Kحيانا (منه�% ٣٠,٥ يستخ	مه بينما ،)	ئما(

 �ج�	 ع	� LلY ى�يعن. ا;حصائي 	لة غي� قيمة ى�ه ،٢= ح�ية 	�جة عن	

 �ق	 لي�تي�%، لم�قع ستخ	مه� �مع	ل لمبح�ثي< ن�^ بي< ;حصائيا 	لة عالقة

 شخ� ألO فيمك< ستخ	مه �سه�لة �شه�ته لم�قع ��` ى;ل LلY ي�جع

لنتيجة هL, تتفG كما الستخ	مه، عالية مها�� ت4ل% 	�< لم�قع على ل	خ�ل 

 عينة مف�	� مع@� K< ىف )٦()٢٠١٦ (�Gمح� لمنع�عب	 نهلة 	�سة مع

ئما "ستخ	مه �نسبة للي�تي�% يتع�ض�< ل	�سة	 "�P٦٩,٥ بنسبة جا .%  

لتن@يما� Kنش4ة ع< في	ي�ها� �تنش� لمبح�ث�< يتابعها ىلت لي�تي�% م�قع Kه�) ٢( 	�لج 
  للن�^ �فقا إل�هابية

لن�^ إلجمالي ;ناL ^ Mك�� 

لم�قع Y % Y % Y % 

Rع	 ٥٠,٨ ١٥٥ ٣٩,٤ ٤٣ ٥٧,١ ١١٢ 

>لمسلمي< إلخ� ٢١,٦ ٦٦ ١٨,٣ ٢٠ ٢٣,٥ ٤٦ 

لقاع	5 تن@ي� ١٠,٨ ٣٣ ١٢,٨ ١٤ ٩,٧ ١٩ 

Oخ�K ١٠,٢ ٣١ ١٩,٣ ٢١ ٥,١ ١٠ 

لنص�5 جبهة ٦,٦ ٢٠ ١٠,١ ١١ ٤,٦ ٩ 

إلجمالى ١٠٠,٠ ٣٠٥  ١٠٠,٠ ١٠٩  ١٠٠,٠ ١٩٦  

ل	اللة ٠,٠٠٠= لمعن�ية Oمست� ٤=لح�ية 	�جة ٢٢,٨٦٣= ٢كا قيمة =٠,٠٠١  

لج	�ل م< يتضح Gلساب Pم�قع جا) Rع ىلت لي�تي�% م�قع Kه� مق	مة فى) 	

 بلغ� بنسبة إل�هابية لتن@يما� Kنش4ة ع< في	ي�ها� �تنش� لمبح�ث�< يتابعها

 ث� ،%٢١,٦ بلغ� بنسبة لثانية لم�تبة ىف) لمسلمي< إلخ�< (ث� ،%٥٠,٨

 ،%٦,٦ بنسبة) لنص�5 جبهة (�Kخي� ،%١٠,٨ بلغ� بنسبة) اع	5لق تن@ي�(

لة قيمة ى�ه ،٤= ح�ية 	�جة عن	 ٢٢,٨٦٣ بلغ� ٢كا قيمة �بحسا%	 

 م�قع �Kه� لمبح�ثي< ن�^ بي< ;حصائيا 	لة عالقة �ج�	 LلY ى�يعن. ;حصائيا

 عن	 إل�هابية لتن@يما� Kنش4ة ع< في	ي�ها� �تنش� يتابع�نها ىلت لي�تي�%

Oلباحثة تفس�%. ٩٩,٩ ثقة مست� >K >لمبح�ثي في	ي�ها� يتابع�< لLي< 

 لتن�^ ىأل�ل لم�تبة ىف) 	ئما (لي�تي�% م�قع ىعل إل�هابية لتن@يما�

لمصا	� ع< تختل> معل�ما� �ل�ج�	 لفي	ي�ها� مضامي< ،Oألخ� Gتتف� ,Lه 

سة مع لنتيجة�	 Mehdi Semati (2018)
ست ىف (10)� للت��يج لص�� 	عR خ	

لهائل، لتأثي�ها ن@� �ل�ع% �مق	 OLللخ�>، مشاه	 تخلفه  >; Yفيإلنف�ج� 

أل�قا� �كتابة للت�صل تكن�ل�جية ك�سيلة لغ�بية إلعال� �سائل ب�س4ة ستخ	� 

لخاصة �ألماك< Rع  . ب	

لي�تي�% ىعل إل�هابية لتن@يما� تع�ضها ىلت للفي	ي�ها� لمبح�ثي< متابعة 	�فع) ٣ (ج	�ل  

الستجابة م�فG ما ح	 ;لى م�فG غي�  
ل	�فع Y % Y % Y % 

لمت�س4 
لحسابي 

<إلنح� 
لمعيا�' 

ل�1< 
لنسبي 

إل�هابي لتن@ي� ع< معل�ما� ىعل للحص�ل ٨٨,٣ ٠,٦٨٢ ٢,٦٥ ٧٦,٧ ٢٣٤ ١١,٥ ٣٥ ١١,٨ ٣٦ 

Y فه��	;� Mإل�هابية يما�بالتن@ لمتعلقة ألح	 ٨٦,٠ ٠,٦٣٩ ٢,٥٨ ٦٦,٢ ٢٠٢ ٢٥,٦ ٧٨ ٨,٢ ٢٥ 

لفه� س�يعة �سيلة لي�تي�% ٨٥,٧ ٠,٦٣٠ ٢,٥٧ ٦٤,٦ ١٩٧ ٢٧,٩ ٨٥ ٧,٥ ٢٣ 

إل�هابية لتن@يما� ح�ل معل�ما� �تعميG 1يا	5 ٨٤,٠ ٠,٦٣٩ ٢,٥٢ ٥٩,٧ ١٨٢ ٣٢,٥ ٩٩ ٧,٩ ٢٤ 

تجاها� ىعل للتع�> P�K� لتن@يما�إل�هابية  ٨٣,٧ ٠,٦٦٤ ٢,٥١  ٦٠,٧ ١٨٥  ٢٩,٨ ٩١  ٩,٥ ٢٩ 

إلجمالي ٣٠٥    

لج	�ل م< يتضح Gلساب >K ستجابا�لمبح�ثي< متابعة 	�فع ح�ل لمبح�ثي<  

 للحص�ل (جاP �ق	 لي�تي�% ىعل إل�هابية لتن@يما� تع�ضها ىلت للفي	ي�ها�

 ،٨٨,٣ ىنسب �1<ب ىأل�ل لم�تبة فى) إل�هابي لتن@ي� ع< معل�ما� ىعل

�Pفه� (�جا Y�	;� Mلثانيه لم�تبة فى) إل�هابية بالتن@يما� لمتعلقة ألح	 

 ب�1< لثالثة لم�تبة فى) لفه� س�يعة �سيلة لي�تي�% (�جا�P ،٨٦ ىنسب ب�1<

 فى) إل�هابية لتن@يما� ح�ل معل�ما� �تعميG 1يا	5 (�جا�P ،٨٥,٧ ىنسب

تجاها� على للتع�> (جاK� �Pخي� ،٨٤ ىنسب ب�1< ل�بعة لم�تبة P�� 

لتن@يما� K< ;لى LلY ي�جع �ق	 ،٨٣,٧ ىنسب ب�1<) إل�هابية لتن@يما� 

 في	ي�هاتها لمشاه	5 لم�هقي< �ستق4ا% لجL% متن�عة Kسالي% تستخ	� إل�هابية

لي�تي�% ىعل .Gتتف ,Lلنتيجة ه Kك	� حيM )٦()٢٠١٦ (مح��G نهلة 	�سة مع 

أل�لى لم�تبة فى لمعل�ما� على �لحص�ل لي�تي�% ستخ	� جاK Pنه 	�سةل.  

لي�تي�% م�قع على لمبح�ثي< تابعها لتى ألح	K Mه�) ٤ (ج	�ل  
الستجابة  	ئما Kتابعها تابعها ما Kحيانا م4لقا تابعها ل�  

Mألح	 Y % Y % Y % 
لمت�س4 
لحسابي 

<إلنح� 
لمعيا�' 

ل�1< 
لنسبي 

 ٨٦,٠ ٠,٦٤٤ ٢,٥٨  ٦٦,٩ ٢٠٤  ٢٤,٦ ٧٥  ٨,٥ ٢٦ سيناP بشمال لق�	ي9 ك�� كمي< ىعل لهج�� إل�هابية لعملية

<لقاه�K 5م< م	ي�ية مبنى سته	 ٨٣,٣ ٠,٦٥٥ ٢,٥٠  ٥٨,٤ ١٧٨  ٣٢,٨ ١٠٠  ٨,٩ ٢٧ 

لهج�� Oم�	ل ٨٢,٧ ٠,٦٢٣ ٢,٤٨  ٥٤,٤ ١٦٦  ٣٨,٧ ١١٨  ٦,٩ ٢١ سيناP بشمال عب	ل ببئ� ل��ضة مسج	 ىعل 

�أل��� معه	 Kما� ميك��با� ىبسيا�ت متفج�5 م�	 تح�O ىمالك سيا�5 ص4	 ٨٢,٧ ٠,٦٢٣ ٢,٤٨  ٥٤,٨ ١٦٧  ٣٨,٤ ١١٧  ٦,٩ ٢١ 

 ٨٢,٠ ٠,٦١٧ ٢,٤٦  ٥٢,١ ١٥٩  ٤١,٣ ١٢٦  ٦,٦ ٢٠ سيناP جن�% Kم< م	ي�ية ىمبن تفجي�

< ٨١,٠ ٠,٦٤٦ ٢,٤٣  ٥١,٨ ١٥٨  ٣٩,٧ ١٢١  ٨,٥ ٢٦ �فح ىف ةلح�بي لمخاب�� ىمبن سته	

ألم< جن�% مLبحة O1لم�ك ٨٠,٧ ٠,٦٨٤ ٢,٤٢  ٥٣,١ ١٦٢  ٣٥,٧ ١٠٩  ١١,١ ٣٤ ب�فح 

إلجمالي ٣٠٥    

لج	�ل م< يتضح Gلساب >K ستجابا� تابعها ىلت ألح	K Mه� ح�ل لمبح�ثي< 

 كمي< ىعل لهج�� إل�هابية لعملية( جاP �ق	 لي�تي�% م�قع ىعل لمبح�ث�<

سته	> (�جاP ،٨٦ ىنسب ب�1< ىأل�ل لم�تبة فى) سيناP بشمال لق�	ي9 ك�� 

لهج�� (�جاP ،٨٣,٣ ىنسب ب�1< لثانيه لم�تبة فى) لقاه�K 5م< م	ي�ية ىمبن 
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Oم�	ل ىمالك سيا�5 ص4	�(�) سيناP بشمال عب	ل ببئ� ل��ضة مسج	 ىعل 

Oتح� لثالثة لم�تبة فى) أل��� معه	 Kما� ميك��با� ىبسيا�ت متفج�5 	م� 

لم�تبة فى) سيناP جن�% Kم< م	ي�ية ىمبن تفجي� (�جاP ،٨٢,٧ ىنسب ب�1< 

 فى) �فح ىف لح�بية لمخاب�� ىمبن سته	> (�جاP ،٨٢ ىنسب ب�1< ل�بعة

لم�كO1 م<أل جن�% مLبحة (جاK� Pخي� ،٨١ ىنسب ب�1< لخامسة لم�تبة 

لباحثة �تفس�. ٨٠,٧ ىنسب ب�1<) ب�فح YلL لعمليا� كث�5 ى;للج�ئ� � 

لقاه�5 مثل ألماك< م< بكثي� إل�هابية Pي�ها� �شه�5 �غي�ها �سينا	في ,Lه 

لي�تي�%، �خاصة ىالجتماع لت�صل م�قع كافة ىعل إل�هابية لعمليا� 

Gتتف� ,Lلنتيجة هسة مع �	 Oم�� 	لعب �ج�	 ل	�سة Kك	� )٤()٢٠٢٠ (ل4ي>

Gف�� �L اللة	هقي< بي< ;حصائية  مLبحة Kح	M (متابعة ىف ل	�سة عينة لم�

ألم< جن�	 O1لم�كقتحا� -ب�فح  Nقسا� بعK لش�4ةلم�هقي< لصالح) .  

إل�هابية لتن@يما� في	ي�ها� نح� لمبح�ثي< تجاها� مقيا9 ي�ضح) ٥( ج	�ل  
الستجابة  م�فG محاي	 م�فG غي�  

�لعبا� Y % Y % Y % 
لمت�س4 
لحسابي 

<إلنح� 
لمعيا�' 

ل�1< 
لنسبي 

لق�مى ألم< بته	ي	 Oلعسك�ل4ائفية �بf�1 ىلع�ب ل	يمق�4ى إل4ا� �ضع> � ٩١,٠ ٠,٥١١ ٢,٧٣  ٧٦,٧ ٢٣٤  ٢٠,٠ ٦١  ٣,٣ ١٠ 

لع�بية ل	�ل بي< لسياسية ا�لعالق شكل ىعل ىلسلب لتأثي� ٨٦,٠ ٠,٦٥٠ ٢,٥٨  ٦٦,٩ ٢٠٤  ٢٤,٣ ٧٤  ٨,٩ ٢٧ 

٨٥,٠ ٠,٦٥٣ ٢,٥٥  ٦٣,٦ ١٩٤  ٢٧,٥ ٨٤  ٨,٩ ٢٧ �إلقليمية ل	�لية لمعاه	� ;ب�� ىعل لسياسية لق	�5 ىت	ن 
 سياسيا Kث��

 ٨٤,٧ ٠,٦٦٣ ٢,٥٤  ٦٣,٦ ١٩٤  ٢٦,٩ ٨٢  ٩,٥ ٢٩ الجئي< �Kصبح� بي�ته� م< سيناP ىKهال تهجي�

لقي� بانهيا� �٨٨,٧ ٠,٥٧٠ ٢,٦٦  ٧٠,٥ ٢١٥  ٢٤,٦ ٧٥  ٤,٩ ١٥ �لع�بي لمص�O للمجتمع �لعا	 

Nنخفا Oلتعلي� مست� ٨٥,٧ ٠,٦٥٦ ٢,٥٧  ٦٦,٢ ٢٠٢  ٢٤,٦ ٧٥  ٩,٢ ٢٨ 

لمجتمع فى لعن> ثقافة نش� ٨٥,٧ ٠,٦٠٩ ٢,٥٧  ٦٣,٠ ١٩٢  ٣٠,٨ ٩٤  ٦,٢ ١٩ 
جتماعيا Kث�� 

٨٤,٣ ٠,٦٦٩ ٢,٥٣  ٦٢,٦ ١٩١  ٢٧,٥ ٨٤  ٩,٨ ٣٠ �ل4ائفية �لتميي1 عنص�يةل 

لسياحة �نهيا� ض�% ٨٦,٠ ٠,٦٠٨ ٢,٥٨  ٦٤,٣ ١٩٦  ٢٩,٥ ٩٠  ٦,٢ ١٩ 

أل1	ها� مست�O ى�ت	ن لفق� نسبة با�تفا^ ٨٥,٧ ٠,٦٠٩ ٢,٥٧  ٦٣,٣ ١٩٣  ٣٠,٥ ٩٣  ٦,٢ ١٩ 

لع�بية لتنمية م8ش�� �ضع> ألسعا� ��تفا^ لتضخ� ٨٥,٧ ٠,٦٢٥ ٢,٥٧  ٦٤,٦ ١٩٧  ٢٨,٢ ٨٦  ٧,٢ ٢٢ 
قتصا	يا Kث�� 

لب4الة نسبة �تفا^ NنخفاK� لم�تبا� ٨٤,٣ ٠,٦٥٩ ٢,٥٣  ٦٢,٣ ١٩٠  ٢٨,٥ ٨٧  ٩,٢ ٢٨ 

 ٨٧,٠ ٠,٥٩٢ ٢,٦١  ٦٦,٦ ٢٠٣  ٢٧,٩ ٨٥  ٥,٦ ١٧ مختلفة تيا�� بي< لفك�ية إلنقساما� م< إلسالمى لعال� معانا,

�إلسالمى بال	ي< إلهتما� �ع	� ل	ينية لثقافة نق 1لصحيحة مفاهيمه �;ب� ٨٧,٠ ٠,٦٠٩ ٢,٦١  ٦٧,٢ ٢٠٥  ٢٦,٢ ٨٠  ٦,٦ ٢٠ 

Gباألنغال Oلفك�لثقافية �لع1لة  ٨٦,٧ ٠,٥٨٣ ٢,٦٠  ٦٤,٩ ١٩٨  ٣٠,٢ ٩٢  ٤,٩ ١٥ 
 فك�يا Kث��

NنخفاK Oلثقافة مست� ٨٥,٧ ٠,٦٠٤ ٢,٥٧  ٦٣,٠ ١٩٢  ٣١,١ ٩٥  ٥,٩ ١٨ 

إلجمالي  ٣٠٥    

لج	�ل م< يتضح Gلساب >K ستجابا�لسياسية التجاها� ح�ل لمبح�ثي<  

لق�مى ألم< بته	ي	 (جاP �ق	 إل�هابية، لتن@يما� في	ي�ها� نح� للمبح�ثي< 

Oلعسك�لم�تبة فى) ل4ائفية �بf�1 ىلع�ب ل	يمق�4ى إل4ا� �ضع> � 

 بي< لسياسية لعالقا� شكل ىعل ىلسلب لتأثي� (�جا�P ،٩١ ىنسب ب�1< ىأل�ل

لسياسية لق	�5 ىت	ن (�جا�P ،٨٦ ىنسب ب�1< لثانيه لم�تبة فى) لع�بية ل	�ل 

 ،٨٥ ىنسب ب�1< لثالثة لم�تبة فى) �إلقليمية ل	�لية لمعاه	� ;ب�� ىعل

 ىنسب ب�1<) الجئي< �Kصبح� بي�ته� م< سيناP ىKهال تهجي� (جاK� �Pخي�

إلجتماعية التجاها� ح�ل لمبح�ثي< ستجابا� K< كLلY �يتضح ،٨٤,٧ 

لقي� بانهيا� (جاP �ق	 إل�هابية، لتن@يما� في	ي�ها� نح� للمبح�ثي< �لعا	� 

 �جا�P ،٨٨,٧ ىنسب ب�1< ىأل�ل لم�تبة فى) �لع�بي لمص�O للمجتمع

)Nنخفا Oلتعلي� مست�لثانية لم�تبة فى) لمجتمع ىف لعن> ثقافة ش�ن(�)  

 ىنسب ب�1<) �ل4ائفية �لتميي1 لعنص�ية (جاK� �Pخي� ،٨٥,٧ ىنسب ب�1<

٨٤,٣، >K� ستجابا� نح� للمبح�ثي< إلقتصا	ية التجاها� ح�ل لمبح�ثي< 

لم�تبة فى) لسياحة �نهيا� ض�% (جاP �ق	 إل�هابية لتن@يما� في	ي�ها� 

ال1	ها� مست�O ى�ت	ن لفق� نسبة با�تفا^ (�جا�P ،٨٦ ىنسب ب�1< ىلأل� (

لثانيه لم�تبة فى) لع�بية لتنمية م8ش�� �ضع> ألسعا� ��تفا^ لتضخ�(� 

لب4الة نسبة �تفا^ (جاK� Pخي� ،٨٥,٧ ىنسب ب�1< NنخفاK� لم�تبا� ب�1<) 

لفك�ية التجاها� ح�ل لمبح�ثي< ستجابا� K< يتضح يضا �منه ،٨٤,٣ ىنسب 

إلسالمى لعال� معانا5 (جاP �ق	 إل�هابية لتن@يما� في	ي�ها� نح� للمبح�ثي< 

الهتما� �ع	� ل	ينية لثقافة نق�(�) مختلفة تيا�� بي< لفك�ية النقساما� م< 

إلسالمى بال	ي< 1 ،٨٧ ىنسب ب�1< ىأل�ل لم�تبة فى) لصحيحة مفاهيمه �;ب�

Pباال (�جاGنغال Oلفك� ،٨٦,٧ ىنسب ب�1< لثانية لم�تبة فى) لثقافية �لع1لة 

نخفاN (جاK� �Pخي� Oلثقافة مست�  .٨٥,٧ نسبي ب�1<) 

لباحثة تفس� YلL >لة بأ�	لألم< ألستق�� 1ع1عة خالل م< سياسيا تأث�� � 

 سة	� مع لنتيجة هL, �تختل>. لمجتمع ىف ىألمن النفال� �ح	�M ىلق�م

ل	�سة Kك	� حيM )٥()٢٠١٧ (Kحم	 سي	 محم	 	�سة >K Oلق�القتصا	ية  

إل�ها%، م�جهة ىف 	ئما م�قفا تتخL ل� إلعال� �سائل ىف لمتحكمة �لسياسية 

لق�O مع إلعال� �سائل ىف لمتحكمة لق�O مصلحة حس% لم�ق> ختل> بل 

إل�هابية، Mفق� حي يناي� ٢٥ ث��تى �بي< ناي�ي ٢٥ ث��5 قبل مصالحهما ت�

� Kية هناY تك< ل� لLلY ي�ني� �٣٠�	K ،جهة بع	 لمصالح ختلف� �حي< للم�

القتصا	ية لق�O قبل م< �لم�جهة لتص	O عمليا� ب	�K ي�ني� ٣٠ ث��5 

  .لإل�ها% �لسياسية

ÉuaŠ½aZ@ @

١. PسماK 	حمK 5	;لبشيهى، ج� ��	إلعال� �سائل  بمخا�4 ل�عى تنمية فى لج	ي	 

أل�ل لع		 ،�إلعالمية ��ل�	�سا� �لبح�/ مجلة مي	نية، 	�سة: إل�ها% 

لش��G، لإلعال� ىلعال ىل	�ل لمعه	 ع< تص	� محكمة علمية 	��ية ي�لي�، 

٢٠١٦.  

سة: لي�تي�% ىعل ىإل�هاب 	عR لتن@ي� ىإلعالم لخ4ا% لب�4يK ،Gمي�5 .٢�	 

لثاني، لع		 عش�، لسا	9 لمجل	 ،�لعا. 	��1ل لبح�/ �لمص	ية �لمجلة تحليلية، 

  .٢٠١٧ ي�نيه إلعال�، كلية لقاه�5، جامعة

 فى لع�بية باللغة �لم�جهة لع�بية إلخبا�ية لقن�� 	�� Kحم	، يس�O سح� .٣

لجمه�� تجاها� تشكيل Oلمص� جامعة ،�كت�	�2 	سالة إل�ها%، نح� 

عة قس� إلعال� كلية لقاه�5،Lإل   .٢٠٢١ لتلف1ي�<،�

٤. Oم�� 	لل4ي>عبلي�تي�% ىعل إل�هابية ألح	M في	ي�ها� عالقة محم	،  

Oألم< بمست�لعا	يي< لم�هقي< ل	O ىالجتماع  O�L� ،إلعاقة �لبح�/ مجلة 

أل1ه�، جامعة إلعال�، كلية ،٢` ،٥٤^ ،�إلعالمية ٢٠٢٠.  

 م< إل�ها% م�جهة ىف �لسياسية القتصا	ية لق� O	�� Kحم	، سي	 محم	 .٥

لصح> لجمه�� م< عينة على �تحليلية مي	نية 	�سة إلعال� �سائل خالل� 

 شم9، عي< جامعة ،١ لع		 ،٤٥ لمجل	 ،�أل��� كلية ح�ليا� لمص�ية،

٢٠١٧.  

لمنع�عب	 نهلة .٦ ،Gمح�� ��	لي�تي�% لقضايا ح�ل بالمع�فة لم�هقي< ;م		 ىف  

ل	�سا� معه	 شم9، عي< جامعة منش��5، غي� 	ماجيستي 	سالة لع�بية، 
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  .٢٠١٦ لل4ف�لة، لعليا

٧. O	هنا 	، محم	تيجية نح� سعيلمت�4> �لفك� إل�ها% لمكافحة ;عالمية ست� 

 ،ماجيستي	 	سالة إلعال�، ل�سائل �ألمنية الجتماعية لمسئ�لية ض�P ىف

لصحافة، قس� - إلعال� كلية لقاه�5، جامعة ٢٠٢١.  

8. Parekh, Deven, Amarasingam, Amarnath, Dawson, Lorne, and 

Ruths, Derek, "Studying Jihadists on Social Media: A Critique of Data 

Collection Methodologies", Perspectives on Terrorism, Vol. (12), 

Issue (3), June 2018. 

9. Matt Evans, Information dissemination in new media: YouTube and 

the Israeli Palestinian conflict. Media, War& Conflict, (2019), PP 

343- 325. 

10. Semati, Mehdi& Szpunar, Piotr M., "ISIS beyond the spectacle: 

communication media, networked publics, terrorism", Critical Studies 

in Media Communication, Vol. (35), NO.(1), 2018. 
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—‚Ü½a@ @

Òa†çüaZ 	ف�ه ,Lسة هالجتماعى �لتفاعل للف@ى لت�صل �تنمية لحسى لخلل تحسي< فى لحسى لتكامل على قائ� ت	�يبى ب�نامج فاعلية م< لتحقG ;لى ل	� O	ل
لت�ح	 4ي> ض�4% 4K O�Lفال.  
òäîÈÛaZ >سة مجتمع تضمأل4فال م< مجم�عة لحالية ل	� O�L %لتشخيصى ل	ليل لمحكا� 4بقا لت�ح	 4ي> ض�4% م< يعان�< لLي< لت�ح	 4ي> ض�4

) �لعقلية لنفسية لالض�4با� لخام9 إلحصائىDSM- 5ختيا� �كا< (أل4فال خالل م< لعينة  O�L %م�ك1 بعN م< مقص�	5 ب�4يقة لت�ح	 4ي> ض�4
9نجيل� نى م�ك1 - <يب�سيف م�ك1 - لمبك� 	خلللت لت�ب�ية لم8سسة - لك�مة Kغصا< م�ك1 (لقاه�5 بمحاف@ة لخاصة لفئا�( Mت� حي Gختيا� جيليا� مقيا9 ت4بي�
لى لت�ح	 معامل يشي� لLي< ال4فال >صابته�  %م< ل	�سة مجم�عا� �تك�ن ،سنة) ١٢ - ٦ (م< لال4فال ىل1من لعم� يت���J ،مت�س4ة لت�ح	 4ي> باض�4

لLك��( Mألنا4فال ١٠ م< ل	�سة عينة تك�ن� لعينة حج�� بينه� متقا�% بع		) � O�L %لت�ح	 4ي> ض�4.  
paë…üaZ 9صل مقياالجتماعية لمها�� �مقيا9 ىللف@ لت�) 	لتق	ي� جيليا� مقيا�9 ،)لباحثة ;ع	O �عا	ل.	 �تع�ي% ت�جمة (لت�ح	 4ي> ض�4% لتشخي

ل للغة لتنمية ت	�يبى ب�نامج� ،)٢٠٠٥ ،هللاعب	��لت�ح	 4ي> ض�4% O�L أل4فال الجتماعية مها� �لحسى لتكامل باستخ	.  
wöbnäÛaZ سة نتائج كان�لبع	 ىلقبل لقياسي< بي< لتج�يبية لمجم�عة Kف�	 ل	O ىللف@ لت�صل 	�جا� �ت% مت�س4ا� بي< ;حصائيا 	لة ف��G ت�ج	 كالتالى ل	��O
لقياسي< ىف لتج�يبية لمجم�عة Kف�	 	�جا� �ت% ىمت�س4 بي< ;حصائيا 	لة �Gف� ت�ج	 ال� ،لبع	' لقيا9 لصالح O	لبعللف@ي لت�صل مقيا9 على (�لتتبعى (،

الجتماعية لمها�� 	�جا� �ت% مت�س4ا� بي< ;حصائيا 	لة ف��G ت�ج	� O	ل 	لبع	 ىلقبل لقياسي< بي< لتج�يبية لمجم�عة Kف��O لقيا9 لصالحال� ،بع	'ل 
لقياسي< ىف لتج�يبية لمجم�عة Kف�	 	�جا� �ت% ىمت�س4 بي< ;حصائيا 	لة ف��G ت�ج	 O	لبعالجتماعية لمها�� مقيا9 على �لتتبعى ."  

The Effectiveness of a Training Program Based on Sensory Integration 

to Improve Verbal Communication and Social Skills in Autistic Children 

Objective: The verification of the effectiveness of an educational program based on sensory integration in improving verbal communication and 

social skills in autism spectrum disorder patients. 

Sample: The population consists of a group of children with autism spectrum disorder that were diagnosed according to Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM- 5 and the sample was chosen according to a few steps. 

Method: It was chosen purposively from centers for people with special needs in Cairo governorate (Aghsan Al Karma center- Early Intervention 

Educational Foundation- Abu Sefein Center- Ni Angelos Center). Sample Characteristics' Age, children with autism disorder in the age group (6-

12) years, Gender: Boys and girls of approximate number, and consists of 10 subjects. 

Tools: Verbal Communication and Social skills scales (prepared by the researcher), Gilliam Estimated Scale for Autism Diagnostics, and a

training program for the development of language and social skills for autistic children using sensory integration. 

Results: There are statistically significant differences between the mean degrees of verbal communication among the experimental group 

members between the two assessments, the pre and post assessments, in favor of the post assessment, There are no statistically significant 

differences between the mean scores of the experimental group members in the two assessments (post and follow- up) on the verbal 

communication scale, There are statistically significant differences between the mean scores of social skills among the experimental group 

members between the pr and post assessments in favor of the post assessment, and There are no statistically significant differences 

between the mean scores of the experimental group members in the two assessments (post and follow- up) on the social. 
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 ;لى ل�ص�ل لع	� غم�ضا لنمائية الض�4با� Kكث� م< لت�ح	 ض�4% يع	

لحقيقية Kسبابه YلL5 �ك	بة ش كأنشغال تمي1, ىلت لتكيفية غي� لسل�كية النما4 �غ�

ته ل4فلLنسحابه بللف@ى ت�صله �قص�� الجتماعية مها�ته �عج1 لش	ي	 � 

للف@ى �غي� OLل �ال لمحي4ي< مع لبناP ىالجتماع لتفاعل �بي< بينه يح�ل 

لت�صلية لتعبي�� فه� يست4يع  لالستجابة قابل �غي� متعا�< غي� ي@ه� ما فكثي�

  ).١٣: ٢٠٠٠ خ�له، يحيى. (سلبية سل�كيا� عنه فيص	�

Lتهت� ل ,Lسة هلمها� للف@ى لت�صل مها�� بتنمية ل	��� ع< الجتماعية 

Gيبى ب�نامج �4ي�	لتكامل على قائ� تللف@ى لت�صل لتنمية لحسى  �لمها�� 

الجتماعية O	4فال لK 	لت�ح.  

òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

< ىف ل	�سة مشكلة تتمثل Y5 هنا�	سا� ىف نسة ;لى تجه� لتى ل	��	 

لحسى، لخلل 	للف@ى لت�صل لتنمية ىحسل لتكامل على تعتم	 ىلت لب�مج ;ع	 

�الجتماعية �لمها� O	4فل ل %لت�ح	 4ي> ض�4) YلL� فى 	�	4لع� ما ح 

للف@ى لت�صل تنمية ىف ىلحس لتكامل Kهمية �غ�) لباحثة عليه �لمها�� 

الجتماعية O	ل4فل ل LO <4ي 	لت�حلب�	يني، ف�` يم<. ( ٣ ،٢٠٠٦(  

Lسة فأ< لللف@ى لت�صل لتنمية ىلحس لتكامل على قائ� ى�يبت	 ب�نامج 	� 

�الجتماعية �لمها� O	4فال لK %ألهمية بالغ Kم� Kصبح لت�ح	 4ي> ض�4 

 �م<Lه Gلمن4ل ىت	�يب ب�نامج فاعلية ما لتالى لتسا8ل ىف ل	�سة مشكلة تثي� 

 ل	O جتماعيةال �لمها�� ىللف@ لت�صل لتنمية ىلحس لتكامل على قائ�

%لت�ح	؟ ض�4  

Ò†ç@ò�a‰†ÛaZ@ @

 فى لحسى لتكامل على قائ� ت	�يبى ب�نامج فاعلية م< لتحقG ;لى ل	�سة ه	ف�

الجتماعى �لتفاعل للف@ى لت�صل تنمية O	4فال لK % �تتح		 لت�ح	، ض�4

آلتى في ل	�سة همية:  

لن@�ية ألهمية .١:  

 K.  Y5 هنا�	سا� فى ن ىت	�يب ب�نامج فعالية م	O ب	�سة هتم� ةلع�بي ل	�

للف@ى لت�صل �تنمية ىلحس لتكامل على قائ� �الجتماعية �لمها� O	ل 

لت�ح	 ض�4% 4Kفال.  

 %.  Pلقا; Pلض� بها يسه� ىلت �لتعليمية �لت�ب�ية لعالجية لف�ئ	 بعN على 

لمع�فية لناحية م< لت�ح	 ض�4% 4فل مساع	5 ىف ىلحس لتكامل 

لح�كية �للغ�ية �إلجتماعية�.  

لت4بيقية ألهمية .٢:  

 K.  5	الستفا عن	 لت�ح	 ض�4% ب4فل لخاصة �لمع4يا� لمعل�ما� م< 

لحسي لتكامل ستخ	� ىعل تعتم	 لتى لعالجية لب�مج تصمي�.  

 %.  O	فاعلية م �أل	� 	 على لقائ� لت	�يبى لب�نامج فى لمستخ	مة �لم�

لحسى امللتك O	5 �مPلب�نامج كفالت�صل �تنمية لحسى لخلل عال` فى  

للف@ى �الجتماعية �لمها� O	4فال لK %لت�ح	 ض�4.  

áîçbÐß@ò�a‰†ÛaZ@ @

� %لت�ح	 ض�4 Autism :Oسامة �ي� Gلش�بين فا�� Kح	 بأنه لت�ح	 ى

 ىلعصب جها1ل ىف ض�4% ع< تنتج لتى لشاملة ال�تقائى لنم� ض�4با�

لمخ ىف ى�@يف خلل عنه ينتج مما لم�ك1'، O	8لتفاعل ىف قص�� ;لى ي 

 �ي@ه� لتخيل، على لق	�5 �ع	� ىللف@ �غي� ىللف@ لت�صل ى�ف ىالجتماع

سامة. (ل4فل عم� م< أل�لى لسن�� ىف Gلش�بيني فا�� ،٢٩: ٢٠١٣.(  

لنم� فى ض�4% ه� هبأن لت�ح	 ض�4%: للت�ح	 الج�ئى لتع�ي> 

لتفاعل لت�صل فى ش	ي	 �قص�� لنف9 على ألنغالG ;لى Oي8	 مما ىلعصب� 

 م< �ألنسحا% لمحي4ه �لبيئه باألخ�ي< الهتما� �ع	� ألخ�ي< مع ىألجتماع

لسل�Y مثل لمض�4بة لسل�كيا� بعN ;لى باإلضافة الجتماعية لم�ق> 

لنم4ى، Yسل�� PLي; ،�Lللتقلي	 ىلتخيل للع% فى ش	ي	 قص�� �.  

لحسي لتكامل � Sensory Integration (SI) :لتكامل عملية ع< عبا�5 ه� ىلحس 

لبيئة �م< إلنسا< جس� 	خل م< إلحسا9 تن@ي� ;لى ته	> حي�ية عصبية 

لبيئة مع فعال بشكل جسمه ستخ	� م< إلنسا< لتمكي< �LلY به لمحي4ة 

  ).٤: ٢۰۰٩ حسي<، لسي	 4>عا. (لمحي4ة

 بي�ل�جية عصبية عملية بأنه ىلحس لتكامل: لحسي للتكامل الج�ئى لتع�ي>

لمخ بها �ين@� يصن> ىلت ل�4يقة ;لى تشي� 	خلية �لمختلفة لحسية لمثي� 

لبيئة م< لقا	مة Yل�4يقة تلألج1P يجمع K< للمخ تسمح ىلت  Gمتكامل كل لخل 

 مع نتفاعل < نست4يع حتى لحسية لمثي�� تلY على لمعنى بإضافة يق�� كما

لمحي4ة لبيئة 5Pبكفا.  

للف@ي لت�صل � Verbal Communication :م< مجم�عة ه� �للغ�ية لخب� 

 بج�ن% �تتصل مح		, لغ�ية �مها�ية تعليمية Kنش4ة مجم�عة تتضم< لمتكاملة

لتفاعل لن@ا� ع< عبا�5 �ه�. �كتابه �5ق�P �ح	يK Mستما^ م< أل�بعة للغة 

Oللغ� �يشتمل لنا9 م< جماعة �K شخصي< بي< Lلقس� ه لنقل ك�سيلة للغة 

لت�ح	 O�L م< ال4فال ي@ه� لمتلقى ;لى لمص	� م< �ل�سائل لمعل�ما� 

ل4ل%، لتعبي�ية للغة خالل م< للف@ى، لت�صل مها�� فى �ضحا قص��� 

�ستخ	�   ).٢١: ٢٠١٤ شحاته، حس<. (لمختلفة حتياجاته� ع< للتعبي� للغة

لت�صل ه�: للف@ى للت�صل الج�ئى لتع�ي> OLللكلما�، خالل م< يت�  

YلLيمك< �ب >K >صل يك� ثنائى ت�صل �ه� كتابيا �K شف�يا ت�صال للف@ى لت�

لجان% Yلم�سل فيه يشت�لمستقبل �.  

� �< محم	 سهي� �ت�Social Skills :O ةالجتماعي لمها� �الجتماعية لمها� 

 مع �لتعا�< �الستقالل Kق�نه مع ىالجتماع لتفاعل على لف�	 ق	�5 هى

� ضب4 على �لق	�5 الخ�ي<Lل ىف لشخصية لمها�� ت�ف� جان% ;لى. 

 ىف تحك�ل على لق	�5 مع �لتص�فا� ألم�� �ت	بي� بناP ;يجابية عالقا� ;قامة

�  ).١١٢: ٢٠٠٢ محم	، سهي�. (ألكا	يمية لمها�

الج�ئى لتع�ي> �الجتماعية للمها� :�نها سا9 على الجتماعية لمها� 

 �م	�سته �س�ته مجتمعه مع لمناس% ىالجتماع لت�فG على ل4فل تساع	

  .�Kق�نه

pb�a‰…@òÔib�Z@ @

لت�ح أل4فال للف@ى لت�صل تنا�ل� 	�سا� �	:  

 بعن�< Finn, Miguel& Ahearn) ٢٠١٢ (�Kهي�� �ميق�ل في< 	�سة .١

 لل4لبا� ل�@يفى الستقالل على لت�ح	 O�L م< أل4فال ت	�ي% فاعلية"

للف@ية Mand لتسميا�للف@ية � Tact .ف�	لتع�> ;لى ه فاعلية م	O على 

 للف@ية لل4لبا� ل�@يفى الستقالل على لت�ح	 O�L م< أل4فال ت	�ي%

Mand لتسميا�للف@ية � Tact .لعينة �تك�ن� عم� فى ت�ح	 4Kفال ٤ م< 

� �كان� ،)٦ - ٣(�	K سة معب�5 �ح	5 كلمة (لمف�	� ;ختبا� مقيا9 ل	�

 ;ع4اP ت� كLلY �بع	O، قبل كمقيا9 لأل4فال EOWPVT ص��5 ع<

� �Kبعة أل4فال�	K ما �يسأله للتسمية شكل ،Lه �K ا��تعليم شكل ,Pلبنا 

� ح�كى تقلي	 منه� 4ل% �كLلWidgets، Y ت�كيبا� م< ق4ع �Kبع باستخ	

 كل لمكعبا� لت�كي%Lمه ت� هستخ	 Pل4لبا� لبناللف@ية  Mand 

للف@ية �لتسميا� Tact .سف�� K@ه�� �Kال	 �Kبعه < ع< ل	�سة نتائج 

>K Yل تأثي� هنا	ل4ل% بي< ;نتقالى �تأثي� متبال4ل% K< حيM مية�لتس  

لتسمية تق	� على ي8ث� >K� لتسمية م< ل4ل% ت��4 فى ;يجابى تأثي� لها 

لبع	 لقيا9 لصالح نتائج خاللO ختبا� ىف EOWPVT. 

لفتيانى لمقص�	عب	 كمال كمال 	�سة .٢) ٢٠١٧ (> ب�نامج فعالية "بعن�

O	شا�K سل�كى N5 لخف	ح 	ي	لكال� ت�) , سي<تح ىف �Kث�,) لمصا	

لت�صل O	م< عينة ل O�L 4فالK 	لت�ح ب�نامج فعالية ختبا� ;لى ه	ف�". 

O	شا�K سل�كى N5 لخف	ح 	ي	لكال� ت�) , تحسي< ىف �Kث�,) لمصا	



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 
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لت�صل O	م< عينة ل O�L 4فالK 	لت�ح ٨ م< ل	�سة عينة �تك�ن� 

لت�ح	 4ي> O�L م< 4Kفال ��	K� سة لتشخي� جيليا� مقيا9 ل	�

 مقيا9 لت�ح	، ال4فال لكال� ت�	ي	 مقيا9 بلفي�، �كسل� LكاP مقيا9 لت�ح	،

�ل	�سة سف��. لت�ح	 أل4فال) للف@ية �غي� للف@ية (لت�صلية لمها� 

لب�نامج فعالية ع< O	إل�شالكالمى لت�	ي	 ح	 خفN ىف لسل�كى  

),لت�صل �تحسي<) لمصا	 O	م< عينة ل O�L <4ي 	لت�ح.  

لت�ح	 أل4فال الجتماعية لمها�� تنا�ل� 	�سا� � :  

خ��< كا��لي< 	�سة .١�Carolen, et.al. (2004)  > مها�� تحسي< "بعن�

لبص� لت�صلO O	أل4فال ل ;لى ل	�سة ه	ف�". لت�ح	يي< م< لصغا� 

لبص� لت�صل مها�� تحسي<O O	أل4فال للت�ح	يي< م< لصغا�  

 عينة �تك�ن� الجتماعيه، بالمشا�كة خاصة ت�صل صع�با� ل	يه� �لLي<

 ١٠ مجم�عة كل مجم�عتي< ;لى تقسيمه� ت� ت�ح	يا 4فال ٢٠ م< ل	�سة

% ٧٥ل لت�ح	 تشخي� �ت� سن��) ٥ - ٣ (بي< ما عما�ه� تت��4K Jفال

لت�صل م< تمنعه� ش	ي	5 لغ�ية ;عاقة ل	يه�% ٢٥ Kما لمشا�كي< م< 

سب�^، م	� على �ف�	يا �	يثا لغ�يا عالجا ل	�سة 	م��سخ. الجتماعى 

 مع ل�عاية �مق	مى ألباP بي< لفعالة لمحا	ثة على قائ� للت�صل ب�نامج

أللعا% ىف لمشا�كة م< عالية مست�يا� ع< ل	�سة سف��. أل4فال 

للغة ىف �ضح تحس< �كا< لت�صلية، لمها�� �ت��4 الجتماعية، 

لمن�4قة لكلما� �1يا	5.  

حم	 لسي	 جاب� ل	ي< حسا� .٢) ٢٠١٨ (>الجتماعى لتفاعل "بعن� O	ل 

لت�ح	يي< أل4فال � ه	ف�". للف@ي غي� للت�صل ت	�يبى ب�نامج باستخ	

 تحسي< ىف ىللف@ غي� لت�صل ىعل لت	�ي% iث� ع< لكش> لى ل	�سة

 4فال ٢٠ م< عينة على بق��4. لت�ح	يي< أل4فال Oل	 ىالجتماع لتفاعل

J� مها�� تق	ي� قائمة باستخ	�. سن��) ١٠ -٥ (بي< ما عما�ه� تت�

 أل4فال ىالجتماع لتفاعل مقيا9 لت�ح	، أل4فال ىللف@ غي� لت�صل

ستما�5 لت�ح	، Oلمست�القتصا	 ىالجتماع �O )	.	خليل، ىبي�م محم 

لب�نامج ،)٢٠٠٣ Jلمقت� �تحسي< ىللف@ غي� لت�صل مها�� لتنمية 

 �ج�	 ع< ل	�سة نتائج سف��. لت�ح	 4Kفال ل	O ىالجتماع لتفاعل

Gلقياسي< بي< ف��لبع	 ىلقبل �O لتج�يبية للمجم�عةلت�صل مها�� ىف  

لبع	 لت4بيG لصالح ىللف@ غي�O 	ت�ج� Gصل ىف ج�ه�ية ف�� غي� لت�

 بي< ف��G ��ج�	 لتج�يبية، لمجم�عة حلصال لب�نامج ت4بيG بع	 ىللف@

لبع	 ىلقبل لقياسي<�O لتج�يبية للمجم�عة لصالح ىالجتماع لتفاعل ىف 

Gلت4بيلبع	' .  

ستخ	� �Kهمية ىلحس بالتكامل لت�ح	 عالقة ع< لكش> تنا�ل� 	�سا� � 

أل4فال �تأهيل ت	�ي% عملية ىف ىلحس بالتكامل �لعال` لحسية ل�4يقة 

لت�ح	يي<:  

 م< لتخفي> ىف ىحس تكامل ب�نامج فعالية "بعن�<) ٢٠١٧ (جا�حى سي	 .١

Nلمشكال� بعلحسية لسل�كية  O	4فال لK O�L %لت�ح	 4ي> ض�4 "

ل	�سة Kه	> كان� Gلتحق م< لتخفي> ىف ىحس تكامل ب�نامج فعالية م< 

Nلمشكال� بعلحسية لسل�كية  O	4فال لK O�L %لت�ح	، >4ي ض�4 

لت�ح	، 4ي> ض�4% O�L م< 4فال ١٢ م< لعينة �تك�ن� J� تت�

لحسية لمشكال� لتقيي� مقيا9 عليه� 4بق� سنة،) ٦,٦ - ٣,٥ (بي< Kعما�ه� 

O	ال4فال ل O�L %لت�ح	 4ي> ض�4) 	لنتائج �سف��). لباحM ;ع	 

لسل�كية لمشكال� تخفي> ىف ىحس تكامل ب�نامج فعالية ع<  لحسية

الحسا9 لف�f ىف لجس� ب�ضع �ألحسا9 للمسية بالمعالجة لم�تب4ة� 

Gلعمي� ف��G ت�ج	 ل� بينما لتج�يبية، لمجم�عة 4Kفال ل	O بالح�كة L 

لسل�كيا� ىف لضاب4ة �لمجم�عة لتج�يبية لمجم�عة بي< ;حصائية 	اللة 

لنتائج �ضح� كما لبص�ية لحسية �لتحس< ستم� LلO ,1ح� 4Kفال 

للمسية بالمعالجة لم�تب4ة لحسية لمشكال� م< كل ىف لتج�يبية لمجم�عة 

الحسا9 لف�f ىف لجس� ب�ضع �ألحسا9� Gلعمي  .بالح�كة 

ت9 	�سة .٢�Watts (2014)  >الستجابة ىلحس لتكامل بي< لعالقة "بعن�� 

ه	> كان�". لت�ح	 4فال ل	O فيها لمبالغ  بي< لعالقة ع< لكش> ل	�سة

تية لحسية للمثي�� فيها لمبالغ �الستجابة SI ىلحس لتكامل عال`L 

تى متجن% (لتحفي1L 1لتحفي (O	4فال لK 	لت�حالمتنا^( ىف تمثل� ى�لت  

لتع% لتململ، ل4عا�، قض� ع<� PثناK P ىف صع�با� لمالب9، �ت	

 4فل ١٢ م< لعينة �تك�ن�). ألسنا< ص�ي� غض%، ع	�نية، للع%،

 مقيا9 �ستخ	م�. سن��) ٩ -٦ (بي< ما عما�ه� �ت��ح� Oت�ح	

لتقيي� مقياDunn, Sensory Proile (1994)، 9 ل	�< لحسى لمل> 

O1لتحفي Durand, Motivation, Assessment Scale (1986) ل	��ن	 

لت	�يبى لب�نامج OLللنشا4ا� �لمتضمنة SI عال` فنيا� على يعتم	  

تية ل	هلي1يةL� ،1لتحفيتى بالم	خل للمسى لم	خل 	مج نشا4ا� L 

لتحفي1، ،Gلتسلسف��. لضغ4 ك�� على لقف1 لت�مب�لي< على لقف1  

� ف��G �ج�	 ع< ل	�سةL اللة	لقيا9 بي< ;حصائية لبع	 ىلقبل �O 

YلL� تجا, ىفلقيا9  O	لبع Mه�� حي@ Kف�	 ق	�5 ىف 1يا	5 لنتائج 

لتى أل4عمة �ن�عية كمية تن�^ �لبلع، �لمضغ ل4عا� قض� على لعينة K	ب 

	أللعا%، مع لتعامل على ق	�ته� ىف تحس< بتنا�لها، لعينة Kف� Pختفا 

Yلسل�ألسنا< ص�ي� ع< لت�ق> لع	�نى، .  

kîÔÈm@âbÇ@óÜÇ@pb�a‰†Ûa@òÔib:ÛaZ@ @

 قص�� ل	يه� لت�ح	يي< أل4فال K< للباحثة تضح لسابقة سا�ل	� م�جعة م<

 Kع�N ش	5 م< ت1ي	 لتى ىلحس لخلل ض�4با� Kع�N @ه�� ;لى ي8	O ىحس

لت�صل كضع> (ل	يه� لت�ح	 ،Oللغ�لنم4ية لسل�كيا� �@ه�� �الجتماعى،  …

لت�صل تنمية على لت	�ي% لب�نامج فاعلية م	O للباحثة تضح �ق	 ،)�غي�ها 

للف@ى O	4فال للت�ح	 .  

همية ل	�سا� �@ه�� O	فاعلية �م � بالتكامل �لعال` لحسية ل�4يقة ستخ	

 ج�ل	< �Kجل�، في1 ياسي� (	�سة مثل لت�ح	 4فال �ت	�ي% �تأهيل عال` ىف ىلحس

> �ينية (�	�سة) ٢٠٠٣ �iخ��<، �ب��K Yنجي�س�ل (�	�سة) ٢٠٠٨ ،با�

سة) ٢٠٠٤ ج،�تلين�	�) Oسل� 	، محم	سة) ٢٠١٥ محم��	�) G محم	، ش�

  .�غي�ها) ٢٠١٧ لجا�حى، سي	 (�	�سة) ٢٠١٤ �ت9، (�	�سة) ٢٠٠٧

�ëŠÏ@ò�a‰†ÛaZ@ @

� ف��G ت�ج	 .١L اللة	جا� �ت% مت�س4ا� بي< ;حصائية �	 	لمجم�عة Kف� 

لقيا9 ىف ىللف@ لت�صل مقيا9 على لتج�يبية O	لبعلمقيا9 تجا, ىف  

O	لبع.  

� ف��G ت�ج	 ال .٢L اللة	جا� �ت% مت�س4ا� بي< ;حصائية �	 	لمجم�عة Kف� 

لقياسي< فى ىللف@ لت�صل مقيا9 على لتج�يبية O	لبعلتتبعى ��.  

� ف��G ت�ج	 .٣L اللة	جا� �ت% مت�س4ا� بي< ;حصائية �	 	لمجم�عة Kف� 

لقيا9 ىف يةالجتماع لمها�� مقيا9 على لتج�يبية O	لبع ت4بيG بع	 

لب�نامج.  

� ف��G ت�ج	 ال .٤L اللة	جا� �ت% مت�س4ا� بي< ;حصائية �	 	لمجم�عة Kف� 

لقياسي< فى الجتماعية لمها�� مقيا9 على لتج�يبية O	لبعلتتبعى ��.  

wèäß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 يبىلتج� �لتصمي� لتج�يبى لمنهج على ل	�سة هL, فى لباحثة عتم	�

أل4فال م< مجم�عة ل	�سة تضمن� ل�ح	5 للمجم�عة O�L %لت�ح	 ض�4 

لخام9 إلحصائى لتشخيصى ل	ليل لمحكا� 4بقا لت�ح	 ض�4% م< �يعان�< 

لعقلية لنفسية لالض�4با�� DSM-5@  ب�4يقة لت�ح	يي< أل4فال م< لعينة ختيا� ت�@

 م< Kعما�ه� تت��J جميعه� لقاه�5 بمحاف@ة لخاصة لم�ك1 بعN م< مقص�	5

)١٢ - ٦ (�  .سن�



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)òîÜÇbÏ@wßbãŠi@Bí‰†m@áöbÓ@óÜÇ@ÝßbØnÛa@(… ١٤٨ 
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أل4فال م< مجم�عة لحالية ل	�سة مجتمع تضم< O�L %لت�ح	 ض�4 

لخام9 إلحصائى لتشخيصى ل	ليل لمحكا� 4بقا لت�ح	 ض�4% م< �يعان�< 

لعقلية لنفسية لالض�4با�� DSM-5 ختيا� ت�  :خ�4� 5ع	 خالل م< لعينة 

 م< مقص�	5 ب�4يقة لت�ح	يي< أل4فال م< لعينة ختيا�: لعينة ختيا� �4يقة .١

Nك1 بعلك�مة Kغصا< م�ك1 (لقاه�5 بمحاف@ة لخاصة لفئا� لخاصة لم�- 

نجيل�9 نى م�ك1 -ب�سيفي< م�ك1 -لمبك� للت	خل لت�ب�ية لم8سسة.(  

لعينة م�صفا� .٢:  

 K.  >م Mلعم� حي :>K J�  .سنة) ١٢ - ٦ (م< ىل1من لعم� يت�

لن�^ حيM م<  .%  :>K >سة مجم�عا� تتك�لLك�� م< ل	� Mألنا �يك�< �

  .بينه� متقا�% لع		

  .ت�ح	يي< 4Kفال ١٠ م< ل	�سة عينة تك�ن�: لعينة حج�  .` 

paë…c@ò�a‰†ÛaZ@ @

لتق	ي� جيليا� مقيا9 .١O � عا	ل �تع�ي% ت�جمة (لت�ح	 ض�4% لتشخي

هللاعب	 ،٢٠٠٥.(  

  ).٢٠١١ ف�`، صف�� �تقني< تع�ي% (لخامسة لص��5 للLكاP بينية مقيا9 .٢

لباس4عب	 ;ع		 (لألس�5 ىلثقاف -القتصا	' -الجتماعي لمست�O مقيا9 .٣ 

  ).٢٠٠٣ محم�	، Kمال خض�،

لباحثة ;ع		( ىللف@ لت�صل مقيا9 .٤.(  

لفه� مقيا9 .٥ �الجتماعية لمها�) 	لباحثة ;ع	.(  

لحسى لتكامل على قائ� ب�نامج .٦ O�Lل %لت�ح	 ض�4) 	لباحثة ;ع	.(  

kîÛb�þa@òîöb–y⁄aZ@ @

لم�تب4ة ل	�جا� ل�ت% إلشا�� �يلك�كس�< ختبا� ستخ	� ت� Wilcox on 

Signed Ranks Test، %لحسا Gلف��1` �ت% ىمت�س4 بي< K جا��	للم�تب4ة،  

لم�تب4ة أل�1` ل�ت% لثنائى ال�تبا4 �معاملMatched Pairs Rank Biserial 

Correlation (RPRB) لب�نامج تأثي� حج� لمع�فة) �K 5لعالقة ق�لمتغي�ي< بي<  

لتابع لمستقل�.(  

wöbnã@ò�a‰†Ûa@bèn’ÓbäßëZ@ @

أل�ل لف�N نتائج � :�� ف��G ت�ج	 "Kنه على أل�ل لف�N ينL اللة	 

 مقيا9 على �يبيةلتج لمجم�عة Kف�	 	�جا� �ت% مت�س4ا� بي< ;حصائية

لقيا9 ىف ىللف@ لت�صل O	لبعلمقيا9 تجا, ىف  O	لبع صحة ختبا� �ت�" 

Lه Nلف� � Wilcoxonم�تب4تي< عينتي< ل	O �يلك�كس�< ختبا� باستخ	

Signed Ranks Test YلL� %اللة لحسا	 Gلف�� Kف�	 �ت% ىمت�س4 بي< 

 بع	 لمجم�عة �ت% نف9 ى�س�4مت لب�نامج ت4بيG قبل لتج�يبية لمجم�عة

Gلب�نامج ت4بي ل�ت% ىلثنائ ال�تبا4 �معامل للف@ي، لت�صل مقيا9 على 

`لم�تب4ة أل�1 MPRBC لب�نامج تأثي� حج� لمع�فة �K 5لعالقة ق� بي< 

 مست�O عن	 ;حصائيا 	لة ف��G �ج�	 لنتائج فكان� �لتابع، لمستقل لمتغي�ي<

أل4فال 	�جا� %�ت ىمت�س4 بي< ٠‚٠١ O�L % بالمجم�عة لت�ح	 ض�4

لبع	 ىلقبل لقياسي< م< كل ىف لتج�يبية�O ىعل 	بعاK 9صل مقيا ىللف@ لت�

لبع	 لقيا9 لصالحO KO >K 4جا� �ت% مت�س�	 	 ىف لتج�يبية لمجم�عة Kف�

لبع	 لقيا9O صل ىف نامجللب� ج	 ق�O تأثي� �ج�	 لى يشي� مما ىللف@ لت�

أل4فال Oل	 ىللف@ لت�صل �تفا^ ىف لت	�يبي O�L % عينة لت�ح	 ض�4

ل	�سة.  

لثانى لف�N نتائج � :�� ف��G ت�ج	 ال "Kنه على ىلثان لف�N ينL اللة	 

لقياسي< في لتج�يبية لمجم�عة Kف�	 	�جا� �ت% مت�س4ا� بي< ;حصائية 

O	لبع صحة م< �للتحقG ،"ىف@لل لت�صل مقيا9 على �لتتبعى Lه Nلف� 

لباحثة قام� � Wilcoxonم�تب4تي< عينتي< ل	O �يلك�كس�< ختبا� باستخ	

Signed Ranks Test YلL� %اللة لحسا	 Gلف�� Kف�	 �ت% مت�س4ى بي< 

لقيا9 فى لتج�يبية لمجم�عة O	لبع فى لمجم�عة نف9 �ت% �مت�س4ا� 

للف@ى صللت� مقيا9 على لتتبعى لقيا9 O	أل4فال ل O�L %لت�ح	 ض�4 

 Kف�	 	�جا� �ت% مت�س4ى بي< ;حصائيا 	لة ف��G �ج�	 ع	� لنتائج فكان�

لقياسي< فى لتج�يبية لمجم�عة O	لبعللف@ى لت�صل مقيا9 على �لتتبعى  

OK نهK 	جا� �ت% مت�س4ى بي< تقا�% ي�ج�	 	 فى لتج�يبية لمجم�عة Kف�

لقياسي< O	لبعللف@ى لت�صل مقيا9 على �لتتبعى  O	أل4فال ل O�L 

%لت�ح	 ض�4 Lه� Gصحة يحق Nلف� فعالية ستم�� ;لى �يشي� لثانى 

للف@ى لت�صل تنمية فى لت	�يبى لب�نامج O	ل 	لتج�يبية لمجم�عة ف�.  

لف�N نتائج � Mلثال :�لف�N ين Mلثال� ف��G ت�ج	 "Kنه على L 	اللة 

 مقيا9 على لتج�يبية لمجم�عة Kف�	 	�جا� �ت% مت�س4ا� بي< ;حصائية

�لقبلى لقياسي< بي< الجتماعية لمها� O	لبعلقيا9 لصالح � O	لبع �ت�. 

 صحة ختبا�Lه Nلف� � م�تب4تي< عينتي< ل	O �يلك�كس�< ختبا� باستخ	

Wilcoxon Signed Ranks Test YلL� %اللة لحسا	ل Gت% ىمت�س4 بي< ف��� 

	لمجم�عة �ت% نف9 ى�مت�س4 لب�نامج ت4بيG قبل لتج�يبية لمجم�عة Kف� 

 ىلثنائ ال�تبا4 �معامل الجتماعية، لمها�� مقيا9 على لب�نامج ت4بيG بع	

لم�تب4ة أل�1` ل�ت% MPRBC لب�نامج تأثي� حج� لمع�فة �K 5لعالقة ق� 

لمستقل لمتغي�ي< بي<  عن	 ;حصائيا 	لة ف��G �ج�	 لنتائج فكان� لتابع�

Oجا� �ت% ىمت�س4 بي< ٠‚٠١ مست��	أل4فال  O�L %لت�ح	 ض�4 

لبع	 ىلقبل لقياسي< م< كل ىف لتج�يبية بالمجم�عة�O ىعل 	بعاK 9مقيا 

�لبع	 لقيا9 لصالح الجتماعية لمها�O لى يشي� مما ج	 ق�O تأثي� �ج�	 

�تفا^ ىف لت	�يبي للب�نامج �أل4فال Oل	 الجتماعية لمها� O�L %ض�4 

ل	�سة عينة لت�ح	.  

ل�بع لف�N نتائج :�� ف��G ت�ج	 ال "Kنه على ل�بع لف�N ينL اللة	 

 مقيا9 على لتج�يبية لمجم�عة Kف�	 	�جا� �ت% مت�س4ا� بي< ;حصائية

�لقياسي< فى الجتماعية لمها� O	لبعلتتبعى،�  Gصحة م< �للتحق Lه 

Nلف�لباحثة قام�  � م�تب4تي< عينتي< Oل	 �يلك�كس�< ختبا� باستخ	

Wilcoxon Signed Ranks Test YلL� %اللة لحسا	 Gلف�� �ت% ىمت�س4 بي< 

	لقيا9 ىف لتج�يبية لمجم�عة Kف� O	لبع ىف لمجم�عة نف9 �ت% �مت�س4ا� 

 مقيا9 ىعل ىلتتبع لقيا9�أل4فال Oل	 الجتماعية لمها� O�L %ض�4 

 	�جا� �ت% ىمت�س4 بي< ;حصائيا 	لة ف��G �ج�	 ع	� لنتائج فكان� لت�ح	

	لبع	 لقياسي< ىف لتج�يبية لمجم�عة Kف�O لتتبعلمها�� مقيا9 ىعل ى� 

لت�صل تنمية ىف ىلت	�يب لب�نامج فعالية ستم�� ;لى يشي� مما الجتماعية 

للف@ى O	ل 	لتج�يبية لمجم�عة ف�.  

ò’Óbäß@wöbnäÛaZ@ @

أل4ا� ض�P ىف: أل�ل لف�N نتائج مناقشة � O�@لنلسابقة �ل	�سا�  

أل4فال 	�جا� �ت% مت�س4ى بي< حصائية 	لة ف��G �ج�	 لنتائج �Kضح� 

O�L %لبع	 ىلقبل لقياسي< م< كل ىف لتج�يبية بالمجم�عة لت�ح	 ض�4�O 

لبع	 لقيا9 لصالح ىللف@ لت�صل مقياK 9بعا	 ىعلO ,Lلنتائج �ه Gمع تتف 

لعال` لحسية ل�4يقة ستخ	� فعالية على ت8ك	 لتى ل	�سا� م< لع	ي	� 

لحسي بالتكامل .Mحي �	ك ىف ىلحس لتكامل نش4ة فاعلية على فال�< 	�سة 

Mح	 �أل4فال ;كسا% ىف يجابية تغيي� O�L لقص�� Oللغ� ى�لحس 

�ك	�. للغة مها�� Nبع ,Lسا� ههمية على ل	� �لحسية ل�4يقة ستخ	 

 �Kجل�، في1 ياسي� 	�سة مثل لت�ح	يي< أل4فال �تأهيل �ت	�ي% عال` ىف

� ف��G �ج�	 ;لى شا�� لتى) ٢٠٠٨ (با�< ج�ل	<L اللة	حصائية K >بي 

 ;يجابية نتائج K@ه� ىلحس بالتكامل لعال` جب�نام K< ;لى يشي� مما لمجم�عا�

لمعالجي< أل4فال مع.  

أل4ا� ض�P ىف: لثانى لف�N نتائج مناقشة � O�@لنلسابقة �ل	�سا�  

 	�جا� �ت% مت�س4ا� بي< ;حصائيا 	لة ف��G ت�ج	 ال نه لنتائج �Kضح�
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	لقياسي< ىف لتج�يبية لمجم�عة Kف� O	لبعلت�صل يا9مق على �لتتبعى  

للف@ى لت�صل تنمية ىف ىلت	�يب لب�نامج فعالية ستم�� ;لى يشي� مما للف@ي 

O	ل 	لتج�يبية لمجم�عة ف�.  

لف�N نتائج مناقشة � Mلثالأل4ا� ض�P ىف:  O�@لنلسابقة �ل	�سا�  

 	�جا� �ت% مت�س4ا� بي< ;حصائيا 	لة ف��G ت�ج	 نه لنتائج �Kضح�

�الجتماعية لمها� O	ل 	لبع	 ىلقبل لقياسي< بي< لتج�يبية لمجم�عة Kف��O 

لبع	 لقيا9 لصالحO ,Lلنتائج �ه Gمع تتف 	ي	لع على ت8ك	 لتى ل	�سا� م< 

الجتماعية لمها�� �ت��4 تحس< فى لفعالة �ألسالي% لب�مج ستخ	� فعالية 

Mه�� حي@لمستخ	�، ىلت	�يب لب�نامج اعليةف) ٢٠٠٠ عب	هللا، عا	ل (	�سة  

		1� Oمست� �الجتماعية لمها� O	ل 	 قياسا لتج�يبية لمجم�عة Kف�

ستخ	� فعالية) ٢٠٠٢ (ب�لسع�	 نا	ية 	�سة �@ه�� لضاب4ة بالمجم�عة 

النفعاال� تنمية ىف ىسل�ك ىمع�ف ىعالج ب�نامج <4لع�� O	أل4فال ل 

سة يضا �@ه�� �iبائه� بالت�ح	ية لمصابي<�	 MكيسيK >سيف� (Eikeseth& 

Svein, 2002) هميةK مج مع لت	خل �ب�مج ألباP بها يعمل ىلت لمن1لية لب�

 ىف لمجم�عتي< ىف ف��G �ج�	 ;لى ل	�سة ت�صل� �لق	 لت�ح	يي< أل4فال

Yلسل�لLي< أل�لى لمجم�عة 4فال لصالح �للغة ىالجتماع   عالجا تلق�

لمن1ل ىف ألباP بمساع	5 مكثفا سل�كيا.  

أل4ا� ض�P ىف: ل�بع لف�N نتائج مناقشة � O�@لنلسابقة �ل	�سا�  

 	�جا� �ت% مت�س4ا� بي< ;حصائيا 	لة ف��G ت�ج	 ال نه لنتائج �Kضح�

	لقياسي< ىف لتج�يبية لمجم�عة Kف� O	لبعلمها�� مقيا9 على �لتتبعى  

لمها�� تنمية فى لت	�يبى لب�نامج فعالية ستم�� ;لى يشي� مما عيةالجتما 

الجتماعية O	ل 	لتج�يبية لمجم�عة ف�.  

pbî•ìnÛaZ@ @

Pستخالصا� على بنا Mلبحلتالية لت�صيا� ;لى لت�صل للباحثة Kمك< :  

أل4فال بفئة الهتما� ض���5 .١ O�L %لت�ح	 ض�4 Gيبية بيئا� �خل�	ت 

 علمية Kس9 على �ت�ب�ية تعليمية �ست�تيجا� خاصة ب�مج �عمل له� خاصة

لمجتمع ىف الن	ما` ف�صة له� �تتيح شخصيته�، �سما� أل4فال ه8الP ىت�ع 

  .�فعالية ;يجابية كث� بشكل

٢. Pأل4فال على تأثي�, �م	O بالتكامل لم�تب4ة ل	�سا� م< لم1ي	 ;ج� O�L 

%ض�4.  

الهتما� .٣ 	أل4فال مع للعمل لب�مج بإع	 O�L % مها�� �تنمية لت�ح	 ض�4

لمجتمع الس�5 مع الجتماعى �لتفاعل لت�صل�.  

tìzjÛa@òyMÔ½aZ@ @

لتالية ل	�سا� Kج�P تقت�J فأنها لحالية 	�ستها Kج�P م< لباحثة KنتهاP بع	 

لتالي لنح� على �LلY مستقبال :  

لخلل ض�4با� لتحسي< لت�ح	 ض�4% O�L لأل4فا ألس� �شا	O ب�نامج .١ 

  .Kبنائه� ل	O ىلحس

٢. Pالعاقا� على مماثلة 	�سا� ;ج� Oألخ� O�L لقص��لحسى  � باستخ	

لحسي بالتكامل لعال`.  

الجتماعى ألتصال تنمية على بالف< عالجى ب�نامج فاعلية .٣ O	أل4فال ل O�L 

%لت�ح	 ض�4.  

ÉuaŠ½aZ@ @

للغة بي< لعالقة) ٢٠٠٦( ىلب�	ين 	حم ف�` Kيم< .١ % ىلحس لتكامل �ص�4

  .شم9 عي< جامعة آل	% كلية ،ماجستي	 	سالة لت�ح	يي<، أل4فال عن	

للبنانية لمص�ية 	�. �لفعال �لت�	ي( 1ساسيا�) ٢٠١٤ (شحاتة حس< .٢.  

 اعةلل4ب لفك� 	� ،��النفعالية �لسل�كية �الض�	�با�) ٢٠٠٠ (يحيى حم	 خ�لة .٣

  .عما< �لت�1يع، �لنش�

 4ا>، ،�لسالسل -�� منش�	�� ،�لت�ح	 معاناتى) ٢٠٠٠ (لسع	 سمي�5 .٤

لك�ي�.  

لقاه�5 لش�G، 1ه�P مكتبة ،�لخاصة �لت	بية) ٢٠٠٢ (محم	 سهي� .٥.  

التصال لتنمية عالجى ب�نامج فاعلية م	O) ٢٠٠٢ (نص� مي< Kحم	 سهى .٦ 

Oللغ� O	ل Nأل4فال بع معه	 منش��5 غي� �كت�	�4 	سالة لت�ح	يي<، 

  .شم9 عي< جامعة. لل4ف�لة لعليا ل	�سا�

 ع� �لت�ح� 5عاقة �ل-�ت�ية لفه. محا�لة) ٢٠٠٠ (سليما< سي	 ل�حم<ب	ع .٧

لقاه�5 لش�G، 1ه�P مكتبة ،�ال�فال.  

لع		 ل	��ية لنش�5 ،م�ه�ب�� �لك� ت�ح�ي��) ٢٠٠١ (ف�` لبي% عثما< .٨ 

لمع�قي< لخاصة لفئا� �عاية هيئا� تحا	 عش� لثالثة لسنة ٢٦٧�.  

�. �لمها	�� لبع7 تنم�� ب	نامج �ل-�ت�� �ل�فل) ٢٠٠٣ (ب�هي� محم	 .٩	 

لقاه�5 لع�بى، لفك�.  
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òÜØ’½aZ >سة مشكلة بل��5 يمكك�5 العال� ل�سائل لم�هقي< تع�N بي< لعالقة ما ىل�ئيس لتسا8ل ىف ل	�Lل   له�؟ لجماعية �
òîàçþaZ ه ىتأتKسة ميةلحالية ل	�ك�5 تق�ي�K N 	ع� ىف العال� �سائل 	�� �ه� ل	�سة م�ض�^ خالل م< Lلىلت ل	�سا� لن	�L� 5لY، للم�هقي< لجماعية 
 ح�ل Kج�ي�Lلم�ض�^ ه .  
Òa†çþaZ <ل�ق�ك�5 إلعال� ل�سائل لم�هقي< تع�N بي< لعالقة على Lل  له�؟ لجماعية �
�ëŠÏZ 	تبا4ية قةعال ت�ج� �L اللة	ل بي< ;حصائية 	مع Nهقي< تع�لم� Mك�ته� �لج	ي	5 لتقلي	ية العال� �سائل ىف لسياسية لألح	L� لجماعيةلخاصة  Yبتل
Mألح	 .  
Êìã@ò�a‰†Ûa@bèvèäßëZ ىتنتم ,Lسة هألف�	 م< عينةم مجم�عة خصائ� �تق	ي� لبيانا� تحليل ;لى ته	> ىفه، ل�صفية لبح�M ;لى ل	� �K Mألح	 �K ^أل�ضا .
لباحثة عتم	��  . بالعينة لمسح Kسل�% على 

ÉànPa@òäîÈÛaëZ لجامعة 4ال% يمثللLك�� م< سنة) ١٨ - ١٧ (س< م< لم�هقة م�حلة ىف  Mالنال	�سة، بم�ض�^ لمتعلقة لتليف1ي�نية لب�مج يشاه	�< لLي< � 
YلLقع يتابع�< �كىلجامع لتعلي� ىف أل�لى لم�حلة 4ال% م< ل	�سة عينة. ل	�سة بم�ض�^ لمتعلقة �الصفح خالل م< )ب�Yفيسل( ىإلجتماع صللت� م�
  . ,مف�	 ٢٥٠ ق�مها
paë…þaZ >ستبيال	�سة عينة لم�هقي< جمه�� على ت4بيقه يت� لباحثة ;ع		 م<  .  
ò·b¨aZ �Pمج جاث� لمسلسال� تليها ل�ياضية لب�مج ث� لسياسية لب�مج يليها مشاه	تها على لمبح�ث�< يح�� ىلت لب�مج مق	مة ىف ةل�4ني لمناسبا� ب�
ألفال� لم�هقي< تع�N مع	ل بي< ;حصائيا 	لة �تبا4ية عالقة �ج�	 ل	�سة K@ه��. Kخ�O ب�مج �Kخي� Mلج	ي	5 لتقلي	ية العال� �سائل ىف لسياسية لألح	� 

ك�ته�L� لجماعيةلخاصة  Yبتل Mل�ل	ي< مشا�كة بي< ;حصائيا 	لة �تبا4ية عالقة �ج�	 ل	�سة K@ه��. ألح	 Gه �سائل عب� لسياسية ألح	M مشاه	5 ىف للم�
ك�5 �لج	ي	5 لتقلي	ية إلعال�Lللجماعية � Gهلخاصة للم� Yبتل Mلم�هقي< تع�N مع	ل بي< ;حصائيا 	لة �تبا4ية قةعال �ج�	 ل	�سة K@ه��� ،ألح	 
Mك�ته� �لج	ي	5 لتقلي	ية العال� �سائل ىف لسياسية لألح	L� لجماعيةلخاصة  Yبتل Mألح	 Mتبا4 معامل بلغ حي�مست�O عن	 	لة قيمة ى�ه ٠,٣١١ بي�س�< 

  %. ٩٩ ثقة
Dolescents' media exposure and their collective memory 

Problem: The research problem is summarized in studying the exposure of Egyptian adolescents to political events through traditional and new 

media and its relationship to their collective memory.  

Objective: The study aimed to identify the relationship between the exposure of Egyptian adolescents to political events through traditional and 

new media and its relationship to their collective memory.  

Type& Methods: This study is a descriptive study that relies on the field survey method and aims to identify the relationship between the 

exposure of Egyptian adolescents to political events through traditional and new media and its relationship to their collective memory.  

Population& Sample: It represents university students in adolescence from the age of (17- 18) years, males and females, who watch television 

programs related to the subject of the study, as well as follow social networking sites "Facebook" through the pages related to the subject of the 

study. The study sample a random sample of students in the first stage in university education, consisting of 250 individuals.  

Conclusion: The programs of national events came at the forefront of the programs that the respondents are keen to watch, followed by political 

programs, then sports programs, followed by series, then films, and finally other programs. The study showed a statistically significant correlation 

between the rate of adolescents' exposure to political events in traditional and new media and their collective memory of those events. The study 

showed a statistically significant correlation between parental participation of adolescents in watching political events through traditional and new 

media and the adolescent's collective memory of those events.  

 

�ŠÈm@´ÔçaŠ½a@Ýöb:ìÛ@âýÇ⁄a@énÓýÇë@áèmŠ×aˆi@òîÇbà¦a@ @
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òß†Ô½aZ@ @

 ال ىجتماع لت1� على بالحفا@ تتعلG هنا لبحM يتنا�لها ىلت لتLك� ثقافة ;<

 عال� ��4 ىبالماض �عالقتها لتLك� ثقافة 4ا� ىفف لف�	، مست�O عن	 يق>

ك�5 مص4لح ع< مفه�مه هالب�ك9 م��ي9 لف�نسي الجتما^Lل مفت�ضا لجماعية 

>K 5ك�Lلك�5 ف�	'، Kسا9 على �ليس�، جتماعي Kسا9 على تق�� Lل ال لف�	ية �

 Kنها بمعنى لمجتمع 	خل لها ل�ب4ة الجتماعية �4Kها 	�< تتك�< K< لها ىيتسن

ك�ته� الف�	 ت�ب4L� بعضه� Nلبعك�5 �تنشأ Lلنخ�4 ب	ية مع لهالب�ك9 �فقا  

ك�K 5< هالب�ك�K 9ضح كما لمجتمع ىف إلنسا<Lشخ�صا لل 		بالمكا< عالقته� تتح 

 ع< هالب�ك9 تنا�له ما Kسم< �Kلي	 Kسم< ا<ي م< كل �Kكمل. �لجماعة �ل1ما<

ك�5 �قسما لتLك� ثقافةLلك�K 5ب�1ها، م< Kن�^ ;لى Lلالجتماعية، لف�	ية � 

ك�5 �لجمعية �إلتصاليةLللق�ل يمك< ث� �م<، لحضا�ية � >K ^ك�K 5ن�Lل 

ك�5 بناP على تساع	 لمختلفةLل. تق�ي�K N 	ع� iليا� باعتبا�ها للمجتمع ل�4نية 

ك�5 ع< لن@�يا� م< لع	ي	 تتح	M كماLلل�4نية له�ية قل% ىف تقع Kنها ل�4نية  ،

 Kنه يق�ل لبعN ;< بلL; ل� 	ك�5 ت�جL >L; ال 	ل� �;<، ه�ية ت�ج 	ه�ية ت�ج >L; 

 ,K.(Halbwachs, 1992)& (Aleida Assman, 2006)& (Jan Assmanمة ت�ج	 ال

2011)  

لهائل ��لت4 @ل �فى Gلمتالحلملقا, لمس�8لية تعا@م� إلعال� ل�سائل � 

ل�سائل تلY عاتG على Pل�4< 	خل يعيش�< لLي< لم�4ني< مست�O على س� �K 

ل@��> ض�4ته� م< Pقتصا	ية Kكان� س� �K لى ;جتماعية; Rلعيل�4< خا�`  ،

ل�4< 	خل ي	�� ما له� تعك9 لتى لناف5L له� بالنسبة إلعال� �سائل فأصبح� ،

لم�هقي< ه� لفئا� تلK Yه� �م< .  

òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

العال� �سائل Kهمية لباحثة مالح@ة م< بالمشكلة لباحثة ;حسا9 ىيأت P س�

لتقلي	ية �K 5	ي	لجلف�	 تعلمها �K< سبG معل�ما� ست�جا^ ىف  �K M �تجا�% Kح	

لت�صل م�قع �K للتليف1ي�< اه	تهمش خالل م< تLك�ها �ست4ا^ بها م� ق	 

 ىلت لع�بية ل	�سا� ن	�5 لباحثة �ج	� ىلعلم لت�M مسح خالل �م< ىالجتماع

ك�5 عمل iلية بي< لعالقة تنا�ل�Lلالعال� ��سائل عامة بصفة  � �ج�	 �نع	

ك�5 بي< لعالقة تبحM ع�بية 	�سةLل ىف خاصة بصفة إلعال� ��سائل ل�4نية 

 ىف لسبG لها كا< الجنبية ل	�سا� K< حي<Lلمجال ه .  

لم�جع م< لع	ي	 Lك�� كما >K M ىف لنا9 على ت8ث� لهامة ل�4نية ألح	

 بي< ما Kعما�ه� تت��J م< ألف�	 �خاصة، مختلفة �بأشكال عم�ه� م�حل مختل>

ألكث� يك�ن�< حيM، سنة ٢٥ ;لى ١٢  ىلت ل�4نية ألح	Mفا، ألح	M بتلY تأث�

M	ىف تح Yلم�حلة تلP على لع@ي� ألث� تت�Y ما عا	5 لعم�ية �i Pه8ال 	الف� 

ك�ته�L� لجماعية.(Jams W. Pennebaker, Dariv paez, Bernard Rime, 1997, 

p17) .  

ك�5 	�سا� ىف م8خ� ج�� ىلت �لمناقشا�Lللجماعية  Oعلى تحت� � ;شا�

ك�5 م�قع م< �ح	5 باعتبا�ها إلعال� �سائل ;لى متك��5Lللمجتمع ىف ل�ئيسية  

لباحثي< م< لع	ي	 ي�O كما لمعاص� >K >لتلف1ي� ىف خاصة مح��يا 	�� يلع% 

ك�5 تشكيلLل ��ج�	 ىلماض ىف لف�	 خب�� تأسي9 عملية K< كما، لجماعية 

لثقافا� كث�5 مع مت	خلة ليةعم ىلحال ل�ق� ىف Kصبح� ب�4نه خاصة له Lك�يا� 

5	�ألف�	 �Kل�يا� ت�تي% �ختال> للف�	 ل� YلLنتشا� �ك ح�له م< العال� �سائل 

إلعتبا� ىف ألخL مع منها، لج	ي	5 �خاصة >K Lلت��4 ه ساه� إلتصال �سائل ىف 

ك�5 تح�يل ىفL 	ك�5 ;لى ألف�L جتماعية YلL� >ل�ص�ل خالل ملص�� ;لى  

 للجميع �متاJ س�يع بشكل �لمعل�ما�Lف� مع هالعال� �سائل ىف لتفاعلية ت� 

 ت	عي� ىف ألث� لها ى�بالتال ألف�	 �تجا�% خب�� ;ث�P شأنها م< ىلت لج	ي	5

 (Christine Lohmeier, 2014, p777) سابقا تلقها ق	 ىلت لمعل�ما� تلY ع< Lك�ياته

Mسا� تشي� حي ىف لف�	 �تج�بة مشا�كة بي< �تبا4 �ج�	 ;لى نف9ل عل� ىف ل	�

 ،١٩٩٥ س�لس�، ��ب��. (لمعل�ما� لتلY �تLك�, لمعل�ما� ى�تلق لتعل� عملية

�٣٢٠ .(  

العتبا� ىف ألخL �مع >K ك�5 مفه��Lلك�K 5شكال Kح	 ل�4نية Lللجماعية  

ك�5 مفه�� مثل مثلهLللثقافية  LلO يضا يعتب�K >شكا مKك�5 لLللجماعية  (Tamir 

Sorek, 2011, p476) YلLك� ن@�يا� @ل ىف �كLلت Gلسابلمق	مة ىف ;ليها إلشا�5  

Pسة م�ض�^ جاك�5 على لض�P ىليلق ل	�Lل Kه� باعتبا�ها ل�4نية لجماعية 

^ك�� Kن�Lلل	�� �على لجماعية  LلO العال� �سائل تلعبهك�5 تنمية ىف Lل 

لخاصة ل�4نية ماعيةلج� Mلتا�يخ ىف �قع� ىلت لسياسية باألح	 Mي	لح لل�4< 

إلعال� �سائل باعتبا� لمص�يي< لم�هقي< ل	O) مص�( O	شفة �سائل ;ح�K 

Mلهامة لسياسية ألح	 .  

òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

لتالية لنقا4 م< Kهميتها ل	�سة تستم	:  

 �K 	ع� ىف �لج	ي	5 لتقلي	ية العال� ل�سائ 	�� �ه� ل	�سة م�ض�^ Kهمية .١

Nك�5 تق�يLللمص�يي< للم�هقي< ل�4نية لجماعية  ،YلL� 5�	سا� لنل	� 

 ح�ل Kج�ي� ىلتLلم�ض�^ ه Lسا� كان� فإ مجال ىف Kج�ي� ىلت ل	�

ك�5Lلك�5 مجال ىف ن	�K 5كث� فإنها، عا� ب�جه ج	 قليلة العال� ��سائل Lل 

  . خا� بشكل �لم�هقي< ل�4نية يةلجماع

ك�5 حف@ Kهمية .٢Lل Kغل% ىف �يك�< لماضي في ��قع ح	M ما Lك�O �تخلي	 

 �سائل تلع% K< �يمك<، لمجتمع في فهمه تع1ي1 ;لى �K خال>، محل ألحيا<

ألعمال �ل	�ما لتليف1ي�نية لب�مج خالل م< LلY ىف كبي� 	�� العال�� 

لسينمائية �K >م � كل م< تق	مه K< يمك< �ما ىإلجتماع لت�صل م�قع ستخ	

لتقلي	ية العال� �سائل ىف لمق	مة إلعالمية ألشكال .  

لق�ي% ىلماض ىف س�P ح	M ما كل ��Kشفة حف@ .٣ �K 	لبعي تا�يخية Kح	M م< 

�K سياسية �K ثقافية �K جتماعيةألم�� م< لصاع	5 ألجيال LKها< ىف  

لض���ية Pمة لبناK Mيست4يع حي 	 ىلت ألح	M تفسي� لع�لمة عص� ىف الف�

ك�ته� ىف بها يحتف@�<L بكل Jتجاهل �ض�� P مع تتناس% ال ىلت آل�

   (Lorraine Ryan, 2014, p1) . معتق	ته�

ك�K 5همية .٤Lل بي< لمصالحة �تع1ي1 ل@ل� لمحا�بة ك�سيلة ل�4نية لجماعية 

لشع% فئا� Mاص�ن حي 	تناميا نشه ك�5 ;حياP لفك�5 م�4	Lل LلY ب�1 �ق	 

لماضى تخلي	 م@اه� تع		 خالل م< .  

ك�5 تح	ي	 Kهمية .٥Lل ع< بينه� لمشت�كة لLك�يا� حيM م<، للم�هقي< لجماعية 

 ع< يتLك��نه ال ما Kيضا �لك< يتLك��نه، ما فق4 لي9 تض� �هى، ل�4<

ك�5. ل�4<Lلجماعية فالألسا9 بةبمثا هى  Pعملية ;< ث� جماعية، ه�ية لبنا 

لجماعية له�ية هL, لتشكيل ألهمية بالغ Kم� يتLك��نه ال بما تLكي�ه� .  

Òa†çc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 �سائل ىف متابعتها على لم�هقي< يح�� ىلت لب�مج 4بيعة على لتع�> .١

إلعال�؟ 

ألح	M ع< لمعل�ما� ع�N تك�� مساهمة م	O على لتع�> .٢  ىف لسياسية

ك�5 ت	عي� ىف العال� �سائلLل  . ل	يه� ل�4نية 

لم�هقي< مع�فة مست�O م< لتأك	 .٣ M �سائل ىف يشاه	�نها ىلت لسياسية باألح	

إلعال� .  

ل�ل	ي< مشا�كة مساهمة م	O ت�ضيح .٤ Gهلسياسية ألح	M مشاه	5 ىف للم� 

ك�5 ت	عي� ىف العال� �سائل عب�Lل  . م�هGلل لجماعية 

لتى إلعال� �سائل مع�فة .٥ �لسياسية ألح	M متابعتة على لم�هقي< يح� 

ل�ل	ي< مع عليها .  

püúb:m@ò�a‰†ÛaZ@ @

 تع�N بي< لعالقة ىه ما ىل�ئيس لتسا8ل ىف لبحثية لمشكلة بل��5 يمك<

لمص�يي< لم�هقي< Mلج	ي	5 لتقلي	ية إلعال� �سائل عب� لسياسية لألح	� 

ك�ته�L� ،لجماعية؟ Gم< �ينبث Lلتسا8ل ه  :يلى كما ف�عية تسا8ال� ع	5 ىل�ئيس 
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إلعال�؟ �سائل ىف متابعتها على لم�هقي< يح�� ىلت لب�مج 4بيعة ما .١ 

 ىف إلعال� �سائل ىف لسياسية ألح	M ع< لمعل�ما� ع�N تك�� يساه� هل .٢

ك�5 ت	عي�Lل للم�هقي<؟ لجماعية 

لم�هقي< مع�فة مست�O ما .٣ M �سائل ىف يشاه	�نها ىلت لسياسية باألح	

إلعال�؟ 

ل�ل	ي< مشا�كة م	O ما .٤ Gه �سائل عب� لسياسية الح	M مشاه	5 ىف للم�

ك�5 ت	عي� ىف العال�Lل للم�هG؟ لجماعية 

لسياسية الح	M متابعة على لم�هقي< يح�� ىلت العال� �سائل ىه ما .٥ 

ل�ل	ي<؟ مع عليها  

�ëŠÏ@ò�a‰†ÛaZ@ @

Gسة تن4ل�تبا4ية عالقة �ج�	 ه� ى�ئيس ف�N م< ل	� �L اللة	حصائية  

لمص�يي< لم�هقي< تع�N بي< Mلتقلي	ية إلعال� �سائل عب� لسياسية لألح	 

ك�ته� �لج	ي	5L� لجماعيةلخاصة  Yبتل ،Mألح	 Gم< �ين4ل Lه Nلف� ىل�ئيس 

Nلف��لتالية :  

� عالقة ت�ج	 .١L اللة	حصائية ل�ل	ي< مشا�كة بي<  Gه مشاه	5 ىف للم�

Mك�5 �لج	ي	5 لتقلي	ية إلعال� �سائل عب� لسياسية ألح	Lللجماعية � 

Gهلخاصة للم� Yبتل Mألح	 .  

� عالقة ت�ج	 .٢L اللة	حصائية لم�هقي< تع�N مع	ل بي<  Mلسياسية لألح	 

ك�ته� �لج	ي	5 لتقلي	ية العال� �سائل ىفL� لجماعيةلخاصة  Yبتل Mألح	 .  

‰b�üc@ôŠÄäÛaZ@ @

ك�5 ن@�ية �Lللجماعية  Collective Memory :ك�5 مفه�� يعتب�Lللجماعية  

إلجتما^ بعال� تأث� �لOL هالب�ك9 م��ي9 إلجتما^ عال� ي	 على نشأ 

ك ن@�ية هالب�ك9 ��ضع. ١٩٢٠ عا� 	��كيهاي�Lل تشمل الت1ل لتى �5

ك�5 	�سا�Lلستة فى هالب�كK 9شا� �ق	، Kسما< جا< مثل لمعاص�5 �	 

ك�5 ح�لLلك�5 فه� ل	ينا تح�ل� ق	 نه لى Lل ;لى لبي�ل�جية لناحية م< 

لثقافى إل4ا� )Anna Green, 2004, p37(، Yن% ثالثة �هنا لن@�يه �ئيسيه ج�

ك�5Lل  :�هى لجماعية 

ك�5ل .١L >ية م	لف� فى لنا9 فإ< هالب�ك9 ن@�ية حس%: لجماعية ;لى 

 Kيضا لمجتمع �فى 4بيعى بشكل Lك�ياته� على لحص�ل يست4يع�< لمجتمع

لمجتمع، 	خل م�ضعا لها �يصنع�< بLك�ياته� �يعت�ف�< لنا9 يتLك� 

ك�5 تحليله فى هالب�ك9 ح		 �بالتالىLلجماعية للألس�5، (�ج�	    ،ل	ي<�

إلجتماعية �ل4بقا� .(  

ك�5 لحاض� لجان% .٢Lلجماعية للك�5 هالب�ك9 لن@�ية �فقا: Lلجماعية لل 

ك�5 �إلستم��ية لتضام< ت�في� Kجل م< فإ<Lلجماعية لللجماعا� فإ<  

ك�5 بتع	يل تق��L لماضىلحاض�، لض���� �فقا  5Lيناميكية عملية �ه	 

Pلماضى لبنا ال لن@�ية ف��N ففى) عليه متفG (مشت�كا ض�حا �ت�لي	 

لحاض� �ال لماضى Gبعضه� يسب ،Nلبع هالب�ك9 يحلل LلY ب	ل بل 

لن@� �لقي� �لمفاهي� لحالى لبناP فى نش4 شئ ه� لماضى K< كي>� 

لحالية .  

ك�5 إلجتماعية أل�4 .٣Lلجماعية لل ناقR هالب�ك9 ن@�ية �فى: كأي	ل�جية 

ألف�	 يتLك� كي> ي�ضح حيM ةمهم نق4ة Pألعضا �كي> مجم�عا�، فى 

>K ل مجم�عة كل	يضا تعK >لماضى ع< ن@�ها �جهة م فى لم�قعها �فقا 

إلجتماعية لم8سسا� تحليل خالل م< Kخ�O، مجم�عا� .  

ألجن	5 �ضع أل�ل�يا� ت�تي% ن@�ية � Agenda Setting :	ت�تي% ن@�ية تع 

أل�ل�يا� �K ضع� 	ألجن تمثل �هى التصال ل�سائل لمهمة لتأثي�� Kح	 5

Pحيا; `Lلتأثي� لنم� �جه على لن@�ية �هتم� إلعالمية لل�سيلة مباش� لغي� 

لسياسية �لم�ض�عا� بالقضايا لتح	ي	 .  

 بي< يجابية عالقة هناK Y< فى يتمثل �ئيسيا ف�ضا ألجن	5 �ضع ن@�ية تتضم<

لم�ض�عا� بالقضايا لالهتما� لجمه�� Kجن	5 %�ت�تي إلعال� �سائل Kجن	5� 

إلعالمية، OK 	تبا4 �ج��ل�سيلة م< لكل إلهتما� ت�تي% بي< يجابى  

لجمه�� هتما� �Kل�يا� ت�تي% فى إلعال� �سائل 	�� ;لى يشي� مما �لجمه�� 

لت�تي% بنف9 لم��4حة �لم�ض�عا� بالقضايا OLلل�سائل تع4ية  5Lله 

٢٩٧� ،٢٠٠٦ مكا�O، عما	 حس<( �لم�ض�عا� القضاي .(  

OK >K إلعال� �سائللت�كي1 يت� لتى لم�ض�عا� جميع تق	� K< تست4يع ال  

لنا9 هتما� تثي� لم�ض�عا� هL, �محت�ها، 4بيعتها فى �لتحك� بش	5 عليها 

لم�ض�عا� ه5L تمثل �بالتالى، فيها �يفك��< ي	�ك�نها �تجعله� ت	�يجيا O	ل 

إلعال� �سائل ت�4حها ال لتى لم�ض�عا� ع< نسبيا Kكب� Kهميه لجماهي� 

لحمي	،عب	 محم	( ٢٠٠٣، �٣٤١ .(  

أل�ل�يا� ت�تي% فى كبي� ب	�� إلعال� �سائل تسه� �بالتالى O	لجمه�� ل �م< 

 �تبعا يتح	ث�<، عما لنا9 �تعل� ت�ش	 ;L تعليمية بمهمة تق�� فإنها ث�Lفإ< له 

 يتعل� �لكنه لعامة، لمسائل ح�ل فحس% إلعال� �سائل م< يتعل� ال لجمه��

YلL5 تبلغ ك� كLلمسائل هإلعال�، �سائل قبل م< تلقا, لما تبعا Kهمية م<  

إلجتماعية لحيا5 تشكيل فى مهما 	�� يلعب�< إلعالميي< فإ< iخ� �بمعنى 

	ختيا� فى 	��ه� يما�س�< حينما لألف� Nألخبا� �ع� �ت�تي% ليناع 

٦١� ،٢٠١٣ جعف�، صالح ب< (فيها أل�ل�يا� .(  
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ك�5 العال� �سائل �Lل ىف Kج�ي� ىلت 	�سته ىف Zelizer ناقR لق	: لجماعية �

 خلG على تعمل ىلماض ع< العال� �سائل تع�ضها ىلت لص�� K< ٢٠٠٥ عا�

ك�5 مع لتعا4> 1تع1ي على تعمل كما، ج	ي	5 ف�	ية تج�بةLللجماعية  

 ىف للجمه�� ل4ق�سية لمما�سا� خالل م< جتماعية كمشكلة معها �لتعامل

5Pلص�� هL, ق� .)Barbie. Zeliz, 2002, p697- 714( 

 ىلت لق�ل% K< ;لى ٢٠١٧ عا� Kج�ها ىلت 	�سته ىف Pusnik ت�صل كما

لق�ي% ىلماض ع< مهيمنة ص�� فق4 ىتع4 ال إلعالمية ل��يا� فيها ت�ضع 

 ىلت �لمعتق	� للم�ق> ج	ي	5 �تا�يخية ثقافية قيما خلG على تعمل �لكنها

لج	ي	5 لسياسة على لش�عية ىتضف Gلت للحقائ فك�5 ت@ه� �هنا. تع�ضها ى

لمسي�4 إلعال� p1- 18) (Marusa Pusnik, 2017,  

 �Kيضا مت1ي	 بشكل لLك�يا� خالل م< لثقافة نتقال ن�K O< يمكننا ى�بالتال

إلعال� �سائل خالل م< ج	ي	K 5شكال ىف ��ضعها عليها لسي5�4 .  

لجماهي� إلعال� �سائل 	�سة �تع	O 5ك�Lلل	�سا� م< �ألمة لجماعية � 

ك�5 	�سا� ىف ل�ئ	5Lل �تشكيل له�ل�كس� 	�سة ىف لمثال سبيل فعلى 

ك�5L . عالمية	فق Rنيل م< كال ناقلLك�يا� تصبح كي> �سين	� ىليف 	 

ك�5 �4نيا لمحص��5L ). عالميةPaula Hamilton, 2009, p145- 146( Mحي 

ك�5 لمص4لح تص��ه� �سين	� ىليف بنىLل K< �ه� بيY تع�ي> على لعالمية 

 ىعالم قلG قضايا Kصبح� ى�لت ل�4نية لمجتمعا� 	خل م< لع�لمة قضايا

 ىهP1لتجا�% <م ج �ت4بيقا. للنا9 لعالمية ألخالقية لحيا5 � لي�مية لمحلية 

ك�5 	�سة ىف لعالمية بيY لمفه��Lل K< �سن	� ىليف �عى فق	 لجماعية 

ك�5 تعتب� ى�لت ل�4نية لحا�يا�Lللجماعية  K1ال ج K1منها يتج 	ق M	لها يح 

ل	خلية لع�لمة عمليا� خالل م< ببP4 تص	^.(Daniel Levy, Natan 

Sznaider, 2002, p21)  

 Oلباحثة �ت�ل�4نية لLك�يا� L >KلY خالل م<  M	عص� ىف تح�ل لها يح 

 �مع لتح	ي	، �جه على لع�لمة عص� ىف فإ< �سين	� ىلليف �بالنسبة لع�لمة

لمشت�Y ىل�ع تيس� K< شأنها م< ى�لت إللكت��نية إلعال� �سائل عالمية 

لعالمية أل1منة ىف ل�4نية لح	�	 ;لى �تعب� تمت	 ى�لت لLك�يا� �عالمية 

العال� �سائل ;لى ;شا�5 ى�ف ألخالقية للشئ�< �سي4ا إلعال� �سائل فتصبح 

ك�5 �تخلG تعك9 ىلت ل�ئيسية لمك�نا� م< �ح	5 باعتبا�ها إللكت��نيةLل 

 يلع% بحيM لتليف1ي�< 	�� على لض�P يسل�4< �سين	� ىليف فإ< لعالمية
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 ىف لتليف1ي�<Lه Gلسيا م�ك51 تك�< ىلت لمتلف51 ألح	M خالل �م< 

 يشي� كما لعالمي، لمست�O على ىلمحل لعمل مشا�كة يمك< لبM، ىف �مباش�5

ل	�� ح�ل �سين	� ىليف LلO لتليف1ي�< يلعبهألخالقية (لعالمية لقي� خلG ىف  (

ألهمية بالغ Kم� ه� ىلعالم �لتسامح (Daniel Levy, Natan Sznaider, 2002, 

p106)   

لق�ل يمك< ع�ضه سبG مما: �ل�قمية إلعال� �سائل � >K Yهمية هناK لتفكي� ىف 

لبش� ىل�ع على ت8ث� ىلت �لتقنيا� إلعال� �سائل ىفO ك�5، �مما�سا�Lل 

لشىP نف9 بأ< لق�ل �يمك< Gلتقنيا� على ين4ب م< �مالها ل�قمية ائ�4ل�س 

ك�5 مما�سا� تغيي� على تعمل ىفه لع�لمة عملية ىف KهميةLللبش�ية  P س�

لف�	ية �K ،لجماعية Mإلعال� �سائل ;لى ين@� حي ىف سميائية Kنها على لح	يثة 

 ى�ع م< تغي� ق	 ل�قمية ل�سائ4 بأ< إلعت�> يمك< ى�بالتال أل�ل لمقا�

ك�5 بمجال لGيتع فيما إلنسا<Lللعالمية  .Mلتفاعل ;لى ين@� حيإلنسا< بي<  

تيا ن@اما تشكل Kنها على �إلنت�ن� لعالمية �إلتصاال� �لحاس�%L كياL مع 

ك�5Lللمشت�كة لمع�فة ت�4ي� �4يقها ع< يمك< ى�لت لمشت�كة لعالمية  

ك�5 فق	< "ت�4ي� ى�بالتالLلل�قمية لجماعية  ."  

لح	يثة ل	�سا� م< لع	ي	 تLك� كما >K إلعال� �سائل يج% ما تختا� لتى هى 

>K ,ك�Lلماضى م< نت Mحي >K لماضى سيبقى P1ختا�� ما قصة م< ج 

إلعال� �سائل >K صبح� تع�ضهاK� لمالكة -Goertzel, Ben, 2001, p139).لها 

164)& (Diana Crane, Nobuk Kawashima, and Kenichi Kawasaki, 

2002, p1- 26)& (Motti Neiger, O Ren Meyers, Eyal Zandberg 2011, 

p243- 246)  

 �ه� ج	ي	 مفه�� @ه� ل	�سا� تلY فى ;ليه ل�ص�ل ت� ما خالل �م< �بالتالى

ك�5Lل للماضى لمنهجى إلستكشا> Kنها على Neiger ع�فها �لتى إلعالمية 

لجماعى OLلإلعال �سائل ت��يه � .  

ك�5 �تع	Lلك�5 ��سائ4 لمصن�عة Lل حج� هى به� لمتالع% �إلعال� 

عتم	 ق	 لمص4لح ل1�ية ك�5 �ه� م8خ�Lللج	ي	5  New Memory كما >K 

ك�5 جعل على يعمل ل� لتكن�ل�جى لتح�لLل فى ساه� بل تماسكا Kكث� لجماعية 

لماضي كس� Broken Past Mصبح حيK لماضى غي� شيP ه� لمستقبل مثل 

ل�سائل تلY �م<. ملم�9 �غي� م�ئى:  

لتلف1ي�< .١ :Mلتلف1ي�< يق�� حي تك�� خالل م< �LلY ىلماض تشكيل بإعا	5 

ك�5، تج	ي	 ع< مس�8ل يجعله ممل للغايه نتقائية ص��Lل Mيت� حي Mي	لح 

ك�5 �تشكيل لتعبي� خالل م< ىللماض إلعال� �سائل تمثيل ع<Lل حي< ىفف 

>K Mcluhan 	خم< ق �K >ل�س4 بأ< تكه K Hoskins< ;لى ل�سالة ه� 

ك�5، م< جP1 ه� ل�س4 بأ< يعتق	Lلل�قع ى�ف  >K خبا�K >لتلف1ي� ق	 

ك�5 ش	ي	 �بشكل Kضعف�Lلئ� حاض� �خلق� 	 YلL� >تحليل خالل م 

لخليج ح�% ىف ١٩٩١ عا� ىف ي�< ع< لح	يM مثل لحالية لص�عا� 

YلLك� Mلمحي4ة ألح	 M عا� لع�G ح�% �Kيضا ستمب� ١١ بأح	

٢٠٠٣ .(Andrew Hoskins, 2007, p333- 346)  

ك�5 ل�ئيسية ل�سيلة ه� لتلف1ي�< فإ< Hoskins ه�سكن1 تفسي� �حس%Lلل 

 نق4ة ىف �لحاض� ىلماض 	مج ;عا	5 بسب% �LلY تشكيلها يت� ىلت لج	ي	5

 ىل�ع ;لى فق4 لي9 لحف@ مجال ىف إلعال� سائل� 	�� يمت	 كما تقا�%

ك�K 5يضا �لك< لعا�Lلعامة لل.(Mamoru Ito, 2002, p19- 34)& 

(Andrew Hoskins, 2007,  p333- 346)  

 م�قع حل� كي> ;لى نشي� K< يمك< هنا: إلجتماعي لت�صل م�قع .٢

 يت� �كي> لعامة، ألح	M بها نتLك� ىلت ل�4يقة ىإلجتماع لت�صل

�لق�ل �يمك< لحاض� ل�ق� ىف لجماعية لLك�يا� ستخ	 >K لعالقة بي< 

ك�5 تشكيل ىف تنعك9 �لحاض� ىلماضLللجماعية  YلL� >خالل م 

ك�5، لمختلفة لمما�سا�Lلل Mك�5 تفه� حيLل تميل Kنها على لجماعية 

M	لح Gيا� ص�� مع ساب قبل م< ىلحال ل�ق� حتى تستخ	� ���

لعالمي ىل�4ن لمجتمعي، (مست�يا� ع	5 �على إلجتماعية لمجم�عا�� (

Mحي >K 5ك�Lل ;ال تعمل ال �لكنها لحاض� حتياجا� تخ	� لجماعية L; 

ته ح	 ىف ىللماض كا<L . معنى	لماض تخ1ي< �يعإلعال� �سائل ىف ى 

لحاض� ع< تمي1, يت� �بالكا	 مائع Kم� ه� إلجتماعية   . لمستم�

 على يعمل إلجتماعية �لشبكا� ل�قمية إلعال� �سائل @ه�� ;< كما

^ �Kشفة يت� حيM ىلماض Kح	M نتLك� كي> ىف لتغيي� عملية م< إلس�

Pألشيا نسيانها يت� �Kيضا �لمحم�لة ل�قمية ألجه51 �ج�	 مع بسه�لة 

  (Eileen Le Han, 2014, p85- 88). بس�عة
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ك�5 "بعن�< Annette Kuhn (2010, p.298- 313) ك�ه< ني� 	�سة .١L 

�ك�5 لنص�L� لعمل :P	K 5ك�Lللم�ئية إلعال� �سائل خالل �م< مع  "

Mف� حي	سة هP على لتع�> ;لى ل	�	K 5ك�Lلإلعال� �سائل خالل �م< مع  

لق4ا^ بي< لت�بK 4همية ل�YكL خاللها م< �لعمل تجسي	ها �كيفية لبص�ية 

�لجمه�� لخا� 	لتLك� عملية ىف �ألف� ،YلL� >ستكشا> خالل م ;جابا� 

ك�5 لم�ئية إلعال� �سائل ح�ل لألسئلةLل خالل م< لجماعية لتLك� �Kشكال �

نجلت� ىف �لتص�ي� ألفال� سكتلن	�  ;لى ل	�سة �ت�صل�. �لصي< �كن	

P مناقشة خالل م< Kنه يلي ما اKهمه نتائج ع	5	i 5ك�Lلل	�سة Kثبت�،  >K 

 على تعمل ىلف�ت�غ�ف �لتص�ي� لسينما مثل لي�مية لم�ئية إلعال� �سائل

ك�5 م< مميK 51ن�^ تجسي	Lل ،YلLك� 	تجسي �لس�	ية �لخ4ابا� لقص .  

ك�5: لنص� لتحقيG ىلسع "بعن�< Tamir Soker (2011) س�ك� تمي� 	�سة .٢Lل 

س�ئيل ىف لم�4ني< لع�% لفلس4يني< بي< ل�4نية �له�ية لجماعية "Mحي 

L Pك�يا� بي< لعالقة على لتع�> ;لى ل	�سة ه	ف�Lإلي �إلنتصا�� ،

له�ية على للحفا@ لمعنيي< هLي< بي<" سيميائي ت�1< "�ج�	 Kهمية �ت�ضيح 

 ت4بيقه ت� مف�	5 ٥٣٠ ق�مها عينة على بيا<ست على ل	�سة �عتم	� ل�4نية،

س�ئيل ع�% م< لفلس4يني< على .Mسة ت�صل� حي Kهمها نتائج ع	5 ;لى ل	�

>K ك�يا�Lل لتح	ي	 مهما م8ش� تك�< ق	 ألف�	 حيا5 م< أل�لى إلجتماعية 

ل	�سة ��Kضح� ل�4نية، ه�يته� >K ك�Lت 	P لLك�يا� ألف�Lإلي 

�، ح	, على منها كل تLك� م< ه�يته� 	ع� ىف Kفضل يك�< معا �إلنتصا�

Mحي 	م< الب 	1< �ج�P م< لم�ض�عي< كال يشمل ت�Lإليإلنتصا� � .  

 Kate Darian, Paula Hamilton (2013) هميلت�< ب�ال 	�ي<، كا� 	�سة .٣

>ك�5 "بعن�Lللحا	 لق�< ىف �لتا�يخ O >لعش�ي ه	ف� حيM" الست�ليا �

لتا�يخ 	�سا� مجاال� ستكشا> ;لى 	�سةل Oلشف�ك�5 Lللق�< ىف � 

لتا�يخ K< كيفية ل	�سة تنا�ل� حيM، ١٩٩٤ عا� ست�ليا ىف لعش�ي< Oلشف� 

ك�5 	�سا� ىف م�ك1يا Kم� كا<Lلل	�سة تع�N كما، ست�ليا ىف  

�ك�5 لمتعلقة ألساسية لنص�Lبال Pحيا� Oك�L %لح� لتا�يخ إلستعما��� 

ألصيل LلO ,	لمجتمع شه م< مجم�عة ;لى ل	�سة �ت�صل�. ألست�لي 

 جمعه ما خالل م< ;ليها لت�صل ت� ق�ية 	الئل هناK >K Yثبا� Kهمها لنتائج

Pلعلما �ج�	 على ىإلجتماع �لتا�يخ �إلعالمية لثقافية ل	�سا� مجال ىف 

ك�5 بي< متع		5 عالقا�Lل ;لى نحتا` Kننا ��Kضح� ست�ليا، ىف تلف1ي�<�ل 

ل	�سا� م< لم1ي	 Gلتحقل	�� Lك� ىف � Oلق�لم8سسية إلعال� ل�سائل  

ك�5 �تقنيا�Lلإلنت�ن� �لصح> �لتلف1ي�< �لسينما �لتص�ي� أل	% مثل � 

لعامة لLك�يا� تشكيل ىف إلجتماعية إلعال� ��سائل 	ل	�سة هL, ألف� .  

ألخبا� نش�� تنفصل عن	ما "بعن�< Elad Segev  (2014)سي�ج> يال	 	�سة .٤ 

ك�5 ع<Lللنش�� تلY ىف لمLك��5 لبل	< بي< �4نية مقا�نة خالل م<:  "Mحي 

 نش�� ىف KسماPها على لت�كي1 يت� ىلت ل	�ل بي< لمقا�نة ;لى ل	�سة ه	ف�

ك�5 ىف �ت	عيها ألخبا�L 	لمتح	5 ل�اليا� �هي مختلفة جنسيا� م< ألف� 

لصي<، س�ئيل، ألم�يكية  ن@�ية خالل م< ل	�سة ن4لق� حيM، �س�يس�



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)�ŠÈm@´ÔçaŠ½a@Ýöb�ìÛ@âýÇ⁄a@énÓýÇë@(… ١٥٥ 

ألجن	5 .Mسة ت�صل� حيألع@� ل	�ل K< ت�ضيح Kهمها نتائج ع	5 ;لى ل	� 

Oألق�ألخبا� نش�� ىف ب��1 Kكث� كان� � YلLكث� �كK عياك�5 ىف ت	L 

،	ل	�سة �Kثبت� ألف� >K ل�	ل كان� �ئيسية �Kح	M ص�عا� ىف ل�قعة 

ك�5 ىف ت	عيا �Kقل ألخبا� نش�� ىف ب��1 Kكث�L ،	ل	�سة �K@ه�� ألف� 

>K ل�	للجغ�فية إلجتماعية لناحية حيM م< لعينة ألف�	 Kق�% كان� ىلت � 

ك�5 ىف @ه�� Kكث� كان�L 	عا	5 ىيست	ع مما، ألخبا� نش�� ىف �Kقل ألف� 

ألجن	5 ن@�ية ف��N ىف لن@� .  

ك�5 لخاصة لن@�يا� "بعن�< Motti Neiger (2020) نيج� م�تى 	�سة .٥Lبال 

ك�5 تشكيل ىف العال� 	�� تح		 عناص� ستة: إلعالميةLل ىف لجماعية 

العال� �سائل بي< لعالقة كتشا> ;لى ل	�سة ته	> حيM" ىل�قم لعص� 

Lل بشكل �لصحافة عا� بشكل التصال عل�� ىف �لمساهمة لجماعية ك��5

،�لت�تي% (هي ن@� �جها� ستة ل	�سة ق	م� بالمص4لح لتع�ي> �بع	 خا 

 ىف �تجسي	, بالعك9، �لعك9 ىلماض ;لى لحاض� م< التجاها� متع		

�لمنتجا� إلعالمية لنص�� ،Oألخ�لL ىل�@يف �ل	�� O جتمع،للم يلعبه 

ل�سا4ة، لعملية لتكن�ل�جية �لصفا� �لسياسية، الجتماعية �ج�نبه 

 Kعال, لمLك��5 لسما� م< كل ىيلق ،)�تشكيله لس�	ية �خصائصهPض� 

ك�5 �سا4ة على مختلفاLلإلعال� �سائل ب	�� يتعلG فيما �O8 �يق	� لجماعية  

ك�5 بناP ىفLل ت�صل�. ل�قمي لعص� ىف لمشت�كة �لLك�يا� لثقافية 

لس�يعة، لتكن�ل�جية لت��4� K >Kهمها نتائج ;لى ل	�سة Rلجمه�� �تعاي مع 

لت�4ي< لمتشابكة لع�لمة ;لى باالضافة متن�عة �;مكانيا� متع		5 منصا�� 

لمت��4 لجمه�� ��ص�ل �لماضى، تتنا�ل ىلت إلعالمية للنص�� باستم� 

 على إلعال� �سائل �تأثي�� Kهمية ل	�سة 5متج		 	�سا� �ج�	 �ج%

ك�5،Lلالجتماعية لشبكا� ستخ	� �كث�5 ىلماض ع< بيانا� ق�ع	 ت�ف�  

ك�5 على عاجل بشكل 	�سا� ج�K Pهمية م< يقلل ىللماض كأ�شي>Lل ىف 

ل�قمي لعص� .  

ل�ب4ة" بعن�< Lundström& Sartoretto (2021) �سا�ت�يت� الن	ست��� 	�سة .٦ 

ك�5 ل�سا4ة لم8قتهLللب�1يل ىف �ل�قمية لم4ب�عة ل�سائ4: لجماعية  

 مشه	 ىف لمتك�< لنشا4 	�سة ;لى �ته	>" ٢٠١٩ - ١٩٨٤ لمع	�مي< ح�كة

لمع	مي< ل�يفيي< لعمال ح�كة على تج�يبية 	�سة Kج�ي� حيM متغي� ى;عالم 

MST، Mحي Nلح�كة تع�لت�صل م�قع على Lك�ياتها م< لع	ي	  

ستي� ل	خلية MST صح> م< عينة بتحليل ل	�سة �قام� الجتماعي،�  تي�

 -٢٠١٤ عا� م< ب�Yفيسل على �صفحتها ٢٠١٤ -١٩٨٤ عا� منL ج��نال

 ح�ل ��ية Kنتج� لم4ب�عة إلعال� �سائل K< ;لى ل	�سة �ت�صل�. ٢٠١٩

 خالل م< ;نتاجها ;عا	5 ت� يا�لLك� �هL, ىل�يف للعن> لجماعية لLك�يا�

 ;لى حاجة هناK Y< ;لى لتج�يبية ل	�سة نتائج �تشي� ل�قمية، ل�سائ4 منصا�

الجتماعية للح�كا� لمستقبلية ل	�سا� ىف متج		5 منهجيا� .  

لمغت�بي< لمص�يي< لم�هقي< ;ستخ	� "بعن�<) ٢٠١٣ (4لع� �حا% 	�سة .٧ 

 ;لى ل	�سة ه	ف� حيM ،"لل�4< باالنتماP عالقته� إلجتماعى لت�صل لم�قع

لت�صل بشبكا� لمغت�بي< لمص�يي< لم�هقي< هتما� م	O على لتع�> 

 يشع��< لمغت�بي< لمص�يي< لم�هقي< تجعل لتى �ألسبا% إلجتماعى

Pباإلنتما �K �	ع Pإلنتما بالعينة لمسح منهج على لباحثة عتم	� حيM لل�4< 

YلL� ية عنية لىع	مها عملمغت�بي< لمص�يي< لم�هقي< م< مف�	5 ٢١٠ ق� 

لسع�	ية �لك�ي� إلما�� ب	�لة لخا�` فى لعاملي< KبناP م<� .Mت�صل� حي 

لتى لم�قع بي< أل�ل لت�تي% ب�Yفيسل حتالل Kهمها نتائج ع	5 ;لى ل	�سة 

لثانية لم�تبة فى تالها بينما ٣,٥٧ م�جح ب�1< ل	�سة عينة Kف�	 ي��1ها 

 م�جح ب�1< لثالثة لم�تبه فى ت�يت� جاP كما ٢,٨٢ م�جح ب�1< لي�تي�%

٢,٣٩ .Pجا M	لحلتى ألح	K Mكث� حيM م< أل�ل لت�تي% فى ىلسياس  

ل	�سة عينة ألف�	 تشع� Pتالها ث� لل�4< باإلنتما M	لحلت�تي% فى ل�ياضى  

 م< مص� ته� لتى لقضايا بمتابعة إلهمتا� Kسبا% ع< جلنتائ �Kشا�� لثانى،

ست4يع ألننى: كالتالي إلجتماعى لت�صل م�قع خالل >K عب�K >ع OK� فى 

 قضايا تJ�4 ألنها ث� مص� بل	K Oخبا� مع�فة Kح% ألنى تالها أل�ل لت�تي%

 Nع� فى لس�عة �تالها �	قة بح�ية لقضايا ع�N ث� لمتابعة تستحG هامة

لمعل�ما�   . جي	5 معل�ما� تق	� �Kخي�

هللاعب	 محم	 	�سة .٨) ٢٠١٤ (>لص� �تLك� فه� ىف لم8ث�5 لع�مل "بعن� 

إلشا�5 بلغة لمت�جمة بالب�مج لمق	مة للمعل�ما� "Mف� حي	سة ه ;لى ل	�

لمق	مة للمعل�ما� لص� �تLك� فه� ىف لم�ئية لم�	 تأثي� على لتع�> 

إلشا�5 لغة ;لى لمت�جمة بالب�مج .Mحي �	عتم ىلتج�يب لمنهج على ل	�سة 

YلL� مها عينة علىلقاه�5 ىبمحاف@ت للص� ألمل بم	�9 مف�	5 ١٢٨ ق� ،

إلبت	ئي لسابع �حتى لسا	9، لخام9 لص> م< �لجي51 ،J� Kعما�ه� تت�

ل K >Kهمها نتائج ع	5 ;لى ل	�سة �ت�صل�. سنة) ١٤: ٩ (م<�لم�ئية م8ث� 

 �Kثبت� لمق	مة، لما	5 تLك� ىف 	�� تلع% لفيل� ىف) لحي�نا� Kشكال (كال�س��

لتج�يبية ل	�سة >K � تلع% لمق	مة لما	5 نهاية ىف ىتأت ىلت لم�ئية لم8ث�

لمق	مة لما	5 تLك� ىف 	�� .  

áîçbÐ½a@òîöaŠu⁄a@ò�a‰†ÜÛZ@ @

ك�5 �Lل بي< لمشت�كة لLك�يا� هى ل	�سة هL, فى بها لمقص�	: لجماعية 

لخاصة لمص�يي< لم�هقي< M فى ل�4< بها م� لتى ل�4نية لسياسية باألح	

لتا�يخ Mي	لح م< تلقاها معل�ما� ع< بناP ل	يه تك�ن� �لتى ث��� م< 

قعى بشكل عايشها �K مختلفة مصا	�� .  

� M �Kح	M يناي� ٢٥ Kح	M هى ل	�سة تلY فى بها �لمقص�	: لسياسية الح	

  . ي�ني� ٣٠

Êìã@ò�a‰†Ûa@bèvèäßëZ@ @

 �تق	ي� لبيانا� تحليل ;لى ته	> ىفه، ل�صفية لبح�M ;لى ل	�سة هL, ىتنتم

�ألف�	 م< معينة مجم�عة خصائ �K Mألح	 �K ^أل�ضا ،,Lه� Mلبح� تق> ال 

، �تحليلها جمعها ت� ىلت لبيانا� تصني> ;لى مجالها يمت	 �;نما لبيانا� جمع ح	 عن	

�  . مفي	5 �	الال� نتائج إلستخال

لL بالعينة لمسح Kسل�% على لباحثة تعتم	O 	نس% م< يعK لمناهجلعلمية  

ل	�سة لهL, مالPمة Mنه حيK <	لتسجيل يسته LلY ;4ا� ى�ف، �لتحليل �لتفسي� 

لباحثة قام� لمنهج P �صفحا� لتليف1ي�نية لب�مج لجمه�� بالعينة مسح باج�

لجامعي لتعلي� م�حلة ب	ية ىف لم�هقي< م< ب�Yفيسل .  

Éàn©@ò�a‰†ÛaZ@ @

لLك�� م< سنة) ١٨ - ١٧ (س< م< لم�هقة م�حلة ىف لجامعة 4ال% يمثل 

Mالنال	�سة، بم�ض�^ لمتعلقة لتليف1ي�نية لب�مج يشاه	�< لLي< � YلLك� 

 بم�ض�^ لمتعلقة لصفحا� خالل م<) لفيسب�Y( ىإلجتماع صللت� م�قع يتابع�<

ل	�سة .  

òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

  . مف�	5 ٢٥٠ ق�مها ىلجامع لتعلي� ىف أل�لى لم�حلة 4ال% م< عينة

paë…c@ò�a‰†ÛaZ@ @

 عينة لم�هقي< جمه�� على ت4بيقه يت� لباحثة ;ع		 م< ستبيا< لباحثة تستخ	�

لحفا@ ىف �لج	ي	5 لتقلي	ية العال� �سائل ساهم� م	KO O ;لى للتع�> ل	�سة 

 تضمن� كما. بال�4< لخاصة لسياسية ألح	M ع< �معل�ماته Lك�ياته �تنشي4

ل	�سة، �ف��N تسا8ال� على لإلجابة Kسئلة إلستبيا< صحيفة YلLتصمي� ت� ك 

ك�5 لقيا9 للمبح�ثي< ىمع�ف مقيا9Lللخاصة قي<لم�ه لجمه�� لجماعية  

Mإلعال� �سائل ىف لها تع�ض� ىلت لسياسية باألح	 .  

kîÛb�c@ò¦bÈ½a@òîöb–y⁄a@N@ @

ختبا� �مقيا9 ،)لمئ�ية �لنس% لع		 (لبسي4ة لتك��ية لج	�ل Kستخ	م� 

ختبا� ل	�سة متغي�� بي< ;حصائية عالقا� �ج�	 م	O ل	�سة ٢كا� Oمست� 



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)�ŠÈm@´ÔçaŠ½a@Ýöb�ìÛ@âýÇ⁄a@énÓýÇë@(… ١٥٦ 

) �ختبا� لمتغي��، لYت بي< إلحصائية ل	اللةZ( Gلنس% بي< للف��لمئ�ية  .  

ò·bV@ò�a‰†ÛaZ@ @

 فى ل�4نية لمناسبا� ب�مج جاK �P< منها نتائج ع	5 ;لى ل	�سة ت�صل�

لتى لب�مج مق	مة � ث� لسياسية لب�مج يليها مشاه	تها على لمبح�ث�< يح�

  . Kخ�O ب�مج ي��Kخ ألفال� ث� لمسلسال� تليها ل�ياضية لب�مج

لتليف1ي�نية لفضائية بالقن�� مشاه	تها لمبح�ث�< يفضل لتى لب�مج �:  
  للن�^ �فقا لتليف1ي�نية لفضائية بالقن�� مشاه	تها لمبح�ث�< يفضل ىلت لب�مج) ١ (ج	�ل

لن�^  إلجمالي ;ناL Mك��  
لب�مج Y % Y % Y % 

لمعن�ية (Z) قيمة 

ل�4نية با�لمناس ب�مج ٠,٣٧٤ ٠,٨٨٩ -  ٩١,٧ ٢٤٤ ٩٠,٢ ١٢٠ ٩٣,٢ ١٢٤ 

٠,٨٠٤ ٠,٢٤٨ -  ٥٧,٩ ١٥٤ ٥٨,٦ ٧٨ ٥٧,١ ٧٦ �لسياسية إلخبا�ية لب�مج 

ل�ياضية لب�مج ٠,٠٠٠ ٧,٢٤٣ -  ٣٣,٨ ٩٠ ١٢,٨ ١٧ ٥٤,٩ ٧٣ 

لمسلسال� ٠,٠٠٠ ٥,٧٢٣ -  ٣٣,١  ٨٨ ٤٩,٦ ٦٦ ١٦,٥ ٢٢ 

ألفال� ٠,٠٤٠ ٢,٠٥٧ -  ٢٧,٤ ٧٣ ٣٣,١ ٤٤ ٢١,٨ ٢٩ 

ل	ينية لب�مج ٠,٨٩٠ ٠,١٣٨ -  ٢٦,٧ ٧١ ٢٦,٣ ٣٥ ٢٧,١ ٣٦ 

لم�5K ب�مج ٠,٠٠١ ٣,٢٦٦ -  ٨,٦ ٢٣ ١٤,٣ ١٩ ٣,٠ ٤ 

لتسجيلية الفال� ٠,٧٩١ ٠,٢٦٥ -  ٥,٦ ١٥ ٦,٠ ٨ ٥,٣ ٧ 

 ٠,٧٣٥ ٠,٣٣٨ -  ٣,٤ ٩ ٣,٠ ٤ ٣,٨ ٥ Kخ�'

   ٢٦٦ ١٣٣ ١٣٣ سئل� م< جملة

لنتائج �Kضح� >K لمبح�ثي< م<% ١٠,٣ ٢٥ Kح	M متابعة على يح�ص�< 

 متابعة على يح�ص�< لمبح�ث�< م<% ٨٩,٧ بينما لفضائية، لقن�� فى يناي�

Mلفضائية لقن�� فى ي�ني� ٣٠ ألح	 .  

� Mلتى لسياسية ألح	 �لقن�� فى Lك�ها ;حياP متابعة على لمبح�ث�< يح� 

لتلفي1ي�نية لفضائية:  
لقن�� ىف Lك�ها ;حياP متابعة على لمبح�ث�< يح�� ىلت لسياسية ألح	M) ٢ (لج	� 

  للن�^ �فقا لتلفي1ي�نية لفضائية
لن�^ إلجمالي ;ناL Mك��  

Mألح	 Y % Y % Y % 

M  ١٠,٣ ٢٦  ١٣,٠ ١٦  ٧,٨ ١٠ يناي� ٢٥ Kح	

M  ٨٩,٧ ٢٢٦  ٨٧,٠ ١٠٧  ٩٢,٢ ١١٩ ي�ني� ٣٠ Kح	

إلجمالى ١٠٠,٠ ٢٥٢  ١٠٠,٠ ١٢٣  ١٠٠,٠ ١٢٩  

لنتائج K@ه�� >K لمبح�ث�< م<% ٤,٤ يناي� ٢٥ Kح	M متابعة على يح�ص�< 

 ٣٠ Kح	M متابعة على يح�ص�<% ٩٥,٦ بينما إلجتماعى لت�صل م�قع على

إلجتماعي لت�صل م�قع على ي�ني� .  

� Mلتى لسياسية ألح	 � م�قع فى Lك�ها اP;حي متابعة على لمبح�ث�< يح�

الجتماعى لت�صل:  
لت�صل م�قع ىف Lك�ها ;حياP متابعة على لمبح�ث�< يح�� ىلت لسياسية ألح	M) ٣ (ج	�ل 

  للن�^ �فقا الجتماعى
لن�^ إلجمالي ;ناL Mك��  

Mألح	 Y % Y % Y % 

M ٤,٤ ١١ ٣,٣ ٤ ٥,٤ ٧ يناي� ٢٥ Kح	

M ٩٥,٦ ٢٤١ ٩٦,٧ ١١٩ ٩٤,٦ ١٢٢ ي�ني� ٣٠ Kح	

إلجمالى ١٠٠,٠ ٢٥٢ ١٠٠,٠ ١٢٣ ١٠٠,٠ ١٢٩ 

لنتائج بين� >K لمبح�ثي< م<% ٦٤,٣ Lك�O ;حياP متابعة فى Kس�ته� يشا�ك�< 

Yتل M يشا�ك� ل�% ٨,٣ �Kخي� Kحيانا% ٢٧,٤ بينما إلعال� �سائل فى ألح	

  . Kس�ه�

� O	لمبح�ثي< مشا�كة م �سائل فى ألح	M تلL Yك�O ;حياP متابعة فى ألس�ته� 

إلعال�:  
 �سائل فى ألح	M تلL Yك�O ;حياP متابعة فى ألس�ته� لمبح�ثي< مشا�كة Oم	) ٤ (ج	�ل

  للن�^ �فقا إلعال�
لن�^ إلجمالي ;ناL Mك��  

لم	' Y % Y % Y % 

  ٦٤,٣ ١٦٢  ٦٠,٢ ٧٤  ٦٨,٢ ٨٨ نع�

  ٢٧,٤ ٦٩  ٣٢,٥ ٤٠  ٢٢,٥ ٢٩ Kحيانا

  ٨,٣ ٢١  ٧,٣ ٩  ٩,٣ ١٢ ال

إلجمالى ١٠٠,٠ ٢٥٢  ١٠٠,٠ ١٢٣  ١٠٠,٠ ١٢٩  

�Pلمبح�ثي< ت�تي% جا فى ألس�5 مع متابعتها يفضل�< لتى إلعال� ل�سائل 

�لسياسية، ألح	M تلY ;حياP فت� � مئ�O ب�1< لمق	مة فى لتليف1ي�نية لقن�

 ب�1< ح>لص ث� ،%٣١ مئ�O ب�1< إلجتماعى لت�صل م�قع ث� ،%٣٧

O١٨ مئ� %عة �Kخي�Lإل  %. ١٣ مئ�' ب�1< 

 فى ألس�5 مع لمتابعتها تفضيله� Kسا9 على إلعال� �سائل لمبح�ثي< ت�تي% �

�لسابقة ألع�� خالل لسياسية ألح	M تلL Yك�O ;حياP فت�:  
 فت�� ىف ألس�5 مع لمتابعتها تفضيله� Kسا9 على إلعال� �سائل لمبح�ثي< ت�تي%) ٥ (ج	�ل

Pحيا; Oك�L Yتل Mلسابقة ألع�� خالل لسياسية ألح	 

لت�تي%  لم�جح ل�1<  
إلعال� �سائل 

لثاني أل�ل Mلثالل�بع  
 مئ�' لنقا4

�لتليف1ي�نية لفضائية لقن� ٣٧ ٨٦٦ ١ ٤ ١٥٣ ٧٠٨ 

إلجتماعي لت�صل م�قع ٣١ ٧٢٥ ٧ ١٠ ٥٠٤ ٢٠٤ 

لصح> ١٨ ٤٢٥ ٥٦ ٣٢٨ ٩ ٣٢ 

عةLإل ١٣ ٣١٢ ١٦٧ ١٠٢ ٢٧ ١٦ 

لم�جحة أل�1< مجم�^ > =٢٣٢٨ ٢٣١ 

ك�5 لمع�فى لمقياK 9@ه�Lلجماعية لل OLلل	�سة عينة على ت4بيقه ت�  >K 

Oلمع�فة مست� مع�فته� مست�O ح�ل لمبح�ثي< ستجابا� مق	مة فى لم�تفع 

ك�5 بمقيا9Lللمقابل ىف ،%٧٦,٢ بلغ� بنسبة لجماعية  �Pجا Oمست� 

لمع�فة Nلمنخف  %. ٥,٢ بنسبة 

ك�5 �مقيا9 لمبح�ثي< ن�^ بي< لعالقة �Lللجماعية :  
ك�5 �مقيا9 لمبح�ثي< ن�^ بي< لعالقة) ٦ (ج	�لLللجماعية   

لن�^ إلجمالي ;ناL Mك��  
Oلمع�فة مست� Y % Y % Y % 

N٥,٢ ١٣  ٢,٤ ٣  ٧,٨ ١٠  منخف  

  ١٨,٧ ٤٧  ١٣,٠ ١٦  ٢٤,٠ ٣١ مت�س4

  ٧٦,٢ ١٩٢  ٨٤,٦ ١٠٤  ٦٨,٢ ٨٨ م�تفع

إلجمالى ١٠٠,٠ ٢٥٢  ١٠٠,٠ ١٢٣  ١٠٠,٠ ١٢٩  

òvînã@‰bjnVa@�ëŠÐÛaZ@ @

� Nلف� مع	ل بي< ;حصائيا 	لة �تبا4ية عالقة �ج�	 ل	�سة K@ه��: أل�ل 

Nهقي< تع�لم� M ي	�5لج	 لتقلي	ية العال� �سائل فى لسياسية لألح	

ك�ته�L� لجماعيةلخاصة  Yبتل Mألح	 Mتبا4 معامل بلغ حي� بي�س�< 

  %. ٩٩ ثقة مست�O عن	 	لة قيمة �هى ٠,٣١١
لم�هقي< تع�N مع	ل بي< لعالقة لقيا9 بي�س�< �تبا4 معامل) ٧ (ج	�ل M ىف لسياسية لألح	

ك�ته� �لج	ي	5 لتقلي	ية العال� �سائلL� لجماعيةألح	M تلYب لخاصة    
ك�ته�L لجماعيةلخاصة  Yبتل Mألح	 

� معامل لمتغي�
ال�تبا4 

لق�5 التجا, 
 مست�'
لمعن�ية 

ل	اللة 

لم�هقي< تع�N مع	ل M ىف لسياسية لألح	
لج	ي	5 لتقلي	ية العال� �سائل� 

 ٠,٠١ ٠,٠٠١ مت�س4ة �4	ية ٠,٣١١

� Nلف� مشا�كة بي< ;حصائيا 	لة �تبا4ية ةعالق �ج�	 ل	�سة K@ه��: لثاني 
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ل�ل	ي< Gهلتقلي	ية إلعال� �سائل عب� لسياسية ألح	M مشاه	5 فى للم� 

ك�5 �لج	ي	5Lللجماعية � Gهلخاصة للم� Yبتل Mألح	 Mمعامل بلغ حي 

  %. ٩٥ ثقة مست�O عن	 	لة قيمة �هى ٠,١٩٠ بي�س�< �تبا4
ل�ل	ي< مشا�كة بي< لعالقة لقيا9 �<بي�س �تبا4 معامل) ٨ (ج	�ل Gهألح	M مشاه	5 ىف للم� 

ك�5 �لج	ي	5 لتقلي	ية إلعال� �سائل عب� لسياسيةLللجماعية � Gهلخاصة للم� Yبتل Mألح	 .  
ك�5Lللجماعية  Gهلخاصة للم� Yبتل Mألح	 

� معامل لمتغي�
ال�تبا4 

لق�5 التجا, 
 مست�'
 ةلمعن�ي

ل	اللة 

ل�ل	ي< مشا�كة Gهألح	M مشاه	5 ىف للم� 
لج	ي	5 لتقلي	ية إلعال� �سائل عب� لسياسية� 

 ٠,٠٥ ٠,٠٢٥ ضعيفة �4	ية ٠,١٩٠

� Nلف� Mلثالستم�� بي< ;حصائيا 	لة �تبا4ية عالقة �ج�	 ل	�سة K@ه��:  

Pحيا Oك�L Yتل Mالعال� �سائل فى لسياسية الح	 Lللجماعية ك��5 Gه للم�

لخاصة Yبتل Mألح	 Mتبا4 معامل بلغ حي�لة قيمة �هي ٠,١٦٧ بي�س�< 	 

  %. ٩٥ ثقة مست�O عن	
لم�هقي< تع�N مع	ل بي< لعالقة لقيا9 بي�س�< �تبا4 معامل) ٩ (ج	�ل M ىف لسياسية لألح	

ك�ته� �لج	ي	5 لتقلي	ية العال� �سائلL� لجماعيةألح	M تلYب لخاصة    
ك�ته�L لجماعيةلخاصة  Yبتل Mألح	 

� معامل لمتغي�
ال�تبا4 

لق�5 التجا, 
 مست�'
لمعن�ية 

ل	اللة 

لم�هقي< تع�N مع	ل Mلـسياسية  لألح	 
لج	ي	5 لتقلي	ية العال� �سائل ىف� 

 ٠,٠١ ٠,٠٠١ مت�س4ة �4	ية ٠,٣١١
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 للمل> إلعالمية لمعالجة لج1ئ� فى سىلسيا التصال. "جعف� صالح ب< .١

 ماجستي	 	سالة ،"نم�Lجا �لشع% لخب� ج�ي	تى لجمه��ية ل�ئيسى لصحى

 عل�� قس� إلسالمية، �لحضا�5 إلنسانية لعل�� كلية �ه�<، جامعة ( منش��5،

٢٠١٣ �إلتصال، إلعال� .(  

لقاه�5(، "�لمعاص	4 �ن8	ياتة �التصال. "لسي	 حسي< ليلى، مكا�O عما	 حس< .٢ :

�للبنانية، لمص�ية ل	 ٢٠٠٦ .(  

 لم�قع لمغت�بي< لمص�يي< لم�هقي< ستخ	�. "على محم	 4لع� �حا% .٣

 منش��5، غي� ماجسيت	 	سالة ،"لل�4< باإلنتماP �عالقته إلجتماعى لت�صل

 4فال،أل �ثفافة العال� قس� لل4ف�لة، لعليا ل	�سا� معه	: شم9 عي< جامعة(

٢٠١٣ .(  

 محم	، كامل محم	 مص4فى، لصب�5 نجي% محم	: ت�جمة، س�لس� ��ب�� .٤

لحساني< G	للمص�ية ألنجل� مكتبة: لقاه�5(، 4٢، "�لمع	في �لنف( عل.. " ،

١٩٩٥ .(  

 عال�: لقاه�5(، 4٢ ،"�لتأثي	 ��تجاها� �إلعال. ن8	يا�. "لحمي	عب	 محم	 .٥

لكت% ،٢٠٠٣ .(  

 للمعل�ما� لص� �تLك� فه� فى لم8ث�5 لع�مل. "عب	هللا ي<حس عب	هللا محم	 .٦

 جامعة(، منش��5 غي� ماجستي	 	سالة، "إلشا�5 بلغة لمت�جمة بالب�مج لمق	مة

٢٠١٤، �إلعال� إلتصال عل�� قس�، آل	% كلية: شم9 عي< .(  
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òÜØ’½aZ تثي� إل�شا	 لب�نامج يساع	 هل لتاليي< لس8لي< لمشكلةO ليق@ة تحسي< ىفلعقلية  O	سة عينة لأل4فال م< ل	� O�L 5؟، تعل� صع�با�Pتستم� �هل لق�
لب�نامج فاعلية O	إل�شالعقلية ليق@ة تحسي< ىف )�ج	� ;<(  O	سة عينة ل  ؟)لتتبعي لقيا9 فت�5 (لب�نامج بيGت4 م< شه� بع	 لق�5P تعل� صع�با� O�L م< ل	�
Òa†çüaZ <	ته ,Lسة هلعقلية ليق@ة لتحسي< O;�شا	 ب�نامج ;ع		 ;لي ل	� O	سة عينة لأل4فال م< ل	� O�L 5، تعل� صع�با�P ىف لب�نامج تأثي� �بيا< لق�
لعقلية ليق@ة تحسي< O	سة عينة لأل4فال م< ل	� O�L تعل� صع�با� Pلتتبعي لقيا9 خالل م< )ل1م< عب�( 5لق� .  
òäîÈÛaZ سة عينة حج� بلغ للمجم�عة 4Kفال) ١٠= < (لمجم�عتي< عش�ئية ب�4يقة بالتسا�O مقسمي< عاما،) ١٢ - ٩ (بي< ما Kعما�ه� ت��ح� 4فال) ٢٠= < (ل	�

إلناM، م<) ٥= <(� لLك�� م<) ٥= < (�مقسمة لتج�يبية YلL4فال) ١٠= < (�كK لضاب4ة مجم�عةلل �جميعه� إلناM م<) ٥= <(� لLك��، م<) ٥= < (مقسمي< 
  .ق�5P تعل� صع�با� ل	يه�
paë…üaZ �	عتملباحثة  Gلتحقي <ل	�سة Kه	 Gلتحقأل�لية لبيانا� قائمة على ف��ضها ص	G م< �) 	صع�با� O�L لأل4فال لعقلية ليق@ة �مقيا9 ،)لباحثة ;ع	

لق�5P تعل� )	لق�5P تعل� صع�با� O�L لأل4فال لعقلية ليق@ة تحسي< �ب�نامج ،)لباحثة ;ع	) 	لخامسة لص��5 للLكاP بينية ستانف��	 �مقيا9 ،)لباحثة ;ع	 
القتصا	 لمست�O �مقيا9 ،)٢٠١١ �iخ��<، ف�` صف��: تع�ي%(O الجتماعلق�5P عس� �9مقيا ،)٢٠١٦ خ4ا%، �	عاP سعفا< محم	 ;ع		( ىلثقاف ى) 	 ;ع	

  ). ٢٠١٤ جلجل، نص�5
wöbnäÛaZ شا��K سة نتائجلحاض�، نح� لت�جة (لعقلية ليق@ة تنمية ىف لب�نامج فاعلية ى;ل ل	� Jالنفتالمتع		5 لن@� ب�جها� ىل�ع ليق@، لتميي1 لج	ي	، ىعل  (

أل4فال م< ل	�سة عينة Oل	 O�L 5 تعل� صع�با�Pلتج�يبية �عةلمجم (لق� .(  
The Effectiveness of Program for Improving Mindfulness in Children with Learning reading Disabilities 

Problem: The problem raises the following two questions, Does the counseling program help in improving the mindfulness of the study sample 

of children with learning reading difficulties?, and Does the counseling program continue to be effective- if any- in improving the mindfulness of 

the study sample with learning reading difficulties after one- month of application of the program (the follow- up measurement period)?.  

Objectives: Preparing a counseling program to improve mindfulness for the study sample of children with reading difficulties, and 

Demonstrating the effect of the program in improving mindfulness among the study sample of children with reading difficulties- through time-

through the follow- up measurement.  

Sample: The study sample consists of (n= 20) children, their ages ranged between (9- 12) years, divided equally into two groups, (n= 10) children 

as the experimental group, as well as (n= 10) children as the control group.  

Tools: To achieve the study objectives and check the hypotheses validity, the researcher uses the following tools: List of primary data (by the 

researcher), Scale of Mindfulness for Children with Reading Difficulties (by the researcher), A Program for Improving Mindfulness, for children 

with Reading Difficulties (by the researcher), Stanford Binet Intermediate Intelligence Scale, the fifth Edition (SB5) (Arabization: Safwat Farag 

et.al., 2011), Scale of the Socio- Economic and Cultural Level (by Mohamed Saafan and Doaa Khattab, 2016), and The Scale of Dyslexia (by 

Nasrat gilgl, 2014).  

Results: The study results indicate the effectiveness of the program in developing mindfulness, (orientation towards the present, openness to the 

new, vigilant discrimination, awareness of multiple points of view) for children with reading difficulties (the experimental group).  
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لتلميL يتس� �L 5 تعل� صع�با�P ىلت لمع�فية لعمليا� ىف �ضح بقص�� لق�

 ىف Kق�نه ع< يتأخ� فه� للغة؛ ستخ	� ىف �قص�� النتبا,، على Kساسها ىف تعتم	

كتسا% ،5P ي��لتعب لجمل، �ستخ	� للكلما� �ن4قه ألص��، ;خ�` ى�ف لق�

 بينه ي	�� �عما نفسه ع< لتعبي� يست4يع ال Kنه فنج	. �مشاع�, Kفكا�, ع< ىللف@

آلخ�ي<، �بي< YلL� لما Nسخ�ية م< له يتع� Pآلخ�ي<، �4> م< �سته1 

لتلميL على ت8ث� ىلت �الجتماعية لنفسية لمشكال� م< لع	ي	 LلY على �يت�ت% LO 

  ). ٢٠١٧ ق	'، س�ميه (لق�5P تعل� صع�با�

YلLالهتما� ت�جه ل تفاعل كيفية تح	ي	 ه� لها ىألساس �له	> لعقلية باليق@ة 

أل4فال O�L 5 تعل� صع�با�Pلحالية للح@ة مع �لت�صل بيئته�، مع لق� 

  .(Enoch, 2015) ل	يه� النتبا, �1يا	5 لعا� هتمامه� 1يا	5 ىف �لمساع	5

 يق�� Kنه على ;ليه �ين@� اليجابي، لنف9 بعل� ي�تب4 ىنفس مفه�� لعقلية فاليق@ة

 بلح@ة لح@ة بالخب�� ى�ل�ع لحاض�5 للح@ة ىف قص	 ع< النتبا, ت�كي1 على

لخب�� على Kحكا� ;ص	� 	�< �قب�لها، �K النفعاال� �K ،ألفكا� �K تقييمها 

لعقلية ليق@ة ىف Kساسيي< بع	ي< هنالY فإ< �بLلY منفتح، بعقل نح�ها �لتص�> 

  ). ٢٠١٧ Kحم	، محم	 (مسبقة Kحكا� ;ص	� �ع	� لحالية، باللح@ة ىل�ع: هما

لفح� ;لى تشي� Kنها كما Gقي	للف�	 باعتما	 لمستم�ي< �لتفكي� للت�قعا�  

لن@�5 عك9 لتفاعل ف�� ت1ي	 ى�بالتال ل�8ية ت�سع لعقلية فاليق@ة خب�ته، على 

لن@�5 ىف لمتعل� ف�ق�^ �مع4لة، مع�قة ح	�	 ىف لمتعل� تأس� ىلت لألم�� لق4عية 

لق4عية Nل��تي< عليه تف�لجم�	 � N8ية با% عليه �تف�� 	ي	لجلمغاي� � 

 متع		5، مصا	� م< لج	ي	5 ألفكا� يتقبل تجعله لعقلية فاليق@ة �لممك<، ى�الحتمال

Lل Oن� >K �ح	5 �8ية ن4اG ىف Kنفسه� يحص��< ال عقليا لمتيق@�< ألشخا� �K 

لمشكال� لحل �ح	5 �4يقة �K P	K لمها�  ). ٢٠١٥ محم	، نائل (

L; 	مج تساعأل4فال لعقلية ليق@ة على لقائمة لب� O�L 5 تعل� صع�با�Pلق� 

 باألفكا� لتقي	 	�< �;مكانيا� ق	�� م< ل	يه� ما �;@ها� ل�هنة للح@ة ;	�Y على

5 �إلكتئا% لقلG م< �لتقليل لجام	5،� كما Kفضل، بشكل النفعالية لمشكال� �;	

�ه� مما�سة على تساع	ه��	K 55، بص��	5 جي	ل�ع �1يات ىLللتحك� �تحسي< ى 

 ;يجابية بص��5 ي8ث� مما لصعبة ألح	M مع ىالنفعال لتفاعل �تقليل ل	�فع، ىف

لمشكل �لسل�Y ىألكا	يم أل	P على �حت�� �Lل �الجتماعية �لمها� O	ل 

أل4فال O�L 5 تعل� صع�با�P)لق�Gupta& Jena, 2018(& (Thornton, 

Williamson& Cooke, 2017) .  

 صع�با� O�L لأل4فال لعقلية ليق@ة خالل م< لعالجية لت	خال� ألهمية �ن@�

الكتئا%� لقلG تقليل خالل م< حياته� ىف ىاليجاب �تأثي�ها لق�5P تعل� LلO ىيعان 

أل4فال منه O�L 5 تعل� صع�با�P ل	يه�، الجتماعية لمها�� �تحسي< لق�

 على مساع	ته خالل م< ىل	�س لتحصيل 1يا	5 على لمتعل� مساع	5 ىف �ألهميتها

لفعال؛ لتفكي� ىف تشا�Y ىفه للمها�؛ الستجابة كيفية نح� نتباهه ت�كي1 Lل Oستج� 

,Lسة هلعقلية ليق@ة لتحسي< O;�شا	 ب�نامج فاعلية ع< للكش> ل	� O	م< عينه ل 

أل4فال O�L 5 تعل� صع�با�Pلق� .  

òÜØ’ß@ò�a‰†Ûa@Z@ @

 ىف Kج�ي� ىلت �ل	�سا� لبح�M م< لع	ي	 على با4العها لباحثة الح@�

أل4فال مجال O�L الحتياجا�لخاصة  >K Yم< فئة هنا Lلتالمي لىع لقا	�ي< غي� 

أل4فال �ه� لعا	ية لتعليمية لن@� @ل ىف لتعل� O�L لتعل� صع�با� عا� بشكل 

O�L� 5 تعل� صع�با�P ىل	�س تحصيله� مع	ل ينخفN حيM خا�، بشكل لق�

لج�ن% على لعميقة لسلبية لتأثي�� م< لع	ي	 ;لى Oي8	 مما بأق�نه� مقا�نة 

ئه� ىف مهما 	�� Oت8	 ى�لت ل،ل4ف شخصية م< �ل	فعية النفعالية	K سيل	� .

 عال` ىف �فعال ىعالج كم	خل لعقلية ليق@ة Kهمية ;لى ل	�سا� نتائج Kشا�� فق	

ألكا	يمية �لمشكال� �لسل�كية �الجتماعية لنفسية الض�4با� م< لع	ي	 

لنف9 ىف �لتحك� النتبا, مست�O بتحسي< ;يجابيا ��تبا4ها )Enoch, 2015(، 

الكتئا% لقلG، مثل لنفسية لصحة مشكال� م< �لح	 لحيا5 ج�	5 �تحسي<� 

(Thornton et.al, 2017)، >تحسي� �تية �لفاعلية الجتماعية لمها�Lل لأل4فال 

O�L 5 تعل� صع�با�Pلق� )Bistagan& Najafi, 2017( 5�	سا� �لنلسابقة ل	� 

أل4فال ل	O ليةلعق ليق@ة تحسي< تنا�ل� ىلت O�L 5 تعل� صع�با�P ح	�	 فى (لق�

لباحثة عليه 4لع� ما (Oستج� ,Lسة، هلتاليي< لس8لي< لمشكلة �تثي� ل	� :  

إل�شا	 لب�نامج يساع	 هل .١O ليق@ة تحسي< ىفلعقلية  O	سة عينة ل م< ل	�

أل4فال O�L 5؟ تعل� صع�با�Pلق�  

إل لب�نامج فاعلية تستم� هل .٢O	;< (�شا �	ليق@ة تحسي< ىف) �جلعقلية  O	ل 

 فت�5 (لب�نامج ت4بيG م< شه� بع	 لق�5P تعل� صع�با� O�L م< ل	�سة عينة

 ؟)لتتبعي لقيا9

Ò†ç@ò�a‰†Ûa@Z@ @

١. 	لعقلية ليق@ة لتحسي< O;�شا	 ب�نامج ;ع	 O	سة عينة لأل4فال م< ل	� O�L 

لق�5P تعل� صع�با� .  

لعقلية ليق@ة تحسي< ىف لب�نامج تأثي� بيا< .٢ O	سة عينة لأل4فال م< ل	� O�L 

لتتبعي لقيا9 خالل م<) ل1م< عب� (لق�5P تعل� صع�با� .  

òîàçc@ò�a‰†Ûa@Z@ @

لن@�ية ألهمية .١ :  

 K.  		همية تتحK ,Lسة هالحتياجا� O�L باأل4فال لمجتمع هتما� ;4ا� ىف ل	� 

أل4فال عامة بصفة لخاصة� O�L 5 تعل� صع�با�P خاصة، بصفة لق�

لنس% Kكث� م< باعتبا�ه� لتعل� صع�با� مجال ىف نتشا� .  

لعقلية ليق@ة تحسي< تنا�ل� ىلت ل	�سا� ن	�5  .%  O	أل4فال ل O�L 

لع�بية لبيئة ىف) لباحثة عليه 4لع� ما ح	�	 فى (لق�5P تعل� صع�با� .  

ل	�� على لتع�>  .`  LلO يه	ليق@ة ت8أل4فال على لتأثي� ىف لعقلية  O�L 

لق�5P تعل� صع�با� .  

 ;لى ىتنتم ىلت إليجابية لمتغي�� م< لك�نه لعقلية ليق@ة متغي� Kهمية  .	 

لت�فG مجاال� جميع ىف اليجابية �تأثي�ته ىاليجاب لنف9 عل� من@�مة 

ألكا	يمي ىالجتماع ىلشخص� .  

 ,.  Pلقا; Pلض� تج�بة لتعلي� تجعل ى�لت لتعلي�، ىف لعقلية ليق@ة Kهمية على 

  . �عيا Kكث�

لت4بيقية ألهمية .٢ :  

 K.  <لكشلق�5P تعل� صع�با� O�L لأل4فال لنفسية لسما� ع<  Mيمك< حي 

  . عليه� لق�5P تعل� لصع�با� لنفسية آلثا� تلY ح	5 م< لتخفي> على لعمل

ستخ	� ;لى لنفسيي< ائيي<�ألخص �لت�ب�يي< لمسئ�لي< هتما� ت�جيه  .%  

 ىلت لمشكال� م< لتخفي> لمحا�لة مناسبة ج	ي	5 �ست�تيجيا� Kسالي%

أل4فال منها ىيعان O�L 5 تعل� صع�با�Pلق� .  

لنفسية لصحة تحسي<  .`  Gف تعل� صع�با� O�L لأل4فال ىلم	�س �لت�

5P  . ل	يه� لعقلية ليق@ة تحسي< خالل م< لق�

5 ةل	�س تق	ي�  .	 	K 9ليق@ة لقيالعقلية  O	أل4فال ل O�L تعل� صع�با� 

5Pلق� .  

لعقلية ليق@ة لتحسي< 	�سة تق	ي�  .,  O	أل4فال ل O�L 5 تعل� صع�با�Pلق� .  

áîçbÐß@ò�a‰†Ûa@Z@ @

 خالل م< لنفسية ل�فاهية تحسي< على تعمل عملية بأنها تع�>: لعقلية ليق@ة �

لقب�ل لالم�ك1ية عمليا�� �Nلتن@ي� لتع�تي �Lل(Haydicky, Wiener, 

Badali, Milligan& Ducharme, 2012) .  

 ;لى يسعى اليجابي، لنف9 بعل� ي�تب4 ىنفس مفه�� بأنها لعقلية ليق@ة �تع�>

لحالية، للح@ة ىف قص	 ع< النتبا, ت�كي1 >�	 � على مسبقة Kحكا� ;ص	

�لخب� �K النفعاال� �K ،ألفكا� �ليس� م8قتة، عقلية Kح	K Mنها على ها�يفهم 

الستبصا� ;لى Oي8	 مما ست4ال^ �ح% منفتح بعقل معها �يتعامل لل�قع، تمثيال 



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR@ @

)òîÜÇbÏ@wßbãŠi@´�znÛ@òÄÔîÛa@òîÜÔÈÛa@(… ١٦١ 

  ). ٢٠١٨ �حم�، محم� (بالم�ق�
 للمع�فة ��لمتقبل �لمنفتح �النتبا) تتضم& ح�% نفسية حالة ىه: �إلج��ئي �لتع�ي�

 �لمتعم� �النتبا) خالل م& نشأي �3ل2 ى��ل�ع �لحاض�% �للح0ة ىف تح�/ ى�لت
 �� �لفض�ل هما بع�ي& م& �تتك�& �لحالية �للح0ة ىف يح�/ لما منفتحة ب�8يقة
 �ستجاباA بأنها @ج��ئيا عنها �يعب� �لتم�ك< ع�= ه� ى�لثان ��لبع� �الست8ال; ح:
 �لعقلية �ليق0ة مقياE على �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 �أل8فال م& �ل���سة عينة
  ). �لباحثة @ع���(
� Aتعل= صع�با %Dتع�ي�: �لق�� Aتعل= صع�با %Dىف صع�بة بأنها �لق�� %Dلق��� 

 ��ص��A شكل @���F على �لتلمي2 ق��% لضع� نتيجة ��لكلماA للح��� �لجه�ية
 �لم8ب�عة ��لكلماA �لجمل ىمعان فه= �ع�= ��لمكت�بة، �لمسم�عة �لح���

  ). ٢٠١٦ بلقاس=، �كحل�ل مص8فى 3منص��(
 �الستقبالية �لج��ن: ىف بمشكالA تتس= �لتعل= صع�باA م& صع�بة ىفه

 صع�باA @لى ت�جع ال ى�ه �لمق��D%، �� �لمكت�بة �للغة �� للغة، ��لتعبي�ية
 �لمشكلة �& كما �ل2كاD، �نخفاI @لى ت�جع ال كما ،)بص�ية �� سمعية (حسية
Aع ىف مشكلة �@نما �جتماعية، �� نفسية �� سل�كية مشكلة ليسAتشغيل مليا 
 صع�بة �� �لق��D% �� �الستما; ىف كما �فكا� @لى �للغة ت�جمة صع�بة �3 �للغة،
  ). ٢٠١٧ محم�، سا�% (�لتح�/ �� �لكتابة ىف كما لغة @لى �ألفكا� ت�جمة
 �صل م& ى�ه �للغة، �ساE على ىمبن ىن�ع �ض��8: ىه: �إلج��ئي �لتع�ي�
 ق���A تعكE �عا�% �لمف��%، ة�لكلم �م�< فF ىف بصع�باA �تتس= تك�يني،
 �ختبا� خالل م& قياسه نست8يع ��3ل2 مالئ= غي�) ص�تي( ىف�ن�ل�ج تشغيل

Mل2ي& �ل���سة عينة �ه=). ٨: ٢٠١١ جلجل، نص�%( ى�لق��ئ �لعس� تشخي� 
Nعاما) ١٢ - ١٠ (بي& ما �عما�ه= تت��� Eية ل�يه= �لي� Aعاقا@ �� Iم��� 
  . م<منة
pb�a‰…@òÔib�@Z@ @

 �ليق0ة فاعلية بعن��& (Bistagani& Najafi, 2017) ى�نجاف ىستاجانب ���سة .١
 �ل�2تية ��لفاعلية �الجتماعية بالمها��A يتعلP فيما �ل8فل على �لم�تك<% �لعقلية
 ��لمجم�عتي& ى�لقبل �لقياE تصمي= باستخ��= �لق��D%، تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال
 �ختيا�ه= ت= ق� 8فال ٣٠ م& �ل���سة عينة تك�نA �ق� ��لضاب8ة، �لتج�يبية
 بالصف�� �لملتحقي& �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 �لتالمي2 م& عش��ئية بص��%
 �إل�شا� م��ك< @لى @حالته= ت= ��ل2ي&) ٢٠١٧ -٢٠١٦( ى�ل���س �لعا= خالل

،Sق� �لت�ب�� A�على �ل���سة �عتم Aستبيانا� %Dل�2تية �لكفا� Aلمها���� 
 نتائج ��سف�A. �لتغاي� تحليل ب��س8ة �لبياناA ليلتح �ت=. لأل8فال �الجتماعية
 ىف فعاال كا& �ل8فل ح�ل �لمتم�ك< �لعقلية �ليق0ة عالU �& على �ل���سة
A3�2 لأل8فال �ل�2تية ��لفاعلية �الجتماعية �لمها�� Aلتعل= صع�با� .  

 لتنمية ىت��يب ب�نامج فاعلية بعن��&) ٢٠١٨ (عا= ب���سة حام� �حم� محم� قا= .٢
 ل�3 �النتبا) صع�باA �خفI �لA�2 تن0ي= مها��A تحسي& ىف �لعقلية ق0ة�لي

 3�2 م& 8فل ١٤ م& �ل���سة عينة تك�نA �ق� �لتعل= صع�باA 3�2 �أل8فال
Aتعل= صع�با %Dتج�يبية: متكافئتي& مجم�عتي& @لى تقسيمه= ت= �ق� �لق�� 
 مقياE سة�ل��� ��ستخ�مA سنة) ١٢ -١٠ (بي& ما �عما�ه= �ت���حA �ضاب8ة،
 صع�باA �مقياE �ل�2تي، �لتن0ي= �مقياE ��لم��هقي&، لأل8فال �لعقلية �ليق0ة
 �لنتائج ��0ه�A كأ���A �لعقلية �ليق0ة على �لقائ= ى�لت��يب ��لب�نامج �النتبا)،
 عينة ل�3 �النتبا) �مست�3 �لA�2، �تن0ي= �لعقلية �ليق0ة ىف @حصائيا ��ال تحسنا
  . �لتتبعي �لقياE فت�% �بع� �لب�نامج ت8بيP بع� �لتج�يبية �ل���سة

 ���سة (Keller, Ruthruff& Keller, 2019) �كيل� ���ث��� كيل� �ج�3 .٣
 صع�باA م& يعان�& �ل2ي& �أل8فال ل�3 ��لس�عة �لعقلية �ليق0ة �ختبا� بعن��&
 �البت��ئية بالم�حلة 8البا ٢٠ م& �ل���سة عينة تك�نA �ق� ��لماD، �لنف8: �لتعل=
 @لى �تقسيمه= عش��ئية ب�8يقة �ختيا�ه= ت= �ق� �لتعل= صع�باA م& ان�&يع

 مع �لمقابالA @ج��D على �ل���سة �عتم�A �ق� �ضاب8ة، تج�يبية مجم�عتي&

 (DIBELS) �مقياE للكتابة �لسA �لسماA تقيي= �نم�U2 �عائالته= �لتالمي2
 نتائج �سف�A �ق�. فه=��ل ��ل8القة �لق��D% �قة حي/ م& �أل8فال لتقيي= �لمستخ�=
 ى�إليجاب ��لتأثي� ��لق��D% �لكتابة ىف �لتحسيناA �0ه�� �لقلP تقليل ع& �ل���سة
  . �لمع�فية ���D ما �ست��تيجياA ��ستخ��= �ل�2تية ��لفعالية ى�ل�2ت ى��ل�ع

kîÔÈm@óÜÇ@pb�a‰†Ûa@òÔib�ÛaZ@ @

  : �لسابقة �ل���ساA نتائج �ستق��D خالل م& يتضح 
 �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال �لعقلية �ليق0ة تنا�لA ى�لت ا�Aل���س ن��% .١

  . �لع�بية �لبيئة ىف) �لباحثة عليه �8لعA ما ح��� فى(
 �ل8ف�لة م�حلة ىف �لتعل= صع�باA ب3�2 �هتمA ق� �لسابقة �ل���ساA �& نج� .٢

Fلف�� حيا% ىف �لم�حلة ه2) ألهمية �2ل� .  
٣. A�ك� A3�2 �أل8فال ل�3 �لعقلية �ليق0ة تحسي& �همية �لسابقة �ل���سا Aصع�با 

  . �لق��D% تعل=
&ëŠÏ@ò�a‰†Ûa@Z@ @

 على ف��ضها �لباحثة صاغA �لسابقة �ل���ساA �نتائج �3لن�0 �إل8ا� ض�D ىف
  : �لتالي �لنح�

 للمجم�عتي& �لعقلية �ليق0ة ��جاA �ت: مت�س8اA بي& @حصائيا ��لة ف��P ت�ج� .١
 �تجا) ىف �2لF �لب�نامج، @ج��A�D ت8بيP بع� �لقياE ىف ��لضاب8ة �لتج�يبية
  . �لتج�يبية �لمجم�عة

 ل�3 �لعقلية �ليق0ة ��جاA �ت: مت�س8اA بي& @حصائيا ��لة ف��P ت�ج� .٢
 �تجا) ىف �2لF �بع�) �لب�نامج ت8بيP قبل �لقياسي& ىف �لتج�يبية �لمجم�عة
Eلقيا� S�لبع� .  

 ل�3 �لعقلية �ليق0ة A��جا �ت: مت�س8اA بي& @حصائيا ��لة ف��P ت�ج� ال .٣
  . �بع�) �لب�نامج قبل �لقياسي& ىف �لضاب8ة �لمجم�عة

 ل�3 �لعقلية �ليق0ة ��جاA �ت: مت�س8اA بي& @حصائيا ��لة ف��P ت�ج� ال .٤
  . �لتتبعي ��لقياE �لب�نامج @ج��A�D ت8بيP بع� �لقياE فى �لتج�يبية �لمجم�عة

wèäß@ò�a‰†Ûa@bèmaõaŠugë@ @

wèäß@ò�a‰†ÛaZ@ @

A�يعتم� �3ل2 ى�لتج�يب �لتصمي= 23 ى�لتج�يب �لمنهج على �ل���سة ه2) �عتم 
  . ��لتتبعي ��3لبع� ى�لقبل ��لقياE تج�يبية ��ألخ�3 ضاب8ة @ح��هما مجم�عتي& على
òäîÇ@ò�a‰†Ûa@Z@ @

Aم& قص�ية ب�8يقة �ل���سة عينة �لباحثة �ختا� A��لمتخصصة ��لم��ك< �لعيا� 
 �2لFirst Step F م�ك< قاعاA �ح� فى �ل���سة ت8بيP ت= �ق� �لباحثة بها تعمل �لتى
  : �آلتية �لمح���A @8ا� فى �2لF ك���نا �<مة ت��عياA بسب:

 ب�8يقة بالتسا�3 مقسمي& 8فال،) ٢٠= & (�ل���سة عينة حج= بلغ: �لعينة حج= .١
 م&) ٥= & (�مقسمة �لتج�يبية للمجم�عة �8فال) ١٠= & (لمجم�عتي& عش��ئية
 �لضاب8ة للمجم�عة �8فال) ١٠= & (�ك2لF �إلنا/، م& )٥= &(� �ل2ك��
 تعل= صع�باA ل�يه= �جميعه= �إلنا/ م&) ٥= &(� �ل2ك��، م&) ٥= & (مقسمي&
%Dق��.  

٢. Mلعينة خصائ� :Aعاما،) ١٢ - ٩ (بي& ما �لعينة �عما� ت���ح Fلع�ي� أل& �2ل� 
 بع� �ت0ه لأل8فال �لنفسية �لمشكالA 0ه�� �& على �ك�A ق� �ل���ساA م&

 ماه� (كبي� بشكل عليه �ت\ث� �لتعل= صع�باA ت0ه� حي/ �لم��سة �خ�له
A��لتج�يبية �لمجم�عة �عما� مت�س8 كا& حي/ ،)٢٠١٢ ح���، �نهال �ل<يا� 
 �لضاب8ة �لمجم�عة �عما� مت�س8 �كا& ،٠,٨٠ �3لمعيا� ��النح��� ٩٠,٨٠
  . ٠,٧٩ �3لمعيا� ��النح��� ٩,٨٠

 �.  A3�2 م& ��إلنا/ �ل2ك�� م& �لعينة تك�ن Aتعل= صع�با %Dلق��� .  
 :.  A3�2 �أل8فال م& �ل���سة عينة تك�ن Aتعل= صع�با ،%Dلق��� F2ل� Dبنا 

 �لتعل= صع�باA �كث� �نها على سابقة، ���ساA م& �لباحثة �8لعA ما على
  ). ٢٩٤: ٢٠١٠ �ل��ح�،عب� سليما& (�نتشا�� �ألكا�يمية



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)òîÜÇbÏ@wßbãŠi@´�znÛ@òÄÔîÛa@òîÜÔÈÛa@(… ١٦٢ 

  : �لعينة �ختيا� عن� �آلتية �لش��8 �ت��ف �لباحثة ��عA: �لعينة �ختيا� ش��8 .٣
 بع� @ليه �إلشا�% سبP ما �ه�2 �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 م& يك�ن�� �&  .� 

Pعس� �ختبا� ت8بي %Dعليه= �لق�� .  
 �لتعل= صع�باA 3�2 تقيي= ش��8 م& @& حي/ �إلعاقة 3�2 �أل8فال �ستبعا�  .: 

  . جس�ية �� حسية @عاقة �3 م& خل�ه=
 U.  نسبة يقل �ال Dبع� �لمت�س8 ع& �ل2كا Pت8بي Eبينيه ستانف��� مقيا Dلل2كا 

 ٦٣,٢٠ �لتج�يبية �لمجم�عة 2كاD مت�س8 كا& حي/ �لخامسة، �لنسخة
 ٦٢,٨٠ �لضاب8ة �لمجم�عة 2كاD مت�س8 �كا& ،٨,٩٨ �3لمعيا� ��النح���
  . ١١,٦٠ 3معيا� ��نح���

  . م<منة �م��I م& �لعينة �ف��� �ح� ىيعان �ال  .� 
  . مت�في �ل�ي&�ل� �ح� يك�& �ال  .) 
  . م<م& م�I ��م& @عاقة م& �ل��ل�ي& �ح� ىيعان �ال  .� 
  . للخا�U مساف� �ح�هما �� منفصلي&، �ل��ل��& يك�& �ال  .< 
 N.  بع� �لمت�س8 ع& له= ى��لثقاف ى��الجتماع �3القتصا� �لمست�3 يقل �ال 

Pت8بي Eلثقافي ى�الجتماع �3القتصا� �لمست�3 مقيا� .  
 �ليق0ة مقياE ت8بيP بع� منخفضة ��جاA على حصل�� �ل2ي& �أل8فال �ختيا�  .8 

 �أل�ل �ل�بيع قيمة �حسا: عليه=، �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال �لعقلية
 �ل�بيع قيمة م& �قل ��جاA على حصل�� �ل2ي& �أل8فال ��ختيا� �أل�نى ��

 ب�8يقة �ضاب8ة تج�يبية مجم�عتي& ىف قسم�� 8فال ٢٠ �كا& �أل�ل
  . �لنفسي �لتأهيل م��ك< م& �لع�ي� م& =�ختيا�ه �ت= عش��ئية

٤. Eل���سة عينة ��لضاب8ة �لتج�يبية �لمجم�عتي& بي& �لتجان� :Aلباحثة قام� 
 شأنها م& متغي��A ع�% فى ��لضاب8ة �لتج�يبية �لمجم�عة بي& �لتجانE بحسا:
  : كالتالي �ل���سة نتائج فى �لتأثي�

 �لتج�يبية �لمجم�عتي& �8فال بي& ��اللتهما (Z)� (U) �قيمتا �مجم�عهما �ل�ت: مت�س8ا) ١ (ج��ل
 �لق��D%، تعل= �صع�باA ��لعم�، �لثقافي، ى�الجتماع �3القتصا� ��لمست�3 �ل2كاD، ىف ��لضاب8ة

Eلعقلية لليق0ة ى�لقبل ��لقيا� 

  ��لقي= �لمجم�عة  )١٠= & (ضاب8ة )١٠= & (تج�يبية
 �لمتغي�

 8مت�س
 �ت:

 مجم�;
 �ت:

 مت�س8
 �ت:

 مجم�;
 �ت:

 (Z) قيمة (U) قيمة
 مست�3
 �ل�اللة

D٤٨,٥٠ ١١٦,٥ ١١,٦٥ ٩٣,٥ ٩,٣٥ �ل2كا Вلة غي� ٠,٨٧٥�� 

ــست�3 ــصا�3 �لم  �القت
 �لثقافي �الجتماعى

 ��لة غي� ٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠ ١٠٥,٠ ١٠,٥٠ ١٠٥,٠ ١٠,٥٠

 ��لة غي� ٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠ ١٠٥,٠٠ ١٠,٥ ١٠٥,٠٠ ١٠,٥ �لعم�

Aتعل= صع�با %D٤٣,٠٠ ٩٨,٠٠ ٩,٨٠ ١١٢,٠٠ ١١,٢٠ �لق�� Вلة غي� ٠,٥٣٥�� 

Eلة غي� ١,١٩٨ ٣٤,٥٠ ١٢٠,٥٠ ١٢,٠٥ ٨٩,٥٠ ٨,٩٥ �لعقلية لليق0ة قبلى قيا�� 

paë…c@ò�a‰†Ûa@Z@ @

A�لباحثة �عتم� Pل���سة �ه��� لتحقي� Pم& ��لتحق P�قائمة على ف��ضها ص 
Aلباحثة @ع��� (�أل�لية �لبيانا�(، E3�2 لأل8فال �لعقلية �ليق0ة �مقيا Aتعل= صع�با 
%D3�2 لأل8فال �لعقلية �ليق0ة تحسي& �ب�نامج ،)�لباحثة @ع��� (�لق�� Aتعل= صع�با 
%Dلباحثة @ع��� (�لق���(، Eبينية ستانف��� �مقيا Dلخامسة �لص��% لل2كا�) :تع�ي 
Aصف� U٢٠١١ �`خ��&، ف�(، Eى�لثقاف ى�الجتماع �3القتصا� �لمست�3 �مقيا 

 نص�% @ع��� (�لق��D% عس� �مقياE ،)٢٠١٦ خ8ا:، �عا�D سعفا& محم� @ع���(
  ). ٢٠١٤ جلجل،
paõaŠug@Õîjİm@ò�a‰†Ûa@Z@ @

Aل���سة ىف �لباحثة �تبع� A��8لتالية �لخ� :  
) ١٢ - ٩ (س& م& �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 �أل8فال م& �ل���سة عينة �ختيا� .١

  . منخفضة �لعقلية �ليق0ة ل�يه= عاما
٢. Aلت بحسا: �لباحثة قام�Eلمست�3 ى�ل<من �لعم� حي/ م& �لعينة �ف��� بي& جان�� 

 �أل8فال ل�3 �لق��D% عس� ���جة لألس�%، ى��لثقاف ى��الجتماع �3القتصا�
Eلعقلية �ليق0ة ل��جة ى�لقبل ��لقيا� .  

٣. Pت8بي Eقبل �لعينة �ف��� على �لعقلية �ليق0ة مقيا Pلب�نامج ت8بي� .  

  . ضاب8ة ��ألخ�3 تج�يبية ح��هما@: مجم�عتي& @لى �لعينة �ف��� تقسي= .٤
 ��& �لتج�يبية �لعينة �ف��� على �ل���سة ىف �لمستخ�= �لب�نامج ت8بيP ت= .٥

/ ٧/ ١٨ م& �لفت�% ىف تق�يبا �نص� شه� �لب�نامج ت8بيP ��ستغ�P �لضاب8ة
  . ٢٠٢١/ ٩/ ١ ىف �لت8بيP @عا�% ت= ث= ٢٠٢١/ ٨/ ٣٠ @لى ٢٠٢١

 �لعقلية �ليق0ة مقياE بت8بيP �لباحثة قامA �لب�نامج، ت8بيP م& �النتهاD �بع� .٦
 ��لضاب8ة، �لتج�يبية �لمجم�عة �ف��� على �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال

  . �لب�نامج ت8بيP �بع� قبل �ل��جاA ىف بينهما �لمقا�نة ث=
 م�% �لعقلية �ليق0ة لمقياE �لت8بيP @عا�% ت= ي�ما، �٣٠ �لب�نامج ت8بيP �نتهاD بع� .٧

  . فاعليته �ستم���ية م�3 لمع�فة �لتج�يبية �لمجم�عة �8فال على ل2�F �خي�%
kîÛb�þa@òîöb–y⁄a@Z@ @

Pحسا: �ل���سة �ه��� لتحقي� %Dلسيك�مت�ية �لكفا� Eلعقلية، �ليق0ة لمقيا� 
Pم& ��لتحق P�ص Iل���سة عينة �ف��� �ع�� �ل���سة ف��� Aلباحثة �ستخ�م� 
) A (��ختبا� �لمعيا�S، �النح���� ��لمت�س8اA، بي�س�&، ��تبا8 معامل

 �3لالبا��مت� �يلك�كس�& ��ختبا� �لمستقلة �لمجم�عاA بي& �لف��P ل�اللة �3لبا��مت�
 ل�اللة �3لالبا��مت� ى�يتن ما& ��ختبا� �لم�تب8ة، �لمجم�عاA بي& �لف��P ل�اللة
Pبي& �لف�� Aلمستقلة �لمجم�عا� .  
wöbnã@ò�a‰†Ûa@Z@ @

 مت�س8اA بي& @حصائيا ��لة ف��P ت�ج� "�نه على ينM: �أل�ل �لف�I نتائج �
 تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال ��لضاب8ة �لتج�يبية �لمجم�عتي& ��جاA �ت:

%Dعلى �لق�� E3�2 لأل8فال �لعقلية �ليق0ة مقيا Aتعل= صع�با %Dلق��� Fىف �2ل 
 �ختبا� �لباحثة حسبA �لف�I ه�2 ص�P م& �للتأك� ،"�لتج�يبية �لمجم�عة �تجا)
 2لF �ي�ضح �لمستقلة، �لمجم�عاA بي& �لف��P ل�اللة �لالبا��مت�3 �يتني &ما

  ). ٢ (ج��ل
 �لتج�يبية �لمجم�عتي& بي& ��اللتها (Z)� (U) �قي= �مجم�عها �ل�ت: مت�س8اA) ٢ (ج��ل
  �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال �لعقلية �ليق0ة مقياE على �لب�نامج بع� �لقياE ىف ��لضاب8ة

  ��لقي= عة�لمجم�  )١٠= & (تج�يبية )١٠= & (ضاب8ة
 �لبع�

 مت�س8
 �ت:

 مجم�;
 �ت:

 مت�س8
 �ت:

 مجم�;
 �ت:

 (Z) قيمة (U) قيمة
 مست�3
 �ل�اللة

 ٠,٠٠١ ٣,٨٦٥ ٠ ١٥٥ ١٥,٥ ٥٥ ٥,٥ �ليق0 �لتميي<

N٠,٠٠١ ٢,٦٩٢ ١٥,٥٠ ١٣٩,٥ ١٣,٩٥ ٧٠,٥٠ ٧,٠٥ �لج�ي� على �النفتا 

 ٠,٠٠١ ٢,٩٥٨ ١٢,٠٠ ١٤٣,٠ ١٤,٣٠ ٦٧,٠٠ ٦,٧٠ �لحاض� نح� �لت�جه

 �لن0ـ�  ب�جهاA �ل�عى
 �لمتع��%

٠,٠٠١ ٣,٢٧٠ ٩,٠٠ ١٤٦,٠ ١٤,٦٠ ٦٤,٠٠ ٦,٤٠ 

 ٠,٠٠١ ٣,٨٠٣ ٠ ١٥٥ ١٥,٥ ٥٥ ٥,٥ �لكلية �ل��جة

Aلى) ٢ (ج��ل نتائج �شا�@ Pتحق P�ه�2 ص Iب�ج�� �لف� Pلة ف���� 
 على ��لضاب8ة بية�لتج�ي �لمجم�عتي& ��جاA �ت: مت�س8اA بي&  @حصائيا
E3�2 لأل8فال �لعقلية �ليق0ة مقيا Aتعل= صع�با %Dليق0، �لتميي< (�لق��� 

Nى��ل�ع �لحاض�، نح� ��لت�جه �لج�ي�، على ��النفتا Aلمتع��%، �لن�0 ب�جها� 
 �لمجم�عة �تجا) ىف �2لF �لب�نامج؛ ت8بيP بع� �لقياE ىف) �لكلية ��ل��جة
  . �لتج�يبية

 �لعقلية �ليق0ة تحسي& ىف �ستخ��مها ت= ى�لت �ألنش8ة ى@ل 2لF ي�جع �ق�
 �لضاب8ة �لمجم�عة ��جاA بي& �الختال� ى@ل �3� ما �ه�2 �مك�ناتها،
 فق� �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال �لعقلية �ليق0ة مقياE ىعل ��لتج�يبية
Iلتج�يبية �لمجم�عة �ف��� تع�� Aل= بينما �لمختلفة ��نش8ته �لب�نامج لجلسا 
Iلضاب8ة �لمجم�عة تتع�� Pيتف� F٢٠١٨ حام�، �حم� محم� (���سة مع 2ل (

 مست�3 �تن0ي= �أل8فال 3ل� �لA�2 تن0ي= ىف يساه= �لت��ي: �& ى@ل �شا�A ى�لت
. �لتعل= صع�باA 3�2 �أل8فال 3ل� �لعقلية �ليق0ة تحسي& ع& �لناتج �النتبا)
A�سة ��ك��� Eهي�ت�بي Eتايل�� �الك��� Aج�سمي�(Hurtubise, Lacoursw, 

Taylor& Joussemet, 2017) ىعل �لعقلية �ليق0ة ىعل �لت��ي: تأثي� ىعل 
Iألع��� Aمثل ��لسل�كيا P3�2 �لتالمي2 3ل� ��لع���& ��إلهمال ��إلكتئا: �لقل 



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR@ @

)òîÜÇbÏ@wßbãŠi@´�znÛ@òÄÔîÛa@òîÜÔÈÛa@(… ١٦٣ 

Aتعل= صع�با %Dلق��� Fلتج�يبية �لمجم�عة لصالح �2ل�.  
 بي& @حصائيا ��لة ف��P ت�ج� "�نه على ى�لثان �لف�I ينM: �لثاني �لف�I نتائج �

Aت: مت�س8ا� A3�2 �أل8فال م& �لتج�يبية �لمجم�عة ��جا Aتعل= صع�با 
%Dبع� قبل �لقياسي& ىف �لق��� Pت8بي A�Dعلى �لب�نامج @ج�� Eلعقلية �ليق0ة مقيا� 
 م& �للتأك� ،"�لبع�S �لقياE �تجا) ىف �2لF �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال
P�ه�2 ص Iح �لف�Aل�اللة �لالبا��مت�3 �يلك�كس�& �ختبا� �لباحثة سب Pلف��� 
  ). ٣ (ج��ل 2لF �ي�ضح �لم�تب8ة، �لمجم�عاA بي&
 �لب�نامج ت8بيP �بع� قبل �لقياسي& بي& ��اللتها (Z) �قيمة �مجم�عها �ل�ت: مت�س8اA) ٣ (ج��ل

  �لق��D% تعل= باAصع� 3�2 لأل8فال �لعقلية �ليق0ة مقياE على) ١٠= & (�لتج�يبية للمجم�عة
Eقبلي قيا Eقيا S�بع  Eلقي= �لقيا��  

 �ت: مجم�; �ت: مت�س8 �ت: مجم�; �ت: مت�س8 �لبع�
 (Z) قيمة

 مست�3
 �ل�اللة

 ٠,٠٠٤ ٢,٨٨٩ ٥٥ ٥,٥ صف� صف� �ليق0 �لتميي<

N٠,٠٠٥ ٢,٨١٠ ٥٥ ٥,٥ صف� صف� �لج�ي� على �النفتا 

 ٠,٠٠٤ ٢,٩١٣ ٥٥ ٥,٥ صف� صف� �لحاض� نح� �لت�جه

 �لن0ـ�  ب�جهاA �ل�عى
 �لمتع��%

 ٠,٠٠٤ ٢,٨٥٩ ٥٥ ٥,٥ صف� صف�

 ٠,٠٠٤ ٢,٨٥٠ ٥٥ ٥,٥ صف� صف� �لكلية �ل��جة

Aلى) ٣ (ج��ل نتائج �شا�@ Pتحق P�ه�2 ص Iب�ج�� �لف� Pحصائيا ��لة ف��@ 
 تعل= صع�باA 3�2 �أل8فال م& �لتج�يبية �لمجم�عة ��جاA �ت: مت�س8اA بي&

%Dمقيا على �لق��E 3�2 لأل8فال �لعقلية �ليق0ة Aتعل= صع�با %Dلتميي< (�لق��� 
 �لن�0 ب�جهاA ى�ل�ع �لحاض�، نح� �لت�جه �لج�ي�، على �النفتاN �ليق0،

 �تجا) ىف �2لF �لب�نامج ت8بيP �بع� قبل �لقياسي& ىف) �لكلية ��ل��جة �لمتع��%،
Eلقيا� ،S�تع�ضه= �بع �لتج�يبية �لمجم�عة �8فال تحس& ىيعن مما �لبع Aلجلسا 
 �ليق0ة لتحسي& �لباحثة �ستخ�متها ى�لت �ألنش8ة ى@ل 2لF ي�جع �ق�. �لب�نامج
 �لقصM م& �لع�ي� ألح��/ �ل��قعية �لمعايشة �8يP ع& �مك�ناتها �لعقلية

Uكأنه= فيها ��الن�ما� D>م& يتج<� ال ج Aلقصة �أل8فال كمعايشة �لشخصيا 
 الختالفاA ى�اليجاب �لتقبل ض���% ى@ل �ع�ت ى��لت) �لقصي�% �لقامة �2 �ل8فل(

 فيل= ألح��/ �ل��قعية �لمعايشة �ك2لF. �كتمال �الختال� أل& �2لF �آلخ�ي&
 �كا&. �ع��قبه �لق��� 2لF ع& �مس\�ليتها @ص���ها فيه تعل& ى��لت) م��نا(

 3ل� �لعقلية �ليق0ة لتحسي& ��ضح ى@يجاب �ث� �ألح��/ ه2) لمثل �أل8فال لمعايشة
  .�لق��D% تعل= صع�باA 3�2 أل8فال�

A�ختيا� ىف �لباحثة ��عتم� Aشخصيا Mأل8فال يعايشها ى�لت �لقص� Aشخصيا 
 �لتج�يبية، �لمجم�عة أل8فال مقا�: س& ىف �لقصM ه2) �ب8ال ��ختيا� م�حة،
 ع& �لبح/ ىف ��ل�غبة �لمع�فية ��لم��نة �لنفE ىف ��لثقة بالحماE يشع�ه= مما
 �أل8فال ل�3 �لعقلية �ليق0ة لتحس& ��ضح نتاU �ه�2 �آلخ�ي& ل�تقب ج�ي� ه� ما

3�2 Aتعل= صع�با ،%Dكما �لق�� A�على �عتم P�8س�� ىف �لتقلي�ية غي� �ل 
Mإلثا�% �لقص Eله2) لما �أل8فال �تفكي� �شغ� حما P�8ىف ق�3 تأثي� م& �ل 
 �ثناD هالص�ت مختلفة 8بقاA باستخ��= �لباحثة قيا= �8يP ع& �أل8فال، شخصية

  . �أل8فال ل�3 ��لس��� �لبهجة تثي� �ل�8يقة ه2) فكانA �لقصM س��
 باستخ��= قبعاA كعمل �لي��ية �ألنش8ة بعI مما�سة على �لباحثة �عتما� �& كما

Aى@ل لل�ص�ل بسي8ة خاما Uىف �كب� ثقة لأل8فال ى�ع8 جميل شكل �2 @نتا 
 خيال �لباحثة ��عبA كما A،�لجلسا ىف �الستم��� ىف �غبته= م& �<��A ق���ته=
 ج�ي�% بP�8 �لمشكالA حل على �لق��% ى@ل قا�ته= �م�حة سلسة ب�8يقة �أل8فال
 على ��لق��% بالقلP، �لشع�� �خفI ى�لنفس باال�تياN ��لشع�� فاعلية، ��كث�
 بالكفاD% ��لشع�� �لحالية �لخب�% على �لت�كي< على ��لق��% ��البتكا�، �إلب��;

 &Hurtubise, Taylor) �ماج� �تايل�� ه�ت�بيE ���سة �ك�ته ما ��ه2 ��لفاعلية

Mageau, 2019) .  
Fك2ل� Aلباحثة ��ع� Dح� كل ����� تتن�; �& �لت�فيهية �ألنش8ة مما�سة �ثنا�� 
 تن�عA بل �أل8فال �حماE ��فعية تقل �� ى��تين نم8 يس�� ال حتى منه=

  . 8فل لك شخصية ىف متكامل نسP لتشكل ��ختلفA �����ه=

 بي& @حصائيا ��لة ف��P ت�ج� ال "على �لثال/ �لف�I ينM: �لثال/ �لف�I نتائج �
Aت: مت�س8ا� A3�2 �أل8فال م& �لضاب8ة �لمجم�عة �8فال ��جا Aصع�با 

 قبل �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال �لعقلية �ليق0ة مقياE على �لق��D% تعل=
 �لباحثة حسبA �لف�I ه�2 ص�P &م �للتأك� ،"�لب�نامج @ج��A�D ت8بيP �بع�
 �لم�تب8ة، �لمجم�عاA بي& �لف��P ل�اللة �لالبا��مت�3 �يلك�كس�& �ختبا�
  ). ٤ (ج��ل 2لF �ي�ضح

 �لب�نامج ت8بيP �بع� قبل �لقياسي& بي& ��اللتها (Z) �قيمة �مجم�عها �ل�ت: مت�س8اA) ٤ (ج��ل
  �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال �لعقلية �ليق0ة مقياE على) ١٠= & (�لضاب8ة للمجم�عة

Eقبلي قيا Eقيا S�بع  Eلقي= �لقيا��  
 �ت: مجم�; �ت: مت�س8 �ت: مجم�; �ت: مت�س8 �لبع�

 (Z) قيمة
 مست�3
 �ل�اللة

 ��لة غي� ١,٠٠ ٠ ٠ ١,٠٠ ١,٠٠ �ليق0 �لتميي<

Nلة غي� ١,٠٠ ١,٠٠ ١,٠٠ ٠ ٠ �لج�ي� على �النفتا�� 

 ��لة غي� ٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ �لحاض� نح� �لت�جه

 �لن0ـ�  ب�جهاA �ل�عى
 �لمتع��%

 ��لة غي� ٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ��لة غي� ٠,٠٠٠ ١,٥٠ ١,٥٠ ١,٥٠ ١,٥٠ �لكلية �ل��جة

Aلى) ٤ (ج��ل نتائج �شا�@ Pتحق P�ه�2 ص Iج�� بع�= �لف�� Pلة ف���� 
 �ليق0ة مقياE على �لضاب8ة �لمجم�عة ��جاA �ت: مت�س8اA بي& @حصائيا
 �لج�ي�، على �النفتاN �ليق0، �لتميي< (�لق��D% تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال �لعقلية
 ىف) �لكلية ��ل��جة �لمتع��%، �لن�0 ب�جهاA ى�ل�ع �لحاض�، نح� �لت�جه
 �لضاب8ة �لمجم�عة تع�I لع�= 2لF �ي�جع �لب�نامج، ت8بيP �بع� قبل �لقياسي&
 ,Keller) �كيل� ����ث�� كيل� ���سة �ك�ته ما �ه�2 �لب�نامج، ألنش8ة

Ruthruff& Keller, 2019) لأل8فال �لعقلية �ليق0ة على �لت��ي: �همية ح�ل 
3�2 Aتعل= صع�با %Dتقليل ىف لفاعليتها ن��0 �لق�� P0ه�� �لقل� Aىف �لتحسينا 
 ��ستخ��= �ل�2تية ��لفعالية ى�ل�2ت ى��ل�ع ى�إليجاب ��لتأثي� ��لق��D% �لكتابة

Aما �ست��تيجيا D��� �،كما لمع�فية A�ى�نجاف ىبستاجان ���سة �ك 
(Bistagani& Najafi, 2017) &� Uكا& �ل8فل ح�ل �لمتم�ك< �لعقلية �ليق0ة عال 

 تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال �ل�2تية ��لفاعلية �الجتماعية �لمها��A تنمية ىف فعاال
%Dلق��� .F3�2 �أل8فال �& نج� ل2ل Aتعل= صع�با %Dم �لع�ي� ل�يه= �لق��& 

Aى�ع ع�= �& كما. �لعا�يي& بأق��نه= مقا�نة �لمشكال Dآلبا� Aتعل= بصع�با 
%Dبنائه= ل�3 �لق��� Mبخصائ� Fتل Aمع�فته= �ع�= �لصع�با Aلنفسية للمشكال� 
 مثاب�% �كث� يصبح�& بحي/ �أل8فال ل�3 �لق�% ج��ن: تنمية �ع�= عنها، �لناتجة
 ��لتكي� ى�إليجاب �لتعامل على ق��% ��كث� �لسلي= ى�الجتماع �لتفاعل على �ق��%
 �لتقلي�ية �لتعل= �سالي: ى@ل باإلضافة لها، يتع�ض�& ى�لت �لمختلفة �ل���0 مع

 �@غفالها �لق��D% تعل= صع�بة 3�2 باأل8فال �هتمامه= �ع�= �لم���E ��خل
 ثقة ضع� م& �لنفسية �لمشكالA م& �لع�ي� ى@ل �3� مما ل�يه=، �إليجابية للج��ن:

  . �الجتماعي ��لتفاعل �لمثاب�% على ق��ته= �ضع� بأنفسه= فال�أل8
 ل�3 �لق��D% تعل= صع�باA ع& �لمبك� �لكش� �همية ع�ضه سبP مما �يتضح
 تقليل لمحا�لة �2لF متخصصي& ي� على جي�� ت��يبا ت��يبه= �محا�لة �أل8فال
Iل8فل تع�� Aعاناته=م نتيجة بها يصاب�& ى��لت �لمختلفة �لنفسية لالض��8با 

  . �8يلة <منية م�% �لق��D% تعل= صع�باA م&
 بي& @حصائيا ��لة ف��P ت�ج� ال "على �لف�I ينM: �ل��بع �لف�I نتائج �

Aت: مت�س8ا� A3�2 �أل8فال م& �لتج�يبية �لمجم�عة ��جا Aتعل= صع�با 
%Dعلى للب�نامج ى��لتتبع �3لبع� �لقياسي& ىف �لق�� Eلأل8فال �لعقلية �ليق0ة مقيا 
3�2 Aتعل= صع�با %Dم& �للتأك� ،"�لق�� P�ه�2 ص Iلف�� Aختبا� �لباحثة حسب� 

 2لF �ي�ضح �لم�تب8ة، �لمجم�عاA بي& �لف��P ل�اللة �لالبا��مت�3 �يلك�كس�&
  ). ٥ (ج��ل



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)òîÜÇbÏ@wßbãŠi@´�znÛ@òÄÔîÛa@òîÜÔÈÛa@(… ١٦٤ 

 لت8بيP ى��لتتبع �3لبع� �لقياسي& بي& ��اللتها (Z) �قيمة �مجم�عها �ل�ت: مت�س8اA) ٥ (ج��ل
 تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال �لعقلية �ليق0ة مقياE على) ١٠= & (�لضاب8ة عةللمجم� �لب�نامج

%Dلق���  
Eقيا S�بع Eتتبعي قيا  Eلقي= �لقيا��  

 �ت: مجم�; �ت: مت�س8 �ت: مجم�; �ت: مت�س8 �لبع�
 (Z) قيمة

 مست�3
 �ل�اللة

 ��لة غي� ١,٠٠ ١,٠٠ ١,٠٠ ٠ ٠ �ليق0 �لتميي<

Nلة غي� ١,٠٠ ١,٠٠ ١,٠٠ ٠ ٠ �لج�ي� على �النفتا�� 

 ��لة غي� ٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ �لحاض� نح� �لت�جه

 �لن0ـ�  ب�جهاA �ل�عى
 �لمتع��%

 ��لة غي� ٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 ��لة غي� ١,٠٠ ١,٠٠ ١,٠٠ ٠ ٠ �لكلية �ل��جة

Aلى) ٥ (ج��ل نتائج �شا�@ Pتحق P�ه�2 ص Iج�� بع�= �لف�� Pلة ف���� 
 �ليق0ة مقياE على �لتج�يبية جم�عة�لم ��جاA �ت: مت�س8اA بي& @حصائيا
 �لج�ي�، نح� �النفتاN �ليق0، �لتميي< (�لق��D% تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال �لعقلية
 ىف) �لكلية ��ل��جة �لمتع��%، �لن�0 ب�جهاA ى��ل�ع �لحاض�، نح� ��لت�جه
 �لب�نامج �ث� �ستم��� ىيعن مما �لب�نامج، لت8بيP ى��لتتبع �3لبع� �لقياسي&
 مك�ناتها �بعI �لعقلية �ليق0ة تحسي& محا�لة ىف �ل<م& م& فت�% بع� يته�فاعل
  . �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 �أل8فال ل�3
pbî•ìm@ò�a‰†Ûa@Z@ @

  :�آلتيه بالت�صياA �لباحثة خ�جA �ل���سة لها ت�صلA �لتى �لنتائج ض�D فى
 م����Eل ىف ��الجتماعيي& �لنفسيي& �ألخصائيي& لت�عية @�شا�ية ب��مج @ع��� .١

 �كيفية معه= للتعامل �آلباD ت�جيه �كيفية �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 باأل8فال
  . ل�يه= ��ألكا�يمية �لنفسية �لمشكالA ح�% لخفI ل�يه= �لعقلية �ليق0ة تحسي&

 �لمختلفة ��أللعا: �ألنش8ة تق�ي= فيها يتاN �لم���E ىف �ماك& ت�في� على �لعمل .٢
  . �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 لأل8فال قلية�لع �ليق0ة تحسي& ىف تسه= ى�لت

 �لعقلية �ليق0ة بماهية للت�عية ��آلباD لألمهاA @�شا�ية ب��مج بإع��� �الهتما= .٣
  . �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 �أل8فال ل�3 تحسينها �كيفية

 �لنفسية �أل8فال مشكالA خفI ىف تساه= �للع: على تعتم� �نش8ة ت�في� .٤
  . �لصغي� م��لع A�2 �لم��حل ىف �خاصة

 م& �أل8فال لحماية �لعقلية �ليق0ة لتحسي& �للع: على تعتم� �نش8ة ت�في� .٥
Aألض�8با� Aباإلصابة تشخيصه= ف�� خاصة �لنفسية ��لمشكال Aتعل= بصع�با 

%Dلق��� .  
 ل�3 �لقلP لتقليل �ت�0يفه @يجابية بص��% �لخيال تنمية على تساع� �نش8ة ت�في� .٦

 ى�لن��ح ��كتشا� بالنفE �لثقة �تنمية لق��D%� تعل= صع�باA 3�2 �أل8فال
  . ل�يه= �@ب��<ها شخصيته= ىف �إليجابية

 �ق��نه= ع& �لمعل�ماA بعI إلكسابه= �لعا�يي& لأل8فال @�شا�ية جلساA عمل .٧
3�2 Aتعل= صع�با %Dعلى ��لتع�� �لق�� P�8 إلح��/ بينه= �لس�3 �لتعامل 
 تق�ي= خاللها م& يست8يع�& ى�لت �لP�8 �فضل ك2لF بينه=، ى�اليجاب �لتقبل

 �لتفاعل ع& تبع�ه= سلبية مشاع� �3 �� بالح�U @شعا�ه= �ع�= له= �لمساع�%
  . �لمجتمع ىف ى�اليجاب
tìzjÛa@òy7Ô½a@Z@ @

 لأل8فال �لنفسية �لمشكالA ح�% م& �لتخفي� ىف �للع: على قائ= ب�نامج فاعلية .١
3�2 Aتعل= صع�با %Dلق��� .  

 م& عينة ل�3 �لA�2 ص��% لتحسي& �لعقلية �ليق0ة على قائ= ب�نامج فاعلية .٢
  . �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 �أل8فال

 م& عينة ل�3 ى�لمع�ف �لبناD لتحسي& �لعقلية �ليق0ة على قائ= ب�نامج فاعلية .٣
  . �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 �أل8فال

 �أل8فال 3ل� �لعقلية �ليق0ة �تحسي& ��آلخ�ي& للA�2 ى�إليجاب �لتقبل بي& �لعالقة .٤
3�2 Aتعل= صع�با %Dلق��� .  

 تعل= صع�باA 3�2 �أل8فال م& عينة ل�3 �لمستقبل قلP لخفI ب�نامج فاعلية .٥

%Dلق��� .  
 صع�باA 3�2 �أل8فال م& عينة ل�3 ى�الجتماع �ل2كاD لتحسي& ب�نامج فاعلية .٦

  . �لق��D% تعل=
 بضب8 �عالقتها �لق��D% تعل= صع�باA 3�2 �أل8فال م& عينة ل�3 �لعقلية �ليق0ة .٧

A�2مهاته= ل�3 �ل� .  
 3�2 �أل8فال م& عينة ل�3 �لA�2 ب�صمة �لشع�� لتخفي� �لعقلية �ليق0ة تنمية .٨

Aتعل= صع�با %Dلق��� .  
ÉuaŠ½aZ@ @

 كم�خل �النتبا) لتنمية ىت��يب ب�نامج). ٢٠١٧ (محم� �ل�ي& كمال محم� سا�% .١
 تعل= صع�باA 3�2 ئية�البت�� �لم�حلة تالمي2 ل�3 بالسعا�% �لشع�� لتحسي&
%Dلبح� مجلة. �لق��

لت�بية فى 
لعلمى ،) ٤٦٩ -٤٢٧ ،)١٨ .  


لتعل� صع�با� ىف 
لم�جع). "٢٠١٠ (@سماعيل ي�س� �ل��ح�عب� سليما& .٢ 

  . �لمص�ية �ألنجل� مكتبة: �لقاه�%". �
النفعالية �
الجتماعية �
ألكا�يمية 
لنمائية"
 ى�الجتماع �النسحا: ب0ه�� قتها�عال �لق��D% صع�باA). ٢٠١٧( 3ق� س�مية .٣

٤٢١ ،)٣٠ (،�
لت�ب�ية 
إلنسانية 
لعل�� مجلة. �البت��ئية �لم�حلة تالمي2 3ل�- 
٤٣٠ .  

٤. Aصف� Uلص��': لل%كا$ بينية ستانف��� مقيا"). ٢٠١١ (ف�

لخامسة  .
  . �لمص�ية �النجل� ���: �لقاه�%

 ىف �لعقلية �ليق0ة لتنمية ىت��يب ب�نامج فاعلية). ٢٠١٨ (حما� �حم� محم� .٥
 3�2 �أل8فال ل�3 �النتبا) صع�باA �خفI �لA�2 تن0ي= مها��A تحسي&

Aلت�بية، كلية مجلة. �لتعل= صع�با
  . ١١٥ - ٤٣ ،)٦(٣٤ ،+سي�* جامعة 
 ل�3 �ألكا�يمية �لتعل= صع�باA). ٢٠١٦ (بلقاس= �كحل�ل مص8في، 3منص�� .٦


لنفسية 
لعل�� مجلة .�لتم��E س& قبل بالم��سة �لتحق�� �ل2ي& �لتالمي2 

٧٠ -٤٩ ،)١(٣ ،�
لت�ب�ية .  

لق�
ئي 
لعس� تشخي, 
ختبا�). ٢٠١٥ (جلجل �لمجي�عب� محم� نص�% .٧ .
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٢٧ م& تألفA ى��لت منه �لنهائية �لص��% @لى �لت�صل �ت= �لتعل=، ب8يئى �ل�مج تالمي2 ل�3 �لت�كي�ية مها��A لمقياE �لسيك�مت�ية �لكفاD% ع& �لكش� @لى �ل���سة ه��
 ��لمبا��%، �ل8ل: ىف �لت��� ع�= �لمن8قية، غي� �آلخ�ي& �سي�8% �لم8ال: �فI ��آل��D، ��ألفكا� �لمشاع� ع& �لتعبي� (�هى �ساسية �بعا� ��بع على م�<عة عبا�%
 كما. ٠,٩٥١ 3معيا� ��نح��� ١١,٢١ 3عم� بمت�س8 عاما) ١٣ - ٩ (بي& �عما�ه= ت���حA �تلمي2% تلمي2 ٣٠ حجمها ينةع على �لمقياE 8بP ،)�لحق�P ع& �ل�فا;

Aل���سة �ستخ�م� Eمقيا Aحي/ م& �لت�كي�ية مها�� A��8ص� @ع��� خ� ،Eلنهائية ��لص��% �لمقيا� %Dمت�ية�لسيك� ��لكفا ،Eللمقيا Aثبا� Eلمقيا� A�8يقة �ستخ�م 
 تمتع �ل���سة ��ضحA كما �ل��خلى، ��التساP �لمحكمي& ص�P خالل م& �لمقياE ص�P لحسا: P�8 ��ستخ�مA ثباA م& لتحقP �لنصفية ��لتج<ئة ��نباeك �لفا

Eمقيا Aلت�كي�ية مها��� Aب��ال P�ص Aعلى ي�ل �ه�2 مقب�لة �ثبا P�بعا� ص� Eفى �لمقيا Eما قيا Aلقياسه �ضع .  
م& �ل���سة عينة �تك�نA �لتعل=، ب8يئى �ل�مج تالمي2 ل�3 �لت�كي�ية مها��A بعI لتنمية 3@�شا� ب�نامج فاعلية ع& �لكش� @لى ته�� ���سة فى �لمقياE �ستخ�= �ق�
 �ب�نامج ت�كي�ية،�ل مها��A مقياE �ل���سة ه2) ىف ��ستخ�= تالمي2، ٨ ضاب8ة �مجم�عة تالمي2، ٨ تج�يبية مجم�عة مجم�عتي& @لى تقسيمه= ت= �تلمي2%، تلمي2 ١٦

مها��A مقياE على ��لضاب8ة �لتج�يبية �لمجم�عة �ف��� ��جاA �ت: ىمت�س8 بي& @حصائية �اللة A�2 ف��P ت�ج� �نه @لى �ل���سة ت�صلA ،)�لباحثة @ع��� (@�شا�
 ��3لبع� ى�لقبل �لقياE ىف �لتج�يبية �لمجم�عة �ف��� �جاA� �ت: ىمت�س8 بي& @حصائيا ��لة ف��P �ت�ج� ،٠,٠١ مست�3 عن� �لتج�يبية �لمجم�عة �تجا) فى �لت�كي�ية

 �لتعل= ب8ئ �ل�مج تالمي2 ��جاA �ت: ىمت�س8 بي& @حصائيا ��لة A�2 ف��P ت�ج� �ال ،٠,٠٥ مست�3 عن� �3لبع� �لقياE �تجا) فى �لت�كي�ية مها��A مقياE على
  . ��لتتبعي �3لبع� �لقياE ىف �لتج�يبية للمجم�عة

The psychometric efficacy of the assertive skills scale 

among the slow- learning integration students 

The study aimed to reveal the psychometric efficiency of the assertive skills scale of the slow- learning integration students, and the final version of 

it was reached, which consisted of 27 phrases distributed on four basic dimensions: (expression of feelings, thoughts and opinions, rejection of 

demands and irrational control of others, Do not hesitate to demand and initiate, defend rights), the scale was applied to a sample size of 30 male 

and female students whose ages ranged between (9- 13) years with an average age of 11.21 and a standard deviation of 0.951. The study also used 

the assertive skills scale in terms of the steps for preparing a description of the scale. The final form, the psychometric efficiency of the scale, and 

the stability of the scale used the Alpha Crow- Nbach method and the split- half to verify the stability.  

Methods were used to calculate the scale’s validity through the arbitrators’ sincerity and internal consistency. It indicates the sincerity of the scale 

dimensions in measuring what they were designed to measure. The scale was used in a study aimed at revealing the effectiveness of a counseling 

program for developing some assertive skills among slow learner integration students, study sample consisted of 16 students of both sexes 

distributed at two equal groups, experimental and control group, the researcher used predicative skills scale and a guiding program in this study 

prepared by the researcher, the study concluded that there are statistical significant differences between degrees average of experimental and 

control group subjects on predicative skills scale in favor of experimental group at 0.01 level, there are statistical significant differences between 

degrees average experimental group subjects in pre and post measure on predicative skills scale in favor of post measure at 0.01 level, there are no 

statistical significant differences between degrees average of slow learning integrated students in post and follow up measure.  

Keywords: Skills Assertiveness.  
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òß†Ô½aZ@ @

 ىف ��لمهمة �لشائكة �لقضايا م& �لخاصة �الحتياجاA ل3�2 �ل�مج قضية تعتب�
Aعا�% 0ل فى ى�الجتماع �ل�مج م& ق�� �كب� لضما& نسعى حي/، �لحاض� �ل�ق� 
Dق��� لبعضه= كا& �& متسا�ية، ب��جة �تقبل بح: �بنائه كل يحتض& �ي�ج �8& بنا 
 �لعاملي& جميع ل�3 �هتما= تشكل ى�لت �لمفاهي= م& �ل�مج مفه�= �يع� �لخص�صية، م&

 ى�لنفس �لت��فP م& ي<ي� فال�مج، �لخاصة �الحتياجاA 3�2 �عاية مي��& ىف ��لمهتمي&
 �لنفسية �لمشكالA �يقلل �لعا�يي& �ق��نه= مع �لخاصة �الحتياجاA ل3�2 ى��الجتماع

 فال�مج به=، �لمحي8 �لمجتمع ع& �قصاDه= حالة ىف لها يتع�ض�& ى�لت ��الجتماعية
 مجتمعه= فى فاعلي& �عضاD يك�ن�� �& �لخاصة �الحتياجاA 3�2 لتالمي2 يتيح

 �ي��تق ص�قاA تك�ي& م& �الجتماعية مها��ته= �تنمية ق���ته= تنمية على �يساع�ه=
A�2ل� Aلت��صل ��لتعا�8 �لت�كي�ية �مها���� Fشع��ه= <يا�% @لى سي\�3 �2ل 

Dخ�3، ناحية م& �سيغي� �لمجتمعي، ��لتق�ي� �الحت��= على �حص�له= باالنتما� 
Aتت�سخ حتى �إلعاقة، @لى �لعا�يي& �لتالمي2 �تجاها A3�2 بأ& ج�ي�% قناعا 

Aيمتلك�& �يضا �لخاصة �الحتياجا A���حتى �نفسه= على لالعتما� ت\هله= ىلت� �لق 
 ه�ي�� (له= لت�في�ها �لمعنية �الن0مة تسعى �لتى �لك�يمة �لحيا% فى �لعيh له= يتسنى
  ). ٤٨٦: ٢٠١٧ محم�،

 على ��لعمل �لتعل= ب8يئى بفئة �الهتما= بض���%) ٢٠١٥ (�ياh سعي� ي\ك�
 �فع على تعمل معاملة معاملته= ث= �م& فيه ي��س�& �3ل2 �لفصل خالل م& �كتشافه=
 متكاملة من�0مة خالل م& �لعمل �ض���% لإلنجا<، ���فعيته= ى�لتحصيل مست��ه=

 بي& ىتكامل بشكل �لعمل خالل م& �2لF عليها ��لتغل: �لتعل= ب8يئى مشكلة م& للح�
 ت��ي: �لم��سيه، ��لمناهج �لت�ب�3 ��لم�ش� ��لمعل= �لم��سية ��إل���% �ألس�%
 لتع�ي� متخصصة ب��مج �@ع��� �لتعل=، ىب8يئ مع �لتعامل يفيةك ىعل �لمعلمي&
 ت�عية ب�نامج ��لقيا= �لمتعلمي&، م& �لتعل= ىب8يئ فئة ىعل ��لمعلمي& �لم��سي&
 �لمها��A تنمية �ب�نامج �لم��سة ىف �لتعل= ىب8يئ فئة ىعل للتع�� ى�لمحل للمجتمع

 مها��A بي& �ثيقة عالقة ت�ج� خاصة بصفة ��لت�كي�ية عامة بصفة �الجتماعية
 مها��A، �لم��سة ىف ى�ألكا�يم ى�ل���س �لتحصيل م& �كل �لم�تفعة �لت�كي�ية
 فى �لمالئمة �لشخصية �لعالقاA �تنمية، �الق��& مع �لتكي�، �الخ�ي& مع �لت��صل
  (Parray, S, 2017). �لمختلفة �لعم� م��حل
òÜØ’ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

 يت8ل: كا& �لتى ��لحاالA �لت�ب�S، شا��إل� مجال ىف �لباحثة عمل خالل م&
 كانخفاI ل�يه=، �لسل�كية �لمشكالA بعI حل على بعضه= لمساع�% فيها �لت�خل
 يمك& ى�لت �ل���سة، بمشكلة �إلحساE �لباحثة ل�3 ت�ل� �لت�كي�ية، مها��A مست�3
 في فالتالمي2 �لم��سية؛ بيئته= مع �إليجابي �لتفاعل على ق��ته= بانخفاI تح�ي�ها
 مع ��فكا�ه=، �`��ئه= مشاع�ه= ع& �لتعبي� ع& يعج<�& �ل���سية �لمست�ياA جميع
 �مساي�ته= �آلخ�ي&، مجاملة م& �يكث��& �سات2ته=، مع �لبص�S �لت��صل في ضع�

 �لم��ق� م& �يكث��& حق�قه=، ببعI �لم8البة م& �خائف�& ل�غباته=، ��الستجابة
 حق�قه= ينتهك�� بأ& لآلخ�ي& ح��يسم كما ،)�حاض� نع=، مثل (�ل0اه�ية

 2لF ع& ينتج مما <مالئه=؛ �ضغ�8 م8ال: �فI ع& �يعج<�& �خص�صيته=،
Iلشع�� بال�ح�% @حساسه= ي<��� كأ& �لسلبية؛ �آلثا� بع�� ،Pالكتئا:، بالقل�� 

 شكل على قلقه= ليتجنب�� مت�8فة @ج��A�D يتخ�2& غالبا �ه= �الجتماعي، ��ل�ها:
Fل م\ك� غي� سل�،A�2لتالمي2 م& بها يستها& ال نسبة �لتعل= ب8يئى �لتالمي2 �يشكل ل� 

 �لم���E ىف تلمي2 ١٠٠ م& مك�نة عش��ئية عينة كل �فى، �البت��ئية �لم�حلة ىف
) ٢: ٢٠١٢ مم��N، ش�ي& (تعل= ب8يئى �ألقل على منه= ٢٠ ح��لى نج� �البت��ئية
 تالمي2 خمسة كل م& �لتعل= ب8ئ ي2تلم ي�ج� �نه بمعنى @غفالها يمك& ال �لنسبة �ه2)

 �لت�كي�ية مها��A ��جة لتح�ي� مقياE @ع��� ىف �ل���سة مشكلة �تكم& �لفصل، ىف
  . �لتعل= ب8يئى �ل�مج تالمي2 ل�3
Òa†ça@ò�a‰†ÛaZ@ @

١. Dبنا Eمقيا Aلتعل= ب8يئى �ل�مج تالمي2 ل�3 �لت�كي�ية مها��� .  

  .�لت�كي�ية مها��A لمقياE) با��Aلث �لص�P، (�لسيك�مت�ية �لكفاD% على �لتع�� .٢
òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 2لF �على �لت�كي�ية مها��A بمست�3 لتنمية �لها= لل��� ت�ضيح: ن�0ية �همية .١
 �جل م& �لجه�� �ب2ل عالية، ب��فعية ��لم�ش��& ��لمعلم�& �ألخصائي�& يعمل

 . ل�2ته= تأكي�� �كث� �يصبح�� يتغي��� �& على �آلخ�ي& مساع�%
 ب8يئ للتالمي2 �البت��ئية للم�حلة �لت�كي�ية مها��A مقياE @ع���: يةت8بيق �همية .٢

 ىمنخفض �لتالمي2 كش� ىف �لنفسيي& ��الخصائي& �لباحثي& كبي� لح� �يفي� �لتعل=
  .�لت�كي�ية

‰bC⁄a@ôŠÄäÛa@pb�a‰…ë@òÔib�@Z@ @

� Aلت�كي�ية مها��� Assertive Skills :تعتب� Aم& مهما جانبا �لت�كي�ية مها�� 
 �لف�� ل�3 �لA�2 تق�ي� ت�8ي� على تساع� ىفه للف��، �لنفسية �لصحة ن:ج��

 ي�ل مه= م\ش� تع� كما �النفعالي، باالت<�& ��لتمتع �إلحبا8 تحمل على ��لق��%
 ��لضغ�8 صع�باA م��جهة م& �لف�� تمك& ىفه للف��، ى�الجتماع �لت��فP على

 م\ش�� �لت�كي�ية نقM تع� كما حياته ىف لها يتع�I ى�لت ��الجتماعية �لنفسية
 مسئ�لية يتحمل ل�2ته �لم\ك� �لف�� ��الجتماعى، ى�لشخص �لت��فP س�D @لى 3ي\�

 تجا) �إليجابية ��لم��ق� ��ألفكا� �لA�2 �حت��= ل�يه �لخاصة، �خيا��ته سل�كه
 �لق��% ل�يه يك�& كما ��آلخ�ي& نفسه مع �صا�P ص�يح سل�كه ��آلخ�ي& نفسه
 �لسعا�% @لى به 3ت\� ى�لت �لA�2 �حت��= يكسبه �3ل2 عال�لف �لت��صل على

  (Allahyari, H., 2015).��ل�ضا

 مستقلة فئاA سبع م& مك�& متعل=) م�قفي (ن�عي سل�F: "بأنها ��ك�< ع�فها
 ��فI مجامله، �� تهنئة �تق�ي= �لشخصي، �لقص�� بأ�جه �العت���: هي ج<ئية
 ع& ��لتعبي� �الجتماعية، �لتفاعالA ىف ��الستم��� ��لب�D معق�لة، غي� م8ال:
 �آلخ� �م8البة �آلخ�ي&، ع& �لمختلفة �آل��D ع& ��لتعبي� �اليجابية، �لمشاع�
  ). ٢٠١١ ف�حا&، �حم� ع& نقال" (�لم�غ�بة غي� سل�كياته بعI بتغيي�

 �3 �لعا= ى�لتعليم �لن0ا= ىف �لشامل �� ى�لكل �ل�مج به يقص�: Integration �ل�مج �
 �ق��نه= مع �3لعا� ى�ل���س �لفصل ىف �لخاصة �الحتياجاA 3�2 :�ستيعا
 بأنها: ب���لي يع�فها ى�لت �لشامل �ل�مج م��سة فك�% جاAD �منه �لعا�يي&
  .�ح�� ىتستثن ال ى�لت �لم��سة
Pل3�2 �لشامل �ل�مج �تحق Aلق��� بص��� مص� ىف �لخاصة �الحتياجا� 
 �لبسي8ة �إلعاقة 3�2 �لتالمي2 قب�ل بشأ& ٢٠١٥ /٢ /١ بتا�يخ ٤٢ �ق= �3ل�<��
E���٥١٠: ٢٠١٧ محم�، ه�ي�� (�لعا= �لتعلي= بم.(  
 �لخاصة �الحتياجاkA �2 �أل8فال تعلي= بأنه: ��خ��& على حسا& ع�فه

)Aل���سة غ�فة ��خل �لعا�يي& �ق��نه= مع جن: @لى جنبا) �لبسي8ة �إلعاقا� 
 تق�ي= على تشتمل ��عمة، ةت�ب�ي بيئة ت�في� مع ممl& �قA أل�8ل �لعا�ية
Aستفا�% يضم& بما �لخاصة �حتياجاته= لتلبية مساع�% ��سائل @ضافية خ�ما� 
Dلف��ية �لت�ب�ية �لب��مج م& �أل8فال ه\ال� E���لمست8ا; ق�� �لعا�ية بالم� 

  ). ٢٠١٧: ��خ��& على حسا&(
 تحقيP @لى �ته� �لح�ي/ �لتعل= �نما8 �ح� ه� بأنه: @ج��ئيا �ل�مج �لباحثة �تع��
 �لخاصة، �الحتياجاA 3�2 للتالمي2 ى��لمجتمع ى��لتعليم ى�الجتماع �ل�مج

 مما �لعا�يي&، �لتالمي2 م& غي�ه= مع �لعا= �لتعلي= بم���E �اللتحاP م& �تمكينه=
  .��الجتماعية �ألكا�يمية مها��ته= تنمية ىف �ث� له

� D8لتعل= ب� Slow- Learning :م& �لتعل= ب8يئى فئة تعتب� Aى��لت �لمهمشة �لفئا 
 م& �لكثي� هناF �لتعل= صع�باA بفئة مقا�نة ��لبح/ �ل�عاية ىف ح0ها تنل ل=

 على يقص��& فإنه= �لتعليمية �لخاصة �الحتياجاA 3�2 يتنا�ل�& عن�ما �لباحثي&
 0ه�� �مع �لتعل= ب8يئى فئة ���سة @لى يميل�& �ال �لتعل= صع�باA فئة ���سة

Aىباق ع& منف��% فئة ىف �لتعل= ب8يئى �ضع ت= �لح�يثة �لت�ب�ية �لن�0يا Aلفئا� 
  . �لخاصة
 �ألم�� ��لياD قلP تثي� ى�لت �لمشاكل م& �لتعل= ب8يئى مشكلة �صبحA �لق�
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 �نفسية ت�ب�ية �لج��ن: متع��% مشكلة ألنها س��D ح� على ��لتالمي2 ��لم�ش�ي&
  ). ٢٠١٩ �شي�، ���% (��جتماعية �عقلية
 بي& ما 2كائه نسبة تت���N �ل32 �ل8فل بأنه) ٩: ٢٠١٧ �لشك��،عب� ليا�� (�تع�فه

  . �لخامسة للص��% -لل2كاD بينيه ستانف��� مقياE على ��جة) ٨٥ -٧٥(
) ٨٥ -٧٠ (بي& ما 2كائه نسبة تت���N �ل32 �ل8فل ه�: @ج��ئيا �لباحثة �تع�فه
 تحصيل ىف بةصع� ل�يه=، �لخامسة �لص��% - بينيه �ستف��� مقياE على ��جة
  . �الجتماعية �لمها��A ىف �قص�� �ألكا�يمية �لم���
pb�a‰…@òÔib�Z@ @

 �لA�2 لت�كي� مقياE �ع��� �لى �ل���سة ه�فA) ٢٠١٨ (محم� جمال ه�3 ���سة .١
 8فال ٣٠ م& �لعينة تك�نA �لع�بية، �لبيئة م& مستم�% سيك�مت�ية ���% لت�في�
Pم& �لباحثة �لتحق P�ص Aثبا� Eستخ �لمقيا�Aلفا �8يقة �م� eلتج<ئة ك��نبا�� 
 خالل م& �لمقياE ص�P لحسا: P�8 ��ستخ�مA ثباA م& لتحقP �لنصفية
P�لعاملى �لص� P�بي& ��لتميي< �لمحكمي& �ص Aيتك�& على �لمجم�عا� Eلمقيا� 

 بي& ما ت���حA ��لثباA، �لص�P م& عالية ب��جة �لمقياE تمتع فق�%، ٢٨ م&
 ما ب���& سبي�ما& بمعا�لة �لتع�يل قبل �لنصفية لتج<ئة�� ك��نباe، �لفا فى ٨٣,٠
  . ٠,٩٨ بي& ما �لتع�يل �بع� ٠,٩٦ بي&

 �لA�2 لت�كي� مقياE �ع��� �لى �ل���سة ه�فA) ٢٠١٦ (محم� خض� فاي< ���سة .٢
 8البا ٤٨ م& �لعينة تك�نA �ل���سة، ب�نامج ت8بيP بع� �لعينة �ف��� تحس& لتقي=

Pم& �لباح/ �لتحق P�لم ص�Eستخ�= قيا� P�8 &خالل م P�لمحكمي& ص� 
P�لتمي<3 ��لص� P�ص� Fلمح� Pم& �لتحق Aثبا E�8يقة �لباح/ �ستخ�= �لمقيا 

 خمE على م�<عة فق�% ٥٤ م& �لمقياE �يتك�& �لنصفية ��لتج<ئة ك��نباe �لفا
  . ��لثباA �لص�P م& عالية ب��جة �لمقياE تمتع ع& �ل���سة �كشفA �بعا�،

 تح�ي� ت�كي�ية مقياE �ع��� �لى �ل���سة ه�فA) ٢٠١٤ (فضل @يما& ���سة .٣
 ص�P م& �لباحثة �لتحقP سي�%، ٢٤ م& �لعينة تك�نA �لت�كي�ية، تنمية �تقيي=
Aثبا� Eلمقيا� Aلفا �8يقة �ستخ�م� eلنصفية ��لتج<ئة ك��نبا� Pم& لتحق Aثبا 
Eلمقيا� Aستخ�م�� P�8 :لحسا P�ص Eخالل م& �لمقيا P�لمحكمي& ص� 
Pيتك�& ى�ل��خل ��التسا� Eفق�%، ٢٣ م& �لمقيا Aتمتع �لنتائج �0ه� Eلمقيا� 
  . ��لثباA �لص�P م& عالية ب��جة

paõaŠu⁄a@òîvèä½a@ @

wèäß@ò�a‰†ÛaZ@ @

A2لل���سة منهجا �3لسيك�مت� ى�ل�صف �لمنهج م& �لباحثة �تخ .  
òäîÇ@ò�a‰†ÛaZ@ @

Aالقص� بإ���% �البت��ئية �لم�حلة تالمي2 م& ت�8عية عينة على �ل���سة �ج�ي� 
 �لعينة �تك�نA �القص�، بمحاف0ة �البت��ئية <يا� ب& 8ا�P بم��سة �لتعليمية

 بمت�س8 عاما) ١٣ -٩ (بي& �عما�ه= ت���حA �8البة 8البا) ٣٠= & (�الست8العية
Sنح��� ١١,٢١ عم��� S٠,٩٥١ معيا�، F2ل� Pم& للتحق Mلسيك�مت�ية �لخصائ� 

)Aلثبا� P�أل��) ��لصA� ل���سة� .Aلعينة �ختيا� ش��8 �كان�:  
  .�ل�مج لجنة م& صا�� �مج بق��� بالم��سة م�مج �لتلمي2 يك�& �& .١
  .م<منة �م��I م& يعانى �ال .٢
  .�خ�3 �عاقة ل�يه يك�& �ال .٣
  .�ل��ل�ي& منفصلى يك�& �ال .٤
  .�لمت�س8 ع& ى��لثقاف ى��الجتماع �3القتصا� �لمست�3 يقل �ال .٥

paìİF@õbäi@<bîÔ½aZ@ @

  :�التية �لمنهجية بالخA��8 �لباحثة مAقا
  .�لت�كي�ية مها��A لتنمية �لسابقة ��ل���ساA �3لن�0 �لت��/ على �ال8ال; .١
 �لتى �لمقاييE �ه= �م& �لت�كي�ية لمها��A �لمت�ف�% �لمقاييE على �ال8ال; .٢

Aلباحثة، عليها �8لع� Eمقيا A٢٠١٤ �ل<ها�، فضل �يما& (�لت�كي�ية مها��(، 
Eحكم (مقياA P٢٠١٧ الفى، ت�في(، Eت�كي� مقيا A�2ل�) ���ل8ي:، محم� �ع� 

٢٠١٣(، Eم& �لت�كي�ية مقيا) ���٢٠١٥ سم��، �حال= �ع .(  
 تع�يفا �لت�كي�ية تع�ي� خالل م& �2لF �أل�لية ص��ته ىف �لمقياE تصمي= .٣

  .�ألبعا� ه2) تناس: ى�لت �لعبا��A م& ع�� تجميع �لمقياE، �بعا� تح�ي� @ج��ئيا،
 بمجال �لمتخصصي& �لمحكمي& م& مجم�عة على �لمقياE �لباحثة ضAع� .٤

  . �لمقياE على �لحك= سيا�ته= م& �8لبA �لنفسى، ��ال�شا� �لنفسية �لصحة
  .للمقياE �لنهائية �لص��% تك�ي& .٥

Ñ•ë@<bîÔ½aZ@ @

 تمك& ى�لت �الجتماعية �لمها��A بعI ىه بأنها @ج��ئيا �لت�كي�ية �لباحثة تع��
 �فI على ��لق��%، �تلقائية بص�P �`��ئه ��فكا�) مشاع�) ع& عبي��لت م& �لف��

 ��ل�فا;، ��لمبا��% �ل8ل: ىف �لت��� �ع�=، �لمن8قية غي� �الخ�ي& �سي�8% م8ال:
 �ه�2 �لت�كي�ية، �بعا� ع�I يت= ه�2 ض�D �فى �الخ�ي&، على تع�3 ��& حق�قه ع&
  :�التية �البعا� لخال م& �لحالى �ل���سة فى �لمق�= �لمقياE يقيسه ما
 Express Feelings, Ideas ��آل��D ��ألفكا� �لمشاع� ع& �لتعبي�: �ال�ل �لبع� .١

and Opinions :%��لتعبي�) سلبية -�يجابية (مشاع�% ع& �لتعبي� على �لف�� ق� 
  .�لمختلفة �لم��ق� فى ���يه فك�) ع&

 �Rejection ofلمن8قيه غي� �آلخ�ي& �سي�8% �لم8ال: �فI �لثاني �لبع� .٢

Irrational Demands and Control Over Others :%��ال (ق�ل على �لف�� ق (
  .بال2ن: �إلحساE ��& بح�ية

 Feel Free to Ask and Take ��لمبا��% �ل8ل: ىف �لت��� ع�=: �لثال/ �لبع� .٣

Action :%��على �لف�� ق D�الحا�ي/ �لم��ق� ىف �لب�� .  
 ع& �ل�فا; على �لف�� ق��%: Defending Rights �لحق�P ع& �ل�فا;: �ل��بع �لبع� .٤

  .�لعامة �لحق�P �� �لشخصية حق�قه
åíìØm@<bîÔ½aZ@ @

  . �لت�كي�ية مها��A تقيE عبا�% ٢٧ م& �لنهائية ص��ته فى �لمقياE تك�&
paìİF@…a†Çc@<bîÔß@pa‰bèß@òí†î×ìmZ@ @

١. P�ص Eحسا: ت=: �لمقيا P�ص Eى�لحال �لمقيا P�8لتالية بال�: 
 �.  P�ت=: ي&�لمحكم ص Iع� A��مف� Eى�إلج��ئ ��لتع�ي� �لمقيا Mلخا� 

Eألسات2% م& ع�� ىعل بن�� ٣٢ بلغ ��3ل2 �أل�لية ص��ته ىف بالمقيا� 
 ج��ل �يع�I �لنفسى، ��ال�شا� �لنفسية �لصحة مجال ىف �لمتخصصي&

 ك�ب� لمعا�لة 8بP �لت�كي�ية مها��A لمقياE �لمحكمي& �تفاP نس:) ١(
Cooper :نسبة لحسا ،Pالتفا� ADلج��ل ىف م�ضحة �لنتائج �جا� .  

  �لت�كي�ية مها��A لمقياE �لمحكمي& �تفاP نس:) ١ (ج��ل
 �التفاP نسبة �لبن� �التفاP نسبة �لبن� �التفاP نسبة �لبن� �التفاP نسبة �لبن�

١٠٠ ٢٥ %١٠٠ ١٧ %١٠٠ ٩ %١٠٠ ١% 
١٠٠ ٢٦ %١٠٠ ١٨ %١٠٠ ١٠ %١٠٠ ٢% 
١٠٠ ٢٧ %١٠٠ ١٩ %١٠٠ ١١ %١٠٠ ٣% 
١٠٠ ٢٨ %١٠٠ ٢٠ %١٠٠ ١٢ %١٠٠ ٤% 
١٠٠ ٢٩ %١٠٠ ٢١ %١٠٠ ١٣ %١٠٠ ٥% 
٨٧,٥ ٣٠ %١٠٠ ٢٢ %١٠٠ ١٤ %١٠٠ ٦% 
١٠٠ ٣١ %١٠٠ ٢٣ %١٠٠ ١٥ %١٠٠ ٧% 
١٠٠ ٣٢ %١٠٠ ٢٤ %١٠٠ ١٦ %١٠٠ ٨% 

 م& ى�عل �تفاP نسبة ىعل حصلA �لبن�� جميع �&) ١ (ج��ل م& �يتبي&
  . �لبن�� ميعج ىعل �إلبقاD ت= ل%�2 ٨٠

 :.  Pت=: �ل��خلي �التسا Pم& �لتحق Pى�ل��خل �التسا Eحسا: خالل م& للمقيا 
 عبا�% كل ��تبا8 خالل م& �الست8العية �لعينة ��جاA بي& �ال�تبا8 معامل
  ).٢ (ج��ل �يع�ضها بها، �لخاM بالبع�



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR@ @

)ñõbÐØÛa@òí7ßìØî�Ûa@<bîÔ½@pa‰bèß@(… ١٦٨ 

  .��بعا�) �لت�كي�ية مها��A لمقياE بالبع� �لبن�� ��تبا8 معامالA) ٢ (ج��ل

 �لبن�
 �ل��جة ��تبا8

 بالبع�
 �لبن�

 �ل��جة ��تبا8
 بالبع�

 �لبن�
 �ل��جة ��تبا8

 بالبع�
 �لبن�

 �ل��جة ��تبا8
 بالبع�

 ٭٭٠‚٦٦٩ ٢٥ ٭٭٠‚٦٥٩ ١٧ ٭٭٠‚٨٩٠ ٩ ٭٭٠‚٤٧٨ ١

 ٭٭٠‚٥١٢ ٢٦ ٭٭٠‚٦٦٦ ١٨ ٭٭٠‚٨٨١ ١٠ ٭٭٠‚٦١٤ ٢

 ٭٭٠‚٤٧٣ ٢٧ ٭٭٠‚٨٥٨ ١٩ ٭٭٠‚٨٦٦ ١١ ٭٭٠‚٧٧٨ ٣

 ٠‚٠٠٧ -  ٢٨ ٭٭٠‚٨٨٨ ٢٠ ٭٭٠‚٨٨٤ ١٢ ٠‚٣٢٨ ٤
 ٭٭٠‚٦٣٤ ٢٩ ٭٭٠‚٧٨٠ ٢١ ٭٭٠‚٨٣٨ ١٣ ٭٭٠‚٧٦٧ ٥

 ٠‚٢٩٨ -  ٣٠ ٠‚٠٤٤ -  ٢٢ ٭٭٠‚٨٢١ ١٤ ٭٭٠‚٧٣٨ ٦
 ٭٭٠‚٨٨٠ ٣١ ٭٭٠‚٩٢٦ ٢٣ ٠‚٠٤٢ -  ١٥ ٭٭٠‚٨٨٧ ٧

 ٭٭٠‚٩٠٠ ٣٢ ٭٭٠‚٦٩٥ ٢٤ ٭٭٠‚٥٣٧ ١٦ ٭٭٠‚٨٤٥ ٨

  ٠,٠١ مست�3 عن� ��ل ٭٭
 ٠,٠١ مست�3 عن� @حصائية �اللة A�2 ��لبن� جميع �&) ٢ (ج��ل م& �يتبي&
Dح2فه= يت= �س��) ٣٠ ،٢٨ ،٢٢ ،١٥ ،٤ (بن�� ى�ه بن�� خمسة باستثنا .  

 U.  :لكلية ��ل��جة للعامل �لكلية �ل��جة بي& �ال�تبا8 معامل حسا� ،Eللمقيا 
Fك2ل� Aعن� @حصائيا ��لة �جميعها �بعضها، �البعا� بي& �ال�تبا8 معامال 
  .٠,٠١ مست�3

 لمقياE �لكلية بال��جة �لع��مل ��تبا8 �معامالA لالبعا�، �لبينية �ال�تبا8 معامالA) ٣ (ج��ل
Aلت�كي�ية �لمها���  

 �ألبعا�

 ع& �لتعبي�
 �لمشاع�
 ��ألفكا�
Dآل���� 

Iلم8ال: �ف� 
 �سي%�8
 غي� �آلخ�ي&

 �لمن8قية

 فى �لت��� ع�=
 �ل8ل:
 ��لمبا��%

 ع& �ل�فا;
Pلحق�� 

Eلكلي �لمقيا� 

 �لمـشاع�  &ع �لتعبي�
 ��آل��D ��ألفكا�

     

Iلم8الـــ: �فـــ� 
 غي� �آلخ�ي& �سي%�8
 �لمن8قية

     ٭٭٠‚٦٨٧

 �ل8لـ:  فى �لت��� ع�=
 ��لمبا��%

    ٭٭٠‚٥٩١ ٭٭٠‚٦٨٨

   ٭٭٠‚٥٤٧ ٭٭٠‚٧٩٠ ٭٭٠‚٥٢١ �لحق�P ع& �ل�فا;

E٭٭٠‚٨١٩ ٭٭٠‚٨١٧ ٭٭٠‚٩١٠ ٭٭٠‚٨٦٣ �لكلي �لمقيا  

  ٠,٠١ مست�3 عن� ��ل ٭٭
 ٠,٠١ مست�3 عن� @حصائية �اللة A�2 �لبن�� جميع �&) ٣ (ج��ل م& �يتبي&
  . �لمقياE ص�P ىعل ي�ل مما

٢. Aثبا Eم& للتأك�: �لمقيا Aثبا Eمقيا Aلت�كي�ية مها��� Aبحسا: �لباحثة قام 
Aب�8يقتي& �لثبا:  

 مها��A لمقياE ك��نباe �لفا ثباA معامل حسا: ت=: ك��نباe �لفا معامل  .� 
 مها��A لمقياE �لثباA معامل يع�I) ٤ (��لج��ل ٠,٩٢٢ �بلغ �لت�كي�ية
 . �لت�كي�ية

 �لقسمة ب�8يقة �لت�كي�ية مها��A مقياE ثباA حسا: ت=: �لنصفية �لتج<ئة  .: 
  :�لتالي �لج��ل فى �لمبي& �لنح� على �2لF �لنصفية،

 �لفا عامل�م �لنصفية �لتج<ئة ب�8يقة ��بعا�) �لت�كي�ية مها��A مقياE ثباA معامالA) ٤ (ج��ل
eك��نبا  

  �ل�8يقة
 �لت�كي�ية مها��A مقياE �بعا�

 ج�تما& �لنصفية �لقسمة
 �لفا معامل

eك��نبا 

 ٠‚٨٣٣ ٠‚٥٩١ ٠‚٦١١ ��آل��D ��ألفكا� �لمشاع� ع& �لتعبي�
I٠‚٨٨١ ٠‚٧٧٤ ٠‚٨٣٧ �لمن8قية غي� �آلخ�ي& �سي�8% �لم8ال: �ف 
 ٠‚٨٣٨ ٠‚٨٣٠ ٠‚٨٤٤ ��لمبا��% �ل8ل: فى �لت��� ع�=

 ٠‚٥٢٤ ٠‚٧٢٤ ٠‚٧٥٦ �لحق�P ع& �ل�فا;
E٠‚٩٢٦ ٠‚٨٥٩ ٠‚٨٩١ �لكلي �لمقيا 

 �لنتائج تلF �تشي�، م�تفعة �لمقياE ثباA معامالA �&) ٤ (ج��ل م& يتضح
 ىف نثP يجعلنا �مما �لحاليه، �ل���سة ىف لالستخ��= �لمقياE صالحية @لى
Aثبا Eلفا �لنصفية �لقسمة �لمقيا�� eك��نبا Eلمقيا Aلت�كي�ية مها��� 

  . جي�% ��بعا�)
J�Ðm@wöbnäÛaZ@ @

 م& �ألساسية �لسيك�مت�ية �لمت8لباA �ست�فى ق� �لمقياE ه�2 �& �لق�ل يمك&

P�ص Pم& عالية ب��جة يتمتع �نه حي/ �ثباته، �لت8بي P�لص� Aلباحثة ت8مئ& ��لثبا� 
  . ل=�لتع ب8يئى �ل�مج تالمي2 ل�3 �لت�كي�ية مها��A لقياE صالحيته م&

pbî•ìnÛaZ@ @

 لمقاييE �لسيك�مت�ية �لكفاD% م& �لتحقP ع& �ل���ساA م& م<ي� باج��D ي�صى
Eجة لقيا�� Aل�3 �لت�كي�ية مها�� Aلعا�يي& ��ل8ال: �ل�مج 8ال: م& �خ�3 فئا� 
Fل���سة ت�صى ل2ل� Dه2) تسه= ه�2 م& �ل�غ= �على �لص��، ه�2 ىف بح�/ باج�� 

  . لقياسه صا�قة ���% �تق�ي= �لت�كي�ية مها��A مفه�= على �لض�D �لقاD ىف �ل���سة
ÉuaŠ½aZ@ @

 ي��كها كما) �ل�فI - �لتقبل (�ل��ل�ية �لمعاملة �سالي:): ٢٠١١ (ف�حا& �حم� .١
Dعالقتها �ألبنا� Fلتعلي= تالمي2 ل�3 �3لت�كي� بالسل�� ،Sماجستي� �سالة �لثان� 
  . معم� م�ل�� جامعة �لت�بية، كلية منش��)، غي�

 تنمية ىف ىسل�ك ىمع�ف ��3شا� ب�نامج فاعلية): ٢٠١٤ (خال� فضل �يما& .٢
 �سالة �ل�س8ى، محاف0ة ىف �لمعنفاA �لمت<�جاA م& عينه 3ل� �لت�كي�ية

  . �السالمية �لجامعة ،ماجستي�
p معلم qفاياA لتنمية مقت�pN ت��يب ب�نامج): ٢٠١٧ (�لنجا� محم�p عل حسا& .٣

p ف لأل8فالp �لتlيف ��لسل�F ىل���س� �لتحصيل مست�3 �تحس& �لمصا�� غ��
E���لت�بية /لية مجلة .�ل�مج م

لنفسية 
لعل�� فى  .  

 م& لتخفي� �لسيك����ما باستخ��= ب�نامج فاعلية): ٢٠١٧ (حس& �لشك��عب� ��ليا .٤
 �سالة، �لتعل= ب8يئى �ال8فال م& عينة ل�3 �لسل�كية �لمشكالA بعI ح�%

 . شمE عي& جامعة 8ف�لة،لل �لعليا �ل���ساA معه�، ماجستي�
 مجلة، ��لم��سة �الس�% بي& �لتعل= ب8يئى مشكالA): ٢٠١٥ (�ياh سعي� .٥


لج0
ئ� جامعة، ح�ليا� ،٢٨.  
 م�
جهة +سالي5 ببع4 �عالقتها لال� 
لنفسية 
لصالبة): ٢٠١٢ (مم��N شي�ي& .٦

 عليا �ل���ساA معه�، 
لتعل� ب*يئى 
ال*فال م9 عينة ل�8 
لنفسية 
لضغ�*
  .شمE عي& جامعة، لة�ل8ف�

 ىف ��ث�) �3لت�كي� �لسل�F لتنمية ب�نامج فاعلية): ٢٠١٦ (محم� خض� فاي< .٧
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Aم& عينة تق�ي� ��جة @لى �لتع�� @لى �ل���سة ه�ف Dلك�يتيي& �ألم�� ��ليا� Aباألم& �عيه= بمست�3 �عالقتها �لم��هقي& �بنائه= على �اللكت��نية �أللعا: لت��عيا
ى�ل�ع مست�3 �لت��عياA، �لسياقاA، (�قسا= ثةثال م& مك�نة �ستبانة 8بقA 2لF �لتحقيP �لك�يA، ىف �لم��هقي& ل�3 �أللعا: ه2) مما�سة سياقاA �تح�ي� �لصحي،
ىف ��لمشا�كة �للع:، �قA مجاالA ىف �لعينة �ف��� ن�0 �جهة م& م�ضية غي� سياقاA �لنتائج �0ه�A �ق� ،)�نثى 2ك�، (ف��� ٣٨٠ شملA عينة على) �لصحي
 ��& ،%٦٩,٩ ىنسب �ب�<& كبي�% كانA �لم��هقي& �بنائه= على �اللكت��نية لعا:�أل لت��عياA �لعينة �ف��� تق�ي� ��جة ��& �لالعبي&، على �لمسي�8 ��لشع�� �للع:،
�أللعا: لت��عياA �لعينة �ف��� تق�ي� ��جاA بي& @حصائيrا ��ل م�ج: ��تبا8 ي�ج� ��نه ،%٦٠,١ ىنسب �<& عن� مت�س8ا كا& ل�يه= ى�لصح باألم& ى�ل�ع مست�3

  .ى�لصح باألم& �عيه= �مست�3 �لم��هقي& �بنائه= على �اللكت��نية
Repercussions of electronic games on adolescents 

and their relationship to the level of awareness of Kuwaitis parents about health security@

The study aimed to identify the assessment of a sample of Kuwaitis parents of the effects of electronic games on their adolescent children and its 

relationship to their level of health security awareness, and to determine the contexts of playing these games among adolescents in Jordan. To 

achieve the objectives, the study followed the descriptive analytical approach by applying a questionnaire consisting of three sections (contexts, 

repercussions, level of awareness of health security) on a sample of 380 personals (Male, Female). The results showed unsatisfactory contexts from 

the sample point of view in the domains of playing time, playing participation, players feeling, and the total degree of sample estimate of the 

Repercussions of electronic games on adolescents. They were large with relative weight 69.9%, and their health security awareness level was 

average with relative weight 60.1%, there is a positive correlation between the sample members’ estimation of the repercussions of electronic 

games on their adolescent children and their level of health security awareness with a strong correlation coefficient of 0.919. The study 

recommended directing parents to share electronic play with their children in light of time controls, control, physical and psychological safety, and 

traditional sports play, and work on finding a rating system for electronic games similar to the Entertainment Software Rating Board to be a 

reference for categorizing games by age. 
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 ى��لت �لت�فيهي، �ل8ابع A�2 �الجتماعية �ألنش8ة م& �3لتقلي� بالمفه�= �للع: يع�
 من0ما يك�& ق� ��3ل2 ��لم��هقي&، �أل8فال خاصة �لمجتمع ش��ئح مختل� يما�سها
 لحيا% ممي<% سمة بأنه له ين�0 �ق��ني&، بض��ب8 مقي�� غي� �� فك�ية ��نش8ة بق��ع�

 �مثال �لنفE علماD بعI �يعتب�) �لخاM، عالمه= م& يشكله بما ��لم��هقي& أل8فال�
 ع& عج< ى��لت �لالشع�� ىف �لمكب�تة �لف�� �غباA ع& �م<يا تعبي�� Freud ف��ي�
  .�ل��قع ىف تحقيقها
 ينج2: �& غ�يبا يع� ل= �ألخي�% �لسن��A ىف �لتكن�ل�جية �لتA���8 تسا�; �مع
 �أللعا: حسا: على �اللكت��نية �أللعا: نح� �لج�ي� �لجيل م& &�لم��هقي �أل8فال
 �ليها �ل�ص�ل �سه�لة ��النت�نA �لفي�ي� ��لعا: �لخل�ية �ألجه<% �نتشا� بع� �لتقلي�ية

 ��خA2 ��ل�ئيسة، �أل�لى تسليته= مص�� �أللعا: ه2) �صبحA �& @لى ��ستخ��مها،
�r��� �>بشكل �أللعا: ه2) على �ل8ل: تصاع� @لى ��3 �3ل2 �ألم� حياته=، ىف با� 
A٤٦٧: ٢٠٢٠ حس&،. (بالخ�8 �من�2 لالنتبا) ملف.(  

 �اللكت��نية �أللعا: ت��عياA م�3 ح�ل �ل���ساA �نتائج �ألق��ل تضا�بA �ق�
 �تنشي8 مها��A ت�8ي� ىف تسه= �نها ي�3 م& هناF �& ف�غ= �لم��هقي& على

Aلق� �ت�فع �لخيال �3تث� �لتفكي�، مجاال�A�� لنم� @لى� F���للتكن�ل�جيا �ل��سع ��ال 
 �Allen���سة) ٢٠٢٠ (�`خ��& سعي� ����سة ،)٢٠١٢ (�له�لP ���سة مثل

 ق� �ألخ�3 �ل���ساA بعI �& @ال. Zerntzki& Weber (2014) ����سة ،(2010)
Aثبت� Aسلبية �نعكاسا (أللعا: له2� S>لعن�) ألس�%، ��� غيا: ىف خاصة ،)٢٠٢٠� 
 �على ،)٢٠١٧ (ي�نE ���سة �ثبتA كما ى�إليجاب �لتفاعل مست�3 على ي\ث� فق�

 ����سة) ٢٠٢٠ (�ع�قابي قهل�< ���سة �ثبتA كما ى�ل���س �لتحصيل مست�3
 �ب& سعا� ���سة �0ه�A كما ى�لع���ن �لسل�F م& ت<ي� �ق�) ٢٠١٩( �3لشه�
P�>٢٠١٨ (�س�مية ،)٢٠١٦ (م�.(  
 ح� ىف بالتكن�ل�جيا متعلقة ليسA �اللكت��نية �أللعا: �ف�<تها ى�لت �لمشكلة @&
 ق� ما �ه� �ستخ��مها، ىف بالت�شي� م�تب8ة ىه ما بق�� �لجا2بة، تأثي��تها ىف �� �2تها
 من0مة جعل �3ل2 �ألم� فيها، �لتحك= يت= ل= @�2 سلبية ��نعكاساA `ثا� @لى 3ي\�

 �إل�ما& �لى �لتسلية &م تح�لA ��2 �نها ت2ك� ٢٠١٨ لعا= نش�تها ىف �لعالمية �لصحة
 �3ألس� ��لت�خل ى�ل�ع يت8ل: عالجية ��سالي: �ع��ضه له �ض��8بrا تصبح فانها

 ى�ل��ل �لم\تم� �عمال @ليه �عA ما �ه� ��لنفسي، ى�لصح �لمجال ىف خاصة
 ن0مه ��3ل2) ك���نا جائحة 0ل ىف �ل8فل على �تأثي��تها �اللكت��نية �أللعا:(

  .٢٠٢٠ �لعا= ىف �لمانيا بي،�لع� ى�ل�يمق��8 �لم�ك<
 ص�� م& ص��% يمثل ى�لصح باألم& �ألب�3 �� �3ألس� ى�ل�ع فإ& �عليه،

 �للع: بخ��8% ��لم��هقي& �أل8فال ت�جيه لعملية �لحاكمة �إل�شا�ية �لت�عية
 �`لياA �لمعق�% للs���8 �إلنسانية �الستجابة على ي�ك< فه� �لمف�8، ى�اللكت��ن
  ).١٩٢: ٢٠٢٠ في��<،. (�لال<مة �لعالجاA على �لحص�ل
 منها �لعني� خاصة �لمختلفة بأن��عها �اللكت��نية �أللعا: لمما�سة كا& �لما
 �لعامة بالصحة �لمتعلقة ��3لجس� ى��لنفس �للغ�3 �لمست�3 على �لسلبية �نعكاساته

Aىل�ع فإ& ��لع0مي، ى�لعصب بالجها< �لمتعلقة ��الصابا Dى�لصح باألم& �آلبا 
 تحقيP ىف مه= ��� ى�اللكت��ن �للع: م& �لفائ�% �تحقيP �لت��<& على للحفا0 �لال<=
 �ل��قع بي& �لتف�يP على ��لم��هقي& �أل8فال مساع�% @& حي/ ع�مه، م& �لفائ�%

 �لحماية ب��مج ��ستخ��= للع:، �ل<منية �لم�% �تح�ي� �لف�P، 2لF���@� F ��لخيال
 �مناقشة �ل�قمية، لألجه<% ��الستخ��= للع:� �8يقة ح�ل ى�لصح ��لت�جيه �ل�قمية،

 يتعامل�& تجعله= ى�لت بالمعا�� �@م���ه= يلعب�& �� يشاه��نه فيما �ألبناD مشا�كة ��
  .�لت�ب�ية بالفائ�% �لت�فيه �مج على سيساع�ه= بإيجابية، ى�ل�قم �لمحت�3 مع

òÜØ’ß@ò�a‰†Ûa@bèmüúb�mëZ@ @

Aلى �لبش�ية ك���نا جائحة ��غم@ Fبع� �لي�مية، �لحيا% ىف ج�ي�% �نما8ا سل� &� 
Aش�يحة �ه= �لعل �نتشا�ها، م& ��لح� لحص� كأ��% ى�الجتماع �لتباع� ��جب 
 م& ح�م�� �ل2ي& ��لم��هقي& �أل8فال ه= ى�لي�م �لسل�F ىف �لتغيي� 8الها مجتمعية

 يتبP فل= قس��، ��لم��سة �للع: �ماك& ىف �لجماعية �نش8ته= ��لغيA �ل���سة، مقاع�
 ب��نها �� �النت�نA بخ�مة �لمشم�ل ى�ل2ك �لجها< �� �لكمبي�ت� جها< س�3 له=

 قبل ما �نتش�A �اللكت��نية �أللعا: �& ��غ= �اللكت��ني، �للع: �� �لتعل= لمما�سة
 تسامح ما بع� ى�لصح �لحج� فت��A خالل عليها �إلقبال ت<�ي� لك& بكثي�، �لجائحة
Dىف �ألم�� ��ليا Aتخف� بأنها منه= 0نا ��لم��هقي& �أل8فال يقضيها ى�لت �أل�قا 
 جائحة �نعكاساA ع& �لناج= �لخ�8 �تجنبه= �لسيك�ل�جية، �ل��حة له= �ت�ف� عنه=

  ).٢٠٢٠( صا�3 ����سة ،)٢٠٢٠ (بصافة ���سة �ك�ته ما �ه�2 ك���نا،
 حفا0لل عناية، بب2ل �لت<�= مج�� �ليE بنتيجة �لت<�= ه� ى�لصح �ألم& كا& �لما

 م& يح� به �ألم� ى�ل ى�ع فإ& �مسبباتها �ألم��I م& ��لنفE �لجس� على
Aلمصاحبة �لت��عيا� Dالنتشا� س�� Eأللعا: على �إل�ما& �� ك���نا في��� 

 �أللعا: ت��عياA ما: �لتالي �ل�ئيE �لس\�ل �ل���سة مشكلة تثي� �عليه �اللكت��نية،
 �لك�يتيي& �ألم�� ��لياD ى�ع بمست�3 قتها�عال �لم��هقي& على �لسلبية �اللكت��نية

  :�لتالية �لف�عية �ألسئلة �لس\�ل، ه�2 م& �يتف�; �لصحي؟، باألم&
 ��لياD ن�0 �جهة م& �لم��هقي& ل�3 �اللكت��نية �أللعا: مما�سة سياقاA ما .١

 �ألم��؟

 &؟�لم��هقي �بنائه= على �اللكت��نية �أللعا: لت��عياA �لعينة �ف��� تق�ي� ��جة ما .٢
 مت�س8اA بي& (α≤ 0.05) مست�3 عن� @حصائية �اللة A�2 ف��P ت�ج� هل .٣

Aلعينة �ف��� تق�ي� ��جا� Aلم��هقي& �بنائه= على �اللكت��نية �أللعا: لت��عيا� 
 ؟)�لعم� �لجنE، (لعامل تع<3

 �لصحي؟ باألم& �عيه= لمست�3 �لعينة �ف��� تق�ي� ��جة ما .٤

 مت�س8اA بي& (α≤ 0.05) مست�3 �عن @حصائية �اللة A�2 ف��P ت�ج� هل .٥
Aلعامل تع<3 ى�لصح باألم& �عيه= لمست�3 �لعينة �ف��� تق�ي� ��جا) ،Eلجن� 
 ؟)�لعم�

 على �اللكت��نية �أللعا: لت��عياA �لعينة �ف��� تق�ي� ��جاA بي& عالقة ت�ج� هل .٦
  �لصحي؟ باألم& �عيه= �مست�3 �لم��هقي& �بنائه=
Òa†çc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 ��لياD ن�0 �جهة م& �لم��هقي& ل�3 �اللكت��نية �أللعا: مما�سة سياقاA تح�ي� .١
 .�ألم��

 �أللعا: لت��عياA �لك�يتيي& �ألم�� ��لياD م& عينة تق�ي� ��جة @لى �لتع�� .٢
  .�لم��هقي& �بنائه= على �اللكت��نية

 �أللعا: لت��عياA �لعينة �ف��� تق�ي� ��جاA مت�س8اA بي& �لف��P ع& �لكش� .٣
  ).�لعم� �لجنE، (لعامل تع<3 �لم��هقي& �بنائه= على �اللكت��نية

  .�لصحي باألم& �عيه= لمست�3 �لعينة �ف��� تق�ي� ��جة على �لتع�� .٤
 �عيه= لمست�3 �لعينة �ف��� تق�ي� ��جاA مت�س8اA بي& �لف��P ع& �لكش� .٥

  ).�لعم� �لجنE، (لعامل تع<3 ى�لصح باألم&
 �أللعا: لت��عياA �لعينة �ف��� تق�ي� ��جاA بي& عالقة هناF كا& @�2 ما تح�ي� .٦

 .�لصحي باألم& �عيه= �مست�3 �لم��هقي& �بنائه= على �اللكت��نية
òîàçc@ò�a‰†ÛaZ@ @

 ت��عياA ىف ��لمتمثلة متغي��تها بي& �لعالقة حساسية م& �هميتها �ل���سة تستم�
 م& 2ل�F �لصحي، باألم& �آلباD م& عينة ى�ع �مست�3 �لسلبية �اللكت��نية �أللعا:
  .خالل

 ��سها �على �لمن0ماA م& �لع�ي� لن��A�D �ستجابة �ل���سة ىتأت: �لن�0ية �ألهمية .١
 �الستخ��= ع& تنتج ى�لت �لت��عياA @لى �لتع�� ح�ل �لعالمية �لصحة من0مة
 مت<�منة ىتأت كما منها، للح� �ل��ل�ي& ت�خل ��سالي: �اللكت��نية لأللعا: �لمف�8

 `ثا� م& �لح� على �ق��ته ى�لصح باألم& ىل�ع� �<يا�% نش� �همية مع
Iبع�ما ��لنفسية �لصحية �ألم�� Aحياتنا على �ت8بيقاتها �لتكن�ل�جيا �قعة �تسع 
  .�لي�مية

 �ضع ىف �ل���سة �ت�صياA بنتائج �الست�شا� يمك&: �لت8بيقية �ألهمية .٢
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Aم& �نه اكم �اللكت��نية، �أللعا: م& �الستفا�% تن0ي= تعي� ت�ب�ية �ست��تيجيا 
 ت��عياA @لى �لتع�� خالل م&) �آلباD (�ألم�� ��لياD منها يستفي� �& �لممك&
 �فع ض���% @لى �نتباهه= �تلفA �لسلبية، �اللكت��نية �أللعا: على �إل�ما&
  .�لصحي باألم& ى�ل�ع مست�3
 م& �أل�لى تع� ق� ب���سة �لك�يتية �لمكتبة �ل���سة ه2) ت�ف� �& �لممك& �م&
 �ت��عياتها �اللكت��نية �أللعا: تنا�لA ى��لت) �لباحثة عل= ح��� فى (ن�عها
  .ك���نا جائحة �نتشا� بع� �لسلبية
pbzÜİ–ß@ò�a‰†ÛaZ@ @

� Aاللكت��نية �أللعا: مما�سة مضا� "بأنها) ٢٠١٦ (حم��& تع�فها: �لت��عيا� 
 �لعيني&، �@جها� �ل0ه� �`ال= �لب�ني، �لنشا8 قلة ىف ��لمتمثلة �أل8فال على

D��8لع<لة ��الن�� Eغ�� Fلب��نة، خ�8 �<يا�% ��لعن�، ى�لع���ن �لسل�� 
 @ج��ئيا �لباحثة �تع�فها". �لمنخفI ى�ألكا�يم ��أل��D �لمما�سة، على ��إل�ما&

 �لمف�8 �الستخ��= ع& �لناتجة �� �لم��فقة �لسلبية �النعكاساA مجم�عة "بأنها
  ".��لتعليمية ��الجتماعية، ��لنفسية �لصحية: �لمجاالA ىف �اللكت��نية لأللعا:

 �أللعا: "بأنها Salan& Zimmerman (2004: 86) ع�فها: �اللكت��نية �أللعا: �
 �لفي�ي� ��لعا: ��النت�نA، �لحاس: �لعا: �تشمل �قمية هيئة على �لمت�ف�%
  ".�لمحم�لة �ل2كية ��ألل��N �لنقالة ��له��ت�
 يت= ى�قم 8ابع A�2 �لعا: "هابأن) ١٣٨: ٢٠١٦ (�`خ��& �لص��لحة �ع�فها
 �ألل��N خالل م& �� ى�ل2ك �لهات� �� �لحاس�: �� �لتلفا< شاشاA على ع�ضها

 �لعي& مع �لي� �ستخ��= 3تح� خالل م& بالمتعة �لف�� ت<�� ى��لت �اللكت��نية
  ".�لعقلية لإلمكانياA 3تح� ��) �لح�كي �3لبص� �لتآ<�(

 �3لبص� �لتآ<� بق��ع� محك�مة �قمية ا:�لع "بأنها @ج��ئيا �لباحثة �تع�فها
 �له��ت� �� �لحاس�: �جه<% �8يP ع& تما�E @لكت��نيا مب�مجة ى��لح�ك
  ".��لبص�ية �لص�تية بم\ث��تها �تمتا< �ل2كية

 �جعلها �لصحية �لخ�مة ت�في� "بأنه) ٤: ٢٠٢٠ (�لعما��A يع�فه: �لصحي �ألم& �
  ".��إل�شا� �لت�عية �� �لحماية خالل س��D �ألف��� �ق��% متنا�ل ىف

 �أل�لية �لصحية �ل�عاية على �لت�كي< "بأنه Rushton (2011: 73) �يع�فه
 ��لعا��A �ألم��I م& �ل�قاية خالل م& �لمعق�% للs���8 �إلنسانية ��الستجابة

  ".�عالجها �ع��ضها �مع�فة �لسيئة
 معل�ماAلل �ل�ص�ل على ��س�ته �لف�� ق��%: "بأنه @ج��ئيا �لباحثة �تع�فه
 �الصابة م& �لح� ىف منها ��الستفا�% �فهمها، �لسيئة ��لعا��A باألم��I �لمتعلقة

 يمثل �3ل2 �ه� ".��لنفسية �لجس�ية �لسالمة يحقP بما �ع��ضها تخفي� �� بها
 فق�% ١٩ م& �مك�& �لباحثة ��8ته �3ل2 �الستبيا& على �لعينة �ف��� تق�ي� ��جة

 مع0= عليها �تفP ى�لت للتع�يالA ��إلستجابة كمي&�لمح على ع�ضها بع� �عتم�تها
  ).@لكت��نيا �ل���سة ���% ت�<يع ت= (�لمحكمي&

òîÐÜ¨a@òíŠÄäÛa@ò�a‰†ÜÛZ@ @

A�شه Aبجان: ��ضحا ��تفاعا �لماضية �ألشه� خالل �اللكت��نية �أللعا: مبيعا 
 حية،�لص ك���نا جائحة ت��عياA بسب: �2لF �أللعا: ه2) �ستخ��= مع�الA ��تفا;
 لأللعا: منتجة ش�كة ١٦ مبيعاGames Industry &� A منصة تق�ي� كش� حي/

 ج�3 لعبة ملي�& ٤,٣ ��& ��لة، ٥٠ ىح��ل ىف كبي�% بنسبة ��تفعA �اللكت��نية
  .٢٠٢٠ �لعا= م& �ألخي� �ل�بع خالل تحميلها
 �أللعا: �ستخ��= نس: ىف ��تفاعا Hollywood Reporter تق�ي� كش� كما
% ٦٠ ع& ت<ي� بنسبة �لمعتا�%، �لنس: ع&% ٧٥ @لى تصل نس: بمت�س8 نية�اللكت��
 ى،كفاف%. (٨٤ مق���) ىنسب بمت�س8 مجتمعة �لع�بية ��ل��ل ،%٦٤ بنسبة ��لمانيا
٢٠٢٠.(  

 �مع خ8ي�%، م\ش��A م& �ل2ك� سابقة �لتقا�ي� ه2) ىف ��� ما على �ع8فا
 �نتشا� لمجابهة �لحك�ماA اتف�ضه ى�لت �الحت��<ية �إلج��A�D ت8بيP �ستم���
Eلمنا<ل ىف ��لم��هقي& �أل8فال م& �لكثي� مك�/ عنها نج= ى��لت ك���نا في��� 

 كافة على عقباها يحم� ال �نعكاساA معه �ت<�ي� �اللكت��نية، �أللعا: �ستخ��= ت<�ي�
Aالجتماعي ��لتفاعل ��لتفكي� بالنم� �لمتعلقة �لمست�يا�.  
 نح� �لج�ي� �لجيل �بناD ينج2: �& غ�يبا يع� ل= �نه ها@نكا� يصع: ى�لت �لحقيقة
 ��النت�نA �لفي�ي� �لعا: �نتشا� بع� �لتقلي�ية، �أللعا: حسا: على �اللكت��نية �أللعا:

 نفسها �ت�فI لت8غى مما�ستها ��عتا��� يفضل�نها، بات�� حتى �ألخي�% �لسن��A ىف
 م& كبي�% مجم�عة م& منهتتض لما �لي�مية حياته= نم8 م& ج<�D �تصبح عليه=

 بحس:) �إليجابية �لسلبية، (لل8اقة �تف�يغ �ل�غبة �شبا; �مع<<�A �لجا2بة �لع��مل
 �قA �3 ىف �مت�ف�% سهلة �نها كما مضامي&، م& تح�يه �ما �8بيعتها �للعبة ن�;

Aمتع��% �بخيا�� .(Bojikoba, 2014: 4).  
 عليها �جمعA ى�لت �لسلبياA فب�غ= ح�ي&، �2 سالحا �اللكت��نية �أللعا: تع�

Aم& تخل� ال �نها @ال �ل���سا ،Aإليجابيا� Fلت�ب�ية �اللكت��نية �أللعا: م& ن�; فهنا� 
 تشكل حي/ ممتعة، ب�8يقة ��لمع�فة �لمها��A ��كتسا: �لمنP8 نم� على تشجع ى�لت

 �Fلمح على ب�صفها �معا�فه= معل�ماته= ت�8ي� محا�لة @لى �لمتعلمي& ي�فعه مص���
  ).٣٠٨: ٢٠٢٠ �ألنصا�S،. (يع�ف�نها ال �م��� يتعلم�& @لى @ضافة ى�لعمل

 م& فاعلة ���% �اللكت��نية �أللعا: �& @لى) ٢٠١١( ��ل�يما�3 �3لشح��� �يشي�
A���� =لالع: يسي� حي/ عليه، ��لت��ي: �لتفكي� تعلي� A��8لعبه، ىف من0مة بخ 
 @ليها �لت�صل له يمك& ال ى�لت مع�فة�ل م& م<ي�� �ل8فل @كسا: @لى يسعى ن0ا= �ه�
 بفاعلية ت\ث� �أللعا: ه2) مثل �&) ١٨: ٢٠١٢ (ق�ي�� �ت2ك�. �لتفكي� خالل م& @ال

 ��النتبا) �لت�كي< �ست��تيجياA ت�8ي� ىف �تساع� ��لتعلي=، �لتعل= ىعمليت ىف @يجابية
  .�لمشكالA �حل �لمعل�ماA معالجة ىف ��لس�عة
 ت�صلA كبي�، ت�قيP @لى تحتاU ى�لت �لسلبية تأثي���Aل تحليل مست�3 على لك&
 �لثان�ية �لم�حلتي& 8ال: م& ٦٠٠ على �ج��ها ى�لت) ٢٠٢٠( �3لعن< ���سة

 �اللعا: لمما�سة �لشبا: م& م�تفعة فئة ل�3 @�ما& حالة هناF �& ��لجامعية
 ثما&ع �ت2ك� ��لتش�يP، �إلثا�% �سالي: م& �اللعا: تلF تحمله لما �اللكت��نية،

 �لجسمية �لناشئة �ألجيال حيا% على تأثي�� �ق�3 تك�& تكا� �لتأثي��A ه2) �&) ٢٠١٨(
 @لى �لف�� ت�فع ق� ��لنفسي، ى�الجتماع مست�3 فعلى. ��ل���سية ��الجتماعية ��لنفسية
Uل��قع، ع& �لبعي� �للع: عال= ىف كليا �الن�ما� Mتقم� Aلع<لة �لخيالية، �لشخصيا�� 

 �ثبتته ما �ه� ��الكتئا:، ��لت�ت� ��لقلP �لن�= �ض��8باA م& �لمعانا%� �الجتماعية،
 ��3لشه� ،)٢٠١٧ (�ي�نE ،)٢٠٢٠( �3ألنصا� ���سة مثل �ل���ساA م& �لع�ي�

  ).٢٠١٦ (�`خ��& ��لص��لحة ،)٢٠٢٠( �3حما� ،)٢٠١٩(
 �لسل�F بي& عالقة �ج�� على �ل���ساA �جمعA فق� �لسل�كي، �لمست�3 �على
 �سالي: @لى ت�ش�ه= حي/ �اللكت��ني، أللعا: خالل م& �لعن� �مشاه�% �لعني�
 حساباA على ��العت��A�D ى�اللكت��ن ��لتنم� �لم�ك: ��لعن� �لج�يمة ��تكا:
 سعا�� ����سة ،)٢٠٢٠ (ق�ي�� ���سة �ل���ساA، ه2) �م& ،)�لق�صنة (�آلخ�ي&

  ).٢٠١٨ (�س�مية ،)٢٠١٦ (�`خ��& ��لص��لحة ،)٢٠١٦ (م�<�P �ب&
 �اللكت��نية �أللعا: سلبياA فم&) �ل���سي( ى��ألكا�يم ى�لثقاف �لمست�3 �على

 تبعا �للع: �تفضيل �ألكا�يمي، �إلنجا< نح� سلبية �تجاهاA تع<ي< @لى 3ت\� ق� �نها
 �للغ�3 مست��) على ت\ث� كما مجتمعه، ع& مش�هة ص��% يك�& �النفعالية لسماته
 �أل�ل�ياA، بي& �لتفضيل على �لق��% م& �تقلل ت�كي<،��ل �ل�قA @���% على �ق��ته
 ي�نE ���سة �ك�ته ما �ه�2 �لتسلية، @لى �إلنجا< م& �الهتما= �نسحا: @لى @ضافة

 ،)٢٠١٥( �3ل<ي�� ،)٢٠٢٠( ��3ألنصا� ،)٢٠١٩( �3لشه� ����سة ،)٢٠١٧(
Akhtar& Madhulika (2014)، قهل� ،)٢٠٢٠ (خلي�% ����سة ،)٢٠٢٠ (�بصافة�> 

  ).٢٠٢٠( ى�ع�قاب
: مثل صحية `ثا� �8يلة لفت��A ى�اللكت��ن �للع: يسب: ى�لصح �لمست�3 �على
 �إلجها� �� �اللكت��نية، �لشاشاA �ما= لفت��A للجل�E نتيجة �لن�0 بضع� �إلصابة
 3ي\� ق� �8يلة لفت��A �لجل�E �& كما �للع:، �ثناD �لس�يعة للح�كة نتيجة �3لبص�
 �ق� �لمفاصل، ىف �لتهاباA @لى تت��8 ق� ى��لت ��ل�قبة �ل0ه� بآال= �إلصابة @لى
 لقلة نتيجة بالسمنة يصا: ما �غالبا بالص��; ��إلحساE �لعا=، �إلجها� م& ىيعان
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 &Akhtar���سة مثل �لح�يثة، �ل���ساA م& �لع�ي� �ك�ته ما �ه�2 �لح�كة،

Madhulika (2014)، سة���� E٢٠١٥ (��ل<ي�� ،)٢٠١٧ (ي�ن.(  
 م�3 على �اللكت��نية �أللعا: �نتشا� مع �نه) ٢٠٢٠ (محم� ���سة �0ه�A ماك
 بالجها< �لمتعلقة �إلصاباA م& ج�ي�% مجم�عة 0ه�A �لماضية سنة عش�% �لخمسة
 �ما= �8يلة لساعاA �لجل�E �& م�ضحة �لم��هقي&، ل�3 ى��لعضل ى��لع0م ى�لعصب

Aكما �ل�سغ، �مفصل �إلبها= ألصبع بالغة ��ض���� �ل0ه� �سفل `الما يسب: �لشاشا 
   .لأل8فال �3لفق� �لعم�� �تش�هاA �لع0= هشاشة يسب: ق�

 ��أل8فال �لم��هقي& حيا% على �نعكاساتها �تعا0= ك���نا جائحة �نتشا� �مع
 ى�اللكت��ن �للع: مما�سة ف�M تضاعفA �لمن<ل، ��خل ح�كته= ��نحسا� ��2يه=،

 يك�& ق� �ه�2. �ل�قA �شغال حتى �� �لتعل= �� يه��لت�ف �لتسلية: منها �سبا:، لع�%
 ��لياD قبل م& ��لسي�8% �لتحك= على �لق��% حالة ىف �لمقب�ل بالح� 8بيعيا �م��

  .صحيا �لبعي� �لم�3 على �لسلبية ��لت��عياA باآلثا� �عيه= �م�3 �ألم��،
 قي&��لم��ه لأل8فال �لس�ية �غي� �لس�ية �لسل�كياA بي& �لفاصل �لمعيا� @&
 فعالية بق�� �لسل�F يختل� حي/ �ألم�، ى�ل �� �ل��ل�ي& ى��ع ثقافة على يت�ق�
 ىف يتمثل �لمشكلة �ساE فإ& �عليه �ل�غباA، �تلبية �إل�شا� بي& �لت�فيP ىف ���ه=
 مست�3 �ت��جع ��لم��هقي&، �أل8فال ��قاA إلشغال �لتخ8ي8 ىف �لمست�3 ضع�
 �لصحة من0مة منه حA�2 ما �ه�). ��جتماعيا �نفسيا ب�نيا،( ى�لصح باألم& ى�ل�ع

  .٢٠١٨ عا= نش�تها ىف �لعالمية
 صحة على �لحفا0 @لى يشي� ى�الص8الح معنا) ىف كا& �@& �لصحي، فاألم&
 بالع�8 ��لشع�� ��الض��8:، �لقلP ع& بالبع� ي�تب8 ى�لنفس مضم�نه فإ& �إلنسا&
 �لخ�8 ىيعن ى�الجتماع ىج�لسيك�ل� مضم�نه �& كما به، يحي�8& م& مع ��لم��%
. ��لحاجة �لخ�� م& ��لتح�� �ألس�% �ح�% @8ا� ىف منه ��لحماية �3لما�
  ).٢٣٨: ٢٠٢٠ �لمشه��ني،(

 �اللكت��نية �أللعا: بي& للعالقة ى�لسبب بالنم�U2 ��ألمهاA �آلباD ى�ع فإ& �عليه
 ��ت<�نه= ى�لنفس �ت��فقه= صحته= على ��لحفا0 �ألبناD @نجا< مست�3 ع& ��ل�ضا
 منها �الستفا�% تجا�< لخ��8% @���كه= بم�3 يتعلP �م� �ل�2تية، �كفاDته= ى�الجتماع

  .معها �لتسلية ��
 خاصة ��ألف��� �ل��ل لسياساA �لشاغل �لشغل �صبح ق� �لي�= ى�لصح �ألم& @&
 تك& ل= �لمست�ياA كافة على تغي��A �ح�ثA ى��لت ك���نا، في��E ىتفش بع�

 ��3ألس� ى�لشخص �لمست�3 على ى�لصح �ألم& ضع� مخا�8 كانA ل�2 بالحسبا&،
 �ث�ها لك& بسي8ة تب�� ق� العتبا��A �إلنسا& بحيا% 3ت\� ق� ى�لت �لع��مل �كث� م&

P١٥١: ٢٠٢٠ �لع�ني،. (عمي.(  
paõaŠug@ò�a‰†Ûa@òîãa†î½a@ @
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Aلم�ض�; لمالئمته ،�ل���سة ه2) إلنجا< ى�ال�تبا8 �لمقا�& �لمنهج �لباحثة �تبع 
 قضية �� ح�ثا �� 0اه�% ى�ال�تبا8 �لمقا�& �لمنهج �ي��E �ل���سة، ��ه���
 ت�خل ��& �لبح/ �سئلة على تجي: معل�ماA على منها �لحص�ل يمك& حاليا م�ج��%

  ).٨٠: ٢٠٠٥ �صا�P، ب�ح8:،� (فيها
Éàn©@ò�a‰†Ûa@bènäîÇëZ@ @

 ىف �لجنسي& م& �لمت<�جي& �ألم�� ��لياD جميع م& �ل���سة مجتمع يتك�&
،Aألقل على ��ح� الب& ��لمنجبي& �لك�ي�.  

òäîÈÛa@òîÇýİn�üaZ@ @

Aبه�� �لع�ضية بال�8يقة �ختيا�ه= ت= �لجنسي& م& �م� ى�ل ٤٠ م& تك�ن 
Pصالحية م& �لتحق A���أل� Pلفعلية، �لعينة �ف��� على للت8بي� Fحسا: خالل م& �2ل 
  .�لمالئمة �إلحصائية بالP�8 �ثباتها ص�قها
òäîÈÛa@òîÜÈÐÛaZ@ @

 �لباحثة قامA �ق� �م�، ى�ل ٣٨٥ ه� للت8بيP �لم8ل�: �لفعلية �لعينة حج= كا&
 �بع� �لبياناA، لجمع Microsoft Forms تقنية باستخ��= �لكت��نية �ستبانة بتصمي=

 عب� ع�ضية �ستجابة ٣٨٠ مجم�عه ما �ست���� ت= �لت8بيP م& �سابيع ثالثة
 �لمتغي��A حس: �ل���سة عينة ت�<يع ي�ضح) ١ (��لج��ل. فيسب��Fل على حساباته=
  .�لتصنيفية

  �لمتغي��A حس: �لعينة �ف��� ت�<يع) ١ (ج��ل
Eلكلي �= �: �لجن� 

 ٣٨٠ ١٧٢ ٢٠٨ �لع��

 ١٠٠ %٤٥,٣ %٥٤,٧ �لمئ�ية �لنسبة

 �لكلي فأكث� عا= ٤٥ عا= ٤٥ م& �قل �لعم�

 ٣٨٠ ٢٢١ ١٥٩ �لع��

 ١٠٠ %٥٨,٢ %٤١,٨ �لمئ�ية �لنسبة
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 ���سة مثل �لعالقة A�2 �لسابقة ��ل���ساA �لن�0ية �أل�8 على �إل8ال; بع�
 ،)٢٠٢٠ (�`خ��& سعي� ����سة ،)٢٠٢٠( 3حما� ����سة ،)٢٠٢٠( �3ألنصا�
Aبحي/ �الستبانة بإع��� �لباحثة قام Aلى باإلضافة �قسا=، ثالثة م& تك�ن@ Aلمتغي��� 

  ).�لعم� �لجنE، (عينةلل �لشخصية
 لأللعا: �لمما�سة سياقاA @لى �لتع�� @لى ته�� مغلقة �سئلة ١٠: �أل�ل �

  .�اللكت��نية
 صحية ت��عياA (مجاالA ��بعة على م�<عة فق�% ٣٧ م& يتك�&: �لثاني �

 �لعن� �ثقافية، تعليمية ت��عياA ��جتماعية، نفسية ت��عياA �جسمية،
  ).�اللكت��ني

  .�لصحي باألم& �ألف��� ىب�ع متعلقة فق�% ١٩ م& يتك�&: �لثال/ �
 Likert ى�لخماس ليك�A مقياE ��لثال/ ى�لثان �لقس= ىف �ل���سة �ستخ�مA �ق�

Scale &م& �لمك� Eت: خم� Nل��جة لتح�ي� ج�� ضعيفة @لى ج�� كبي�% بي& تت���� 
  :�لتالى ج��ل�ل ىف ي0ه� كما �ستجابة لكل معينة ��جة �ع8يA بحي/

  �لخماسي ليك�A مقياE ىف �لخيا��A ��<�&) ٢ (ج��ل
 ج�� ضعيفة ضعيفة مت�س8ة كبي�% ج�� كبي�% �لت��ف�

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ �ل��جة

 ،��جة )١٨٥ -٣٧ (بي& لالستبانة �أل�ل �لقس= على �ل��جة تت���N ى�بالتال
 �ل��جة تشي� بحي/ ى�لحساب �ل�س8 �عتما� ت= �ق� �لثاني، للقس=) ٩٥ -١٩ (�بي&

 بينما �لعينة، �ف��� ن�0 �جهة م& �لفق�% ىف جاD ما على �لم��فقة ىت�ن لى@ �لمنخفضة
 خالل م& �لتق�ي� ��جة �تح�� �لم��فقة، ��جة ��تفا; على �لم�تفعة �ل��جاA ت�ل
 ،%١٦ ىنسب ب�<& ٠,٨ �لفت�% ��8ل) ٤= ١ - ٥ (ه� ى�لخماس ليك�A ت��يج م�3
  :�لتالي �لج��ل ىف كما

  .�ل���سة ���% مجاالA لفق��A �لتق�ي� ��جاA) ٣ (ج��ل
 �لتق�ي� ��جة �لنسبي �ل�<& �لخلية �8ل

 ج�� ضعيفة ٣٦ @لى ٢٠ م& ١,٨ -١

 ضعيفة ٥٢ @لى ٣٦,٠ م& �كب� ٢,٦ - ١,٨ م& �كب�

 مت�س8ة ٦٨ @لى ٥٢,٠ م& �كب� ٣,٤ - ٢,٦ م& �كب�

 كبي�% ٨٤ @لى ٦٨ م& �كب� ٤,٢ - ٣,٤ م& �كب�

 ج�� كبي�% ١٠٠ لى@ ٨٤ م& �كب� ٥ - ٤,٢ م& �كب�
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� P�لمحكمي& ص�) Sالستبانة، صالحية م�3 الختبا�): �ل0اه�� Aلباحثة ع�ض� 
 �لك�يتية، �لجامعاA ىف �لت��يE هيئة �عضاD م& ٧ على ى�أل�ل بشكلها �الستبانة
 �تجاهاA ��نسجا= �جله م& صيغA ما قياE لجهة صالحيتها على �لحك= به��
 صياغتها �سالمة �ض�N م& ��لتأك� فق��تها، �8ل الئمة�م �ت�تيبها �سئلتها
 غالبية عليها �تفP ى�لت للتع�يالA �لباحثة �ستجابA �ق�. خيا��تها �كفاية

 ص��تها ىف للت8بيP جاه<% �صبحA حتى �لتعليقاA، ببقية ��ست�ش�A �لمحكمي&،
  .�لنهائية

� P�ص Aل���سة ���% ثبا�) Aت=): �لثبا Pم& �لتحق P�ص Aل���سة �%�� ثبا� 
Pم& لالستبيا&، ى�ل��خل باالتسا Aمعامل �حسا: �الست8العية، �لعينة �ستجابا 
 فق��A م& فق�% لكل Pearson’s Correlation Coefficient بي�س�& ��تبا8
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  .�الستبانة ىف للمجال �لكلية ��ل��جة فق�% كل بي& �ال�تبا8 معامالA يبي& �لتالى ��لج��ل. �الستبانة
  @ليه ىتنتم �3ل2 �لمجال ��جة مع �الستبانة م& فق�% كل ��جة ��تبا8 عامالAم) ٤ (ج��ل

 �ال�تبا8 معامل �ل�اللة مست�3 = �ال�تبا8 معامل �ل�اللة مست�3 = �ال�تبا8 معامل �ل�اللة مست�3 =  

٠,٧٩٤ ٠,٠٠٠ ٣ ٠,٦١٩ ٠,٠٠٠ ٢ ٠,٧١١ ٠,٠٠٠ ١ 

٠,٨٣٥ ٠,٠٠٠ ٦ ٠,٧٦٢ ٠,٠٠٠ ٥ ٠,٨٠٤ ٠,٠٠٠ ٤ 

٠,٨٦٤ ٠,٠٠٠ ٩ ٠,٧٣٨ ٠,٠٠٠ ٨ ٠,٧٧٩ ٠,٠٠٠ ٧ 
 �اللكت��نى �لعن�: �أل�ل �لمجال

٠,٦٠٩ ٠,٠٠٠ ١١ ٠,٦٧٧ ٠,٠٠٠ ١٠    

٠,٨٣٣ ٠,٠٠٠ ٣ ٠,٧٨٠ ٠,٠٠٠ ٢ ٠,٦٤٠ ٠,٠٠٠ ١ 

 �جسمية صحية ت��عياA: �لثاني �لمجال ٠,٧٥٦ ٠,٠٠٠ ٦ ٠,٧٠٧ ٠,٠٠٠ ٥ ٠,٨٠٠ ٠,٠٠٠ ٤

٠,٧٥٤ ٠,٠٠٠ ٨ ٠,٨٣٦ ٠,٠٠٠ ٧    

٠,٧٥٤ ٠,٠٠٠ ٣ ٠,٨٠٦ ٠,٠٠٠ ٢ ٠,٨٧٤ ٠,٠٠٠ ١ 

٠,٨٢٢ ٠,٠٠٠ ٦ ٠,٨٠٢ ٠,٠٠٠ ٥ ٠,٧٢٤ ٠,٠٠٠ ٤ 

٠,٧١٨ ٠,٠٠٠ ٩ ٠,٧٩١ ٠,٠٠٠ ٨ ٠,٧٨٦ ٠,٠٠٠ ٧ 

ــال ــ/ �لمج ــ��عياA: �لثال ــسية ت  نف
 ��جتماعية

٠,٨١٩ ٠,٠٠٠ ١٠       

٠,٧٠٢ ٠,٠٠٠ ٣ ٠,٨٦٤ ٠,٠٠٠ ٢ ٠,٧٧٥ ٠,٠٠٠ ١ 

٠,٦٦٦ ٠,٠٠٠ ٦ ٠,٧٥٣ ٠,٠٠٠ ٥ ٠,٨١٥ ٠,٠٠٠ ٤ 

 �أللعا: ت��عياA: �أل�لى �الستبانة
 �اللكت��نية

 �ثقافية تعليمية ت��عياA: �ل��بع �لمجال

٠,٦٣٢ ٠,٠٠٠ ٨ ٠,٧٧٣ ٠,٠٠٠ ٧    

٠,٨٥٤ ٠,٠٠٠ ٣ ٠,٨١١ ٠,٠٠٠ ٢ ٠,٧٢١ ٠,٠٠٠ ١ 

٠,٧٦٦ ٠,٠٠٠ ٦ ٠,٧٠١ ٠,٠٠٠ ٥ ٠,٧١١ ٠,٠٠٠ ٤ 

٠,٨٥٩ ٠,٠٠٠ ٩ ٠,٧٤٨ ٠,٠٠٠ ٨ ٠,٧٨٤ ٠,٠٠٠ ٧ 

٠,٨٣٣ ٠,٠٠٠ ١٢ ٠,٧٧٨ ٠,٠٠٠ ١١ ٠,٧٢٧ ٠,٠٠٠ ١٠ 

٠,٧٥٦ ٠,٠٠٠ ١٥ ٠,٨١٢ ٠,٠٠٠ ١٤ ٠,٧٢٢ ٠,٠٠٠ ١٣ 

٠,٦٥٦ ٠,٠٠٠ ١٨ ٠,٨٣٧ ٠,٠٠٠ ١٧ ٠,٧٧٢ ٠,٠٠٠ ١٦ 

  �لصحي باألم& ى�ل�ع: �لثانية �الستبانة

٠,٨٣٨ ٠,٠٠٠ ١٩       

  .٠,٣٩٣ تسا�3 ٣٨ ح�ية ���جة ٠,٠١�اللة مست�3 عن� لج��لية� (r) قيمة
 �اللة مست�3 عن� @حصائيا ��ال ��تبا8ا هناF �& �لسابP �لج��ل م& يتضح
 على ي�لل مما @ليه، ىتنتم �3ل2 للمجال �لكلية ��ل��جة فق�% كل بي& ٠,٠٠٠
P�ص Pى�ل��خل �التسا Aالستبانة لفق���.  

� P�لتالى ل�لج�� ي�ضح: �لبنائى �لص� Aم& مح�� كل ��جة بي& �ال�تبا8 معامال 
 معامالA �& يبي& ��3ل2 �الستبانة لفق��A �لكلية �ل��جة مع �الستبانة محا��
 �قل مح�� لكل �الحتمالية �لقيمة @& حي/ ،٠,٠١ �اللة مست�3 عن� ��لة �ال�تبا8

  .٠,٣٩٣ تسا�S ى��لت �لج��لية (r) قيمة م& �كب� �لمحس�بة (r) �قيمة ٠,٠١ م&
  �لكلية �ل��جة مع �الستبانة مجاالA ��جاA ��تبا8) ٥ (ج��ل

 Aل�اللة مست�3 �ال�تبا8 معامل  �لمجاال� 

 ٠,٠٠٠ ٠,٩٣٧ �اللكت��ني �لعن�

A٠,٠٠٠ ٠,٨٩٢ �جسمية صحية ت��عيا 

A٠,٠٠٠ ٠,٩٤٥ ��جتماعية نفسية ت��عيا 

 �أللعا: ت��عياA: �أل�لى �الستبانة
 �اللكت��نية

 ٠,٠٠٠ ٠,٩٠١ �ثقافية تعليمية �عياAت�

 ٠,٠٠٠ ٠,٩٢٠ �لصحي �ألم& �لصحي �ألم&: �لثانية �الستبانة

  .٠,٣٦١ تسا�3 ٣٨ ح�ية ���جة ٠,٠٥ �اللة مست�3 عن� �لج��لية (r) قيمة
Aثبا Aالستبانة فق��� Reliability، لنصفية �لتج<ئة ��8يقة�Split- Half 

Coefficient، =جة بي& بي�س�& تبا��8 معامل @يجا� �ت�� Aل�تبة ف��ية �لفق��� 
 �ال�تبا8 معامالA تصحيح ت= �ق�، بع� لكل �ل�تبة <�جية �لفق��A ���جة
 Spearman- Brownللتصحيح ب���& سبي�ما& ��تبا8 معامل باستخ��=

Coefficient :معامل: �لمعا�لة حس Aلج��ل �ال�تبا8، معامل) � (حي/ �لثبا�� 
  .�الستبانتي& لفق��A نسبيا كبي� ثباA معامل Fهنا �& يبي& �لتالى

  لالستبانة �لنصفية �لتج<ئة باستخ��= �لثباA قي=) ٦ (ج��ل

 ع��  �الستبانة �بعا� 
Aلفق��� 

 معامل
 �ال�تبا8

 معامل
Aلثبا� 

 مست�3
 �ل�اللة

 ٠,٠٠٠ ٠,٨٤١ ٠,٧٣٦ ١١ �اللكت��ني �لعن�

A٠,٠٠٠ ٠,٨٣٣ ٠,٧١٦ ٨ سمية�ج صحية ت��عيا 

A٠,٠٠٠ ٠,٨٨٩ ٠,٨٠٠ ١٠ ��جتماعية نفسية ت��عيا 

A٠,٠٠٠ ٠,٨٥٥ ٠,٧٤٧ ٨ �ثقافية تعليمية ت��عيا 

Aأللعا: ت��عيا� 
 �اللكت��نية

 ٠,٠٠٠ ٠,٩٢٢ ٨٥٦~P ٣٧  �لكلية �ل��جة

 ٠,٠٠٠ ٠,٩٠٢ ٠,٨٢١ ١٩ �لكلية �ل��جة �لصحي �ألم&

 ك��نباe �لفا معامل ة�لباحث �ستخ�مCronbach's Alpha :A ك��نباe �لفا �8يقة
Eلقيا Aثانية ك�8يقة �الستبانة ثبا Eلقيا Aلتالى �لج��ل �0ه� �ق� �لثبا� &� 

Aمعامال Aم�تفعة �لثبا.  
  �لفا معامل باستخ��= �الستبانة لمجاالA �لثباA معامالA) ٧ (ج��ل

 Aع�� �الستبانة مجاال Aلفا قيمة �لفق��� 

 ٠,٩٢٤ ١١ لكت��ني�ال �لعن�

A٠,٩١٩ ٨ �جسمية صحية ت��عيا 

A٠,٩٣٩ ١٠ ��جتماعية نفسية ت��عيا 

A٠,٩٠٩ ٨ �ثقافية تعليمية ت��عيا 

Aأللعا: ت��عيا� 
 �اللكت��نية

 ٠,٩٧١ ٣٧  �لكلية �ل��جة

 ٠,٩٦١ ١٩ �لكلية �ل��جة �لصحي �ألم&
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 �جهة م& �لم��هقي& ل�3 ة�اللكت��ني �أللعا: مما�سة سياقاA ما: "�أل�ل �لس\�ل �
 م& �أل�ل �لج<D بياناA تف�يغ ت= �لس\�ل ه�2 ع& لإلجابة ،"�ألم��؟ ��لياD ن�0
 سياقاA على �ل��لة �ألسئلة بعI على �لعينة �ف��� @جابة ىف ��لمتمثلة �أل��%،

  .2لF ي�ضح ى�لتال ��لج��ل �لمما�سة،
  �أل��% م& �أل�ل �لج<D بياناA تف�يغ ي�ضح) ٨ (ج��ل

     نا��� �حيانا ��ئما 

     ٤١ ٨٤ ٢٥٥ �لتك���
 �أللعا: على �لم��هP �بنF �قبال م�3

 �إللكت��نية
     ١٠,٨ ٢٢,١ ٦٧,١ �لمئ�ية �لنسبة

     2كي هات� ل�حي جها< كمبي�ت� جها< 

     ٢٧٨ ٧٧ ٢٥ �لتك���
 ىف يستخ�مها ى�لت �لتكن�ل�جية �ل�سيلة
 �إللكت��ني �للع:

     ٧٣,٢ ٢٠,٣ ٦,٥ �لمئ�ية �لنسبة
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     مح��% غي� مفت�حة فأكث� ساعاA ٣ ساعاA ٣ م& �قل 

     ١٣٢ ١٨٤ ٦٤ �لتك���
 �لي�= ىف �اللكت��نية �أللعا: مما�سة م�%

 �ل��ح�
     ٣٤,٨ ٤٨,٤ ١٦,٨ �لمئ�ية �لنسبة

 Mألص�قا �ح� جها< �ل��ل�ي& �ح� جها< به خا�D     

 �للع: فى �لمستخ�= �لجها<     ٣٧ ٧٢ ٢٧١ �لتك���

     ٩,٨ ١٨,٩ ٧١,٣ �لمئ�ية �لنسبة

     مح�� غي� جماعي منف�� 

 �للع: فى �لمشا�كة �8يقة     ١١٩ ١٩٩ ٦٢ �لتك���

     ٣١,٣ ٥٢,٤ ١٦,٣ �لمئ�ية �لنسبة

    نفسه ه� �ألخ�% �ألص�قاD �ل��ل�ي& 

 �للعبة ع& �لمع�فة مص��    ٦٧ ٩٥ ٢٠٧ ١١ �لتك���

    ١٧,٦ ٢٥ ٥٤,٥ ٢,٩ �لمئ�ية �لنسبة

    �لتعليمية �لص��; ��لح�: �لقتال �لمغام�% 

 تفضيال �اللكت��نية �أللعا: �ن��; �كث�    ٢٣ ٤٢ ٢٦٩ ٤٦ �لتك���

    ٦,١ ١١ ٧٠,٨ ١٢,١ �لمئ�ية �لنسبة

 تش�ي��Pل �إلثا�% �لف�< بمتعة �لشع�� 
Aلص�تية �لم\ث��� 

 ��لبص�ية
    �للعبة �ب8ال

    ٦٩ ٨١ ٨٩ ١٤١ �لتك���
 �اللكت��نية لأللعا: �النج�2: سب:

    ١٨,٢ ٢١,٣ ٢٣,٤ ٣٧,١ �لمئ�ية �لنسبة

    �لم\جل �لتك��� �للعبة تب�يل �لف��S �لتك��� �لت�ق� 

 �للع: فى �لخسا�% عن� شع��)    ٧٧ ٤٥ ٢٣٢ ٢٦ �لتك���

    ٢٠,٣ ١١,٨ ٦١,١ ٦,٨ �لمئ�ية �لنسبة

 لألم� �نتبه ل= عا�S شع�� �لجس�S �إل�هاP ��لعصبية �لغض: ��لت�ت� �لقلP ��ال8مئنا& �ل��حة �لس��� 

 �للع: عن� عليه �لمسي�8 �لشع�� ١٥ ٢٣ ٤٢ ١٠٣ ١٢٥ ١٨ ٥٤ �لتك���

 ٣,٩ ٦,١ ١١,١ ٢٧,١ ٣٢,٩ ٤,٧ ١٤,٢ �لمئ�ية �لنسبة

 ن�0 �جهة م& �اللكت��نية لعا:�أل مما�سة سياقاA �& �لسابP �لج��ل م& يتضح
 على عقبا) يحم� ال بما �تن�2 �`ثا�ها �نعكاساتها ىف م�ضية ليسA �لعينة �ف���

 @قبال �& �لعينة �ف��� م&% ٦٧,١ �عتب� �لمثال سبيل فعلى �لبعي�، �لمست�3
 م�% يق���& منه=% ٤٨,٤ ��& ��ئ=، بشكل �اللكت��نية �أللعا: على �بناDه=
 �لتك��� ��& ،)مح��% غي� مفت�حة (بفت��A �ل��ح� �لي�= ىف :�أللعا مما�سة
 ى�لت �إل�ما& حالة يفس� ما �ه�% ٦١,١ بنسبة خسا�% كل بع� للع: �3لف��
 مع يتفP ما �ه� لعبه=، ��قاA ىف �لتحك= على �ألهل ق��% �ضع� @ليها، �صل��

 �ي�نE ،)٢٠١٨ (س�مة ����سة ،)٢٠٢٠ (محم� ���سة @ليه �شا�A ما
 �صنفته) ٢٠١٨ (�لعالمية �لصحة من0مة منه �حA�2) ٢٠١٢ (�ق�ي��) ٢٠١٧(

  .Gaming Disorder �س= تحA �لعقلية �ألم��I ضم&
 �بناDه= �& �لعينة �ف��� م&% ٥٢,٤ �عتب� فق� �للع: ىف �لمشا�كة `لياA �ح�ل

 �للع: مصا�� على يتع�ف�& ��نه= جماعي، بشكل ى�اللكت��ن �للع: يما�س�&
 ت�جيه ىف �ألس�% ��� ت��جع يفس� ما �ه�% ٥٤,٥ بنسبة ألص�قا�D قبل م&

 مع ��لتعايh �ألس�%، ع& بعي�� �ألق��& �تجا) ىف �ألبناD ��نسحا: �للع:،
Aلى �لبعي� �لم�3 على تع�ضه �3ل2 �ألم� �الفت��ضية، �لشخصيا@ vلف��� 
 سة���� ،)٢٠١٩( ��3لشه�) ٢٠٢٠( �3ألنصا� ���سة �ك�ته ما �ه� �لنفسي،

Allen (2010)، &��٢٠١٨ (�عثما&) ٢٠١٦ (�حم.(  
 �ف��� م&% ٧٠,٨ ق�� �مما�سة، تفضيال �اللكت��نية �أللعا: �ن��; �كث� �ح�ل
 بمتعة �لشع�� العتبا��A �2لF ��لح�:، �لقتال �لعا: يفضل�& �بناDه= �& �لعينة
 ��لش�ي �إل�ما& لخ�8 مال<مة نتيجة ى�ه% ٣٧,١ بنسبة ق���) ��3ل2 �لف�<

F�3ل2 �ألم� �لمستم� �إلحبا8 ع& �لناج= ��الض��8: ��لعن�، ى�لع���ن ��لسل� 
 خض� ���سة مثل �ل���ساA، م& �لع�ي� �ك�ته ما �ه� �لن�=، �ض��8باA ي��فقه

) ٢٠١٦ (م�<�P �ب& سعا�� ����سة) ٢٠٢٠( 3حما� ����سة ،)٢٠٢٠(
  ).٢٠١٦ (�`خ��& �لص��لحة ����سة
A0ه��� Aعلى سي�8% �لشع�� �ن��; �كث� �& �يضا �لسياقا Dألبنا� Dللع: �ثنا� 

 ما �ه�2 ،%٢٧,١ بنسبة ��لعصبية ��لغض: ،%٣٢,٩ بنسبة ��لت�ت� �لقلP ىه
 بشكل �ألبناD ل�3 �لنفسية �لسالمة على ى�لسلب �أللعا: ه2) ��ث� خ�8 ي0ه�

 <=�لمال ��إلحبا8 �لكت��نيا �لمص��% �لعن� مشاه� الن8با; نتيجة �2لF مستم�،

 ،)٢٠٢٠ (�قاس= <ي��& ���سة �ك�ته ما �ه� �للعبة، ىف �لخسا�% م& للخ��
Aسبيل ىف ��لعن� للتنم� �لتقبل ل�يه= سي�ل� �لشع�� ه�2 مثل �& لالنتبا) ��لملف 
 ���سة �0ه�ته ما �ه� �للع:، ىف متق�مة م��حل تحقيP �� �لف�< على �لحص�ل
) ٢٠٢٠ (�`خ��& سعي� ����سة) ٢٠١٨ (س�مة ����سة) ٢٠٢٠ (حس&

  ).٢٠٢٠ (�ق�ي�� ،)٢٠١٦ (�`خ��& ��لص��لحة
 �ل2كية �له��ت� يستعمل�& �لعينة �ف��� م&% ٧٣,٢ �& �لج��ل م& �يضا �يتضح

 ل�يه=% ٧١,٣ ��& باإلنت�نA، ��التصال �الستخ��= لسه�لة �2لF �للع: ىف
 نح� �ل�فع حالة على ي�ل فه� شيD على �ل @& �ه�2 به=، خاصة �جه<%

 غي� �الستهالF ص�� م& ص��% �ه� ��الستعمال �القتناD ىف خص�صية�ل
 �ب& سعا�� ����سة) ٢٠١٢ (ق�ي�� ���سة �ك�ته ما �ه�2 �لغال:، ىف �لمب��
P�>٢٠١٦ (م�.(  

 �أللعا: لت��عياA �لك�يتيي& �ألم�� ��لياD م& عينة تق�ي� ��جة ما: �لثاني �لس\�ل �
 �ستخ��= ت= �لتسا\ل ه�2 ع& �لإلجابة �لم��هقي&؟، �بنائه= على �اللكت��نية
 ى�لتال ��لج��ل ��لت�تي:، ى�لنسب ��ل�<& �3لمعيا� ��النح��� ى�لحساب �لمت�س8
  :2لF ي�ضح

 �أللعا: ت��عياA �ستبانة مجاالA م& مجال لكل �3لمعيا� ��النح��� ى�لحساب �لمت�س8) ٩ (ج��ل
  �إللكت��نية

 �لمجال
 �لمت�س8
 �لحسابي

 �النح���
 ��Sلمعيا

 �ل�<&
 �لنسبي

 �لتق�ي� ��جة �لت�تي:

 كبي�% ١ ٧٦,٩ ٠,٥٣ ٣,٨٥ �اللكت��ني �لعن�

Aمت�س8ة ٣ ٦٥,٧ ٠,٦١ ٣,٢٨ �جسمية صحية ت��عيا 

Aكبي�% ٢ ٧٣,١ ٠,٥٢ ٣,٦٥ ��جتماعية نفسية ت��عيا 

Aمت�س8ة ٤ ٦٤,٤ ٠,٥٥ ٣,٢٢ �ثقافية تعليمية ت��عيا 

 كبي�%  ٦٩,٩ ٠,٤٨ ٣,٥ �لكلية �ل��جة

 �أللعا: لت��عياA �لكلية �لعينة �ف��� تق�ي� ��جة �& �لسابP �لج��ل م& �تضح
 يع<3 �ق�. ٦٩,٩ %نسبي �ب�<& كبي�% كانA �لم��هقي& �بنائه= على �اللكت��نية

 بع� خاصة �اللكت��نية �أللعا: �ستخ��= ��نتشا� �تسا; @لى 2لF ىف �لسب:
A�Dك���نا، جائحة �نتشا� م& للح� �لحك�مة �تبعتها ى�لت ى�لمن<ل �لحج� @ج�� 

 فيه ��نحس� مكلفة، غي� باإلنت�نA �التصال خ�مة فيه �صبحA �3ل2 �ل�قA ىف
 �قت��حه، �� �لب�يل �ج�� النع��= �لتحك= على �لق��% �� �لت�جيه ىف �ألهل ���
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 ����سة ،)٢٠١٩( �3لشه� ����سة ،)٢٠١٥ (�ل<ي��S ���سة �ك�ته ما �ه�
  ).٢٠٢٠( ى�لش��ف ،)٢٠٢٠ (محم�
 ٧٦,٩% ىنسب ب�<& �أل�لى �لم�تبة ىف) �اللكت��ني �لعن� (مجال جاD �ق�

 ��أل8فال �لم��هقي& �غل: �& @لى 2لF ىف �لسب: يع<3 �ق� كبي�% تق�ي� �ب��جة
 ى�لع�ب �لعال= ىف �نتش�A ى�لت ىببج مثل �لعنيفة �اللكت��نية �أللعا: يما�س�&

 �لشخصياA ��نتحال ى�اللكت��ن حتيال�ال منحنى تأخ2 ب��A ى��لت كبي� بشكل
 �لشخصية �لحساباA ق�صنة �� �للعبة شح& ب8اقاA على �لحص�ل به��

 ،)٢٠٢٠ (�قاس= <ي��& ����سة ،)٢٠٢٠ (خض� ���سة �ك�ته ما �ه�2 �س�قتها،
  ).٢٠٢٠( 3حما� ����سة
Dمجال �جا) Aىنسب �<& عن� �ألخي�% �لم�تبة ىف) �ثقافية تعليمية ت��عيا 
 ف��ئ� �اللكت��نية �أللعا: لبعI �& @لى 2لF ىف �لسب: يع<3 �ق�% ٦٤,٤

 ع& لالنق8ا; نتيجة عا= بشكل �لتعليمية �لعملية ىف �لت��جع @لى @ضافة تعليمية،
 �لمستقبل ىف بل `نيا، ت0ه� ال ��لثقافية �لتعليمية �لت��عياA ��& �ل�جاهية، �ل���سة

 ���سة مع �لتق�ي� حي/ م& �لنتيجة ه2) �تتفP �ل���سية، �لتحصيل نتائج ى�ف
Sسة مع �تختل�) ٢٠٢٠ (�ع�قاني قهل�< ����سة ،)٢٠١٩ (�لشه���� 
 لأللعا: �النعكاساA �& �عتب�A ى�لت) ٢٠١١ (��ل�يما�S �3لشح���
  .ضعيفة ��لت��ي: �لتعلي= على �اللكت��نية

  :�إللكت��ني �لعن� �أل�ل �لمجال .١
  �أل�ل �لمجال لفق��A ى�لنسب ��ل�<& �3لمعيا� ���النح�� ى�لحساب �لمت�س8) ١٠ (ج��ل

 �لفق�%
 �لمت�س8
 �لحسابي

 �النح���
Sلمعيا�� 

 �ل�<&
 ��جة  �ل�تبة ى�لنسب

 �لتق�ي�

 �لشخصية �لحساباA �خت��P ىف ي�غ: .١
 ج�� كبي�% ١ ٨٦,٤ ٠,٨٢ ٤,٣٢  باآلخ�ي&

٢. Eج�� كبي�% ٤ ٨٤,١ ٠,٨٢ ٤,٢١ باستم��� �للف0ى �لعن� يما� 

٣. Pلح� ي8ب�Aىف �لكت��نيا يلعبها ى�لت كا 
 �لبيA ��خل

 كبي�% ٧ ٧٧,٠ ١,٠٩ ٣,٨٥

 �ستخ��= تتضم& ى�لت �أللعا: @لى يميل .٤
 �ألسلحة

 ج�� كبي�% ٢ ٨٦,٢ ٠,٨٠ ٤,٣١

 م& منعه يت= عن�ما بع���نية يتص�� .٥
 �اللكت��نية �أللعا: مما�سة

 كبي�% ٥ ٨١,٨ ٠,٨٩ ٤,٠٩

 �م�< تحمل ى�لت �لمالبE ش��D ىف ي�غ: .٦
 �لعن� على ت�ل

 كبي�% ٨ ٧١,٢ ١,١٠ ٣,٥٦

٧. Mىف �ألب8ال �ح� شخصية سل�كه ىف يتقم 
 �اللكت��نية �للعبة

 مت�س8ة ١٠ ٦٥,٨ ١,١٦ ٣,٢٩

 على تح�I ص�� �النت�نA م��قع ىف ينش� .٨
 �لعن�

 مت�س8ة ١١ ٦٣,٤ ١,١٥ ٣,١٧

 ج�� كبي�% ٣ ٨٤,٣ ٠,٩٥ ٤,٢٢ �لصاخبة �لم�سيقية �إليقاعاA @لى يميل .٩

 تقبل @مكانية على ى�اللكت��ن �للع: ت\ث� .١٠
 لالنتقا��A �ل8فل

 كبي�% ٩ ٦٨,٩ ١,٢٥ ٣,٤٤

 مت�س8ة ٦ ٧٨,٤ ١,٠٤ ٣,٩٢  للت�جيهاA يستجي: يع� ل= .١١

 �جهة م&) �إللكت��ني �لعن� (مجال تق�ي��A �& �لسابP �لج��ل م& �تضح
 ج�� كبي�% �ب��جاA) %٦٣,٤ -%٨٦,٤ (بي& ت���حA �لعينة �ف��� ن�0
 �خت��P ىف ي�غ:) "١ (�لفق�% �لفق��A، �على جاAD �ق� س8ة،�مت�

Aه� سابقا، 2ك�نا) ما @لى �لسب: يع<3 �ق�" باآلخ�ي& �لشخصية �لحسابا� 
&� Iخاصة �لعنيفة (�اللكت��نية �أللعا: بع (Uلمستم� �لشح& @لى تحتا� 

 ىف �لح0 يحالفه= ال م& بعI ي�فع �3ل2 �ألم� �للعبة، ىف �لبقاD لضما&
  . �لحساباA �خت��P�8 P ع& �لبح/ لعبة�ل
 ص�� �النت�نA م��قع ىف ينش�) "٨ (�لفق�% �لفق��A، ��نى كانA حي& ىف

 2لF ىف �لسب: يع<3 �ق� �ألخي�%، �لم�تبة ىف" �لعن� على تح�I ��فكا�
 ىف �ألبناD يستغ�قه �3ل2 �ل�قA �& كما �2ته، ح� ىف �لغاية ه� �للع: �& @لى

  .`خ� ى�لكت��ن نشا8 �3 ا�سةمم ع& يحجبه= �للع:
  :�جسمية صحية ت��عياA �لثاني �لمجال .٢

  �لثاني �لمجال لفق��A ى�لنسب ��ل�<& �3لمعيا� ��النح��� ى�لحساب �لمت�س8) ١١ (ج��ل

 �لفق�%
 �لمت�س8
 �لحسابي

 �النح���
Sلمعيا�� 

 �ل�<&
 ��جة  �ل�تبة ى�لنسب

 �لتق�ي�

 ضعيفة ٨ ٤٨,١ ١,١٨ ٢,٤١  �لن�= فى �ض��8باA م& يعانى .١

٢. Iمت�س8ة ٥ ٦٢,٩ ١,٠٧ ٣,١٤ �لعليا ���8فه ىف للتشنج �حيانا يتع� 

 مت�س8ة ٦ ٥٧,٧ ١,١٩ ٢,٨٨  �لكسل �ع��I عليه ت0ه� .٣

 كبي�% ٢ ٧٥,١ ١,٠٦ ٣,٧٦ باستم��� �إلجها� م& يشك� .٤

 كبي�% ٤ ٦٩,٦ ١,١٤ ٣,٤٨ �ل��E `ال= م& �حيانا يشك� .٥

 مت�س8ة ٧ ٥٤,٩ ١,٢٤ ٢,٧٤ )عي&�ل ح�قة (�لن�0 �ض��8باA م& ىيعان .٦

 كبي�% ٣ ٧٣,٢ ١,٠٥ ٣,٦٦ �لكتفي& �نحناD م& يعانى .٧

٨. A��عليه ت0ه� ب Iكبي�% ١ ٨٣,٨ ٠,٩٢ ٤,١٩ )�لب��نة (�لسمنة �ع�� 

 م&) �جسمية صحية ت��عياA (مجال تق�ي��A �& �لسابP �لج��ل م& يتضح
 بي& �Aب��جا%) ٨٣,٨ - ٤٨,١ (بي& ت���حA �لعينة �ف��� ن�0 �جهة
 �ع��I عليه ت0ه� ب��A) "٨ (�لفق�% �لفق��A، �على جاAD. �كبي�% ضعيفة
 �لسب: يع<3 �ق�% ٨٣,٨ ىنسب �ب�<& �أل�لى �لم�تبة ىف)" �لب��نة (�لسمنة

 �لحج� ف�I بع� خاصة �لح�كة �قلة �لجل�E ساعاA كث�% @لى 2لF ىف
 على ��لتع�� �لح�كي، �لسل�F تغيي� على ��ألبناD �ألهل �جب� �3ل2 ى�لصح
 م& ىيعان) "١ (�لفق�% �لفق��A، ��نى جاAD حي& ىف. ��لخم�ل �لكسل

Aىنسب ب�<& �ألخي�% �لم�تبة ىف" باإلنجا< ��لشع�� �لن�= ىف �ض��8با 
 �8ل ع& �لناجمة �آلثا� @لى �لفق�% ه2) تق�ي� ىف �لت��جع تع<3 �ق�% ٤٨,١
 كث�% م& �لن�= على �Dألبنا ي�غ= @جها� م& ي��فقها �ما �للع: ساعاA ع��
 محم� ����سة ،)٢٠٢٠ (حس& ���سة �ك�ته ما �ه� فيه، �غبة �ليE �لتع:

)٢٠٢٠.(  
  :��جتماعية نفسية ت��عياA �لثال/ �لمجال .٣

  �لثال/ �لمجال لفق��A ى�لنسب ��ل�<& �3لمعيا� ��النح��� ى�لحساب �لمت�س8) ١٢ (ج��ل

 �لفق�%
 �لمت�س8
 �لحسابي

 �النح���
Sلمعيا�� 

 &�ل�<
 ��جة  �ل�تبة ى�لنسب

 �لتق�ي�

 مع بالتعامل �لتم�� سل�F مما�سة نح� يميل .١
 �آلخ�ي&

 مت�س8ة ٦ ٦٧,٧ ١,٠٦ ٣,٣٨

 كبي�% ٤ ٧٢,٤ ١,٠٤ ٣,٦٢ ح�له م& على �لسي�8% مما�سة @لى ين<; .٢

 مت�س8ة ٩ ٥٤,٦ ١,٢٠ ٢,٧٣  �النD��8 �ع��I عليه ت0ه� .٣

 ج�� كبي�% ٢ ٨٤,٩ ٠,٨٩ ٤,٢٤ كالص��e ج�ي�% سل�كياA ل�يه ت0ه� .٤

 كبي�% ٣ ٨٣,١ ٠,٨٦ ٤,١٦ �ألس�% �ف��� مع �لت��صل قلة يفضل .٥

 كبي�% ٥ ٧١,٢ ١,٢٢ ٣,٥٦ �له2يا& �ع��I عليه ت0ه� .٦

 ج�� كبي�% ١ ٨٨,١ ٠,٧٨ ٤,٤١ �لشخصية ن0افته يهمل .٧

 مت�س8ة ٨ ٦٢,٨ ١,٣٠ ٣,١٤  �آلخ�ي& �ستف<�< @لى يميل .٨

 �ضهتع عن� �لمن<ل ىف �لتخ�ي: @لى يلجأ .٩
 مت�س8ة ١٠ ٥٣,٧ ١,٠٢ ٢,٦٨  للت�بيخ

١٠. P�3 عن� خلقه يضي hمت�س8ة ٧ ٦٦,٨ ١,١٤ ٣,٣٤  نقا 

 م&) ��جتماعية نفسية ت��عياA (مجال تق�ي��A �&) ١٣ (�لج��ل م& يتضح
 كبي�% بي& �ب��جاA%) ٨٨,١ -٥٣,٧ (بي& ت���حA �لعينة �ف��� ن�0 �جهة
 ىف" �لشخصية ن0افته يهمل) "٧( �لفق�% �لفق��A، �على جاAD. �مت�س8ة ج��

 �& @لى 2لF ىف �لسب: يع<3 �ق�% ٨٨,١ ىنسب �ب�<& �أل�لى �لم�تبة
Dغل: قضا� Aىيله ق� �للع: ىف �ل�ق Dلشخصية ب��جباته �لقيا= ع& �ألبنا� 
 حتى �� �لعائلية باألم�� �الهتما= م& �ألس�ية ��جباته �� �ت�تي: ن0افة م&

 �لمتعلقة �لخاصة سماتها لها �لم��هقة ت�%ف ��& خاصة �لعبا��A، مما�سة
 �لخا8ئ ��لتفسي� �لجس= 8اقة ىف <يا�% مع ��إل�هاP بالتع: �لكبي� بالشع��
 ىف �لتخ�ي: @لى يلجأ) "٩ (�لفق�% �لفق��A، ��نى جاAD حي& ىف. للنصائح
 ىنسب ب�<& �ألخي�% �لم�تبة ىف" �لعقا: �� للت�بيخ تع�ضه عن� �لمن<ل
 م& تع� �أل��نية �ألس�% �& @لى �لفق�% له2) �لتق�ي� ت��جع يع<3 �ق�% ٥٣,٧
 حاالA ىفه كانA �@& �لمن<ل ىف بالتخ�ي: تسمح ال ى��لت �لمحاف0ة �ألس�
 م& �لح� �� �لتأ�ي: با: م& ىتأت ��لعقا: �لت�بيخ حاالA �& كما نا��%،

  .�اللكت��نية لأللعا: �لمف�8 �الستخ��=
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  :�ثقافية يةتعليم ت��عياA �ل��بع �لمجال .٤
  �ل��بع �لمجال لفق��A ى�لنسب ��ل�<& �3لمعيا� ��النح��� ى�لحساب �لمت�س8) ١٣ (ج��ل

 �لفق�%
 �لمت�س8
 �لحسابي

 �النح���
Sلمعيا�� 

 �ل�<&
 ��جة  �ل�تبة ى�لنسب

 �لتق�ي�

١. Eله��: �جل م& �اللكت��نية �أللعا: يما�� 
 ٣,١٧ .�ل���سة م&

3. ١,
١٧ 

 مت�س8ة ٥ ٦٣,٣

 كبي�% ٢ ٨١,١ ٠,٩٨ ٤,٠٦ .�ل���سي �لتحصيل �ضع م& ىيعان .٢

 قلة (�لتعلي= تجا) سلبية �تجاهاA ل�يه �صبح .٣
 ).�ل��فعية

 ج�� كبي�% ١ ٨٨,٠ ٠,٦٦ ٤,٤٠

 مت�س8ة ٦ ٦٣,٠ ١,٢٢ ٣,١٥ .مجتمعه ع& سلبية 2هنية ص��% ل�يه .٤

٥. Aمست��) على سلبا �اللكت��نية �أللعا: �ث� 
 ).مقب�لة غي� �لفا0ه( �للغ�3

 مت�س8ة ٤ ٦٦,٧ ١,١١ ٣,٣٣

 ضعيفة ٨ ٤٧,٤ ٠,٩٩ ٢,٣٧  �لقي= ح�ل مش�هة مفاهي= ل�يه �صبح .٦

 كبي�% ٣ ٧٨,٤ ١,٠٤ ٣,٩٢  �ل�قA @���% فى صع�بة ل�يه .٧

 مت�س8ة ٧ ٥٣,٦ ١,١٣ ٢,٦٨ .�لعبا��A ع& �اللكت��نية �أللعا: شغلته .٨

 م& )�ثقافية تعليمية ت��عياA (مجال تق�ي��A �& �لسابP �لج��ل م& يتضح
 كبي�% بي& �ب��جاA%) ٨٨,٠ -٤٧,٤ (بي& ت���حA �لعينة �ف��� ن�0 �جهة
 سلبية �تجاهاA ل�يه �صبح) "٣ (�لفق�% �لفق��A، �على جاAD. �ضعيفة ج��
 ىنسب �ب�<& �أل�لى �لم�تبة ىف)" �ل��فعية قلة (��لم��سة �لتعلي= تجا)
 م& كت��نية�الل �أللعا: تشمله ما @لى 2لF ىف �لسب: يع<3 �ق�% ٨٨,٠
 �لعال= ع& �هميا عالما للمما�E ت�ف� حي/ لألب8ال، �محاكا% �لج2: ع��مل
 يسعى �3ل2 ى�الجتماع �لنشا8 م& ج<�D تمثل �نها كما ى�لحقيق ى�لي�م

Eألنش8ة تفق�) ما �ه� �ألح��/، ىف ��لتحك= �لسي�8% خالله م& �لمما�� 
 ����سة ،)٢٠٢٠( �3ألنصا� ���سة �ك�ته ما �ه�2 ��لم��سية �لتعليمية
 �لفق��A، ��نى جاAD حي& ىف). ٢٠٢٠ (��ل<ي�S ،)٢٠٢٠ (�ع�قابي قهل�<
 �لم�تبة ىف" ��ألع��� �لقي= ح�ل مش�هة مفاهي= ل�يه �صبح) "٦ (�لفق�%
 �لمجتمع 8بيعة @لى 2لF ىف �لسب: يع<3 �ق�% ٤٧,٤ ىنسب ب�<& �ألخي�%
 �لخ��U تقبل ال ى��لت �كة�لمشت ��ألع��� بالقي= �لمتمسF �لمحاف0 ى�لك�يت
 يختل� ما �ه�2 للعبة، ى��ل�هم ى�الفت��ض �لعال= تأثي��A كانA مهما عليها
 بصافة ���سة مع �يتفP) ٢٠٢٠( �3ألنصا� ���سة مع �لتق�ي� حي/ م&
)٢٠٢٠.(  

 (α ≤0.05) مست�3 عن� @حصائية �اللة A�2 ف��P ت�ج� هل: �لثال/ �لس\�ل @جابة �
 على �اللكت��نية �أللعا: لت��عياA �لعينة �ف��� �ي�تق ��جاA مت�س8اA بي&

 ت= �لتسا\ل ه�2 ع& �لإلجابة ؟،)�لعم� �لجنE، (لعامل تع<3 �لم��هقي& �بنائه=
Pم& �لتح Aلف�ضيا�:  

 بي& (α≤0.05) �اللة مست�3 عن� @حصائية �اللة A�2 ف��P ت�ج� ال: �أل�لى .١
Aمت�س8ا Aلعينة �ف��� تق�ي� ��جا� Aعلى �اللكت��نية عا:�ألل لت��عيا 

 لعينتي& (t) �ختب� باستخ��=) �= �:، (�لجنE لمتغي� تع<3 �لم��هقي& �بنائه=
  .2لF ي�ضح �لتالى ��لج��ل مستقلتي&،

 ��جاA مت�س8اA بي& Independent Samples (t) Test �لمستقلتي& للعينتي& (t)�ختبا�) ١٤ (ج��ل
  �لجنE لمتغي� تبعا �لعينة �ف��� تق�ي�

 �لع�� �لجنE ل�لمجا
 �لمت�س8
 �لحسابي

 �النح���
Sلمعيا�� 

 (t) قيمة
 �الحتمالية �لقيمة
ٍ(Sig) 

 ٠,٥٣ ٣,٢٢ ١٧٢ �= �اللكت��ني �لعن� ٠,٥٨ ٣,٢١ ٢٠٨ �:
Вلة غي� ٠,٢�� 

:� ٠,٦٧ ٣,٣١ ٢٠٨ A٠,٥٧ ٣,٢٧ ١٧٢ �= �جسمية صحية ت��عيا 
 ��لة غي� ٠,٤١

:� ٠,٥٢ ٣,٨٨ ٢٠٨ Aنفسية ت��عيا 
 ٠,٥٤ ٣,٨٢ ١٧٢ �= ��جتماعية

 ��لة غي� ٠,٦٨

:� ٠,٥٦ ٣,٦٥ ٢٠٨ A٠,٥٠ ٣,٦٦ ١٧٢ �= �ثقافية تعليمية ت��عيا 
Вلة غي� ٠,٠٤�� 

 ٠,٤٦ ٣,٤٩ ١٧٢ �= �لكلية �ل��جة ٠,٥١ ٣,٥١ ٢٠٨ �:
 ��لة غي� ٠,٢٤

  .١,٩٦ تسا�3 ٠,٠٥ �اللة �مست�3 ٣٧٨ ح�ية ��جاA عن� �لج��لية (t) قيمة
 ٠,٨١ تسا�3 �لكلية لل��جة �الحتمالية �لقيمة �& �لسابP �لج��ل م& تبي&

 تسا�3 �لمحس�بة �لكلية (t) �قيمة ،٠,٠٥ �ل�اللة مست�3 م& �كب� ى�ه
 على ي�ل مما ١,٩٦ تسا�3 ى��لت �لج��لية (t) قيمة م& �قل ى�ه ،٠,٢٤
 مست�3 ن�ع @حصائية �اللة A�2 ف��P ت�ج� ال بأنه �لف�ضية �قب�ل صحة
 �أللعا: لت��عياA �لعينة �ف��� تق�ي� ��جاA مت�س8اA بي& (α≤ 0.05) �اللة

 �لسب: يع<3 �ق� �لجنE، لمتغي� تع<3 �لم��هقي& �بنائه= على �اللكت��نية
 �لعالقاA ىف ى�ل<من �لعامل �ت��جع �لي�مية، �لمعايشة 8بيعة @لى 2لF ىف

 ���سة @ليه �شا�A ما مع يتفP ما �ه�2 �لمن<لي، �لحج� بسب: �ألس�ية
 حم��& ����سة ،)٢٠١٦ (م�<�P �ب& سعا�� ����سة ،)٢٠١٩( �3لشه�

 ي�نE ����سة ،)٢٠٢٠( ى�ع�قاب قهل�< ���سة مع �يختل� ،)٢٠١٦(
  .�إلنا/ لصالح فيها �لف��P كانA ى�لت) ٢٠١٧(

 بي& (α≤ 0.05) �اللة مست�3 عن� @حصائية �اللة A�2 ف��P ت�ج� ال: �لثانية .٢
 على �اللكت��نية �أللعا: لت��عياA �لعينة �ف��� تق�ي� ��جاA س8اAمت�

) فأكث� سنة ٤٥ سنة، ٤٥ م& �قل (�لعم� لمتغي� تع<3 �لم��هقي& �بنائه=
  .2لF ي�ضح �لتالى ��لج��ل مستقلتي&، لعينتي& (t) �ختب� باستخ��=

 ��جاA مت�س8اA بي& Independent Samples t Test �لمستقلتي& للعينتي& (t)�ختبا�) ١٥ (ج��ل
  �لعم� لمتغي� تبعا �لعينة �ف��� تق�ي�

 �لع�� �لعم� �لمجال
 �لمت�س8
 �لحسابي

 �النح���
Sلمعيا�� 

 (t) قيمة
 �لقيمة
 (Sig) �الحتمالية

 ٠,٥٩ ٣,١٧ ٢٢١ فأكث� ٤٥ �اللكت��ني �لعن� ٠,٥٠ ٣,٢٧ ١٥٩ ٤٥ م& �قل
٠,٢٤ ١,١٧ 

 صحية ت��عياA ٠,٦٢ ٣,٣٣ ١٥٩ ٤٥ م& �قل
 ٠,٦٠ ٣,٢٣ ٢٢١ فأكث� ٤٥ �جسمية

٠,٢٨ ١,٠٩ 

 نفسية ت��عياA ٠,٥٠ ٣,٩٢ ١٥٩ ٤٥ م& �قل
 ٠,٥٥ ٣,٧٧ ٢٢١ فأكث� ٤٥ ��جتماعية

٠,٠٥ ١,٩٦ 

 تعليمية ت��عياA ٠,٤٩ ٣,٦٨ ١٥٩ ٤٥ م& �قل
 ٠,٥٦ ٣,٦٣ ٢٢١ فأكث� ٤٥ �ثقافية

٠,٥٥ ٠,٥٩ 

 ٠,٥١ ٣,٤٥ ٢٢١ فأكث� ٤٥ �لكلية �ل��جة ٠,٤٤ ٣,٥٥ ١٥٩ ٤٥ م& �قل
٠,١٥ ١,٤٣ 

  .١,٩٦ تسا�3 ٠,٠٥ �اللة �مست�3 ٣٧٨ ح�ية ��جاA عن� �لج��لية (t) قيمة
 ٠,١٥ تسا�3 �لكلية لل��جة �الحتمالية �لقيمة �& �لسابP �لج��ل م& تبي&
 ،١,٤٣ تسا�3 �لمحس�بة (t) �قيمة ،٠,٠٥ �ل�اللة مست�3 م& �كب� ى�ه
 صحة على ي�ل مما ١,٩٦ تسا�3 ى��لت �لج��لية (t) قيمة م& �قل ى�ه

 �اللة مست�3 عن� @حصائية �اللة A�2 ف��P ت�ج� ال بأنه �لف�ضية �قب�ل
(α≤ 0.05) &بي Aمت�س8ا Aلعينة �ف��� تق�ي� ��جا� Aأللعا: لت��عيا� 
 ىف �لكلية، �ل��جة ىف �لعم� لمتغي� تع<3 �لم��هقي& �بنائه= على �اللكت��نية

 لمتغي� 3تع<) ��جتماعية نفسية ت��عياA (�لمجال ىف ف��P �ج�A حي&
 �& @لى 2لF ىف �لسب: يع<3 �ق�) سنة ٤٥ م& �قل (�لفئة لصالح �2لF �لعم�
 تميي< على �لتكن�ل�جية للتA���8 معاص�ته= بحك= ق��% �كث� �لفئة ه2)

 ام مع يتفP ما �ه�2 �لمف�8، ى�اللكت��ن �للع: ع& �لناج= �لسل�F ىف �لتغي�
A٢٠١٢ (�ق�ي�� ،)٢٠١٥( �3ل<ي�� ���سة @ليه �شا�.(  

 �عيه= لمست�3 �لعينة �ف��� تق�ي� ��جة ما على �لس\�ل ينM: �ل��بع �لس\�ل �
 ى�لحساب �لمت�س8 �ستخ��= ت= �لتسا\ل ه�2 ع& �لإلجابة �لصحي؟، باألم&

  :2لF ي�ضح ى�لتال ��لج��ل ��لت�تي:، ى�لنسب ��ل�<& �3لمعيا� ��النح���
  �لصحي �ألم& مجال لفق��A ى�لنسب ��ل�<& �3لمعيا� ��النح��� ى�لحساب �لمت�س8) ١٦ (�لج�

 �لفق�%
 �لمت�س8
 �لحسابي

 �النح���
Sلمعيا�� 

 �ل�<&
 ��جة  �ل�تبة ى�لنسب

 �لتق�ي�

 مت�س8ة ١٣ ٥٥,٦ ١,١٦ ٢,٧٨  �ألم��I �ع��I جي�� �عى .١

 مت�س8ة ٦ ٦٤,٣ ١,١٣ ٣,٢٢  �لمجتمع على ك���نا في��E `ثا� جي�� ى�ع .٢

 م& ى�لصح باألم& �لخاصة �لمعل�ماA �تابع .٣
 �ل�سمية �لمصا��

 ضعيفة ١٨ ٤٤,٢ ١,٠٠ ٢,٢١

 مت�س8ة ١٢ ٥٦,٧ ١,٢٢ ٢,٨٣ �ألم��I م& �ل�قاية P�8 �ع�� .٤

 على للحفا0 �لعم�مية �لسل8ة بإج��A�D �لت<= .٥
 �لعامة �لصحة

 كبي�% ٣ ٦٨,٧ ١,١٧ ٣,٤٣

 مت�س8ة ١٤ ٥٣,٩ ١,١٥ ٢,٦٩ خ��8 يشكل بم�I �شتبا) �3 ع& �بلغ .٦
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 �لفق�%
 �لمت�س8
 �لحسابي

 �النح���
Sلمعيا�� 

 �ل�<&
 ��جة  �ل�تبة ى�لنسب

 �لتق�ي�

 كبي�% ٤ ٦٨,١ ١,٢٩ ٣,٤١ �لغD�2: (خالل م& ى�س�ت �ف��� بصحة �هت= .٧

 �م�3 �لعالمية �لبيئة م\ش��A باستم��� �تابع .٨
 �لصحية بالع��مل تأثي�ها

 ضعيفة ١٩ ٤٢,١ ١,١٥ ٢,١١

 �لف�� ��� بي& �لج�لية �لعالقة 8بيعة ى�ع .٩
 ك���نا حةجائ �نتشا� م& �لح� ىف ��ل��لة

 كبي�% ١ ٨١,٦ ١,١٠ ٤,٠٨

 �لs���8 لحاالA �لتأه: خA��8 �ع�� .١٠
 لها ��الستجابة �لصحية

 مت�س8ة ١٦ ٥٢,١ ١,٢٢ ٢,٦١

١١. Eألف��� �لصحية �لت�عية ىف 3��� �ما� 
 �س�تي

 ضعيفة ١٧ ٤٩,٤ ١,١٠ ٢,٤٧

١٢. Pعاب�% ��لمجتمعية �لف��ية �لمخا�8 بي& �ف� 
 �لح���

 كبي�% ٢ ٧٩,٢ ١,٠٨ ٣,٩٦

 لإل�ما& �لصحية �النعكاساA ع��� .١٣
 �لتكن�ل�جي

 مت�س8ة ٥ ٦٥,٧ ١,١٣ ٣,٢٨

 �أل= (�إلنجابية �لصحة مت8لباA جي�� ى�ع .١٤
 مت�س8ة ٩ ٦٢,٣ ١,٠٩ ٣,١٢ )��أل8فال

 �ل�8نية �لتش�يعية �لنص�M باستم��� �تابع .١٥
 �لصحي باألم& �لمتعلقة

 مت�س8ة ١١ ٥٧,٧ ١,١٥ ٢,٨٨

 م���Iأل �نتشا� ح�ل �لشائعاA �حا�: .١٦
 �مسبباتها

 مت�س8ة ٧ ٦٣,٦ ١,١٢ ٣,١٨

١٧. Fنش� ىف �شا� A��ح�ل �لصحية �إل�شا 
 �ل��لي/ �لمحلي ى�لصح �ألم&

 مت�س8ة ٨ ٦٢,٨ ١,١٣ ٣,١٤

 ىف ��لمساع�% �لمش��% 8ل: ىف �ت��� ال .١٨
 �لصحة مجال

 مت�س8ة ١٥ ٥٢,٤ ١,١٠ ٢,٦٢

١٩. Fحض�� ىف �شا� A���صحية علمية ن 
 حي�لص باألم& ىمع�فت لتع<ي<

 مت�س8ة ١٠ ٦٢,١ ١,١٧ ٣,١١

 مت�س8ة  ٦٠,١ ٠,٦٢ ٣,٠١ �لكلية �ل��جة

 ت���حA) �لصحي باألم& ى�ل�ع (مجال تق�ي��A �& �لسابP �لج��ل م& يتضح
 لمست�3 �لكلية �لتق�ي� ��جة ��& �كبي�%، ضعيفة بي&%) ٨١,٦ - ٤٢,١ (بي&
 ىف ب:�لس يع<3 �ق� ،%٦٠,١ ىنسب �<& عن� مت�س8ة كانA ى�لصح ى�ل�ع
Fالتسا; 2ل Aنحسا� �لصحي، �ألم& مجاال�� Aلعينة �ف��� �هتماما� Aباهتماما 

 ���سة @ليه �شا�A ما مع يتفP ما �ه� فق8، ى�لصح ىبال�ع عالقة A�2 مباش�%
) ٩ (�لفق�% �لفق��A، �على �جاAD ،)٢٠٢٠ (في��< ����سة ،)٢٠٢٠ (عسا�

 جائحة �نتشا� م& �لح� ىف ��لة��ل �لف�� ��� بي& �لج�لية �لعالقة 8بيعة ى�ع"
 يع<3 �ق� كبي�%، �ب��جة% ٨١,٦ ىنسب ب�<& �أل�لى �لم�تبة ىف" ك���نا
 ك���نا جائحة �نتشا� نتيجة ح�ثA ى�لت �لتغي��A 8بيعة �& @لى 2لF ىف �لسب:
 �ألم� �ل�قائية، باإلج��A�D �لمتعلP ى�لصح ىبال�ع �لجميع �هتما= م& ��فقها �ما
 م& ��ل��لة �لف�� م& كل ��� تح�ي� على �لعينة �ف��� �Mح @لى �فضى �3ل2
 ى�لمشه��ن ���سة @ليه �شا�A ما مع يتفP ما �ه� �لصحية �لمس\�لية تحمل با:
  ).٢٠٢٠ (�عسا�) ٢٠٢٠(
 �لعالمية �لبيئة م\ش��A باستم��� �تابع) "٨ (�لفق�% �لفق��A، ��نى كانA حي& ىف

% ٤٢,١ ىنسب ب�<& �ألخي�% م�تبة�ل ىف" �لصحية بالع��مل تأثي�ها �م�3
 @لى �لفق�% له2) �لعينة �ف��� تق�ي� ت��جع ىف �لسب: يع<3 �ق�. ضعيفة �ب��جة
 �لمختصة �لجهاA عمل صمي= �ه= م& يع� �لعالمية �لم\ش��A متابعة بأ& قناعاته=

 على �لحفا0 ىف ���ه= ت�ضح مبس8ة ب�8يقة �ل�سالة ت�صل �& يج: ى�لت
  ).٢٠٢٠ (في��< ���سة �0ه�ته ما مع �لنتيجة ه2) �Pتتف �لصحي، �ألم&

 بي& (α≤ 0.05) مست�3 عن� @حصائية �اللة A�2 ف��P ت�ج� هل: �لخامE �لس\�ل �
Aمت�س8ا Aلعامل تع<3 ى�لصح باألم& �عيه= لمست�3 �لعينة �ف��� تق�ي� ��جا 

)،Eت= �لتسا\ل ه�2 ع& �لإلجابة ؟،)�لعم� �لجن Pم& �لتح Aلف�ضيا�:  
 بي& (α≤ 0.05) �اللة مست�3 عن� @حصائية �اللة A�2 ف��P ت�ج� ال: �أل�لى .١

Aمت�س8ا Aتع<3 ى�لصح باألم& �عيه= لمست�3 �لعينة �ف��� تق�ي� ��جا 
 ��لج��ل مستقلتي&، لعينتي& (t) �ختبا� باستخ��=) �= �:، (�لجنE لمتغي�
  :2لF ي�ضح �لتالى

 ��جاA مت�س8اA بي& Independent Samples (t) Test �لمستقلتي& للعينتي& (t)�ختبا�) ١٧ (ج��ل
  �لجنE لمتغي� تبعا �لعينة �ف��� تق�ي�

 �لع�� �لجنE �لمجال
 �لمت�س8
 �لحسابي

 �النح���
Sلمعيا�� 

 (t) قيمة
 �الحتمالية �لقيمة

(Sig) 

:� ٠,٨٤٢ ٣,٣١٩ ٢٠٨ A٠,٨٠٠ ٣,٣٢٨ ١٧٢ �= �الستبانة فق�� 
 - ٠,٩٤٢ ٠,٠٧٣ 

 ٠,٩٤٢ تسا�3 �لكلية لل��جة �الحتمالية �لقيمة �& لساب�P �لج��ل م& تبي&
 تسا�3 �لمحس�بة �لكلية (t) �قيمة ،٠,٠٥ �ل�اللة مست�3 م& �كب� ى�ه
Вقيمة م& �قل ى�ه ،٠,٠٧٣ (t) على ي�ل مما ١,٩٦ تسا�3 ى��لت �لج��لية 

 مست�3 عن� @حصائية �اللة A�2 ف��P ت�ج� ال بأنه �لف�ضية �قب�ل صحة
 �عيه= لمست�3 �لعينة �ف��� تق�ي� ��جاA مت�س8اA بي& (α≤ 0.05) �اللة
 ��تفا; @لى 2لF ىف �لسب: يع<3 �ق� �لجنE، لمتغي� تع<3 ى�لصح باألم&
 �مت8لباA ى�لصح �ألم& مح���A ع& �لمنص�= �لعا= خالل �لح�ي/ �تي�%
 م& �ألم� �ست�عا) �ما ك���نا، جائحة �نتشا� بع� خاصة �لصحي، ى�ل�ع

 ما مع �لنتيجة ه2) �تتفP �لعامة، بالصحة متعلP ه� ما لكل لمتابعة� ض���%
  ).٢٠٢٠ (عسا� ���سة �0ه�ته

 بي& (α≤ 0.05) �اللة مست�3 عن� @حصائية �اللة A�2 ف��P ت�ج� ال: �لثانية .٢
Aمت�س8ا Aتع<3 ى�لصح باألم& �عيه= لمست�3 �لعينة �ف��� تق�ي� ��جا 
 لعينتي& (t) �ختبا� باستخ��=) فأكث� نةس ٤٥ سنة، ٤٥ م& �قل (�لعم� لمتغي�

  :2لF ي�ضح) ١٨ (��لج��ل مستقلتي&،
 ��جاA مت�س8اA بي& Independent Samples (t) Test �لمستقلتي& للعينتي& (t)�ختبا�) ١٨ (ج��ل

  �لعم� لمتغي� تبعا �لعينة �ف��� تق�ي�

 �لع�� �لعم� �لمجال
 �لمت�س8
 �لحسابي

 �النح���
Sلمعيا�� 

 (t) قيمة
 �الحتمالية �لقيمة

Sig)H 
 ٠,٨٤٩ ٣,٢٢٨ ٢٢١ فأكث� ٤٥  �الستبانة فق��A ٠,٧٧١ ٣,٤٢٣ ١٥٩ ٤٥ م& �قل

٠,١٠٩ ١,٦١ 

 ى�ه ٠,١٠٩ تسا�3 �لكلية لل��جة �الحتمالية �لقيمة �& �لسابP �لج��ل م& تبي&
 ى�ه ،١,٦١ تسا�3 �لمحس�بة �لكلية (t) �قيمة ،٠,٠٥ �ل�اللة مست�3 م& �كب�
 �قب�ل صحة على ي�ل مما ١,٩٦ تسا�3 ى��لت �لج��لية (t) قيمة &م �قل

 (α≤ 0.05) �اللة مست�3 عن� @حصائية �اللة A�2 ف��P ت�ج� ال بأنه �لف�ضية
 تع<3 ى�لصح باألم& �عيه= لمست�3 �لعينة �ف��� تق�ي� ��جاA مت�س8اA بي&

 �لفئاA كل �م& �لجميع ح�M م�3 @لى 2لF ىف �لسب: يع<3 �ق� �لعم�، لمتغي�
 ليE ك���نا بسب: �ل�فا% �& �ل���ساA �ثبتA ما بع� �لعامة، �لصحة على �لعم�ية

  .�لعم� بعامل عالقة لها
 @حصائية �اللة A�2 ��تبا8ية عالقة ت�ج� هل على �لس\�ل ينM: �لسا�E �لس\�ل �

 �بنائه= على �اللكت��نية �أللعا: لت��عياA �لعينة �ف��� تق�ي� ��جاA بي&
 حسا: ت= �لس\�ل ه�2 ع& �لإلجابة �لصحي؟، باألم& �عيه= �مست�3 &�لم��هقي
Aلتق�ي� ��جة م& كل ��جة بي& �ال�تبا8 معامال� Aاللكت��نية، �أللعا: لت��عيا� 
 �لسابP ��لج��ل �لصحي، باألم& �عيه= لمست�3 �لعينة �ف��� تق�ي� ���جة
  .2لF ي�ضح

  �لصحى باألم& �ل�عى لمجاالA �لتق�ي� ى��جت بي& �ال�تبا8 معامل) ١٩ (ج��ل
Aال�تبا8 معامل كت��نية�الل �أللعا: ت��عيا� 

 ٠,٧٢٠ �اللكت��ني �لعن�

A٠,٨٧١ �جسمية صحية ت��عيا 

A٠,٦٨١ ��جتماعية نفسية ت��عيا 

A٠,٧٣٤ �ثقافية تعليمية ت��عيا 

 ٠,٩١٩ �لكلية �ل��جة

 مجاالA جميع بي& @حصائيا ��لة م�جبة عالقة �ج�� �لسابP �لج��ل م& يتضح
 �لعينة �ف��� تق�ي� �بي& �لكلية، ��ل��جة) �اللكت��نية �أللعا: ت��عياA (�ستبانة
 ما �ه� ٠,٩١٩ ى�لكل �ال�تبا8 معامل بلغ حي/ �لصحي، باألم& �عيه= لمست�3

 باألم& ى�ل�ع مست�3 ��تفع كلما �نه تفس� ى�لت �ل�8�ية �لعالقة على ي�ل
 �اللكت��نية �أللعا: لت��عياA تق�ي�ه= ��جة ��تفعA �لعينة، �ف��� ل�3 ى�لصح



pb�a‰…@òÛìÐİÛa@ÝíŠiaRPRR 

)ñõbÐØÛa@òí7ßìØî�Ûa@<bîÔ½@pa‰bèß@(… ١٧٨ 

 م& �ألم�� ��لياD يمك& ى�ل�ع مست�3 ��تفا; @& حي/ �لم��هقي&، �بنائه= على
  .�لمف�8 ى�إللكت��ن �للع: ع& �لناجمة �لسلبية �لت��عياA تح�ي�
pbî•ìnÛaZ@ @

  :يلي بما �لباحثة ىت�ص نتائج، م& �ل���سة @ليه ت�صلA ما ض�D على
 تصني� غ��� على �إللكت��نية لأللعا: تصني� ن0ا= @يجا� على ل�لعم .١

Aلت�فيهية �لب�مجيا�  Entertainment Software Rating Board &م�جعا ليك� 
 ��صا� عب� لعبة كل محت�3 �بت�ضيح �ألعما� حس: �أللعا: بتصني� يعنى

 .بية��لع� �إلسالمية �لمجتمعاA �تقالي� �عا��A �ي& مع يت��فP بما مختص�%

 �لعا: �نتاU تشجيع ىف �اللكت��نية �أللعا: على �لش�ي� �القبال م& �الستفا�% .٢
 بإش��� �لتش�يP م& عالية ��جاA �تشمل �تعليمية ت�ب�ية مضامي& A�2 ع�بية
 .�لعالي ��لتعلي= ��لتعلي= ��لت�بية �لصحة �<��%

 مخا�8 لىع �لض�D تسلي8 @لى) �لمشاه�% �لمسم�عة، (�إلعالمية �ل�سائل ت�جيه .٣
 �لمعل�ماA �تبسي8 �لم��هقي&، ل�3 �لمشبعة �لب��ئل ��قت��N �إللكت��نية، �أللعا:

 .�لصحي باألم& ى�ل�ع تع<< ى�لت
 @لى ته�� ��لصحة ��لتعلي= �التصاالA ى�<��ت بي& بالتعا�& �8نية خ8ة �ضع .٤

 م& �2لF �لصحي، �ألم& تع<ي< ىف ى�اللكت��ن �لتعلي= لت�0ي� مقت�حاA صياغة
 �لصحية �لمفاهي= م& ع��� مست�ياتها باختال� �ل���سية �لمناهج تضمي& اللخ

 نح� �ل8لبة �تجاهاA ىف ى�لصح �ألم& م& ن�; �تشكيل لخلP �لض���ية
 �لبيئة على ��لح�M �الهتما= م& �لم<ي� له= يضم& ��لنفسية، �لجس�ية صحته=
  .�سل�كاA عا��A م& بها يتصل �ما �لسليمة �لصحية

 �ل�قA ض��ب8 ض�D ىف �ألبناD مع �للع: مشا�كة نح� �ألم�� ليا��D ت�جيه .٥
 �يضاx يت8ل: �ه2 �لتقلي�S، ى�ل�ياض ��للع: ��لنفسية، �لجسمية ��لسالمة ��لتحك=
 مها��A �ت�8ي� تعل= نح� �عما�ه=، ع& �لن�0 بغI �ألهل ت�جه ض���%

 ىف لمساع�ته= لح�يثة،� ��ل�قمية �لتكن�ل�جية �لتغي��A لم��كبة �لح�يثة �لتكن�ل�جيا
 .�اللكت��نية �أللعا: ع& �لناج= �بنائه= سل�F ىف �لتغيي� تميي<

 يك�& �& تشت�8 ى��لت ��لت�غي:، بال�صي� �لت�بية بأسالي: �للع: �ب8 ض���% .٦
 .��لتعليمية �الجتماعية ��لت<�ماته= ب��جباته= �ألبناD قيا= على كمكافأ% �للع:

 Parent Control �� �ألب�3 �لتحك= خاصية عيل�تف �ألبناD، مع �لح��� تكثي� .٧
  .�ألبناD �جه<% على
pby7Ô½aZ@ @

Nلباحثة تقت�� Dم& �لم<ي� @ج�� Aإللكت��نية �أللعا: ��قع ح�ل �ل���سا� 
  .��إلعاقة �لتعلي= �مست�3 �ل��ل�ي& عمل 8بيعة �منها ،�خ�3 بمتغي��A �عالقتها
ÉuaŠ½aZ@ @


لتحليل �*�< 
لبح� مناهج ).٢٠٠٥ (��مال �صا�P، ف\�� ب�ح8:،� .١ 

 �ألنجل� مكتبة: �لقاه�% ،
الجتماعية �
لت�ب�ية 
لنفسية 
لعل�� فى 
إلحصائى
  .�لمص�ية

 ك���نا، في��E فت�% �ثناD �ت��عياتها �اللكت��نية �أللعا:). ٢٠٢٠ (سامح �حم�، .٢
 �لم�ك< ،)ك���نا جائحة Cل فى 
ل*فل على �تأثي�ها 
اللكت��نية 
أللعا5( م?تم�

  .١١٢ -٩١ ي�ني�، ٨ �لمانيا، - �لع�بي ى�ل�يمق��8
٣. ،Sثقافة تك�ي& ىف تأثي�ها �م�3 �اللكت��نية �أللعا:). ٢٠٢٠ (�في�% �ألنصا� 


إلنسانية لل��
سا� بابل م�ك0 مجلة �ل8فل،، ٣٣٣ - ٣٠١ ،)١(١٠.  
 ��للغ�ية �لمع�فية �لق���A على �اللكت��نية �أللعا: �ث�). ٢٠٢٠ (�مينة بصافة، .٤

 Cل فى 
ل*فل على �تأثي�ها 
اللكت��نية 
أللعا5( م?تم� �لج<�ئ�S، للل8ف

 .ي�ني� ٨ �لمانيا، -�لع�بي ى�ل�يمق��8 �لم�ك< ،)ك���نا جائحة
 �أل8فال ل�3 �اللكت��نية لأللعا: �لنفسية �لتأثي��A). ٢٠٢٠ (حي�� حس& .٥

٤٨٢ - ٤٦٥ ،)١٧(٦٤ ،�
لنفسية 
لت�ب�ية 
لبح�� مجلة ��لم��هقي&،. 
٦. S�ىببج لعبة -�اللكت��نية لأللعا: �الجتماعية �آلثا�) ٢٠٢٠ (حسي& ،حما 


لفتح مجلة نم�2جا،، ٤٧٣ -٢٤٧ ،)١(٨٣. 

٧. ،S�مي��نية ���سة: �اللكت��نية لأللعا: �الجتماعية �آلثا�). ٢٠٢٠ (حسي& حما 

لفتح مجلة بعق�بة، قضاD م�ك< ىف، ٤٧٣ -٤٤٨ ،)١ (٨٣.  

 ن�0 �جهة م& �سلبياتها �اللكت��نية لعا:�أل @يجابياA). ٢٠١٦ (سا�% حم��&، .٨
  .�أل��& �أل�س8، �لش�P جامعة ،)ماجستي� �سالة (�نفسه= ��لم��هقي& �لمعلمي&

 0ل ىف �أل8فال على �اللكت��نية �لقتالية �أللعا: تأثي�). ٢٠٢٠ (�ضا خض�، .٩

اللكت��نية 
أللعا5( م?تم� نم�2جا، ىببج �لعبة فاي� 3ف� لعبة -ك���نا جائحة 

 - �لع�بي ى�ل�يمق��8 �لم�ك< ،)ك���نا جائحة Cل فى 
ل*فل على تأثي�ها�
  .٣٨٠ -٣٦٩ ي�ني�، ٨ �لمانيا،

 �ل2كية �له��ت� باستخ��= �اللكت��نية �أللعا: تأثي��A). ٢٠٢٠ (مه�ية خلي�%، .١٠

لن�عية للت�بية 
لع�بية 
لمجلة �مهاته=، ن�0 �جهة م& �لتالمي2 تحصيل على، 
١٨٤ -١٧٣ ،)٤ (١٣.  

١١. ،S>٢٠٢٠ (@ب��هي= �لعن .(Aسة: �اللكت��نية �أللعا: إل�ما& �لسلبية �لت��عيا��� 

لع�بية 
لمجلة. �ل�ياI بم�ينة ��لجامعية �لثان�ية �لم�حلتي& 8ال: على مي��نية 

  ).٣(ع�� ٣٦ مجل� ،
ألمنية لل��
سا�
 �أل8فال نح� �لم�جه ى�اللكت��ن �لعن�). ٢٠٢٠ (ه�يل �قاس=، حسي& <ي��&، .١٢


أللعا5 (م?تم� ��الجتماعية، �لنفسية �`ثا�) ى�لمن<ل ى�لصح �لحج� نا�Dث 

 ى�ل�يمق��8 �لم�ك< ،)ك���نا جائحة Cل فى 
ل*فل على �تأثي�ها 
اللكت��نية
 .١٩٧ - ١٧٦ ي�ني�، ٨ �لمانيا، -�لع�بي

١٣. ،S�٢٠١٥ (ماج� �ل<ي� .(Aأللعا: �أل8فال الستخ��= �لت�ب�ية �النعكاسا� 
 بالم�ينة �البت��ئية �لم���E 8لبة �م�� ���لياD معلم� ي��ها كما �اللكت��نية

لت�ب�ية للعل�� *يبة جامعة مجلة �لمن��%،، ٣١ -١٥ ،)١(١٠.  

 �عالقتها �لعنيفة �اللكت��نية �أللعا:). ٢٠١٦ (ن��ل م�<�P، �ب& �هناD سعا��، .١٤
 ة،ب�نعام ى�لجيالن جامعة ،)ماجستي� �سالة (�لم��سي، �لعن� 0اه�% بانتشا�
 .�لج<�ئ�

 ى�الجتماع �لت��صل م��قع). ٢٠٢٠ (ش32 �ف�ما&، بلقيE �كا0=، سعا� سعي�، .١٥
 �لسل�F على ��ث�هما �اللكت��نية �أللعا: ��ستخ��= ��لسلبية �إليجابية �تأثي��تها

لت�عية للت�بية 
لع�بية 
لمجلة �لجامعة، 8لبة ل�3 ى�لع���ن، ٢٥٧ ،)٤(١٣ - 
٢٧٨. 

 �ل�س8 ىف بالتنم� �عالقتها �اللكت��نية �أللعا: ا&@�م). ٢٠١٨( 3ق� س�مية، .١٦

لبش�ية 
لتنمية مجلة �لم��سي،، ١٧٢ - ١٦٢ ،)١(١٠. 

١٧. ،Sمها �لشح��� ،Sعلى �اللكت��نية �أللعا: �ث�). ٢٠١١ (محم� ��ل�يما� 
 �أل��&، ىف �لمت�س8ة �لم�حلة �8فال ل�3 �لق��� ��تخا2 �لمشكالA �حل �لت2ك�
  .٦٤٩ - ٦٣٧ ،)٢(٣٨ ،ت�ب�ية
ل 
لعل�� ��
سا� مجلة

 بمخا�8 �أل8فال ت�عية ىف �ألس�ية �لت�بية ���). ٢٠٢٠ (نضال �لش��في، .١٨
 على �تأثي�ها 
اللكت��نية 
أللعا5 (م?تم� ك���نا، جائحة 0ل ىف �لتكن�ل�جيا

 ي�ني�، ٨ �لمانيا، �لع�بي، ى�ل�يمق��8 �لم�ك< ،)ك���نا جائحة Cل فى 
ل*فل
٢٧٠ - ٢٥٥. 

١٩. ،Sعلى �اللكت��نية �أللعا: �ث�). ٢٠١٩ (ل�حم&�عب� �لشه� F8لبة سل� 
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 �تأثي�ها 
اللكت��نية 
أللعا5( م?تم� ك���نا، حةجائ 0ل ىف �أل���E من8قة

 ٨ �لمانيا، - �لع�بي ى�ل�يمق��8 �لم�ك< ،)ك���نا جائحة Cل فى 
ل*فل على
 .ي�ني�

 �أللعا: عالقة). ٢٠١٦ (على ��لعليماA، يس�3 ��لع�يم�، على �لص��لحة، .٢١
. �ضة�ل� �8فال ل�3 ى�الجتماع ��لسل�F ى�لع���ن بالسل�F �لعنيفة �اللكت��نية

١٦(٤ ،�
لنفسية 
لت�ب�ية �
ل��
سا� لألبحا� 
لمفت�حة 
لق�" جامعة مجلة(، 
١٩٦ - ١٧٧. 
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was isolated in ocular secretions (Loon et.al., 2004). Other coronaviruses 

have been found to cause viral conjunctivitis in humans (Li et.al., 2020). 

Conclusion: 

In conclusion, we reviewed the current literature on pediatric patients 

with coexisting severe neurological manifestations and SARS- CoV- 2 

infections. Though severe neurological symptoms are not typical 

manifestations of COVID-19 or MIS- C, this review compiles the findings 

of a number of cases with life- threatening neurological disorders. In 

addition, many of these patients were unaware of COVID-19 exposure 

and positivity upon arrival to the hospital, so testing is warranted to 

prevent infectious spread. 
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through PubMed, Medscape and Google scholar search between 2020 to 

the end of 2021. A total number of 381 studies were examined then 

checked and overlapping citations were removed from them the pool of 38 

studies focused on manifestations and neurological complications. 

In the current study regarding COVID-19 manifestations in pediatric 

patients, our results showed that 67 manifestations were reported in the 

pool of studies included in these studies of a total number of 2374 patient 

as a study. 

The current study was supported by the Systematic Review and Meta- 

Analysis by Panda et.al. (2021) aimed to provide a pooled estimate of 

neurological complications in children with severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2 (SARS- CoV- 2) infections. The study included 

21 studies/case series and five case reports (3707 patients) fulfilled the 

eligibility criteria and were included in this systematic review, from a total 

of 460 records. Headache, myalgia and fatigue were predominant non- 

specific neurological manifestations, presenting altogether in 16.7% cases. 

As well the meta analysis by Wang et.al. (2021) included Seventy- one 

articles involving 11.671 children. Based on the clinical characteristics of 

the existing paediatric cases, children with COVID-19 can be divided into 

five clinical types: asymptomatic, mild, common, severe, and critically 

severe infections. Most COVID-19 positive children were in the mild 

category. Fever and cough were the most common clinical symptoms in 

adults. A meta analysis of adults from 43 studies involving 3.600 patients 

were included. Among these patients, fever (83.3% [95% CI, 78.4%- 

87.7%]), cough (60.3% [95% CI, 54.2%- 66.3%]), and fatigue (38.0% [95% 

CI, 29.8%- 46.5%]) were the most common clinical symptoms. Compared 

with adults, this study found that the incidence of fever among children 

was 55.8% (50.3%- 61.3%), the incidence of respiratory symptoms was 

56.8% (50.9%- 62.5%), and the incidence of chest tightness was 6.1% 

(3.9%- 8.6%). 

The Systematic Review and Meta- Analysis by Nazari et.al. (2021) 

selected 64 studies with 11.687 patients, the study showed that the most 

common manifestations were fever 79.39% (95% CI: 73.94%- 84.37%), 

cough 54.77% (95%CI: 49.10%- 60.38%), fatigue 32.39% (95% CI: 

26.78%- 38.0%), dyspnea 28.47% (95% CI: 21.49%- 35.99%), chest 

tightness 23.83% (95% CI: 17.84%- 29.82%), and shortness of breath 

20.42% (95% CI: 13.28%- 28.85%). The highest incidence rate among 

CNS symptoms of COVID-19 patients was for headache (8.69% with 95% 

CI: 6.76%- 10.82%), followed by dizziness (5.94%, 95%CI: 3.66%- 8.22%), 

and impaired consciousness (1.90% with 95% CI: 1.0%- 2.79%). 

Vakili et.al. (2021) in their meta- analysis revealed that Anorexia was 

also another symptom observed in 28.9% (95% CI: 19.9- 38.8; I2= 96.3%) 

of patients. This loss of appetite can have different reasons. 

As Kinnaird et.al. (2018) reported that altered taste sensitivity could 

disturb taste processing in anorexia nervosa; appetite loss can have 

different reasons, such as gustatory dysfunction. Alternatively, it can be a 

result of the immune responses of the patient. The role of a dysfunctional 

immune system has been proved in both COVID-19 and anorexia nervosa 

(AN) (DeSarbo et.al., 2020). 

Regarding the Prevalence of myalgia in pediatric patients infected by 

COVID-19 by meta- analysis we found Five studies were analyzed with 

total sample size 143 (24.5%), heterogeneity test showed Q= 5.9526 of 

significant value P= 0.2027, publication bias of significant value P= 

0.4272 by Egger’s test and P= 0.3272 by Begg’s test. This was in 

agreement with the meta- analysis by Vitalakumar et.al. (2021) as they 

reported that myalgia was reported with pooled proportion of 21.4% 

(18.8−24.1). 

Also, Collantes et.al. (2021) showed that myalgia was reported with 

pooled proportion of 20%, the random effect modeling analysis was (0.21; 

0.18- 0.25; I2= 85%). Furthermore, Favas et.al. (2020) revealed that 

myalgia was reported with pooled proportion of (19.3%; 95% CI 15.1- 

23.6). 

Neurological consequences of COVID-19 may precipitate the 

development of dysarthria, and for patients with preexisting dysarthria, 

speech may worsen with additional neurological insult and/or peripheral 

changes. Dysarthria results from a wide range of neurological etiologies 

that cause damage to the speech motor control system. Dysarthria can 

result from deficits to any or all of the five primary subsystems that are key 

to speech production: respiratory, laryngeal, velopharyngeal, orofacial, 

and prosodic. (Sevitz et.al., 2021). 

In the current study the prevalence of progressive difficulty to walk in 

pediatric patients infected by COVID-19 was reported by 3 studies with 

total sample size 9 (78.4%), heterogeneity test showed Q= 3.1540 of 

significant value P= 0.2066, publication bias of significant value P= 

0.8922 by Egger’s test and P= 1.0000 by Begg’s test. 

Abdel- Mannan et.al. (2020) reported that all the children with 

COVID-19 were complicated by difficulty to walk while 50% was reported 

by Krueger et.al., 2021. The sample sizes of these studies were very low 

resulting in statistical weakness, their results should by confirmed with 

studies with larger sample size. 

In the current study the prevalence of muscle weakness in pediatric 

patients infected by COVID-19 by meta- analysis was reported by 3 

studies with total sample size 18 (42.5%), heterogeneity test showed Q= 

2.2988 of significant value P= 0.3168, publication bias of significant value 

P= 0.0927 by Egger’s test and P= 0.1172 by Begg’s test. 

It is theorized that individuals with severe COVID-19 infection may 

have increased probability of developing neurological manifestations such 

as disturbances in consciousness, skeletal muscle injury, including acute 

stroke (Mao et.al., 2020). 

Coronaviruses can cause severe ocular disease in animals, including 

anterior uveitis, retinitis, vasculitis, and optic neuritis in feline and murine 

species. However, ocular manifestations in humans are typically mild and 

rare (Seah et.al., 2020), although there are increasing numbers of 

associated ocular findings in patients positive for the COVID-19. There 

are no described ocular manifestations of Middle East respiratory 

syndrome (MERS) or SARS, though, as previously stated, SARS- CoV 
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plots, chi- square, and I- square tests. According to the recommendations 

of Cochrane Handbook of Systematic Reviews and meta- analysis, chi- 

square p- value less than0.05 denote significant heterogeneity while I- 

square values show no important heterogeneity between0% and 40%, 

moderate heterogeneity from 30% to 60%, substantial heterogeneity from 

50% to 100%. 

Evidence of publication bias: Evidence of publication bias had been 

sought using the funnel plot tests (Begg’s test and Egger’s test). 

Results: 

The data was collected by online search through PubMed, Medscape 

and Google scholar search between December 2020 to October 2021. A 

total number of 381 studies were examined then checked and overlapping 

citations were removed from them the pool of 38 studies focused on 

manifestations and neurological complications. 

Sixty seven manifestations were reported in the pool of studies 

included in this studies of a total number of 2374 patient as studies groups 

(shown in table (1)& (2). Fever is found to be the most common reported 

COVID-19 manifestations in pediatric patients (34.54%) followed by 

cough (23.63%). 

Table (1) Prevalence of COVID-19 respiratory manifestations in pediatric patients 

N.  Manifestation 
Total Sample 

Size (%) 
N.  Manifestation 

Total Sample 

Size (%) 

1 Fever  820 (34.54%) 10 Serous Effusion  13 (0.55%) 

2 Cough  561(23.63%) 11 Tachypnea  12 (0.51%) 

3 Rhinorrhea 273(11.50%) 12 Chest Pain  9 (0.38%) 

4 
Respiratory Symptoms 

Not Specified 
237 (9.98%) 13 Status Asthmaticus  3(0.13%) 

5 Dyspnea  192(8.09%) 14 Cyanosis  2 (0.08%) 

6 Sore Throat  98(4.13%) 15 
Sub- Pleural 

Thickenings  
2(0.08%) 

7 Respiratory Distress  32(1.35%) 16 Otitis Media 1 (0.04%) 

8 Expectoration 25(1.05%) 17 Orthopnea 1 (0.04%) 

9 Pneumonia  17(0.72%)    

Table (2) Prevalence of COVID-19 extra-respiratory manifestations in pediatric patients. 

N.  Manifestation 
Total Sample 

Size (%) 
N.  Manifestation 

Total Sample 

Size (%) 

1 Asymptomatic 423 (17.82%) 26 Renal Failure 26 (1.10%) 

2 Pallor  2 (0.08%) 27 
Renal Manifestations 

Not Specified 
2 (0.08%) 

3 Rash 156(6.57%) 28 Lymphadenopathy  45 (1.9%) 

4 Mottled Skin  4 (0.17%) 29 Conjunctivitis  139(5.86%) 

5 Skin Desquamation  7 (0.29%) 30 Irritability  23 (0.97%) 

6 Abdominal Pain 161 (6.78%) 31 Altered Mental Status 51 (2.15%) 

7 Nausea/Vomiting 19 (8.38%) 32 Drowsiness/ Dizziness  89 (3.75%) 

8 Diarrhea 205 (8.64%) 33 Mood Deflection 7 (0.29%) 

9 Anosmia 51 (2.15%) 34 Headache 40 (1.68%) 

10 
Mucous Membrane 

Changes  
17 (0.72%) 35 Hypotonia 6 (0.25%) 

11 
Lips And Oral Cavity 

Changes  
73 (3.07%) 36 Hypertonia  1 (0.04%) 

12 
Poor Feeding/ 

Decrease Appetite  
5 (0.21%) 37 Neck Stiffness  22 (0.93%) 

13 Intussusception  284 (11.96%) 38 Paroxysmal Episodes 1 (0.04%) 

14 Hematemesis 1 (0.04%) 39 Diplopia 2 (0.08%) 

15 Constipation 7 (0.29%) 40 

Neurological 

Symptoms Not 

Specified  

40 (1.68%) 

N.  Manifestation 
Total Sample 

Size (%) 
N.  Manifestation 

Total Sample 

Size (%) 

16 Melena 2 (0.08%) 41 
Multi- Organ 

Dysfunction Syndrome  
2 (0.08%) 

17 
GIT* Symptoms Not 

Specified 
145 (6.11%) 42 

Pediatric Multisystem 

Inflammatory 

Syndrome 

178 (7.50%) 

18 Tachycardia  1 (0.04%) 43 
Complete Kawasaki’s 

Disease  
43 (1.81%) 

19 Hypertension  1 (0.04%) 44 Arthralgia/ Arthritis 6 (0.25%) 

20 Heart Failure  3 (0.13%) 45 Myalgia  33 (1.39%) 

21 Myocarditis  19 (0.80%) 46 Malaise 1 (0.04%) 

22 
Femoral Artery 

Thrombosis  
1 (0.04%) 47 Febrile Seizures 20 (0.84%) 

23 Dic** 2 (0.08%) 48 Metabolic Involvement 2 (0.08%) 

24 Pain In Lower Limp 1 (0.04%) 49 Shock 89 (3.75%) 

25 Oliguria  1 (0.04%) 50 
Bilateral Bulbar 

Conjunctival Injection 
17 (0.72%) 

*GIT: GastoIntestinal Tract ** DIC: Disseminated Intravascular Coagulopathy. 

Thirty- two neurological complications were reported in the pool of 

studies included in these studies of a total number of 2374 patient as 

studies groups (shown in table 2). 

Table (2) Prevalence of COVID-19 neurological complications in pediatric patients 

N.  Manifestation 
Total Sample 

Size (%) 
N.  Manifestation 

Total Sample 

Size (%) 

1 Seizures 32 (1.35%) 17 

Neurological 

Complications Not 

Specified 

3 (0.13%) 

2 Meningism 23 (0.97%) 18 Brain Hemorrhage 3 (0.13%) 

3 
Meningitis/ 

Encephalitis  
20 (0.84%) 19 

Acute Brain 

Dysfunction 
2 (0.08%) 

4 Cranial Nerve Palsy 16 (0.67%) 20 Hallucinations 2 (0.08%) 

5 Vertigo 15 (0.63%) 21 Aphasia 1 (0.04%) 

6 Vision Changes 15 (0.63%) 22 Hyperreligiosity 1 (0.04%) 

7 Encephalopathy 8 (0.34%) 23 Hypersexuality 1 (0.04%) 

8 Dysarthria 8 (0.34%) 24 Dysphonia 1 (0.04%) 

9 Muscle Weakness 7 (0.29%) 25 Dysphagia 1 (0.04%) 

10 
Progressive Difficulty 

To Walk 
7 (0.29%) 26 

Ruptured Cerebral 

Pseudoaneurysm  
1 (0.04%) 

11 Status Epilepticus 4 (0.17%) 27 Disorganization 1 (0.04%) 

12 Gait Instability 4 (0.17%) 28 Quadriparesis 1 (0.04%) 

13 Paresthesia 4 (0.17%) 29 Photophobia 1 (0.04%) 

14 Ataxia 3 (0.13%) 30 Ophthalmoplegia 1 (0.04%) 

15 Sleep Disorder 3 (0.13%) 31 GBS 1 (0.04%) 

16 Papilledema 3 (0.13%) 32 Central Apnea 1 (0.04%) 

Discussion: 

Children of all ages can get COVID-19 (WHO, 2021). Although 

children typically have a lower risk of exposure and are tested less 

frequently than adults, the incidence in children is similar to that in adults 

(Dawood et.al., 2022). In studies where children and adolescents were 

tested for acute or past severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

(SARS- CoV- 2) infections without respect to symptoms, the rates of 

infection in children ≥5 years were similar to or greater than those in 

adults (Hobb et.al., 2021). 

The main aim of this study was to identify manifestations of covid in 

pediatric patients and to identify neurological complications of Covid in 

pediatric patients. 

This was meta- analysis study. The data was collected by online search 
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Introduction: 

The world is devastated by serious and sometimes fatal symptoms 

caused by human coronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS)- CoV- 2, and the associated coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

although COVID-19 symptoms are primarily pulmonary (fever, dry 

cough, fatigue, pneumonia), it is increasingly found that multiple organ 

systems may be affected, including the brain, with neurological 

involvement affecting up to ~36% of patients (Stafstrom& Jantzie, 2020). 

Despite all the scientific community’s and health workers’ effort, by 

September 5, 2020, approximately 26 million cases of the COVID-19 have 

been confirmed worldwide, resulting in more than 870.000 deaths 

worldwide. While the number of confirmed, cases is duplicated within a 

few weeks, it reached ~12.500000 COVID-19 cases in Africa by 

September 5, 2020 (Soltani et.al., 2021). 

It appears that children are less frequently infected and less severely 

affected by COVID-19, unlike other respiratory diseases (Carsetti et.al., 

2020). However, due to the outrageous number of infected children, some 

fatal cases are being reported, associated with extrapulmonary 

complications, pointing to a need of medical and scientific attention 

(Walker et.al., 2020). In addition, the recently described multisystem 

inflammatory syndrome- children (MIS- C), raises the fears that COVID-

19 or its complications also affect children (Verdoni et.al., 2020). 

Neurological symptoms such as sudden loss of smell and taste were 

reported in a huge number of COVID-19 patients. Viral infections have 

been found as a cause of sensorineural hearing loss through damage of 

inner ear structures or by precipitating inflammatory responses which then 

lead to this damage so COVID-19 should be taken into consideration in 

patients presented with sudden hearing loss (Abdel Rhman and Abdel 

Wahid, 2020). 

Patients& Methods: 

This study is a meta analysis type conducted on a previously 

international computerized databases, review articles, hand searching 

relevant journal, case reports which are including neurological 

involvement in COVID-19 pediatric patients. All studies were listed by 

citation, title, authors and abstract and with basic information. The 

authors searched using the All Fields for the terms "Neurological", 

"Neurology", "Complications", "Manifestations", "COVID-19", "Corona 

Virus", "(SARS)- CoV- 2". 

Study Identification And Eligibility Criteria: 

Following the guidelines outlined by the Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and meta analysis (PRISMA) statement, searching 

databases published up to study years. 

� Inclusion Criteria: The study reviewed all published studies and case 

reports about neurological involvement in COVID-19 Pediatric 

patients (0- 18) years globally. 

� Exclusion criteria: Adults, if data cannot be extracted and if only 

abstract is available. 

� Ethical and legal consideration: The study proposal was approved by 

the scientific ethical committee of the faculty of Postgraduate 

Childhood Studies and it was conducted according to the guidelines of 

Helsinki. 

Study Tools: 

Primary data was reanalyzed statistically and processed data was 

compared. Secondary data was analyzed for detection of Impact of 

COVID-19 on pediatrics patients with neurological complications. 

Study procedure: The study started by searching articles using the key 

words ("neurological", "neurology", "complications", "manifestations", 

"COVID-19", "Coronavirus" and "(SARS)- CoV- 2"). 

Screening: 

Unique citations were imported into an Excel sheet. The screening 

was conducted in two steps: title and abstract screening, followed by a full- 

texts screening of potentially eligible records. 

Statistical Considerations: 

PRISMA flow chart was produced based on the search results and the 

inclusion/ exclusion criteria. To facilitate the assessment of possible risk 

of bias of each study, information was collected using the funnel plot tests 

(Begg’s test and Egger’s test) for assessing the risk of bias. 

Data analysis: 

Statistical analysis was done in the following factors; geographic area 

(Asia, Africa, Europe, United States), study size (≤50 versus >50 patients), 

clinical severity complications and outcomes of pediatric patients with 

COVID-19 infection. With Applying previous consideration included 

papers reached 38 papers. 

Figure (1) PRISMA flow diagram for study selection. 

Data Extraction: 

Data entry and processing were carried out using a standardized Excel 

sheet and reviewers extracted the data from the included studies. The 

extracted data included the following domains:  

1. Summary characteristics of the included studies. 

2. Baseline characteristics of studied populations. 

3. Study outcomes. 

Direct Meta analysis: 

The authors performed all statistical analyses using MedCalc software 

package Full version 20.014 (MedCalc, 2018). 

Assessment of Heterogeneity: 

The authors assessed heterogeneity by visual inspection of the forest 
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Summary 

Background: Knowledge about neurological complications of COVID-19 in children is limited due to the paucity of data in the existing 

literature. Some systematic reviews are available describing overall clinical features of COVID-19 in children and neurological complications of 

COVID- 19 in adults. 

Objectives: To identify manifestations and neurological complications of COVID-19 in pediatric patients. . 

Methods: This study is a meta- analysis type conducted on a previously international computerized databases, review articles, hand searching 

relevant journal, case reports which are including neurological involvement in COVID-19 pediatric patients. . 

Result: Sixty- seven manifestations and thirty- two neurological complications were reported in the pool of studies included in this studies of a 

total number of 2374 patient as studies groups. Fever is found to be the most common reported COVID- 19 manifestations in pediatric patients 

(34.54%) followed by cough (23.63%). 

Conclusion: In conclusion, we reviewed the current literature on pediatric patients with coexisting severe neurological manifestations and 

SARS- CoV- 2 infections. Though severe neurological symptoms are not typical manifestations of COVID-19 or multisystem inflammatory 

syndrome- children (MIS- C), this review compiles the findings of a number of cases with life- threatening neurological disorders. In addition, 

many of these patients were unaware of COVID-19 exposure and positivity upon arrival to the hospital, so testing is warranted to prevent 

infectious spread. 

Keywords: COVID-19, SARS- CoV- 2 Infections, Neurological, Pediatric, Complications. 
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applications, this modality is operator dependant. Therefore, it is 

considerable to ensure that operators acquire sufficient training and 

practice with this specific modality. Second, the exposure levels used in 

diagnostic LUS, the long- term biological effects of ultrasound on neonatal 

lung are still under study. Importantly, tissue damage may occur in certain 

identifiable applications, so it is considerable to ensure that cautious 

clinical use of LUS is required to minimize the possible damage. Finally, 

the accuracy diagnosis of smaller pneumothorax, pneumomediastinum, 

and pneumopericardium by LUS remains challenging, and therefore, 

CXR is required to rule out them for neonates with suspected NRDS.
(11)(14)

  

Conclusion: 

Chest radiography is the standard diagnostic tool for RDS, however, 

ultrasound examination is highly beneficial in diagnosis of US RDS 

pattern in the first three days of life. 
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Fig. (3) Comparison between ultrasound findings of Resolved RDS 

(Gp. 1) and BPD (Gp. 2)  in the first three days of life. 

This figure shows statistical significant increase in incidence of BPD 

with second US grade of RDS in the first three days of life. 

Case (22) A male preterm neonate, 33 weeks, with grade 1 RDS  

Case (48) A male preterm neonate, 30 weeks, with grade 2 RDS  

Table (8) Distribution of different grades of ultrasound findings of respiratory distress 

done in the first three days of life among different disease groups:  

Rds BPD R. Rds Live Dead 
Grades 

Gp1&3 Gp2 Gp1 Gp1&2 Gp3  

1 24 1 24 25 0 

2 29 10 24 34 5 Us1_3 
3 12 9 8 17 4 

Total 65 20 56 76 9 

X 9.75                                              12.8 4.75 

P 0.0 02*                                      0 008*  0.09 

This table shows statistical significant association in different 

ultrasound grades in relation to RDS group, resolved RDS and BPD 

groups.  

Discussion: 

The diagnosis of RDS is usually based on the clinical picture and chest 

X- ray, which exposes the infants to ionized radiation, and the four- stage 

scale for RDS severity based on radiographic findings correlates closely 

with the actual disease severity.
(1)
  

Cleveland, found that radiographic findings are usually present a short 

time after births but sometimes do not reach high severity until 12- 24 

hours of life. In the clinical practice there is a continuous need for 

exposing a neonate to radiation in order to evaluate effectiveness of 

administered therapy, and this carries the risk of long term adverse 

effects.
(10)

 

RDS ultrasound using the transabdominal approach shows 

reterohepatic hyperechogenicity which is diagnosticof the disease. The 

origin of the hyperechogenicity must be related to the particular nature of 

the disease. The normally aerated lung is highly reflective and presents 

barrier to sound transmission.
(1)
  

Lung ultrasound in the current study was done using the 

transabdominal approach, Bober& Swietliński,
(1)
 used the same approach 

for assessing lung aeration and this technique is based on the artifact 

phenomenon, which occurs within the phrenopulmonic border. Bober& 

Swietliński,
(1)
 found the physical conditions for sound transmission 

different in a neonate with RDS, because of decreased lung aeration 

(atelectasis), where a sound beam can be transmitted further beyond the 

phrenopulmonic border into the lung parenchyma.  

Copetti et.al.
(6)
 used the trans- thoracic approach in assessing lung 

aeration and found that by this approach all the lung fields were examined 

and not only the base. Also, they concluded that this technique allowed 

evaluation of the pleural line which is not possible with the 

transabdominal approach.  

In a recent meta analysis done studying the comparison between 

transthoracic scanning technique and transabdominal scanning technique 

for the diagnosis of NRDS demonstrates that transthoracic scanning 

technique has higher accuracy. It reveals that transthoracic scanning 

technique is superior to transabdominal scanning technique in 

the diagnostic accuracy of NRDS.
(11)

  

According to the current studies, the main LUS diagnostic criteria of 

NRDS include bilateral white lung, pleural line abnormalities, and lung 

consolidation. Liu et.al found that the co- existence of lung consolidation, 

pleural line abnormalities, and bilateral white lung or disappearance of 

lung consolidation, pleural line abnormalities, and A- lines disappearance 

occurs with a sensitivity and specificity of 100% for predicting NRDS.
(12)

 

Analysis of the results obtained in this study showed high sensitivity 

(80%) of ultrasound method in diagnosis of RDS in the first three days of 

life and Pieper et.al.
(13)

 who found 80% sensitivity of ultrasound on day 3 

of life. Bober& Swietliński
(1)
 found in the first week ultrasound diagnosis 

of RDS 92% specificity. There was a strong positive correlation between 

ultrasound and X- ray imaging in the description of RDS severity. 

Ultrasound examination cannot replace chest X- ray in the respiratory 

failure work- up as it overestimates the diagnosis, but it can be useful in 

excluding RDS as a cause of respiratory insufficiency in newborns. It can 

also demonstrate areas of decreased aeration and it may also monitor the 

effects of administered therapy.
(1)
  

Although LUS has very high diagnostic performance for detecting 

neonatal RDS, it is also important to consider certain limitations in 

relation to the use of lung ultrasound. First, as with lots of ultrasonic 
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retrophrenic striped patterns of hyperechogenicity diverging radially, 

detected only during expiration. RDS in its 2nd stage is characterized 

ultrasonographically by retrophrenic striped patterns of hyperechogenicity 

diverging radially, seen during inspiration, which merge together into 

areas of homogenous echo enhancement. RDS in its 3rd stage is 

characterized ultrasonographically by retrophrenic homogenous 

hyperechogenicity observed irrespective of respiratory phase.  

Since RDS is a more severe and diffuse condition than TTN, the 

absence of spared areas (with A- lines) seems the most noticeable sign and, 

contrary to TTN, in the absence of any treatment, LUS appearance will 

not improve quickly. LUS is also useful in diagnosing the complications of 

RDS, such as pulmonary haemorrhage, pneumothorax (PNX) or 

atelectasis.
(8)
  

Patients: 

Inclusion criteria: Preterm neonates (< 37 weeks gestation), having 

respiratory distress syndrome (RDS).  

Exclusion criteria. Full term neonates. Respiratory distress of causes 

other than respiratory distress syndrome, Neurological causes leading to 

hyperventilation like seizures.  

For the relatively thinner chest walls and smaller thoraxes in neonates, 

a high frequency linear probe is preferred, which enables better image 

quality and allows the entire surface of the lungs to be visualized. Lung 

ultrasound is performed in a supine, lateral or prone position in neonates. 

Each hemithorax is divided into anterior, lateral, and posterior regions by 

the anterior and posterior axillary lines, longitudinal and transverse scans 

are performed in all areas.  

Methods: 

Full history and meticulous examination, laboratory investigations, 

radiological assessment of different stages of RDS. Postero- anterion view 

of the chest was done initially on admission in the NICU for diagnosis 

and grading of RDS according to Halliday et.al.
(8)
 where they grade RDS 

into four grades.  

� Grade1: Fine reticulo- granular mottling with good lung expansion.  

� Grade2: Mottling with air bronchograms.  

� Grade3: Diffuse mottling, heart borders are just discernable prominent 

air bronchograms.  

� Grade4: Bilateral confluent opacification of the lungs.(8)  

Chest x- ray was done weekly for follow up and diagnosis of BPD, 

where staging of BPD was done into four stages according to severity of x- 

ray findings.  

Chest ultrasound was done using a Toshiba US machine which was 

used with a 6.5MHz curvilinear probe. The high frequency probe gave 

excellent resolution and adequate penetration. Hard copy images were 

obtained using a Sony black and white printer.  

The ultrasonographic method of assessing lung aeration is based on 

the artifact phenomenon, which occurs within the phrenopulmonic 

border.
(9)
  

The examination was done in the same manner as described by (Avni 

et.al.
(7)
 Saggital transhepatic scanning was undertaken from beneath the 

inferior end of the rib cage, scanning superiorly in order to visualize the 

base of the lung. The same was done on the left side, using the spleen as a 

stand off.
(7)
  

The degree of lung aerationas described by Bober& Swietlinski
(1)
 

longitudinal and oblique cross sections through the right lobe of the liver 

and the spleen. Patterns of echogenicity above the diaphragm were 

observed during numerous respiratory cycles, and hen the images were 

printed on thermo sensitive papers.
(1)
  

The first examination was aimed at determining the presence or 

absence of RDS US pattern which is consisting of diffuse retro- hepatic 

retero- splenic hyper- echogenicity replacing the normal diaphragm echo- 

pattern, and estimation of RDS severity according to Bober& Swietlinski
(1)
 

Staging. This was done initially on admission during the first 3 days of 

life. The subsequent examinations done twice weekly were for follow the 

evolution of the reterodiaphragmatic appearance.  

Results: 

The present study is a prospective study; it included 85 preterm 

newborns (47 males& 38 females, mean gestational age was 33.4weeks) 

admitted in the neonatal intensive care unit of Al Galaa teaching hospital 

because of Respiratory distress syndrome (RDS) diagnosed clinically and 

radiological.  

According to their fate the total number under study was subdivided 

into: 

1. Group-1 (Resolved RDS): Fifty six (65.8%) preterm neonates resolved 

from RDS gestational age 34.2± 1.5 weeks, and they were discharged 

in fair general and ventilator (clinical, radiological and CBG are fair) 

conditions.  

2. Group-2 (BPD): Twenty (23.6%) preterm neonates developed BPD 

clinically and radiologically, they were 13 (65%) males and 7 (35%) 

females, with mean gestational age, they were 29 (50.2%) males and 

27 (49.8%) females, with mean 32.3± 2.2 weeks, whether they were 

mechanically ventilated or not.  

3. Nine (10.6%) preterm neonates died within the first three weeks of life, 

they were 5 (55.5%) males and 4 (44.5%) females. 

Table (2) Statistical analysis of the modes of delivery& Sex among the groups under 

study 

 Total (n= 85) Gp. 1 (n= 56) Gp. 2 (n= 20) Dead (n= 9) 

N 48 31 12 5 
Vaginal 

% 56.5 55.5 60 55.5 

N 37 25 8 4 
Cesarian 

% 43.5 44.5 40 45.5 

X
2
 0.133 0.643 0.80 0.63 

Mode Of 

Delivery 

P 0.936 0.423 0.371 0.52 

N 47 29 13 5 
Male 

% 55.3 50.2 65 55.5 

N 38 27 7 4 
Female 

% 44.7 49.8 35 45.5 

 X
2 1.04 0.071 1.80 0.08 

Sex 

 P 0.594 0.789 0.18 0.18 
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Introduction: 

Lung disease is the most common cause of neonatal respiratory 

distress, which can result in respiratory failure and death in certain cases. 

RDS is the most common clinical condition encountered among neonates 

treated in the NICUs. Chest radiography is an important diagnostic tool 

used in the diagnosis of RDS however; the ultrasound has been used as a 

diagnostic method with a non invasive technique and accuracy in 

diagnosis.
(1)
  

All diagnostic ultrasound methods are based on the fact that 

ultrasound is reflected by an interface between media with different 

acoustic impedance.
(2)
 Ultrasound is limited in normal functioning and 

aerated lungs because no acoustic mismatch occurs in the ultrasound 

beam when it encounters air during examination.
(3)
  

A normal neonatal lung scan does not look different than an adult one. 

The superficial layers of the thorax consist of subcutaneous tissue and 

muscles. Ribs, on longitudinal scans appear as curvilinear structure 

associated with posterior acoustic shadowing. Pleura appear as a regular 

echogenic line (the pleural line) moving continuously during respiratory 

movement. Pleural movement has been described as the (lung sliding) sign 

seen by ultrasound.
(4)
  

When examining the lung it was found that beyond the pleural lung 

interface, the lung is filled with air and does not allow further visualization 

of normal lung. However, the large change in acoustic impedance at 

pleural lung interface results in horizontal artifacts which are seen as a 

series of echogenic parallel lines, below the pleural line, these lines which 

were found were defined as A-Lines, as shown in figure (1).
(4)
 With 

ultrasound the normal lung is black, while the diseased lung is black and 

white.
(5)
  

The fetal lung is very rich in fluid; therefore, there are vertically 

oriented (comet- tail) artifacts rising from the pleural line called B-Lines, 

B-Lines can be seen in healthy full term and they are representing fluid 

rich pleural intrapleural septa which are surrounded by air. They are not 

compact, mainly on the right side but without a typical localization and 

they disappear completely within (24- 36) hours.
(6)
  

RDS ultrasound shows reterohepatic and reterosplenic hyper 

echogenicity which is diagnostic of the disease. The origin of the 

hyperechogenicity must be related to the particular nature of the disease. 

The normally aerated lung is highly reflective and presents barrier to 

sound transmission.
(1)
 However, it has been detected that when alveolar 

air is replaced by fluid, the lungs become hypo- echoic with good sound 

transmission seen during examination. The interface of the walls of the 

bronchi and air produce highly reflective linear echoes that stand out 

within the consolidated lung.
(7)
  

A-Lines   B-Lines 

RDS 

Fig. (1- A) Normal lung, longitudinal scan of the thorax, A-Lines and posterior acoustic 

shadowing of the ribs, B-Lines with "comet tail" artifacts  

Fig. (1- B) RDS: Evidence of very compact B-Lines and not well defined pleural line.
(6)
  

In RDS alveolar collapse is typical. Air is present in all the air passages 

(bronchi, bronchioles and alveolar ducts). An air bronchogram is typically 

visible and reterohepatic hyper- echogenicity is typically diagnostic since it 

is found only in cases of RDS. The US might allow diagnosis of RDS even 

before clinical symptoms are present so that the management can be 

initiated rapidly.
(7)
  

In RDS B-Lines are compact lines, diffuse and symmetrically 

distributed in both lungs. This pattern determines a picture of "white 

lung". The pleural line is always extensively thickened, irregular not well 

defined and coarse as shown in fig. (1).
(6)
  

Table (1) The three stages ultrasound scale for RDS severity  

Stages Of Rds  Findings On Us Examination 

1 
Retrophrenic striped pattern of hyperecchogenicity diverging radially, 

observed only on expiration.  

11 

Retrophrenic striped pattern of hyperecchogenicity diverging radially, 

observed only during inspiration, also merging together into areas of 

hemogenous echo enhancement on expiration.  

111 
Retrophrenic homogenous hyperechogenicity observed irrespective of 

respiratory phase.  

 Fig (2) Different ultrasound stages of respiratory distress syndrome.
(1)
 

RDS in its 1st stage is characterized ultrasonographically by 
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Summary 

Background& Objectives: Transthoracic ultrasound (US) of the chest is useful in the evaluation of a parenchymal, pleural, and chest wall 

diseases. Furthermore, it is used to guide interventional procedures of the chest and pleural space. The utility of a lung ultrasound was used in the 

different phases of neonatal respiratory distress syndrome (RDS). We investigated lung ultrasound as a method to detect respiratory condition in 

preterm neonates throughout the course of RDS.  

Methods: This study is a prospective study done on 85 preterm newborns with different grades of respiratory distress syndrome, admitted in 

neonatal intensive care unit (NICU) in El Galaa teaching hospital in Cairo. Included in the study were Preterm neonates (< 37 weeks gestation), 

having respiratory distress syndrome (RDS). Postero- anterior view of the chest was done initially on admission in the NICU for diagnosis and 

grading of RDS. Lung ultrasound: The first examination was aimed at determining the presence or absence of ultrasound pattern for RDS 

consisting of diffuse retro- hepatic retero- splenic hyper- echogenicity replacing the normal diaphragm echo- pattern, and estimation of RDS 

severity. This was done initially on admission during the first 3 days of life. The subsequent examinations were done twice weekly were to follow 

the evolution of the retro- diaphragmatic appearance. Results after ultrasound examination were Group 1(Resolved RDS): Fifty six (65.8%) 

preterm neonates resolved from RDS gestational age 34.2±1.5 weeks. Group 2(BPD): Twenty (23.6%) preterm neonates developed BPD clinically 

and radiologically, they were 13(65%) males and 7(35%) females, with mean gestational age, they were 29 (50.2%) males and 27 (49.8%) females, 

with mean 32.3± 2.2 weeks, whether they were mechanically ventilated or not. It was concluded that chest ultrasound has a great advantage in the 

preterm neonates in diagnosing different stages of RDS and in follow up to detect bronchopulmonary dysplasia (BPD). 
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