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Abstract
This study aims to identify the role of the Saudi universities in
educating students about the ethics and policies of using cyberspace. The
study was mainly based on the students’ perspectives. The study sample
included 1552 student distributed among eight Saudi universities and the used
questionnaire consisted of 28 statements. In order to analyze the data,
frequencies, percentages, arithmetic mean, Chi-square test and t-test were
used. It was found that social media websites have the strongest impact on
students' awareness of the ethics of using cyberspace and the effect of peers
ranked second in the force of impact. Moreover, the role of universities in
educating students of literary colleges was the most prominent compared to
their role in scientific colleges. Also, there was a difference in the role of
universities from the perspective of fourth-level students and higher levels in
favor of fourth-level students.

Keywords: Cybercrime; cyberspace; ethics; Saudi universities; student
awareness.
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مستدلص البحث و
وسفسةةةةةةعوديةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات و
هافتوهذهوسفاّرسيةةةةةةةوتفعوسفخّعردوعلعودسروسف تمعت
ّ
سيةةةاتيةةةت وسيةةةخداس وسفضاةةةت وسإفكخرسنيومبومبلوروسفنال اوبلاتوعابةوسفارسيةةةة و()1552وطتفبو
بأمتنوجتمعت ويةةةةعودية.وسبموسيةةةةخداس وسيةةةةخبتنةو ةةةةمتو()28وعبترةاوسفخحلالوسفباتنت وب ّموسيةةةةخداس و
يوسسخخبترومربعوكتيوسسخخبتر( )اوسبو صلتوسفاّرسيةو
سفخّكرسرس وسسفبّ سبوسفمئويّةوسسفمخو يطوسفح ستب ّ
ّ
تفعوأنوموسيقعوسفخّوسصةةةلوسمجخمتعيوف توسفخ ثاروسأليقوىوفيوسعيوسفنال وب خاليقات وسيةةةخداس وسفضاةةةت و
سإفكخرسنياوسيحخلّوسأليقرسنوسفمرببةوسفأّتناةوفيويقوةوسفخ ّ ثار.وأ ّمتوبتفبسبةوفلمحتسروفخاوسسفقوسف ّ
نال وعلعو
دسروسف تمعةوفامتويخعلقوبتفاةةةةوسبطوسسفسةةةةاتيةةةةت اوسسفخعلاموسسفخاري .وكمتوأ ر وسفبخت وأن ويوجاو
فرقوفيودسروسف تمعت وفيوبأخاقوسفنال وب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفض ات وسإفكخرسنيوف صتفحو
سفنال اوكمتوأ ر وسفارسيةةةةةوأنوسفنال ويرسنوأنودسروسف تمعت وفيوبأخاقوطال وسفكلات وسألدباّةو
ّ
ة.وسأن وه بتكوفرقوفيودسروسف تم عت ومبوسج ةونلرو
كتنوأبرزوم ختر نةو باسر هتوفيوسفكل ات وسفعلم اّ
طال وسفمسخوىوسفرسبعوسسفمسخويت وسألعلعوفصتفحوطال وسفمسخوىوسفرسبع.و و
و الكلمات المضتاحية :وجرس م ومعلومتباةا و وفات وتفكخرسنيا وأخاليقات ا وجتمعت وسفسعوديةا وسعيو

سفنال  .و
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يش اوعتفمبتوسفمعتصروبخامت ًوهت الً وسغارومسبوقوفيوكتفةومبتحيوسفحاتةاوأبرزهتومتويش اهو
سفضات و سإفكخرسني(جماعوسفويت لوسفخيويمكبوسفوصولوتفا توأسونخل توعبروسمنخرنتوكويت لوسفخوسصلو
سمجخمتعياوسسفبرياوسإفكخرسنياوبلوبوثاوسموسيقعوسإنخرنت)...اوسيلعبوسفضات وسإفكخرسنيودسرسًوم ّمتًو
س رسريتًوفيوك ّلوجتنبومبوجوسنبوسفحاتةاوبمتويقاّم ومبوخامت اووكتفخوسصلومعوسآلخريبوبتفمحتدثةو
سفضوريةاوسببتدلوسفريت لاوبتإ تفةوتفعوسفخحضازوعلعوسفخضكاروسإباسعياوسبنويروسفم ترس اوسسفخعلمو
ويقار ومب وسفخرفا وسسفخسلاة و((Sanders, 2011ا وم ّمت وأدّى وتفع وزيتدة وعادو
بنرق ومدخلضةا وسبحخاق ٍ
مسخداما وبشك ٍل وهت ٍل؛وفخاوأكاوبخريرونشرب وهائةوسمبصتم وسبخباةوسفمعلومت و()9341وبزسياوعادو
مسخدامي وشبكت وسفخوسصل وسمجخمتعيا وحاث وأشتر وتفع وأن وعاد وسفمشخركاب وسفمسخداماب وفدامت و
سإنخرنتوفيوسفمملكةوبلغو43وملاونومسخدا وفيون تيةوسفربعوسفأتنيومبوعت و()4192اوكمتوأشترو (Arab
) social media report, 2017وتفعوأنومعلمومسخداميوموسيقعوسفخوسصلوسمجخمتعيوهمومبويبو
سفشبت وفيوسفماسرسوسسف تمعت وبابوأعمترو()41-94ويبةاوببسبةو .%33.4و
سبتفرغم وم ّمت وحخّخ وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني ومب وتي تبات ا ّ
وتم وأن وسفحخت ق وسفخّتريداةو
ّ
أس حتوأنومتوأحاث ومبوبخاّ وسبنوراويقتبل وسعخاس س وسيقاتيتوأخاليقاّة )(Odior & Banuso, 2012و
أفرزهتوسفخّو اقوغاروسفوسعيوأسوغاروسفمسؤسلاوسفيوبعضوسألحاتنويكونومخعماسًوب ادوتفحتقوسفاّررو
بتآلخر؛ووفخاوي لوسيخداس وسفكمباوبروسربكت وجرس موسأنشنةوغارومشرسعةوعبروسفضات وسإفكخرسنياو
كتفخرصبة وسسخخرسق وسفدصوصاة وعبر وموسيقع وسإنخرنتا وسم تجمة وأج زة وسفكمباوبر ومب وخاللو
سفضارسيت اوستريتلوريت لوغارومرغوبةوعبروسفبرياوسإفكخرسنياوسسيخداس وكتمارس وسف تبقوسف وسلاو
ّ
هذسوويعبيوأنوهبتكوعاليقةوسس حةوبابوسيخداس و
(دسمتنياو (Odior & Banuso, 2012 ) )4199وس
سفضات وسإفكخرسنيوسسفسّلوكوغاروسألخاليقيو(سف ريمةوسفمعلومتباة)وسهوومتوياعو وفلخلقوسختصةوفاىو
سفم خمابوسسفم باابو) .(Johnson, 2001و
ّ
ويقاوخلقوبنورس وجاياةاوسيقاتيتوشت كةو
نوروفيوبكبوفوجاتوسفمعلومت
ّ
سيرىوسفبتحأونوأنوسفخ ّ ّ
علعوسفمسخوىوسألخاليقياوسألمروسفذيوأدىوتفعوطرحوسفعاياومبوسفخّستؤم وحولوسألخالقاوبحاياسوفيو
بلكوسفمبتطقوسفخيوبش اوبنورسوهت الوفيوبكبوفوجاتوسفمعلومت وعلعوسفرغمومبوسفضوس اوسفكبارةوسفمسخماةو
مب تاوسيحادو"فوريخروسموريسون" Forester and Morrisonبلكوسفخاتيتوفيويبعوفئت وسهي:و
سف رس موسفحتيوباّةوسأمبوسفحتيو اويريقةوسفبرم ات وسحخوقوسفملكاّةوسفضكريّةاوب كاروسفحتيو وسخلقو
سفضارسيت ا وتفشتل وأنلمة وسفحتيب وسسفمعلومت ا وسنخ تك وسفدصوصاةا وسآلثتر وسمجخمتعاة وفلذكت و
سمصنبتعياوحويبةومكتنوسفعملو).(Forester & Morrison, 1994وو و
ببتسفت وسفبلريت وسب تهت ومدخلضة وفي وبضسار وسفسلوك وغار وسألخاليقيا وسذفك وفخعاد وأبعتدو
سفلتهرة؛وف يوتفرسزس وفعوسملوذس وجوسنبويقتنوناةوسثختفاةوسسجخمتعاةاوبؤثروب توسبخ ثر(يلاما.)9119و
فذسويربن تو"أمالودسركتيم"وEmile Durkheimوبسرعةوسفخااروسفذيويحاثوفيوسفم خمعاوتذويخول":و
تنوهبتكوعاليقةوطرديةوبابوسفسلوكوغاروسألخاليقيوسسفخااروسفذيويحاثوفيوسفم خمع"اوسيعاوسفدرسجو
عبوسفاوسبطو تهرةوسجخمتعاةوطباعاةوموجودةوفيويت روسفم خمعت وسإنستناةاوسيرىوأنوسفمشكلةوبكمبو
فيوسخخالدومعامب توببعتوفلزمتنوسسفمكتناوفإنوسفكأتفةوسفسكتناةوفيوم خمعومتويقاوبؤديوتفعوببوعوسفم باو
سبعادوسألدسسراوممتويضايوتفعوبكويبوبشكالةونوعاةوماتيرةوفلخركابةوسمجخمتعاةوسفستبخةوفلم خمع.وستذسو
سيقعوسفخااروبشكلويريعوببع وباارويريعوفيوسفدصت صوسفخيوبمازوسف متعةاوسبتفختفيوفإنوسفمعتيارو
سمجخمتعاةوبب توسباعقاوسبضخاوفتعلاخ توفيوسفم خمع.وسهذسويدلقوزيتدةوفيوسألنوميو(سنعاس وسفختنوناةو
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أمتو"ماربون"و Mertonوفإن ويرىوأنوهبتكوعاليقةوطرديةوبابوسربكت وسف ريمةوسسأليتفابو
س فخيويخببتهتوسألفرسدوفيويبالوبحخاقوسألهاسدوسفخيويرغبونوفيوبحخاخ تو(سفمصرسبياو)4113وسيبنلقو
بضسارهوفلسلوكوغاروسألخاليقيومبونلرب وفأختفةوسفم خمعاوفللم خمعوثختفةومشرسعةوبمترسو انتوثختفاتو
علع وأفرسدها وفخكون ويباال ومبتحت وفخحخاق وسألهاسدا وبختبل ت وثختفة وغار ومشرسعةا وسيرفا ت وسفم خمعو
سيقوسناب .وستنوسفخبتيبوفيوخصت صوسفم خمعوسمجخمتعاةوسسميقخصتديةوبدلقوببتيبتًوفيوسفسبلوسفخيويدخترهتو
سألفرسدوفخحخاقوأهاسف م.وسسفخت ًوف ذسوسمعخختدوفإنوسفضردوسفذيويع زوعبوبحخاقوهاف وبتفسبلوسفمشرسع و
ينورويبالً ومبخكرةوغارومشرسعةنوأطلقوعلا تو"وسمنحرسد وسمبخكتري"اوسبذفكويدرجوعبويقوسنابو
سعردوسف متعةو(رمزياو .)9111و
كمتويرى"كلوسرداوسأسهلب"  Cloward and Ohlinأنوفكلومبوسفنبخةوسمجخمتعاةوسببت و
سفضرصوب ثاروعلعويلوكوسفضرداوسدع ومربكت وسف ريمة؛وفعبامتويضشلوسفضردوفيوبحخاقوأهاسف ويل وتفعو
بحمالوسفبلت وسمجخمتعيومسؤ سفاةوفشل اوسياعقوشعورهوبتمنخمت وتفعوسفم خمعوسشرعاةوسفخوسنابو
سسفاوسبط وسمجخمتعاةا ويخود وهذس وتفع وبكويب وسب تهت ويلباة ويقا وبافع وتفع وسفخات وب عمتل وتجرسماةو
(سفمصرسبيا و .)4113وسيرجع وأصحت ونلرية وسفصرسع وسفأختفيو تهرة وسفسلوك وغار وسألخاليقي وتفعو
حتم وسفخصترعوسفأختفيوسفخيوبدلقودرجةومبوسمرببتكوفيوسفم خمعاوم ّمتوي عل مويباحونوألنضس مويلوكتًو
غارومخبولوفيويبالوبحخاقوطموحتب ماودسنوسفبلروفشرعاةوهذسوسفسلوك.وسهيوببخ وعبوتصتبةوببت و
سفم خمعوبمتويسمعو(سألنومي)و(عمراو .)2005و
ووووووووووووتن ومشكلة وجرس م وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني وفاست وفي وسفأورة وسفمعلومتباةو
سسإفكخرسناة وسفمخزسياةا وبل وفي وسأليتس وسمجخمتعي وسسألخاليقيا وسهو ومت وأس حـــ و"جام ومور"و
James Moorوفيومختفـــ وسفخايم"متوهيوأخاليقات وسفكمباوبر"اوحاثوأشتروتفعوأنومشكلةوأخاليقاـــت و
سفكمباوبروبعـــودوفسببابوأحاهمت:و(خلووسفساتيت وممتويو حوكاضاةوسيخداس وبكبوفوجاتوسفمعلومت )او
أسوأنوسفساتيت وسفخت مةوغارومال مةاوسسألخرويعودوفلضرسغوأسوسفخشويشوسفمضتهاميو).(Moor, 1985و
سهوومتويؤكاوأهماةوسفبحثوعبوسفسبلوسفخيوبس موفيومعتف ةوبلكوسأليبت وسفخيويبش وعب توسفسلوكوغارو
سألخاليقي .و
وووووووووووسيعاوسمنخمت وسفايبيوأحاوسفمخاارس وسفم ّمةوسسفمؤثرةوفيويلوكوسألفرسدوسأخاليقاتب ماو
(وسفيوهذسوسفساتقويقت و"يااضريا" ) Siegfried, 2004و)وبارسيةوهاف وسيخخصت وآرس وسفنال وحولو
مو وع ويقرصبة وسفبرم ات وسبحمال وسفموياخع ومب وسإنخرنت؛ وسيقا وطبخت وعلع وعابة ومخ تنسة ومبو
ّ
وأنوهبتكوعادسًويقلاالًومبوسفخاارس وفيو
جتمعخابوتحاسهمتوكتثوفاكاةاوسأخرىوغاروذفكاوسأ ر وسفبخت
آرس وسفنلبةوفامتويخعلقوببسخوسفموسدوغاروسفمصرحوب تاوسأنّ ومويوجاوسرببتطوكباروبابوموسيققوسفنال و
ّ
تمعةاوسأنونسبةوفاستويقلالةومبوسفنال وسعخبرسسوسفسلوكات وسألخرىوسفمشكوكوفا تو
سسمنخمت وسفايبيوفل
مخبوفةوأخاليقاتً .و
ووووووووسبرببطوبائةوسفعملوسأخاليقاتب وبتيخداس وسفضات وسإفكخرسنياوسهذسوسمرببتطودفعوكأارسًو
مبوسف تمعت وتفعوباري ومتدةوفيوأخاليقات وسفعملاوسيقاوأ ّكا ودرسيةو"جونغ"و)(Jung, 2009اوسفخيو
طبختوعلعوطال وسف تمعت وفيوسفاتبتناوب ثاروسفبائةوسمجخمتعاةوسسفأختفاةوسسألخاليقاةوسفمحانةوبتفنال و
علع وسألحكت وسألخاليقاة وسفمخعلخة وبخكبوفوجات وسفمعلومت ؛ وسبوصلت وتفع ّ
وأن وأخاليقات وبكبوفوجاتو
ّ
وسسفحقو
سفمعلومت وسسمبصتم وبخ ثر وبتفعوسمل وسألخاليقاة وسسفلرفاةا وسأن ومضتهام وسفعاسفة وسسإنصتد
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سألخاليقيوبؤثروفيوسألحكت وسألخاليقاةوف ؤم وسفنال وفيوجماعوسفمعاال وسألخاليقاةوسفمخعلخةوبخكبوفوجاتو
ّ
.وسيقاوببابوأن وسمفخزسمت وسسفمبتفعوسفختنوناةوفلم خمعوبؤثروب ثارس ً و عاضت ً وفيو
سفمعلومت وسسمبصتم
ذفك.وسيقاويخصردوسفنال وبشكلوغاروأخاليقيوفيوسفمست لوسفمخعلخةوبخكبوفوجاتوسفمعلومت وسسمبصتم و
تذسوكتنتوهذهوسفسلوكات ومخبوفةوثختفاتًوأسوبخلاايتًاوأسومويبلروتفا توعلعوأن تومبوسفدن وأخاليقاتً .و
سهافتودرسيةو محما سكريموسحساب و()Mohamed, Karim, Hussein, 2010وتفعو
بحث وسفعاليقة وباب وأخاليقات وسفعمل وسإيالمي وسباب وموسيقق وسألفرسد وسسب تهتب ما وسأخاليقات وسيخداس و
سفحتيو اوسسفر توسفو اضيوسس مفخزس وسفخبلامياوسسفخيوطبختوعلعوعابةومبوأعات وهائةوسفخاري او
ّ
وأن وأخاليقات وسفعمل وفي وبائة وسف تمعةا ومرببنة وبموسيقق وسألفرسد وب ته وأخاليقات وسيخداس و
سيقا وأ ّكا
سفحتيبوسآلفيوسسفر توسفو اضيوسسفخبلامياوكمتوأشتر وسفارسيةوتفعوأنوجب وسفضردوأحاوسفعوسملوسفخيو
بؤثروعلعوسفمويققومبوسفخرسرس وسألخاليقاة .و
سيعاوسفخعلاموأحاويبلوبحخاقوسفوعيوب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنياوسهوومتوأكاهو
"يبونتيقل" و) (Sponaugle, 2008وفي ودرسيخ وحول وأهماة وسفخعلام وفي وبحخاق وسفوعي وب خاليقات و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسني؛وفخاوأكا وسفارسيةوأنوسفمبته وسفخعلاماةوسسفارسس وسفخاريباةوبرفعومسخوىو
سفوعيوفاىوسفنال وحولوأخاليقات وسفكمباوبر.وكمتوأ ّكاوكلٌّومبو"مسرس وستيمتعال"وMasrom and
Ismailو ّ
أنوسفنال وسألكأروبعلامتًوهموأكأرويقلختًوبش نوسفخاتيتوسألخاليقاة.وم ّمتويعبيوأ ّن موأكأروسعاتًوألهماةو
سفوعي وسألخاليقي وفخ بب وسفويقوع وفي وجرس م وسيخداس وسفضات وسمفكخرسناة و (Masrom & Ismail,
) .2008و
كمتويلعبوسفخعلاموأياتودسرس ًوم ّمت ًوفيوببماةوسفخاموسألخاليقاةوفاىوسفمخعلمابوفخحخاقوسألهاسدو
سفمرجوةوفموسج ةوسفموسيققوسفمدخلضةوفيو لّومتويش اهوسفم خمعومبوباارس وسفا وأزمةوأخاليقاّة.وسيركزو
ّ
جونوديويوعلعوأهماةوسفخعلاموفيوبعزيزوسألخالقوسحمتيخ تاوبتعخبترهوعملاةوأخاليقاةاوسيرىوأنوسفخعلامو
طريخةوأيتياةوفلخخا وسسإصالحوسمجخمتعي.وسيقاوببتسلوفيوكختب و"نلريةوسفحاتةوسألخاليقاة"ودسروسإيقبتعو
سفعخليوفيوغرسوسفخاموسسألخالقاوسيرىوأنوسفماحوسسفذ اوسسفخحلالوسسفخحريماوسسفأوس وسسفعخت ومويعاو
كتفاتً؛وفتأليتسوفيوسألخالقوهوومعرفةوأيبت وسفعتدس وسفخيونخو وب ت؛وفلخ كاومبوسفمعتياروسفخيوبامبو
أن توعتدفةاوسأنومبوياعونوسفختنونوسيشتركونوفيوتي تدوسفعتدس وسفخيويضخرضوأنوبكوناوفاي مورؤيةو
َّ
اوستموفإن وسألعمعوياخودوسألعمع(سفسودسنيا.)4199وكمتويرىوديويوأنو
سس حةوفحخاخةوبلكوسألي
سألخالقوفاستوتموب سااسوفلوسيقعوسفباوفوجيوسسفعلميوسسفأختفيوسفمكخسباوممتويافعوسفضردونحووسفحركةو
سسفخخا اومعوب كااو رسرةوسفخكاقومعوسفبائةوسيقاموسإنستناةوسفقونسقوفلسضيومب يويخال ومعومخنلبت و
سفعصرو(دهو او .)4111و
سيُعاّوسفمسخوىوسفخعلاميوأحاوسفمخاارس وسفم ّمةوفيومسخوىوسعيوسفنال اوتموأنوسفارسيت و
سفخيوأجريتوفيوهذسوسفم تل وأكا وأنومسخوىوسفوعيويقاومويدخلقوكأارس وبابوسفمسخويت وسفخعلاماةو
سفمدخلضةوفيونض وسفمرحلة.وسهوومتوأكاب ودرسيةوسيتدس اوستيتدس اوسعتشوراوسخوسصب و Iyadat,
) )Iyadat, Ashour, Khasawneh, 2012وسفخي وهافت وتفعوبحايا ومسخوى وسعي وسفنال وحولو
أخاليقات وبكبوفوجات وسفكمباوبر وفي وسف تمعةوسف تشماة وفي وسألردن؛ وسدرسية وسبوفريبوه وسباتموه وستفاوسو
()Abolarinwa, Tiamiyu, & Eluwa, 2015اوسفخيوهافتوتفعوبحثومسخوىوسعيوطال وسفخعلامو
سفعتفيوب مبوسفكمباوبروسأخاليقات و سفكمباوبروفيونا اريتاوسيقاوبوصلختوتفعوأنوسفمسخوىوسفارسييوفا و
مبوسفارسريوأنويكونوف وب ثاروعلعومسخوىوسعيوسفنال وب خاليقات وسيخداس وأج زةوسفكمباوبر .و
و
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سسفمملكة وسفعرباة وسفسعوديةا وكاارهت ومب وسفاسلا وأسفت وأخاليقات وسفخعتمل ومع وسفضات و
سإفكخرسني وسهخمتمت ً وسس حتًا وسحرصت وعلع وتكست وشبتب ت وسفم ترس وسسفمعترد وسفخي وبمكب م ومبو
سيخداس وسفضات وسإفكخرسنياوسهوومتوأكاب ودرسيةو(سفخحنتنيا)2011وسفخيوهافتوتفعوسفكشقوعبو
سب تهت وسفشبت وسفسعوديونحووسإنخرنتاوسسفكشقوعبوسفمخاارس وسفشدصاةوسسأليريةاوسخصت صو
سم تم وسيخداس وسإنخرنتوسفمؤثرةوفيوسب تهت وسفشبت وسفسعودي.وسيقاوأ ر ونخت وسفارسيةوأنو
سب تهت وسفشبت وسفسعودي وبمال ونحو وسإي تباة وفي وم مل تا وكمت وكشضت وسفارسية وأن وسب تهت وعابةو
سفارسيةوبكونوأكأروسبستيقتًونحووسإنخرنتوفيوسف وسنبوسفمخعلّخةوبتألبعتدوسفأختفاّةوسسألخاليقاّةاوسسمجخمتعاّةو
ياوعباومخترنخ توبتفبُعاوسأليريوسبُعاوسفخعلاموسف تمعيوسأليقلوسبستيقتًو
سسفخاموسإي تباّةاوسسفخوسفقوسمجخمتع ّ
نحووسإي تباّة.و و
سفيو لّوهذهوسمب تهت وفاىوسفشبت اوسسنخشتروسفممتريت وغاروسألخاليقاّةوفيوسيخداس وسفضات و
سإفكخرسنياوأصبحوسفبحثوعبوسيت لوبوفاروأمبوسفمعلومت اوسسفحاّومبوسف رس موسفخيوبخ ّموعبروسفضات و
سإفكخرسنيوأمرسًوملحتًووف ماعومسخداميوهذهوسفخخباةاوميامتوأنوسفعتملوسفبشريوهووسفعتملوسفر ا وفيو
مألوهذهوسف رس ماوفخاوأصبحوسنعاس وسألمبوسسميخداس وغاروسألخاليقيوفلكمباوبروخنرسوعتفماتوسمصارو
يقلقاوممتويعبيوأنوسفعاليقةوبابوبكبوفوجاتوسفمعلومت وسسفسلوكوسألخاليقيوبحتجةوفلخعزيزاوسأنوسفخاتيتو
غار وسألخاليقاة وسفبتشئة و وبخنلب وبوجا وسألفرسد وسسفم بااب وسسفمخعلماب وفخعزيز وسفخاما وسببماة وسفوعيو
سسفم ترس وسفمبتيبةوفذفكو(.(Johnson, 2001وسهوومتوأدىوبكأارومبودسلوسفعتفموتفعوتصاسرويقوسنابو
مدخلضةاوبتإ تفةوفخببيوسفخوسنابوسفخيويبخ توسف ائت وسفوطباّةوسسفاسفاةوفمعتف ةوسفخاتيتوسفمخعلخةوب مبو
سفكمباوبر وسأخاليقات وسيخداسم ) . (Fortinet, 2009وسمؤخرس وسعخما وسفوميت وسفمخحاة ومعتيارو
سعخمتدوبرسم ونلموسفمعلومت اوسفخيوبخنلبوأنوبكونوأخاليقات وسيخداس وأج زةوسفكمباوبروجز سًومبوكلّو
برنتم ومعخما .و
فخاوفر توسفحتجةوميخداس وسبو اقوسفخخباةوعلعومؤيست وسفخعلاماوسمب تومؤيست وسفخعلامو
سفعتفيا وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني وبشكل وسسيعا وسبو اض وفي وتجرس وسألبحتث وسبدزيب وسفباتنت او
سغارهتومبوسألنشنة.وسهكذسوأصبحوسفنال وسسفمو ضونومبوأكأرومسخداميوسفضات وسإفكخرسنيوبشكلو
يومياوهذسوسفخزسياوصتحب وبزسياوفيومعالوسف ريمةوسفمعلومتباةاوممتوجعلوسفحتجةوفخوعاةوسفنال وب مبو
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مشكلة الدّراية
فخاوأي موسفخنوروسفخكبوفوجيوسفسريعوفيو وروعصروسفمعلومت اوسزيتدةوعادومسخداميو
أج زة وسفكمباوبر وسفشدصاة وسسفشبكت ا وسببلام ويقوسعا وسفباتنت وسفمركزيةا وسبنباق وسفبرم ات و
سفمخنورة .وسأشتر و"يختمتبالوز" و Stamellosوتفع وأن وسفأورة وسفخي وش اب ت وبكبوفوجات وسمبصتم و
سسفمعلومت وفي وسفعخايب وسفمت ااب وأد وتفع وبويع وفرص وم رمي وسيقرسصبة وسفكمباوبر وفالبصتلو
ب ج زب وسسفشبكت اوسسفخعتملومعوسفباتنت وأسويريقةوسفمعلومت اوسسفخالعبوبتفحخت قوسفختريداةاوسخرقو
حرمةوسألشدتصوسسفمؤيست اوعبوطريقوسفوصولوفلملضت وسفدتصة.ووفاالوعبوباشاب تونوعتًوجاياسًو
مبوسفحرس وسهيوسفحرس وسفمعلومتباةاوسفخيويمكبوأنوب ادوسألمبوسفخوميوفلاسلوسسفم خمعت اوحاثو
ر ومب وخالف ت ونوع وجايا ومب وسف رس ما وكعملات وسفبسخ وسسفخخلاا وسسنخحتل وشدصات وعلع وشبكةو
سإنخرنتا وسسميخداس وغار وسفختنوني وسبوزيع وسفموسد وسفمحماة وبحخوق وسفنبع وسسفبشرا وأي وسنخ تكو
سفدصوصاة؛ وممت وي اد ومب وحخوق وسفمؤفق وسسفبتشرا وسسنخشتر وسألنشنة وسف اسمة وكخعتطي وسفمدارس و
سسفخرسي وف تاوسسنخشتروخنت وسفكرسهاةاوسب ترةوسف ب وسسيخارسجوسألطضتلوسفعوعتفموسف ب وسسف ريمةو
) .)Stamellos, 2007و
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سفكمباوبروسأخاليقاتب وحتجةوملحةاوفمعتف ةوسفخاتيتوغاروسألخاليقاةوسسألمباةوسفمخعلخةوبتيخداس وسفضات و
سإفكخرسني).)Abolarinwa et al., 2015و و
وسألسلوفمكتفحةوسف رس موسفمعلومتباّةاوسفذيوأيقاموفيوسفمملكةوسفعرباّةو
ي ّ
كمتوأشتروسفمؤبمروسفاسف ّ
سفسعوديّةوفيومايبةوسفريتضوعت و9342هـ () 4192واوتفعوبزسياوأعاسدوسف رس موسفمعلومتباّةوسخنورب تو
علعوأفرسدوسمؤيّست وسفم خمعاوسسربضتعومعالوسف رس موسفمعلومتباّةوفيوسفمملكةوسيقلّةوسفوعيوبدنورب تاو
سبا ّمبت وبوصات وسفمؤبمروسفخ كااوعلعودسروسفمؤيّست وسفخعلاماةوبخامابوسفمبته وسفخعلاماّةوسفخوعاّةو
بدنروسف رس موسفمعلومتباّةاوسآثترهتوعلعوسفم خمعاوسطرقوسفويقتيةوسسيت لوسإبالغوعبوهذهوسف رس م؛و
فذسوحتسفتوسفارسيةوسفحتفاةوسفخعردوتفعودسروسف تمعت وسفسعوديّةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسياتيت و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبوسج ةونلروسفنال وأنضس م .و
و
أيئلة الدراية
بخلدصومشكلةوسفارسيةوفيوسإجتبةوعبوسفسؤسلوسآلبي :و
متودسروسف تمعت وسفسّعوديةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبو
سج ةونلروسفنال وأنضس ماوسفخس الوسإجتبةوعبوهذسوسفسؤسلاويمكبوب ز خ وتفعوسأليئلةوسفضرعاّةوسفختفاة :و
.9
.4
.4
.3
.5
.3

متوسفمصتدروسفخيوف توسفخ ثاروسأليقوىوفيوسعيوسفنال وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني؟
متودسروسف تمعت وفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبوخاللوسفخعلامو
سسفخاري ؟و
متودسروسف تمعت وفيوبوعاةوطالب توبعخوبةوسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيوغاروسألخاليقيومبو
خاللوسفاوسبطوسسفساتيت ؟ووووووووووووووووووووووووو
متودسروسف تمعت وفيوباريبوسفنال وعلعوأخاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبوخاللو
سفبحثوسفعلمي؟
ي وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيو(خامةو
متودسروسف تمعت وفيوبوعاةوسفم خمعوسفمحل ّ
سفم خمع)؟و
هلويدخلقودسروسف تمعت وسفسعوديّةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات و
سإفكخرسنيوعباومسخوىو(≤αو)1.15وبتخخالدوسفمخاارس :و(سفبوعاوسفكلاةاوسفمسخوىوسفاّرسيي)؟
أهداف الدّراية

وب ادوسفاّرسيةوبصضةوأيتياةوتفعوسفخعردوعلعودسروسف تمعت وسفسّعوديّةوفيوبأخاقوطالب تو
ب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنياومبوسج ةونلروسفنال وأنضس مومبوخالل:و(سفخّعلامو
ي) .و
ياوبوعاةوسفم خمعوسفمحل ّ
سسفخّاري اوسفاّوسبطوسسفسّاتيت اوسفبحثوسفعلم ّ
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أهميّة الدّراية
.9
.4
.4

يخكشقوسفارسيةوعبوسفمصتدروسألكأروب ثارسوفيويلوكوسفنال وسألخاليقيوعباوسيخداس وسفضات و
سإفكخرسنيوفخعزيزهتاوسسفافعوببتيقيوسفمصتدروفخضعالودسرهتوبشكلويؤثروفيويقاموسيلوكوسفشبت .
يود وبس م وسفارسية وفي وبشداص وسسيقع ودسر وسف تمعت وسفسعودية وفي وبأخاق وطالب تا وفاعمو
سف تمعت وفيومرسجعةوخنن توفخعزيزودسرهتوفيوسفخوعاةوبدنروسف رس موسفمعلومتباةاوسسفخأخاقو
ب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني.
ً
يقا وبشكل وهذه وسفارسيةا وبمعناتب ت وسفمعرفاّةا ومصارس وألصحت وسفخرسر وفي وسفمملكة وسفعرباّةو
سفسعوديّةاوفببت وسفسّاتيت وسف ّ
شبتباةوسفخيوبعملوعلعوبعزيز ودسر وسفمؤيست وسفمعباة وبتفشبت و
سدعم ت؛وفالربخت وب خاليقاتب موسيقام موسفخيوبحولودسنوسربكت وسف رس موسفمعلومتباّة.
حدود الدراية

الحدود الموضوعية و
وبخخصروسفارسيةوعلعوسفويقودوعلعودسروسف تمعت وسفسعوديةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات و
و
سياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيوفيوأربعةومحتسروهيوسفخعلاموسسفخاري اوسفاوسبطوسسفساتيت او
سفبحثوسفعلمياوسفدامةوسفم خمعاة .و
حدود مكانية:ووطبختوسفارسيةوعلعوسف تمعت وسفحكوماةوفيوسفمملكةوسفعرباةوسفسعودية .و
حدود زمانية:ووبموبنباقوسفارسيةوفيوسفضصلوسفارسييوسفأتنيوعت 1438و(.)4192
حدود بشرية:ووب ّموبنباقوهذسوسفبحثوعلعوطلبةوسف تمعت وسفسعودية .و
منهجية الدراية وإجرا اتها
منهج الدراية
سيةةةةةخدامتوسفبتحأةوسفمب وسفوصةةةةةضيوسفمسةةةةةحياومبوخاللوحكموسفنلبةوعلعودسروسف تمعة؛و
ب ادوسفويقودوعلعوسفاسروسفذيوبخو وب وسف تمعت وسفسةةةةعوديةوإكسةةةةتب موثختفةوأخاليقات وسيةةةةاتيةةةةت و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسني .و
مجتمع الدراية
و يخكونوم خمعوسفارسيةةةةةةةةومبوجماعوطلبةوسفبكتفوريوسوسفمبخلمابوفيوسف تمعت وسفحكوماةو
سف سعوديةوسفمخااةوعت و1438/1437هـةةةةةةة.وفيوسزسرةوسفخعلاموسفعتفيوفيوسفض صلوسفارس ييوسفأتنيوسسفبتفغو
عادهتو()41وجتمعةاوفيوكتفةوسفمسخويت وسفارسياةوسعادهمو()9311412وطتفب.و و
عينة الدراية
بكونتوعابةوسفارسيةةةةةةةةومبو()1552وطتفبو(742و طتف بًتاو810و طتفبة)اوسخخار وبنريخةو
عشوس اةوطبخاةاويحبتوسفقوسآلبي:
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بكمبوأهماّةوسفاّرسيةوسفحتفاّةومبوخاللوسألموروسفخّتفاة :و
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رسياةوعباوسفحمااوأحماويمتن

يةةةةةةحبتو( )8وجتمعت ومبو()41وجتمعةوحكوماةاوبعاوبخسةةةةةةام توتفعوجتمعت وحايأةوسفبشةةةةةة ةو
سجةةتمعةةت ويقةةايمةةةوسفبشةةةةةةة ةاوسبمويةةةةةةحةةبوأربعوجةةتمعةةت ومبوكةةلوم موعةةةوهي:وسف ةةتمعةةت و
سفبتشةةةةئة(جتمعةوطابةاوجتمعةوسفنت قاوجتمعةوسفخصةةةةاماوجتمعةوسألمارةونوره)اوأمتوسف تمعت و
يقايمةوسفبشةةةةةةة ةوفكتنتو(جتمعةوأ وسفخرىاوجتمعة وسفملكوعباوسفعزيزاوجتمعةوسممت ومحماوببو
يةةةعوداوجتمعةوسفملكويةةةعود)اوسمبوثموبموسفسةةةحبوسفعشةةةوس يوفأالثوكلات ومبوكلوجتمعةومبو
ّ
يوعلعوسفش ةعبوسفأالثةومخررس وفيوكتفةو
سف تمعت وسفمدخترةاوسبمودسخلوسفكلات ويةةحبوعشةةوس
سفمسخويت وسألربعةو:وسفرسبعوسسفستدسوسسفأتمبوسسفعتشرو(تنوسجا).
ّ
دسخلوسفشةةةةةعبوبموبوزيعو1600وسيةةةةةخمترةومب تو()551وفل تمعت وحايأةوسفبشةةةةة ةو(911ذكوراو
ّ
421وتنتث)اوسسزعتو()9151وسيةةةةةخمترةوعلعوسف تمعت ويقايمةوسفبشةةةةة ةو(391وفلذكوراو331و
فإلنتث)وبحاثوطبختوعلعوكتفةوسفنلبةوسفمخوسجايبوفيوسفشعبةويو وسفخنباق.و
بموتعتدةو()9514وسيخمترةاومب تو()9554وسيخمترةوصتفحةوفلخحلال.و و
أداة الدراية

فخحخاقوأهاسدوسفارسيةاوأعا وسفبتحأةوسيخبتنةاوبتمعخمتدوعلعوسألدبات وسسفارسيت وسفستبخةو
ذس وسفصلةوب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني.وسبكونتوسميخبتنةوفيوصورب توسفب ت اةومبو()28و
وسألسلوبتفباتنت وسألسفاّةو
عبترةاوبعاوبنباقوتجرس س وسفصاقوسسفأبت وعلا تومبوجز اب:وسهخموسف ز
ّ
ألفرسدوسفعابةاوأمتوسف ز وسفأتنيوفتخخصوبعبترس وبخا ودسروسف تمعت وسفسعوديةوفيوبأخاقوطالب تو
ب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنياوسزعتوفيو(و 4و)ومحتسروهي:ودسروسف تمعة وفيوو
بأخاق وطالب ت وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسمفكخرسني ومب وخالل وسفخعلام وسسفخاري ا وس مت و()8و
عبترس اوكتنوسفمحوروسفأّتنيوحولوسفاوسبطوسسفساتيت وسفخيوبخدذهتوسف تمعةوفخوعاةوسفنال وب خاليقات و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسنياوس متو()6وعبترس اوسكتنوسفمحوروسفأّتفثوعبوتجرس س وسف تمعةوحاتلو
بوعاةوسفنال وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبوخاللوسفبحثوسفعلمياووس متو)(8وعبترس او
توسفمحوروسفرسبعوفكتنوعبودسروسف تمعةوحاتلوبوعاةوسفم خمعوسفمحليوب خاليقات وسيخداس وسفضات و
أ ّم
ّ
سإفكخرسنيو(خامةوسفم خمع)اوس متو) (6وعبترس .وسي ابوسفنتفبوبتخخاتروسسحاةومبوخم ويقام:و
أسسفقوبشاةاوأسسفقاوموسفقوتفعوحاومتاوموأسسفقاوموأسسفقوبشاة .و
سفلخحخّقومبوثبت وسصاقوهذهوسميخبتنةاوبموبنباخ توعلعوأفرسدوسفعابةوسميخنالعاةوسفمكونةومبو()180و
طتفبًتوسطتفبةاوسسفخيوبموسخخاترهتوعشوس اتومبوبابوعابةوسفارسيةوسأليتياةاوسبموحست وسفأبت وسسفصاقو
علعوسفبحووسفختفي :و
أوالً :ثبات ايتبانة الضاا اإلكتروني
تم حساب ثبات عبارات ايتبانة الضاا اإلكتروني بطريقتين هما.
(أ)وحست ومعتملوأفضتوفـةةةوكرسنبت وCronbach’s alphaوفكلومحوروفرعيوعلعوحاةو(بعادوعبترس و
كلومحوروفرعي)اوسفيوك ّلومرةويخ ّم وحذدودرجت وتحاىوسفعبترس ومبوسفارجةوسفكلاةوفلمحورو
سفضرعيوسفذيوببخميوف وسفعبترة .و
( )وحسةةةةت ومعتمال وسمرببتطوبابودرجت وسفعبترةوسسفارجت وسفكلاةوفلمحوروسفضرعيوسفذيوببخميوف و
سفعبترة.وسسف اسلوريقمو()4ويو حومعتمال وثبت وعبترس وسيخبتنةوسفضات وسإفكخرسنيوبتف ّ
نريخخابو
سفسّتبخخاب .و
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حساب ثبات المحاور الضرعية والثبات الكلي اليتبانة الضاا اإلكتروني.

معتمال وثبت وسفمحتسروسفضرعاةوسسفأبت وسفكليوميخبتنةوسفضات وسمفكخرسنيو(نو=و )911و
و

9و
4و
4و
3و
و

عادو
سفعبترس و و

سفمحتسروسفضرعاةو و
دسروسف تمعةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبوخاللوسفخعلامو
سسفخاري و
سفاوسبطوسسفساتيت وسفخيوبخدذهتوسف تمعةو
فخوعاةوسفنال وب خاليقات وسيخداس وسفضات و
سإفكخرسني و
تجرس س وسف تمعةوحاتلوبوعاةوسفنال و
ب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبو
خاللوسفبحثوسفعلمي و
دسروسف تمعةوحاتلوبوعاةوسفم خمعوسفمحليو
ب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
سميخبتنةوككل و

معتملوسفأبت و
معتملوسفأبت وبنريخةو
معتملوأفضتو و
سفخ ز ةوسفبصضاةوفـو
فـوكرسنبت و
يبارمتن-وبرسسن و

1و

1.14

1.13

3

1.14

1.13

1و

1.14

1.14

3

1.13

1.15

 41و

1.12

1.11

ثانيًا :صدق ايتبانة الضاا اإلكتروني ويشمل
الصدق الظاهري
فلخ كاومبوسفصاقوسفلتهريوألدسةوسفارسيةاوبموعر توعلعوعادومبوأعات وهائةوسفخاري و
فيوبدصصت ومدخلضةاوسطلبومب موبحكاموسألدسةومبوحاثوسنخمت وسفعبترةوفلمحوروسفذيوصبضتو مب و
سفلمخاتسوككلاوسس ةةوحوسفعبترةاوسأهماخ تاوست ةةتفةوأيوعبترةويرسنومبتيةةبةوت ةةتفخ توفيدسةاوسفيو
ةةةةةو وآرس موبموحذدوخم وعبترس وست ةةةةةتفةوعبترباباوستجرس وسفخعايال وسفمنلوبةوفيوصةةةةةاتغةو
سفعبترس اوأسوبصةةةةباض توفيوسفمحوروسفذيوببخميوف اوفخصةةةةبحوسألدسةوفيوصةةةةورب توسفب ت اةوباةةةة ّمو()41و
عبترة .و
االتساق الداخلي و
بموحسةةةةةت وصةةةةةاقوعبترس وسميةةةةةخبتنةوعبوطريقوحسةةةةةت ومعتملوسمرببتطاوبابودرجةوسفعبترةو
سسفارجةوسفكلاةوفلمحوروسفضرعيوسفذيوببخميوتفا وسفعبترةاوفيوحتفةوحذدودرجةوسفعبترةومبوسفارجةو
سفكلاةةةوفلمحو روسفضرعيوسفةةذيوببخميوتفا ة وسفعبةةترةاوبةةتعخبةةتروأنوبخاةةةوعبةةترس وسفمحوروسفضرعيومحةةكو
فلعبترة.وسسف اسلوريقمو()2وسفختفيويو حومعتمال وسرببتطوعبترس وسيخبتنةوسفضات وسإفكخرسني .و
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بم وحست وثبت وسفمحتسر وسفضرعاة وسسفأبت وسفكلي وميخبتنة وسفضات وسإفكخرسني وبنريخخاب:و
سألسفعوعبوطريقومعتملوأفضتوفـوكرسنبت اوسسفأتناةوعبوطريقومعتملوسفأبت وبنريخةوسفخ ز ةوسفبصضاةو
اوفوجاوأنومعتمال وثبت وسفمحتسروسفضرعاةوسسفأبت وسفكليو
فـويبارمتن-وبرسسنوُ Spearman-Brown
فاليخبتنة وبتفنريخخاب ومربضعةا وممت ويال وعلع وسفأبت وسفكلي وفاليخبتنة وسثبت ومحتسرهت وسفضرعاةا وكمتو
بتف اسلوريقمو()9وسفختفي :و
و
جاسلو 9و

رسياةوعباوسفحمااوأحماويمتن

أخاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
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و
جاسلو 4و

ومعتمال وثبت وسصاقوعبترس وسيخبتنةوسفضات وسإفكخرسنيو(نو=و )911و
سفمحورو و
سألسل و
معتملوأفضتوسفعت و
فلمحور و
=و 1.144و
و
سفأتني و
معتملوأفضتوسفعت و
فلمحور و
=و 1.149و
و
سفأتفث و
معتملوأفضتوسفعت و
فلمحور و
=و 1.143و
و
سفرسبع و
معتملوأفضتوسفعت و
فلمحور و
=و 1.13و
و

سفعبترس و
9و
4و
4و
3و
5و
3و
2و
1و
1و
 91و
 99و
 94و
 94و
 93و
 95و
 93و
 92و
 91و
 91و
 41و
 49و
 44و
 44و
 43و
 45و
 43و
 42و
 41و

معتملو
أفضتو و
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.19
1.14
1.19
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.13
1.14

معتملوسمرببتطو
بتفمحورو( )9و
**1.23
**1.12
**1.14
**1.14
**1.19
**1.13
**1.14
**1.19
**1.12
**1.12
**1.12
**1.11
**1.12
**1.14
**1.21
**1.15
**1.14
**1.14
**1.21
**1.22
**1.14
**1.14
**1.11
**1.12
**1.19
**1.11
**1.13
**1.12

معتملوسمرببتطوبتفمحوروفيوحتفةو
حذدودرجةوسفعبترةومبوسفمحورو و
**1.31
**1.14
**1.23
**1.21
**1.23
**1.19
**1.23
**1.23
**1.11
**1.19
**1.11
**1.14
**1.19
**1.23
**1.24
**1.21
**1.25
**1.21
**1.24
**1.21
**1.23
**1.23
**1.13
**1.11
**1.12
**1.13
**1.11
**1.19

( )9معتملوسمرببتطوبتفمحوروفيوحتفةوسجودودرجةوسفعبترةو مبوسفارجةوسفكلاةوفلمحورووووو و
و**ودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو()1.19و و
يخاحومبوسف اسلوسفستبقومتويلي :و




ّ
أنومعتملوأفضتو فـةةةةةةوكرسنبت وفكلومحوروفرعياوفيوحتفةوحذدوكلوعبترةومبوعبترسب اوأيقلومبو
يوسفذيوببخميوتفا وسفعبترةاوفيوحتفةوسجودوجماعو
أسويسةةةةةةةتسيومعتملوأفضتوسفعت وفلمحوروسفضرع ّ
سفعبةةترس اوأيوأنوبةةاخةةلوسفعبةةترةومويؤديوتفعوسندضةةتضومعةةتمةةلوثبةةت وسفمحوروسفضرعيوسفةةذيو
ّ
.وأيوأنوك ّلوعبترةوبسةةةةةة موبارجةو
ببخميوتفا اوسأنوسيةةةةةةخبعتدهتويؤدّيوتفعوخضضوهذسوسفمعتمل
معخوفةوفيوسفأبت وسفكليوفلمحوروسفضرعيوسفذيوببخميوتفا .
ّ
أن وجماعومعةةتمال وسمرببةةتطاوبابودرجةةةوكةةلوعبةةترةومبوسفعبةةترس وسسفةةارجةةةوسفكلاةةةوفلمحورو
سفضرعيوس فذيوببخميوتف ا وسفع بترةو(فيو حت فةوسجودودر جةوسفع بترةوفيوس فار جةوسفكل اةوفلمحورو
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صدق أبعاد االيتبانة و
ب ّموسفخح ّخقومبوصةةةاقوأبعتدوسميةةةخبتنةوعبوطريقوحسةةةت ومعتملوسمرببتطوبابودرجةوكلوبُعاو
سسفارجةوسفكلاةوفاليةةةةةةخبتنةاوفوجاوأنوسرببتطوسألبعتدوسألربعةوبتفارجةوسفكلاةوفاليةةةةةةخبتنةوعلعوسفخرباب:و
1.11او1.19او1.14او1.11وسهيومعتمال وسرببتطومربضعةاوبحسةةةبومتوبشةةةاروتفا وأدبات وسإحصةةةت و
(.)Hinkle, Wiersma & Jurs 2003وسدسفةوتحصةةةةت اًتوعباومسةةةةخوى ( )1.10≤αممتويالوعلعو
صاقوأبعتدوسميخبتنة.ومبوسإجرس س وسفستبخةوب كاوفلبتحأةوثبت وس صاقوسميخبتنةوس صالحاخ توفخاتسو
سف ادوسفذيوأعا ومبوأجل  .و
األياليب اإحصائيّة
ب ّموسيةةخداس وعاةوأيةةتفابوتحصةةت اةوفلخحخقومبوثبت وسصةةاقوأدسةوسفارسيةةةاوسسإجتبةوعبوأيةةئلخ تاو
سهذهوسأليتفابوهي :و


معتملوأفضتوفـوكرسنبت و.Cronbach's Alpha Coefficient



معتملوسمرببتطوفـوباريونو.Pearson Correlation Coefficient



معتملوسفأبت وبنريخةوسفخ ز ةوسفبصضاةوفـويبارمتن/برسسنو.Spearman-Brown



سفخكرسرس وسسفبسبوسفمئويةوسسفمخوينت وسفحستباة .و



سخخبترومربعوكتيو(كت)4و.Chi-square



سخخبترو( )وT-Testوفلعابخابوسفمسخخلخاب.

معيار الحكم على النتائج
فخحايا ودسر وسف تمعت وسفسّعودية وفي وبأخاق وطالب ت وب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات و
سإفكخرسنياوب ّموسعخمتدوسفخّخساموفحاسدودرجةوسفحكمومبوخاللوسفمعتدفةوسفختفاة:وطولوسفضئةو=و(أكبرودرجةو
وأيقلودرجة)و÷وعادوباس لوسميخبتنةو=و()9-5و÷و3و=و1.11وفبحصلوعلعوماىوسميخ تبت وكمتويلي:جاسلو 4و

وسميخ تبت وسماىوكلّوسيخ تبةوحسبوسفخاري وسفمسخدا وفيوأدسةوسفارسية و
ماىوسميخ تبة
مبو3.41وتفعو5
مبو4.31وووأليقلومبو 3.41و
مبو4.31وووأليقلومبووو 4.31و
مبو9.11وووأليقلومبووو 4.31و
مبو9وووأليقلومبووو 9.11و

سميخ تبت و
أسسفقوبشاة و
أسسفق
أسسفقوتفعوحاومت
موأسسفق
موأسسفقوبشاة
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سفضرعيوسفذيوببخميوتفا )ودسفةوتحصةةةةت اًتوعباومسةةةةخوىو()1.10 ≤ αاوممتويالوعلعوسمبسةةةةتقو
سفاسخليوسثبت وجماعوعبترس وسيخبتنةوسفضات وسإفكخرسني.

رسياةوعباوسفحمااوأحماويمتن

أخاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
نتــائج الدّراية
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سؤال األول
إجابة ال ّ
"متوسفمصتدروسفخيوف توسفخ ّ ثاروسأليقوىوفيوسعيوسف ّ
نال وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني؟"و و
فإلجتبةوعبوهذسوسفسّؤسلوب ّم وسيخداس :وسخخبترومربعوكتيو(كت)4؛وفبحثوسفضرسقوبابوبكرسرس وسيخ تبت و
أفرسد وسفعابة وعلع وسفمصتدرا وسفخي وف ت وسفخ ّ ثار وسأليقوى وفي وسعي وسف ّ
نال وب خاليقات وسيخداس وسفضات و
سإفكخرسنياوكمتوفيوسف اسلوسفختفي :و
و
جاسلو 3و

نخت وسخخبترومربعوكتيوفبحثوسفضرسقوبابوبكرسرس وسيخ تبت وأفرسدوسفعابةوعلعوسفمصتدروسفخيوف تو
سفخ ثاروسأليقوىوفيوسعيوسفنال وب خاليقات وسيخداس وسفضات سإفكخرسني(ن= )9554و
و

سفمصــتدر و

9و
4و
4و

موسيقعوسفخوسصلوسمجخمتعي
سيت لوسإعال (:بلضزيوناورسديواوصحقاوم ال ) و
نشرس وهائةوسمبصتم وسبخباةوسفمعلومت .و
درسيخكوفيوسف تمعةومبوخاللو(مخررس اوأنشنةاو
سفعتفات اوناسس اودسرس اوسرشوعمل) .و
سفخضةةتعةةلومعوسأليقرسنو(أصةةةةةةةةايقةةت وسزمال ودسخةةلوسخةةترجو
سف تمعة).

3و
5و

سفخكرسر
( )9و
9422
441
944

14.41
49.43
2.13

341

41.44

531

43.21

و

سفبسبة و

يقامةوكت

4

 **9343.35و

()9وكتنويسمحوفلمسخ ابوبتخخاتروأكأرومبومصاروووو**ودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو( (α≤0.01و
يخاحومبوسف اسلوسفسّتبقومتويلي :و




سجودوفرقودسلوتحصةةةةت اًتوعباومسةةةةخوى()1.10≤αوبابوبكرسرس وسيةةةةخ تبت وعابةوسفاّرسيةةةةةو
ّ
فصتفحوبكرسرومصارو(موسيقعوسفخوسصلوسمجخمتعي).وأيوأنوأعلعونسبةومبوأفرسدوعابةوسفارسيةو
()14.41ويقاوسخخترسسو(موسيقعوسفخوسصلوسمجخمتعي)وعلعوأن توسفمصتدروسفخيوف توسفخ ثاروسأليقوىو
فيوسعيوسفنال وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني.
ّ
أنوسفمصةةةةةاروسفذيوسحخلّوسفمرببةوسفأتناةاومبوحاثوسفخ ثاروسأليقوىوفيوسعيوسفنال وب خاليقات و
سيةةةةةةخداس وسفضاةةةةةةت وسإفكخرسنيوهو:و(سفخضتعلومعوسأليقرسن:وأصةةةةةةايقت وسزمال ودسخلوسخترجو
سف تمعة)وببسةةةةةةبةو()43.21اوث ّموي بيوفيوسفمرببةوسفأتفأة:و(سفارسيةةةةةةةةوفيوسف تمعةومبوخالل:و
مخررس اوأنشةةةةةنةاوفعتفات اوناسس اودسرس اوسسرشوعمل)وببسةةةةةاةو()41.44اوسفيوسفمرببةو
سفرسبعة:و(سيةةةت لوسإعال :وبلضزيوناورسديواوصةةةحقاوم ال )وببسةةةبةو(.)49.43وأمتوسفمرببةو
سألخارةوفخاوسحخل توسفمصار:و(نشرس وهائةوسمبصتم وسبخباةوسفمعلومت )وببسبةو(.)2.13وسيقاو
بباسوهذهوسفبخا ةومخويقعةاوفكونوسيت لوسفخوسصلوسسأليقرسنوأكأرويقربتًومبوسفشبت وفيوأيوزمتنو
سمكتناوسبشةةالوسفويقتوسألكبرومبوحاتب موأيا ةتًوخاللوفخرةوبوسجاهموفيوسف تمعةاوسهووخالدو
ب ثاروسف تمعةوسفخيويخاةةةةةةونوفا توأسيقتبتًومحاسدةومخترنةوببتيقيوسفمصةةةةةةتدراوسيبنبقوهذسوسألمرو
علعونشةةرس وهائةوسمبصةةتم وسبخباةوسفمعلومت اوك حاومصةةتدروسفخأخاقوب خاليقات وسيةةخداس و
سفضاةةةةت وسإفكخرسنياوسفخيويخاةةةةحوأنّ توفموبكبوكتفاةوفخكونومصةةةةارسًويقويتًوفلخوعاةوب خاليقات و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسني.
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سؤال الثّاني و
إجابة ال ّ

جاسلو 5و

ونخت وسخخبترومربعوكتيوفبحثوسفضرسقوبابوبكرسرس وسيخ تبت وأفرسدوسفعابةوعلعوعبترس ومحورو(دسرو
سف تمعةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسفضات وسإفكخرسنيومبوخاللوسف ّخعلاموسسف ّخاري )و و

9و

4و

4و
3و
5و

3و

2و
1و

بخبتسلوسفمخرّ رس وسفاّرسياةو
مو وعت وأخاليقات وسيخداس و
سفضات وسإفكخرسني
بكسبوسف تمعةوسفنال و
م ترس وبمكب مومبوسإفمت و
بنريخةوب مابوسفحستبت و
سإفكخرسناة
بحذروسف تمعةوسفنال وبعاةو
سيت لومبوسفويقوعوفيوسف رس مو
سفمعلومتباة
بخت وفيوسف تمعةوفعتفات و
بخامبوسفخوعاةوبمدتفضت و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسني
بخاموسألنايةوسفنالباةوفعتفات و
فخوعاةوسفنال وب خاليقات و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسني
بعردوسف تمعةوسفنال وعلعو
سألفعتلوسفخيوبعاو مبوجرس مو
سفضات وسإفكخرسنيوسيحتيبو
علا توسفختنون
يو حوسأليتبذةوفوس اوسمفخزس و
ب خاليقات وسفضات وسإفكخرسنيو
مبوسفبتحاةوسفايباة
يو حوسأليتبذةوفوس اوبنباقو
أخاليقات وسفضات وسإفكخرسنيو
مبوسفبتحاةوسفعلماة و

سفخكرسر

454

545

432

431

32

سفبسبة

44.2

44.1

44.3

93.1

3.4

سفخكرسر

412

534

414

411

911

سفبسبة

91.1

45.1

91.5

91.2

2.1

سفخكرسر

495

522

495

439

913

سفبسبة

41.4

42.4

41.4

95.5

3.2

سفخكرسر

443

354

341

442

943

سفبسبة

93.3

41.4

42.9

49.9

1.9

سفخكرسر

431

352

333

451

941

سفبسبة

95.5

41.3

41.1

93.2

1.3

سفخكرسر

441

314

451

421

949

سفبسبة

41.3

49.9

44.9

92.3

2.1

سفخكرسر

454

532

442

445

911

سفبسبة

44.2

45.4

49.9

93.5

3.3

سفخكرسر

452

511

491

499

15

سفبسبة

44.1

41.1

41.1

94.3

5.5

سفمخويط

و سفعبــــــــترة و

سفخرباب و

موسفق و
بشاة و

موسفق و

موسفقو
تفعوحاو
مت و

مو
أسسفق و

مو
أسسفق و
بشاة و

يقامة
4
كت
 **455.2و

4.53

4

**413.5

4.34

5

**419.1

4.31

3

**442.3

4.49

1

**423.3

4.42

2

**444.3

4.41

3

**454.4

4.54

4

**354.3

4.51

9

**ودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو( )1.19و
يخاحومبوسف اسلوسفستبقوريقمو()5ومتويلي :و


سجودوفرقودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو()α ≤0.01اوباب وبكرسرس وسيخ تبت وعابةوسفاّرسيةو
فصتفح وسميخ تبة :و(أسسفق) و(سفذي ويمخا ومخوين ت ومب و 4.31وأليقل ومب و)3.41ا وعلع وجماعو
عبترس وهذسوسفمحوراوبتيخأبت وسفعبترةوريقمو(4او5او(6وحاثوكتنوسفضرقوفصتفحوسميخ تبةو(أسسفقو
ّ
).وأيوأنوأعلعونسبةاومبوأفرسدوعابةو
تفعوحاومت)و(سفذيويمخاومخوين تومبو4.31وأليقلومب4.31
سفاّرسيةاويوسفخونوعلعودسروسف تمعةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنياو
مبوخاللوسفخّعلاموسسفخّاري وسفمخا ّمبوفيوجماعوعبترس وهذسوسفمحوراوبتيخأبت وثالثوعبترس و
كتنتوأعلعونسبةومبوأفرسدوسفعابةويوسفخونوتفعوحاومتوعلا ت.
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و"مت ودسر وسف تمعت وفي وبأخاق وطالب ت وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني ومب وخالل وسفخّعلامو
سسفخّاري ؟و" و
فإلجتبةوعبوهذسوسفسّؤسلوب ّم وسيخداس :وسخخبترومربعوكتيو(كت)4وفبحثوسفضرسقوبابوبكرسرس و
وأفرسدوسفعابةوعلعوسفمحوروسألسلاوسحست وسفمخويطوسفحستبيوفلعبترس  .و
سيخ تبت
ّ

رسياةوعباوسفحمااوأحماويمتن

أخاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
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سبؤكا وهذه وسفبخا ة وأن وسف تمعت وبعمل ومب وأجل وبحخاق ودسرهت وفي وبوعاة وسبأخاق وسف ّ
نال و
ب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيا ومب وخالل وسفخعلام وسسفخاري ا ويوس وعب وطريق وسفمخررس و
سفارسياةوأسوسأليتبذةاوأسومبوخاللوسإجرس س وسفخيوبخو وب توفلخحذيرومبوسفويقوعوفيوسف رس موسفمعلومتباةاو
أ ّمتوسإجرس س وسفمخعلّخةوبإيقتمةوسفضعتفات وسفخوعويةوسفخيوبخام توسف تمعةوسسألنايةوسفنالباةاوجت وسيخ تبةو
سفنال و(وأسسفقوتفعوحاومت)اوهذسويعبيوأنوهبتكوفعتفات وسفكب توغاروكتفاةاوأ ّمتوفامتويخعلقوبخعريقو
سفنال وعلع وسألفعتل وسفخي وبعا و مب وجرس م وسفضات وسمفكخرسنيا وسيحتيب وعلا ت وسفختنونا وجت و
سيخ تبةوسفنال و(وأسسفقوتفعوحاومتو)وأياتًاوسيقاويعودوذفكوتفعوأنوهائةوسمبصتم وسبخباةوسفمعلومت و
يقاوغ ّ
ياوم ّمتوأثّروفيو
نتوهذسوسف تنباوسأعلبخ وفيومدخلقوسيت لوسإعال وسسيت لوسفخوسصلوسمجخمتع ّ
درجةوسهخمت وسف تمعت وببشرهتوسسفخ كااوعلعومامون ت .و
سؤال الثّالث و
إجابة ال ّ
"متودسروسف تمعت وفيوبوعاةوطالب توبعخوبةوسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيوغاروسألخاليقاّةومبوخاللو
سفاّوسبطوسسفسّاتيت ؟و" و
4
فإلجتبةوعبوهذسوسفسّؤسلوب ّم وسيخداس وسخخبترومربعوكتيو(كت )وفبحثوسفضرسقوبابوبكرسرس وسيخ تبت و
أفرسدوسفعابةوعلعوعبترس وسفمحوراوسحست وسفمخويّطوسفحستبيوفلعبترس اوفكتنتوسفبخت وكمتوبتف اسلو
سفختفي:و و
و

و

جاسلو 3و

ونخت وسخخبترومربعوكتيوفبحثوسفضرسقوبابوبكرسرس وسيخ تبت وأفرسدوسفعابةوعلعوعبترس ومحورو
(سفاوسبطوسسفساتيت وسفخيوبخدذهتوسف تمعةوفلخوعاةوب خاليقات وسيخداس وسفضات وسمفكخرسني)و و
و

9و

4و

4و

3و

5و

3و

موسفقو
تفعوحاو
مت و
411

441

سفبسبة

44.4

41.3

43.5

95.4

3.5

سفخكرسر

414

341

334

451

11

سفبسبة

91.5

41.4

41.1

93.9

3.4

سفخكرسر

424

333

311

443

944

سفبسبة

92.3

41.3

49.3

93.3

2.1

سفخكرسر

415

514

321

414

13

سفبسبة

91.3

44.3

41.1
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5.3
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314
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سفبسبة
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49.1
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5.5

سفخكرسر

413

549

333

921

11

سفبسبة

91.2

43.4

41.2

99.1

3.3

موسفق و
بشاة و

موسفق و

سفخكرسر

439

324

سفعبــــــــترة و
بعلبوسف ةتمعةةوفلنال وعبو
عخوبت وسربكت ومدتفضت و
بخعلقوبتيةةةةةخداس وسفضاةةةةةت و
سإفكخرسني
بنبق وسف ةةةتمعةةةة وعخوبةةةت و
ب ديباةوعلعوسفنال وسفذيبو
يةةةربةةةكةةةبةةةون ومةةةدةةةةتفةةةضةةةةت و
بةةةةتيةةةةةةةةخةدةةةةاس وسفةضاةةةةةةةةةةت و
سإفكخرسني
بعلبوسف تمعةوعبوسفخرسرس و
سفمخدذةوبحقوسفنال وسفذيبو
أيةةةت سسوسيةةةخداس وسفضاةةةت و
سإفكخرسني
يخاةةةةةةةمب ودفاةةةل وسفنةةةتفةةةبو
وسبطوسس حةوميخداس و
سفضات وسإفكخرسني
يو ةةةةةةةح ودفاةةةةل وسفنةةةةتفةةةبو
عوسيقةةبوسنخ ةةتكو ةةةةةةةوسبطو
سيةةةةةةةةةخةةةدةةةةاس وسفةةةضاةةةةةةةةةةت و
سإفكخرسني
ب لز وس ف ةةةةتمعةةةةة و طالب ةةةةتو
ب خاليقات وسيخداس وسفضات و
سإفةةةةةكةةةةةخةةةةةرسنةةةةةي وخةةةةةاللو
مشةةةةةةةةةتركةةةتب موسفدةةةترجاةةةو
بتيةةةةةم تو(مألوسفمؤبمرس او
أسوسألحاسثوسفريت ةةةةةةةاةوأسو
أنشنةوسفبتدي) و

**ودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو( )1.19و
222
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أسسفق و

مو
أسسفق و
بشاة و
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يقامة
4
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**433.9

**414.1

سفمخويط و
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يخاحومبوسف اسلوسفستبقومتويلي :و

سؤال الرابع
إجابة ال ّ
و"متودسروسف تمعت وفيوباريبوسف ّ
نال وعلعوأخاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبوخاللو
ي؟"و و
سفبحثوسفعلم ّ
سفإلجتبةوعبوهذسوسفسّؤسلوب ّم وسيخداس وسخخبترومربعوكتيو(كت)4وفبحثوسفضرسقوبابوبكرسرس و
سيخ تبت وأفرسدوسفعابةوعلعوعبترس وسفمحوراوسحست وسفمخويّطوسفحستبيوفلعبترس اوفكتنتوسفبخت وكمتو
بتف اسلوسفختفي:و و
و
جاسلو 2و
ونخت وسخخبترومربعوكتيوفبحثوسفضرسقوبابوبكرسرس وسيخ تبت وأفرسدوسفعابةوعلعوعبترس و(تجرس س و

ي)و و
سف تمعةوحاتلوفلخوعاةوب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبوخاللوسفبحثوسفعلم ّ
و

مو
موسفقو
موسفق و
موسفق و
تفعوحاومت و أسسفق و
بشاة و

سفعبــــــــترة و

يبشةةةروسأليةةةتبذةوفيوسف تمعةو
ً
أبحةةةتثةةةت وبخعلق وبةةة خاليقاةةةت و
9و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسني
سفةةر ومةةكةةخةةبةةةةة وسفة ةةةةتمةةعةةةةو
فلنال وبرسم وسفكشةةةةقوعبو
4و
يوأسوسفسةةةةةريقةو
سمنخحتلوسفعلم ّ
سألدباّة

مو
أسسفق و
بشاة و
931
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935
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 سجودوفرقودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو()α ≤0.01وبابوبكرسرس وسيخ تبت وعابةوسفاّرسيةوفصتفحو
سميخ تبة و(أوافق) و(سفخي ويمخا ومخوين ت ومب و 4.31وأليقل ومب و )3.41وعلع وجماع وعبترس وهذسو
سفمحوراوبتيخأبت وسفعبتربابوريقمو()4او()4اوحاثوكتنوسفضرقوفصتفحوسميخ تبةو(أوافق إلى حد
ما)و(سفخيويمخاومخوين تومبو4.31وأليقلومبو.)4.31وأيوأنوأعلعونسبةومبوأفرسدوعابةوسفارسيةو
يوسفخونا وبامفة وتحصت اةا وعلع ودسر وسف تمعت وفي وبوعاة وطالب ت وبعخوبة وسيخداس وسفضات و
سإفكخرسني وغاروسألخاليقاةاومب وخاللوسفاّوسبطوسسفسّاتيت وسفمخامبةوفيوجماع وعبترس وهذسو
سفمحوراوبتيخأبت وسفعبتربابو()4او(.)4
ّ 
أنوأعلعومخويطوفعبترس وهذسوسفمحوروبلغو()4.51وسكتنوفلعبترةو(بلز وسف تمعةوطالب توب خاليقات و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسني وخالل ومشتركتب م وسفدترجاة وبتيم ت و(مأل وسفمؤبمرس ا وسألحاسثو
سفريت اةوأسوأنشنةوسفبتدي))اوسهذسوسفمخويطويخعوفيوحاسدوسميخ تبةو(أسسفق)و(سفذيويمخاومبو
4.31وأليقلومبو.)3.41و
ّ 
أن وسفعبترباب و(بنبق وسف تمعة وعخوبت وب ديباة وعلع وسفنال وسفذيب ويربكبون ومدتفضت وبتيخداس و
ّ
ّ
سفضات وسإفكخرسني)او(بعلبوسف تمعةوعبوسفخرسرس وسفمخدذةوبحقوسفنال وسفذيبوأيتؤسسوسيخداس و
سفضات وسإفكخرسني)ا ويقا وسحخلخت وسفرببة وسفدتمسة وسسفرببة وسفستدية وسسألخارة وبمخويط و()4.41او
()4.43وعلعوسفخرباب.ووسهذسنوسفمخوينتنويخعتنوفيوحاسدوسميخ تبةو(أسسفقوتفعوحاومت).وسيمكبو
بضساروهذهوسفبخا ةوب نوسف تمعةويقاوبخو وبخنباقوسفعخوبت اوسفكبوموبعلبوفلنال وتجرس س وبنباقو
سفعخوبت وسفخ ديباةوأسوسإعالنوعب تاوسيقاوبكخضيوبتيخاعت وسفنتفبوسفمدتفقوسسفخحخاقومع اوسبنباقو
ّ
تمعةاوسألنوهذهوسفحتم وفرديّةاوفبويخمكبوجماعوسفنال ومبو
سفعخوبةودسنوسإعالنوعب توفيوسف
سمطالعوعلا ت؛وفذسويوسفقوعلا تاوفخطاوسفنال وسفذيبوسيقضوسوعلعوعملاةوسفابطاوأسويمعوسوب تومبو
خاللوببتيقلوسألخبتروباب ماوف ت وسميخ تبةوبـ(أسسفقوتفعوحاومت) .و

أخاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
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و

4و

3و

5و

3و

2و

1و

مو
موسفقو
موسفق و
موسفق و
تفعوحاومت و أسسفق و
بشاة و

سفعبــــــــترة و
بةةةاربةةةتُ وفيوسف ةةةتمعةةةةوعلعو
تجةرس س وبةوثةاةق وسفةمةرس جعو
ك ز ومبوأخاليقات وسيخداس و
سفضات وسإفكخرسني
ياةةةةةةعوسميةةةةةةتبذةوجز ً سومبو
درجةوسفخكتفاقوعلعوسمفخزس و
ب خاليقات وسيةةخداس وسفضاةةت و
سإفكخرسني
يختبعوأيةةةتبذببتوسفخز وسفنال و
ب خاليقات وسيةةخداس وسفضاةةت و
سإفةةكةةخةةرسنةةي وعةةبةةةةا وتعةةةةاسدو
مشتريعوسفخدرّ ج
يؤكةةةاوأيةةةةةةةةةتبةةةذببةةةتوعلعوأنو
مسةةةةةةةؤسفاةةةةة وسفحضةةةةت و علعو
أخاليقات وسيةةةخداس وسفضاةةةت و
ةةةةةةؤسفاة ةو
سإفكخرسنيوهيومسة
ةّ
ّ
سفنتفبوفخط
يكلضبتوسأليةةةةةةةتبذةوب معونخت و
سفبحوثوسفمرببنةوب خاليقات و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسنيو
سمعةةتف خ ةةتومبوسج ةةةونلرو
بدصّصبت
ب خ ّم وجتمعخيوبنرحومحتسرو
برببطوب خاليقات وسيةةةةةةةخداس و
سفضاةةةةةةةةةةت وسإفكخرسني وفيو
سفةةةةاسرس وسفمخكررة وفلملخخعو
ي ّ
وفلنال و
سفعلم ّ

رسياةوعباوسفحمااوأحماويمتن
مو
أسسفق و
بشاة و
912

سفخكرسر
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421
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913
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341
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يقامة
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**435.1

**413.3

**434.9

**445.4
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4.41
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4
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5

**ودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو( )1.19و
يخاحومبوسف اسلوسفستبقومتويلي :و
 سجودوفرقودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو()α ≤0.01اوباب وبكرسرس وسيخ تبت وعابةوسفارسيةو
فصتفحوسميخ تبةو(أسسفقوتفعوحاومت)و(سفخيويمخاومخوين ت ومبو 4.31وأليقلومبو)4.31وعلعو
جماعوعبترس وهذسوسفمحوراوبتيخأبت وسفعبترس وسفأّالثة:و()9او()5او()3؛وحاثوكتنوسفضرقوفصتفحو
ّ
).وأيوأن وأعلعونسبةاومبو
سميخ تبةو(أسسفق)و(سفخيويمخاومخوين تومبو 4.31وأليقلومبو3.41
أفرسدوعابةوسفارسيةاويوسفخونوتفعوحاومتوبامفةوتحصت اةوعلعوتجرس س وسف تمعةوحاتلوبوعاةو
يوسفمخامبةوفيوجماعو
سفنال وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنياومبوخاللوسفبحثوسفعلم ّ
عبترس وهذسوسفمحوراوبتيخأبت وسفعبترس وسفأالثةو()9او()5او(.)3
ّ
ّ 
أنوأعلعومخويّطوفعبترس وهذسوسفمحوروبلغو()4.53وسكتنوفلعبترةو(يختبعوأيتبذببتوسفخزس وسفنال و
وسإفكخرسنيوعباوتعاسدومشتريعوسفخدرج)اوسهذسوسفمخويطويخعوفيو
وسفضات
وسيخداس
خاليقات
ب
ّ
حاسدوسميخ تبةو(أسسفق)و(سفذيويمخاّومبو4.31وأليقلّومبو.)3.41و
 أنوسفعبترس وسفدمسةو(باربتُ وفيوسف تمعةوعلعوتجرس س وبوثاقوسفمرسجعوك ز ومبوأخاليقات و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسني)او(ب خ ّموجتمعخيوبنرحومحتسروبرببطوب خاليقات وسيخداس وسفضات و
ي وفل ّ
نال )او(ياعوسأليتبذةوجز ً سومبودرجةو
سإفكخرسنيوفيوسفاسرس
ّ
وسفمخكررةوفلملخخعوسفعلم ّ
ّ
سفخكتفاقوعلعوسمفخزس وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني)او(يكلضبتوسأليتبذةوب معونخت و
سفبحوث وسفمرببنة وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني وسمعتف خ ت ومب وسج ة ونلرو
صصبت)ا و(سفر ومكخبة وسف تمعة وفل ّ
ي وأس وسفسّريقةو
بد ّ
نال وبرسم وسفكشق وعب وسمنخحتل وسفعلم ّ
224
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سؤال الدامس
إجابة ال ّ
ي وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني و(خامةو
و"مت ودسر وسف تمعة وفي وبوعاة وسفم خمع وسفمحل ّ
سفم خمع)؟"و و
4
سفإلجتبةوعبوهذسوسفسّؤسلوب ّم وسيخداس وسخخبترومربعوكتيو(كت )وفبحثوسفضرسقوبابوبكرسرس وسيخ تبت و
يوفلعبترس اوفكتنتوسفبخت وكمتوبتف اسلو
أفرسدوسفعابةوعلعوعبترس وسفمحوراوسحست وسفمخويّطوسفحستب ّ
سفختفي .و
و

جاسلو 1و

ونخت وسخخبترومربعوكتيوفبحثوسفضرسقوبابوبكرسرس وسيخ تبت وأفرسدوسفعابةوعلعوعبترس ومحورو
(دسروسف تمعةوفيوبوعاةوسفم خمعوسفمحليوب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني)و و
و

موسفق و
بشاة و

موسفق و

موسفقو
تفعوحاو
مت و

مو
أسسفق و

مو
أسسفق و
بشاة و
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41.5

44.1

93.3

5.1

سفخكرسر

434
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413

991

سفبسبة

93.1

42.1

41.3

91.9

2.3

سفعبــــــــترة و

بخاّ وسف تمعةوأنشةةةةةةةنةو
سفعةةةةتفاةةةةت وفلم خمعو
ي وفةةلةةخةةوعةةاةةةةةو
 9و سفةةمةةحةةل ة ّ
بة خاليقاةت وسيةةةةةةةخ داس و
سفضات وسإفكخرسني

بعخةةاوسف ةةتمعةةةودسرس و
مةةوج ة ةةةةة وفةةلةةم ة ةةخةةمةةعو
 4و سفةةمةةحةةلةةي وفةةلةةخةةعةةريةةقو
بة خاليقاةت وسيةةةةةةةخ داس و
سفضات وسإفكخرسني
بخاموسف ةةتمعةةةوفعةةتفاةةت و
خةترجومحاطوسف ةتمعةةو
بمشةةةةةةةةةةتركةةةةة وج ةةةةت و
 4و مدخلضةةةةةوفي وسفم خمعو
فلخوعاةةةةةوبةةةة خاليقاةةةةت و
سيةةةةةةةخدةةاس وسفضاةةةةةةةةت و
سإفكخرسني
بشةةةةةةةة ّ ةةع وسفةة ةةةةتمةةعةةةةو
ّ
وسفنال وعلعو
مبتدرس
ببضاذوأنشةةةةةةنةوفلم خمعو
3و
ي وفةةلةةخةةوعةةاةةةةةو
سفةةمةةحةةل ة ّ
بمدةةتفضةةت وسيةةةةةةةخدةةاس و
سفضات وسإفكخرسني
يدصةةةةةةةصوسأليةةةةةةةتبذةو
ّ
جز ً سومب ومخنلبةةةةت و
 5و بةةةعةةةض وسفةةةمةةةخةةةرّ رس و
ألنشةةةةةةةةةنةةةةة وسفة ّ
ةةنةةةال و
فةةخةةوعةةاةةةةة وسفةةم ة ةةخةةمةةعو

يقامة
4
كت

**443.2

**445.1

**435

**414.2

**449.5
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سفمخويط و

4.39

4.39

4.41

4.41

4.42

سفخرباب و

9

9

3

4

5
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سألدباّة)ويقاوسحخلتوسفرببةومبوسفرسبعةوتفعوسفأتمبةوسسألخارةاوبمخوينت وبلاتو()4.41او()4.43او
()4.45او()4.44او()4.43وعلعوسفخرباباوسجماعوهذهوسفمخوينت وبخعوفيوحاسدوسميخ تبةوو
(أسسفقوتفعوحاومت).وسيضسروهذهوسفبخا ةوأنوسف تمعت ويقاويكونوبركازهتوسألكبروفيوم تلوسفبحثو
سفعلمي وعلع وطال وسفارسيت وسفعلاتا ومت وبعا ومرحلة وسفبكتفوريوسا وبتعخبترهت ومرحلة وتعاسدو
سفنال وإبختنوسفم ترس وسفبحأاّةوسب هال موفخبماةوم ترسب موسفبحأاّة .و

أخاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
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و

موسفق و
بشاة و

سفعبــــــــترة و

ي وبةةةة خاليقاةةةةت و
سفمحل ّ
سيةةةةةةةخدةةاس وسفضاةةةةةةةةت و
سإفكخرسني
ّ
تمعةوسفنال و
بش ّعوسف
علعومشةةةةةةةةةتركخ مومعو
يقةنةةةةتعةةةةت وسفةمة ةخةمةعو
يو(شةةركت او
 3و سميقخصةةتد ّ
سمؤيةةةةسةةةةت )وفخوعاةو
ّ
يو
سفةةم ة ةةخةةمةةع وسفةةمةةحةةل ة ّ
بة خاليقاةت وسيةةةةةةةخ داس و
سفضات وسإفكخرسني

موسفق و

رسياةوعباوسفحمااوأحماويمتن

موسفقو
تفعوحاو
مت و

مو
أسسفق و

مو
أسسفق و
بشاة و

سفخكرسر

411

343

314

444

994

سفبسبة

91.3

42.3

49.2

95.1

2.4

يقامة
4
كت

**415.1

سفمخويط و

4.45

سفخرباب و

4

**ودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو( )1.19و
يخاحومبوسف اسلوسفستبقومتويلي:
 سجود وفرق ودسل وتحصت اًت وعبا ومسخوي و( αو≤ )1.19وباب وبكرسرس وسيخ تبت وعابة وسفارسيةو
فصتفح وسميخ تبة و(أسسفق وتفع وحا ومت)ا وعلع وجماع وعبترس وهذسوسفمحور وعاس وسفعبترباب و()9و
س()4؛وأيوأنوأعلعونسبةومبوأفرسدوعابةوسفارسيةويوسفخونوتفعوحاومتوبامفةوتحصت اّةوعلعودسرو
سف تمعةوفيوبوعاةوسفم خمعوسفمحليوب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيوسفمخامبوفيوجماعو
عبترس وهذسوسفمحور.
ّ 
أن وأعلعومخويط وفعبترس وهذسوسفمحوروبلغو()4.39وسكتنوفك ّل ومب وسفعبترباب و(بخاّ وسف تمعةو
أنشنة وسفعتفات وفلم خمع وسفمحلي وفلخوعاة وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني)ا و(بعخاو
سف تمعة ودسرس وموج ة وفلم خمع وسفمحلي وفلخعريق وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني)و
سهذسوسفمخويطويخعوفيوحاسدوسميخ تبةوموسفقو(سفذيويمخاومبو4.31وأليقلومبو.)3.41و
أن وسفعبترس وسألربعة و(بش ّ ع وسف تمعة ومبتدرس وسف ّ
ّ 
يو
نال وعلع وببضاذ وأنشنة وفلم خمع وسفمحل ّ
فلخوعاةوبمدتفضت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني)او(بش ّ عوسف تمعةوسفنال وعلعومشتركخ مومعو
ي وب خاليقات و
يقنتعت وسفم خمع وسميقخصتد ّ
ي و(شركت وس ومؤيست ) وفخوعاة وسفم خمع وسفمحل ّ
سيخداس وسفضات وسإفكخرسني)او(بخاموسف تمعةوفعتفات وخترجومحاطوسف تمعةاوبمشتركةوج ت و
صص وسأليتبذةو
مدخلضة وفي وسفم خمعا وفلخوعاة وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني)ا و(يد ّ
وسفمخررس وألنشنة ّ
ي وب خاليقات و
جز ً س ومب ومخنلبت وبعض
ّ
وسفنال وفخوعاة وسفم خمع وسفمحل ّ
سيخداس وسفضات وسإفكخرسني) ويقا وسحخلت وسفربب ومب وسفرببة وسفأتناة وتفع وسفدتمسة وسسألخارةاو
بمخوينت وبلاتو()4.41او()4.45او()4.41او()4.42وعلعوسفخرباباوسجماعوهذهوسفمخوينت و
بخعوفيوحاسدوسميخ تبةو(وأسسفقوتفعوحاومتو).
و
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و أمتوبتفبسبةوفلمخوينت وسفكلاةوألبعتدوسيخبتنةوسفضات وسإفكخرسنيوفاو ح توسف اسلوسفختفي:

وسفمخوينت وسفكلاةوألبعتدوسيخبتنةوسفضات وسإفكخرسنيوسماىوسميخ تبةوسفخيويخعوفا توسفمخويطو( )9و
و

سفمحـتسر و

سفمخويط و

ماىوسميخ تبةوسفخيويخعوفا تو
سفمخويط و

سفخرباب و

4.34

أسسفق و

4و

4.34

أسسفق

9و

4.41

أسسفقوتفعوحاومت

4و

4.43

أسسفقوتفعوحاومت

3و

4.31

أسسفق

و

9و

دسروسف تمعةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسيخداس و
سفضات وسإفكخرسنيومبوخاللوسفخعلاموسسفخاري و
سفاوسبطوسسفساتيت وسفخيوبخدذهتوسف تمعةوفخوعاةو
سفنال وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
تجرس س وسف تمعةوحاتلوبوعاةوسفنال وب خاليقات و
يو
سيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبوخاللوسفبحثوسفعلم ّو
يوب خاليقات و
دسروسف تمعةوفيوبوعاةوسفم خمعوسفمحل ّ
سيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
لو
سميخبتنةوكك ّو

()9

بموبحويلومخويةةطودرجت وسفمحتسروتفعو5ودرجت وعبوطريقويقسةةمةوم موعودرجت وكلّومحوروعلعوعادوعبترسب اوفكيونسةةخناعوبحاياوماىو
سميخ تبةوسفخيويخعوفا توسفمخويط.و

4و
4و
3و
و

و
يخاحومبوسف اسلوسفسّتبقومتويلي :و
ّ 
أنوسفمخوينت وسفعت ّمةوفلمحتسروسفضرعاّةوميخبتنةو(ودسروسف تمعت وسف سّعوديةوفيوبأخاقوطالب تو
ّ
ب خاليقات وسيةةاتيةةت وسيةةخداس وسفضاةةت وسإفكخرسنيومبومبلوروسفنال وأنضسةة م)اوسمخا ومبو
()4.43وتفعو()4.34اوسيقاوسحخلوسفمرببةوسألسفعومحورو(سفاةةةةوسبطوسسفسةةةةاتيةةةةت وسفخيوبخدذهتو
سف تمعةوفخوعاةوسف ّ
نال وب خاليقات وسيةةخداس وسفضاةةت وسإفكخرسني)ا وسمحورو(دسروسف تمعةوفيو
بأخاقوطالب توب خاليقات وسيةةةخداس وسفضاةةةت وسإفكخرسنيومبوخاللوسفخّعلاموسسفخّاري )وبمخويةةةطو
()4.34اوسهذسوسفمخويطويخعوفيوماىوسميخ تبةو(أسسفق).ووم ّمتويشاروتفعوأنوعابةوسفارسيةومبو
طال وسف ةةتمعةةت وسفسةةةةةةعوديةةةويوسفخونوعلعودسروسف ةةتمعةةت وفيوبأخاقوطالب ةةتوب ة خاليقاةةت و
سيةةةاتيةةةت وسيةةةخداس وسفضاةةةت وسإفكخرسنياوسفمخاةةةمبوفيوهذيبوسفمحوريباوك حاوأه ّموأيةةةبت و
معتف ةوأيةةةةةةبت وسفسةةةةةةلوكوغاروسألخاليقيوسهوومتوأكاوعلا و"جام ومور"و James Moor,
).)1985
أنوسفمحوريبوسفضرعاابو(تجرس س وسف تمعةوحاتلوبوعاةوسف ّ
ّ 
نال وب خاليقات وسيةةةخداس وسفضاةةةت و
يوب خاليقات و
ي)او(دسروسف تمعةوفيوبوعاةوسفم خمعوسفمحل ّ
سإفكخرسنيومبوخاللوسفب حثوسفعلم ّ
سيةةةةةةخداس وسفضاةةةةةةةت وسإفكخرسني)ويقاوسحخالوسفمرببخابوسفأتناةوسسفأتفأةوبمخويةةةةةةطويخعوفيوماىو
سميةةةةةخ تبةو(أسسفقوتفعوحاومت)وبلاتو()4.43او()4.41وعلعوسفخرباب.وم ّمتويشةةةةةاروتفعوأنوعابةو
سفارسيةةةةةومبوطال وسف تمعت وسفسةةةةعوديةاويوسفخونوتفعوحاومتوعلعودسروسف تمعت وفيوبأخاقو
طالب توب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسمفكخرسنيوسفمخامبوفيوهذيبوسفمحوريب.
 أ ّمتوسفمخويّ طوسفعت ّ وميخبتنةو(دسروسف تمعت وسفسّ عوديةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسياتيت و
سيةةةةةخداس وسفضاةةةةةت وسإفكخرسنيومبومبلوروسفنال وأنضسةةةةة م)وبلغو()4.31اوسهوويخعوفيوماىو
ّ
ةاروتفعوأنوعابةوسفارسيةةةومبوسفنال ويوسفخوناوبوج وعت ّ او
سميةةخ تبةو(أسسفق)اوسألمروسفذيويشة
علعو دسروسف تمعت وسفسةةةةعوديةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسيةةةةاتيةةةةت وسيةةةةخداس وسفضاةةةةت و
سإفكخرسني.
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و

جاسلو 1و

رسياةوعباوسفحمااوأحماويمتن

أخاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
سؤال السادس
إجابة ال ّ
املجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة اإلمارات العربية املتحدة
المجلد (  ) 43العدد (  ) 3أكتوبر 9102

و"هل ويدخلق ودسر وسف تمعت وسفسّعوديّة وفي وبأخاق وطالب ت وب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات و
ي)؟" و
سإفكخرسنيوعباومسخوىو(≤αو)1.15وبتخخالدوسفمخاارس :و(سفبوعاوسفكلاّةاوسفمسخوىوسفاّرسي ّ
وسفإلجتبة وعب وهذس وسفسؤسل وب ّم وسيخداس وسخخبتر( ) و T-testوفلعابخاب وسفمسخخلخاب .وفكتنت وسفبخت وكمتو
بتف اسسلوسفختفاة:و و
و
جاسلو 91و

ونخت وسخخبترو( )وفارسيةوسخخالدودسروسف تمعت وسفسعوديةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسياتيت و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسنيوبتخخالدوسفبوعو(ذكور/تنتث) و
سفمحـتسر و
دسروسف تمعةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسيخداس وسفضات و
سإفكخرسنيومبوخاللوسفخعلاموسسفخاري و
سفاوسبطوسسفساتيت وسفخيوبخدذهتوسف تمعةوفخوعاةوسفنال و
ب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
تجرس س وسف تمعةوحاتلوبوعاةوسفنال وب خاليقات وسيخداس و
سفضات وسإفكخرسنيومبوخاللوسفبحثوسفعلمي و
دسروسف تمعةوفيوبوعاةوسفم خمعوسفمحليوب خاليقات و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
سفارجةوسفكلاةوفاليخبتنة و

ذكورو(ن= )234و
سمنحرسدو
سفمخويط و
سفمعاتري و

تنتثو(ن= )191و
سمنحرسدو
سفمخويط و
سفمعاتري و

يقامةو( ) و
سدمفخ ت و

4.31

1.14

4.42

1.14

**4.31

4.31

1.14

4.41

1.13

*4.43

4.32

1.11

4.41

1.11

**4.15

4.41

9.11

4.44

1.11

9.14

4.33

1.14

4.43

1.14

**4.14

*ودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو()1.15و**ودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو( )1.19و
يخاحومبوسف اسلوسفستبقومتويلي :و
 سجودوفرقودسلوتحصت اًتوعباومسخويو()1.15≤αوبابومخوينيودرجت وسفذكوروسسإنتثوفكلّو
مب:و(دسروسف تمعةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبوخاللوسفخّعلامو
سسفخّاري ا وسفاّوسبط وسسفسّاتيت وسفخي وبخدذهت وسف تمعة وفخوعاة وسفنال وب خاليقات وسيخداس و
سفضات وسإفكخرسنيا وتجرس س وسف تمعة وحاتل وبوعاة وسفنال وب خاليقات وسيخداس وسفضات و
ي)وسفيوسفاّرجةوسفكلاّةوفاليخبتنةوسذفكوفصتفحومخويّطودرجت و
سإفكخرسنيومبوخاللوسفبحثوسفعلم ّ
ّ
.وأيوأن ومخويّنت ودرجت وسفذكوروفاسروسف تمعت وسفسّعوديّةوفيو
سفذكوروفيوجماعوسفحتم
بأخاقوطالب توب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبوخالل:و(سفخعلاموسسفخاري او
سسفبحثوسفعلمياوسسفاوسبطوسسفساتيت )اوسكذفكوسفاّرجةوسفكلاّةوفاسروسف تمعت وسفسّعوديّةوفيو
بأخاقوطالب توب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيا وأعلعوبامفة وتحصت اةومبو
نلت رهموفاىوسإنتثاوممتويمكبوسفخولومع وأنودسروسف تمعت وسفسّعوديّةوفيوبأخاقوسفنال و
ب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيوكتنوأكبرومبودسرهتوفيوبأخاقوسف ّ
نتفبت ومبوسج ةونلرو
سف ّ
نال وأنضس م؛ويقاويكونوهذسوأمرسًوطباعات ً ّ
؛وألنوسفذكوروأكأروسيخداسمتوفلضات وسإفكخرسنياوسهمو
أكأروحبّت ً وفلماتمرةوسسفم تزفةوسسمكخشتدومبوسإنتثاوسهوومتوأ ّكاب ودرسيةومحما وسآخرسنو
ّ
وأنوجب وسفضردوأحاوسفعوسملوسفمؤثّرةوفيوسفموسيققو
)(Mohamed et al., 2010وسفخيوأ ر
ّ
ّة.وسأن وسفبائةوسفأختفاةوسسمجخمتعاةوأحاوسفعوسملوسفمؤثرةوعلعوأخاليقات و
مبوسفخرسرس وسألخاليقا
ً
سفشبت اوسهوومتوأشتر وف ودرسيةوجونغ))Jung, 2009؛وفذسوبوفيوسف تمعت وسهخمتمت وأكبرو
ّ
وألنوسفذكوراوبحكموبكويب موسفأختفيوسسمجخمتعيوفيوسفسعوديةاويقاويكونونوأكأرو
بخأخاقوسفنال
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جاسلو 99و

ونخت وسخخبترو( )وفارسيةوسخخالدودسروسف تمعت وسفسعوديةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسياتيت و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسنيوبتخخالدونوعوسفكلاةو(كلات وعلماةو/وكلات وأدباة)و( )9و
سفمحـتسر و
دسروسف تمعةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبوخاللوسفخعلامو
سسفخاري و
سفاوسبطوسسفساتيت وسفخيوبخدذهتوسف تمعةو
ّ
فخوعاةوسفنال وب خاليقات وسيخداس وسفضات و
سإفكخرسني و
ّ
تمعةوحاتلوبوعاةوسفنال و
تجرس س وسف
ب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبو
يو
خاللوسفبحثوسفعلم ّو
يو
دسروسف تمعةوفيوبوعاةوسفم خمعوسفمحل ّ
ب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
سفارجةوسفكلاةوفاليخبتنة و

كلات وعلماةو(ن= )114و
سمنحرسدو
سفمخويط و
سفمعاتري و

كلات وأدباةو(ن= )231و
سمنحرسدو
سفمخويط و
سفمعاتري و

يقامةو( ) و
سدمفخ ت و

4.42

1.11

4.51

1.15

**4.24

4.45

1.14

4.54

1.13

**4.31

4.44

1.13

4.34

1.13

*4.49

4.43

1.12

4.33

9.11

**4.13

4.44

1.21

4.31

1.15

**4.33

()9وسفكلات وسفعلماةوبخمألوفي:و(سفعلو وسفنباةوسفخنباخاةاوهبايةاوعلو اوعلو وسهبايةوسفحتيبت اوطبّ وسطبّ وأيبتن)اوبابمتوسفكلات وسألدباّوةوبخمألوفي:و
(آدس وسعلو وتنستناّةاوسفخرباةاوتدسرةوتعمتل) .و

*ودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو()1.15و**ودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو( )1.19و
يخاحومبوسف اسلوسفستبقومتويلي :و
 سجودوفرقودسلوتحصت اًتوعباومسخويو()1.15≤αاوبابومخويّنيودرجت وطال وسفكلات وسفعلماّةو
سسألدباّةوفكلّومب:و(دسروسف تمعةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبو
خاللوسفخّعلاموسسفخّاري اوسفاّوسبطوسسفسّاتيت اوسفخيوبخدذهتوسف تمعةوفخوعاةوسفنال وب خاليقات و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسنيا وتجرس س وسف تمعة وحاتل وبوعاة وسفنال وب خاليقات وسيخداس و
يا ودسر وسف تمعة وفي وبوعاة وسفم خمع وسفمحليو
سفضات وسإفكخرسني ومب وخالل وسفبحث وسفعلم ّ
ب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني)وسكذفكوسفارجةوسفكلاةوفاسروسف تمعت وسفسعوديةوفيو
بأخاقوطالب توب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنياوسذفكوفصتفحومخويطودرجت و
طال وسفكلات وسألدباةوفيوجماع وسفحتم .وأيوأنومخوينت ودرجت وطال وسفكلات وسألدباةو
فاسروسف تمعت وسفسعوديةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيو
مب وخالل :و(سفخعلام وسسفخاري ا وسسفبحث وسفعلميا وسسفاوسبط وسسفساتيت ا وبوعاة وسفم خمعو
سفمحلي)اوسكذفكوسفارجةوسفكلاةوفاسروسف تمعت اوأعلعوبامفةوتحصت اةومبونلت رهموفاىوطال و
سفكلات وسفعلماّة.وسيقاوبضسروهذهوسفبخا ة وأنوسف تمعت وسفسعودية وبوفيوسهخمتمت ً وبخوعاةوطال و
سفكلات وسألدباّةوأكأرومبوطال وسفكلات وسفعلماّة؛ونلرسًوفنباعةوسفارسيةوفيوسفكلات وسفعلماّةوسفخيو
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ب ثرس ًوستيقاسمت ًومبوسإنتثوعلعوخوضوب تر وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنياوسسفماتمرةوسفخيويقاو
بؤديوتفعوسربكت ومدتفضت وأخاليقاّة.و
 عا وسجودوفرقودسلوتحصت اًتوبابومخوينيودرجت وسفذكوروسسإنتثوفيومحورو(دسروسف تمعةو
ي وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني).وأيوأنّ ويوجاوبختر وبابو
فيوبوعاةوسفم خمعوسفمحل ّ
ي وب خاليقات وسيخداس وسفضات و
سفذكور وسسإنتث وفاسر وسف تمعة وفي وبوعاة وسفم خمع وسفمحل ّ
سإفكخرسني.

رسياةوعباوسفحمااوأحماويمتن

أخاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
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بسخحوذوسيقختًوأطولومبوطال وسفكلات وسألدباّة؛وم ّمتويقاويخاحوف مومستحةوأكبروميخداس وسفضات و
سإفكخرسنياوسيقاويؤدّيوذفكوتفعوسربكتب موجرس موتفكخرسناّةاوأسوسيخاالف موفيوببضاذوسف رس ماومبو
خاللوسيخااللوعا وسفوعيوسفكتفيوفلنال .و
جاسلو 94و

ونخت وسخخبترو( )وفارسيةوسخخالدودسروسف تمعت وسفسعوديةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسياتيت و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسنيوبتخخالدوسفمسخوىوسفارسييو و
سفرسبعو(ن= )545و
سفمحـتسر و
دسروسف تمعةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات و
سيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبوخاللوسفخعلامو
سسفخاري و
سفاوسبطوسسفساتيت وسفخيوبخدذهتوسف تمعةو
فخوعاةوسفنال وب خاليقات وسيخداس وسفضات و
سإفكخرسني و
تجرس س وسف تمعةوحاتلوبوعاةوسفنال و
ب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيومبو
خاللوسفبحثوسفعلمي و
دسروسف تمعةوحاتلوبوعاةوسفم خمعوسفمحليو
ب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني و
سفارجةوسفكلاةوفاليخبتنة و

أعلعومبوسفرسبعو(ن= )9142و

يقامةو
( )و

سفمخويط و

سمنحرسدو
سفمعاتري و

سفمخويط و

سمنحرسدو
سفمعاتري و

4.53

1.11

4.41

1.13

**4.44

4.54

1.14

4.41

1.14

**4.21

4.59

1.11

4.44

1.11

**3.11

4.59

1.11

4.41

1.11

**3.51

4.54

1.14

4.43

1.14

**3.94

سدمفخ ت و

*ودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو()1.15و**ودسلوتحصت اًتوعباومسخوىو( )1.19و
يخاحومبوسف اسلوسفستبقومتويلي :و
 سجودوفرقودسلوتحصت اًتوعبا ومسخويو(≤αو )1.15وبابومخوينيودرجت وطال وسفمسخوىو
سفرسبعوسطال وسفمسخويت وسفارسياةوسألعلعومبوسفرسبعاوفاسروسف تمعت وسفسّعوديّةوفيوبأخاقو
طالب ت وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني ومب وخالل :و(سفخّعلام وسسفخّاري ا وسفاّوسبطو
ي)وسكذفكوسفاّرجةوسفكلاّةوفاسروسف تمعت و
ياوسبوعاةوسفم خمعوسفمحل ّ
سسفسّاتيت اوسفبحثوسفعلم ّ
سفسّعوديّةوفيوبأخاقوطالب توب خاليقات وسياتيت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنياوسذفكوفصتفحو
وسفمسخوىوسفرسبعوبتف تمعت وفيوجماعوسفحتم  .وأي ّ
وأن وسعيوطال و
مخويّطودرجت وطال
ّ
سفمسخوى وسفرسبع وباسر وسف تمعت وسفسعوديّة وفي وبأخاق وطالب ت وب خاليقات وسيخداس وسفضات و
سإفكخرسني وأعلع وبامفة وتحصت اّة ومب ونلت رهم وطال ومسخويت ودرسياة وأعلع ومب وسفرسبعو
بتف تمعت وسفسعودية.وسموبخضقوهذهوسفبخا ةومعودرسيختو"سيتدس وسسبومرنوس"و Iyadat et al.,
)2012ا و (Abolarinwa et al., 2015وسفلختن وبوصلخت وتفع وأن وسفمسخوى وسفارسيي وفا او
بتفارسرةاوف وب ثاروعلعومسخوىوسعيوسفنال وب خاليقات وسيخداس وأج زةوسفكمباوبر.
سيقاويضسروذفكوأنوسف تمعت وسفسعوديةوأسفتويقااةوأخاليقات وسيخداس وسفضات وسمفكخرسنيوأهماةوأكبرو
فيوسفسبخابوسفمت اخابوممتوكتنتوعلا وعملاةوسفخأخاقوفيوسفسبوس وسفستبخةاوسيُ َعاّوذفكوأمرسًوطباعاتً؛وحاثو
ّ
تنوهذهوسفخااةوباأ وببرزوعلعوسفسنحومؤخرسًونخا ةوفخزسياوسف رس موسفمعلومتباّةوسفخيوبعخماوعلعوسيخداس و
وسألسلوفمكتفحةوسف رس موسفمعلومتباّةو()4195او
توسنعختدوسفمؤبمروسفاسف
وسإفكخرسنياوسبزسمبومع
سفضات
ي ّ
ّ
ستصاسروهائةوسمبصتم وسبخباةوسسفمعلومت ونلت ومكتفحةوسف رس موسفمعلومتباّةوعت و( .)4193و
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توصيات الدّراية
.9
.4
.4
.3
.5
.3
.2
.1
.1

سفخ كااوعلعوسف تمعت وسفسعوديةوفيوبوياعونشتط توفدامةوسفم خمعاوسبعزيزودسرهتوفيوبأخاقو
ي وفيو
طالب ت وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيا وسسيخاالل وسيت ل وسفخوسصل وسمجخمتع ّ
بوعاةوسف ّ
نال .و
ّ
ً
بضعالودسروطال وسف تمعت اوبتعخبترهموسفمصاروسفأتنيوسأليقوىوب ثارسوعلعوسفنال اوفخوعاةو
أيقرسن موب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني .و
بو اقوفعتفات وسأنشنةوسألنايةوسفنالباّةوفيوسف تمعت اوفلخوعاةوب خاليقات وسيخداس وسفضات و
ياوسسفعخوبت وسفمخروب ّبةوعلعوسنخ تك ت.
سإفكخرسن ّ
بامابوسفال حةوسفخ ديباّةوفنال وسف تمعت وعخوبت وسيخداس وسفضات وسإفكخرسنيوغاروسألخاليقاّةاو
صتوعلا ونشرس وسف ائةوسفعت ّمةوفالبصتم .
سسفخيوبخوسفقومعومتون ّ
ّ
سإعالنوعبوسفعخوبت وسفخيوبنبخ توسف تمعت وفيوحقومبومويلخز وب خاليقات وسيخداس وسفضات و
ي.
سإفكخرسنياوك حاوأيتفابوسفخوعاةاوسفلحاّومبوسميخداس وغاروسألخاليقيوفلضات وسإفكخرسن ّ
سفخ كااوعلعوأعات وهائةوسفخاري وبتف تمعت وعلعوتشرسكوسفنال وفيوتجرس وسفبحوثوسفعلماّةاو
سمختبعةوسفخزسم موب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسني.
باريب وطال وسف تمعت وفي ومرحلة وسفبكتفوريوسا وسببماة وم ترسب م وسفبحأاّة وسسألخاليقاّةو
وسفمخرر وعلع وسمفخزس و
ميخداس وسفضات وسإفكخرسنيا وسبدصاصوجز ومبودرجت ومخنلبت
ّ
ي.
ب خاليقات وسيخداس وسفضات وسإفكخرسن ّ
ياوستشرسكوسفنال و
سفخ كااوعلعوسف تمعت وسفسعوديةوفعخاوشرسكت ومعومؤيست وسفم خمعوسفمحل ّ
فيوسفخوعاةاوك ز ومبومخنلبت وبعضوسفمخررس .
سفخ كااوعلعوبوعاةوطال وسف تمعت وب خاليقات وسيخداس وسفضات وسمفكخرسنياوسبكأاض توفلنال و
سفذكوراوسسفكلات وسفعلماةومبوخاللوسفخاريباوسمرسجعةوسفدنطوسفارسياةوفلبرسم  .و
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LATEDDEPARTMENTS/EDUCATIONSTATISTICSCENTER/E
DUCATIONDETAILEDREPORTS/Pages/default.aspx
واتجاهات الشباب السعودي نحو اإنترنت في ضو بعض العوامل.)4199(و.سفخحنتنياوحسابويعاا
 دراية ميدانية على عينة من الطالب الجامعيين في منطقة القصيم و(ريتفةو:االجتماعية
.وجتمعةوسفملكوعباوسفعزيزاوجاه.)دكخورسهوغارومبشوره
 يقرا ة اجتماعية معاصرة في:وفي اجتماعيات الجريمة واالنحراف.)4113(و.سفمصرسبياوعباوهللا
ومسخرجعةو.ومويقعوسفمبشتسيوفلارسيت وسسفبحوث.النظريات المضسرة للجريمة واالنحراف
http://www.minshawi.com/other/musraty.pdfمبوو
و. والمؤتمر الدولي األول لمكافحة الجرائم المعلوماتية.)9342( و.جتمعة ومحما وبب ويعود وسإيالماة
.سفريتض
 مليـون اشتـراك في خدمـات االتصـاالت33.33 .)9341(و. هائةوسمبصتم وسبخباةوسفمعلومت
ومسخرجعةومبو.)المتنقلة (نشرةوتفكخرسناة
http://www.citc.gov.sa/ar/mediacenter/pressreleases/Pages/20170921
 و01.aspx
وو
Abolarinwa, L. O., Tiamiyu, M. A., & Eluwa, S. E. (2015). Computer ethics
and security awareness behaviour of tertiary institution students in
South- Western. Nigeria. Engineering Science and Technology: An
International Journal (ESTIJ), 260-265.
Arab Social Media Report (2017). Social Media and the Internet of Things Towards Data-Driven Policymaking in the Arab World: Potential,
Limits and Concerns. Retrieved from
http://www.mbrsg.ae/getattachment/1383b88a-6eb9-476a-bae461903688099b/Arab-Social-Media-Report-2017
Forester, T., & Morrison, P. (1994). Computer ethics: cautionary tales and
ethical dilemmas in computing. MIT Press.
Fortinet, G. L. (2009). Fighting cybercrime: Technical. In Juridical and
Ethical Challenges Virus Bulletin Conference.
Hinkle, D. E., Wiersma, W., & Jurs, S. G. (2003). Applied statistics for the
behavioral sciences (Vol. 663). Houghton Mifflin College Division.
Iyadat, W., Iyadat, Y., Ashour, R., & Khasawneh, S. (2012). University
students and ethics of computer technology usage: Human resource
development. E-learning and Digital Media, 9(1), 43-49.
Johnson, D. G. (2001). Computer Ethics. Prentice Hall. Inc., Upper Saddle
River, New Jersey.
Jung, I. (2009). Ethical judgments and behaviors: Applying a
multidimensional ethics scale to measuring ICT ethics of college
students. Computers & Education, 53(3), 940-949.
Masrom, M., & Ismail, Z. (2008, August). Computer security and computer
ethics awareness: A component of management information system.
232

 جامعة اإلمارات العربية املتحدة- املجلة الدولية لألبحاث التربوية
9102  ) أكتوبر3 (  ) العدد43 ( المجلد

رسياةوعباوسفحمااوأحماويمتن

9102  ) أكتوبر3 (  ) العدد43 ( المجلد

 جامعة االمارات العربية املتحدة- املجلة الدولية لألبحاث التربوية
9102  ) أكتوبر3 (  ) العدد43 ( المجلد

International Journal for Research in Education

جامعة االمارات العربية المتحدة

UAEU

المجلة الدولية لألبحاث التربوية
Vol. ( 43 ), issue ( 3 ) October 2019

In 2008 International Symposium on Information Technology (Vol. 3,
pp. 1-7). IEEE.
Mohamed, N., Karim, N. S. A., & Hussein, R. (2010). Linking Islamic work
ethic to computer use ethics, job satisfaction and organizational
commitment in Malaysia. Journal of Business Systems, Governance
and Ethics, 5(1), 13-23.
Moor, J. H. (1985). What is computer ethics?. Metaphilosophy, 16(4), 266275.
Odior, E. S., & Banuso, F. B. (2012). Cashless banking in Nigeria:
Challenges, benefits and policy implications. European Scientific
Journal, 8(12).
Sanders, T. (2011). Twitter, Facebook and YouTube’s role in Arab Spring
(Middle East uprisings(و. Social Capital Blog, 26.
Siegfried, R. M. (2004). Student attitudes on software piracy and related
issues of computer ethicsو.Ethics and Information Technology, 6(4),
215-222.
Sponaugle, A. D. (2008).وAssessing undergraduate students' perceptions of
ethics instruction in a computing curriculumو)وDoctoral dissertation(.
University of Maryland, Baltimore County.
Stamellos, G. (2007). Computer وEthics: a وglobal و.Information security
awareness in higher education: An exploratory study. Computersوand
Security, 27 (7-8).و

233

