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 :امللخص

قائم عمى البنائية في هواجية  تدريبيبرناهج  فعاليةىدف البحث إلى التحقق هن  
، وتم ( طالًبا17)اإلرىاب الهعموهاتي لدى طالب جاهعة الطائف، وتكونت عينة البحث هن 

 طالب (8)الثانية بالهجهوعة التجريبية، و  طالب (9) ، األولىهوعتينتقسيم العينة إلى هج
 يبرناهج التدريبالو ، رىاب الهعموهاتى إل هقياس ا) ونحيث أعد الباحث ،بالهجهوعة الضابطة

لمبرناهج التدريبي القائم عمى البنائية بواقع الهجهوعة التجريبية  وتعرضت (البنائيةالقائم عمى 
هقياس تم تطبيق البرناهج التدريبي ا، وبعد انتياء أسبوعيً  انتجمس بهعدل ةجمس (17)
هن التطبيق األول، ولهعالجة النتائج  شيربعد هرور  وتم إعادة التطبيق، رىاب الهعموهاتىإل ا

توصمت نتائج و ويمكوكسون  هان ويتنى، ىوالتحقق هن صحة الفروض تم استخدام اختبار 
عند هقارنتيم بطالب  ية خالل القياس البعديالتجريب طالب الهجهوعة تفوقإلى البحث 

لمهجهوعة  القياس التتبعياستهرارية األثر اإليجابي لمبرناهج خالل و الهجهوعة الضابطة، 
طار النظري وتم تفسير النتائج في ضوء اإل التجريبية بعد هرور شير هن القياس البعدي،

 السابقة.البحوث ونتائج 

 . انطبئف غالة جبيؼخ –سْبة انًؼهٕيبرٗ إلا –انجُبئٛخ  :الكمهات الهفتاحية
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Title: The effectiveness of a program based on the constructivism 

in the face of terrorism Information among Taif university 

students . 

 

 

Abstract: . 

The objective of the research was to verify the impact of the 

effectiveness of a program based on the constructivism in the face of 

terrorism information among Taif University students. The sample 

consisted of (17) students. The sample was divided into two groups: 

the first (9) students in the experimental group and the (8) students 

in the control group. The training kit is based on the structure of the 

training program based on the construction of (17) sessions, the rate 

of two meetings per week, after the end of the training program was 

applied scale of information terrorism, and was re-application after 

One month after the first application, and to process the results and 

verify the validity of the hypotheses, the Man Whitney, Wilcoxson 

test was used. The main findings of the research were to confront the 

information terrorism of the experimental group during the 

telemetry when compared with the students of the control group. 

After a month of telemetry, the results were interpreted in light of 

the theoretical framework and the results of previous research. 

Keywords: Constructivism-Terrorism Information -Taif University 

students.  

 

 
 
 
 
 

 



 .لدى طالب جامعة الطائفالبنائية في مواجهة اإلرهاب المعلوماتي فعالية برنامج قائم على 

 - 422 - 

 مكدمة:

يواجو العالم اليوم في عصر الهعموهات وتطور نظهيا خطرًا كبيرًا بسبب العهميات 
 التى انتشرت في هعظم بمدان العالم، والذي يرجع إلى ضعف العالمالهعموهاتية اإلرىابية 

وعدم قدرة كل هنيها عمى هواجية تمك العهميات الخطيرة، والتي  الرقهي وشبكات اإلنترنت
الهجتهعات الدولية، وهن ثم يهكن هواجية تمك التيديدات هن خالل  هعظمتيدد  أصبحت

 البنائية في هواجية اإلرىاب الهعموهاتى.   النظرية تدريب طالب الجاهعة عمى
عمى  تشير إلىبنائية الالنظرية أن  Bada and Olusegun (2015) كل هن يرىو 

وبناء ، يدرسيافيم كل الهعموهات التي ل ىيسع الهتعممفردى لمهتعمم، وأن أن التعمم ىو نشاط 
، ربط الهعرفة السابقة لدى الهتعمهين بالهعموهات الجديدةو الهعنى الخاص بو هن تمقاء نفسو 

 Ramsook and Thomasكل هن  يرىو . الهواقف التعميهية الهختمفةفي يا وتطبيق
والتفاوض  ،والتعاون ،عمى الهشاركة الهباشرة الهتعمهينالبنائية تشجع أن النظرية  (2016)
 Aljohani (2017) ويذكرأنشطة حل الهشكالت، والتعمم القائم عمى الفيم. و  ،االجتهاعى

في عهمية استخدام أهثمة واقعية كتشاف، و إل التعمم باعمى  الهتعممالبنائية تشجع  النظرية أن
 Suhendiكل هن وعمى ذلك يرى تعمم، والتأكيد عمى الفيم بداًل هن الحفظ عن ظير قمب. ال

and Purwarno (2018) ع يأن البنائية تمعب دوًرا هيًها في تفسير نتائج التعمم، وتشج
  عن عهمية تعمهو. الً هسؤو وتجعمو  نظره،، وعرض وجيات ورفع هستوى فيهعمى  الهتعمم

إلى  Mazari, Anjariny, Habib  and Nyakwende (2015) ويشير كل هن
اإلرىاب الهعموهاتى وذلك  هواجيةفي  الهتعمهينأن التدريب عمى البراهج التعميهية يساعد 

 عمى اإلرىاب الهعموهاتى يعتهد، حيث لمتهكن هن هواجية التيديدات الهعموهاتية الهتطورة
اإلرىابية،  الهعموهاتية يذ اليجهاتكوسيمة لتنفالحاسوب  وتقنيات اإلنترنتاستخدام شبكات 

ضرر باألفراد أو الواستيداف الُبنى التحتية الوطنية أو األصول الحكوهية الحيوية أو إلحاق 
 هعظمفي  يوجداإلرىاب الهعموهاتي  أن  Saint-Claire (2011) يذكرو الجهاعات. 

 Yunos (2017)ويرى كل هن  .الهجتهعات، وكل األزهنة وال يرتبط بوطن هعين وال دين
and Sulaman   تكنولوجيا الهعموهات واالتصاالت  يستخدمأن اإلرىاب الهعموهاتى

النزعات الهتطرفة أو العدوانية، وعادة ها تكون ذات دوافع  يذلتنفووسائميا هن قبل الجناة 
 .سياسية
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إلرىاب ل لتصدىا يجب أنو Georgescu and Tudor( (2015 ويذكر كل هن
هثل شبكات إهدادات الهياه، وحركة النقل لكترونية إل تحصين الهواقع ا لهن خال الهعموهاتى 

الجوي، والطاقة، والشبكات العسكرية، ونظام إشارات الهرور، واألنظهة الهالية، واالتصاالت 
  .السمكية والالسمكية والنظم الصناعية وخطط األعهال والهشاريع والهعموهات التجارية

الهعموهاتى ييدد هعظم الدول، حيث ينفذ اإلرىابيون يتضح هها سبق أن اإلرىاب 
يم الهعموهاتية اإلرىابية في أى وقت وفى أى هكان أو زهان باليجوم عمى البراهج هجرائ

الهوجودة عمى أجيزة الكهبيوتر والهواقع االلكترونية الهخزن بيا هعموهات الييئات والهصالح 
لحاق الضرر بيا هن أجل  تحقيق أىدافيم السياسية أو االجتهاعية أو الحكوهية وتدهيرىا وا 

االقتصادية، وربها يساعد تدريب الهتعمهين عمى برناهج قائم عمى النظرية البنائية في 
هواجية اإلرىاب الهعموهاتى والحد هن خطورتو والتصدي لو، وىو ها يسعى البحث الحالي 

 لمتحقق هنو.
 البحث:مغهلة 

هن  الطالب بعضشكوى  ب جاهعة الطائفهن خالل التدريس لطال الباحثون وجد
بتزازىم، إأو  ىابيدف تدهير  حواسيبيمو  االتيمعمى جو  لكترونيةاإل  يجهاتبعض التعرضيم ل

جعل الطالب يستخدهون هها  ،ويرجع سبب ذلك إلى زيادة انتشار وسائل التواصل الحديثة
وباالطالع  .الهعموهاتية اإلرىابية لميجهات أكثر عرضةالهعموهات، ويجعميم التقنيات وشبكات 

عمى األطر النظرية ونتائج البحوث السابقة، وجد الباحثون أن ها يتعرض لو الطالب ىو 
( إلى أن اإلرىاب الهعموهاتى أصبح 129، 4112) أبو عهارإرىاب هعموهاتي ، حيث أشار 

إلرىابية ا الهعموهاتية وذلك هن خالل اليجهات ،يسبب الخوف والرعب لألفراد والدول اىاجسً 
أنشطتيم التخريبية في كل بمدان  ههارسةو  ،التي ينفذىا اإلرىابيون عبر شبكات اإلنترنت

حهاية األفراد هن العهميات  عمى العالم، ويرجع السبب إلى عدم قدرة التكنولوجيا الحديثة
 ة عمى كل األصعدة.هاإلرىابية الهعموهاتية، والتي كان ليا أضرارًا جسي

 التى تكهن أن الهشكمة الحقيقية Georgescu and Tudor (2015) كل هن ويرى
براهج  واستخدام اإلنترنت، بنية في ىشاشة األول في الهقام تتهثل وراء اإلرىاب الهعموهاتى

  لإلرىابين هن اقتحاهيا. الكاهنة ضعيفة غير هؤهنة بشكل كاٍف، هها يتيح الفرصة
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 شبو راد يتم اإلعتداء عمييم بشكلأن ىناك العديد هن األف Streifel (2017) يذكرو 
ويتم إبتزازىم هن خالل  بياناتيم الهعموهاتى هن خالل قرصنة لخطر اإلرىاب يتعرضونيوهي و 
الخبيثة في  الفيروسات نشر حساباتيم البنكية، أو عمى أو االحتيال فدية هالية، طمب

 . أجيزتيم
 ىمرف والعنف واإلرىاب التطلخطر  اتعرضً ( إلى أن أكثر الفئات 4117وتوصل فكار )

( أن 4112وأوضح العجالن )، الستخداهيم بكثرة لموسائل التكنولوجية الحديثة انظرً  الشباب
( 4117وتوصل نصار ) ،القادم الحقيقى اإلرىاب الهعموهاتى ىو إرىاب الهستقبل وىو الخطر

الهنطقى هها  الهنظهات اإلرىابية تقوم بتعطيل قدرة الشباب عمى التفكير والتحميل أن إلى
وأن ضعف الحوار بين يجعميم عرضة فى حهل أفكار غريبة عبر شبكات التواصل االجتهاعى، 

إلرىاب التعرض لىم العواهل الهؤدية إلى والطالب بالجاهعات ُيعد هن أعضاء ىيئة التدريس أ
يتسبب  الهعموهاتيةاألشخاص لمتيديدات  تعرض أن Streifel (2017) ويرىالهعموهاتى. 

 إنٗ أٌ Yunos and Sulaman (2017) كم يٍ رٕصهذ َزبئج ثذث. وصابتيم بالقمقإفي 

 ٔأشبسد َزبئج ثذث جزًبػٛخ.ا ٔأدُٚٛخ  ٔألزصبدٚخ أٔ اعٛبعٛخ  إيبانًؼهٕيبرٗ اإلسْبة  دٔافغ

اإلسْبثٛخ إنٗ أٌ انجًبػبد  Mohagheghnia and Latifinia (2017) كم يٍ

األسباب الرئيسة وراء ظيور  هن ىيو  م،حكوهاتي ْٕٚخنزغٛٛش  لذسارٓى انؼمهٛخ ٚغزخذيٌٕ
إلرىاب الهعموهاتى هن أنو يهكن هواجية ا( 4118وأشارت نتائج بحث الدىشان ) .اإلرىاب

 .الرشيد لشبكة اإلنترنت االستخدام غيربهخاطر  الطالبخالل تثقيف 
الهعموهاتي،  وعمى الرغم هن إشارة العديد هن نتائج البحوث إلى خطورة التعرض لإلرىاب

في حدود ها قاهوا بو هن بحث في  –واآلثار الضارة الهترتبة عميو، فإنو لم يعثر الباحثون 
عن أي بحث استخدم التدريب عمى البنائية في -الدوريات العمهية وعبر شبكة اإلنترنت 

 يالحال البحثهشكمة وىذا ها حدد  هواجية اإلرىاب الهعموهاتى لدى طالب جاهعة الطائف،
البنائية في هواجية برناهج قائم عمى  فعالية: ها اآلتيالرئيس  السؤال عني هحاولة اإلجابة ف

السؤالين  عن ىذا السؤال الرئيسويتفرع جاهعة الطائف،  لدى طالباإلرىاب الهعموهاتى 
 : نياآلتي
درجات طالب الهجهوعتين التجريبية والضابطة في  رتبىل توجد فروق بين هتوسطي  -

 ؟لهقياس اإلرىاب الهعموهاتى بعديالقياس ال
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ين درجات طالب الهجهوعة التجريبية في القياس رتب يىل توجد فروق بين هتوسط -
 ؟ والتتبعى لهقياس اإلرىاب الهعموهاتى البعدى
 ٍدف البحث:

، البنائية النظرية عمى تدريب طالب جاهعة الطائفهواجية اإلرىاب الهعموهاتى هن خالل 
ستهرار ىذا األثر   خالل القياس التتبعي بعد هرور شير هن القياس البعدي.وا 
 أٍنية البحث:

 أٍنية ىظزية:

 النظرية التدريب عمى لدورتأصياًل نظرًيا  هن خالل تقديهو الحاليتنبع أىهية البحث  -
 البنائية في هواجية اإلرىاب الهعموهاتى لدى طالب جاهعة الطائف.

يتعرضون ، والذين الجاهعة طالبالتي يتناوليا وىم  هن الفئة العهرية يستهد البحث أىهيتو -
 لإلرىاب الهعموهاتي.

 أٍنية تطبيكية:
 النظرية قائم عمى تدريبيبرناهج يقدم البحث أدوات جديدة كهقياس اإلرىاب الهعموهاتى و  -

طالب  البنائية تم إعدادىا لتناسب الطالب بالهرحمة الجاهعية في البيئة العربية هتهثمة في
 .الههمكة العربية السعوديةب لطائفجاهعة ا

أساتذة الجاهعات والهعمهين بجهيع الهراحل قد تجذب نتائج البحث الحالي كل هن  -
 النظرية البنائية في غرس هفاىيم البنائية النظرية تمعبو الذيإلى الدور الهيم  التعميهية

عداد براهلدى الطالب، وهن ثم  ج تدريبية االعتهاد عمييا خالل تدريب الهقررات وا 
 .اإلرىاب الهعموهاتى لهواجية

البحث الحالى فى هواجية اإلرىاب  يد القائهين عمى العهمية التعميهية هن نتائجقد يستف -
عداد دورات تدريبية لمهعمهين ، و الهعموهاتى هن خالل التدريب عمى النظرية البنائية  حولا 

رىاب الذي قد يتعرض لو اإل النوع هن  هواجية ىذالنظرية في لتمك اكيفية استخداهيم 
 الهتعمهين في جهيع الهراحل.
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 طصطلحا  البحث:املفاٍيه اإلجزائية مل

  Constructivism :البيائية
نظريات التعمم التى يكون فييا الهتعمم هحور العهمية التعميهية وأساسيا،  ىي إحدى

 ،ي البيئة التعميهةالهعرفة والهعنى الخاص بو ف ويبنىونشطًا فييا  الوفاعً  اهشاركً  وتجعمو
طالب تم تدريب خالل هجهوعة الهبادئ والتي ويتم ذلك إجرائيًا في البحث الحالي هن 

 الهجهوعة التجريبية عمييا في الجمسات التدريبية.
 Terrorism Information: االرٍاب املعلوماتى

خاصة والعاهة هن خالل تدهير الهواقع االلكترونية ال ترىيب وتخويف األفراد هعموهاتًياىو 
ئة واإلشاعات والفتن واألفكار الكاذبة عمى شبكة اإلنترنت، والتيديد طونشر الهعموهات الخا

ثالثة أبعاد ىى: والذي يتضهن ، وىدم البنية التحتية لمدول والترويع والتجسس الهعموهاتى
الترويع أىداف الهواقع اإلرىابية، تدهير هواقع البيانات والنظم الهعموهاتية، التيديد و 

هقياس اإلرىاب الدرجة التي يحصل عمييا الطالب في ب تحدد إجرائياً يو والتجسس الهعموهاتى، 
 الهعموهاتى الهعد بالبحث الحالي.

 ذلددا  البحث:

بالهستوى الثانى في  بجاهعة الطائف هن طالب كمية العموميتحدد البحث الحالي بعينة 
التدريبي  كها يتحدد بالبرناهج ىـ،1299/1221الفصل الدراسي الثاني هن العام الجاهعي 

 وهقياس اإلرىاب الهعموهاتى الهعد. البنائية،النظرية القائم عمى 
 اإلطار اليظزي والبحوث الضابكة:

 اواًل: اليظزية البيائية:

عمى  الهتعمهينتشجع  ئيةالنظرية البناأن  Brandon and All (2010)يرى كل هن  
 Al-Huneidi and Schreursويشير كل هن  .الل التعممخ نشطاءأن يكونوا هبدعين و 

 هن الخاصة هعرفتيم يبنون الهتعمهين أن فكرة عمى إلى أن النظرية البنائية تقوم (2012)
 البيئات في الهشكالت حل وبالتالي فيي تساعد الطالب عمى الشخصية، خبراتيم خالل

. خبراتيم السابقة إلى وذلك باالستناد الهعرفة، وتكوين وتجعميم نشيطيين خالل بناء الهعقدة،
عهمية  أثناء عهمية تفكير الهتعمهين عمى أن النظرية البنائية تركز Zhang (2018)ويذكر 
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 هن وحميا واكتشاف الهشكالت ،تفكيرىمتنهية هيارات  عمى وتساعدىم النشط، والبناء التعمم
 .التعاوني التعمم خالل التدريب عمى هيارات

أن التعمم في النظرية البنائية  Suhendi and Purwarno (2018)ويرى كل هن 
السابقة  االجتهاعيةوذلك هن خالل الربط بين الخبرات  ،الهرتبط بالواقعلمتعمم يعطي األولوية 

تعمم الفكرة الرئيسة هن خالل التعمم  إلى وتوجيييم ىميتم تحفيز و  الجديدة،هعموهات البناء ل
 االكتشاف.ب

 النظرية البنائية تساعد الهتعمهين عمى فيم الهعموهات في إطاريتضح هها سبق أن 
، األهر االكتشافبالتعمم و  التعمم التعاونى هيارات يم عمىاجتهاعى هن خالل تدريبو  شخصى

تجييز الهعموهات بطريقة صحيحة، كها أنيا  خاللالذي يجعل تفكيرىم أكثر نشاطًا وحيوية 
 رق غير تقميدية.  تساعدىم عمى حل الهشكالت الهعقدة بط

 خطصائص اليظزية البيائية

 :يميالبنائية فيها  خصائص النظرية Bada and Olusegun (2015) كل هن يحدد
 بطة بالهحتوى. تالعهل عمى جودة التعمم هن خالل هشاركة الهتعمهين في األنشطة الهر  -
تقانوالتعميهي  وفيم الهحتوى بطرق غير هألوفة كيفية التفكير عمى زيتركال -  .لمهقرر وا 
هن  الهتعمهين هبادئ تنظيهية تهكن تعميمتعمم، وذلك هن خالل النتقال أثر اب ىتهامإلا -

       أخرى. أكاديهية هواد تعهيم ها تعمهوه إلى
 الحياة الواقعية. وتوظيفيا في بالهعرفة الجديدة تهكن الهتعمم هن االحتفاظ  -
ة التعمم هن خالل طرح األسئمة والتطبيقات عمى الهشاركة في عهمي الهتعمهين زيتحف -

 الهختمفة داخل حجرة الدراسة.
يجاد بيئة إعن طريق  الهتعمهينلدى  االجتهاعي الهيارات االجتهاعية والتواصلتعزيز  -

 عمى التعاون وتبادل األفكار، ولذا يجب أن يتعمم الطالب عهمية التفاوض تركزتعميهية 
  اجتهاعًيا.إسياهاتيم بطريقة هقبولة هع اآلخرين وتقييم  االجتهاعي

يتضح هها سبق أن النظرية البنائية تركز عمى هشاركة الهتعمهين في األنشطة التعميهية 
وتعميهيم طرق التفكير الهتباينة في هواقف تعميهية وربطيا بالواقع   ،بشكل نشط الهختمفة
 .العهل الجهاعيوذلك هن خالل الحقيقي 
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 يةمبادئ اليظزية البيائ

 هبادئ النظرية البنائية فيها يمي: Aljohani (2017) يحدد
 .في عهمية التعمم حسيةال هدخالتلم الهتعمم استخدام -
 بناء الهعنى. خالل هن التعمم يتكون -
 .في عهمية التعمم ابارزً  ادورً  المغة تمعب-
 .اجتهاعي نشاط ىو التعمم-
 التي والبيئات الهواقف عن حقائقال السياق، حيث ال يتم عزل التعمم يتم هن خالل-
 .صمة ذات فييا تكون
وكمها كان لدى الهتعمهين هعارف  الهعنى، بناء أساس وىي ،لمتعمم ضرورية الهعرفة -
  .التعمم عمى عهمية كمها كانت لدييم قدرة كبيرة

 ويتأهمونيا، الهعموهات الهتعمهون يتعمم ، حيثًياعفو  ليسو  ،طويال وقتا يستغرق التعمم-
 ويجربونيا. ويهارسونيا يستخدهونياو 

ألنو يحفز الهتعمهين عمى التعمم هن  ضروري في عهمية التعمم، عنصر ىو الدافع -
 األخرى.  والهحفزات الخارجية خالل الهكافآت

تعديل لالنظرية البنائية اىتهت بالتدريب عمى وقد أجريت العديد هن البحوث التي 
إلى فعالية  Puacharearn (2004)ائج بحث السموكيات الهعرفية، حيث توصمت نت

التدريس باستخدام البنائية في تحسين بيئات التعمم الصفية واتجاىات الطالب نحو هقرر 
كان  البنائية التعمم بيئة أن إلى Bukova-Güzel (2007) توصمت نتائج بحثالعموم. و 
عن  Onwuka (2014) أسفرت نتائج بحثهفاىيم الرياضيات. و  تعمم في إيجابياً  ليا دوراً 

البنائية في تحسين التحصيل فى  النظرية فعالية االستراتيجية التعميهية القائهة عمى
إلى فعالية هدخل    Ayaz and Hanifi (2015)الرياضيات. وتوصمت نتائج بحث كل هن 

التعمم البنائى في تحسين التحصيل األكاديهى لدى الهتعمهين. وأوضحت نتائج بحث كل هن 
Uwalaka and Offorma (2015) القائم عمى النظرية  البنائية  التدريس فعالية طريقة

والفيم في هادة المغة الفرنسية. كها أشارت نتائج بحث  واالستهاع الطالب تحصيل في تحسين
Qarareh (2016) تحصيل العموم تحسين في البنائي التعمم أنهوذج إلى فعالية استخدام 

 ,Pandey) كل هنبحث التجريبية. كها توصمت نتائج  الهجهوعة بلدى طال العمهي والتفكير
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Laxmi, Ameta and Devendra (2017 أن الطريقة البنائية تعزز التحصيل  إلى
 بحث نتائج كشفت. و يموالقدرة عمى حل هشكالت لدى الهتعمهين األكاديهي

Kaymakamoglu (2018) ة التقمدية في بالهقارنة بالطريق البنائية فعالية الطريقة عن
 .تنهية هيارات التواصل الهتعمهين

 لمهتعمهين،يتضح هها سبق أن النظرية البنائية تجعل عهمية التعمم أكثر هعنى بالنسبة 
الهعموهات، وتنهى لدييم هيارات  تجييزوتساعدىم فى إعادة بناء الهعنى هن خالل الفيم، و 

مفة والقدرة عمى حميا بطرق جديدة، كها هواجية الهشكالت الهختو التفكير العمهى واإلبداعى، 
عمى التأهل، وتساعدىم فى تجريب األفكار  لدييم القدرةتنهى لدييم االنتهاء لموطن، وتجعل 

 الجديدة في الهواقف الهختمفة، كها أنيم يتحهمون هسئولية التعمم.
 Terrorism Information املعلوماتى: بثاىيًا: اإلرٍا

 ىو الهعموهاتى اإلرىاب أن Georgescu and Tudor (2015) كل هن يرى
 عمى اإلرىابية لمتأثير الهنظهات قبل هن الهعموهاتية الحرب وأساليب تكتيكات استخدام
 لميجوم السياسية والدوافع الهتعهد الفعل كها يعرف بأنو ،والجهاعات والدول األفراد تصرفات

  .بيدف اإليذاء أو التربح وبيانات دوقواع ،تووأنظه ووبراهج الكهبيوتر، اتصاالت شبكات عمى
"عنف هتعهد تحرض عميو تيارات  بأنو( اإلرىاب الهعموهاتي 4112)زًرال يعرفو  

البنى التحتية، أو أفراد  تستيدف سياسية أو عقدية هتطرفة ضد أىداف غير عسكرية
الن الهجتهع بواسطة هجاهيع، أو عهالء سريين يعتنقون الهفاىيم ذاتيا". كها يعرف العج

( اإلرىاب الهعموهاتي بأنو "العدوان أو التخويف أو التيديد الهادى أو الهعنوى 4112)
سو أو عرضو أو عقمو نفالصادر هن الدول أو الجهاعات أو األفراد عمى اإلنسان في دينو أو 

أو هالو بغير حق، باستخدام الهوارد الهعموهاتية والوسائل اإللكترونية بشتى صور العدوان 
 ساد". واإلف

يتضح هها سبق أن اإلرىاب الهعموهاتى شكل هن أشكال اإلرىاب يستخدهو اإلرىابيون 
 لدول والشعوب واألفراد لتحقيق أىدافيما البتزازهن خالل استخداهيم لشبكات الهعموهات 

 التى يسعون إلييا لتدهير هعظم البمدان. التخريبية
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 املعلوماتى: بخطصائص اإلرٍا

( أن خصائص اإلرىاب الهعموهاتى Vilic, 2017؛4112 ن،)العجال    يرى كل هن
تتهثل في أنو يتطمب وجود حاسب آلي هتصل بالشبكة الهعموهاتية، وأنيا جريهة إرىابية 

جغرافية، ويصعب اكتشاف هرتكب جرائم  تتخطى الحدود وعابرة لمقارات، وال توجد عمييا قيود
، نظرًا لسرعة غياب الدليل الرقهي، وسيولة اإلرىاب الهعموهاتي، وصعوبة إثبات تمك الجرائم

ال يهكن رصدىا بطريقة  اإلرىابية األعهال ىذه لههارسة التقنية تدهيره، كها أن الخصائص
 في والهكان الزهان في هحدودة غير كها أنيا عنيا؛ والكشف وهراقبتيا األنشطة هباشرة ليذه

هكانية االفتراضي، الفضاء كها  لألىداف، عديدة وخيارات ،ن بعيدةههارسة اإلرىاب هن أهاك وا 
 .هها يزيد هن احتهالية نجاحيم أن توقيتاتيا دقيقة

يتضح هها سبق أن اإلرىاب الهعموهاتى ييدد حياة األهم والشعوب لها لو هن قوة 
لإلرىابين القدرة عمى تنفيذ  أصبحلو هن خال  الذىتدهيرية هن خالل الفضاء الهعموهاتى، و 

ويسر هن أهاكن وأزهنة غير هحددة هن الصعب رصدىا؛ هها يشجعيم عهمياتيم  بسيولة 
 . عمى إجراء الهزيد هن تمك العهميات

 املعلوماتى: باليتائخ املرتتبة على اإلرٍا

ضرار لألفراد ألإلرىاب الهعموهاتى يترتب عميو العديد هن اا أن Vilic (2017يرى )
 الوظائف استقرار عدمو  برياء،الهواطنين األ بين الخوف نشر والهجتهعات تتهثل فى

كل هن  يضيفلمهدنيين. و  الكبيرة والهعاناة الدولة لهؤسسات والحيوية االستراتيجية
Georgescu and Tudor (2015) االقتصاد ضعف أنو يترتب عمى اإلرىاب الهعموهاتي 

 أيًضا يؤثر أن ويهكن الناس، هن كبير عدد عمى خطير تأثير لو يكون هها أكثر أو ها بمد في
 .التسبب في الخسارة الهادية لهقدهو الخدهات وبالتالي اإلنترنت، عمى التجارية األنشطة عمى

يكون  الهعموهاتى اليجوم اإلرىابى أن Yunos and Sulaman (2017)ويرى كل هن 
 قطاعات عمى كارثية تكون وربها بيا التنبؤ يهكن والنتائج الهترتبة عميو ال واسع نطاق عمى

 عمى األهد طويل تأثير ليا يكون وربها تقع فيو العهميات اإلرىابية، الذيالهجتهع  أخرى في
  .ىذه الدولة الهستيدفة هن قبل تمك الجاهعات هن آثار اإلرىاب اقتصاد

هن خالل  الهجتهع واألفراديتضح هها سبق أن اإلرىاب الهعموهاتى لو نتائج خطيرة عمى 
هؤسسات، كها أن اليجهات اإلرىابية الاالستقرار في ، وعدم الناسنشر الخوف والرعب بين 
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باقى الجوانب األخرى  إلى التدهيرىالهعموهاتية في أى قطاع هن قطاعات الدولة ينتقل أثرىا 
 ألنو يدهر اقتصاد الدول.    السبلبكل  يسعى لهواجيتو األهر الذي جعل العالم اآلن

 املعلوماتى: بأٍداف اإلرٍا

 ,Cassim, 2012; Mazari et al.,  2015; Streifel, 2017)يتفق كل هن 
Vilic, 2017)     إلى  جرائم هعموهاتية تؤدىارتكاب  ىدفوعمى أن اإلرىارب الهعموهاتى

فساد البيانات أو سرقة اليويات،  تدهير البيانات عمى قواعد الهعموهات، وتعطيل الخدهة، وا 
وتقنياتو كوسيمة لتنفيذ اليجهات اإلرىابية، أو تعزيز األىداف  نترنتاإل استخدام شبكات و 

ونشر الخوف بين االجتهاعية أو األيديولوجية أو الدينية أو السياسية أو أىداف ههاثمة ، 
الحيوية  والهجاالتلتحتية واإللكترونية الهعموهاتية والحكوهية ، كها أنو يستيدف البنية ااألفراد

ييدفون إلى تعطيل نظام العهل و واليوية االجتهاعية والوطنية والصناعات والكيانات الخاصة، 
االستغالل و  بتزاز، الرغبة في التدهير،إلهن خالل فقدان الهعموهات باستخدام براهج هختمفة، وا

اليجوم عمى أنظهة و تدهير البيانات والهعموهات الهيهة، و ادي، لتدهير الهواواالنتقام، 
في أنظهة الكهبيوتر ذات األىهية العاهة  ىالتوغل غير القانونو ، الكهبيوتر ذات األىهية الكبرى

  وهنع الوصول إلى النظم والخدهات والبيانات األساسية.
ٔساء اإلسْبة  إنٗ أٌ انذٔافغ Yunos and Sulaman (2017)رٕصهذ َزبئج ثذث و

جعل ل بأشكال هختمفة هعموهاتيةلمقيام بيجهات  إرىابية تعزيز أساليب وأدواتىو  انًؼهٕيبرٗ
وصياغة وتعزيز تدابير  الهعموهاتىلفيم الدافع لإلرىاب  لذا تسعى الدول، الدول غير هستقرة

 حديث. ىذا التيديد ال هواجيةتكون هفيدة في لاألنظهة الوطنية واالستجابة السياسية 
هن خالل يستيدف تدهير البنى التحتية لمدول  اإلرىاب الهعموهاتىيتضح هها سبق أن 

لحاق الضرر األفرادفي تنفيذ اليجهات اإلرىابية وتخويف  يةالهعموهات ةشبكالاستخدام   وا 
تدهير البيانات والهعموهات الهوجودة عمى و بيم وبالدول،  هادًيا أو هعنوًيا الهتعهد سواء كان

 الدول. تمك تمك الهعموهات التى تخص إلىُبغية عدم الوصول  الحاسب اآللىزة جيأ
 املعلوماتى: بأعهال اإلرٍا

أن إلى ( ;Cassim, 2012; Vilic, 2017) Saint-Claire, 2011يشير كل هن 
أفعااًل إرىابية لتحقيق هكاسب خاصة، كها أنيم و اإلرىاب الهعموهاتي يتخذ أشكااًل عديدة 

 نشر ويهكن أن يأتي اإلرىاب أيًضا عمى شكل ب الدعاية بأي طريقة هحتهمة،بكس ييتهون

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Al+Mazari,+Ali/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Al+Mazari,+Ali/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Al+Mazari,+Ali/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Al+Mazari,+Ali/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Al+Mazari,+Ali/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Al+Mazari,+Ali/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Al+Mazari,+Ali/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Al+Mazari,+Ali/$N?accountid=142908
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ثارة الفوضى، وتخريب العاهة والخاصة مشركاتل الحاسب اآللىاقتحام و هعموهات خاطئة،  ، وا 
النظام الهالي الدولي، واستخدام الوسائل الرقهية ألغراض  ريدهتخطوط الغاز في البالد أو 
 القرصنة، أو البيانات ، وسرقةاالت الرقهية الرتكاب أعهال إرىابيةتنظيهية واستخدام االتص

 وشبكات الهعموهات أنظهة عمى واليجهات العنف، في والتسبب إرىابية، ليجهات والتخطيط
 نترنت.إل ا

هنيا  إلرىابعديدة ل إلى وجود أشكال Saint-Claire (2011)أشارت نتائج بحث و 
 . االنترنتعمى شبكة  اإلرىابية وهاتلهعما نشر فى الهعموهاتي الذي يسيم

يتضح هها سبق أن اإلرىاب الهعموهاتى يأخذ أشكااًل عديدة هن خالل استخدام اإلنترنت 
لتحقيق هكاسب هادية أو إثارة الفوضى في أى هجتهع، أو نشر الهعموهات غير الصحيحة 

 بية هعموهاتية. في هعموهاتيم، أو التخطيط ليجهات إرىا الهواطنينالتى هن شأنيا تشكك 
 املعلوماتى: ببعاد اإلرٍاأ

: اليدف، خهسة جوانبأن اإلرىاب الهعموهاتى يتضهن  et al (2015 Mazariويرى ) 
 Prichard andتوصمت نتائج بحث كل هن و الدافع، الوسائل، التأثير، والنية. 

MacDonald (2004)  لي في الدراسية الهرتبطة بأهن الحاسب اآل عدم قدرة الهقرراتإلى
( 4112. كها أوضحت نتائج بحث الداغر )توعية الهتعمهين في التصدي لالرىاب الهعموهاتي

بعاد أإلى أن شبكات التواصل االجتهاعي أسيهت إلى حد كبير في هعرفة الطالب بهخاطر 
  اإلرىاب.

لحاق الضرر باألفراد والجهاعات إيتضح هها سبق أن اإلرىاب الهعموهاتى يتسبب في 
يهكنيم القيام  ينرىابيإل وأن ا ،نترنت وأجيزة الكهبيوترإل بسبب تزايد األعتهاد عمى ا والدول

ن التقنية أرىاب الهعموهاتى بيدف تحقيق أغراض فكرية أو دينية أو سياسية أو هالية، و إل با
وحدىا لن تتهكن هن حهاية البيانات الشخصية والعاهة هن اليجهات الهتوقعة إال بعد التوعية 

 رىاب الهعموهاتى.إل تجنب هخاطر ىذا ا بكيفية
 البحث:فزوض 

درجـــات طـــالب الهجهـــوعتين  رتـــببـــين هتوســـطي  ةإحصـــائيذات داللـــة توجـــد فـــروق  -
لصــــالح  لهقيــــاس اإلرىــــاب الهعموهــــاتى التجريبيــــة والضــــابطة فــــي القيــــاس البعــــدي

 الهجهوعة التجريبية.
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ب الهجهوعـــة درجـــات طــالهتوســطي رتــب بـــين  ةإحصــائيذات داللـــة ال توجــد فــروق  -
 .لهقياس اإلرىاب الهعموهاتى ىوالتتبع يالبعد ينالتجريبية في القياس

 إجزاءا  البحث:

  البحث:امليَخ املضتخدو يف 

ينتهي البحث الحالي إلى فئة البحوث شبو التجريبية التي تيدف إلى بحث أثر )الهتغير 
هتغير التابع( ويتهثل في ال)في  البنائية النظرية قائم عمى تدريبيبرناهج الهستقل( وىو 

 . جاهعة الطائف لدى طالب الهعموهاتى اإلرىاب
 البحث:دلتنع 

بجاهعة الطائف، والهسجمين في الفصل  كمية العمومتكون هجتهع البحث هن طالب 
وتراوحت  ،( طالًبا21والبالغ عددىم ) ىـ،1299/1221هن العام الجاهعي  الثانىالدراسي 

( سنة وانحراف هعياري 41.2( سنة، وهتوسط )41.9-19.4أعهارىم الزهنية هابين )
(1.912.) 

 االصتطالعية:العيية أوًلا: 

هن طالب الهستوى الثانى هن  ا( طالبً 92بمغ قواهيا ) لمبحث إستطالعيةعينة  اختيارتم 
( سنة، 41.2-19.1وتراوحت أعهارىم الزهنية هابين ) ،بجاهعة الطائفكمية العموم  طالب

 (.1.992سنة وانحراف هعياري )( 41.9وهتوسط )
 العيية األصاصية: ثاىًيا:

 العمومكمية ب الهستوى الثانى طالبهن  ا( طالبً 17عينة أساسية قواهيا ) اختيارتم 
روعي عند اختيار أفراد العينة األساسية أن يكونوا هن نفس الهستوى و  ،بجاهعة الطائف

هقياس في  األعمىاإلرباع تقع في وحصموا عمى درجات  ،االستظالعيةعينة ماألكاديهي ل
( 41.11-19.9وتراوحت أعهارىم الزهنية هابين ) (،الباحثين )إعداد الهعموهاتى اإلرىاب
 (.1.22وانحراف هعياري )سنة ( 41.4وهتوسط ) ،سنة
 :التهافؤ بني اجملنوعتني التحزيبية والضابطة ثالًثا:

ة والضابطة في بعض الهتغيرات عمى التكافؤ بين الهجهوعتين التجريبي الباحثونحرص 
 في:والهتهثمة  ،التي يهكن أن تؤثر عمى نتائج البحث

 . الثالث والخاهس بتطبيق البرناهج انالباحث قامبالتجربة:  القائم-أ
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 كل جمسةخالل القائم عمى البنائية  هحتوى التدريب توحيدتم الهستخدهة:  الهثيرات-ب
 .العينة التجريبية هع جهيع أفراد

تم حساب التكافؤ بين طالب الهجهوعتين التجريبية والضابطة في العهر الزهني كها 
( 1والجدول ) ،نتائج البحث فيأثر ذه الهتغيرات ليوذلك حتى ال يكون  ،واإلرىاب الهعموهاتى

 .يوضح ذلك
 سرت دسجبد غالة   نًزٕعطٙ "U( َزبئج دغبة لًٛخ "1جذٔل )

 انجذث  غٛشادػهٗ يزانًجًٕػزٍٛ انزجشٚجٛخ ٔانعبثطخ 

 
 يزغٛشاد انجذث

 انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ 
 = ٌ9 

 انًجًٕػخ انعبثطخ 
 = ٌ8 

U Z 
يغزٕٖ 
 انذالنخ

 انًزٕعػ
االَذشاف 

 انًؼٛبس٘ 

يزٕعػ 
 انشرت

يجًٕع 
 انشرت

 انًزٕعػ
االَذشاف 

 انًؼٛبس٘ 

يزٕعػ 
 انشرت

يجًٕع 
 انشرت

غٛش  2.484 21 56 8.28 2.52 02.112 85 9.65 2.480 02.09 انؼًش انضيُٙ
 دانخ

ة 
ْب
الس
ا

ٗ
بر
ٕي
ؼه
نً
ا

 

أْذاف انًٕالغ 

 اإلسْبثٛخ
غٛش  2.926 06 81 12.12 1.229 04 60 8 1.689 02.44

 دانخ
رذيٛش يٕالغ 

انجٛبَبد ٔانُظى 

 انًؼهٕيبرٛخ

 

ٔانُظى  

 انًؼهٕيبرٛخ

 االجزًبػٙ

19.6 2.822 8.11 62 02.06 2.885 12 82 08 2.920 
غٛش 
 دانخ

نزشٔٚغ انزٓذٚذ ٔا

ٔانزجغظ 

  انًؼهٕيبرٗ

18.44 2.606 8.82 69.6 16.26 2.86 9.19 62.6 24.6 2.169 
غٛش 
 دانخ

غٛش  1.598 19 89 11.12 10.45 50.86 54 6.11 1.681 51.55 انذسجخ انكهٛخ
 دانخ

بين هتوسطي رتب درجات أنو ال توجد فروق دالة إحصائًيا  (1)الجدول يتضح هن 
قبل وأبعاده  الهعموهاتى اإلرىابفي هتغيري العهر الزهني و  ة والضابطةالهجهوعتين التجريبي

 .بين الهجهوعتين التجريبية والضابطة اهناسبً  اتكافؤً هها يعنى أن ىناك  ،بدء التجربة
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ب بين هتوسطي رتأنو ال توجد فروق دالة إحصائًيا ( 1( والشكل )1الجدول )يتضح هن 

والهتهثمة في العهر عمى جهيع هتغيرات البحث  درجات الهجهوعتين التجريبية والضابطة
بين الهجهوعتين التجريبية  تكافؤ هناسبهها يعنى أن ىناك  ،الهعموهاتيالزهني واإلرىاب 

 .والضابطة
 البحث:: أدوا  ارابًع

 (1ملحل ) (نييالباحثإعداد )لدى طالب اجلامعة  املعلوماتىرٍاب إلامكياظ ( 1)

ىذا الهقياس تم االستفادة هن الهقاييس الهتضهنة في إلعداد  للنكياظ:األصاظ اليظزي 
رىاب إل الذين يتعرضون ل خصائص الطالبالتي تحدد البحوث السابقة واألطر النظرية بعض 

،   Saint-Claire (2015) Mazari et al( 2011) هن كل بحث هثلالهعموهاتى 
(2015) Georgescu and Tudor (2017) Yunos and Sulaman،  Vilic, 

2017, Streifel, 2017,  هأبعادو  الهقياس عبارات وصياغةوذلك لتحديد. 
 وأهام كل عبارة ثالث ، عبارة (42)يتكون الهقياس فى صورتو النيائية هن  وصف املكياظ:

 ،الهناسبة لو ةاالستجاباختيار  الطالبويكون عمى  ،(أبًدا – أحياًنا –ا )دائهً  استجابات
ويضم  "أىداف الهواقع اإلرىابية"ىى  الهعموهاتىرىاب إل لأبعاد  ثالثةالهقياس ضهن تيو 

لهتوسطات درجات العهر الزهني وهقياس اإلرىاب الهعموهاتي لدى ( التهثيل البياني 1شكل )
 .الهجهوعتين التجريبية والضابطة في القياس القبمي
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-11)ويضم العبارات هن  "تدهير هواقع البيانات والنظم الهعموهاتية"، و(9-1هن )العبارات 
  .(42-18)ويضم العبارات هن  "التيديد والترويع والتجسس الهعموهاتى"، و(17

  لدرجا :اتكديز 

، وتقدر بالدرجات (أبًدا- أحياًنا-دائًها) استجابات أهام كل عبارة يوجد ثالثة  الدرجا :تكديز 
 14 – 11 – 2وتتهثل في أرقام العبارات التالية ) السالبة( عمى الترتيب لمعبارات 9-4-1)
 الهوجبة( لمعبارات 1-4-9) ( ،  44 – 41 – 19 – 18 –17 – 12 – 12 – 19 –

- 41- 12- 11- 9- 8- 7- 2 –2 -  9 -4 – 1ل في أرقام العبارات التالية  )وتتهث
في الهقياس عمى  الهرتفعة، وتدل الدرجة ( درجة74حيث النياية العظهى ىى ) ، (42- 49

  .الهعموهاتىالرىاب ل تعرض الطالب إرتفاع هستوى
 للنكياظ:اخلطصائص الضيهومرتية 

 الطصدم:-1

والتربيـة هن أسـاتذة عمـم الـنفس  اهحكهً  (19)عمى الهقياس تم عرض  احملهنني: صدم-أ 
وضـوح  وطمـب هـن كـل هـنيم إبـداء الـرأي حـول ، نظهـة بجاهعـة الطـائفأل الخاصة والشريعة وا

يوضــح النســب الهئويــة التفــاق الســادة الهحكهــين عمــى كــل  التــاليوالجــدول  ،العبــاراتوكفــاءة 
 :الهقياس عباراتهن  عبارة

 اإلسْبة انًؼهٕيبرٗدح انًذكًٍٛ ػهٗ ػجبساد يمٛبط ( ارفبق انغب0جذٔل )

سلى 

 انؼجبسح

َغجخ 

 االرفبق

سلى 

 انؼجبسح

َغجخ 

 االرفبق

سلى 

 انؼجبسح

َغجخ 

 االرفبق

سلى 

 انؼجبسح

َغجخ 

 االرفبق

سلى 

 انؼجبسح

َغجخ 

 االرفبق

1 90.2% 5 84.5% 11 90.2% 15 122% 01 84.5% 
0 84.5% 6 122% 10 84.5% 16 122% 00 122% 
2 90.2% 8 84.5% 12 122% 18 122% 02 84.5% 
4 122% 9 122% 14 122% 19 122% 04 122% 
6 90.2% 12 122% 16 90.2% 02 90.2%  

اإلرىــاب هقيــاس  عبــاراتأن نســب اتفــاق الســادة الهحكهــين عمــى  (4)يتضــح هــن الجــدول 
بنسـبة بـول العبـارة ق وقد حدد الباحثون هعيار، ( %111 –82.2تراوحت ها بين )الهعموهاتى 

 ىــى إلييـاالتــي أشـاروا  ديالتوكانــت أىـم التعـ، هــن السـادة الهحكهـين %( فـأكثر82.2) اتفـاق
ــد والترويــع والتجســس الهعموهــاتى ــارات الهرتبطــة بالتيدي بشــكل واضــح ، كهــا كــان  تحديــد العب

تعــديالت وبعــد إجـراء ال، بعــض التعـديالت المغويــة التـي أخـذت بعــين األعتبـار لمسـادة الهحكهـين
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 لمتطبيـق الهقيـاس بصـالحية خـرى وأقـرواأعمـى الهقيـاس هـرة  جهيـع الهحكهـين أطمـعالهطموبة 
 .عمى طالب الجاهعة

تـم حسـاب هعاهـل اإلرتبـاط بيرسـون بـين درجـات طـالب العينـة  صدم احملـو اخلـارجي:   –ب
اتيم فـى ودرجـ ونإعداد/ الباحث - الهعموهاتى اإلرىاب( طالًبا فى هقياس 92االستطالعية )ن=

( 1.89، وقــد وجــد أنــو يهثــل )(4112الــداغر )إعــداد/  اإلنترنــتعمى شبكة  اإلرىابهقيــاس 
   .هها يدل عمى صدق هناسب لمهقياس(، 1.11وىو دال عند هستوى )

 :الثبا -2

 أسـابيع  أربعةاالختبار بفاصل زهني قدره  تطبيق بحساب الثبات بطريقة إعادة الباحثونقام 
أىـــداف الهواقـــع لبعـــد "  ( وبمغـــت قيهـــة هعاهـــل الثبـــات92 ) ن = عيةإالســـتطالعينـــة العمـــى 

ولبعـــد "  ،(1.82" ) تـــدهير هواقـــع البيانـــات والـــنظم الهعموهاتيـــةولبعـــد" (، 1.78) " اإلرىابيـــة
ههـا يـدل عمــى  (، 1.91ولمدرجــة الكميـة ) ،(1.88" ) رويـع والتجسـس الهعموهـاتىتالتيديـد وال

 ، ب ثبات  الهقياس هن خـالل اسـتخدام هعاهـل ألفاكرونبـاخ، كها تم حسامهقياسل هناسبثبات 
أىـداف الهواقـع لبعـد " الفرعية والدرجة الكمية لمهقياس، فكانت قيهة هعاهل ألفاكرونبـاخ  لألبعاد

(، ولبعـــد " 1.79" )تـــدهير هواقـــع البيانـــات والـــنظم الهعموهاتيـــة ولبعـــد" (، 1.71) "اإلرىابيـــة 
ويشـير ذلـك إلــى ( 1.72(، ولمدرجـة الكميــة )1.72" )الهعموهـاتى رويـع والتجســس تالتيديـد وال

 ثبات هناسب لمهقياس. 
 الداخلي: االتضام -3

تــم حســاب االتســاق الــداخمي لمهقيــاس عــن طريــق حســاب هعــاهالت االرتبــاط بــين الدرجــة 
، والجـدول التـالي يوضـح أبعـاد الهقيـاسودرجة كل بعـد هـن  الهعموهاتى اإلرىابالكمية لهقياس 

   ذلك.
 ثٍٛ انذسجخ انكهٛخ نهًمٛبط ٔدسجخ كم ثؼذ االسرجبغ( يؼبيالد 2جذٔل )

 يؼبيم انثجبد ػذد انًفشداد أثؼبد انًمٛبط

 2.65 9 أْذاف انًٕالغ اإلسْبثٛخ

 2.69 6 رذيٛش يٕالغ انجٛبَبد ٔانُظى انًؼهٕيبرٛخ

 شٔٚغ ٔانزجغظ زانزٓذٚذ ٔان

 انًؼهٕيبرٗ

11 2.66 
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اهالت االرتباط بين درجـة كـل بعـد هـن أبعـاد الهقيـاس ودرجـات وكذلك عن طريق حساب هع
 أسئمتو، والجدول التالى يوضح ذلك.

 ( يؼبيالد االسرجبغ ثٍٛ دسجخ كم ثؼذ يٍ أثؼبد انًمٛبط ٔدسجبد ػجبسار4ّجذٔل )

أْذاف انًٕالغ 

 اإلسْبثٛخ

رذيٛش يٕالغ 

انجٛبَبد ٔانُظى 

 انًؼهٕيبرٛخ

شٔٚغ زانزٓذٚذ ٔان

 ٔانزجغظ 

 هٕيبرٗانًؼ

1 2.64 12 2.69 18 2.69 

0 2.65 11 2.65 19 2.65 

2 2.62 10 2.64 02 2.66 

4 2.65 12 2.66 01 2.68 

6 2.66 14 2.68 00 2.66 

5 2.69 16 2.64 02 2.64 

6 2.65 15 2.66 04 2.69 

8 2.68 16 2.61   

9 2.65     

      

ت االرتبـاط بـين الدرجـة الكميـة لمهقيـاس ( أن جهيع قيم هعـاهال2،  9) ينيتضح هن الجدول
ودرجــة كــل بعــد هــن أبعــاده، وكــذلك هعــاهالت االرتبــاط بــين درجــة كــل بعــد هــن أبعــاد الهقيــاس 

(، هها يشير إلى أن الهقياس يتهتع بدرجـة هناسـبة 1.11ودرجات عباراتو، دالة عند هستوى )
 هن االتساق الداخمى.

 (2ملحل) (وٌالباحثإعداد ) يائيةالبكائه على ال التدرييبربىامخ ( ال2) 

 للربىامخ:العاو  دفاهل

 برنــاهج قــائم عمــىخــالل  الطــائف هــنخفــض حــدة اإلرىــاب الهعموهــاتي لــدى طــالب جاهعــة 
 البنائية. 
 الربىامخ:جلضا  

   ىها:يتكون البرناهج هن نوعين هن الجمسات 
 اإلعالمية:: اجللضا  (1)

 هتغيــريبهعموهــات عــن الهجهوعــة التجريبيــة طــالب إلــى إهــداد  اإلعالهيــةالجمســات  ىــدفت
ليعـرف كـل هـنيم هـا  أيًضـاو  ،تييئـتيم لمتـدريبلوذلـك  ،(الهعموهـاتىرىـاب إل ا – البنائيـة) البحث



 .لدى طالب جامعة الطائفالبنائية في مواجهة اإلرهاب المعلوماتي فعالية برنامج قائم على 

 - 429 - 

 جمسـتينفـي الجمسات اإلعالهية تتهثل ىو هطموب هنو، وها ىو هستوي األداء الهتوقع هنو، و 
 ا.ستغرق تنفيذىا أسبوعً ا
  التيفيذية:: اجللضا  (2)

البنائية  النظرية الحالي هن خالل الجمسات التنفيذية إلى التدريب عمى البحثعى س
 هواجيةىدف التدريب وىو إلى لموصول  اإلعالهيةخالل الجمسات هها تم تعمهو  واالستفادة
( جمسة 12الجمسات التنفيذية ) التجريبية، واستغرقتالهجهوعة لدى  الهعموهاتى اإلرىاب

 .تقريبًا( ساعةوزهن كل جمسة ) تقريًبا، ابيعأس( 8) لهدة اأسبوعيً  ناتبواقع جمس
 اجللضا :الفييا  املتبعة يف تيفيذ  -

  .واملياقغة احلوار-العطصف الذٍين -التعشيش-اإللكاء
  :التدرييبجلضا  الربىامخ وصف ذلتوى 

البيائية الكائه على  التدرييبجلضا  الربىامخ توى حمل املخطًص التالييوضح اجلدول 

  ميَا: واهلدفَا ددٍا وسميوع
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  انجُبئٛخانمبئى ػهٗ  انزذسٚجٙ( يذزٕٖ جهغبد انجشَبيج 6جذٔل )

 

سلى 
 انجهغخ

ػُٕاٌ 
 انجهغخ

صيٍ 
 انجهغخ

انفُٛبد 
انًغزخذي

 ح
 انٓذف اإلجشائٙ يٍ انجهغبد

 انجُبئٛخ إػاليٛخ
52 
 دلٛمخ

  
ء 
مب
إلن
ا

-
  
  
  
  

  
  
ٚض
ؼض
نز
ا

-
  
  

  
  
  
ٙ
ُْ
نز
 ا
ف
ص
نؼ
ا

-
  
  
 

ان
شخ
بل
ًُ
ٔان
س 
ٕا
ذ

 
 

 :أٌا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ لبدس  

 ُٚؼشف انُظشٚخ انجُبئٛخ. -

 ٚذذد خصبئص انُظشٚخ انجُبئٛخ. -

 ٚزكش يجبدئ انُظشٚخ انجُبئٛخ. -

 إػاليٛخ
االسْبة 

 انًؼهٕيبرٗ

52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ   :أٌلبدس 

 ُٚؼشف اإلسْبة انًؼهٕيبرٙ. -

 اإلسْبة انًؼهٕيبرٙ. ٚذذد خصبئص -

 ٚزكش أْذاف اإلسْبة انًؼهٕيبرٗ. -

 ٚذذد أشكبل اإلسْبة انًؼهٕيبرٗ -

 ٚغزُزج انُزبئج انًزشرجخ ػهٗ اإلسْبة انًؼهٕيبرٗ. -

1 
 رُفٛزٚخ

انزفبٔض 

 االجزًبػٙ

52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ   :أٌلبدس 

 ٚزكش انذهٕل انجذٚهخ. -

 انًطشٔدخ.انظبْشح أٔ انًشكهخ  ٕٚظخ -

 ذهم انًشكهخ ٔيؼشفخ جٕاَجٓب انًخزهفخ.ٚ -

 غزخذو انزفبٔض االجزًبػٙ فٙ يٕالف يزؼذدح.ٚ -

 

0 
 رُفٛزٚخ

انزغٛٛش 

 انًفبًْٛٙ

52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ   :أٌلبدس 

 فغٛش انظبْشح أٔ انًشكهخ انًطشٔدخ.ٚ -

 صذٛذّ. األفكبس انخبغئخ ٔانزصٕساد غٛش انصذٛذخ ثأخشٖ ٚ ؼذل -

 زخذو اعزشارٛجٛخ انزغٛش انًفٕٓيٙ ثُجبح.ٚغ -

 

2 
 رُفٛزٚخ

انزفكٛش 

 ٔانزأيم

52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ   :أٌلبدس 

 فغٛش انظبْشح أٔ انًشكهخ انًطشٔدخ.ٚ -

 .يٍ انغهٕن انشٔرُٛٙ  ٚغٛش -

 زأيهٓب ثًب ًٚكُّ يٍ سعى يُظٕسِ فٙ انزؼهٛى يٍ جذٚذ.ُٚظٛى خجشارّ ٔٚ -

انذبنخ انًزغًخ ثبنغًٕض ٔانذٛشح ٔانزُبلط ٔانفٕظٗ إنٗ دبنخ  ُٚؼذل -

 يٍ انٕظٕح ٔاالرّغبق.

 زذكى فٙ اَفؼالرّ ٔيًبسعخ انزأيم ٔانجؼذػٍ االَذفبػٛخ.ٚ -

 

4 
 رُفٛزٚخ

 انزؼهى انُشػ
52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ   :أٌلبدس 

 فغٛش انظبْشح أٔ انًشكهخ انًطشٔدخ.ٚ -

انذبنخ انًزغًخ ثبنغًٕض ٔانذٛشح ٔانزُبلط ٔانفٕظٗ إنٗ دبنخ  ُٚؼذل -

 يٍ انٕظٕح ٔاالرّغبق.

 زذكى فٙ اَفؼالرّ ٔيًبسعخ انزأيم ٔانجؼذػٍ االَذفبػٛخ.ٚ -
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سلى 
 انجهغخ

ػُٕاٌ 
 انجهغخ

صيٍ 
 انجهغخ

انفُٛبد 
انًغزخذي

 ح
 انٓذف اإلجشائٙ يٍ انجهغبد

6 
 رُفٛزٚخ

 انزصُٛف
52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ  -  :أٌلبدس 

 فغٛش انظبْشح أٔ انًشكهخ انًطشٔدخ.ٚ -

 .نجٛبَبد فٙ فئبدانًؼهٕيبد ٔا ٚصُف -

 ُظٛى خجشارّ ٔرأيهٓب ثًب ًٚكُّ يٍ سعى يُظٕسِ فٙ انزؼهٛى يٍ جذٚذ.ٚ -

 .ٔ انًٕظٕع انًطشٔحأذذٚذ انمبعى انًشزشن ثٍٛ ػُبصش انًشكهخ ٚ -

 .انزفكٛش ثطشق يخزهفخ رغبػذِ ػهٗ رذذٚذ أْذافّ ثذلخٚغزخذو  -

 

5 
 رُفٛزٚخ

اعزخذاو غشق 

يزؼذدح نهزًثٛم 

 انًؼشفٙ

52 
 دلٛمخ

ا ٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ أ  :أٌلبدس 

 .شكبل يخزهفخأانًؼشفخ انًطشٔدخ فٙ  ًٚبسط -

 .انًفبًّْٛٛ فٙ دم انًشكهخ انخشائػ ٚطجك -

 .جٓضح انكًجٕٛرش ٔانصٕس فٙ ششح ٔرفغٛش انًشكهخأغزخذو ٚ -

 

6 
 رُفٛزٚخ

 انزفكٛش انُبلذ
52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ   :أٌلبدس 

 خ.انزفكٛش ثًٕظٕػٛط ًٚبس -

 .فٙ دم انًشكالد عبنٛت انزفكٛش انؼهًٙأغشق ٔ ٚطجك -

 .غزخذو اعزشارٛجٛبد انزفكٛش انُبلذ فٙ دم انًشكالدٚ -

8 
 رُفٛزٚخ

انزؼهى 

انًزًشكض دٕل 

 انًشكهخ

52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ   :أٌلبدس 

 .دم انًشكالد ٚغبْى فٗ -

 .ٙ دم انًشكالدثذاػٙ فإلغزخذو انزفكٛش اٚ -

 .نٗ دم نهًشكهخإزؼبٌٔ يغ فشٚك انؼًم نهٕصٕل ٚ -

 

9 
 رُفٛزٚخ

 انزفكٛش انًشٌ
52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ   :أٌلبدسا لبدس 

 .انزفكٛش ثًشَٔخًٚبسط  -

 .مجم انشأ٘ ٔانشأ٘ اٜخشٚز -

 .انًٕالف انصؼجخ ثؼمهٛخ ٔاػٛخ ٔنُٛخ ٕٚاجّ -

 

12 
 رُفٛزٚخ

 ٙانٕػٙ انزار
52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ  -  :أٌلبدس 

 ٚزجُت انًؤثشاد انغهجٛخ انزٙ رمهم يٍ انٕػٙ انزارٙ نذّٚ. -

 ٚكزغت انثمخ فٙ رارّ. -

 ػٕايم رمذٚش انزاد. ٚذذد -

 ٚزغهت ػهٗ يشكالد اَخفبض انزاد نذٚخ. -

11 
 رُفٛزٚخ

انزفكٛش 

 انغهجٙ

52 
 دلٛمخ

ا خ أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغ -  :أٌلبدس 

 ٚزجُت انًؤثشاد انغهجٛخ انزٙ رمهم يٍ لذسرّ ػهٗ يٕاجٓخ انًشكالد. -
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سلى 
 انجهغخ

ػُٕاٌ 
 انجهغخ

صيٍ 
 انجهغخ

انفُٛبد 
انًغزخذي

 ح
 انٓذف اإلجشائٙ يٍ انجهغبد

 انثمخ فٙ رارّ. ُٚظٓش -

 .ٚجبثٛخإفكبس أفكبس انغهجٛخ انٗ ألا ُٚؼذل -

 .ًَػ دٛبِ صذٙ ٚخزبس -

 

10 
 رُفٛزٚخ

انزؼهى 

 انًغزًش

52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ   :أٌلبدس 

 شفخ فٙ كم صيبٌ ٔاٖ يكبٌ.ػٍ انًؼ ٚغؼٗ نهجذث -

 َزشَذ فٙ انذصٕل ػهٗ انًؼشفخ انًغزًشح.إلا ٚغزخذو -

 َزشَذ ٔاالعزخذايبد انغٛئخ.إلن خثٍٛ االعزخذايبد انغهًٛ ٚفشق -

 

12 
 رُفٛزٚخ

 دم انًشكالد
52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ   :أٌلبدس 

 انًشكهخدم يفٕٓو  ٚزكش -

 .ة ػهًٙأعجبة انًشكالد ثأعهٕ ٚذهم -

 .٘ يشكهخأ نذم ثذائم يزُٕػخ ٚكزشف -

 .خطخ رُفٛز نهذم األَغت نهًشكهخ ٕٚظخ -

 .طجك يٓبسح دم انًشكالد ػًهٛب  ٚ -

 

14 
 رُفٛزٚخ

 ارخبر انمشاس
52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ   :أٌلبدس 

 خ.برخبر انمشاساد انغهًٛٚهزضو ث -

 .ثؼبدْبأانًشكهّ ثطشٚمّ جٛذح ٔدساعخ  ٕٚظخ -

 خ.لشاسارّ انخبغئ ُٚؼذل -

 

16 
 رُفٛزٚخ

 انزمٕٚى انزارٙ
52 
 دلٛمخ

ا أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٙ َٓبٚخ انجهغخ   :أٌلبدس 

 .انزمٕٚى انًغزًش نُفغّ ادجشاءٕٚظخ إ -

 .انًفبْٛى انزٙ رى انزذسٚت ػهٛٓب فٙ انجشَبيج ٚصُف -

 .انمٕاػذ األعبعٛخ نهزغهت ػهٗ انًشكالد انزٙ رٕاجّٓ ٚغزخذو -

 الشميية واملهاىية لتطبيل الربىامخ: احلدود -

" و"التنفيذية" اإلعالهيةالجمسات "ة إلى فباإلضا أسبوع القبمي والبعديتطبيق الاستغرق 
لمجمسات أسبوعًيا  وجمستين ايً أسبوعجمستين بهعدل تقريًبا  ابيعأس( 9)هدتيا زهنية  ةفتر 

بجاهعة العموم هن كمية  )الهجهوعة التجريبية( تسعة طالبلعينة هكونة هن التنفيذية 
 .بالحوية الدراسية بجاهعة الطائف القاعاتالطائف، وتم التدريب بإحدى 
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 :التدرييبالربىامخ التحكل مً صالحية  -

 (19)عمى  البنائيةالقائم عمى  التدريبيتم عرض جمسات البرناهج  الربىامخ:صدم 
ألخذ  نظهة بجاهعة الطائفأل والتربية الخاصة والشريعة واهن أساتذة عمم النفس  اهحكهً 
ب هن كل م  لهعرفة هدى صالحية البرناهج الُهعد طُ و وهقترحاتيم حول الجمسات وىدفيا،  آرائيم

التالي يوضح نسب اتفاق الهحكهين عمى عناصر  البرناهج، والجدولحول  هنيم إبداء الرأي
 تحكيم البرناهج.
 انجُبئٛخ انمبئى ػهٗ انزذسٚجٙانجشَبيج  َغت االرفبق ثٍٛ انًذكًٍٛ ػهٗ ػُبصش رذكٛى (5جذٔل )

 َغت االرفبق ػُبصش انزذكٛى و

 %90.2 .صالدٛخ انجشَبيج نهزطجٛك ػهٗ يجًٕػخ انجذث 1

 %122 .انزذسٚجٙاسرجبغ أْذاف انجهغبد ثبنًذزٕٖ  0

 %90.2 انطالة.يالءيخ األَشطخ ٔانًٓبو نًغزٕٖ  2

 %90.2 .ذافّداخم كم جهغخ ألْ انزذسٚجٙيُبعجخ انًذزٕٖ  4

 %122 نًذٖ رذمك االْذاف. انزمٕٚى لٛبط 6

أن نسبة االتفاق بين الهحكهين عمى عناصر التحكيم تراوحت  (2)يتضح هن الجدول 
وتعتبر ىذه النسب هناسبة هها يدعوا إلى الثقة في صالحية  ( %،111 - 94.9)ها بين 
تطبيق ا بصالحية جهيعً أقرو لييا التعديالت التي أشاروا إوبعد إجراء  ،تدريبيالالبرناهج 

 . الهجهوعة التجريبيةالبرناهج عمى 
  البحث:إجزاءا   خامًضا:

ثم تم  ،تم الحصول عمى هوافقة وكيل الجاهعة عمى التطبيق فى الهرحمة الجاهعية .1
 . هن البحثيدف ال لتوضيحبجاهعة الطائف  كمية العمومطالب هقابالت هع  عقد

اإلرباع وتحديد الطالب الذين تقع درجاتيم في  هاتىالهعمو  اإلرىابهقياس طبق  .4
 .في الهقياس األعمى

في  ابينيه إجراء التكافؤوتم  ،لى هجهوعتين تجريبية وضابطةإتم تقسيم الطالب  .9
 الهعموهاتى. اإلرىابالعهر الزهني و 

 البنائية. النظرية القائم عمىتدريبي الجمسات البرناهج تم إعداد  .2
طالب مى ع البنائية النظرية عمى القائمتدريبي الالبرناهج القيام بتطبيق جمسات  .2

 فقط.الهجهوعة التجريبية 
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 الهجهوعةعمى  الهعموهاتى اإلرىابهقياس تم تطبيق البرناهج هن  االنتياءبعد  .2
 عمى شيربعد هرور  داةألاثم تطبيق نفس  ،الضابطة والتجريبية )قياس بعدى(

 بعي(.قياس تتفقط ) الهجهوعة التجريبية طالب

دخال البيانات عبر الحاسب اآللي هن و  الهعموهاتى، اإلرىابهقياس تم جهع نتائج  .7 ا 
اإلصدار  Statistical package for social Science (SPSSبرناهج )خالل 

(12). 
وصياغة  ،السابقة البحوثنتائج و  في ضوء اإلطار النظري البحثتم تفسير نتائج  .8

 .م التوصل إليياالتي ت التوصيات الخاصة بالنتائج
 البحث:ىتائخ 

بين هتوسطي  ةإحصائيذات داللة  توجد فروق"  أنو: عمىينص ىذا الفرض  األول:الفزض 
رىاب إل هقياس افي القياس البعدي لطالب الهجهوعتين التجريبية والضابطة درجات  رتب
اختبار  تم استخدام والختبار صحة ىذا الفرض .لصالح الهجهوعة التجريبية "الهعموهاتى ا

هتوسطي لألزواج غير الهتهاثمة لبحث داللة الفروق بين  Mann Whitneyهان ويتنى 
 اإلرىابفي القياس البعدي لهقياس طالب الهجهوعتين التجريبية والضابطة درجات  رتب

 ويتضح ذلك في الجدول التالي: ،الهعموهاتى
 غالة انًجًٕػزٍٛ دسجبد سرت ًزٕعطٗ ( نUلًٛخ ) (6جذٔل )

 ٔأثؼبدِ انًؼهٕيبرٗسْبة إلًمٛبط ان شٚجٛخ ٔانعبثطخ فٙ انمٛبط انجؼذ٘انزج

 انجؼذ

 
 انًجًٕػخ

ٌ 
انًزٕ

 عػ

االَذشا

ف 

 انًؼٛبس٘ 

يزٕعػ 
 انشرت

يجًٕع 
 انشرت

 يؼبيم
يبٌ ٔٚزُٗ 

U 
 انذالنخ Zلًٛخ 

دجى 
 انزأثٛش

أْذاف انًٕالغ 
 اإلسْبثٛخ

11.2 9 انزجشٚجٛخ
2 

11.0 6 46 2 2.622 2.222 2.86 
00.2 8 عبثطخان

6 
0.122 12.6 128 

رذيٛش يٕالغ انجٛبَبد 
 ٔانُظى انًؼهٕيبرٛخ

 2.84 2.222 2.481 2 46 6 1.92 12 9 انزجشٚجٛخ
19.0 8 انعبثطخ

6 
1.226
1 

12.6 128 
انزٓذٚذ ٔانزشٔٚغ 
ٔانزجغظ 
 انًؼهٕيبرٗ

12.4 9 انزجشٚجٛخ
4 

1.629
0 

6 46 2 2.622 2.222 2.86.
16.8 8 انعبثطخ 6

6 
2.542
9 

12.6 128 

 انذسجخ انكهٛخ
24.6 9 انزجشٚجٛخ

6 
2.55 6 46 2 

2.482 
2.222 2.84.

 128 12.6 1.906 69.6 8 انعبثطخ 6
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التجريبية  تينلقيم هتوسطات درجات الهجهوع البيانيالتهثيل  التالييوضح الشكل و 
 .أبعادهو  الهعموهاتى اإلرىابفي القياس البعدي لهقياس  والضابطة
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رتــب درجــات وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا بــين هتوســطي  (4( والشــكل )7)يتضــح هــن الجــدول 

الهجهـوعتين التجريبيـة والضـابطة، وىـى دالـة عنـد والدرجة الكمية لدى طـالب  أبعاد الهعموهاتى
حجـم األثـر باسـتخدام  ت قيهـةتراوحـكهـا  ،الهجهوعـة التجريبيـةطالب ( لصالح 1.11هستوى )

( ههـــا يعنـــي أن هـــن 1.82.2(، )1.82(  هـــا بـــين )nعمـــى جـــذر  Zالقـــانون )قســـهة قيهـــة 
فــي القيــاس البعــدي  الهجهوعــة التجريبيــة%( هــن تبــاين درجــات طــالب  82.2%( إلــى )82)
 البرناهج وىذه القيم تشير لحجم تأثير كبير.التدريب عمى يعود ألثر  الهعموهاتى رىاب لإل 
 

 الذي توصل إلى فعالية أنشطة Oguz (2008)تتفق نتيجة ىذا الفرض هع نتائج بحث 
 بحث كل هن ونتائج في تحسين هستويات التحصيل لدى طالب الجاهعة، التعمم البنائي

Seçken and Alúan (2011)    سفرت نتائجو عن فعالية الهدخل البنائي في أالذي
 Gabert (2011 ,كل هن يرجع ها توصل إليوو  .العمهيةتحسين فيم الطالب لمهفاىيم 

Liang and Li, 2018; إلى أن التعمم في النظرية البنائية ىو عهمية نشطة ويكون )

في القياس البعدي  ضابطةوالالتجريبية  تينالتهثيل البياني لهتوسطات درجات الهجهوع( 4شكل )
 .لهقياس اإلرىاب الهعموهاتى وأبعاده
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الهتعمهين فييا هراقبين وهشاركين نشيطين فى عهمية التعمم، ويقوهون بربط الهعموهات 
 ونيقوهو  الذاتي، تقييمالفيم والتحميل وال الجديدة بالخبرات السابقة لدييم وذلك هن خالل

حواًرا يتم  أو نًصا كان سواء ،لمهحتوى في بيئة تعميهية تفاعمية بشكل هستقل الهعنىببناء 
وجية نظر صحيحة تجاىو،  إلى رؤية أو الهوضوع لموصول حول األفكار واآلراء فيو تبادل

عمم ونقميا بيم أثناء عهمية الت خاصة جديدة هعموهات تكوين أو بناء وهن ثم تساعدىم فى
 إلى هواقف جديدة.

فاعمية ( الذي توصل إلى 4117ىذا الفرض هع نتائج بحث هحهد )تتفق نتيجة كها 
في تنهية هيارات التدريس التأهمي لدى الطالبة هعمهة  القائم عمى البنائية البرناهج التدريبي

صموا إلى ( الذين تو 4117زيدان )و هحهود، و ، ونتائج بحث كل هن هنصور، المغة العربية
 فعالية البرناهج القائم عمى النظرية البنائية فى تنهية هيارات التفكير الجهاعى.

طالب الهجهوعة الضابطة بالهقارنة بطالب الهجهوعة التجريبية  تفوق الباحثونيرجع و 
أن هحتوى البرناهج التدريبي ساىم في زيادة الدافعية الداخمية لدى الهتعمهين وأعطاىم  إلى

ابة الهالحظات عن الهوضوعات الهراد تعمهيا وهناقشتيا والتعبير عن وجية نظرىم فرصة لكت
عمى اكتساب الهعرفة، وساىم فى  وتحفيزىمهن خالل تبادل وجيات النظر حول األفكار، 

عمى  يمتنهية التفكير لدييم وهواجية الهشكالت وحميا بطرق إبداعية، األهر الذى  شجع
ركز عمى األنشطة  البرناهج  أن تفوق إلىالقد يرجع طرق، و البحث عن الهعموهات بشتى ال

التدريبية التى جعمت الهتعمهين هشاركين نشيطين بفعالية وحهاسة وجعميم هحور العهمية 
أثناء  واالستفادة هن السيناريوىات والتعاون والحوار بين أطراف العهمية التعميهيةالتعميهية، 
لهتعددة لتكوين سيناريوىات لمتعمم التعاوني وتبادل كها أن استخدام الوسائط ا ،التدريب
 يجعل عهمية التعمم نشطة بشكل هستهر والتى يترتب عمييا بناء الهعموهات.  الهعرفة
بين  ةإحصائيذات داللة ينص ىذا الفرض عمى أنو: " ال توجد فروق  الثاىي:الفزض 

عدي والتتبعي لهقياس في القياسين الب درجات طالب الهجهوعة التجريبيةهتوسطي رتب 
 الهعموهاتى.رىاب إل ا

لألزواج  Wilcoxonهن صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار ويمككسون  ولمتحقق
 .النتائج الهرتبطة بيذا الفرض ( يوضح8الهتهاثمة، والجدول )
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نًزٕعطٙ سرت دسجبد غالة انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ فٙ  "Z( َزبئج دغبة لًٛخ "8) جذٔل

 ٔأثؼبدِ انًؼهٕيبرٗسْبة إلٔانززجؼٙ نًمٛبط ا انمٛبعٍٛ انجؼذ٘

 انًزغٛش
يزٕعػ 
 ثؼذ٘

اَذشاف 
يؼٛبس٘ 
 ثؼذ٘

يزٕعػ 
 رزجؼٙ

اَذشاف 
يؼٛبس٘ 
 رزجؼٙ

يزٕعػ  انؼذد انشرت
 انشرت

يجًٕع 
 انذالنخ Z انشرت

أْذاف 
انًٕالغ 
 اإلسْبثٛخ

11.22 1 11.44 2.8819 

انشرت 
 0 0 1 انغبنجخ

غٛش  2.666
 دانخ

انشرت 
 0 ٕججخانً

انشرت  4 0
 5 انًزغبٔٚخ

 9 انًجًٕع

رذيٛش 
يٕالغ 
انجٛبَبد 
ٔانُظى 
 انًؼهٕيبرٛخ

12 1.92 10.55 0.10 

انشرت 
 8 0.56 0 انغبنجخ

غٛش  1.124
 دانخ

انشرت 
 1 انًٕججخ

انشرت  0 0
 5 انًزغبٔٚخ

 9 انًجًٕع

انزٓذٚذ 
ٔانزشٔٚغ 

زجغظ ٔان
 انًؼهٕيبرٗ

12.44 1.6290 12.66 1.86 

انشرت 
 0 0 1 انغبنجخ

غٛش  2.666
 دانخ

انشرت 
 0 انًٕججخ

انشرت  4 0
 5 انًزغبٔٚخ

 9 انًجًٕع

انذسجخ 
 انكهٛخ

24.66 2.55 24.88 4.125 

انشرت 
 01.6 4.16 2 انغبنجخ

غٛش  2.054
 دانخ

انشرت 
 4 انًٕججخ

انشرت  16.62 2.88
 0 انًزغبٔٚخ

 9 انًجًٕع

 
في التجريبية  الهجهوعة هتوسطات درجاتلقيم  البيانيالتهثيل  التالييوضح الشكل و 

 .وأبعاده الهعموهاتىرىاب إل القياسين البعدي والتتبعي لهقياس ا
 



 .لدى طالب جامعة الطائفالبنائية في مواجهة اإلرهاب المعلوماتي فعالية برنامج قائم على 

 - 474 - 

0

5

10

15

20

25

30

35

             

        

           

               

           

                

       

           

             

                           

  

 

عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين هتوسطي رتب  (9وشكل ) (8يتضح هن جدول )
 الهعموهاتىرىاب إل اهقياس طالب الهجهوعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لدرجات 
 .الثاني وبذلك تم قبول الفرض ،وأبعاده

 

 بيئات أنوىو  Wahba (2016)بحث  ها توصل إليوهع ىذا الفرض تتفق ىذه نتيجة 
 باالنتهاء، وشعورىم لمطالب الهتصور التعميهي التحصيل عمى إيجابية آثار ليا البنائية التعمم

التدريب عمى  المذان توصال إلى أن Toraman and Demir (2016)ونتائج بحث كل هن 
بالهقارنة بالتعمم بالطريقة  الدروس ُيكون اتجاىات إيجابية نحو استخدام الهدخل البنائى

   .التقميدية
فاعمية  هن( 4117شارت إليو نتائج بحث عفيقي )أهع ها جة تتفق ىذه النتيكها 

لمبرناهج القائم عمى النظرية البنائية لتدريس الدراسات االجتهاعية في تنهية التفكير اإلبداعي 
 Adak (2017)  ، ونتائج بحثلدى طالب الصف الخاهس في هادة الدراسات االجتهاعية

دائيم أفضل هن الذين أمى الهدخل البنائي كان الطالب الذين تدربوا ع ان ىشارت إلأالتي 
 .تمقوا تعميهًا بالطريقة التقميدية

في القياسين البعدي التجريبية  الهجهوعة ( التهثيل البياني لهتوسطات درجات9شكل )
 والتتبعي لهقياس اإلرىاب الهعموهاتى وأبعاده.
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أن النظرية البنائية تساعد الهتعمهين في  Lin (2018) بحث إليو ها توصلوىذا يتفق هع 
تحسين هيارات التفكير الناقد وحل الهشكالت، واإلبداع هن خالل الهشاركة في بناء الهعاني 

 يجابية نحو تمك العهمية والحياةإالتعمم، وأنيا تحفزىم عمى تكوين اتجاىات  ةواالىتهام بعهمي
 بتكوين وجيات نظر هستقمة وتبادليا عن طريق ليم حوليم، كها أنيا تسهح هن شيء وكل

 Ayaz and Sekerciوالتعاون بين أطراف العهمية التعميهية. ويرى كل هن  الحوار
تساعد الهتعمهين عمى  استراتيجيات ها تتضهنو هنأن النظرية البنائية و  (145 ,2015)

 التعمم الهختمفة، والتى بدورىا تساىم أنشطة هن خالل تدريبيم عمى هختمفة نظر تكوين وجية
 .تعمهيا عمى الهدى البعيد تم التي واستهرارية الهعموهات لدييم الدراسي التحصيل في زيادة

 ا بين هتوسطي رتب درجات طالب الهجهوعةعدم وجود فروق دالة احصائيً  ونوُيرجع الباحث
في  اإلبداع عمى إلى أن البرناهج التدريبي شجعيم في القياسيين البعدي والتتبعي  التجريبية

 داخلتدريب هن خالل التعمم التعاوني لمالهعرفة بشكل نشط، كها كان  وبناءبيئة التعمم، 
بداعية الهختمفة دورًا كبيرًا في زيادة الهجهوعات، والهناقشة والحوار بينيم وطرح األسئمة اإل

دافعية الطالب والذى جعميم هشاركين بفعالية في األنشطة الهختمفة التي ُقدهت ليم أثناء 
تجاه عهمية التعمم، األهر الذى جعل الطالب يرفضون اإلرىاب  دافعيةم يالتدريب، هها جعل لدي

يجابية نحو ىذه العهمية، إتجاىاتيم الهعموهاتي وسوف يواجيونو بكل قوة، وبالتالي كانت ا
ونحو الجاهعة والهجتهع،  والذى ساىم في االحتفاظ بالهعموهات التي تدربوا عمييا في 

 . خالل القياس التتبعى الجمسات

 التوصيا :

 باآلتي:ون الباحث ناء عمى نتائج البحث الحالي يوصىب
خـالل  التـدريس فـيالتقميديـة قـة طريالبـداًل هـن  النظرية البنائية االعتهاد عمى ضرورة- 1

 بنـاء هعـارفيمينهي لـدييم قـدرات عقميـة عميـا تسـاعدىم فـي هها  ،الجاهعةتعميم طالب 
 .  األكاديهية

ــز – 4 ــى تحفي ــدريس عم ــة الت ــى أعضــاء ىيئ ــدريب طالبيــم عم ــة اســتخدام  ت ــة كيفي النظري
 .ليم تدريسالخالل  الهعموهاتىرىاب إل ا هواجية في البنائية
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هنظهة وهتكاهمة عمى الهستوى القـوهي هـن خـالل هشـاركة أعضـاء ىيئـة  خطة وضع- 9
الــنفس فــى الــوطن عمــم وعمهــاء وأوليــاء األهــور التــدريس بالههمكــة العربيــة الســعودية 

 .لدى طالب الجاهعة الهعموهاتىرىاب إل ا هواجيةحول  البحوثالعربي هن أجل إجراء 
رىـــاب إل ا هواجيـــةلمهســـاىهة فـــي الهقـــررات فـــي الهرحمـــة الجاهعيـــة تطـــوير أىـــداف  – 2

 .لدى الطالب والطالبات الهعموهانى

 البحوث املكرتحة:
الســابقة وجــدت هجهوعــة هــن البحــوث الحــالي ونتــائج البحــث نتــائج  خــالل نهــ

 هستقبمية: لبحوثالهشكالت التي يهكن أن تكون هوضوعات 
لــدى  اتىلهعموهــرىــاب اإل االــذكاء فــي هــاوراء قــائم عمــى  برنــاهج تــدريبي فعاليــة-1

 جاهعة الطائف. طالب
لــدى طــالب  الهعموهــاتىرىــاب إل افــي  يــةالحوار هيــارات الالتــدريب عمــى فعاليــة  – 4

 الطائف. الجاهعة بهدينة
 الهعموهـاتىرىـاب إل ا هواجيةفي  التعاونياستراتيجيات التعمم التدريب عمى  أثر- 9

 جاهعة الطائف. لدى طالب
لـدى رىـاب الهعموهـاتي إل ا فـي لتعمم التوليـدىا قائم عمى تدريبي فعالية برناهج – 2

 طالب جاهعة الطائف.
لـدى طـالب  الهعموهـاتىرىاب إل ا في اإلبداعيالتدريب عمى هيارات التفكير  أثر- 2

 .جاهعة الطائف
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 قائنة املزاجع

 العزبية:املزاجع  (1)
اجية خطر (. اإلجراءات االحترازية الدولية في هو 4112بنعتيك ) نعبد الرحهأبو عهار، هيمود 
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