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اإلالخص_ اؾتهضقذ هظه الضعاؾت جدلُل ضكداث ؾالب حامػت جبىى غلى جىٍتر في غىء الخدضًاث التي جىاحههم .ولخدهُو طلَ
جم جىحُه اؾخؿالع عؤي بلى  23مً الخبراء ألاًاصًمُحن الؾخهغاء جطىعاتهم غً ؤهم الخدضًاث اإلاػاضغة التي جىاحه الشباب
ً
الجامعي الؿػىصي .زم ؾبهذ اؾدباهت غلى  220ؾالبا مً ؾالب حامػت جبىى بالؿػىصًت لخػغف مضي جىاولهم لخلَ الخدضًاث
غلى ضكداث جىٍتر الخاضت بهم .زم جم جدلُل مدخىي ضكداث جىٍتر الخاضت بؿالب حامػت جبىى في غىء الخدضًاث التي اجكو
غليها الخبراء والؿالب .ونض ؤؾكغث الضعاؾت غً غضة هخاثج ،ؤهمها :اجكام آعاء ًل مً الخبراء ألاًاصًمُحن وؾالب حامػت جبىى غلى
ً
جىاوال خؿب هخاثج جدلُل مدخىي
ؤن الخدضًاث – نُض الضعاؾت  -جىاحه الشباب الجامعي بضعحت يبحرة ،وؤن ؤيثر هظه الخدضًاث
ضكداث جىٍتر الخاضت بؿالب حامػت جبىى ًاهذ جلَ اإلاغجبؿت باإلاجاُ الشهافي والاحخماعي ،زم الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الػلمي
والخهني ،زم باإلاجاُ الضًني وألازالقي ،قاإلاجاُ الؿُاس ي والانخطاصي .يما ؤوضخذ هخاثج جدلُل اإلادخىي ؤن ؤيثر الخدضًاث غلى
ضكداث جىٍتر الخاضت بؿالب حامػت جبىى جم غغغها مً زالُ الخؿغٍضاث ،زم الطىع ،زم الكُضًىهاث .ؤما ؤؾلىب جىاوُ جلَ
الخدضًاث ،قٍان باألؾلىب الطغٍذ ؤيثر مً ألاؾلىب الػمني.
الكلماث اإلافخاحيت :جدلُل مدخىي ،جىٍتر ،الشباب الجامعي ،الخدضًاث اإلاػاضغة.

*أسخاذ ألاصىل ؤلاسالميت للتربيت اإلاساعد _ كليت التربيت وآلاداب _ حامعت جبىك – السعىدًت
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دراست جحليليت لصفحاث طالب حامعت جبىك على جىيتر في طىء
الخحدًاث التي جىاحههم

ً
شهغٍا ،بما ًمشل وؿبت  %40مً الخؿغٍضاث في مىؿهت الشغم ألاوؾـ
وشماُ ؤقغٍهُا [.[6,7,8,9
لًٌ حػضص اإلاؼاًا وجىىغها ال ٌػني ؤن اؾخسضام ضكداث الخىاضل
الاحخماعي – زاضت بحن الشباب – جسلى مً الؿلبُاث .ونض ؤشاعث
صعاؾاث غضًضة بلى بػؼ الخدضًاث ؤو الؿلبُاث الىاحمت غً
اؾخسضام هظه الطكداث .قإوضخذ صعاؾت ؤبى زؿىة والباػ [ ]10ؤن
ؤيثر الاوػٍاؾاث الؿلبُت الؾخسضام ضكداث الخىاضل الاحخماعي -
بطكت غامت  -جخمدىع في :الخإزغ بأعاء آلازغًٍ واجباغها ،وشغ ؤلاشاغاث
والكػاثذ ،الدشٌَُ بهُمت الترار الخػاعي والغمىػ الىؾىُت ،ؤلاؾاءة
والدشهحر بجهاث وؤقغاص بضون وحه خو ،غُاع الىنذ ،اهخداُ
الصخطُاث وغضم اإلاىزىنُت ،جظبظب اليؿو الهُمي ،الاوشؿاُ بها غً
الػباصاث ،وشغ الشبهاث غض ؤلاؾالم وعؾىله ضلى هللا غلُه وؾلم،
وشغ اإلاهاؾؼ ؤلاباخُت ،حؿىٍو الؿلىيُاث اإلاسالكت لهُم ومباصت
ؤلاؾالم ،جكٌَُ ألاواضغ ألاؾغٍت والاحخماغُت ،ؾهىلت الخجؿـ غلى
آلازغًٍ ،تهٌحر الخؿاباث وجسغٍب اإلاىانؼ ،حمؼ الخبرغاث الىهمُت،
حؿهُل الخىاضل بحن الػىاضغ اإلاخؿغقت وؤلاعهابُت ،الاؾخهؿاب
الؿُاس ي ،والضغاًاث ؤلاغالهُت ؾحر اإلاهبىلت.
يما ًخسىف البػؼ مً اؾخسضام هظه الطكداث؛ ألنها حػؼُ
ألاقغاص غً ؤؾغهم ،وجىمي غىضهم خالت الاهكطاُ غً الىانؼ والشػىع
الضاثم بالىخضة ،وججػلهم ٌػِشىن وٍىضمجىن في غالم ال ًمذ بإي
ضلت للىانؼ .يما ؤن اؾخسضام مشل هظه الىؾاثل مػُػت للىنذ،
وٍاصي بلى ؤلاصمان ،وٌٍؿب مؿخسضمُه ؤؾالُب الػىل والجغٍمت،
ً
قػال غما نض جغوج له هظه الشبٍاث مً شاجػاث ،واصغاءاث ًاطبت،
ووشغ ضىع بباخُت ،واهخداُ شخطُاث وهمُت ،وجؼوٍغ الخؿاباث
وازترانها ... ،الخ [.[11
يما ؤشاعث صعاؾت  [12] Schlenkrich & Sewryبلى ؤن ؤهم
التهضًضاث التي جىاحه الشباب غىض اؾخسضام وؾاثل الخىاضل
الاحخماعي جخمشل في :ؤ) غضم الخطىضُت ، Lack of privacyمما ٌػغع
ملكاث اإلاؿخسضم الخاضت – اإلاىحىصة غلى اإلاىانؼ  -للمساؾغ ألامىُت
مشل :الؿغنت ،اؾخسضامها في ؤؾغاع ؤزغي ؾحر ناهىهُت ،التزوٍغ،
اهخداُ الهىٍت ،ب) غضم اإلاىزىنُت في اإلاػلىماث اإلاهضمت غبر اإلاىانؼ ،ج)
غضم الهضعة غلى الخدٌم في ؾلىيُاث اإلاشاعيحن.
ّ
اإلاىطغًٍ مً
يظلَ ؤوضخذ صعاؾت اإلاجممي [ ]13يُكُت اؾخكاصة ِ
الخضماث الخكاغلُت غبر وؾاثل الخىاضل الاحخماعي في :الضغىة بلى
اغخىام الىطغاهُت ،بوشاء اجداص للخىطحر غبر ؤلاهترهذ ،جىقحر بغامج
لخضعٍب اإلاىطغًٍ غلى وشغ صغىتهم ،بنامت اإلااجمغاث اإلاسططت
للخىطحر ،الهجىم غلى ًل ما ًخػلو باإلؾالم ،ػغؼغت الػهُضة في هكىؽ
اإلاؿلمحن مً زالُ بث الشبهاث والؿػىن في صًنهم.
وفي ظل ما ؾبو ،نض ال ٌؿخؿُؼ الشباب الخمُحز الىاضح بحن ما هى
ضىاب وما هى زؿإ ،مما ًاصي بلى خضور ؤػمت قٌغٍت وؾلىيُتًٍ ،ىن

 .1اإلاقدمت
ٌشهض الػالم اإلاػاضغ زىعة هاثلت جمؼج بحن جٌىىلىحُا ؤلاغالم واؾؼ
الكػاء ،والاجطاالث ؾحر اإلاهُضة بدىاحؼ اإلاٍان والؼمان ،واإلاػلىماث
اإلاخضقهت بؿغغت ؾحر مخىاهُت .وال شَ ؤن جضاغُاث هظه الشىعة نض
ؤزغث في مسخلل حىاهب الخُاة ،يما هي الخاُ في ظهىع همـ احخماعي
حضًض ٌُػغف بشبٍاث ؤو ضكداث الخىاضل الاحخماعي الظي ًهىم غلى
ؤلاقاصة مً ألاهظمت ؤلالٌتروهُت  -اإلاػخمضة غلى الشبٍاث اإلاكخىخت،
وهىضؾت البرمجُاث اإلاخٍاملت اإلاغجٌؼة غلى الىطىص والكُضًىهاث
والطىث والطىعة والغؾىماث  -في الخىاضل مؼ مؿلو آلازغ بٍل
خغٍت ،وبؿغغت قاثهت ،وبإنل حهض وجٍالُل ممٌىت.
ً
ً
ونض وحضث ضكداث الخىاضل الاحخماعي بنباال يبحرا مً حمُؼ
قئاث اإلاجخمؼ زاضت الشباب ،وطلَ إلاا جخمخؼ به هظه الطكداث مً
زطاثظ ومؼاًا غضًضة .قاؾخسضام هظه الطكداث ًدُذ ؾلىيُاث بحن
الشباب ؤيثر احخماغُت مشل :مشاعيت ألاخضار ،الخطىٍذ ،اإلالخىظاث
الجماغُت ،الضعصشت ،الخػاون اإلاباشغ غلى الىٍب ،جدمُل اإلالكاث،
بغاقت الغوابـ إلاىانؼ شبٌت الىٍب ،جدمُل الطىع ،وجدضًث
اإلاشاعًاث ].[1
يظلَ جخمحز هظه الطكداث بهضعتها غلى :زلو بػض حضًض مً
الخكاغل الاحخماعي ،بجاخت الخكاغل مؼ اإلادخىي بإؾلىب حماعي،
مشاعيت الخكٌحر ،جىقحر مجخمؼ اإلاماعؾت آلامىت الظي ًدُذ غالناث
وؾُضة مؼ ؤقغاص اإلاجخمؼ آلازغًٍ ،ؾغح الاؾخكؿاعاث وؤلاقاصة مً
الخؿظًت الغاحػت ،وجهلُل الكجىة اإلاػغقُت والخهىُت ].[2
وباإلغاقت بلى هظه اإلاؼاًا الػامت ،قلٍل ضكدت مً ضكداث
ً ُ ّ
مًٌ الخىٍتر Twitter
الخىاضل الاحخماعي مؼاًا زاضت .قمشالِ ً ،
مؿخسضمُه مً :جدضًث اإلاػلىماث ،وؾهىلت الغبـ مؼ مؿخسضمحن ؤو
ً
مجمىغاث ؤو مػلىماث مػُىت ،قػال غً ؤهه ٌؿمذ للجمُؼ باإلؾهام في
اإلاىانشاث ؤو الاؾخكؿاعاث غبر الىٍب .وباإلغاقت بلى الشٍل الخاص به
وغضص الخغوف اإلاخاخت قُهً ،جػل مً الخىٍتر ؤصاة طاث اهخمام زاص
ومىاؾب الؾخسضامه بحن الشباب ،وطلَ إلاا جهضمه مً زضماث ؾغَػت
وؾهلت وانخطاصًت للخكاغل مؼ ؤقغاص اإلاجخمؼ اإلاهطىص ] .[3,4يما ؤن
جهُض اإلاشاعًاث بػضص مً الخغوف ؤو الغمىػ بما ال ًخجاوػ  140وخضة،
جدض ؤمام الخػبحر غما ًغٍض بؿغغت وبضنت
قةن هظا ًجػل الكغص في ٍ
وبإوحؼ الٍلماث ].[5
ولهض هخج غً مؼاًا جلَ الطكداث ،جىامي اؾخسضامها غلى مؿخىي
ًاقت صوُ الػالم .ونض ؤشاعث جهاعٍغ وصعاؾاث غضة بلى ؤن الؿػىصًت
جإحي في نمت الضوُ الػغبُت مً خُث اؾخسضام الُىجُىب ،يما ًؼصاص
قيها مؿخسضمى الكِؿبىى وجىٍتر ولُىٌضًً ،وجمشل الشغٍدت الػمغٍت
للشباب مً  15بلى  29ؾىت الكئت ألايبر التي حؿخسضم مشل هظه
الىؾاثل ،قػلى ؾبُل اإلاشاُ ٌؿخسضم جىٍتر مً قئت الشباب الؿػىصي
ؤيثر مً  5.4ملُىن مؿخسضم ٌؿغصون بإيثر مً  210ملُىن حؿغٍضة
2

التي جىاحه الشباب الجامعي غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي.
ً
 الٌشل مُضاهُا غً مضي جىاوُ ؾالب حامػت جبىى لهظه الخدضًاثغلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي.
 جدلُل مدخىي ضكداث جىٍتر لؿالب حامػت جبىى للٌشل غً مضيجىاولهم لهظه الخدضًاث.
 جدلُل صالالث جىاوُ ؾالب حامػت جبىى لخلَ الخدضًاث غلىضكداث جىٍتر الخاضت بهم خؿب قئاث اإلاػمىن وقئاث الشٍل
ووخضاث الخدلُل اإلاخػمىت باؾخماعة جدلُل اإلادخىي.
 انتراح بػؼ آلالُاث لالؾخكاصة مً ضكداث جىٍتر في جىغُت الشبابالجامعي بالخدضًاث التي جىاحههم غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي.
ج .أهميت الدراست
جخمشل ألاهمُت الىظغٍت الػلمُت لهظه الضعاؾت في جدلُل حؿغٍضاث
ؾالب حامػت جبىى – يكئت مً الشباب – غً الخدضًاث اإلاػاضغة
التي جىاحه اإلاجخمؼ الؿػىصي غلى ضكداث جىٍتر الخاضت بهم ،بما
ًخػمىه طلَ الخدلُل مً الىنىف غلى وانؼ جىاولهم لخلَ الخدضًاث
مً حاهب ،وبما ًىضخه جدلُل جكاغالتهم ومشاعًاتهم غبر ضكداث
جىٍتر غً اوػٍاؾاث وؾاثل الخىاضل الاحخماعي غلى ؤمنهم الكٌغي مً
حاهب آزغ.
ؤما ألاهمُت الخؿبُهُت ؤو الػملُت لهظه الضعاؾت قخخمشل في
اإلاؿاهمت في بقاصة ًل مً الخبراء اإلاخسططحن في التربُت وألامً
ً
ً
وؤلاغالم في جىحُه الشباب؛ ؤيثر قئاث اإلاجخمؼ غضصا وجكاغال غبر وؾاثل
الخىاضل الاحخماعي ،بلى يُكُت الاؾخكاصة اإلاشلى مً مشل هظه الىؾاثل
في الخىغُت بالخدضًاث اإلاػاضغة ،ومً زم الخض مً ؤزؿاعها وجضاغُاتها
غلى اإلاجخمؼ اإلاؿلم.
د .مصطلحاث الدراست
 ضكداث الخىاضل الاحخماعي:غغف  [20] Mondahl & Razmeritaضكداث الخىاضل الاحخماعي
بإنها :جهىُاث الاجطاُ اإلاػخمضة غلى ؤلاهترهذ والتي حؿمذ إلاؿخسضميها
بالخىاضل وبىاء اإلادخىي ومشاعيت اإلاػلىماث وألاقٍاع مؼ مؿخسضمحن
آزغًٍ .يما غغقها  [2] Marin-Diaz,Vazquez, & McMullinبإنها:
جغيُبت احخماغُت  -غمً مىانؼ الجُل الشاوي للىٍب  -مٍىهت مً ؤقغاص
ؤو حماغاث ؤو ماؾؿاث ًجمػها مجخمؼ اقتراض ي في شٍل مجمىغاث
اهخمام ؤو اهخماء ما غً ؾغٍو زضماث الخىاضل اإلاباشغ مشل :بعؾاُ
الغؾاثل ،ؤو الاؾالع غلى اإلالكاث الصخطُت لآلزغًٍ ،ومػغقت ؤزباعهم
ومػلىماتهم التي ًدُدىنها للػغع ،بهضف الخىاضل الػام وجٍىًٍ
الطضاناث والخػبحر غً الظاث بدغٍت ومشاعيت آلاعاء وألاقٍاع مؼ
آلازغًٍ.
ومؼ حػضص حػغٍكاث ضكداث الخىاضل الاحخماعي ،بال ؤنها جٍاص جخكو
ً
ً
حمُػا غلى ؤنها :مجخمػاث اقتراغُت جكاغلُت غبر الىٍب جػم ؤشخاضا
ؤو ماؾؿاث ججمػها غالناث مشتريت ؤو ؤوشؿت مدضصة ؤو اهخماماث
ممازلت وجىقغ إلاؿخسضميها مجمىغت مً الخضماث التي ال جخهُض بىنذ ؤو
مٍان مػحن مشل :اإلاشاعيت بةبضاء الغؤي والخػلُو والغص وؤلاغاقت
والخؿُحر ،الخضوًٍ واليشغ ،جباصُ اإلاػغقت واإلاػلىماث والبُاهاث
والىؾاثـ (اإلاػخمضة غلى الىظ ،الطىث ،الطىعة ،الكُضًى) ،بمٍاهُت

لها ألازغ ألايبر في صقؼ بػؼ الشباب – ؾحر الىاعي  -للخمغص والشىعة غلى
نُم اإلاجخمؼ ،واؾترابهم شبه الخام غىه؛ مما ًجػلهم قغَؿت الجباع
ُ
حماغاث الخؿغف والػىل وؤلاعهاب .قةطا ؤغُل إلاا ؾبو ،جؼاًض
الخدضًاث  -الخاعحُت والضازلُت  -التي حؿتهضف قٌغ الشباب اإلاؿلم
وؤمً مجخمػهم في اإلاجاالث :الػهاثضًت ،والؿُاؾُت ،والاحخماغُت،
والشهاقُت ،والانخطاصًت ،وؤلاغالمُت ،والىكؿُت غبر وؾاثل الخىاضل
الاحخماعي التي حؿخهؿب شغٍدت يبحرة مً قئاث اإلاجخمؼ؛ َّ
لخُهً
الجمُؼ وزاضت ناصة التربُت وؤلاغالم وألامً والؿُاؾت ؤهمُت  -بل
وغغوعة  -اؾدشماع مشل هظه الىؾاثل وجىحيهها بما ٌػىص غلى اإلاجخمؼ
ًله باألمً والاؾخهغاع واإلاداقظت غلى وخضجه ومػخهضاجه وزهاقخه.
ونض هخج غً اؾدشػاع زؿىعة طلَ ؤن حػضصث ألابدار والضعاؾاث
 بل وجسططذ مجالث غلمُت وماؾؿاث بدشُت ومغايؼ وؾىُت  -فيجىاوُ جلَ الخدضًاث ألامىُت ؤو مساؾغ وؾاثل الخىاضل الاحخماعي
واوػٍاؾاتها غلى اإلاجخمؼ اإلاؿلم .ومً ألامشلت غلى طلَ :اإلاجلت الػغبُت
للضعاؾاث الامىُت والخضعٍب ،ؤًاصًمُت هاًل للػلىم ألامىُت ،مغيؼ اإلالَ
غبض الػؼٍؼ للخىاع الىؾني بالغٍاع ،يغس ي ألامحر قهض بً ؾلؿان
لضعاؾت نػاًا الشباب وجىمُتهم بجامػت جبىى .ومً ؤمشلت الضعاؾاث
ً
وألابدار – قػال غما ؾبو طيغه :الػمغي [ ،]14الهغش ي [،]15
الخاعسي [ ،]16الؿبُعي [ ،]17الضبِس ي والؿاهاث [ ،]18مغيؼ
الضعاؾاث الاؾتراجُجُت [.[19
ًخضح مما ؾبو يثرة ألابدار التي جىاولذ الاوػٍاؾاث الؿلبُت
لىؾاثل الخىاضل الاحخماعي ،ويظلَ ألابدار التي جىاولذ الخدضًاث
ً
التي جىاحه اإلاجخمؼ اإلاؿلم ،لًٌ مً اإلاالخظ ؤًػا هضعة ألابدار التي
حػغغذ للػالنت بحن وؾاثل الخىاضل الاحخماعي والخدضًاث التي جىاحه
اإلاجخمؼ اإلاؿلم مً هاخُت ،وجدلُل مدخىي هماطج مً جلَ الىؾاثل في
غىء هظه الخدضًاث مً هاخُت ؤزغي .لظا ،ؤجذ هظه الضعاؾت التي
حؿعى لخػغف جإزحر اؾخسضام الخىٍتر – يإهمىطج لطكداث الخىاضل
الاحخماعي اإلاىدشغ اؾخسضامها – غلى جىاوُ الشباب الجامعي للخدضًاث
اإلاػاضغة التي جىاحه اإلاجخمؼ اإلاؿلم ،وطلَ مً زالُ جدلُل يخاباتهم
ومشاعًاتهم غلى هظه الطكداث.
 .2مشكلت الدراست
ًمًٌ جدضًض مشٍلت الضعاؾت في ؤلاحابت غً ألاؾئلت الخالُت:
أ .أسئلت الدراست
 ما الخدضًاث اإلاػاضغة التي جىاحه الشباب الجامعي غلى ضكداثالخىاضل الاحخماعي؟
 ما مضي جىاوُ ؾالب حامػت جبىى لهظه الخدضًاث غلى ضكداث جىٍترالخاضت بهم؟
 ما صالالث جدلُل مدخىي ضكداث جىٍتر لؿالب حامػت جبىى في غىءجلَ الخدضًاث؟
 ما آلالُاث اإلاهترخت لالؾخكاصة مً ضكداث جىٍتر في جىغُت ؾالبحامػت جبىى بالخدضًاث التي جىاحههم؟
ب .أهداف الدراست
جخمشل ؤهضاف هظه الضعاؾت في جدهُو ما ًلي:
 اؾخه ـغاء جط ـىعاث الخب ـغاء ألاًاصًـمُـُـً غ ـً ؤه ـم الخد ـضً ـاث اإلاػاضغة3
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الخىاضل الكىعي ،وؾحر طلَ مً زضماث جدُذ للمؿخكُضًً منها بِئت
حاطبت وصاغمت ألوشؿتهم [ ،]6وهظا الخػغٍل هى ما جخبىاه هظه
الضعاؾت.
 جىٍتر:ٌُػغف جىٍتر  Twitterبإهه شبٌت ؤو وؾُلت ؤو مىنؼ جىاضل احخماعي
إلاؿخسضمُه بةعؾاُ حؿغٍضاث
ًهضم زضمت الخضوًٍ اإلاطؿغ ،والتي حؿمذ
ِ
Tweetsبدض ؤنص ى  140خغف للغؾالت الىاخضة ،وطلَ مباشغة غً
ؾغٍو مىنؼ جىٍتر ؤو غً ؾغٍو بعؾاُ عؾالت هطُت نطحرة ؤو بغامج
اإلاداصزت الكىعٍت(https://ar.wikipedia.org/wiki/).
 الخدضًاث:غغف ؾالم [ ]21الخدضًاث بإنهاً " :ل حؿحر ؤو جدىُ يمي ؤو هىعى
ً
ًكغع مخؿلبا ؤو مخؿلباث مدضصة جكىم بمٍاهاث اإلاجخمؼ آلاهُت بدُث
ًجب غلُه مىاحهتها واجساط ؤلاحغاءاث الٌكُلت بخدهُهها".
ً
وٍهطض بها الباخث جلَ التهضًضاث الخؿُت واإلاػىىٍت التي جازغ ؾلبا في
حىاهب الصخطُت  -الضًيُت ،وألازالنُت ،والشهاقُت ،والاحخماغُت،
والؿُاؾُت ،والانخطاصًت ،والىكؿُت ،والػهلُت ،والجؿمُت – مً حغاء
الخػامل مؼ ضكداث الخىاضل الاحخماعي.
 .3ؤلاطار الىظري
ٌؿعى هظا الجؼء – في غىء ما حػٌؿه ؤصبُاث البدث الؿابهت –
بلى بلهاء بػؼ الػىء غلى الخدضًاث التي جىاحه الشباب الجامعي غلى
ضكداث الخىاضل الاحخماعي .وبؿااُ الخبراء ألاًاصًمُحن – يما
ً
ؾِخضح الخها في غغع هخاثج اؾخؿالع آعاء الخبراء – غً ؤهم
الخدضًاث اإلاػاضغة التي جىاحه الشباب الجامعي غلى ضكداث
الخىاضل الاحخماعي ،ؤقاصوا بإن هظه الخدضًاث جخمشل قُما ًلي:
ً
ؤوال :الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الػلمي والخهني:
حاء جغجِب الخبراء ألاًاصًمُحن للخدضًاث الػلمُت والخهىُت التي
ًخػغع لها الشباب الجامعي غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي يما ًلي:
ؤلاقغاؽ في اؾخسضام الخٌىىلىحُا ،اهخداُ الصخطُاث الىهمُت ؤو
اإلاؿخػاعة ،قىغىٍت ؤلاقخاء ،غػل الغنابت ؤو اإلاالخهت الهاهىهُت إلاؿُئي
اؾخسضام الخٌىىلىحُا ،الدشٌَُ في نضعة ؤهظمت الخػلُم ؤلاؾالمي غلى
مؿاًغة الخهضم الػلمي والخهني وما ٌؿخدبػه طلَ مً التروٍج للخػلُم
ألاحىبي والهىُ بػضم بمٍاهُت حػغٍب الػلىم ،ازترام خؿاباث آلازغًٍ
وجسغٍب اإلاىانؼ ،التروٍج بلى هجغة الػهىُ زاعج الىؾً.
واجكهذ هظه الخدضًاث الخهىُت مؼ صعاؾت  [22] Masonوصعاؾت
ؾلؿان والكىخىر [ ]23وصعاؾت الؿُض [ ]24وصعاؾت نىُؿت [ ]25التي
ؤشاعث بلى ؤن الؾخسضام جهىُاث ؤلاهترهذ في الخىاضل ًاصي بلى غضم
اإلاىزىنُت ؤو الاؾمئىان مما ًيشغ ؤو إلاا ًيشغ غبر هظه الخهىُاث وطلَ
لػضم وحىص عنابت بلٌتروهُت غلى ًل اإلاىانؼ ،قػال غً الالزطىضُت
قيها ،وؾهىلت جؼوٍغ خؿاباتها وتهٌحرها .وباإلغاقت لخلَ الخدضًاث
الكىُت ،قةن بصمان ؤلاهترهذ ًاصي بلى تهمِش ؤلاخؿاؽ بالىنذ وقهض ما
ٌؿمي بسبرة الىنذ؛ قػضم اؾخهغاع ؤو زباث اإلاىانؼ والغوابـ التي جطل
بحن اإلاىانؼ اإلاسخلكت غلى شبٌت الاهترهذ ًاصي بلي اؾتهالى الىنذ Time
– Consumingوغضم بصاعجه بالشٍل الجُض الظي ًإمغ به ؤلاؾالم ،يما
ناُ حػالى"َ :قة َطا َق َغ ْؾ َذ َق ْاه َ
ط ْب (الشغح .)7 :ومً اإلاػلىم ؤن إلاىانؼ
ِ
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الخىاضل الاحخماعي مً غىامل ؤلازاعة وؤلاؾغاء ما ًجظب اإلاؿخسضمحن -
وزاضت مً ًىاحه منهم الكغاؽ ؤو البؿالت ؤو ؤلاخباؽ – لها بالؿاغاث
اإلاخىاضلت بؿغع الدؿلُت ؤو جػُِؼ الىنذ.
وقُما ًخػلو بالخدضًاث الػلمُتٌ ،ػخبر اصغاء الػلم ؤو الهىُ بؿحر
غلم مً ؤغظم اإلادغماث؛ إلاا قُه مً حغؤة واقتراء غلى هللا وبؾىاء
َ
وبغالُ للىاؽ ،ناُ حػالى"ُ :ن ْل ب َّه َما َخ َّغ َم َعّب َي ْال َك َى ِاخ َ
ش َما ظ َه َغ ِم ْن َها َو َما
ِ
َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ّ َ َ ْ ُ ْ ُ ِ َّ
الله َما َل ْم ًُ َج ّز ُْ به ُؾ ْل َؿاهاً
ِ ِِ
بؿً و ِؤلازم والبغي ِبؿح ِر الخ ِو وؤن حش ِغًىا ِب ِ
َ َ ُ
َ َّ
َ َ َ َ
َوؤ ْن ج ُهىلىا َغلى الل ِه َما ال ح ْػل ُمىن (ألاغغاف .)33:وال ًىٌغ ؤخض ؤن
ُ
ضكداث الخىاضل الاحخماعي ؤضبدذ الُىم حؿخكتى في ًل ضؿحرة
ً
ويبحرة ختى اجسظها البػؼ في ؤمىع صًنهم وصهُاهم مكخُا؛ مما ؤصي بلى
ُ
ضىث
الالخكاف غلى الضًً ،والاقتراء غلى ؤثمت اإلاؿلمحن ،ختى باث
ً
ً
ّ
الخو وشاػا ،ولِـ له بال هللا حػالى مالطا.
وبغاقت بلى قىغىٍت ؤلاقخاء ،قةن هُمىت ؤو شُىع اللؿت ؤلاهجلحزًت
في الشهاقت ؤلالٌتروهُتً ،دىُ مُىُ غضص يبحر مً ؤولُاء ألامىع بلى
بلخام ؤبىائهم بالخػلُم ألاحىبي؛ ألامغ الظي ٌؿهم في التروٍج للؿاث
ألاحىبُت ،ومً زم بغػاف زهت ؤبىاء اإلاجخمؼ اإلاؿلم بإهكؿهم وبهضعاث
لؿتهم الػغبُت غلى الىقاء بمخؿلباث الخُاة ومؿخلؼماث الخػاعة
الخضًشت ،قخػػل هىٍتهم ؤلاؾالمُت والػغبُت والىؾىُت ،وبالخالي
ٌؿػىن للهجغة زاعج ؤوؾانهم [.[26
ً
زاهُا :الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الضًني وألازالقي:
ؤقاص اؾخؿالع عؤي الخبراء ألاًاصًمُحن ؤن ؤيثر الخدضًاث اإلاغجبؿت
باإلاجاُ الضًني وألازالقي والتي جىاحه الشباب الجامعي غلى ضكداث
الخىاضل الاحخماعي جخمشل في :وشغ الغطاثل وؤلاباخُاث اإلاسلت باآلصاب
واإلاىاقُت لؤلزالم ،بلهاء الشباب غً نػاًا ألامت ؤلاؾالمُت مً زالُ
جضاوُ الٍىمُضًا ؾحر الهاصقت ؤو الكً الهابـ ؤو ؤزباع اإلاشاهحر
الغٍاغُحن وؤلاغالمُحن ،جٍىًٍ الػالناث ؤو الطضاناث ؾحر الشغغُت،
وشغ ؤلاشاغاث والكػاثذ الٍاطبت التي جػػل الاهخماء للىؾً ،جطضًغ
ألاقٍاع والهُم والػاصاث والخهالُض الؿغبُت اإلاسالكت لئلؾالم ،وشغ
الشبهاث اإلاؿِئت لئلؾالم وعمىػه ألاحالء ،الضغىة بلى اإلاظاهب ؤو
الخُاعاث الضًيُت اإلاىانػت لئلؾالم ،زم وشغ ؤلالخاص ،وجإًُض هضع الضماء
في اإلاغجبت ألازحرة.
ً
قكػال غً جإزحر ضكداث الخىاضل الاحخماعي – غلى البػؼ  -في
جضمحر الهُم وألازالم ،وجىمُت الغطًلت ،وببػاص ؤلاوؿان غً صًىه
ومماعؾت شػاثغه ،وصقػه العجٍاب اإلادغماث []25؛ ججض الخُاعاث الضًيُت
اإلاىانػت لئلؾالم  -التي اؾخسضمذ لدشٌَُ اإلاؿلمحن في صًنهم
وإلبػاصهم غً غهُضتهم وإلنطاء الشغَػت غً الخدايم  -غلى جلَ
ً
ً
الطكداث مٍاها زطبا للضغىة بليها .ومً ؤزؿغ هظه الخُاعاث:
الػلماهُت التي حػني غؼُ الضًً غً الضولت وخُاة اإلاجخمؼ ،وببهاثه
ً
خبِؿا في غمحر الكغص ال ًخجاوػ الػالنت الخاضت بِىه وبحن عبه .يظلَ
الاؾدشغام الظي ًغيؼ في ؤيثر صعاؾاجه وؤبدازه غلى اللؿت الػغبُت
والضًً ؤلاؾالمي بهضف هكي جمحز ألامت ؤلاؾالمُت غً ؾحرها مؼ ببغاػ
لخػاعة الؿغب وؾُاصتها غلى الػالم ؤلاؾالمي .ونبل ًل طلَ الخبشحر
الطلُبي خُث الضغىة بلى الىطغاهُت ومداولت صقؼ الىاؽ بلى الضزىُ
قيها بشتى الىؾاثل ،باإلغاقت بلى مداوالث بظع الشَ والاهدغاف في
4

الاحخماعي لؿت حضًضة طاث مطؿلخاث زاضت تهضص مطحر اللؿت
الػغبُت التي جدىلذ بلى عمىػ وؤعنام ال ٌػغقها بال مً ٌػاشغهم باؾخمغاع
وَػغف جلَ اللؿت [.[10
ؤما قُما ًخػلو بخػؼٍؼ الػطبُت ،قغؾم ؤن ؤلاؾالم  -غلى مضي
جاعٍسه الؼاهغ  -لم ٌػغف الخمُحز بحن الىاؽ غلى مسخلل مشاعبهم
خؿب اللىن ؤو الخؿب واليؿب ؤو الػغم ؤو الىؾً ؤو اللؿت؛ ألن مػُاع
الخكاغل الىخُض هى الخهىي ،بال ؤهه ما ػاُ قئاث مً البشغ  -في غطغ
الضًمهغاؾُاث اإلاؼغىمت والخهضم الػلمي والخهني ؾحر اإلاؿبىم ً -ضغىن
ُّ
بلى هطغة َغ َ
ط َب ِتهم والخإل ِب مػهم غلى مً ًىاوئهم ،ظاإلاحن ًاهىا ؤو
مظلىمحن [.[17
ؤما جدضي الاهٌكاء غلى الظاث والػِش مؼ اإلااض ي الظي ٌػنى الضقاع
ً
واإلاداقظت غلى ًل ما ًخػلو بخاعٍش ألامت وؤضالتها بضال مً مىايبت
الشهاقت الؿغبُت؛ قهض ظهغ هدُجت الطُداث التي صغذ بلى اإلاداقظت
غلى ألاضالت والهىٍت في مىاحهت الخؿغٍب ؤو الخضازت .وال شَ ؤن هظا
اإلاىنل الؿلبي الىاحم غً الخىف مً آلازغًٍ ًيبػث مً مظهغًٍ:
ؤولهما ًخمشل في الاهدطاع غلى الظاث وجدطُنها مً ًل مؿخدضر
والضقاع غً ًل ما هى مدلي يما لى ًان الىانؼ حؼٍغة مىػؼلت حؿخؿُؼ
ً
ؤن جىاضل الػِش بػُضا غً آلازغًٍ ،وزاهيهما قُخمشل في الاهٌكاء غلى
ً
اإلااض ي والخػلو به وخضه والػِش بحن ضكداجه اغخهاصا بإن الخاعٍش
وخضه هى الظي ًػمً الخكىم الخػاعي واإلاداقظت غلى الخطىضُت
الشهاقُت .وال شَ ؤن هظا ؤلاخؿاؽ نض ؤصي بلى حؿاعع الؼمً لضي
الشهاقاث اإلاخهضمت التي حػخني باؾدشغاف اإلاؿخهبل بِىما ظلذ ألامم
الىامُت غايكت غلى ماغيها ججتر ؤخضازه وؾحر ؤهله عاقػت ؤن جسغج مً
ؤؾغه [.[31
ً
عابػا :الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الؿُاس ي والانخطاصي:
ؤقاص اؾخؿالع عؤي الخبراء ألاًاصًمُحن ؤن ؤيثر الخدضًاث اإلاغجبؿت
باإلاجاُ الؿُاس ي والانخطاصي والتي جىاحه الشباب الجامعي غلى
ضكداث الخىاضل الاحخماعي جخمشل في :الضغاًت لدؿىٍو اإلاىخجاث
الاؾتهاليُت الؿغبُت ،جإحُج خضة الطغاع والكغنت والازخالف بحن
اإلاؿلمحن ،التروٍج بلى اإلاظاهب ؤو الخُاعاث الؿُاؾُت الهضامت مشل:
الهىمُت والشُىغُت واللُبرالُت وؾحرها ،وشغ الػىل والجغٍمت ،جٌضًغ
ألامً وبزاعة الكتن بحن اإلاىاؾىحن ليشغ الكىض ى وػغؼغت اؾخهغاع
اإلاجخمؼ ،جؿبُؼ الػالناث مؼ ؤغضاء ؤلاؾالم ،الضغاًت ؤو الخجىُض
للمىظماث ؤلاعهابُت ؤو لؤلقٍاع اإلاخؿغقت.
ونض غغغذ بػؼ ؤصبُاث البدث لهظه الخدضًاث بص يء مً
ً
الخكطُل .ولػل مغصها حمُػا هى غلم ؤغضاء ؤلاؾالم بإن اغخطام
اإلاؿلمحن بدبل هللا وجىخض ًلمتهم هى ؾبُل نىتهم .ومً زم ،حؿعى
ؾُاؾاث البراحماجُت الؿغبُت بطكت غامت وألامغٌٍُت بطكت ؤزظ غلى
جكخِذ وخضة اإلاؿلمحن ،وطلَ مً زالُ ببهاء الكغنت والطغاع بحن
الهىي ؤلاؾالمُت مؿخمغة ،ؤو بخإحُج الكتن وبشػاُ الخغوب بُنهم ،ؤو
بةخباؽ ؤي مداوالث لكؼ الجزاع بُنهم ،ؤو بخػُِو الخىام غليهم
بٍاقت اإلاداقل الضولُت ،ؤو باضؿىاع اإلاشٌالث وألاػماث التي جؼٍض مً
هؼاغاتها مً هاخُت والؾخجزاف مىاعصها مً هاخُت ؤزغي [.[31
وٍايـض طل ـَ م ـا ٌـشه ـضه الػ ـال ـم ال ـُ ـىم م ـً م ـىح ـاث ال ـػى ـل وؤلاعهاب

هكىؽ اليشء اإلاؿلم في ًل مٍان ،ومداولت ضبؿهم بالطبؿت الؿغبُت
ً
والابخػاص غً ؤلاؾالم .ومً الضغىاث اإلاىانػت ؤًػا لئلؾالم الخؿغٍب
الظي يهضف بلى حؿُحر هىٍت ألامت ؤلاؾالمُت وانخالع الخُاة ؤلاؾالمُت مً
صًاع ؤلاؾالم وبخالُ الخُاة الؿغبُت مدلها [.[27,28,29
ً
زالشا :الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الشهافي والاحخماعي:
جخمشل ؤيثر الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الشهافي والاحخماعي والتي
جىاحه الشباب الجامعي غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي  -يما ؤقاص
اؾخؿالع عؤي الخبراء ألاًاصًمُحن  -في :جكٌَُ ألاواضغ ألاؾغٍت
والاحخماغُت ،الخبػُت الكٌغٍت ؤو الخإزغ بأعاء آلازغًٍ واجباغها ،اهتهاى
خهىم آلازغًٍ مً زالُ الخجؿـ غليهم ؤو ؾغنت ملٌُاتهم الكٌغٍت ؤو
الؿب ؤو الدشىٍه ؤو اقتراء ألاًاطًب غليهم ،ؤلاؾاءة والدشهحر بجهاث ؤو
ؤقغاص ؤو حماغاث مػُىت صون وحه خو ،خغٍت الغؤي والخػبحر ؾحر
اإلاىػبؿت بإخٍام الشغَػت ،امتهان اللؿت الػغبُت ،الدشٌَُ بالخاعٍش
وبٍل ما ًخػلو بهُم الترار الخػاعي والغمىػ الىؾىُت ،وحػؼٍؼ
الػطبُت ،زم الاهٌكاء غلى الظاث والػِش مؼ اإلااض ي في اإلاغجبت ألازحرة.
ونض ؤشاعث صعاؾاث غضًضة بلى هظه الخدضًاث ،قإظهغث صعاؾت
ألاؾؿل [ ]30ؤن الاغخماص غلى مىانؼ الىٍب للخىاضل ٌؿهم في جسغٍب
الغوابـ الاحخماغُت؛ ألهه ٌؿحر في ؾبُػت الػالناث ؤلاوؿاهُت الهاثمت
غلى الاجطاُ صون الاخخٍاى ،يما ؤهه ًاصي بلى ججاوػ الهُم واإلاػاًحر
الاحخماغُت ،والخض مً غبـ الؿلىى اإلاػلىماحي .يما ؤيضث صعاؾت
 ]22[ Masonغلى ؤن بصمان اؾخسضام ضكداث الخىاضل الاحخماعي
ًاصي بلى الػؼلت الاحخماغُت وتهمِش الػالناث ؤلاوؿاهُت واهتزاػها
وغػل الاعجباؽ باإلاجخمؼ مً حغاء قهضان الغئٍت اإلاباشغة ؤو
الخُت  Face – to – faceبحن ؤقغاص الػمل ،جهضًم وضالث ألاحهؼة
والشبٍاث إلاجخمػاث اقتراغُت بضال مً جهضًمها لخبراث ملمىؾت،
اغخماص البِئت الاقتراغُت غلى الشهاقت ؤلالٌتروهُت التي جملي الخكٌحر غلى
الكغص مً زالُ مػلىماث ؾغَػت الخؿحر ولِـ مً زالُ ما ًهغؤه ؤو
ٌػاٌشه.
ً
ؤما جدضي الخبػُت الكٌغٍت ،قةهه مً اإلااؾل خها ؤن ًخطل بػؼ
اإلاىدؿبحن لئلؾالم – وباألخغي ؤن ًٍىن ممً ًضعي الشهاقت والخغٍت
والضًمهغاؾُت – بجمىص الػهل والخبػُت في الكٌغ لآلزغًٍ مً ؤصخاب
ً
الضًاهاث ؤو الخػاعاث ألازغي بلى خض ؾضوا قُه مهلضًً غمُان وطًىال
ً
جابػت لهم  -في ًل ؾىنهم  -شبرا بشبر وطعاغا بظعاع .قال عجب خُيئظ ؤن
جغي مشل هاالء الظًً ؾابذ غهىلهم وبطاثغهم ًضغىن ؾحرهم باؾخمغاع
ً
بلى جهلُض واجباع الؿغب في اهدغاقاتهم ،قمشلهم حمُػا يمً ًضغىا
لضزىُ جخغ ملخى غُو مظلم س يء الغاثدت.
وغلى ههُؼ طلَ قشمت شىاهض غضًضة جضلل غلى اخترام الؿغب
لخهىم اإلالٌُت الكٌغٍت ،واخترام بػػهم البػؼ ،والاغتزاػ بلؿاتهم
وجاعٍسهم ونُمهم وعمىػهم ،لًٌ مػظم ؤبىاء ألامت الػغبُت وؤلاؾالمُت
ال ًهلضونهم في طلَ ،بل ٌشُؼ بُنهم – لؤلؾل  -اهتهاى خهىم آلازغًٍ
والخجؿـ غليهم وؾغنت ملٌُاتهم والؿب والدشىٍه لهم واقتراء
ألاًاطًب غليهم ،وؤلاؾاءة والدشهحر بجهاث ؤو ؤقغاص ؤو حماغاث مػُىت
صون وحه خو ،وخغٍت الغؤي والخػبحر ؾحر اإلاىػبؿت بإخٍام الشغَػت،
وامتهان اللؿت الػغبُت خُث ظهغث بحن الشباب غلى ضكداث الخىاضل
5

6

ّ
والجغٍمت التي اجسظث ؤشٍاال مخػضصة جمشلذ في الخضمحر والخكجحر والهخل
ًهغها ؤلاؾالمّ ،
والؿلب والنهب .وًل هظه الطىع وألاشٍاُ ال ّ
وَػضها
ً
ً
ً
شاطاّ ،
وغض الكاغل لها زاعحا غلى ألامت .ولًٌ الخػىص غلى مىاظغ
ؾلىًا
ً
الػىل والجغٍمت ،وزطىضا بػض جٌغاعاها غلى وؾاثل ؤلاغالم الجضًض
ًل خحن ؤو بمماعؾتها مً زالُ ؤلػاب الػىل ؤلالٌتروهُت ،ؤيؿب
البػؼ – بهطض ؤو بؿحر نطض – مىاغت مً الخدغٍؼ غلى الػىل
والجغٍمت ؤو غلى وشغ صغىاث الاهخهام والٌغاهُت وألاقٍاع اإلاخؿغقت
واإلاىدغقت [.[19
ومً هاخُت ؤزغي ،قغؾم ؤن ألامً ٌػض مً الػغوعاث التي ًدغص
ً
ؤلاؾالم غلى جدهُهها ،بال ؤن هىاى صاثما مجمىغت مً اإلاىدغقحن الظًً
ٌؿتهضقىن وشغ الكىض ى وػغؼغت اؾخهغاع اإلاجخمؼ وقهضان الشهت
باألحهؼة ألامىُت واوػضام الشػىع بالؿمإهِىت غىض مماعؾت شاون الخُاة
الػاصًت هدُجت خالت الهلو الضاثم الظي ٌػِشه الكغص .وبالخإيُض قةن
ً
ً
اإلاجخمؼ الظي حؿىصه الكتن وٍهل قُه ألامً ًخإزغ ؾُاؾُا وانخطاصًا
ً
خُث يهضع وَؿخجزف مىاعصه في مهاومت اإلاىدغقحن بضال مً ضغقها في
مجاالث ؤزغي مكُضة [.[32,33
 .4الطريقت وؤلاحراءاث
أ .مىهج الدراست وأدواتها
لخدهُو ؤهضاف هظه الضعاؾت الخدلُلُت ،ومً زم ؤلاحابت غً ؤؾئلتها،
حػخمض الضعاؾت غلى اإلاىهج الىضكي؛ وطلَ مً زالُ ما ًلي:
 -جىحُ ـه اؾخؿ ـالع عؤي  Opinionnaireبل ـى غـضص م ـً الخب ـغاء ألاًاصًمُحن
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الؾخهغاء جطىعاتهم غً ؤهم الخدضًاث اإلاػاضغة التي جىاحه الشباب
الجامعي الؿػىصي .وؾىف جهخطغ الضعاؾت غلى الخدضًاث التي ًخكو
ً
الخبراء غليها بضعحت يبحرة ؤو يبحرة حضا.
 جؿبُو اؾدباهت  Questionnaireغلى ؾالب حامػت جبىى بالؿػىصًتلخػغف مضي جىاولهم لخلَ الخدضًاث غلى ضكداث جىٍتر الخاضت بهم.
 جطمُم اؾخماعة لخدلُل مدخىي  Content Analysisضكداث جىٍترالخاضت بؿالب حامػت جبىى وطلَ في غىء الخدضًاث التي اجكو غليها
الخبراء والؿالب.
ب) بحغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت:
للٌشل غً ؤيثر الخدضًاث اإلاػاضغة التي جىاحه الشباب
الجامعي غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي ،ضمم الباخث – بػض
اؾخهغاء ؤصبُاث البدث التربىي طاث الاعجباؽ باإلاىغىع – ناثمت جخضعج
اؾخجاباتها بحن زمـ صعحاث حػبر غً مضي اإلاىاحهت؛ بهضف اؾخؿالع
آعاء  Opinionnaireالخبراء ألاًاصًمُحن غً جلَ الخدضًاث .ونض خضصث
ً
ً
الضعاؾت غضة مػاًحر في الخبراء ألاًاصًمُحن ،وهيً :ىهه ؤؾخاطا مشاعًا
غلى ألانل في بخضي ًلُاث التربُتً ،ىهه – باإلغاقت بلى الخسطظ
ً
التربىي  -مسخطا بمجاُ :هظم اإلاػلىماث والاجطاُ ؤو ألامً ؤو
الضغىة ،اؾخسضامه لطكداث الخىاضل الاحخماعي ؤلالٌترووي بضعحت
يبحرة .يما خضصث الضعاؾت الانخطاع غلى الخدضًاث التي جهؼ غمً
ً
اإلاؿخىي الٌبحر حضا ،ؤو الٌبحر .والجضوُ الخالي ًىضح مؿخىي ومضي
ألاهمُت لٍل اؾخجابت في الهاثمت.

حدول 1
مسخىي ومدي ألاهميت لكل اسخجابت
مسخىي الاسخجابت
غػُل حضا
غػُل
مخىؾـ
يبحر
يبحر حضا

اإلا ـ ــدي
مً ( )1.00بلى ()1.80
مً ( )1.81بلى ()2.60
مً ( )2.61بلى ()3.40
مً ( )3.41بلى ()4.20
مً ( )4.21بلى ()5.00

ً
وبػض ججمُؼ آعاء اإلاؿخجُبحن ،انخطغث الػُىت غلى  23مؿخجُبا
جىقغث قيهم اإلادضصاث التي خضصتها الضعاؾت ،وًاهذ هخاثج اؾخجاباتهم -

غً ؤيثر الخدضًاث اإلاػاضغة التي جىاحه الشباب الجامعي غلى ضكداث
الخىاضل الاحخماعي – ًالخالي:

حدول 2
أكثر الخحدًاث اإلاعاصرة التي جىاحه الشباب الجامعي على صفحاث الخىاصل الاحخماعي مً وحهت هظر الخبراء ألاكادًميين (مرجبت جىازليا)
درحت اإلاىافقت
4.78
4.61
4.43
4.39
4.35
4.35
4.35
4.26
4.17
4.17
4.13

الخحدًاث
ؤلاقغاؽ في اؾخسضام الخٌىىلىحُا.
وشغ الغطاثل وؤلاباخُاث اإلاسلت باآلصاب واإلاىاقُت لؤلزالم.
بلهاء الشباب غً نػاًا ألامت ؤلاؾالمُت.
اهخداُ الصخطُاث الىهمُت ؤو اإلاؿخػاعة.
جٍىًٍ الػالناث ؤو الطضاناث ؾحر الشغغُت.
وشغ ؤلاشاغاث والكػاثذ الٍاطبت التي جػػل الاهخماء للىؾً.
جكٌَُ ألاواضغ ألاؾغٍت والاحخماغُت.
جطضًغ ألاقٍاع والهُم والػاصاث والخهالُض الؿغبُت اإلاسالكت لئلؾالم.
الخبػُت الكٌغٍت.
الضغاًت لدؿىٍو اإلاىخجاث الاؾتهاليُت الؿغبُت.
اهتهاى خهىم آلازغًٍ.
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4.13
4.13
4.09
4.09
4
4
3.96
3.91
3.87
3.87
3.83
3.83
3.78
3.70
3.70
3.70
3.65
3.61
3.57
3.48
3.48

ؤلاؾاءة والدشهحر بجهاث ؤو ؤقغاص ؤو حماغاث مػُىت.
قىغىٍت ؤلاقخاء (اصغاء الػلم/الخػىلم).
خغٍت الغؤي والخػبحر ؾحر اإلاىػبؿت بإخٍام الشغَػت.
جإحُج خضة الطغاع والكغنت والازخالف بحن اإلاؿلمحن.
وشغ الشبهاث اإلاؿِئت لئلؾالم وعمىػه ألاحالء.
غػل الغنابت ؤو اإلاالخهت الهاهىهُت إلاؿُئي اؾخسضام الخٌىىلىحُا.
الدشٌَُ في نضعة ؤهظمت الخػلُم ؤلاؾالمي غلى مؿاًغة الخهضم الػلمي والخهني.
التروٍج بلى اإلاظاهب ؤو الخُاعاث الؿُاؾُت الهضامت.
الضغىة بلى اإلاظاهب ؤو الخُاعاث الضًيُت اإلاىانػت لئلؾالم.
وشغ الػىل والجغٍمت.
جٌضًغ ألامً وبزاعة الكتن بحن اإلاىاؾىحن.
ازترام خؿاباث آلازغًٍ وجسغٍب اإلاىانؼ.
امتهان اللؿت الػغبُت.
جؿبُؼ الػالناث مؼ ؤغضاء ؤلاؾالم.
الضغاًت ؤو الخجىُض للمىظماث ؤلاعهابُت ؤو لؤلقٍاع اإلاخؿغقت.
التروٍج بلى هجغة الػهىُ زاعج الىؾً.
ي
والغمىػ
الىؾىُت).
الدشٌَُ بالخاعٍش (نُم الترار الخػاع
حػؼٍؼ الػطبُت.
وشغ ؤلالخاص.
جإًُض هضع الضماء.
الاهٌكاء غلى الظاث والػِش مؼ اإلااض ي.

جىاحههم غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي .وٍىضح الشٍل الخالي
مجاالث الخدضًاث اإلاػاضغة التي جىاحه الشباب الجامعي غلى ضكداث
الخىاضل الاحخماعي وجغجُبها مً وحهت هظغ الخبراء ألاًاصًمُحن خؿب
بحمالي اإلاخىؾـ الخؿابي لٍل مجاُ:

وبػض جدضًض ؤيثر الخدضًاث اإلاػاضغة التي جىاحه الشباب
الجامعي غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي ،جم جطيُكها في اؾدباهت -
مٍىهت مً  32قهغة  -غلى ؤعبػت مجاالث عثِؿت ،هي :الضًني وألازالقي،
الشهافي والاحخماعي ،الؿُاس ي والانخطاصي ،الػلمي والخهني ،بهضف
جؿبُهها غلى ؾالب حامػت جبىى للٌشل غً ؤيثر الخدضًاث التي
4.15
4.1
4.05
4
3.95
3.9
3.85
3.8
3.75
المجال العلمي والتقني

المجال الديني
واألخالقي

المجال الثقافي
واالجتماعي

المجال السياسي
واالقتصادي

شكل 1
مجاالث الخحدًاث وجرجيبها مً وحهت هظر الخبراء ألاكادًميين

ً
ولخهىحن الاؾدباهت ،جم غغغها ؤوال غلى بػؼ اإلادٌمحن للخدهو مً
ضضنها الظاهغي .وبػض الخٌم غلى ضضم قهغاث ألاصاة في الٌشل غما
وغػذ مً ؤحله ،وغلى جغابؿها باإلاداوع التي جىضعج جدتها ،وغلى
ً
وغىخها وؾالمت ضُاؾتها ،جم ؤًػا خؿاب ضضم اإلادخىي ؤو ما ٌػغف
باالحؿام الضازلي مً زالُ الخػغف غلى مضي جمشُل بىىص الػباعاث

جمشُال حُضا للمجاُ اإلاغاص نُاؾه ،ونض جم طلَ مً زالُ ؾغٍهت ؤلكا
يغوهبار التي حؿخسضم لخؿاب الشباث ( ،)0.869زم الطضم بإزظ
الجظع التربُعي للشباث ( .)0.932وألن صعحت زباث مجمىع غباعاث
الاؾدباهت يٍل مغجكػت ،حاءث صعحت ضضم الاؾدباهت غالُت حضا.
وٍىضح الجضوُ الخالي طلَ:
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حدول 3
صدق وثباث محاور أداة الدراست بطريقـت الاحساق الداخـلي (ألفــا كروهباخ)
عدد فقراجه
محاور الاسدباهت
9
اإلاجاُ الضًني وألازالقي.
9
اإلاجاُ الشهافي والاحخماعي.
7
اإلاجاُ الؿُاس ي والانخطاصي.
7
اإلاجاُ الػلمي والخهني.
32
ؤلاحمالي

ً
وبػض بجاخت الاؾدباهت بلٌُتروهُا لجمُؼ ميؿىبي حامػت جبىى مً
الؿالب في الكطل ألاوُ مً الػام الضعاس ي 1438/37هـ  ،وضلذ غُىت

الثباث
0.752
0.800
0.782
0.813
0.869

الصدق
0.867
0.894
0.884
0.902
0.932

ً
الضعاؾت بلى  220ؾالبا مىػغت غلى مخؿحراث الضعاؾت يما في الجضوُ
الخالي:

حدول 4
جىزيع أفراد العيىت حسب مخغيراث الدراست
اإلاخغير

العدد
112
108
70
50
100
101
77
42
220

الفئت
هظغي
غملي
ؤوُ/زاوي/زالث
عابؼ/زامـ/ؾاصؽ
ؾابؼ/زامً/جسغج
ؤنل مً  5ؾاغاث
مً  : 5ؤنل مً  10ؾاغاث
 10ؾاغاث قإيثر
اإلاجمىع

الخسطظ
اإلاؿخىي الضعاس ي

مضة اؾخسضام
وؾاثل الخىاضل الاحخماعي
ً
ًىمُا

ج) هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت:
حػغع الضعاؾت لىخاثجها اإلاُضاهُت خؿب جغجِب مداوع الاؾدباهت
ً
ً
بحماال وجكطُال ،زم خؿب مخؿحراث الضعاؾتً ،لي طلَ غغع إلالخظ
الىخاثج وجكؿحرها .وقُما ًلي جكطُل طلَ:
 )1اؾخجاباث ؾالب حامػت جبىى غلى اؾدباهت الخدضًاث التي جىاحههم

اليسبت اإلائىيت
50.9
49.1
31.8
22.7
45.5
45.9
35.0
19.1
%100

غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي:
ؤوضخذ اؾخجاباث ؾالب حامػت جبىى غلى الاؾدباهت ؤن الخدضًاث
ً
ً
الىاعصة باالؾدباهت – بحماال وجكطُال  -جىاحههم بضعحت يبحرة ،وطلَ
خُث بلـ بحمالي مخىؾـ اؾخجاباتهم ( .)3.81والجضوُ الخالي ًىضح
طلَ:

حدول 5
اإلاخىسطاث الحسابيت والاهحرافاث اإلاعياريت إلحمالي محاور اسدباهت الخحدًاث التي جىاحه طالب حامعت جبىك
اإلاحاور
ألاوُ
الشاوي
الشالث
الغابؼ

محاور الاسدباهت
اإلاجاُ الضًني وألازالقي.
اإلاجاُ الشهافي والاحخماعي.
اإلاجاُ الؿُاس ي والانخطاصي.
اإلاجاُ الػلمي والخهني.
بحمالي الاؾدباهت

عباراجه
9
9
7
7
32

يما ًخضح مً الجضوُ الؿابو ؤن الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ
الػلمي والخهني هي ؤيثر الخدضًاث التي جىاحههم ،خُث خطل هظا
اإلاجاُ غلى ؤغلى مخىؾـ خؿابي ( )4.00واهدغاف مػُاعي (،)0.535

اإلاخىسط الحسابي
3.82
3.76
3.66
4.00
3.81

مما ًضُ غلى جهاعب وحهاث هظغ ؤقغاص الػُىت هدى هظه الخدضًاث.
وٍىضح الشٍل الخالي جغجِب مداوع الاؾدباهت واإلاخىؾـ الخؿابي لٍل
مدىع:

4.2
4
3.8
3.6
3.4
المجال العلمي
والتقني

الاهحراف اإلاعياري
0.709
0.495
0.707
0.535
0.527

المجال الديني
واألخالقي

المجال الثقافي المجال السياسي
واالقتصادي
واالجتماعي

شكل 2
جرجيب محاور اسدباهت الخحدًاث التي جىاحه طالب حامعت جبىك
8

 )2اؾخجاباث ؾالب حامػت جبىى غلى اإلادىع ألاوُ مً اؾدباهت
الخدضًاث التي جىاحههم غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي:
ؤوضخذ اؾخجاباث ؾالب حامػت جبىى غلى اإلادىع ألاوُ مً الاؾدباهت

ؤن الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الضًني وألازالقي – بطىعة مجملت -
جىاحههم بضعحت يبحرة ،وطلَ خُث بلـ بحمالي مخىؾـ اؾخجاباتهم
( .)3.82والجضوُ الخالي ًىضح طلَ:

حدول 6
اإلاخىسطاث الحسابيت والاهحرافاث اإلاعياريت لعباراث اإلاحىر ألاول مً اسدباهت الخحدًاث التي جىاحه طالب حامعت جبىك مرجبت جىازليا
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اإلاخىسط الحسابي
4.42
4.10
4.10
3.98
3.97
3.66
3.50
3.46
3.17

العبارة
بلهاء الشباب غً نػاًا ألامت ؤلاؾالمُت.
وشغ الغطاثل وؤلاباخُاث اإلاسلت باآلصاب واإلاىاقُت لؤلزالم.
جٍىًٍ الػالناث ؤو الطضاناث ؾحر الشغغُت.
جطضًغ ألاقٍاع والهُم والػاصاث والخهالُض الؿغبُت اإلاسالكت لئلؾالم.
وشغ ؤلاشاغاث والكػاثذ الٍاطبت التي جػػل الاهخماء للىؾً.
وشغ الشبهاث اإلاؿِئت لئلؾالم وعمىػه ألاحالء.
الضغىة بلى اإلاظاهب ؤو الخُاعاث الضًيُت اإلاىانػت لئلؾالم.
وشغ ؤلالخاص.
جإًُض هضع الضماء.

ًخضح مً الجضوُ الؿابو ؤن مخىؾؿاث غباعاث اإلادىع ألاوُ
"الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الضًني وألازالقي" جتراوح بحن مؿخىي
ً
"اإلاىاحهت بضعحت يبحرة حضا" ومؿخىي " اإلاىاحهت بضعحت مخىؾؿت"،
وطلَ خُث خطلذ الػباعة "بلهاء الشباب غً نػاًا ألامت ؤلاؾالمُت"
غلى ؤغلى مخىؾـ خؿابي ( )4.42وؤنل اهدغاف مػُاعي ( ،)0.901بِىما
خطلذ الػباعة "جإًُض هضع الضماء" غلى ؤنل مخىؾـ خؿابي ()3.17
وؤغلى اهدغاف مػُاعي (.)1.329

الاهحراف اإلاعياري
.901
1.065
.958
1.049
.990
1.054
1.248
1.265
1.329

 )3اؾخجاباث ؾالب حامػت جبىى غلى اإلادىع الشاوي مً اؾدباهت
الخدضًاث التي جىاحههم غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي:
ؤوضخذ اؾخجاباث ؾالب حامػت جبىى غلى اإلادىع الشاوي مً
الاؾدباهت ؤن الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الشهافي والاحخماعي بطىعة
مجملت  -جىاحههم بضعحت يبحرة ،وطلَ خُث بلـ بحمالي مخىؾـ
اؾخجاباتهم ( .)3.76والجضوُ الخالي ًىضح طلَ:

حدول 7
اإلاخىسطاث الحسابيت والاهحرافاث اإلاعياريت لعباراث اإلاحىر الثاوي مً اسدباهت الخحدًاث التي جىاحه طالب حامعت جبىك مرجبت جىازليا
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اإلاخىسط الحسابي
4.04
4.04
3.88
3.86
3.85
3.73
3.57
3.51
3.33

العبارة
اهتهاى خهىم آلازغًٍ.
حػؼٍؼ الػطبُت.
ؤلاؾاءة والدشهحر بجهاث ؤو ؤقغاص ؤو حماغاث مػُىت.
الخبػُت الكٌغٍت.
جكٌَُ ألاواضغ ألاؾغٍت والاحخماغُت.
خغٍت الغؤي والخػبحر ؾحر اإلاىػبؿت بإخٍام الشغَػت.
الاهٌكاء غلى الظاث والػِش مؼ اإلااض ي.
امتهان اللؿت الػغبُت.
الدشٌَُ بالخاعٍش (نُم الترار الخػاعي والغمىػ الىؾىُت).

ًخضح مً الجضوُ الؿابو ؤن مخىؾؿاث غباعاث اإلادىع الشاوي
"الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الشهافي والاحخماعي " جتراوح بحن مؿخىي
"اإلاىاحهت بضعحت يبحرة" ومؿخىي " اإلاىاحهت بضعحت مخىؾؿت" ،وطلَ
خُث خطلذ الػباعة "اهتهاى خهىم آلازغًٍ" غلى ؤغلى مخىؾـ
خؿابي ( )4.04واهدغاف مػُاعي ( ،)0.872بِىما خطلذ الػباعة
"الدشٌَُ بالخاعٍش" غلى ؤنل مخىؾـ خؿابي ( )3.33واهدغاف مػُاعي
(.)0.976

الاهحراف اإلاعياري
.872
.816
.916
.888
.982
.939
.788
.977
.976

 )4اؾخجاباث ؾالب حامػت جبىى غلى اإلادىع الشالث مً اؾدباهت
الخدضًاث التي جىاحههم غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي:
ؤوضخذ اؾخجاباث ؾالب حامػت جبىى غلى اإلادىع الشالث مً
الاؾدباهت ؤن الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الؿُاس ي والانخطاصي –
بطىعة مجملت  -جىاحههم بضعحت يبحرة ،وطلَ خُث بلـ بحمالي
مخىؾـ اؾخجاباتهم ( .)3.66والجضوُ الخالي ًىضح طلَ:

9

6

2
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حدول 8
اإلاخىسطاث الحسابيت والاهحرافاث اإلاعياريت لعباراث اإلاحىر الثالث مً اسدباهت الخحدًاث التي جىاحه طالب حامعت جبىك مرجبت جىازليا
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اإلاخىسط الحسابي
3.87
3.72
3.71
3.71
3.63
3.54
3.42

العبارة
الضغاًت لدؿىٍو اإلاىخجاث الاؾتهاليُت الؿغبُت.
جإحُج خضة الطغاع والكغنت والازخالف بحن اإلاؿلمحن.
جٌضًغ ألامً وبزاعة الكتن بحن اإلاىاؾىحن.
وشغ الػىل والجغٍمت.
التروٍج بلى اإلاظاهب ؤو الخُاعاث الؿُاؾُت الهضامت.
جؿبُؼ الػالناث مؼ ؤغضاء ؤلاؾالم.
الضغاًت ؤو الخجىُض للمىظماث ؤلاعهابُت ؤو لؤلقٍاع اإلاخؿغقت.

ًخضح مً الجضوُ الؿابو ؤن مخىؾؿاث غباعاث اإلادىع الشالث
"الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الؿُاس ي والانخطاصي" جهؼ ًلها في مؿخىي
"اإلاىاحهت بضعحت يبحرة" ،وطلَ خُث خطلذ الػباعة "الضغاًت لدؿىٍو
اإلاىخجاث الاؾتهاليُت الؿغبُت" غلى ؤغلى مخىؾـ خؿابي ()3.87
واهدغاف مػُاعي ( ،)1.026بِىما خطلذ الػباعة "الضغاًت ؤو الخجىُض
للمىظماث ؤلاعهابُت ؤو لؤلقٍاع اإلاخؿغقت" غلى ؤنل مخىؾـ خؿابي
( )3.42واهدغاف مػُاعي (.)1.204

الاهحراف اإلاعياري
1.026
.957
.992
.981
1.161
.985
1.204

 )5اؾخجاباث ؾالب حامػت جبىى غلى اإلادىع الغابؼ مً اؾدباهت
الخدضًاث التي جىاحههم غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي:
ؤوضخذ اؾخجاباث ؾالب حامػت جبىى غلى اإلادىع الغابؼ مً
الاؾدباهت ؤن الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الػلمي والخهني – بطىعة
مجملت  -جىاحههم بضعحت يبحرة ،وطلَ خُث بلـ بحمالي مخىؾـ
اؾخجاباتهم ( .)4.00والجضوُ الخالي ًىضح طلَ:

حدول 9
اإلاخىسطاث الحسابيت والاهحرافاث اإلاعياريت لعباراث اإلاحىر الرابع مً اسدباهت الخحدًاث التي جىاحه طالب حامعت جبىك مرجبت جىازليا
م
1
2
3
4
5
6
7

العبارة
ؤلاقغاؽ في اؾخسضام الخٌىىلىحُا.
اهخداُ الصخطُاث الىهمُت ؤو اإلاؿخػاعة.
ازترام خؿاباث آلازغًٍ وجسغٍب اإلاىانؼ.
غػل الغنابت ؤو اإلاالخهت الهاهىهُت إلاؿُئي اؾخسضام الخٌىىلىحُا.
قىغىٍت ؤلاقخاء (اصغاء الػلم/الخػىلم).
الدشٌَُ في نضعة ؤهظمت الخػلُم ؤلاؾالمي غلى مؿاًغة الخهضم الػلمي والخهني.
التروٍج بلى هجغة الػهىُ زاعج الىؾً.

ًخضح مً الجضوُ الؿابو ؤن مخىؾؿاث غباعاث اإلادىع الغابؼ
"الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الػلمي والخهني" جتراوح بحن مؿخىي
ً
"اإلاىاحهت بضعحت يبحرة حضا" ومؿخىي " اإلاىاحهت بضعحت يبحرة" ،وطلَ
خُث خطلذ الػباعة "ؤلاقغاؽ في اؾخسضام الخٌىىلىحُا" غلى ؤغلى
مخىؾـ خؿابي ( )4.62وؤنل اهدغاف مػُاعي ( ،)0.688بِىما خطلذ
الػباعة "التروٍج بلى هجغة الػهىُ زاعج الىؾً" غلى ؤنل مخىؾـ
خؿابي ( )3.53وؤغلى اهدغاف مػُاعي (.)1.087

اإلاخغيراث
الخسطظ

اإلاؿخىي
الضعاس ي

اإلاخىسط الحسابي
4.62
4.29
4.04
3.91
3.83
3.77
3.53

الاهحراف اإلاعياري
.688
.864
.891
.871
.999
.981
1.087

 )6الضاللت ؤلاخطاثُت للكغوم بحن مخىؾؿاث اؾخجاباث ؾالب حامػت
جبىى خؿب مخؿحراث الضعاؾت الشالزت:
للٌشل غً الضاللت ؤلاخطاثُت للكغوم بحن مخىؾؿاث اؾخجاباث
ؾالب حامػت جبىى خؿب مخؿحراث الضعاؾت ،جم اؾخسضام ازخباع مان
وجُني (Z) Mann-Whitneyمؼ مخؿحر الخسطظ ،وازخباع يغوؾٍاُ –
والـ  (X) Kruskal-Wallisمؼ مخؿحري :اإلاؿخىي الضعاس ي ومضة
ً
اؾخسضام وؾاثل الخىاضل الاحخماعي ًىمُا .والجضوُ الخالي ًىضح طلَ:

حدول 11
هخائج اخخباراث داللت الفروق بين مخىسطاث اسخجاباث طالب حامعت جبىك حسب مخغيراث الدراست
ألاول
الرابع
الثالث
الثاوي
اإلاحاور ومخىسطاتها
110.79
110.51
113.55
112.27
هظغي ()112
110.20
110.49
107.34
108.66
غملي ()108
.069.003.727.421نُمت ازخباع مان وجُني ()Z
.945
.997
.467
.674
مؿخىي الضاللت
109.94
106.45
105.36
106.88
ؤوُ/زاوي/زالث ()70
104.77
111.53
108.75
103.40
عابؼ/زامـ/ؾاصؽ ()50
113.76
112.82
114.97
116.59
ؾابؼ/زامً/جسغج ()100
.680
.432
.995
1.769
نُمت ازخباع يغوؾٍاُ – والـ ()X
.712
.806
.608
.413
مؿخىي الضاللت
10

إحمالي
110.81
110.18
.073.942
107.61
104.70
115.43
1.159
.560

مضة
الاؾخسضام

ؤنل مً  5ؾاغاث ()101
مً  10 : 5ؾاغاث ()77
 10ؾاغاث قإيثر ()42
نُمت ازخباع يغوؾٍاُ – والـ ()X
مؿخىي الضاللت

108.64
113.91
108.71
.341
.843

ًخضح مً الجضوُ الؿابو ؤهه ال جىحض قغوم طاث صاللت بخطاثُت
بحن مخىؾؿاث اؾخجاباث ؾالب حامػت جبىى خؿب مخؿحراث الضعاؾت
الشالزت غلى الاؾدباهت مجملت ،ويظلَ غلى مداوعها الكغغُت ألاعبػت.
 )7اؾخجاباث ؾالب حامػت جبىى غلى ؤؾئلت الاؾدباهت اإلاكخىخت:
ً
جػمىذ اؾدباهت الؿالب ؤًػا زالزت ؤؾئلت مكخىخت جكُض في
جدهُو ؤهضاف الضعاؾت .وجمشلذ هظه ألاؾئلت قُما ًلي:
ؤ -ما ؤيثر وؾاثل الخىاضل الاحخماعي التي حؿخسضمها؟

110.82
112.69
105.71
.334
.846

114.04
107.88
106.79
.590
.744

104.46
113.44
119.63
1.957
.376

108.87
112.60
110.57
.151
.927

ً
ؤوضخذ اؾخجاباث  114ؾالبا مً ؾالب حامػت جبىى؛ ؤي بيؿبت
 %40مً ؤقغاص الػُىت ؤن ؤيثر ضكداث الخىاضل الاحخماعي التي
ٌؿخسضمىنها هي جىٍتر .وحاء الُىجُىب في اإلاغجبت الشاهُت مً خُث
ً
الاؾخسضام يما ؤقاص بظلَ  80ؾالبا بيؿبت  .%28.1ومً الىؾاثل
ً
ألازغي اإلاؿخسضمت :واحؿاب ( 35ؾالبا بيؿبت  ،)%12.3ؾىاب شاث
ً
ً
( 34ؾالبا بيؿبت  ،)%11.9اوؿخهغام ( 17ؾالبا بيؿبت  ،)%5.9قِـ
بىى ( 5ؾالب بيؿبت  .)%1.8وٍىضح الشٍل الخالي اليؿب اإلائىٍت
الؾخسضام ؤقغاص الػُىت لهظه الىؾاثل:
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شكل 2
أكثر وسائل الخىاصل الاحخماعي اسخخداما

واإلاؿخجضاث (بيؿبت  ،)%24.75البدث غً اإلاػغقت للخػلم والخشهُل
وجؿىٍغ الظاث (بيؿبت  ،)%19.31الخىاضل مؼ ألاهل وألاضضناء (بيؿبت
 ،)%13.86ؾض ونذ الكغاؽ (بيؿبت  .)%12.87وٍىضح الشٍل الخالي
الاؾخجاباث هدى ؤؾغاع اؾخسضام ؤقغاص الػُىت لهظه الىؾاثل:

ب -ما الؿغع مً اؾخسضامَ لىؾاثل الخىاضل الاحخماعي؟
ؤوضح  %29.21مً ؾالب حامػت جبىى ؤنهم ٌؿخسضمىن وؾاثل
الخىاضل الاحخماعي أليثر مً ؾغع ،وًان ؤيثر هظه ألاؾغاع هى ما
ًخػلو بــ :الدؿلُت والترقُه (بيؿبت  ،)%29.21مخابػت ألازباع
70
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البحث عن
متابعة األخبار
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التواصل مع سد وقت الفراغ =
األهل واألصدقاء إضاعة الوقت

شكل 3
ًىضح أغراض اسخخدام أفراد العيىت لىسائل الخىاصل الاحخماعي

ث -لى جىحض جدضًاث ؤزغي جىاحهها غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي
بضعحت يبحرة ،اطيغها.
ؤي ـض مػظم ؤقغاص الػُىت غلى شمىُ الاؾدباهت للخدضًاث التي جىاحههم

غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي .ونض طيغ ؤؾلب ؾالب حامػت جبىى
جدضًاث ؤزغي ًىاحهىنها ،بال ؤهه جم اؾدبػاصها لٍىنها جىضعج جدذ ما
هى مظًىع في الاؾدباهت ،لًٌ بػؼ الؿالب طيغ جدضًاث ؤزغي نض
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ً
جسخلل مؼ ما طيغ في الاؾدباهت مشل :الخباهي باإلادغماث حهاعا ،بقشاء
ؤؾغاع البُىث ،الاهدالُ الكٌغي وألازالقي زاضت بحن اإلاغاههحن،
الخىخض ،غهض اجكاناث لبُؼ اإلاسضعاث وؾحرها ،الؿش الخجاعي ،هضم
اللخمت الىؾىُت ،وحىص خغب بحن بػؼ ؤقغاص اإلاجخمؼ قكغٍو ًضغشً
وآزغ ًؼهضم وزالث ًٌكغ.
ص) بحغاءاث الضعاؾت الخدلُلُت:
اجضح مً زالُ هخاثج اؾخؿالع عؤي الخبراء ألاًاصًمُحن مىاقهتهم
غلى ؤن الخدضًاث الىاعصة بالهاثمت جىاحه الشباب الجامعي بضعحت
جتراوح بحن  4.78للػباعة "ؤلاقغاؽ في اؾخسضام الخٌىىلىحُا" وبحن 3.48
للػباعجحن "الاهٌكاء غلى الظاث والػِش مؼ اإلااض ي"" ،جإًُض هضع
الضماء"؛ ؤي ؤن حمُؼ الخدضًاث – اإلاظًىعة  -جىاحه الشباب الجامعي
ً
بضعحت يبحرة حضا ؤو بضعحت يبحرة .يما جبحن مً زالُ اؾدباهت ؾالب
حامػت جبىى جىاقو هخاثجها مؼ هخاثج اؾخؿالع الغؤي مؼ ازخالف في
مؿخىي مىاحهت جدضي "جإًُض هضع الضماء" لهم غلى ضكداث الخىاضل
الاحخماعي ،خُث ًاهذ صعحخه 3.17؛ ألامغ الظي ًضُ غلى ؤن صعحاث
ً
مىاحهتهم لخلَ الخدضًاث جتراوح بحن صعحت يبحرة حضا وصعحت مخىؾؿت.
لهظا ،اغخمض الباخث ًل الخدضًاث – نُض الاؾدباهت – يكئاث عثِؿت
لخدلُل مدخىي ضكداث ؾالب حامػت جبىى غلى جىٍتر؛ والظي ؤقاص
ؤيثر مً هطل غُىت الضعاؾت ( )% 51.82بإهه ؤيثر وؾُلت جىاضل
احخماعي ٌؿخسضمىنها.

2
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وباإلغاقت بلى اغخماص الخدضًاث يكئت عثِؿت حػبر غً "مىغىع
ماصة الاجطاُ" ،جم اؾخسضام "ؾغٍهت الػغع" يكئت مً قئاث الشٍل
التي جبحن يُكُت جىاوُ ماصة الاجطاُ .يما اؾخسضمذ "وخضة الكٌغة" –
يةخضي ؤهم وخضاث الخدلُل  -التي جبحن ؤؾلىب اإلاغؾل (الطغٍذ ؤو
الػمني) في جىحُه عؾالخه.
ؤما قُما ًخػلو بخهىحن ؤصاة جدلُل اإلادخىي ،قةن خؿاب ضضنها
ؾبو في بحغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت .ؤما لخهضًغ زباث ؤصاة جدلُل
اإلادخىي ،قهض جم ازخُاع غُىت غشىاثُت مً ضكداث جىٍتر لؿالب
ُ
ً
حامػت جبىى ،زم ؤغُض جدلُلها مغة زاهُت بػض قترة ػمىُت ججاوػث شهغا،
زم جم خؿاب اليؿبت اإلائىٍت لالجكام بحن مغحي الخدلُل ،وطلَ
باؾخسضام اإلاػاصلت ؤلاخطاثُت الخالُت لهُاؽ الشباث:
وؿبت الاجكام = (غضص مغاث الاجكام) ( /غضص مغاث الاجكام  +غضص
مغاث الازخالف) × 100
وبخؿبُو هظه اإلاػاصلت ،اجضح ؤن وؿبت الشباث بحن الخدلُلحن غالُت:
ً
مػامل الشباث = ( )%86.07( = 100 × )94 + 581( / )581جهغٍبا.
هـ) هخاثج الضعاؾت الخدلُلُت:
للٌشل غً مضي جىاوُ ضكداث ؾالب حامػت جبىى غلى جىٍتر
للخدضًاث الىاعصة باالؾدباهت ،وصالالث هظا الخىاوُ ،جم جدلُل مدخىي
ً
هظه الطكداث في مضة اؾخؿغنذ زالزت ؤشهغ جهغٍبا في الكطل ألاوُ
مً الػام الضعاس ي 1438/37هـ ،زم جم خؿاب الخٌغاعاث واليؿب
اإلائىٍت ،وطلَ يما ًىضخه الجضوُ الخالي:

حدول 11
الخكراراث واليسب اإلائىيت لىاقع جىاول طالب حامعت جبىك للخحدًاث على صفحاث جىيتر الخاصت بهم
طريقت العرض
الخحدًاث
 -1وشغ الغطاثل وؤلاباخُاث.
 -2وشغ ؤلاشاغاث التي جػػل الاهخماء للىؾً.
 -3بلهاء الشباب غً نػاًا ألامت ؤلاؾالمُت.
 -4الضغىة بلى اإلاظاهب ؤو الخُاعاث اإلاىانػت لئلؾالم.
 -5جطضًغ ألاقٍاع والهُم الؿغبُت اإلاسالكت لئلؾالم.
 -6جإًُض هضع الضماء.
 -7وشغ الشبهاث اإلاؿِئت لئلؾالم وعمىػه ألاحالء.
 -8وشغ ؤلالخاص.
 -9جٍىًٍ الػالناث ؤو الطضاناث ؾحر الشغغُت.
مجمىع جٌغاعاث جدضًاث اإلاجاُ الضًني وألازالقي
اليؿبت اإلائىٍت
 -10اهتهاى خهىم آلازغًٍ.
 -11حػؼٍؼ الػطبُت الهبلُت.
 -12الخبػُت الكٌغٍت (الخإزغ بأعاء آلازغًٍ واجباغها).
 -13امتهان اللؿت الػغبُت.
 -14جكٌَُ ألاواضغ ألاؾغٍت والاحخماغُت.
 -15الدشهحر بجهاث ؤو ؤقغاص ؤو حماغاث مػُىت.
 -16خغٍت الغؤي والخػبحر ؾحر اإلاىػبؿت بإخٍام الشغَػت.
 -17الدشٌَُ بالخاعٍش والترار والغمىػ.
 -18الاهٌكاء غلى الظاث والػِش مؼ اإلااض ي.
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مجمىع جٌغاعاث جدضًاث اإلاجاُ الشهافي والاحخماعي
اليؿبت اإلائىٍت
 -19جإحُج خضة الطغاع والكغنت بحن اإلاؿلمحن.
 -20وشغ الػىل والجغٍمت.
 -21جؿبُؼ الػالناث مؼ ؤغضاء ؤلاؾالم.
 -22التروٍج بلى الخُاعاث الؿُاؾُت الهضامت.
 -23جٌضًغ ألامً وبزاعة الكتن بحن اإلاىاؾىحن.
 -24الضغاًت لدؿىٍو اإلاىخجاث الاؾتهاليُت الؿغبُت.
 -25الضغاًت للمىظماث ؤلاعهابُت ؤو لؤلقٍاع اإلاخؿغقت.
مجمىع جٌغاعاث جدضًاث اإلاجاُ الؿُاس ي والانخطاصي
اليؿبت اإلائىٍت
 -26غػل الغنابت غلى مؿُئي اؾخسضام الخٌىىلىحُا.
 -27ؤلاقغاؽ في اؾخسضام الخٌىىلىحُا.
 -28اهخداُ الصخطُاث الىهمُت ؤو اإلاؿخػاعة.
 -29التروٍج بلى هجغة الػهىُ زاعج الىؾً.
 -30الدشٌَُ في نضعة ؤهظمت الخػلُم غلى الخهضم.
 -31قىغىٍت ؤلاقخاء.
 -32ازترام خؿاباث آلازغًٍ وجسغٍب اإلاىانؼ.
مجمىع جٌغاعاث جدضًاث اإلاجاُ الػلمي والخهني
اليؿبت اإلائىٍت
مجمىع جٌغاعاث الخدضًاث بطىعة مجملت
اليؿبت اإلائىٍت
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وباؾخػغاع الجضوُ الؿابو ًخضح ما ًلي:
 ؤوضح جدلُل ضكداث جىٍتر لؿالب حامػت جبىى جىاولهم للخدضًاثبخٌغاعاث بلؿذ ( )1881مغة .ونض ًاهذ الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ
الشهافي والاحخماعي ؤيثر الخدضًاث التي جم جىاولها غلى ضكداث جىٍتر
خُث بلؿذ وؿبت جٌغاعاتها ( ،)%32.16زم حاءث الخدضًاث اإلاغجبؿت
باإلاجاُ الػلمي والخهني في اإلاغجبت الشاهُت بيؿبت ( ،)%27.37واإلاغجبؿت
باإلاجاُ الضًني وألازالقي في اإلاغجبت الشالشت بيؿبت ( ،)%21.48وفي اإلاغجبت
ألازحرة خطلذ الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الؿُاس ي والانخطاصي غلى
وؿبت (.)%19.99
ً
 ًاهذ ؤيثر الخدضًاث الشهاقُت والاحخماغُت جىاوال غلى ضكداث جىٍترهي :اهتهاى خهىم آلازغًٍ ،ؤما ؤنلها قٍان :الاهٌكاء غلى الظاث والػِش
ً
مؼ اإلااض ي .ؤما ؤيثر الخدضًاث الػلمُت والخهىُت جىاوال غلى ضكداث
جىٍتر ،قٍاهذ :غػل الغنابت غلى مؿُئي اؾخسضام الخٌىىلىحُا ،ؤما
ؤنلها قٍان :ازترام خؿاباث آلازغًٍ وجسغٍب اإلاىانؼ .يما ًاهذ ؤيثر
الخدضًاث الضًيُت وألازالنُت غلى ضكداث جىٍتر هي :وشغ الغطاثل
وؤلاباخُاث ،ؤما ؤنلها قٍان :جٍىًٍ الػالناث ؤو الطضاناث ؾحر
الشغغُت .وباليؿبت للخدضًاث الؿُاؾُت والانخطاصًت ،قٍان ؤيثرها
ُ
جىاوال غلى ضكداث جىٍتر :جإحُج خضة الطغاع والكغنت بحن اإلاؿلمحن،
ؤما ؤنلها قٍان :الضغاًت للمىظماث ؤلاعهابُت ؤو لؤلقٍاع اإلاخؿغقت.
ً
 ؤما ؤيثر الخدضًاث جىاوال – بطكت غامت  -غلى ضكداث جىٍتر ،قٍاهذ:غػل الغنابت غلى مؿُئي اؾخسضام الخٌىىلىحُا ( ،)%8.29ؤلاقغاؽ في
اؾخسضام الخٌىىلىحُا ( ،)%6.33اهخداُ الصخطُاث الىهمُت ؤو
اإلاؿخػاعة ( ،)%6.01اهتهاى خهىم آلازغًٍ ( ،)%5.37حػؼٍؼ الػطبُت
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133
35.37
149
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14
3
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605
%32.16
23.14
87
17.82
67
16.76
63
15.43
58
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12
376
%19.99
31.45
156
24
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496
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الهبلُت ( ،)%5.21جإحُج خضة الطغاع والكغنت بحن اإلاؿلمحن (،)%4.63
الخبػُت الكٌغٍت ؤو الخإزغ بأعاء آلازغًٍ واجباغها( ،)%4.41وشغ الغطاثل
ً
وؤلاباخُاث ( .)%4.36ؤما ؤنل الخدضًاث جىاوال غلى ضكداث جىٍتر،
قٍاهذ :وشغ الشبهاث اإلاؿِئت لئلؾالم وعمىػه ألاحالء (،)%1.81
الدشٌَُ في نضعة ؤهظمت الخػلُم غلى الخهضم ( ،)%1.54وشغ ؤلالخاص
وقىغىٍت ؤلاقخاء ( ،)%1.44ازترام خؿاباث آلازغًٍ وجسغٍب اإلاىانؼ
( ،)%0.90جٍىًٍ الػالناث ؤو الطضاناث ؾحر الشغغُت (،)%0.85
الاهٌكاء غلى الظاث والػِش مؼ اإلااض ي ( ،)%0.74الضغاًت للمىظماث
ؤلاعهابُت ؤو لؤلقٍاع اإلاخؿغقت (.)%0.64
 وقُما ًخػلو بؿغٍهت الػغع ،قٍان جىاوُ ؤيثر الخدضًاث غلىضكداث جىٍتر مً زالُ "حػبحر" ؾالب حامػت جبىى غً آعائهم هدىها،
وطلَ خُث بلؿذ وؿبت "حؿغٍضاث" الؿالب خُاُ هظه الخدضًاث
ً
( ،)%64.17زم مً زالُ الطىع اإلاػبرة غنها بيؿبت ( ،)%21.58وؤزحرا
غً ؾغٍو وشغ الكُضًىهاث ؤو مشاعيتها بيؿبت ( .)%14.25ونض حاء
هكـ هظا الترجِب غلى مؿخىي اإلاجاالث ألاعبػت للخدضًاث.
 ؤما قُما ًخػلو بإؾلىب الؿالب في جىحُه حؿغٍضاتهم خُاُ الخدضًاثالتي جىاحههم غلى ضكداث جىٍتر ،قٍان ألاؾلىب الطغٍذ اإلاػبر غً
ً
الخدضًاث هى ألايثر اؾخسضاما خُث بلؿذ وؿبت جٌغاعاجه ()%62.79
مهابل ( )%37.21ألؾلىب جىاوُ جلَ الخدضًاث بطىعة غمىُت .ونض
ًان الخىاوُ الطغٍذ للخدضًاث هى الؿمت الؿالبت للخػبحر غلى ضكداث
جىٍتر ،وطلَ غلى اإلاؿخىٍحن الٌلي والكغعي إلاجاالث الخدضًاث.
 .5هخائج الدراست ومىاقشتها
 )1اجكهذ آعاء ًل مً الخبراء ألاًاصًمُحن وؾ ـالب حامػ ـت جب ـىى غلـى ؤن
13
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الخدضًاث – نُض الضعاؾت  -جىاحه الشباب الجامعي بضعحت يبحرة ،وؤن
ؤيثر هظه الخدضًاث التي جىاحه الشباب الجامعي – خؿب هخاثج
الضعاؾت اإلاُضاهُت  -هي جلَ اإلاغجبؿت باإلاجاُ الػلمي والخهني ،زم باإلاجاُ
الضًني وألازالقي ،قاإلاجاُ الشهافي والاحخماعي ،زم اإلاجاُ الؿُاس ي
والانخطاصي .بِىما ؤوضخذ هخاثج جدلُل مدخىي ضكداث جىٍتر
الخاضت بؿالب حامػت جبىى ؤن ؤيثر الخدضًاث التي جىاحههم – خؿب
مجاالتها بطىعة مجملت – هي الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الشهافي
والاحخماعي ،زم الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الػلمي والخهني ،زم باإلاجاُ
الضًني وألازالقي ،قاإلاجاُ الؿُاس ي والانخطاصي.
وٍمًٌ جكؿحر مجيء مدىع الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الػلمي
والخهني في اإلاغجبت ألاولى – يما ؤوضخذ طلَ هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت
غلى ًل مً الخبراء والؿالب  -في غىء خطىُ غباعحي "ؤلاقغاؽ في
اؾخسضام الخٌىىلىحُا" و"اهخداُ الصخطُاث الىهمُت ؤو اإلاؿخػاعة"
غلى ؤغلى الخٌغاعاث .وحػض هظه بحابت مىؿهُت ألي شخظ ًخػامل مؼ
جدض ًىاحهه ًظيغ ؤن
ضكداث الخىاضل الاحخماعي ،قةطا ُؾئل غً ؤيثر ٍ
ً
بصمان ؤلاهترهذ وغُاع الىنذ وجؼوٍغ الخؿاباث هى ألايثر اهدشاعاً ،لي
طلَ ما ًغجبـ باإلاجاُ الضًني وألازالقي مشل" :بلهاء الشباب غً نػاًا
ألامت ؤلاؾالمُت مً زالُ جضاوُ الٍىمُضًا ؾحر الهاصقت ؤو الكً الهابـ
ؤو ؤزباع اإلاشاهحر الغٍاغُحن وؤلاغالمُحن" و"وشغ الغطاثل وؤلاباخُاث
اإلاسلت باآلصاب واإلاىاقُت لؤلزالم" و"جٍىًٍ الػالناث ؤو الطضاناث ؾحر
الشغغُت" .وجدؿو هظه الىدُجت مؼ اؾخجاباث الؿالب غلى ؾااُ
الاؾدباهت اإلاكخىح الخاص بالؿغع مً اؾخسضامهم لىؾاثل الخىاضل
الاحخماعي ،خُث ؤقاص ( )%42.08منهم بإنهم ٌؿخسضمىنها مً ؤحل
الدؿلُت والترقُه وؾض ونذ الكغاؽ .وجخكو هظه الىدُجت مؼ صعاؾت
الؿُض ] [6التي ؤوضخذ ؤن ( )%44.65مً ميؿىبي حامػت ؤم الهغي
مً ؤغػاء هُئت الخضعَـ والؿالب ٌؿخسضمىن وؾاثل الخىاضل
الاحخماعي مً ؤحل الدؿلُت والترقُه.
ؤما هخاثج جدلُل مدخىي ضكداث جىٍتر والظي ؤظهغ جهضم
الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاُ الشهافي والاحخماعي غلى الخدضًاث ألازغي،
قٍان طلَ غلى مؿخىي بحمالي غباعاث اإلادىع قهـ خُث بلـ غضص
غباعاجه حؿػت ،وًاهذ الخٌغاعاث في غباعاث هظا اإلادىع ؤيثر مً ؾحره.
ً
ؤما جكطُال – ويما ؾِخضح بػض – قٍاهذ الخدضًاث اإلاخػلهت باإلاجاُ
الػلمي والخهني مشل" :غػل الغنابت ؤو اإلاالخهت الهاهىهُت إلاؿُئي
اؾخسضام الخٌىىلىحُا" و"ؤلاقغاؽ في اؾخسضام الخٌىىلىحُا" و"اهخداُ
ً
الصخطُاث الىهمُت ؤو اإلاؿخػاعة" هي ألايثر جٌغاعا مخكهت في طلَ مؼ
هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت .يظلَ ًمًٌ غؼو هظا الترجِب بلى ؾبُػت
الخدضًاث الخاضت باإلاجاُ الشهافي والاحخماعي خُث ؤن جضاولها غلى
ضكداث الخىاضل الاحخماعي ؤو ببضاء الغؤي هدىها ؤو غمل مشاعًاث لها
لِـ غليها نُىص ؤو مداطًغ شغغُت ؤو ؾُاؾُت ؤو عنابُت يما هي الخاُ
مؼ الخدضًاث اإلاغجبؿت باإلاجاالث ألازغي ،وزاضت بن ًان طلَ في
مجخمؼ مؿلم مداقظ .وجخكو هظه الىدُجت مؼ صعاؾت ؤبى زؿىة والباػ
] [10والتي ؤوضخذ ؤن آلازاع الاحخماغُت والىكؿُت الىاججت غً
اؾخسضام شبٍاث الخىاضل الاحخماعي والتي خطلذ غلى صعحت مىاقهت
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( )3.30حؿبو آلازاع الؿُاؾُت ( ،)3.17وآلازاع الضًىت وألازالنُت
(.)3.05
 )2ؤظهغث هخاثج ًل مً اؾخؿالع آعاء الخبراء ألاًاصًمُحن ،واؾدباهت
ؾالب حامػت جبىى ،وجدلُل مدخىي ضكداث جىٍتر الخاضت بهم :ؤن
ؤيثر الخدضًاث – الىانػت في ؤلاعباغُحن ألاغلى مً الاؾدباهت  -التي
ً
جىاحه الشباب الجامعي؛ ؾىاء ؤًاهذ بضعحت يبحرة حضا ؤو بضعحت
يبحرة ،هي:
 غػل الغنابت ؤو اإلاالخهت الهاهىهُت إلاؿُئي اؾخسضام الخٌىىلىحُا. ؤلاقغاؽ في اؾخسضام الخٌىىلىحُا (بصمان ؤلاهترهذ وغُاع الىنذ). اهخداُ الصخطُاث الىهمُت ؤو اإلاؿخػاعة (جؼوٍغ الخؿاباث). اهتهاى خهىم آلازغًٍ (بالخجؿـ ؤو ؾغنت ملٌُاتهم الكٌغٍت ؤوالؿب ؤو الدشىٍه ؤو اقتراء ألاًاطًب غليهم).
 الخبػُت الكٌغٍت (الخإزغ بأعاء آلازغًٍ واجباغها). وشغ الغطاثل وؤلاباخُاث اإلاسلت باآلصاب واإلاىاقُت لؤلزالم. جكٌَُ ألاواضغ ألاؾغٍت والاحخماغُت (الػؼلت الاحخماغُت). ؤلاؾاءة والدشهحر بجهاث ؤو ؤقغاص ؤو حماغاث مػُىت (صون وحه خو). وشغ ؤلاشاغاث والكػاثذ الٍاطبت التي جػػل الاهخماء للىؾً. بلهاء الشباب غً نػاًا ألامت ؤلاؾالمُت.وٍالخظ مً هظه الىدُجت ؤن زالزت جدضًاث جغجبـ باإلاجاُ الػلمي
والخهني ،وؤعبػت باإلاجاُ الشهافي والاحخماعي ،وزالزت جغجبـ باإلاجاُ
ً
الضًني وألازالقي .وٍمًٌ جكؿحر طلَ في غىء ًىن ( )113ؾالبا مً
ؾالب حامػت جبىى ،ؤي بيؿبت ؤيثر مً (ً )%51يخدلىن ؤؾماء
شخطُاث وهمُت ؤو مؿخػاعة؛ ألامغ الظي ًايض غلى غػل الغنابت غلى
غبـ الؿلىى اإلاػلىماحي ،وؤن ؤيثر مً ( )%54مً غُىت الضعاؾت مً
ؾالب حامػت جبىى ٌؿخسضمىن وؾاثل الخىاضل الاحخماعي ؤيثر مً
زمـ ؾاغاث في الُىم ،وؤن ؤيثر مً (ٌ )%19ؿخسضمىنها ؤيثر مً
ً
غشغ ؾاغاث ًىمُا؛ مما ًبحن الهطىع في الػالناث الاحخماغُت وجكٌَُ
ألاواضغ ألاؾغٍت ،يما ؤظهغث طلَ هخاثج صعاؾت ألاؾؿل ] .[30يما ًضُ
هظا ألامغ – وزاضت جؼوٍغ الخؿاباث  -غلى ؾغغت جإزغ مؿخسضمي
وؾاثل الخىاضل الاحخماعي بأعاء آلازغًٍ واجباغها مً زالُ ببضاء
ؤلاعجاب بها ؤو الخػلُو غليها ؤو مشاعيتها لآلزغًٍ؛ مما ًِؿغ خغٍت هُل
مؿخسضمي الخؿاباث الىهمُت – بطكت زاضت  -مً اهتهاى خهىم
آلازغًٍ بالخجؿـ ؤو ؾغنت ملٌُاتهم الكٌغٍت ؤو الؿب ؤو الدشىٍه ؤو
اقتراء ألاًاطًب غليهم ،وؤلاؾاءة والدشهحر بجهاث ؤو ؤقغاص ؤو حماغاث
مػُىت صون وحه خو ،ووشغ ؤلاشاغاث والكػاثذ الٍاطبت التي جػػل
الاهخماء للىؾً ،وبلهاء الشباب غً نػاًا ألامت ؤلاؾالمُت مً زالُ
جضاوُ الٍىمُضًا ؾحر الهاصقت ؤو الكً الهابـ ؤو ؤزباع اإلاشاهحر
الغٍاغُحن وؤلاغالمُحن.
 )3ؤظهغث هخاثج ًل مً اؾخؿالع آعاء الخبراء ألاًاصًمُحن ،واؾدباهت
ؾالب حامػت جبىى ،وجدلُل مدخىي ضكداث جىٍتر الخاضت بهم :ؤن
ؤنل الخدضًاث – الىانػت في ؤلاعباغُحن ألاصوى مً الاؾدباهت -
التي جىاحه الشباب الجامعي؛ ؾىاء ؤًاهذ بضعحت يبحرة ؤو بضعحت
مخىؾؿت ،هي:
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 )4ؤوضح جدلُل هخاثج اؾدباهت ؾالب حامػت جبىى غضم وحىص قغوم
طاث صاللت بخطاثُت بحن مخىؾؿاث اؾخجاباث ؾالب حامػت جبىى
خؿب مخؿحراث الضعاؾت الشالزت (الخسطظ – اإلاؿخىي الضعاس ي  -مضة
ً
اؾخسضام وؾاثل الخىاضل الاحخماعي ًىمُا) غلى الاؾدباهت مجملت،
ويظلَ غلى مداوعها الكغغُت؛ ألامغ الظي ًضُ غلى مؿخى غاُ مً
الاحؿام في آعاء الؿالب جبػا لهظه اإلاخؿحراث .وجخكو هظه الىدُجت مؼ
صعاؾاث نىُؿت ] [25وؤبى زؿىة والباػ ] [10والؿُض ] [6والبدحري ][7
والتي ؤوضخذ ؤن جإزحر ضكداث الخىاضل الاحخماعي غلى مؿخسضميها ال
ًسخلل بازخالف جسططاتهم ومؿخىي حػلُمهم ؤو مغخلتهم الضعاؾُت.
 )5ؤوضخذ هخاثج جدلُل مدخىي ضكداث جىٍتر الخاضت بؿالب حامػت
جبىى – خؿب ؾغٍهت الػغع – ؤن ؤيثر الخدضًاث غلى ضكداث جىٍتر
جم جىاولها مً زالُ الخػبحر "الخؿغٍضاث" ،زم مً زالُ الطىع ،زم غً
ؾغٍو وشغ الكُضًىهاث ؤو مشاعيتها .ولػل هظا ٌُػؼي بلى جىىع
الهاشخاحاث  Hash tagsالٍلماث التي جإحي بػض هظه الػالمت )#
وحػضصها – ًل لخظت – خؿب ؤخضار الخُاة مدؿاعغت الخضقو مً
حاهب ،وزاضُت ضكداث جىٍتر التي حػغع أليثر هظه الهاشخاحاث مً
حاهب آزغ؛ ألامغ الظي ًجػل الؿالب ٌشاعًىن في الخؿغٍض غليها
باؾخمغاع.
 )6يما ؤوضخذ هخاثج جدلُل مدخىي ضكداث جىٍتر الخاضت بؿالب
حامػت جبىى – خؿب وخضة الكٌغة – ؤن ألاؾلىب الطغٍذ في جىاوُ
ً
الخدضًاث ًان هى ألايثر اؾخسضاما مً ألاؾلىب الػمني .ولػل جكؿحر
طلَ ٌػؼي بلى جكؿحر الىدُجت الؿابهت؛ خُث بن ؤؾلىب الخػبحر الطغٍذ
ً
ً
 والظي مشل ( )%63جهغٍبا ًٍ -ىن ؾالبا مً زالُ ؾغٍهت الػغعً
بالخؿغٍضاث ؤو الخػلُو اإلاباشغ بالٍلماث ،والظي مشل ( )%64جهغٍبا؛
ألامغ الظي ًضُ غلى الخىاقو بحن هخاثج الضعاؾت الخدلُلُت.
 .6الخىصياث
لِـ مً اإلاىؿهي بطا هخجذ غً اؾخسضام جهىُت ما ؤغغاع ماًٍ ،ىن
الخل هى الخض مً اؾخسضامها ؤو وغؼ نُىص غليها ؤو نُاصة حماغت ؤو
قغص ما صون عؾبتهم ؤو بعاصتهم بلى غىالم ؤزغي؛ ألن ألامغ ال ًخىنل غلى
مضي ضالخُت ؤو بمٍاهُت اؾخسضام هظه ألاصاة ؤو الىؾُلت ،بل ألامغ
مخىنل غلى اإلاؿخسضم هكؿه وما ًهغع ؤن ًكػله ،ؾىاء ؤًان قػال
ً
خؿىا ٌؿخكُض مىه الكاغل ومً خىله ؤم ًان قػال ؾِئا ًػغ بالكاغل
وبمً خىله .ومً زم ،جهترح الضعاؾت قُما ًلي بػؼ آلالُاث  -اإلاىحهت
لؤلشخاص الظًً يغمهم هللا حػالى بالػهل ،ولِـ لؤلصواث ؤو ألاشُاء
ؾحر اإلاٍلكت والتي هي مً ضىؼ ؤلاوؿان هكؿه  -التي ًمًٌ مً زاللها
الاؾخكاصة مً ضكداث الخىاضل الاحخماعي؛ غلى وحه الػمىم ،وجىٍتر
غلى وحه ؤزظ ،وطلَ في جىغُت الشباب الجامعي بالخدضًاث التي
جىاحههم غلى هظه الطكداث ،ومً زم الخهلُل مً تهضًضاتها غلى
اإلاؿخىي الكغصي والجماعي واإلاجخمعي .ومً جلَ الخىضُاث ؤلاحغاثُت:
 حج ـب حمـُ ـؼ الطـكـدـ ـاث ؤلالٌخ ـغوهُ ـت الخـ ـي حؿـ ـيء لؤلصًـ ـان والـػـهـاث ـضوألاشخاص والضوُ بشٍل مباشغ.
 غمل زاضُت لؼٍاصة اإلاىزىنُت مً مؿخسضمي ضكداث الخىاضلالاحخماعي ،بدُث ال ٌؿمذ لػمل ضكداث وهمُت ؤو اهخداُ شخطُاث
مػُى ـت ،وطل ـَ م ـً ز ـالُ عب ــ بوـش ـاء ؤي ض ـكـد ـت بلـٌـخ ـغوه ـُـ ـت ب ـىزـُـ ـهـ ـت

 جٌضًغ ألامً وبزاعة الكتن بحن اإلاىاؾىحن (وشغ الكىض ى وػغؼغت اؾخهغاعاإلاجخمؼ).
 الضغىة بلى اإلاظاهب ؤو الخُاعاث الضًيُت اإلاىانػت لئلؾالم. الدشٌَُ بالخاعٍش (نُم الترار الخػاعي والغمىػ الىؾىُت). التروٍج بلى هجغة الػهىُ زاعج الىؾً. جإًُض هضع الضماء. الدشٌَُ في نضعة ؤهظمت الخػلُم ؤلاؾالمي غلى مؿاًغة الخهضم الػلميوالخهني.
 وشغ ؤلالخاص. الاهٌكاء غلى الظاث والػِش مؼ اإلااض ي. الضغاًت ؤو الخجىُض للمىظماث ؤلاعهابُت ؤو لؤلقٍاع اإلاخؿغقت.وٍالخظ مً هظه الىدُجت ؤن زالزت جدضًاث جغجبـ باإلاجاُ الضًني
وألازالقي ،وازيخحن بٍل مً اإلاجاُ الػلمي والخهني ،والشهافي والاحخماعي،
والؿُاس ي والانخطاصي .وٍمًٌ جكؿحر طلَ في غىء اجساط اإلاجخمؼ
الؿػىصي للشغَػت ؤلاؾالمُت  -غلى مىهج ؤهل الؿىت والجماغت –
ً
صؾخىعا له ،بما ًٌكله طلَ مً الىؾؿُت التي جدىافى مؼ ؤلاقغاؽ
والخكغٍـ ؾىاء في الكٌغ ؤو في الضغاًت والخجىُض للمىظماث ؤلاعهابُت ؤو
الضغىة بلى اإلاظاهب ؤو الخُاعاث الضًيُت اإلاىانػت لئلؾالم ،وبما جضغىا
بلُه جلَ الشغَػت الؿغاء مً جدغٍم ؤلالخاص ؤو الخىع في ؾكَ الضماء
ؤو جإًُض هضعها بضون وحه خو .يظلَ قةن الؿاًت التي ًيشضها ؤي
مجخمؼ مً جدهُو ألامً والاؾخهغاع ،وزاضت في ظل الكتن والكىض ى
التي حػم مػظم اإلاجخمػاث اإلاجاوعة ،حػلذ جٌضًغ ألامً وبزاعة الكتن
بحن اإلاىاؾىحن ووشغ الكىض ى وػغؼغت اؾخهغاع اإلاجخمؼ مً غمً
الخدضًاث التي خاػث غلى جٌغاعاث ؤنل مً ؾحرها .يما ًمًٌ جكؿحر
خطىُ الخدضًاث ألازغي – الشهاقُت والػلمُت – مشل :الدشٌَُ
بالخاعٍش ونُم الترار الخػاعي والغمىػ الىؾىُت ،التروٍج بلى هجغة
الػهىُ زاعج الىؾً ،الدشٌَُ في نضعة ؤهظمت الخػلُم ؤلاؾالمي غلى
مؿاًغة الخهضم الػلمي والخهني ،الاهٌكاء غلى الظاث والػِش مؼ
اإلااض ي؛ في غىء غػل وعي مػظم الؿالب بالشهاقت ؤلاؾالمُت وجاعٍش
اإلاجخمؼ اإلاؿلم وبمٍاهاجه ومىاعصه البشغٍت؛ غلى وحه الخطىص ،ألامغ
الظي حػل ؾالبُت الؿالب ًدىاولىن مشل هظه الخدضًاث وزاضت ما
ًخػلو باإلاداقظت غلى هىٍت اإلاجخمؼ اإلاؿلم في بؾاع مخىاػن بحن ألاضالت
ً
واإلاػاضغة جىاوال ؤنل مً ؾحره .ولػل هظه الىدُجت جخىاقو مؼ ما طهبذ
بلُه صعاؾت ؤبى الىطغ وآزغًٍ ] ،[31والؿبُعي ].[17
وعؾم ونىع هظه الخدضًاث في ؤلاعباعي ألاصوى ،قةهه مما ًيبغي
الخىىٍه له ؤن نلت الخٌغاعاث لهظه الخدضًاث مً الىاخُت الٌمُت ،بال
ؤنها مً الىاخُت الٌُكُت مشل ههؿت الؿم التي جكؿض ؾبو الػؿل ًله.
ً
وما ؤيثر ألاصلت غلى طلَ ،قمشال جإًُض هضع الضماء – والظي جمشل
جٌغاعاجه في جدلُل اإلادخىي ( )%1.86مً بحمالي جٌغاعاث الخدلُل؛ بال
َ
ؤن عؾىُ هللا ضلى هللا غلُه وؾلم ؤزبر غً هظا بهىله« :بطا ُغ ِمل ِذ
ُ
الخؿُئت في ألاععً ،ان مً شهضها ويغهها  -وفي عواًت  -قإهٌغها ،يمً
ً
َ َ
يمً ش ِه َض َها» ،وناُ ؤًػا ضلى
قغغيهاً ،ان
ؾاب غنها ،ومً ؾاب غنها ِ
غ َال َلت ًَ َ
هللا غلُه وؾلمَ « :و َم ًْ َص َغا ب َلى َ
ان َغ َل ُْه م ًَ ؤلا ْزم م ْش ُل َآزام َمًْ
ٍ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ُ َ َُْ ُ َ
َ
ظ ط ِل ََ ِم ًْ آز ِام ِه ْم ش ِْ ًئا» (ؤزغحهما ؤبى صاوص في ؾيىه)
ج ِبػه ال ًىه
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شخطُت عؾمُت وعنم حىاُ مسجل باؾمه.
 ابخٍاع هظم حضًضة للخماًت مً الكحروؾاث وؾغنت ؤلاًمُالث وتهٌحرالخؿاباث ونغضىت ؤلاهترهذ.
 بوشاء ضكداث مسططت للشٍاوي وؤلابالؽ غً ضكداث الخىاضلالاحخماعي اإلاسلت باآلصاب واإلاؿِئت لؤلزالم.
 جػمحن بغالهاث الجامػت التي جيشغ غلى مىنػها ؤلاعشاصاث والػىابـألازالنُت الؾخسضام ضكداث الخىاضل الاحخماعي.
 بوشاء ضكداث جىاضل احخماعي للجامػت زاضت باإلعشاص ؤلالٌتروويللؿالب.
 غغوعة غهض صوعاث جضعٍبُت غبر ضكداث الخىاضل الاحخماعي للجامػتبهضف جؿىٍغ مهاعاث الؿالب في جىظُل ضكداتهم في زضمت نػاًاهم
ونػاًا ؤمتهم.
 بنامت بغامج غلمُت ومداغغاث وهضواث جخبىاها غماصة شاون الؿالبوجغؾلها بلى ضكداث الؿالب بشٍل صوعي لخػؼٍؼ ؾبل الخػامل مؼ
الخدضًاث التي جىاحههم.
 ؤلاقاصة مً ضكداث الخىاضل الاحخماعي الخاضت بالجامػت في جىغُتالؿالب بةًجابُاث وؾلبُاث الخهىُاث اإلاػاضغة ،واوػٍاؾاث طلَ غلى
حمُؼ حىاهب الصخطُت اإلاؿلمت.
 غمل لهاءاث مؼ نُاصة الكٌغ والشهاقت في اإلاجخمؼ وؾغخها غلىضكداث الجامػت للمىانشت وجباصُ الغؤي.
 ؤلاقاصة مً ضكداث الخىاضل الاحخماعي الخاضت بالجامػت في جىحُهآعاء وؤقٍاع اإلاجخمؼ؛ وزاضت اإلاػاعغت لؿُاؾت الضولت.
 ؤلاقاصة مً ضكداث الخىاضل الاحخماعي الخاضت بالجامػت في غغعوجكطُل اإلاىغىغاث ألاًاصًمُت اإلاسخلكت.
 جػمحن اإلاىاهج الضعاؾُت – غلى ازخالف جسططاتها  -مىغىغاثزهاقُت حؿهم في جغؾُش مهىماث هىٍدىا الشهاقُت ؤلاؾالمُت والتي جايض
غغوعة الخكاغل الخػاعي اإلاػبىؽ بحن اإلاجخمػاث ووؾاثـ الاجطاُ
واإلاػلىماث.
 جػمحن اإلاهغعاث التي حػض مخؿلبا حامػُا مىغىغاث غً التربُتالىناثُت والػالحُت لخىغُت الؿالب بمساؾغ ومهضصاث ضكداث
الخىاضل الاحخماعي غلى الضًً والكٌغ ،وغلى الكغص واإلاجخمؼ .ومً ؤهم
جلَ اإلاىغىغاث :جىمُت الىاػع الضًني ،الغنابت الظاجُت واإلاداؾبُت،
اإلاؿاولُت الاحخماغُت ،جدطحن هىٍت اإلاجخمؼ ،غىابـ الخغٍت في
ؤلاؾالم ،التربُت التروٍدُت ،التربُت الجيؿُت ،الخدضًاث اإلاػاضغة وؾبل
مىاحهتها.
 ؤلاقاصة مً ألاوشؿت الجامػُت في جهضًم بغامج جىغىٍت مخىىغتحؿتهضف وشغ الىعي الالػم بإهمُت ألامً والاؾخهغاع اإلاجخمعي لٍل مً
الكغص واإلاجخمؼ ،ويظلَ زؿىعة وشغ ؤلاشاغاث والكتن التي جىاُ مً
هىٍت اإلاجخمؼ وجػػل الاهخماء للىؾً.
 جهضً ـم هم ـىطج الهضوة الخؿىت مً الؿالب ومً ؤغػاء هُئت الخضعَـالظًً وظكىا ضكداث الخىاضل الاحخماعي الخاضت بالجامػت في ؤلاقاصة
مً بًجابُاتها اإلاخػضصة في قخذ آقانهم اإلاػغقُت وبحغاء البدىر
واؾخسضام اإلاٌخباث والخطىُ غلى اإلاػلىماث اإلاكُضة.
 -جٍلُل ؾالب الجامػت بمخابػت ضكداث الخـىاض ـل الاحخم ـاعي للجامػت

2

2102

وجهضًم جهاعٍغ صوعٍت غنها ،وطلَ خؿب مجاُ جسططهم غلى ؤن ًغاعى
ًىن طلَ ؤخض ؤوحه ؤوشؿت الجامػت التي ًازظ بها في جمحز ؤو جهضًغ
الؿالب.
 جٍىًٍ هُئت بلٌتروهُت مً مخسططحن في اإلاجاالث الػهضًت،والشغغُت ،والتربىٍت ،والاحخماغُت ،والضغىٍت ،والؿبُت ،والانخطاصًت،
لخهىٍم ما ًٌخبه الؿالب غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي.
ً
وؤزحرا ،وفي غىء مدضصاتها اإلاىغىغُت ،جهترح الضعاؾت بحغاء ما ًلي:
 صعاؾت جدلُلُت مهاعهت لطكداث الخىاضل الاحخماعي لؿالبالجامػاث في غىء الخدضًاث التي جىاحههم.
 ؤزغ اؾخسضام ضكداث الخىاضل الاحخماعي غلى الخىاقو الاحخماعيلضي الشباب الجامعي.
 الخىحهاث الكٌغٍت ألغػاء هُئت الخضعَـ بالجامػاث الػغبُت غلىضكداث الخىاضل الاحخماعي.
 جطىع مهترح إلاىاحهت الخدضًاث ألامىُت الكٌغٍت اإلاػاضغة التي جىاحهالشباب غلى ضكداث الخىاضل الاحخماعي.
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AN ANALYTICAL STUDY OF TABUK
UNIVERSITY STUDENTS PAGES ON
TWITTER IN LIGHT OF THE CHALLENGES
THEY FACE
ALI H. M. NAJMY HAMDI
University of Tabuk
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ABSTRACT: This study aimed to analyze Tabuk University students pages on Twitter in light of the
challenges they face. To achieve this, an opinionnaire was directed to 23 of academic experts to
extrapolate their perceptions about the most important contemporary challenges facing the Saudi
university youth. Then, a questionnaire was applied to 220 of Tabuk University students to identify
how they deal with these challenges on their own Twitter pages. In light of the challenges agreed by
experts and students, a content analysis of Tabuk University students pages on Twitter was done. The
most important results of the study included: the perspectives of both academic experts and Tabuk
University students agreed that challenges face students significantly, and that the most challenges
dealt with – according to content analysis of Tabuk University students pages on Twitter - were those
associated with the cultural and social field, then the scientific and technical field, then the religious
and moral field, and then the political and economic field. Results of content analysis also showed
that the most challenges were displayed through tweets, photos, and then videos. These challenges
were also presented in an explicit way more than the implicit one.
KEYWORDS: content analysis, Twitter, university youth, contemporary challenges.
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