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لرصددددد واحددددع دور الجامعددددة فددددي مواجهددددة مخدددداطر حددددروب الجيددددل الرابددددع لدددددى الطددددالب، 

ت 658القددددددامي حوامهدددددا  و وتدددددل تطبيقهدددددا الددددد  ايندددددة اشدددددوا ية مدددددن الطدددددالب الجددددددد 
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A proposed scenario to activate the role of 
Egyptian universities in facing the dangers of 
fourth generation wars among their students 

Dr. Zainab Mahmoud Shaban 
Leturer of Fundamentals of Education, 
Faculty of Education, Minia University 

Abstract: 
The aim of the research is to know the conceptual and 

legislative framework for fourth generation wars, and the 
philosophical (intellectual / ideological) foundations upon 
which those wars are based, and to develop a proposed 
vision to activate the university’s role in facing them and to 
enhance awareness of its dangers among students. The 
research used the descriptive approach, and the researcher 
prepared a questionnaire to monitor the reality of the 
university’s role in facing the dangers of fourth-generation 
wars among students, and it was applied to a random sample 
of new and old students consisting of (658) students in 
various practical and theoretical colleges at Minia University. 
The results of the research showed the weak role that the 
university plays in facing the dangers of fourth-generation 
wars among students. The results also showed that there are 
no statistically significant differences between new and old 
students about the reality of the university’s role in facing 
fourth generation wars. 
Key words: Fourth Generation Wars, Cold War, Network 
Warfare, Electronic Warfare, Asymmetric Warfare, Electronic 
Colonialism, Consciousness Colonization. 
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 :مقدمة البحث -أوال 
السياسدددددددية يشدددددددهد العدددددددالل ا ن تحدددددددوالت كبيدددددددر  فدددددددي المفددددددداهيل والننريدددددددات 

، والددددح بفضددددل ال ددددور  الها لددددة التددددي ك يددددر  العسددددكرية التقليديددددة التددددي سددددادت لعقددددودو 
م ر  فدددي أحدددد تها تمنولوجيدددا الددداكاي االصدددطنااي، التدددي باتدددت مدددن أهدددل المحدددددات المددد

العسدددكرية فدددي العدددالل، ولعدددل هددداا يفسدددر توجددد  و  اسددديةى السي اددداد  تشدددكيل مدددوازين القدددو 
العديددددد مددددن القددددوى المبددددرى فددددي ا ونددددة األخيددددر   لدددد  تخصددددي  جددددزي مددددن ميزانياتهددددا 
لالسدددددت مار فدددددي تمنولوجيدددددا الددددداكاي االصدددددطنااي، وخاصدددددة فدددددي الجواندددددب العسدددددكرية 

 .والدفااية واألمنية
 

يقودهددددا  ةيعددددير  ددددور  رحميددددة  انيددددأصددددب  العددددالل  ومددددا هددددو جدددددير بالدددداكر أن
 Internetنترنددددت االشددددياي ، وا   Artificial Intelligenceالدددداكاي االصددددطنااي 

Of Things وسالسددل المتلددة ،Block Chains 3، والطابعددات  ال يددة االبعددادD 
Printers والعمددددددالت االفتراضددددددية ،Virtual Currencies والشددددددرا   الاكيددددددة ،

ا مدددن التقنيدددات الاكيدددة  ، وغيرهدددMicrochip Implantالمزروادددة فدددي جسدددل البشدددر 
ومدددن شددد ن هددداأ ال دددور  أن تميدددر لددديس فقدددا مدددن هيامدددل اإلنتدددا  وخصدددا   المجتمعدددات 

ددد ا مدددن المنندددور المعرفدددي للبشدددر اتجددداأ االشدددياي بصدددور  ومدددوازين القدددو ، بدددل تميدددر أيض 
اامددددةل فالبشددددرية أصددددبحت الدددد  وشددددح التحددددول نحددددو جيددددل جديددددد مددددن المجتمعددددات، 

تمدددع فدددا ا الددداكاي تمدددون فيددد  اليدددد العليدددا ل لدددة حيددد  يندددار هددداا التحدددول بنهدددور مج
 مجتمدددع مدددا  Fifty Societyالددد  اإلنسدددان، ويطلدددا الددد  هددداا المجتمدددع الخدددامس 

  ت9، 2019  يهاب خليفة،  بعد المعلوماتت
 

وفدددددي ندددددل اصدددددر العولمدددددة وال دددددور  المعلوماتيدددددة وانتشدددددار مواحدددددع التواصدددددل 
يددد   بدددالحرب البدددارد  ال قافيدددةت  االجتمدددااي بدددرز بشدددد  الصدددرام ال قدددافي، ومدددا يطلدددا ال

ويمكدددد فرانسددديس فوكويامدددا فدددي كتابددد   التمدددز  المبيدددرت أن ال دددور  المعلوماتيدددة تدددمدل 
 لددد  االنحدددالل فدددي القددديل األصددديلة للبنيدددة االجتماايدددةل فدددالمتمير ال قدددافي يطدددرح نفسددد  

ددد دددوبشدددد ل خصوص  ا ا بعدددد الحدددرب البدددارد ل وهددداا ال يعندددي بطبيعدددة الحدددال أنددد  كدددان غا ب 
ا بحيددد  انحصدددر الددد  الدددح الصدددرام االيدددديولوجي ن حبدددل الدددح، ولمدددن مدددداأ كدددان ضددديق  مددد

مددددا بددددين الشددددديواية والرأسددددمالية ليتسدددددع مدددددى تددددد  يرأ فددددي ال دددددور  المعلوماتيددددة التدددددي 
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يمنددددة ال قافيددددة مددددن خددددالل: نشددددر هدددددح اسددددتراتيجية الهنعيشددددها اليددددول، ويددددتل تحقيددددا أ
، والتددددد  ير الددددد  لهويددددداتي ل فدددددرادمية، والتفتيدددددت ااالسدددددتهال  السدددددلوكيات والممارسدددددات

  ت134، 2017 سهيلة هادل، التعددية ال قافية 
 

والتطبيقدددددددات  التواصدددددددل مواحدددددددعو  الشدددددددبكاتوحدددددددد صددددددداحب تزايدددددددد اسدددددددتخدال 
والنصدددب االلمتروندددي ة كعمليدددات االبتدددزاز ايدددة، تبلدددور اددددد مدددن الندددواهر السدددالباالجتما

الجدددرا ل االلمترونيدددة،  ال أن ونشدددر الشدددا عات والمحتويدددات غيدددر األخالحيدددة وغيرهدددا مدددن 
س بدددوح هددداأ الشدددبكات وخاصدددة الفدددي ل  ا تدددل اسدددتخدالالملبدددة كاندددت للندددواهر السياسدددية

مندددددددداهرات االفتراضددددددددية، لب ددددددددة العامددددددددة، وتنندددددددديل لكوسدددددددديا لعمليددددددددات الحشددددددددد والتع
فقدددا، بدددل شدددمل تحريددد  الحقدددا ا واالحتجاجدددات الف ويدددة، ولدددل يقتصدددر األمدددر الددد  الدددح 

تهل، والتشدددهير، واإلسددداي  للسدددمعة، والسدددخرية والتنمدددر، والقددداح هدددا، وتلفيدددا الدددوتزوير 
دددددا والسدددددب، كمدددددا أصدددددبحت الوسددددديلة التدددددي تقدددددول مدددددن خاللهدددددا بعددددد  الحركدددددات  أيض 

االرهابيددددة بتجنيددددد أفرادهددددا، ونشددددر معلومددددات حددددول طريقددددة تصددددنيع المتفجددددرات، وفددددي 
ت وب مواحدددع التواصدددل االجتمددداايالدددح نهدددر ندددوم جديدددد مدددن الحدددروب يطلدددا اليددد   حدددر 

 ا مددددان محمدددددد،  نيددددة الدولدددددة، وزازاددددة اسدددددتقرار الننددددال السياسددددديتسدددددتهدح ب يالتدددد
  ت 212، 2019

 

ا اديددددد  اسددددتهدفت يندددداير ومددددا أاقبهددددا شددددهدت مصددددر أحدددددا    25ومددددع  ددددور  
مدددن زازادددة اسدددتقرارها وأمنهدددا القدددومي فيمدددا سدددمي بلليدددات حدددروب الجيدددل الرابدددع، وكدددان 

ب البنيدددددة التحتيدددددة، واسدددددتمالل بعددددد  : األحددددددا  اإلرهابيدددددة، وضدددددر تأهدددددل هددددداأ ا ليدددددا
االميددددين لنشددددطاي السياسدددديين، وتجنيددددد بعدددد  اإلمننمددددات المجتمددددع المدددددني وبعدددد  ا

خباريددددة فددددي نشددددر لتنفيددددا أجندددددات خارجيددددة خاصددددة ، بددددل اسددددتملت بعدددد  المواحددددع اإل
مددددون مملوطددددة للمسدددداس بدددداألمن القددددومي ويمكددددن أن ت خبددددار دون الت مددددد مددددن صددددحتهاأ

  ت2017،1، ة ابد النبي نديالمصرل 
النددددددو   فعاليدددددات خدددددالل الدددددر يس ابدددددد الفتددددداح السيسدددددي مدددددد اليددددد مدددددا أوهدددددو 
 ل2020أمتددددوبر لعددددال  11بتدددداري  والتددددي ا قدددددت  للقددددوات المسددددلحة، 32الت قيفيددددة الددددد

النتصدددددارات أمتدددددوبر  47بمناسدددددبة الددددداكرى الدددددد فدددددي مركدددددز المندددددار  للمدددددمتمرات الدوليدددددة
أ رهددددا الدددد  الدولددددة، و الخددددامس، حددددار مددددن حددددروب الجيددددل الرابددددع و ل حيدددد  المجيددددد  

ا الدددد  ادددددل االنسدددديا  خلدددد  الشددددا عات ، التددددي تهدددددح  لدددد  هدددددل أركددددان الدولددددة مشدددددد 
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الددد  أن الجيدددل الرابدددع والخدددامس مدددن الحدددروب موجدددود ويقدددول الددد  التشدددكيح  اوممكدددد  
تم دددل حضدددية شدددديد  الخطدددور  الددد  أمدددن مصدددر، وهدددي  ،فدددي حددددرات الشدددعب وحياداتددد 

كددددان هدددددفها تدددددمير  2011تددددي شددددهدتها مصددددر منددددا اددددال ا  لدددد  أن األحدددددا  المشددددير  
شددددد الدددر يس الددد  خطدددور  تطدددور وسدددا ل القتدددال فدددي تددددمير الددددول كمدددا   ةأجهدددز  الدولددد

والقضددداي اليهدددا مدددن خدددالل حدددروب الجيدددل الرابدددع والخدددامس والتدددي تعتمدددد الددد  وسدددا ل 
دددددا نصدددددا   لمسدددددتخدمي مواحدددددع التواصدددددل  االتصدددددال الحدي دددددة ونشدددددر الشدددددا عات، موجه 

تمدددااي بصدددفة اامدددة وللشدددباب بصدددفة خاصدددة، بعددددل االنسددديا  وراي كدددل مدددا ي بددد  االج
الدددددد  يالسوشدددددديال ميدددددددياي مددددددن معلومددددددات، أو ااتبددددددار يفيسددددددبوح، وتددددددويتر، ومواحددددددع 

  ت2020 وزار  الخارجية،  اإلنترنتي مرجع ا للمعلومات
دددويدددمدل التعلددديل دور   دددا مهم  ا فدددي مواجهدددة تلدددح الحدددروب وتنميدددة الدددواي ا وحيوي 

ددددبخطور  ح مصددددلحة المجتمددددع ، كمددددا ا مددددن أنددددوام الداايددددة يسددددتهدتهددددا، بااتبددددارأ نوا 
المددددواطن الصددددال  الددددال يسددددهل بعقلدددد  واملدددد  فددددي رحدددد  المجتمددددع  يسددددتهدح تمددددوين

ومحاربدددددددة السدددددددلوكيات التدددددددي تعدددددددو  امليدددددددات التنميدددددددة االحتصدددددددادية واالجتماايدددددددة 
 ت 2338، 2020  سماايل خالد، 

مددددن  -اد  الننددددر فددددي دور الجامعددددة  زاي مددددا سددددبا ، فدددد ن األمددددر يسددددتلزل  ادددد
مدددن حدددوانين وتشددددريعات ،  طبقددد وأنشدددطة ومدددا ت   ومقددددررات خدددالل مدددا تدددوفرأ مدددن بدددرام 

فدددي مواجهدددة حدددروب   -وكونهدددا أحدددد أهدددل ممسسدددات التنشددد ة االجتماايدددة فدددي المجتمدددع
الجيددددل الرابددددع مددددن خددددالل تعزيددددز الددددواي لدددددى الطددددالب بلليددددات وأدوات تلددددح الحددددروب 

ب الددد  هددداأ المخددداطرل مدددن تقسددديل للددددول وتفكيدددح للمجتمعدددات ومخاطرهدددا، ومدددا يترتددد
طة والشددددعب، وخلددددا حالددددة مددددن مرضددددة، وبدددد  الفرحددددة بددددين السددددلونشددددر للشددددا عات الم  

 للحد من تلح المخاطر، وسبل مواجهتها  التصور المقترح، و الفوض 
 

 
 
 مشكلة البحث: -اثاني

وآليددددات  توأدوا قنيدددداتت، ونهددددرت بو لحددددر شددددن االتقليديددددة ل سدددداليباألتراجعددددت 
 وحدددددروب الندددددل، حدددددرب المعلومدددددات ، والحدددددرب غيدددددر المتماف دددددة ، متم لدددددة فدددددي حدي دددددة

 وغيرهدددا مدددن التقنيدددات التدددي تعمدددل الددد  سددددوالداايدددة اإلاالميدددة ، والحدددرب الهجيندددة ، 
ل مدددن وضدددوح الخطدددو  الفاصدددلة بدددين المقاتدددل وغيدددر المقاتدددل ، وبدددين يدددتقلالالفجدددو  ، و 

 التقنيددددددددات أصددددددددبحت علومددددددددات،الم اصددددددددر ففدددددددديزمددددددددن الحددددددددرب ووحددددددددت السددددددددلل  
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 هددددي اسددددتراتيجيات افددددا والمدفعيددددة الجيددددور م ددددل المتقادمددددة الحربيددددة واالسددددتراتيجيات
 ادددددد يصددددب  المتطدددور ل بحيدددد  بتمنولوجيددددا المعلومددددات اسدددتبدالها وتددددل ، الددددزمن اليهدددا
ددددددد المتقددددددددمين المقددددددداتلين مدددددددن حليدددددددل دددددددا كافي   النطدددددددا  واسدددددددعة هجمدددددددات لشدددددددن اتقني 

 Waseem Ahmad, 2019, 187-188,208ت   
وحدددد أدت ال دددور  التمنولوجيدددة فدددي وسدددا ل االتصددداالت الحدي دددة  لددد   اددداد  بنددداي 

غيدددرت التمنولوجيدددا والفضددداي  فقدددد هيل المركبدددة فدددي العالحدددات الدوليدددةلالعديدددد مدددن المفدددا
االلمترونددددي والشددددبكة العنكبوتيددددة ومواحددددع التواصددددل االجتمددددااي مددددن أشددددكال الحددددروب 

ر العصددددددور، حيدددددد  أصددددددبحت الحددددددروب  لمترونيددددددة والصددددددرااات البشددددددرية الدددددد  مدددددددا
ددد ا آخدددر مدددن األسدددلحة المتم لدددة فدددي فيروسدددات الممبيدددوتر التدددي لدددديها القددددر  تسدددتخدل نوا 

 الددد   لحدددا  دمدددار يدددوازل دمدددار األسدددلحة التقليديدددة، بدددل حدددد يفوحددد  فدددي بعددد  األحيدددان
وتطدددورت أبعددداد وأشدددكال الصدددرام البشدددرل ومنهدددا حدددرب   ت11، 2019  يهددداب خليفدددة، 

معلوماتيددددة التددددي ااتمدددددت الصددددور  والملمددددة أحددددد أهددددل أدواتهددددا حيدددد  انطلقددددت مددددع ال
نهددددور البدددد  الفضددددا ي وتطددددور شددددبكات االنترنددددت وتنددددوم المواحددددع االلمترونيددددة وتعدددددد 

  ت2011 يسرى خالد،  اتجاهاتها وأيديولوجيتها
، حيددد  األهدددداح تحديدددد ونتيجدددة لدددالح ، وحدددع الشدددباب فدددي تشدددتت واضددد  فدددي

عالميددددة المتسدددداراة  لدددد  ادددددل مقدددددر  الشددددباب الدددد  التمييددددز الواضدددد  أدت التميددددرات ال
بدددين مدددا هدددو صدددواب ومدددا هدددو خطددد ل ممدددا أدى  لددد  حددددو  أزمدددة فمريدددة، كدددان لهدددا أ دددر 
كبيدددر فدددي دفدددع الشدددباب للتمدددرد وال دددور  الددد  حددديل المجتمدددع، ومدددن جاندددب آخدددر تعدددر  

حدوديددددة الشددددبكات االجتماايددددة الشددددباب والمددددراهقين لددددبع  المخدددداطر الناتجددددة اددددن م
الضدددددبا الدددددااتي والتعدددددر  ألفمدددددار غريبدددددة مدددددن أشدددددخا  غيدددددر معدددددروفين، وكدددددالح 
التعدددددر  للترهيدددددب، والقضدددددايا الجنسدددددية   ضدددددافة  لددددد  زيددددداد  التحدددددديات التدددددي تواجددددد  

 مددددددن الفكددددددرل لدددددددى الشددددددباب فمنهددددددا الحددددددروب العقا ديددددددة، والعسددددددكرية، والنفسددددددية،األ
رهددددداب والندددددروح رفدددددة واإل مدددددات ونشدددددوي الجماادددددات المتطواإلاالميدددددة، وطفدددددر  المعلو 

 ريدددل  االحتصدددادية واالجتماايدددة والسياسدددية والتدددي تم دددل تحدددديات حقيقيدددة ل مدددن الفكدددرل 
  ت606 -605 ،2015ابد هللا، 
 

ت أن ,Jamison,Emmy,2011, 764)فدددددي هددددداا الصددددددد تمكدددددد دراسدددددة و 
 هويتهددددالبياناتهددددا و  لسددددرحة خددددا  بشددددكل أم ددددر الف ددددات الم عرضددددة الب الجامعددددة مددددنطدددد



 حروب الجيل الرابع لدى طالبها   مخاطر مواجهة  تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات المصرية في
 زينب محمود شعبان                                                                                    

 م 2021 أبريل 2اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد  

 

7 

  الندددددداس اامددددددة مددددددن بك يددددددر أحددددددل اإلنترنددددددت الدددددد  بياندددددداتهل بتدددددد مينهل مدددددداماهت ألن
 قدددددعت – الهويدددددة ضدددددحايا سدددددرحة مدددددن % 31 أن الفيدراليدددددة التجدددددار  لجندددددة امتشدددددفتو 

دددا واشدددرين وتسدددعة اشدددر  مانيدددة سدددن بدددين مدددا أامدددارهل الدددح  الخبدددراي حدددد أادددزى و   اام 
فددددددي  ةاالجتماايدددددد الشددددددبكات مواحددددددعواسددددددتخدامهل ل الجامعددددددات طددددددالب سددددددااجة  لدددددد 

والبحدددد  اددددن المددددن  الدراسددددية والدددددورات  اإلنترنددددت ابددددر والتسددددو   التواصددددل والترفيدددد 
  التدريبية
 

ت أن ف ددددددة  80، 2019وفددددددي اات السدددددديا  أمدددددددت دراسددددددة  سددددددحر ايسدددددد ، 
ا وأم دددر الف دددات المسدددتهدفة فدددي اإلرهددداب طدددالب الجامعدددة تعدددد مدددن أم دددر الف دددات تجنيدددد  
ة ومشدددكالتها المتعددددد  مدددن جهدددة، وك دددر  اإللمترونددديل والدددح بسدددبب طبيعدددة هددداأ المرحلددد

 تعاملهل مع التمنولوجيا من جهة أخرى 
 

 أم دددر منددداهر البلطجدددة االلمترونيدددة أن أشدددارت دراسدددة سدددلوى حلمدددي  لددد  كمدددا
فددي: انتحددال الدداكور شخصددية  نددا  مددن أجددل طلددب تتم ددل  بددين طددالب الجامعددة اانتشددار  

صدددددور أو المعلومدددددات الصدددددداحة الددددد  شدددددبكات التواصدددددل االجتمدددددااي، ونشدددددر بعددددد  ال
رسددددال مواحددددع جنسددددية ابددددر اإليميددددل أو  الشخصددددية الدددد  اإلنترنددددت بدددددون اسددددت اان، وا 

االجتمدددددددااي، واسدددددددتخدال ألفدددددددا  سدددددددي ة وأسدددددددلوب التهديدددددددد فدددددددي  شدددددددبكات التواصدددددددل
فشدددداي األسددددرار االلمترونددددي ، واالبتددددزاز والتنمددددرالمناحشددددات ابددددر االنترنددددت  سددددلوى  ، وا 

خدددددالل امدددددل الباح دددددة بمجدددددال التددددددريس  كمدددددا أنددددد  مدددددن ت  57 -56، 2017حلمدددددي،
بالجامعددددة الحنددددت الباح ددددة ك ددددر  شددددكوى الطددددالب مددددن بعضددددهل الددددبع  نتيجددددة سددددوي 
اسدددددتخدامهل لشدددددبكات التواصدددددل االجتمدددددااي، ونشدددددر تسدددددجيالت صدددددوتية تتضدددددمن فدددددي 

 اددددن نشددددر والتحقيددددر لبعضددددهل الددددبع ، فضددددال   محتواهددددا أسدددداليب التهديددددد والسددددخرية
  ا ال  تلح الشبكات حي  فيديوهات وصور غير ال قة أخال

 

 امددددا سددددبا، تقددددول الجمااددددات المتطرفددددة والمننمددددات اإلرهابيددددة بتجنيددددد  فضددددال  
فددددددي  تمددددددال املياتهددددددا اإلجراميددددددة وأغراضددددددها غيددددددر  الجددددددامعي، واسددددددتمالل  الشددددددباب

المشددددددرواة، واختددددددرا  األننمددددددة والشددددددبكات المعلوماتيددددددة، وتدددددددمير البنيددددددة التحتيددددددة 
ايدددددة  ومددددا سددددااد الددددد  انسدددديا  الشددددباب وراي تلدددددح المعلوماتيددددة للممسسددددات االجتما

الجمااددددات والمننمددددات تعرضدددد  لعدددددد مددددن التحددددديات والتمييددددرات التددددي كددددان لهددددا أ ددددر 
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كبيددددر الدددد  فمددددرأ وسددددلوك ، لعددددل مددددن أبرزهددددا: االنفتدددداح اإلاالمددددي، وتددددردى األوضددددام 
همددددال حضددددايا الشددددباب واحتياجدددداتهل،  دى ممددددا أاالحتصددددادية فددددي المجتمددددع، والعولمددددة، وا 

هويتددد  واخدددتالل التدددوازن لديدددة وسدددهولة تجنيددددأ مدددن حبدددل لددد   ضدددااة الشدددباب العربدددي  
 ت 83 -82، 2019المننمات والمواحع اإلرهابية   سحر ايس ، 

 

اصددددر المعلوماتيددددة والمجتمددددع االفتراضددددي الددددال يتملمددددل فيدددد   نددددل فدددديبددددالح و 
 الوسدددديا االفتراضددددي فددددي حيددددا  أغلددددب الشددددباب الجددددامعي، والددددال أصددددب  الددددتحكل فددددي

فدددددي ندددددل شدددددبكات التواصدددددل  حيدددددة وال قافيدددددة أمدددددر ا فدددددي غايدددددة السدددددهولةت  يراتددددد  األخال
األمدددددر  يتطلدددددبوالمكانيدددددةل االجتمدددددااي، والتراسدددددل الشخصدددددي ابدددددر الحددددددود الزمانيدددددة 

ضدددددرور  السدددددعي بجديدددددة للحفدددددا  الددددد  الصدددددحة العقليدددددة وال قافيدددددة واألخالحيدددددة لهدددددل، 
رحمدددددي رغبدددددة فدددددي أن يكدددددون وتبندددددي مننومدددددة حيميدددددة لتعزيدددددز أخالحيدددددات المجتمدددددع ال

ا الددددد   قافدددددة الحدددددوار ي  لبيددددددات غيدددددر األخالحيدددددة التدددددي تدددددنعكس سدددددا مدددددن التهدمحصدددددن  
 والتعددددداير اإلنسددددداني بدددددين الشدددددباب بصدددددفة اامدددددة وطدددددالب الجامعدددددة بصدددددفة خاصدددددة

  ت 67 ،2019 سعيد  سماايل، 
 

 أهدددل األجهدددز  األيديولوجيدددةمدددن تعدددد ولمدددا كاندددت الجامعدددات فدددي العصدددر الحدددالي 
فدددددي مواجهدددددة مخددددداطر فحسدددددب للدولدددددة العصدددددرية، فددددد ن دورهدددددا ال ينحصدددددر الر يسدددددة 

يمتددددد  لدددد  االستشددددراح والتنبددددم با ليددددات واألدوات الحددددروب الحدي ددددة فقددددا بددددل يتعدددددى ل
اتخدددداا االجددددرايات الالزمددددة للتصدددددل لهددددا  ومددددن هنددددا التددددي تعتمدددددها تلددددح الحددددروب، و 

جامعدددة مدددن  طارهدددا الجامعدددات دورهدددا االسدددتراتيجي بعيدددد المددددى، الدددال يخدددر  ال تدددمدل
ل التقليدددددل فددددي مجددددال تقددددديل حلددددول للمشددددكالت  لدددد  االطددددار التجديدددددل الحدددددي  الددددا

  يدال المكانة الحضارية للمجتمع
ددددد يبدددددرز دور الجامعدددددات فدددددي حددددددرتها الددددد   ادددددداد أجيدددددال الددددد  أسدددددس ا، أيض 

معلوماتيددددة، وتحويددددل الننددددال التعليمددددي مددددن االاتمدددداد الدددد  الددددننل التقليديددددة المعتمددددد  
ا  لددد  نندددال معلومددداتي يسدددااد الددد  توليدددد أفمدددار قدددين معلومدددات معروفدددة سدددلف  الددد  تل

البحددددد  المتجددددددد ادددددن المعلومدددددات وحمايتهدددددا ، و جديدددددد  وامتشددددداح ادددددوالل االستقصددددداي
وتحليلهددددا بمددددا يسددددااد الدددد  الوصددددول ل مددددن المعلومدددداتي والمجتمعددددي، وبددددالح تصددددب  

وجيدددا المتقدمدددة والتددددفا الحاجدددة ملحدددة  لددد  تعلددديل دحيدددا صدددارل حدددادر الددد   دار  التمنول
وحددددادر الدددد  اسددددتيعاب ، ويهدددددح  لدددد  تخددددري  أجيددددال جديددددد   منددددت  المعرفددددي الها ددددل، 



 حروب الجيل الرابع لدى طالبها   مخاطر مواجهة  تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات المصرية في
 زينب محمود شعبان                                                                                    

 م 2021 أبريل 2اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد  

 

9 

جديددددت يسدددتطيع العمدددل فدددي سدددو  العمدددل االلمتروندددي العدددالمي المعتمدددد الددد  تمنولوجيدددا 
 ت 202، 2012وننل المعرفة الاكية  هديل مصطف ،  ،الاكاي االصطنااي

 

عدددددات المصدددددرية فدددددي دادددددل أننمدددددة التعلددددديل وبالتددددددحيا فدددددي واحدددددع دور الجام
الرحمدددددي ، يتبدددددين ضدددددع  هددددداا العدددددالمي التمنولوجيدددددة، وموامبدددددة متطلبدددددات المجتمدددددع 

الددددورل األمدددر الدددال ندددت  انددد  ارتفدددام نسدددبة األميدددة الرحميدددة لددددى الطدددالب والخدددريجيين، 
 شدديرفددرا س فددي أيدددل الجمااددات المتطرفددة  وفددي هدداا الصدددد ت ومددن  ددل وحددوم أغلددبهل

ألميدددة الرحميددددة فدددي العددددالل هددددل أسدددباب ارتفدددام نسددددبة اشدددل فددددت  هللا أن مدددن أها دراسدددة
تدددددني مسددددتوى أننمددددة  ،بشددددكل اددددال، وفددددي المجتمددددع المصددددرل بشددددكل خددددا العربددددي 

وادددددل مجارتهددددا التطددددور العلمددددي والتمنولددددوجي،  ،التعلدددديل والمندددداه  والمقددددررات الدراسددددية
أشددددباأ األميددددين، كددددالح  وااتمادهددددا الدددد  أسددددلوب التلقددددين واإللقدددداي وبالتددددالي تخددددري 

طميدددان الجاندددب النندددرل الددد  حسددداب الجاندددب العملدددي ، وضدددع  أننمدددة التقيددديل لددد داي 
ددد ا اددددل تدددوفر مدددا يلدددزل مدددن موازندددة إلنشددداي شدددبكات داخدددل الممسسدددات التعليميدددة، أيض 

المترونيدددة اربيدددة الددد  غدددرار الشدددبكات العالميدددة، وغيددداب اسدددتراتيجية اربيدددة لت سددديس 
 ت60، 2021شل فت  هللا، امعاصر   ه بنية تحتية تمنولوجية

 

 امددددا سددددبا، حامددددت الباح ددددة بدددداإلطالم الدددد  حددددانون تنندددديل الجامعددددات فضددددال  
ددد تحددددد أخالحيدددات تعامدددل الطدددالب مدددع ا مدددن مدددواد وحدددوانين المصدددرية، والحندددت خلدددوأ تمام 

تتضدددددمن العنددددد  الرحمدددددي، حدددددد التدددددي  هلممارسددددداتوسدددددا ل التعلددددديل االفتراضدددددي، وتحكدددددل 
االلمترونيدددة، وا  دددار  الفوضددد  االلمترونيدددة، األمدددر الدددال يمكدددد ضدددرور  وارتمددداب الجدددرا ل 

حددددروب الجيددددل الرابددددع  لدددددى مخدددداطر الوحددددوح الدددد  واحددددع دور الجامعددددة فددددي مواجهددددة 
   واحع هاا الدور ووضع تصور مقترح لتفعيل  الطالب،

 
 

 :ا تيتتلخ  مشكلة البح  في محاولة االجابة ان التسامل الر يس بالح و 
حددددروب الجيددددل  مخدددداطر دور الجامعددددة فددددي مواجهددددةتفعيددددل لتصددددور المقتددددرح لامددددا      
 ويتفرم ان هاا التسامل األس لة الفراية ا تية: ؟ لدى الطالب الرابع
 لحروب الجيل الرابع؟ المفاهيمي والتشريعيما اإلطار   1
حدددددروب  ليهدددددااأليديولوجيدددددةت التدددددي تسددددتند  ية  الفكريددددة / فاألسدددددس الفلسدددددمددددا   2

 الجيل الرابع؟
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جهدددة مخددداطر حدددروب الجيدددل الرابدددع مدددن وجهدددة ا واحدددع دور الجامعدددة فدددي موامددد  3
 ؟الجامعة طالبننر 

اينددددة الدراسددددة حددددول  اسددددتجاباتهددددل توجددددد فددددرو  اات داللددددة  حصددددا ية بددددين   4
واحددددع دور الجامعددددة فددددي مواجهددددة مخدددداطر حددددروب الجيددددل الرابددددع لدددددى الطددددالب 

 ؟تام تبعا لمتمير المستوى الدراسي  الطالب الجدد والطالب القد
حدددروب الجيدددل  مخددداطر دور الجامعدددة فدددي مواجهدددةتفعيدددل التصدددور المقتدددرح لمدددا   5

 ؟ لدى الطالب الرابع
 

 
 
 أهداف البحث: -اثالث

  لي: بح ال اهدح ها
 لحروب الجيل الرابع  المفاهيمي والتشريعيتعرح اإلطار   1
 لحروب الجيل الرابع  األسس الفلسفية  الفكرية واأليديولوجيةت تعرح  2
دور الجامعددددة فددددي مواجهددددة مخدددداطر حددددروب الجيددددل الرابددددع لدددددى رصددددد واحددددع   3

 الطالب 
  دور الجامعة في مواجهة حروب الجيل الرابع تفعيل ل وضع تصور مقترح  4

 

 
 
 :أهمية البحث -ارابع

ويمكدددن ادددر  الدددح الددد  النحدددو ة ننريدددة وأخدددرى تطبيقيددد أهميدددة لهددداا البحددد 
 :التالي

 األهمية النظرية: -
ا ل مدددن القدددومي ل والمصدددادر التدددي تم دددل تهديدددد   لقددداي الضدددوي الددد  أهدددل العوامددد -

 المصرل 
تمدددوين  طدددار مفددداهيمي حدددول حدددروب الجيدددل الرابدددع وآليدددات مواجهدددة مخاطرهدددا  -

 داخل الجامعة 
 البح  في تعانل ت  ير حروب الجيل الرابع  -
الجامعددددددة ب بعدددددداد حددددددروب الجيددددددل الرابددددددع وتوضددددددي  آليددددددات تبصددددددير طددددددالب  -

 االستقطاب 
 جديد  تتوامب مع رحمنة التعليل الجامعي  توفير  قافة معلوماتية -
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بددددراز   ددددراي اددددالل حددددروب الجيددددل الرابددددع، و  - المكانددددة التددددي بددددات يحتلهددددا مجددددال ا 
الفضدددداي االلمترونددددي بددددين دول العدددداللل حيدددد  أصددددب  هدددداا الفضدددداي ألى دولددددة 

وصدددا مدددع التقددددل التمنولدددوجي ا بشدددكل كبيدددر، وخص مسدددتهدف  لل، مجددداال  فدددي العدددا
ل دولدددددة فدددددي وحدددددت والدددددال أاطددددد  اإلمكانيدددددة لضدددددرب أوندددددي، والتقندددددي واإللمتر 

 حصير 
ا أسدددددلوب  أصدددددبحت  والتدددددي الحدددددروب االلمترونيدددددةماهيدددددة تسدددددليا الضدددددوي الددددد   -

سددددالمي فددددي التددددي انتهجهددددا العددددالل العربددددي واإل سدددداليب المقاومددددةا مددددن أجديددددد  
  خير  كنوم من وسا ل المقاومة الفتر  األ

اللمترونددددي، وانتشددددار مواحددددع اإلحبددددال المبيددددر الدددد  اسددددتخدال وسددددا ل االتصددددال ا -
التواصددددددل االجتمددددددااي بشددددددكل متسددددددارم فددددددي السدددددداحة العربيددددددة بشددددددكل اددددددال، 
والمصددددرية بشددددكل خددددا ، يمهددددد ألن يكددددون الفضدددداي االلمترونددددي حقددددال  دراسددددي ا 

 واسع ا للعديد من الباح ين لما يحمل  من دالالت تنموية وتواوية متنواة 
 

 :األهمية التطبيقية -
فدددي المجددددال التربددددول اامدددة والتعليمددددي خاصددددة الدددد   القددددرار مسدددااد  صددددنااي -

اتخددداا االجدددرايات الوحا يدددة الالزمدددة للتصددددل لتلدددح الحدددروب النفسدددية، ومحاولدددة 
 تبني سياسات واستراتيجيات لمواجهة مخاطرها في الممسسات التعليمية 

بمخددداطر حددددروب الجيدددل الرابددددع فدددي التعلدددديل الجدددامعي فددددي  نشدددر الددددواي سدددهلي   -
خاصددددة بتلددددح الحددددروب، تشددددريعات وحددددوانين  الحتددددراح امعيددددةالقيددددادات الجتوجدددد  

لمددددن يحددددداول شددددن تلدددددح الحددددروب أو ممارسدددددتها وتحديددددد العقوبددددات التنفيايدددددة 
داخددددل الحددددرل الجددددامعي سددددواي مددددن حبددددل الطددددالب أو مددددن حبددددل أاضدددداي هي ددددة 

  التدريس 
يمكدددن أن تسدددهل نتدددا   هددداا البحددد  وتوصددديات  فدددي  اددداد  النندددر فدددي البدددرام   -

راسدددددية ال قافيدددددة لطدددددالب الجامعدددددة سدددددواي بالمليدددددات العمليدددددة أو والمقدددددررات الد
 الننرية 

تعريددد   دار  المليدددات بدددبع  الصدددعوبات التدددي حدددد تعدددو  مدددن مواجهدددة مخددداطر  -
 تلح الحروب 
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  منهج البحث: -اخامس

يقددددول الدددد   الددددالاسددددتخدال المددددنه  الوصددددفي، البحدددد   احتضددددت طبيعددددة هدددداا
 المرتبطددددة بالندددداهر  حيدددددالوحددددا ع و  األحدددددا  رصدددددو  وصدددد  مددددا هددددو كددددا ن وتفسدددديرأ،

وكدددالح تقدددديل صدددور  ادددن ، هاونقدددد هددداوتحليل هاتفسدددير و   حدددروب الجيدددل الرابدددعت البحددد 
، يمكدددن االنطدددال  منهدددا  واحدددع دور الجامعدددة فدددي مواجهدددة مخددداطر حدددروب الجيدددل الرابدددع

 في وضع تصور مقترح 
 
 
 حدود البحث:  –اسادس

 تم لت حدود هاا البح  فيما يلي: 
حروب الجيل الرابع فقا، لما لها من ت  ير بارز ال     ا احتصر البح  ال  :ضوممو الحدود   1

 األمن القومي للدولة، وتزيي  الواي االجتمااي للشباب  
 بجامعة المنيا  المليات العملية والننريةبع  طالب من : اينة بشرل ال حدال  2
كليات التربية،    هي، و بع  المليات العملية والننرية -جامعة المنيا: يمكانال حدال  3

، والتمري ، والزرااة، ، والتربية للطفولة المبكر والتربية الفنيةوالتربية النواية، 
  توالعلول، والحقو ، وا داب، وطب األسنان

في  بجامعة المنياالطالبية ال  العينة  ا لمتروني   أدا  البح : تل تطبيا زمانيال حدال  4
والح ابر الرابا ا تي:   2/2/2021 وحت   25/1/2021 الفتر  ما بين

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dkift36
pUk2kkYzHVZmwaNl1YVADQ49GsAEaMcoXl29UNUYzUEoyU1J

YNUxCOElPVVM4SzBEMThDVC4u 
 

 
 
 مصطلحات البحث:-اسابع

 :ال  النحو ا تي ناولها، تل تصطلحاتادد من الم بح جاي في ال
الحددددرب اددددن  فددددي كتابدددد  كددددارل فددددون كالوزفيتددددز هددددااّرف: يثررررةاحلرررررب احلد  1

الحدي دددددة بدددددين الددددددول ب نهدددددا يمبدددددارز  الددددد  نطدددددا  أوسدددددع هددددددفها اسدددددتمرار 
   تWaseem Ahmad,2019,187-188  يللسياسة بوسا ل أخرى 

ويليددال  عددرحي: Fourth Generation of War حررروب اجليررل الرابررع  2
تتسددددددل بالالمركزيددددددة، حددددددرب  ب نهددددددا GW4 حددددددروب الجيددددددل الرابددددددعس  لينددددددد 
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 العديدددد والمبدددادر ، والصدددرام ال قدددافي، وفقددددان الدولدددة احتمارهدددا للحدددرب، وتشدددنها
 مددددن العديددددد سددددتخدل فيهدددداتو  مختلفددددة، اديددددد  ألسددددباب المختلفددددة الميانددددات مددددن

 .William S  عسددددددددكريةال قددددددددواتال ولدددددددديس المختلفددددددددة، األدوات

Lind,2004,13,16)   
 

ددددا ب نهددددا:وتعددددرح الباح ددددة حددددروب الجيددددل الرابدددد صددددرام يتميددددز  ع  جرا ي 
بعددددل وضدددوح الخطدددو  الفاصدددلة بدددين الحدددرب والسياسدددة والمقددداتلين والمددددنيين  

 وهي حرب تهدح  ل   فشال الدولة وزازاة استقرارها 
 

 حروب الجيل الرابع اد  مصطلحات أهمها: تعري  مصطل  ويدخل في نطا 
تددددددمير أو : ويقصدددددد بهدددددا  محاولدددددة تشدددددوي  أو Netwarsحدددددروب الشدددددبكات  -

مجمواددددة مددددن األفددددراد تجدددداأ هدددداا  -أو يعتقددددد أندددد  يعرفدددد  -تحددددوير مددددا يعرفدددد 
العددداللت، والتدددي تشدددمل اسدددتخدال كافدددة أندددوام الداايدددة  ووسدددا ل االادددالل بهددددح 

 ايهددداب خليفدددة،  تشدددوير الددداهن، والتشدددكيح فدددي الحقدددا ا، ورفددد  المسدددلمات
  ت 12، 2016

 لحددداملا فيهدددا يتصدددرح خدددرى أ دولدددة مدددع القتدددال مدددن ندددوم : هدددي الصدددامتة الحدددرب -
دددا - جميع دددا مدددنهل الدددل دون  - ووزرا ددد  والنددداس  سدددالل فدددي كدددانوا لدددو كمدددا الن 

 سددددريون  وجواسدددديس امددددالي يقددددول الوحددددت طددددوال ولمددددن ، المعاديددددة الدولددددة مددددع
 الدددوزراي بدددين انقسدددامات يخلدددا ممدددا ، األخدددرى  الدولدددة فدددي مهمدددين حددداد  باغتيدددال

 هدددي المضدددللة  وتعدددد السدددرية ومددداتوالمعل الداايدددة ونشدددر ، الر يسدددة والطبقدددات
 Waseem الصددددددددددددامتة الحددددددددددددرب فددددددددددددي القصددددددددددددوى  األولويددددددددددددة

Ahmad,2019,210-211ت   
الحددددرب النفسددددية االلمترونيددددة: هددددي نشددددا  اتصددددالي تمارسدددد  الدددددول المسددددتعمر   -

واات السددددددلطة ضددددددد الدددددددول والجمدددددداهير المستضددددددعفة باسددددددتخدال تمنولوجيددددددا 
اتددد  المتنوادددة بهددددح التددد  ير االتصدددال الحدي دددة مدددن بددد  فضدددا ي وانترندددت بخدم

وا  دددددار  الخدددددوح بدددددالجمهور المسدددددتهدح مدددددن خدددددالل مدددددا تب ددددد  مدددددن معلومدددددات 
خدددددر مدددددن المعلومدددددات تدددددمدل  لددددد   ربددددداح ا  مضدددددخمة أو بددددد  سددددديل ضدددددخل

  ت 113 ،2011يسرل خالد،  وتشويش  
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 وهدددددو تدددددروي  الددددددول المهيمندددددة:  التبعيدددددة االاالميدددددةت االسدددددتعمار االاالمدددددي -
يل واألفمددددار التددددي تعمددددل الدددد  تشددددوي  الهويددددة ال قافيددددة للقدددد  الدددددول المتقدمددددةت

  فدددارو  أبدددو زيدددد،  الجديدددد لشدددعوب العدددالل ال الددد  مدددن خدددالل وسدددا ل االادددالل
  ت130، 2012

 

 
 
 الدراسات السابقة: -اثامن

مجمواة من الدراسات السابقة اات الصلة بمتميرات هاا  يهدح هاا الجزي  ل  تناول
الدراسات  ار  هاأ ميدانية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتلالبح  من الناحية الننرية وال

 :ال  النحو التالي
 

 الدراسات العربية: – أ
 أمحرد حممرود عبرد املطلربو، دراسة رجرب عبرد الوهراب عبرد اللطير  .1
(1986:) 

انوانهددددا يدور التربيددددة فددددي مواجهددددة الشددددا عات وتنميددددة هددددي دراسددددة ميدانيددددة، و و  
وهددددددفت الدراسدددددة  لددددد  تعدددددرح بعددددد  الشدددددا عات  الدددددواي القدددددومي: دراسدددددة ميدانيدددددةي،

السددددا د  فددددي المجتمدددددع المصددددرل فدددددي المجدددداالت العسدددددكرية والسياسددددية واالحتصدددددادية 
واالجتماايدددددة والصدددددحية، وكدددددالح تعدددددرح المجددددداالت التدددددي ترتفدددددع فيهدددددا درجدددددة تقبدددددل 
الشدددددا عة، ومددددددى تقبدددددل الشدددددا عة وانتشدددددارها بدددددين المتعلمدددددين وغيدددددر المتعلمدددددين مدددددن 

، ومدددددى انتشددددار الشددددا عة فددددي الحضددددر والريدددد ، ودور التربيددددة فددددي الدددداكور واإلنددددا 
تم لدددت ايندددة الدراسدددة فدددي  دددال  ف دددات مواجهدددة الشدددا عات وتنميدددة الدددواي القدددومي  و 

مددددن حملددددة المددددمهالت العليددددا مددددن المعلمددددين والمعلمددددات الملتحقددددين بالدددددبلول الخددددا  
العددداملين بكليتدددي فدددي التربيدددة بكليدددة التربيدددة بقندددا وأسدددوان، والمدددمهالت المتوسدددطة مدددن 

التربيدددددة بقندددددا وأسدددددوان وبدددددبع  المددددددارس اإلاداديدددددة وال انويدددددة، والعمدددددال والعدددددامالت 
 بكليتددددي التربيددددة وبددددبع  المدددددارس اإلاداديددددة وال انويددددة فددددي محددددافنتي حنددددا وأسددددوان 

  ، ومنه  المس  االجتمااي يوااتمدت الدراسة ال  المنه  الوصف
ا عات التدددي تتناحلهدددا ايندددة البحددد  فدددي وتوصدددلت نتدددا   الدراسدددة  لددد  اخدددتالح الشددد 

المجدددداالت المختلفددددة، وتقددددل درجددددة انتشددددار الشددددا عات فددددي المجددددال العسددددكرل، بينمددددا 
تدددددزداد فدددددي المجدددددال السياسدددددي واالحتصدددددادل واالجتمدددددااي والصدددددحي  وأن ممسسدددددات 
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تددددمدل دور ا فعدددداال  وملحون ددددا فددددي مواجهددددة انتشددددار  وغيددددر الرسددددمية التربيددددة الرسددددمية
 الشا عات 

 

 (: 2015سة مىن فؤاد إبراهيم )درا .2
ننريدددة، وانوانهدددا ي دور الجامعدددات السدددعودية فدددي تنميدددة وادددي  ورحدددة امدددلوهدددي  

الشددددباب بخطددددور  الجددددرا ل المعلوماتيددددة لدددددال حضددددايا مكافحددددة اإلرهدددداب اإللمتروندددديي، 
وهددددددفت  لددددد  تحديدددددد دور الجامعدددددات السدددددعودية فدددددي تنميدددددة وادددددي الشدددددباب بخطدددددور  

ال حضددددايا مكافحددددة اإلرهدددداب اإللمترونددددي، وتحديددددد الصددددعوبات الجددددرا ل المعلوماتيددددة لددددد
وتوصددددلت الدراسددددة  لدددد  التددددي تواجههددددا، وكددددالح تحديددددد ا ليددددات لتفعيددددل هدددداا الدددددور  

مجموادددة مدددن الدددرمى أهمهدددا تصدددميل وتنفيدددا بدددرام  وحا يدددة للشدددباب للتوايدددة بعواحدددب 
حامددددة النددددوات والمددددمتمرات العلميددددة فدددي مجددددال  وحايددددة الشددددباب الجدددرا ل المعلوماتيددددة، وا 

مددددددن مخدددددداطر تلددددددح الجددددددرا ل، واالسددددددتعانة بمننمددددددات المجتمددددددع المدددددددني والمننمددددددات 
الحكوميددددة فيتوجيدددد  بددددرام  التوايددددة،ودال أبحددددا  المننمددددات الحكوميددددة والعمددددل الدددد  
االسددددتفاد  منهددددا، واإلشددددراح الدددد  فعاليددددة األنشددددطة الوحا يددددة والتواويددددة مددددن مخدددداطر 

ير بعددد  منددداه  التعلددديل بمدددا يحقدددا التوايدددة الجدددرا ل المعلوماتيدددة، ووضدددع خطدددا لتطدددو 
نشدددداي مركددددز للقضدددداي الدددد  األميددددة  بتلددددح الجددددرا ل، والتعدددداون مددددع وسددددا ل اإلاددددالل، وا 

 الفكرية 
 

 (:2016مساح زكريا حممد )دراسة  .3
انوانهددددددا ي دور الممسسددددددات التربويددددددة فددددددي مواجهددددددة هددددددي دراسددددددة ننريددددددة، و و  

هيدددددة اإلرهددددداب االلمتروندددددي، تعدددددرح مااإلرهددددداب اإللمترونددددديي، وهددددددفت الدراسدددددة  لددددد  
وتوضددددي  التحددددديات المجتمعيددددة المسددددببة لندددداهر  اإلرهدددداب اإللمترونددددي، وبيددددان الدددددور 
المدددد مول للممسسددددات التربويددددة لمواجهددددة ندددداهر  اإلرهدددداب اإللمترونددددي  وحددددد توصددددلت 
الدراسددددددة  لدددددد  أن هندددددداح العديددددددد مددددددن التحددددددديات السياسددددددية م ددددددل حصددددددور التربيددددددة 

داخدددددل ممسسدددددات التربيدددددة، وانتشدددددار الفسددددداد ب شدددددكال  السياسدددددية السدددددليمة للشدددددباب 
المتعدددددد  داخددددل المجتمعددددات  والتحددددديات االحتصددددادية م ددددل البطالددددة والفقددددر، واالنفتدددداح 
الددد  األسدددوا  العالميدددة، والتحدددديات االجتماايدددة م دددل غيددداب الم يدددر مدددن القددديل التدددي 

لخددداطل للددددين، توجددد  الفدددرد داخدددل المجتمدددع،والفراد االجتمدددااي لددددى األفدددراد، والفهدددل ا
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واالنفتددددداح اإلاالمدددددي التقليددددددل والتمنولدددددوجي، والتحدددددديات التعليميدددددة وال قافيدددددة م دددددل 
حصددددور جددددود  الننددددال التعليمددددي واإلاالميددددة وغيرهددددا داخددددل المجتمددددع، هددددي األساسددددية 

وتوصددددلت الدراسددددة  لدددد   فددددي تنددددامي وتصددددااد خطددددور  ندددداهر  اإلرهدددداب اإللمترونددددي 
ممسسدددددات التربيدددددة فدددددي مواجهدددددة مخدددددداطر مجموادددددة مدددددن المقترحدددددات لتفعيدددددل دور 

 اإلرهاب اإللمتروني 
 (:2017سلوى حلمي علي يوس  ) .4

انوانهدددددا يواحدددددع البلطجدددددة اإللمترونيدددددة بدددددين طدددددالب هدددددي دراسدددددة ميدانيدددددة، و و 
مكانيددددة التملددددب اليهدددداي، وهدددددفت الدراسددددة  لدددد  تعددددرح اإلطددددار  جامعددددة بنددددي سددددوي  وا 

نتشددددددار مندددددداهر البلطجددددددة الفكددددددرل للبلطجددددددة اإللمترونيددددددة، والوحددددددوح الدددددد  واحددددددع ا
اإللمترونيددددة بددددين طددددالب جامعددددة بنددددي سددددوي ، وتعددددرح  اا كانددددت توجددددد فددددرو  اات 

هل للبلطجددددة اإللمترونيددددة أو ضددددداللددددة  حصددددا ية تبعددددا للنددددوم والفرحددددة الدراسددددية فددددي تعر 
أهدددل المقترحدددات لمواجهدددة  تقدددديلفدددي ممارسدددتهل للبلطجدددة اإللمترونيدددة ضدددد ا خدددرين، و 

  وحددددد ااتمددددددت الدراسددددة الددددد  اسدددددتبانة ن طدددددالب الجامعدددددةالبلطجددددة اإللمترونيدددددة بددددي
ت طالدددب ببدددع 1478طبقدددت الددد  ايندددة مدددن طدددالب جامعدددة بندددي سدددوي  بلددد  حوامهدددا   

وتوصدددلت نتدددا   الدراسدددة  لددد  أن نسدددبة ضدددحايا البلطجدددة  المليدددات الننريدددة والعمليدددة  
ن أم ددددددر مندددددداهر البلطجددددددة أت، و 15 44ين طددددددالب الجامعددددددة بلمددددددت  اإللمترونيددددددة بدددددد

مترونيددددة التددددي يتعددددر  لهددددا طددددالب الجامعددددة هددددي انتحددددال الشخصددددية، والتهديددددد اإلل
فشدددددداي نددددد  ال توجددددددد أاألسدددددرار، والمضدددددايقات الجنسددددددية  و  والسدددددخرية، واالسدددددتبعاد، وا 

فدددددددرو  اات داللدددددددة  حصدددددددا ية بدددددددين الددددددداكور واإلندددددددا  فدددددددي تعرضدددددددهل للبلطجدددددددة 
اسدددددية فدددددي اإللمترونيدددددة  بينمدددددا توجدددددد فدددددرو  اات داللدددددة  حصدددددا ية بدددددين الفدددددر  الدر 

 ممارسة البلطجة اإللمترونية ضد االخرين لصال  الفرحة األول  
 

 (: 2019دراسة سحر عيسى حممد ) .5
انوانهدددددا ي آليدددددات تربويدددددة مقترحدددددة لمواجهدددددة اإلرهددددداب هدددددي دراسدددددة ميدانيدددددة، و و  

اإللمتروندددي لددددى طدددالب المرحلدددة الجامعيدددة مدددن وجهدددة نندددر أاضددداي هي دددة التددددريس 
تعدددرح مفهدددول اإلرهددداب اإللمتروندددي ومنددداهرأ وأسدددباب ،  بجامعدددة أسدددواني، وهددددفت  لددد 

ودراسددددة خصددددا   طدددددالب المرحلددددة الجامعيددددة واحتياجددددداتهل الفعليددددة، وكددددالح دراسدددددة 
أسدددباب سدددهولة تجنيدددد طدددالب المرحلدددة الجامعيدددة فدددي هددداا الندددوم مدددن اإلرهددداب، وتقدددديل 
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آليددددددات تربويددددددة لمواجهددددددة اإلرهدددددداب اإللمترونددددددي لدددددددى طددددددالب المرحلددددددة الجامعيددددددة  
ااتمدددددددت الدراسددددددة الدددددد  المددددددنه  الوصددددددفي، واسددددددتخدمت المقددددددابالت الشخصددددددية و 

، واالسددددتبانة لتعددددرح أسددددباب سددددهولة تجنيددددد طددددالب الجامعددددة فددددي اإلرهدددداب اإللمترونددددي
دريس ت مددددن أاضدددداي هي ددددة التدددد310وتددددل تطبيددددا أدوات البحدددد  الدددد  اينددددة حوامهددددا  

ا داب، الخدمدددة ربدددع كليدددات مختلفدددة وهدددي  التربيدددة، أومعددداونيهل بجامعدددة أسدددوان مدددن 
أن مددددن أهددددل األسددددباب الممديددددة  لدددد  سددددهولة  وتوصددددلت  لدددد اإلجتماايددددة، الحقددددو ت، 

تجنيدددد الطدددالب مدددن حبدددل المننمدددات اإلرهابيدددة: الجهدددل بقواادددد الددددين، والتشددددد الدددديني، 
وغيددداب دور المددداي الددددين فدددي تصدددحي  المفددداهيل الخاط دددة، وغيددداب القددددو  الحسدددنة، 

افتقددددددار حريددددددة التعبيددددددر اددددددن الددددددرأل، وتهمددددددير دور والبطالددددددة، والتفكددددددح األسددددددرل، و 
الشددددباب وغيددددابهل اددددن المشدددداركة السياسددددية، وادددددل تركيددددز المقددددررات الدراسددددية الدددد  

 تنمية حيل الوالي واالنتماي 
 (:2020دراسة إمساعيل خالد علي املكاوي ) .6

دور الممسسددددددات التربويددددددة فددددددي مواجهددددددة انوانهدددددداي هددددددي دراسددددددة ننريددددددة، و و 
ة  لددددد  الت صددددديل لنددددداهر  الشدددددا عات وهددددددفت الدراسددددد  رافيةي،الشدددددا عات: رميدددددة استشددددد

لددددح مددددن خددددالل تعددددرح اإلطددددار المفدددداهيمي للشددددا عات، وأهددددل التحددددديات المجتمعيددددة وال
 لمجتمددددع، وكددددالح تعددددرح الدددددور المدددد مولالمسددددببة النتشددددارها، وآ ارهددددا الدددد  الفددددرد وا

ا تددددل لممسسددددات التربيددددة فددددي مواجهتهددددا  واسددددتخدمت الدراسددددة المددددنه  الوصددددفي، كمدددد
اسدددددتخدال أسدددددلوب السددددديناريوهات، لرسدددددل خطدددددو  اامدددددة لمسدددددتقبل دور الممسسدددددات 
التربويدددة فدددي مواجهدددة الشدددا عات فدددي ندددل األوضدددام المجتمعيدددة المتميدددر ، وحدددد تبندددت 
الدراسدددة السددديناريو االبتمدددارل بوصدددف  رميدددة مسدددتقبلية مواتيدددة لمواجهدددة الشدددا عات أو 

 الحد من خطورتها والتعامل ا من معها 
 لدراسات األجنبية:ا -ب
 Jamison, Emmy,2011)  )(2011 :)دراسة مجيسون، وإميي  .7

 فحدددد : الجددددامعي الحددددرل الدددد  الرحميددددة بعنددددوان يالتهديدددددات ننريددددة وهددددي دراسددددة
االجتمددداايي، وتناولدددت الدراسدددة  التواصدددل شدددبكات مدددن طالبهدددل لحمايدددة المليدددات واجدددب
لمحتملدددددة الددددد  طدددددالب ا وأضدددددرارها فدددددي الوحدددددت الدددددراهن االجتماايدددددة الشدددددبكات بي دددددة
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 والشدددددددبكات والطدددددددالب بالمليدددددددات صدددددددلت  حيددددددد  مدددددددن وتحليدددددددل القدددددددانون الجامعدددددددة، 
  الميات والطالب ألضرار شبكات التواصل االجتمااي  معالجة وكيفية االجتمااية،

 (:2015) (  Ali Kamali)  دراسة علي كمايل .8
لعدددداليي، اإللمترونددددي فددددي التعلدددديل ا بعنددددوان ي تقيدددديل التنمددددر ميدانيددددة وهددددي دراسددددة

 تطدددوير والدددح بمدددر  اإلنترندددتل ابدددر وهددددفت  لددد  رصدددد واحدددع تعدددر  الطدددالب للتسدددلا
مدددن مدددواد  القدددانون خلدددو  الددد  أمددددت الدراسدددة حيددد   العدددالي التعلددديل بي دددة فدددي السياسدددة
 طدددددالب الجامعدددددة يتعرضدددددون  أنو   المليدددددة مسدددددتوى  الددددد  اإللمتروندددددي التنمربددددد تتعلدددددا

 مددددن خددددالل اإللمترونيددددةت المطددددارد  أو نيددددةاإللمترو   المضددددايقات اإلنترنددددت ابددددر لتنمددددرل
 واإلنترندددددت، والمددددددونات، والنصدددددو ، المحمولدددددة، الهواتددددد  م دددددل:  متنوادددددة وسدددددا ل
 اينددددة مددددن البيانددددات جمددددع تددددلوحددددد   تالددددح  لدددد  ومددددا االجتمددددااي، التواصددددل ووسددددا ل
دددا 511 مدددن اشدددوا ية   وتوصدددلت  اسدددتبيان باسدددتخدال األوسدددا المدددرب مديندددة فدددي طالب 

 المختلفددددة االجتماايددددة الشددددبكات مجمواددددات مددددع اينددددة الدراسددددة عامددددلتلدراسددددة  لدددد  ا
 وهدددداا بدرجددددة كبيددددر ، هددددويتهل فددددي المشددددكوح أول ددددح مددددع اإلنترنددددت ابددددر واالتصدددداالت

  كمدددا توصدددلت الدراسدددة  لددد  ضدددحية الوحدددوم لمخددداطر الطدددالب تعدددر  زيددداد  الددد  ممشدددر
 اإلنترندددت، رابددد التنمدددر ومددددى ندددومل تبعدددا اإلندددا و  الددداكوروجدددود فدددرو   حصدددا ية بدددين 

  فصولهل رتب أو بالالط حالة ف ات بينفي حين لل تمن هناح فرو   حصا ية 
 تعقيب على الدراسات السابقة:

ا العربيدددددة واألجنبيدددددة حدددددول ارتباطهددددد الدراسدددددات السدددددابقة مدددددن خدددددالل مراجعدددددة أدبيدددددات
 :فقد اتض  ا تي بموضوم البح  الحالي

ت التربويددددة فدددد  مواجهددددة الدددد  دور الممسسددددا أغلددددب الدراسددددات السددددابقة ركددددزت -
دراسدددددة  رجدددددب ابدددددد  أشدددددكال وصدددددور مختلفدددددة لحدددددروب الجيدددددل الرابدددددع م دددددل: 

 الشددددا عاتالوهدددداب، وأحمددددد محمددددودت ودراسددددة   سددددماايل خالدددددت التددددي تناولددددت 
منددددد  فدددددمادت، بينمدددددا تناولدددددت دراسدددددة   ،ك حددددددى أشدددددكال حدددددروب الجيدددددل الرابدددددع

حر ايسدددد ت ودراسددددة  سددددماح زكريددددات ، ودراسددددة  سددددلوى حلمدددديت، ودراسددددة  سدددد
جدددايت بمصدددطلحات مختلفدددة فدددي كدددل دراسدددة م دددل : الحدددروب اإللمترونيدددة والتدددي 

واإلرهددددداب اإللمتروندددددي، والبلطجدددددة اإللمترونيدددددة، والتنمدددددر  الجدددددرا ل المعلوماتيدددددة،
 اإللمتروني، والتهديدات اإللمترونية   
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 المنه  الوصفي  السابقة الدراسات أغلباستخدمت  -
التددددي ناحشددددت  -الدددد  حددددد الددددل الباح ددددة -يددددةالدراسددددات العربيددددة واألجنب حلددددة -

بشددددكل مباشددددر دور الجامعددددة فددددي مواجهددددة مخدددداطر حددددروب الجيددددل الرابددددع لدددددى 
 الطالب 

 م ددددددددل دراسددددددددة  اتفدددددددا البحدددددددد  الحددددددددالي مددددددددع أغلددددددددب الدراسددددددددات السددددددددابقة -
Jamison& Emmy ،  ت ودراسدددددة سدددددحر ايسددددد ، سدددددماح زكريدددددادراسدددددة و

ل خددددا  مددددن أهددددل الدددد  أن الممسسددددات التربويددددة بشددددكل اددددال والجامعددددة بشددددك
األجهددددز  األيديولوجيددددة للدولددددة فددددي نشددددر الددددواي بماهيددددة حددددروب الجيددددل الرابددددع 

 مخاطرها لدى الطالب و 
اينددددة  كمددددا اتفددددا البحدددد  الحددددالي مددددع بعدددد  الدراسددددات السددددابقة فددددي اختيددددار -

، كمدددا فدددي دراسدددة عدددة بمرحلدددة البكدددالوريوس والليسدددانسطدددالب الجام البحددد  مدددن
 الي كمال، وسلوى حلمي 

 :بح  الحالي ان الدراسات السابقة فياختل  ال -
 اإلطددددار القددددانوني  التشددددريعيتفددددي  طددددارأ الننددددرل  تندددداول* أن البحدددد  الحددددالي 

ة يالفلسدددددددفاألسدددددددس  ، وكدددددددالحلحدددددددروب الجيدددددددل الرابدددددددع والجدددددددرا ل السددددددديبرانية
بدددددراز الصدددددور التدددددي األيديولوجيدددددةت   ترتمدددددز اليهدددددا حدددددروب الجيدددددل الرابدددددع ، وا 

أل    بينمددددا لددددل تتندددداولالح الجيددددل مددددن الحددددروبالمختلفددددة لدددد واألدوات وا ليددددات
، وصدددددور وآليدددددات الدراسدددددات السدددددابقة هددددداا الجدددددزي القدددددانوني والفلسدددددفي مدددددن

وأدوات حددددروب الجيددددل الرابددددع بددددل ركددددزت كددددل دراسددددة الدددد  صددددور  واحددددد  مددددن 
  حروب الجيل الرابع 

دور   متمدددد ال  فددددي برصددددد واحددددع دور جامعددددة المنيددددا انفددددرد أن البحدددد  الحددددالي *
، واألسددددتاا الجددددامعيت فددددي مواجهددددة مخدددداطر حددددروب الجيددددل الرابددددع مليددددةال  دار 

 لدى الطالب 
تصددددور مقتددددرح لتعزيددددز دور الجامعددددة فددددي  ن البحدددد  الحددددالي خلدددد  بتقددددديل* أ

 مواجهة مخاطر حروب الجيل الرابع لدى الطالب 
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 :إلطار النظري للبحثا -اتاسع

 جليل الرابع:حلروب ا املفاهيمي والتشريعي: اإلطار احملور األول
 :تطور أجيال احلروب  1

أجيددددال مددددن الحددددرب منددددا صددددل  وسددددتفاليا  اددددد ميددددز ويليددددال س  لينددددد بددددين           
 William  لمدددل جيدددل طريقتددد  الخاصدددة فدددي خدددو  الحدددربوأمدددد أن ،  1648ادددال 

S. Lind,2004,12,13)   واشدددار  لددد  حدددروب الجيدددل األول التقليديدددة القا مدددة بدددين
 Guerillaن، وحدددروب الجيدددل ال ددداني  حدددرب العصدددابات دولتدددين مدددن جيشدددين ننددداميي

War  ت والتدددددي دارت رحالهدددددا فدددددي دول امريكدددددا الالتينيدددددة  امدددددا حدددددروب الجيدددددل ال الددددد
  أو الحدددددرب  أو حدددددروب المنددددداورات ) Preventive War الحدددددروب االسدددددتباحية 

 ، وفيهددددا يسددددتخدل انصددددر المفاجدددد   والسددددراة، والحددددرب وراي خطددددو  العدددددو  الوحا يددددةت
مندددددا  مدددددع الحركدددددة المسدددددتمر  لتطدددددور تمنولوجيدددددا المعلومدددددات واالتصدددددال لدددددل تعدددددد تزاو 

اسددددتراتيجيات الحدددروب حروبددددا  اسددددكرية فقددددا، بددددل أخددددات أشددددكاال جديددددد ، واسددددتحد ت 
 عددددرح بحددددروب الجيددددل الرابددددع،يل وأسدددداليب وآليددددات اصددددريةل حيدددد  نهددددر مددددا وسددددا و 

روب الجيددددل أمددددا حدددد  فضددددا يةت   أو  المترونيددددةب و حددددر هددددي و  والخددددامس، والسددددادس
، فاخترادددت وطدددورت مدددن حبدددل الجدددير األمريكدددي، وتعتمدددد الددد  مصدددال  الددددول الرابدددع

األخدددددرى الحيويدددددة ، كدددددالمرافا االحتصدددددادية وخطدددددو  المواصدددددالت لمحاولدددددة  ضدددددعافها 
أمدددال الدددرأل العدددال الدددداخلي بحجدددة  رغامهدددا الددد  االنسدددحاب مدددن التددددخل فدددي منددداطا 

  ت 8-7، 2015 حنان أبو الضياي، نفواها
 

 -ضددددمن مددددا فقدددددت–فددددي نددددل حددددروب الجيددددل الرابددددع فقدددددت الدولددددة الحدي ددددة و 
احتمارهددددا لقددددرار الحددددرب، وأصددددبحت مضددددطر  للدددددخول فددددي مواجهددددات / حددددروب ضددددمن 
تموينددددات غيددددر نناميددددة، منتشددددر  ابددددر العددددالل، تسددددتخدل  لدددد  جانددددب ي حددددو  السددددالحي ، 

لددددد  شدددددن وسدددددا ل ي القدددددو  الناامدددددةي، والددددد  رأسدددددها المعلومدددددات، وتتمتدددددع بالمقددددددر  ا
حددددروب، ال تسددددتهدح مددددن خاللهددددا هزيمددددة خصددددومها اسددددكريا، ولمددددن تحطدددديل  رادتهددددل 
حنددددااهل بعدددددل جدددددوى االسددددتمرار فددددي مواجهددددة هدددداأ التموينددددات المقاتلددددة  السياسددددية، وا 

  ت20-19، 2016مركز الحضار  للدراسات السياسية،  
 



 حروب الجيل الرابع لدى طالبها   مخاطر مواجهة  تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات المصرية في
 زينب محمود شعبان                                                                                    

 م 2021 أبريل 2اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد  

 

21 

، وهددددو جيددددل مددددن الحددددروب التلمريددددة يسددددتهدح كددددالح نهددددر الجيددددل الخددددامس
حكومددددات نددددلت يعهددددد  ليهددددا تددددول  مسدددد ولية الميانددددات الصددددمير  التددددي تتشددددكل تشددددكيل  

مدددن الدولدددة الفاشدددلة والتدددي تسدددتهدح الدولدددة القويدددة  يجادهدددا  وتعمدددل هددداأ الحكومدددات 
غيددددر الشددددراية مددددن خددددالل تشددددكيالت اصددددابية وتننيمددددات  رهابيددددة تهدددددح  لدددد  هدددددل 

شددددااة الفوضدددد  وارتمدددداب أفعددددال  جراميددددة للتشددددكيح فددددي حدددددر   التعلدددديل فددددي الجامعددددات وا 
الدولددددة الدددد  السدددديطر  األمنيددددة  وفبركددددة الحقددددا ا وترويددددع المددددواطنين، ويرتمددددز هدددداا 

  سدددددالل  الجيدددددل الددددد   مكاندددددات التقددددددل المعلومددددداتي واالتصدددددالي المددددداهل والمتسدددددارم
  ت  64، 57، 2019،ايس 

 

وفيهددددا   والمعلومددددات التصددددورات معركددددة GW5حددددروب الجيددددل الخددددامس وتم ددددل 
 للحدددرب، ضدددحية أنهدددا حتددد  تددددرح ال الضدددحية أن لدرجدددة سدددرل  بشدددكل نددد الع توزيدددع يدددتل

 كدددددل فدددددي حربدددددي جيدددددل أخطدددددر تجعلهدددددا الحدددددرب هددددداأ وسدددددرية  الحدددددرب تخسدددددر وأنهدددددا
دددا ،وهدددي الخلفيدددة فدددي الحدددرب هددداأ العصدددورل حيددد  تختبدددل  وأخالحيدددة  قافيدددة حدددرب أيض 

 ةوالسياسددد العدددالل حدددول بهدددا التالادددب تدددل نندددر وجهدددة إلاطددداي الجمددداهير تصدددور تشدددوأ
 Waseem Ahmad,2019,210ت  
 

 الخصددددل، لهزيمددددة الدينيددددة والمشدددداار ال قافيددددة الرمددددوز GW5 شددددبكة تسددددتملو 
 الشددددبكات خدددالل مدددن المعلومدددات فددد ن ، وطبقدددا لددددالح  للجمددداهير سياسدددي دادددل وخلدددا

 األسدددددلوب هددددداا ويعدددددرح  للجمهدددددور العامدددددة التصدددددورات وتسدددددتمل تتالادددددب والمراحبدددددة
  تيحتدددال بددددون  انتصدددار  المهدددار  ارو ي أنددد  الددد  العدددالل نندددر وجهدددات بتمييدددر الخدددا 
 وكلمدددا ، جهودهدددا فدددي وحدددد  أل تتطلدددب ال تباينهدددال فهدددي الددد  GW5فعاليدددة  وتعتمدددد
 هددددي اإلدراح حددددروب   وفعاليددددة حصددددانة أم دددر أصددددبحت ، جهودهددددا فددددي الحددددرب تشدددتتت

 هدددددداأ والداايددددددة الخدددددددام تقنيددددددات وزادت السددددددالح   هددددددي والمعلومددددددات ، جيجدددددداوات 5
 ، السددديبراني للفضددداي التمنولوجيدددا زيددداد  بسدددبب الفهدددل وسدددوي الهويدددة ببنددداي المداومدددة
  ن   الخصدددددل  راد  تشدددددكيل وحدددددو  االجتمدددددااي، التواصدددددل ووسدددددا ل ، اإلادددددالل ووسدددددا ل
 معددددر  غيددددر شددددي  ا - فمددددر   و  ، تدددد  ير ا - الخددددامس الجيددددل تجعددددل هدددداأ المننددددور حددددرب
 الحدددرب فيهدددا تمدددون  حدددربي ، الصدددامتة الحدددرب مدددن ندددوم هددداا  ملمدددوس غيدددرو  ، للخطدددر

 للقددددددددو  االسددددددددتراتيجية واألشددددددددكال المقدددددددداتلين لمددددددددن ، مر يددددددددة السياسددددددددية والرغبددددددددات
 ت Waseem Ahmad,2019,210  مر ية غير الحرب في المستخدمة
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وهندددداح كددددالح الجيددددل السددددادس مددددن الحددددروب والددددال تدددددار معاركدددد  اددددن بعددددد 
الدحددددة  كدددد دوات بشددددكل شددددب  تددددال مددددن خددددالل اسددددتخدال أحددددد  األسددددلحة الاكيددددة االيددددة 

التجسدددس والحيواندددات بكدددل أنوااهدددا وغيرهدددا مدددن األسددداليب التمنولوجيدددة     لددد ت والتدددي 
تهدددددح  لدددد  تحددددري  المجتمددددع، ابددددر التجنيددددد المامددددل لشددددبكات االنترنددددت وامالمهددددا 

  ت 59، 2019،  سالل ايس 
 

 فدددددي جديدددددد  ماديدددددة تقنيدددددات ب دخدددددال الحدددددرب  دار  فدددددي التمييدددددر ويتميدددددز هددددداا  
 ، واإللمترونيدددددات الممبيدددددوتر أجهدددددز  فدددددي التحسدددددينات الم دددددال، سدددددبيل  الددددد الحدددددرب،

 ، حددددادر  استشددددعار وأجهددددز  ، أمبددددر وسددددراة ، واألسددددلحة ، واالتصدددداالت ، والمعلومددددات
 ، فضدددا ية وأننمدددة ، ها لدددة فتدددح وحدددو  ، الوحدددود اسدددتهالح فدددي وكفددداي  ، سدددريع ونشدددر

هددددداا  أوهدددددانلون  لمايكددددد وحدددددد حسدددددل اصدددددطنااي  واكددددداي ، حيويدددددة كيميا يدددددة واوامدددددل
 م ددددل ، األننمددددة تمامددددل: األننمددددةت 1:  مختلفددددة تتم ددددل فددددي ف ددددات أربددددع  لدددد  التمييددددر
 تجعددددددددل: الهيمندددددددةت 2   واالحتصدددددددادية والعسدددددددكرية والسياسدددددددية االجتماايدددددددة الدددددددننل

 الددددد  المتطدددددور  التمنولوجيدددددا وتهددددديمن ، شدددددفافية أم دددددر المعركدددددة مسددددداحة التمنولوجيدددددا
 ل بدحدددددة وموجهدددددة سدددددريعة المددددددى بعيدددددد  تقنيدددددة :العدددددالمي الوصدددددولت 3  ل الهيمندددددة

وبددددالح    الحكوميددددة غيددددر الفاالددددة الجهددددات حبددددل مددددن مداومددددة: الضددددع  نقددددا ت 4 و
 مدددن السدددريع والتواصدددل بدحدددة الموجهدددة األسدددلحة مدددع التخفدددي تقنيدددة فددد ن تدددوافر حددددرات

 وحددددت فددددي الحرجددددة األهددددداح باسددددتهداح للدولددددة يسددددم  ، البيانددددات نقددددل أننمددددة خددددالل
 ومددن   الدددماي  راحددة تقليددل وكددالح ، العدددو لننددال متتددالي فشددل  لدد  يددمدل اممدد ، واحددد

 التدددي التهديددددات فهدددل فدددي مباشدددر بشدددكل السدددكان يشدددارح أن يجدددب ، الم اليدددة الناحيدددة
 والمعلومددددددات بهددددددا،  التالاددددددب تددددددل التددددددي والتصددددددورات ، الهويددددددة سياسددددددات تشددددددكلها
 التددددخالت هددداأ مدددن لأ تحددددل الددد  حدددادر  لتمدددون  التمدددرد حركدددات ونهدددور ، المضدددللة

 Waseem Ahmad,2019,208ت  
 

الددددد  دراسدددددات أن روبولوجيدددددة تتنددددداول  الحدي دددددة  البدددددارد ت تقدددددول هددددداأ الحدددددروبو 
سددددددمات الشددددددعب المسددددددتهدح بمددددددا فددددددي الددددددح خصا صدددددد  االجتماايددددددة واالحتصددددددادية 
والسددددددلوكية وحضددددددارات  و قافاتدددددد ، فهدددددداأ الحددددددروب تعتمددددددد فددددددي المقددددددال األول الدددددد  

أفدددراد المجتمدددع ادددن طريدددا اسدددتمالل مدددا يدددتل التواصدددل  ليددد  مدددن  المواجهدددة الخفيدددة مدددع
معلومدددات بمدددا يخددددل زازادددة ال قدددة بدددين المجتمدددع وممسسدددات   دددل تددد تي المرحلدددة التاليدددة 
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نهددداح حددددوى الدولددددة   وبالتددددالي فددد ن الددددل االن روبولوجيددددا يم ددددل  وهدددي نشددددر الفوضدددد  وا 
 : ت60-59، 2019،  سالل ايس أدا  هاأ الحروب من المراحل التالية 

جمدددددع المعلومدددددات: حيددددد  يدددددتل دراسدددددة المجتمدددددع وطوا فددددد  وتحدددددرل البياندددددات   1
والمعلومدددددات والسدددددمات الر يسدددددة لددددد  فدددددي الجواندددددب االحتصدددددادية واالجتماايدددددة 

 والسياسية 
الحدددددرب النفسدددددية: وتمدددددون باسدددددتخدال وسدددددا ل التمنولوجيدددددا واالادددددالل والهددددددح   2

تجابة منهدددددا تشدددددوير اقدددددول افدددددراد المجتمدددددع ممدددددا يحقدددددا حالدددددة مدددددن االسددددد
التلقا يددددة لمددددا يتلقوندددد  مددددن معلومددددات وافمددددار والتددددي تمددددون مناهضددددة للدولددددة 

 وممسساتها 
التوجيدددد : وهنددددا تتخفدددد  دور مننمددددات مشددددبوهة فددددي سددددتار الحقددددو  والحريددددات   3

وتددددداي كونهددددا مننمددددات مجتمعيددددة الخفدددداي دورهددددا االسددددتخبارل وتتلقدددد  دورهددددا 
 خارجيا 

 ددددورات أو امليددددات  رهابيددددة الفوضدددد : وتعتمددددد الدددد  محاولددددة  شددددمال الدولددددة ب  4
 معادية 

 

العسدددددكرل  قطدددددامأن األجيدددددال ال ال دددددة األولددددد  للحدددددروب تسدددددتهدح الوبدددددالح يتبدددددين 
، أمدددا حدددروب الجيدددل الرابدددع والخدددامس والسدددادس فهدددي تسدددتهدح القطدددام  بشدددكل مباشدددر

للدولدددة، وتهددددح  لددد  التدددا ير الددد  الدددواي والنندددال الفكدددرل والصدددحة   الندددوايت المددددني
د المجتمددددددع، وتسددددددتخدل فددددددي تحقيددددددا أهدددددددافها الشددددددبكات والتمنولوجيددددددا العقليددددددة ألفددددددرا

وتمددددددارس أو مواحددددددع التواصددددددل االجتمدددددداايت، الحدي ددددددة، ووسددددددا ل اإلاددددددالل الجديددددددد  
مجمواددددة مددددن االليددددات النفسددددية م ددددل تددددروي  الشددددا عات واألخبددددار الماابددددة، والتشددددكيح 

ب يدددتل فيهدددا و ألجيدددال الجديددد  مدددن الحددروب، هدددي حددر ا وبدددالح تصددب  فددي نندددال الحكددل  
بتدددددمير  الفددددردقدددول ييددددتل فيهدددا السدددديطر  الددد  العقددددول لفاحدددتالل العقددددل ولددديس األر ، 

 ويكون هو خصل لنفس    ، اات
 
 
 

 



 حروب الجيل الرابع لدى طالبها   مخاطر مواجهة  تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات المصرية في
 زينب محمود شعبان                                                                                    

 م 2021 أبريل 2اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد  

 

24 

 :حروب اجليل الرابع مفهوم  2
ا، وهدددو مدددا يسدددم  يعدددد مفهدددول حدددروب الجيدددل الرابدددع مدددن المفددداهيل الحدي دددة نسدددبي  

أل حددددرب دولددددة ضددددد  ،مركزيددددةالتددددي تتميددددز بالال Asymmetricبددددالحروب الالمتما لددددة 
 ال دولة، وحرب تننيمات غير حكومية منتشر  حول العالل ضد جير ننامي  

 

 القوميددددة الدولددددة احتمددددار فقدددددان نتيجددددة الحددددرب مددددن الجديددددد الشددددكل هدددداا نشددد و     
وأسددددداليب  ، العولمدددددة وانتشدددددار  والدددددديني والعرحدددددي ال قدددددافي الصدددددرام وتصدددددااد  للعنددددد 

اسدددددددددتخدل و    (COLONEL STEVEN,2009,3) المتقدمدددددددددة التمنولوجيدددددددددا
مدددن حبدددل فريدددا مدددن  1989مصدددطل  الجيدددل الرابدددع مدددن الحدددروب ألول مدددر  فدددي ادددال 

المحللدددين األمدددريكيين مدددن بيدددنهل المحلدددل األمريكدددي ويليدددال سدددتركس ليندددد والدددال وصددد  
هددددداأ الحدددددروب ب نهدددددا صدددددرام يتميدددددز بعددددددل المركزيدددددة بدددددين أسدددددس أو اناصدددددر الددددددول 

  وهدددددددي ت8-7، 2015 حندددددددان أبدددددددو الضدددددددياي،  ى المحاربدددددددة مدددددددن حبدددددددل دول أخدددددددر 
اسددددتراتيجية حددددروب غيددددر متما لددددة وصددددرام بددددين طددددرح ضددددعي  يسددددتمل نقددددا  ضددددع  

االادددالل والمعلومدددات  فددديأهدددل أدوات هددداا الصدددرام  تتم دددلطدددرح أحدددوى بطدددر  مختلفدددة، و 
  ت82-81،  2019،محمد الجندل والبروباجندا 

صرام يتميز بعدل وضوح الخطو   :هاا ب نوتعرح الباح ة حروب الجيل الرابع  جرا ي   
الفاصلة بين الحرب والسياسة والمقاتلين والمدنيين  وهي حرب تهدح  ل   فشال الدولة 

 وزازاة استقرارها 
  

 أهداف حروب اجليل الرابع: .3
 :ت 2016، زينب حسني  تتحدد أهداح حروب الجيل الرابع فيما يلي

ضدددعاح  رادتهددد نهددداح حدددو  الدولدددة اللمعاديدددة - ا مدددن أجدددل  جبارهدددا الددد  تنفيدددا ، وا 
 ما تريدأ القو  التي تستخدل هاا النوم من الحروب 

 فشددددال الدولددددة مددددن خددددالل امليددددات بطي ددددة تنفددددا فددددي الدددددول المعاديددددة بحيدددد   -
يصدددب  هنددداح جدددزي مدددن أر  تلدددح الدولدددة لدددل يقدددع تحدددت سددديطرتها، ومدددن  دددل 

 يسهل السيطر  الي  
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تهدفة، مدددن خدددالل العمدددل الددد  السياسدددي للدولدددة المسددد حالدددة مدددن التعقيددددتمدددوين  -
تمييددددر اقددددول صددددنام القددددرار أل آراي وسياسددددات صددددانعي القددددرار فددددي االتجدددداأ 

 الال يرغب في  الخصل والح من خالل الضما النفسي واإلاالمي  
 

أن أهدددددداح حدددددروب الجيدددددل الرابدددددع ترتمدددددز حدددددول تحقيدددددا اليددددد  يمكدددددن القدددددول و       
ل ممسسدددددات ، وتسدددددتخدالخسدددددا راألهدددددداح االسدددددتراتيجية والعسدددددكرية ب حدددددل حددددددر مدددددن 

  هداح الدولة في تحقيا تلح األ
 

 أركان حروب اجليل الرابع: .4
نجددداح تتضدددافر مجموادددة مدددن العناصدددر واألركدددان لتحقيدددا أهدددداح تلدددح الحدددروب ، وا 

  ( :15 -14، منها ما يلي  أسامة ابد الرحمن، د ت،  املياتها
االمية و قافية و  -  دبلوماسية مواد ورسا ل وأفمار وشعارات سياسية وا 
تاحدددددة - وسدددددطاي يقومدددددون بونيفدددددة تسدددددويا وتدددددروي  األفمدددددار  بنددددداي االحدددددات وا 

 واألخبار والتحليالت والتوجيهات السياسية وال قافية واإلاالمية 
 تجهيز وتخصي  منافا وبوابات وحنوات  االمية وتواصلية وسفارات  -
بندددداي االحددددات مددددع كددددوادر  االميددددة ومننمددددات وشددددبكات انترنددددت ونخددددب وحددددوى  -

 مسسات اامة وحوى مجتمع مدني وشخصيات اات ت  ير اال وم
 جمهور ونخب تتلق  وتستجيب لمضمون هاأ المواد والرسا ل  -
غرفدددة امليدددات موحدددد  تنسدددا األنشدددطة واالتصددداالت وتدددوزم األدوار والشدددعارات  -

 وفقا لتخطيا سياسي االي المستوى 
 نروح مناسبة وفرصة ضمن سيا  مال ل لتنفيا تلح العمليات   -

 

والجددددددير بالددددداكر أن تنفيدددددا امليدددددات تلدددددح الحدددددروب الناامدددددة حدددددد يسدددددتمر  مددددددى 
طويدددل للتددد  ير فدددي أجندددد  األامدددال السياسدددية لدولدددة مدددا مدددن خدددالل أسددداليب االتصدددال 
االسددددتراتيجي غيددددر المباشددددر بواسددددطة الوسددددا ل اإلاالميددددة وااللمترونيددددة والدبلوماسددددية 

 والخفية  
 خصائص ومسات حروب اجليل الرابع: .5

بمجمواددددة مددددن السددددمات   GW4 تتسددددل حددددروب الجيددددل الرابددددع ، اددددال بشددددكل      
 ,COLONEL STEVEN,2009,3,) (Derek K. Barnett  أهمهدددا أنهدددا
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 ,Katoch, Ghanshyam,2005  ت 411، 2019، رنددددددا محمددددددد ( 2010,2

22-23): 
 والصدددددرام ، والسياسدددددة الحدددددرب بدددددين الفاصدددددلة لخطدددددو ا تعمدددددل الددددد  طمدددددس -

 والمندددددداطا المعركددددددة سدددددداحة فددددددي والعندددددد  ، مدددددددنيينوال والجنددددددود ، والسددددددالل
   ا منة

 سدددداحة لهددددا لدددديسو   العددددالل فددددي حتدددد  أو المنطقددددة أنحدددداي جميددددع فددددي منتشددددر  -
نمدددا ،محددددد  معركددة  السدددكانية المرامدددز جميددع فدددي واحدددد وحددت فدددي جرا هدددا  يددتل وا 

   االفتراضية والشبكات الريفية والمناطا
ددددددا ولمددددددن فحسددددددب، الجنددددددود ال تسددددددتهدح -  التشددددددوير باألفمددددددار دحتسددددددته أيض 

 واالتفاحيدددددددات ، والوكددددددداالت اإلادددددددالل ووسدددددددا ل واألطدددددددر والقانونيدددددددة، الدينيدددددددة،
ددددا  الندددداس واقددددول السياسددددية، والسددددلطة االحتصددددادية، واألنشددددطة الدوليددددة،  وفق 

دددا بدددل ، فحسدددب المدددادل للتددددمير األهدددداح اختيدددار يدددتل ال ، لدددالح  لت  يرهدددا أيض 
  نهايةال في  الخصل ال  واألخالحي العقلي

واألننمددددددددة  المتاحددددددددة جميددددددددع الوسددددددددا ل التمنولوجيددددددددة والشددددددددبكات تسددددددددتخدل -
 إلحندددددددام - والعسدددددددكرية واالجتماايدددددددة واالحتصدددددددادية السياسدددددددية -المجتمعيدددددددة

 حابلددددة غيددددر  مددددا اإلسددددتراتيجية أهدددددافهل بدددد ن للعدددددو السياسددددي القددددرار صددددنام
 لوحيددددد ا وأن الوسدددديلة ،المتصددددور  للفا ددددد  بالنسددددبة للمايددددة مكلفددددة أو للتحقيددددا

 المعلومدددات فددد ن ، لدددالح  المعلومدددات هدددو الشدددخ  اقدددل تميدددر أن يمكدددن التدددي
 م اصر  أل في األساسي العنصر تعد

غيدددداب الطددددابع الممسسددددي: فهددددي تختلدددد  امددددا حبلهددددا كونهددددا حروبددددا شددددبكية  -
حيددد  ال يوجدددد لهدددا مركدددز  قدددل يعكدددس الهيكدددل الممسسدددي، وكدددالح غيددداب القيددداد  

عملدددددون منفدددددردين بنددددداي الددددد  تعليمدددددات فيهدددددا وااتمادهدددددا الددددد  وجدددددود أفدددددراد ي
 محدد  من مننمة مركزية 

طويلددددة األمددددد، ويمكددددن أن تمتددددد  لدددد  أجيددددال، حيدددد  تتعمددددد اإلضددددعاح  حددددروب -
المسددددددتمر للعدددددددو باسددددددتخدال كددددددل وسددددددا ل الضددددددما المتاحددددددة، مددددددن حصددددددار 

شدددااات ،وضدددما دولدددي ،احتصدددادل وتمويددددل لجماادددات ضدددما، سدددواي كانددددت  ،وا 
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تدددا   لددد  ادددد  سدددنوات، حتددد  تدددتل النتيجدددة سياسدددية أو مسدددلحة، وكدددل الدددح يح
 .المرجو 

تسددددتخدل فيهددددا األسددددلحة الاهنيددددة الاكيددددة، التددددي تعتمددددد الدددد  اسددددتخدال القددددو   -
  Smart Powerالاكية 

تعمدددل الددد  تددددهور فمدددر  الدولدددة مدددن حالدددة الدولدددة ال ابتدددة  القويدددةت  لددد  حالدددة  -
 الدولة الهشة  الفاشلةت 

 واليات ونهددددور الدولددددة تدددددهور هددددافي يتجلدددد  تتعلددددا بالصددددرام ال قددددافيل حيدددد  -
دددا بديلدددة، أوليدددة  العدددالل الدددح فدددي بمدددا ، العدددالل أنحددداي جميدددع فدددي ،  قافيدددة غالب 
  المربي

 هددددو المعددددولل ويصددددب  العددددالل المجتمددددع، فددددي االنسددددجال انخفددددا تعمددددل الدددد   -
التدددددي تحقدددددا نجاحدددددا كبيدددددرا فدددددي المجتمعدددددات  لتلدددددح الحدددددروب الم اليدددددة البي دددددة

 المفتوحة 
المهدددددديمن للداايدددددة والضددددددما النفسدددددي فددددددي تمييددددددر آراي  تعتمدددددد الدددددد  الددددددور -

 صانعي القرارات السياسية 
تقدددول الددد  التندددوم غيدددر المحددددود فدددي نهدددور كياندددات غيدددر حكوميدددة تدددتحكل فدددي  -

الددددوالي األساسددددي ل فددددراد، وحددددد تمددددون هدددداأ الميانددددات ابددددار  اددددن اصددددابات أو 
 أديان أو جمااات ارحية، أو ممسسات تجارية، أو أيديولوجيات 

 

تتعدددددد خصددددا   حددددروب الجيددددل الرابددددع  ن بدددد يمكددددن القددددول وفددددا مددددا سددددبا،
م ددددل  ضددددعاح التماسددددح االجتمددددااي، وتهديددددد  مددددا بددددين خصددددا   اجتماايددددة تنددددومتو 

م دددل ابابدددة حددديل الدددوالي واالنتمددداي لددددى  ، وخصدددا   سياسددديةالهويدددة ال قافيدددة للمجتمدددع
سددددقا  ننددددا ، وخصددددا   اسددددكريةالمددددواطنين ل الحكددددل م ددددل زازاددددة اسددددتقرار الدولددددة وا 

  السياسي ننامهل ال  والسيطر  الشعب  راد  تهدح جميعها  ل  هزيمة، بها
 

 حروب اجليل الرابع:آليات )أساليب(  .6
تطددددورت طددددر  وأسدددداليب وآليددددات الحددددرب النفسددددية نتيجددددة التطددددور التمنولددددوجي فددددي     

طدددر  وأسددداليب االتصدددال وتمنولوجيددددا المعلومدددات  وتتبلدددور هدددداأ االسددداليب فدددي العمددددل 
هددددل الدددننل واألسدددس والمبدددادع التدددي تقدددول اليهدددا الددددول بالتشدددكيح والشدددا عات،  الددد 
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أو جددددداب مجموادددددات مدددددن الشدددددباب بالخددددددام والتضدددددليل للعمدددددل ضدددددد الدولدددددة، وهددددداأ 
االسددددداليب تسدددددتخدل ضدددددد المجتمعدددددات والددددددول اات البنددددداي والدددددننل غيدددددر المسدددددتقر  أو 

ة وتفتقددددر  لدددد  تطبيددددا غيددددر المتقدمددددة نسددددبيا، أو تلددددح التددددي ال تطبددددا أننددددل ديمقراطيدددد
محمدددددد   حقدددددو  اإلنسدددددان، معدددددايير العمدددددل العدددددادل أو تعددددداني مدددددن الفقدددددر االحتصدددددادل

  ت131 ،2020كمال، 
 

وبددددالح تسددددتهدح هدددداأ الحددددروب األفددددراد، وتهدددددح  لدددد  التالاددددب بمدددددركاتهل، وا  ددددار      
سددددخطهل الدددد  األوضددددام القا مددددة، بمددددر  االنتقددددا  مددددن شددددراية الحكومددددات وننددددل 

، والتشدددكيح فدددي مصدددداحية وسدددا ل االادددالل التقليديدددة، والدددح مدددن خدددالل الحكدددل القا مدددة
بددد  الشدددا عات ونشدددر األخبدددار الماابدددة، وا  دددار  التدددوترات المجتمعيدددة، والتدددروي  ل فمدددار 
المتطرفددددة والهدامددددة، ويعددددد هدددداا بم ابددددة جددددزيا مددددن حددددرب هجينددددة تجمددددع الدددد  سددددبيل 

يدددددة، والحدددددروب السددددديبرانية الم دددددال ، مدددددا بدددددين محاولدددددة التددددد  ير الددددد  العمليدددددة االنتخاب
  ت165 ،2019شادل ابد الوهاب،  
 

وتقدددول آليدددة امدددل الحدددرب االلمترونيدددة بالدرجدددة األولددد  الددد  تدددوفر  ال دددة متطلبدددات      
 :ت128 ،2017 سهيلة هادل، ر يسة للتحكل فيها، وهي 

تدددددددوفر المعلومدددددددات الصدددددددحيحة والدحيقدددددددة: والتدددددددي ترتمدددددددز اليهدددددددا الحدددددددروب   1
 ر التمنولوجية بشكل كبي

تخطددددديا وتوجيددددد   ة والاهنيدددددة: والتدددددي تمدددددون مسدددددمولة ادددددنالقددددددرات العقليددددد  2
الضدددربات األلمترونيدددة فدددي ادددالل رحمدددي شدددديد التعقيدددد، وحدددادر  الددد  االسدددتحواا 

 ال  المعلومة، وتونيفها تونيفا دحيقا للت  ير في الطرح االخر   
ات، تددددوافر تمنولوجيددددا المعلومددددات واالتصدددداالت الحدي ددددة والمتطددددور  مددددن برمجيدددد  3

وشددددبكات االنترنددددت، وأجهددددز  اتصدددداالت وحواسدددديب تتسددددل بدددداال  معددددايير الدحددددة 
 والمفاي  

 

 -67، 2017ياسددددر بكددددر،   وتتنددددوم أليددددات حددددروب الجيددددل الرابددددع  لدددد  مددددا يلددددي
 :ت68-73-142
ت: وهدددو نشدددا   جرامدددي  القدددرو  القترررل االاتصرررادي )القرقرررنة االاتصرررادية  1

رجددددال السياسددددة لبندددداي  مبراطوريددددة  الماليددددة، ولعبددددة الدددددوالر، والخصخصددددةت يمارسدددد 
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االميددددة، تسدددديطر اليهددددا مننومددددة الشددددركات األمريكيددددة المبددددرى، ويسددددتخدل المننمددددات 
الماليددددة الدوليددددة لخلددددا نددددروح تددددمدل  لدددد  خضددددوم الدددددول الناميددددة لهيمنددددة النخبددددة 

 األمريكية التي تدير الحكومة والشركات والبنوح 
ا يدددتل اسدددتهداح الشدددعب ت: وفيهددداإلبرررادل الفيوسرررية )احلررررب اجلرثوميرررة  2

باألطعمددددة السددددامة المهندسددددة ورا يددددا والمبيدددددات المسددددرطنة وكافددددة أشددددكال الملو ددددات 
 للتربة والميا  

: والددددح مددددن خددددالل السدددديطر  الدددد  مصددددادر الميدددداأ فددددي العددددالل حرررررب امليررررال  3
 ل همية السياسية واالحتصادية البالمة للميا  في مجال الطاحة والهندسة  

: وهددي تهدددح  لدد  بدد  اليدد س واإلحبددا  تالشررائعات )حرررب حرررب املعلومررات  4
فددددي حلددددوب الجمدددداهير، وانقددددالب الندددداس الدددد  ننمهددددا الشددددراية، وحادتهددددا الشددددرايين، 
والتشدددكيح بقضددداياها ورموزهدددا ومقدسددداتها، وزرم فمدددر  المسدددتقبل القددداتل، وغيرهدددا مدددن 
الحمدددددددالت اإلاالميدددددددة والعنددددددداوين الزا فدددددددة والقددددددديل الخادادددددددة واالتهامدددددددات الباطلدددددددة 
والشددددا عات المتواصددددلة والمبرمجددددة الطويلددددة المدددددى  وتعتمددددد حددددرب المعلومددددات الدددد  
آليتددددددين مهمتددددددين همددددددا: التالاددددددب بددددددالواي، وافتضددددددا  الضددددددمير  وترتمددددددز الدددددد  
مجموادددددة مدددددن الوسدددددا ا أهمهدددددا: الشدددددعارات، وتددددد  ير الليدددددل الددددد  اإلراد  اإلنسدددددانية 

   ر  ال  االحنام، والعاب الفيديو وتعميا القد
 

اا كانددددو  ت الحددددروب الحدي ددددة تعتمددددد فددددي نجاحهددددا الدددد  أسدددداليب التنكددددر واالختفدددداي ا 
ومداهمدددة العددددو فدددي اقدددر دارأ، فددد ن حدددرب الشدددا عات تعدددد مدددن أدهددد  أسددداليب التنكدددر 
والمداهمدددة، وترجدددع خطورتهدددا  لددد  أن مسدددتقبلي الشدددا عات والمسددداادين فدددي ترويجهددددا 

نمددددا هددددل  ا عة بعقددددولهل مواطنددددون صددددالحون اسددددتخفت الشدددد -ادددداد  –ليسددددوا أاددددداي وا 
فانجدددددابوا اليهدددددا لدرجدددددة أنهدددددل يصدددددبحون أدوات ترديدددددد ونشدددددر لهددددداأ الشدددددا عة دون ان 
يدددددرح هددددمالي أنهددددل فريسددددة   ففددددي حددددرب الشددددا عات ال ينهددددر العدددددو الحقيقددددي بصددددور  
سدددددافر  وال يكشددددد  ادددددن بميتددددد  مدددددن  طدددددال  الشدددددا عة وال يجدددددد الشدددددجااة المافيدددددة أو 

لمبددددددادع التددددددي يريددددددد نشددددددرها فيتخددددددا مددددددن األصددددددالة فددددددي األفمددددددار أو المعلومددددددات او ا
الجمدددداهير معبددددرا يحقددددا اددددن طريقهددددا مددددا لددددل يسددددتطيع أن يحققدددد  فددددي حددددرب سددددافر  

  ،ت2019 محمد طلعت،  مكشوفة
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وتسددددتخدل حددددرب المعلومددددات ننددددل المعلومددددات السددددتمالل وتخريددددب وتدددددمير وتعطيددددل 
 معلومدددددات الخصدددددل واملياتددددد  المبنيدددددة الددددد  المعلومدددددات ونندددددل معلوماتددددد  وشدددددبكات
الحاسدددب االلدددي الخاصدددة بهدددا  وهدددي تسدددتمل بنيدددة األمدددن التحتيدددة الضدددعيفة الموجدددود  
فدددي كدددل مكدددان  وتشدددير  لددد  الهجمدددات التدددي تنفدددا الددد  شدددبكة االنترندددت مسدددتهدفة بنيدددة 

  ت 127 -126 ،2009اادل ابد الصاد ،  االنترنت التحتية للمستهلح  
 تزيي  الوعي االجتماعي: -5
تتبدددداين أسدددداليب تدددد زيل وتزييدددد  اددددب بددددالواي وتزييفدددد ، فيمددددا يتعلددددا ب سدددداليب التالو 

ددددا الخددددتالح األيددددديولوجيات المهيمنددددة فددددي المجتمددددع واخددددتالح  الددددواي االجتمددددااي وفق 
األغددددرا  التددددي تسددددع  لتحقيقهددددا، وفيمددددا يلددددي يمكددددن توضددددي  بعدددد  هدددداأ األسدددداليب 

 ت:82-81، 1992 ،فارو  شوحي 
مددددن المشددددكالت ت خمددددد نمدددوا  صددددمال األمددددان: وفيدددد  يددددتل وضددددع طقددددوس لمشددددكلة   1

االتجاهدددات المضددداد  م دددل: انددددما ي سدددم  للطدددالب بددد ن يقومدددوا بتننيددد  مدارسدددهل 
يددددول ليددددول واحددددد  365ليددددول واحددددد بدددددال  مددددن العمددددال فيددددتل بددددالح تخفيدددد  ضددددمو  

 يحقا التوازن الال ييسر تزيي  الواي 
نمدددددوا  االغتدددددراب: وفيددددد  يدددددتل الضدددددما بوسدددددا ل ادددددد  الددددد  أاضددددداي المجتمدددددع    2

بددد ن مشدددكالتهل تندددت  ادددن أسدددباب أخدددرى غيدددر أسدددبابها الحقيقيدددة لجددداب  إلحندددااهل
ا م ددددل  رجدددام مشددددكلة البطالدددة  لدددد  االنفجدددار السددددكاني أو   دراح المضدددطهدين بعيدددد 
ضدددددع  القددددددرات ال  لددددد  طبيعدددددة النندددددال االحتصدددددادل أو سدددددوي التخطددددديا وخلدددددل 

 التوزيع 
جتمدددع بددد ن مدددا نمدددوا  اإليهدددال والمواربدددة: ويتم دددل فدددي الضدددما الددد  أاضددداي الم   3

 حد  حتمي وال مفر من  وليس ل  بديل وأن  ال يقبل التميير 
نمدددوا  يركدددز الددد   حندددام النددداس بددد ن نتدددا   أل تمييدددر فدددي الوضدددع أو الندددروح    4

سدددوح تمدددون أسدددوأ ممدددا هدددو حدددا ل م دددل: ادددر  التجدددارب األليمدددة للشدددعوب األخدددرى 
 التي تعير في نروح مماير  

ددددا ب وضددددام الحيلولددددة دون تقيدددديل الندددداس ألوضددددا   5 اهل أو أحددددوالهل بمقارنتهددددا دا م 
 أسوأ أو بخبرات سابقة أم ر ألم ا  
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 لالرهدداب، ويتجلددد  ا أصدديال  : حيددد  يعددد أمددن واسدددتقرار المجتمددع ب سددرأ هددددف  اإلرهرراب  6
والتركيددددز الدددد  فددددي صددددور اديددددد  منهددددا: االاتددددداي الدددد  المنشددددلت العامددددة والخاصددددة، 

 ، نديددددة ابددددد النبددددي سدددديحيين فددددي مصددددر  حدددددا  الفتنددددة الطا فيددددة بددددين المسددددلمين والم
االرهرررراب   تاالرهرررراب املعلومرررراتي )االرهرررراب الف ررررائي   وهندددداحت6 ،2017

ا ا للحاسدددوب بوصدددف  سدددالح  وهدددو ابدددار  ادددن اسدددتخدال المحدددر  سياسدددي   تااللكرتونررري
ا بواسدددطة مجددداميع أو امدددالي إل دددار  الرادددب ونشدددرأ للتددد  ير فدددي أفدددراد المجتمدددع أو هددددف  

نبيدددل   الددد  تمييدددر سياسدددتها الوطنيدددة لصدددال  أهدددداح هددداأ المجددداميعأو  مدددراأ الحكومدددة 
ا ضددددددد المعلومددددددات وننددددددل الحاسددددددب   هددددددو ااتددددددداي مدددددددفوم سياسددددددي   ت،2001، الددددددي

وبدددرام  الحاسدددب والبياندددات ويدددمدل  لددد  العنددد  ضدددد أهدددداح سدددليمة مدددن حبدددل مجموادددات 
  ،ت2004يحيي اليحياول،   أو امالي

 

نمددددا تتعدددددد أشددددكال  ا واحددددد  ا أو أسددددلوب   واحددددد  وال يتخددددا اإلرهدددداب االلمترونددددي شددددكال    ا وا 
تتم ددددل أشددددكال  فددددي التجسددددس اإللمترونددددي، واالختراحددددات، أو و وتتنددددوم صددددورأ وأسدددداليب ، 

القرصدددددنة الددددد  المواحدددددع الحيويدددددة للمنشدددددلت، والممسسدددددات الرسدددددمية فدددددي المجتمعدددددات 
ا ندددي، وأخيدددر  المختلفدددة، والتجنيدددد االلمتروندددي مدددن خدددالل مدددا يطلدددا اليددد  التلقدددين االلمترو 

ن أدواتددد  متعددددد  متم لدددة فدددي اختدددرا  الفيروسدددات ألمتروندددي، كمدددا تهديدددد والترويدددع اإل ال
مددددوال وتمويددددل العمليددددات وجمددددع األ ،وتجنيددددد اإلرهددددابيين ،والتجسددددس ،للبيانددددات وتدددددميرها

وحدددددروب الداايدددددة ل فمدددددار المتطرفدددددة والهدامدددددة وغيرهدددددا  جمدددددال الدهشدددددان،  ،اإلرهابيدددددة
 ت 95، 2018

إلرهررررررراب باب دل االرهددددددداب اإللمتروندددددددي فدددددددي تنفيدددددددا مدددددددا يسدددددددم يسدددددددتخو  
 طددددال  اوامددددل بيولوجيددددة أو مددددواد سددددمية  والددددال يعنددددي  ت)الكيميررررائيالبيولوجي
بمدددددر   لحدددددا  األايدددددة واالتجدددددار بهدددددا ابدددددر الشدددددبكات الخفيدددددة ل نترندددددت ادددددن امدددددد 

 بالما ندددددات البشدددددرية أو الحيوانيدددددة أو النباتيدددددة أو حتلهدددددا لتحقيدددددا أهدددددداح سياسدددددية أو
 وحددددد   اجتماايددددة ابددددر ترهيددددب الحكومددددات أو السددددكان المدددددنيين أو  خضددددااهل بددددالقو 

 اإلنتربول لمنع اإلرهاب البيولوجيت  
 

ممدددا سدددبا يتبدددين أن نطدددا  تددد  ير ا ليدددات التدددي تسدددتخدمها حدددروب الجيدددل الرابدددع فدددي  
داخدددل مدددن النطدددا  المحلدددي بحيددد  يمتدددد  ليتخطددد  حددددود الدولدددة القوميدددة هاتحقيدددا أهدددداف
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سددددقاطها مددددن الددددداخلت فددددي متمدددد ال     دولددددةال نهدددداح حددددول الدولددددة وا   زازاددددة االسددددتقرار، وا 
حرمدددان النندددال الحدددامل مدددن االسدددتفاد  بددد ل مسدددااد   فدددي الددددولي  متمددد ال    لددد  النطدددا 

هدددداا  ، أو الدوليددددة اددددن طريددددا تشددددوية صددددور مددددن المسدددداادات الخارجيددددة، أو اإلحليميددددة
ضعاح مواردأ المالي   تة واالحتصادية من ناحية أخرل الننال من ناحية ، وا 

 

 أدوات )وسائل( حروب اجليل الرابع:  7
: يعدددد االادددالل هدددو أحدددوى أسدددلحة حدددروب الجيدددل الرابدددع الددد  االعرررالم الرامررري  أ

االطددددال  بعددددد ان تطددددورت وسددددا ل  وتعددددددتل مددددن الصددددحافة المطبواددددة وحتدددد  شددددبكة 
تددددي صددددارت االنترنددددت، ووسددددا ل التواصددددل االجتمددددااي المنتشددددر  فددددي العددددالل كلدددد ، وال

أشدددب  ب دمدددان  لمتروندددي جديدددد لددددى الماليدددين مدددن سدددكان العدددالل، ووسددديلة م لددد  لنشدددر 
الشدددا عات، واسدددتخدال الحدددرب النفسدددية الددد  اوسدددع نطدددا  بتضدددخيل األخطددداي والهدددزا ل 
الصددددمير ، وتسددددفي  االنجددددازات واالنتصددددارات المبيددددر ، وخاصددددة اهددددل آفددددات هدددداا العصددددر 

مددددددي مددددددن التدددددديقن والت مددددددد مددددددن صددددددحة وهددددددو كسددددددل العدددددداملين فددددددي المجددددددال االاال
نبيددددددل فددددددارو ،   المعلومددددددات، وهددددددو مددددددا أدى  لدددددد  تقويددددددة هدددددداا السددددددالح الخطيددددددر

  ،ت2016
 

ويستخدل اإلاالل من حبل الدول الفاالة في حروب الجيل الرابع للت  ير ال  مواطني      
 الدولة المستهدفة وكسب تعاطفهل بهدح توجي  الصور  الاهنية لدى هاأ الشعوب بما
يخدل أجندتها في مقابل التنفير من الننال الحامل، المر الال من ش ن  زازاة أركان 

 ، ندية ابد النبي الدولة، ويجعل من االاالل أدا  ام ر فتما من الجيور العسكرية 
ا أن أحد أدوات القو  الناامة والتي تعني اصطالح   يعد اإلاالل الجديدوبالح   ت7، 2017

حية ومعنوية من خالل ما تجسدأ من أفمار ومبادع وأخال  ودال في يكون للدولة حو  رو 
مجاالت حقو  اإلنسان والبنية التحتية وال قافة والفن، مما يدفع ا خرين  ل  احترال هاا 

ال   القو  الناامة ا ما يطلا مصطل األسلوب واإلاجاب ب   ل اتبام مصادرأ، وغالب  
إلاالل الموج  لخدمة فمر ما، وتعتبر القو  الناامة وسا ل اإلاالل الموجهة أو ما يسم  با

دون فقد   ا تستطيع السيطر  ال  ا خرين لمن أفضل األسلحة السياسية العسكرية
 ت  8 أسامة ابد الرحمن، د ت،  القدرات العسكرية
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وحدددددد أاطدددددت الننريدددددة النقديدددددة ألجهدددددز  اإلادددددالل دور ا نقددددددي ا يكمدددددن بتحريدددددح 
أحمدددددد  ريدددددا وتسدددددريع هددددداأ العمليدددددة ال وريةا البروليتاالدددددواي االجتمدددددااي ادددددن طريددددد

أتمتددددة الحددددرب لددددل تددددمد دورهددددا  ال أن وسددددا ل االاددددالل فددددي نددددل ، ت2013،440،محمددددد
ف مدددد هربدددرت مددداركيوز فدددي كتابددد   اإلنسدددان او البعدددد الواحددددت أن طبيعدددة المنوطدددة بددد ل 

حدددددد التركيددددب السياسدددددي القدددددا ل فددددي المجتمعدددددات الصدددددنااية وتسددددلا وسدددددا ل اإلادددددالل، 
أغرحدددددت الفدددددرد بطوفدددددان مدددددن المعلومدددددات والفرضددددديات المملوطدددددة هددددددفت  لددددد  تجميدددددد 
الوضدددع الددد  مدددا هدددو اليددد ، وترتدددب الددد  الدددح أن يكدددون البدددديل المطدددروح لتمييدددر هددداا 
الوجددددود ال البعددددد الواحددددد هددددو التفكيددددر السددددلبي  ويمددددارس المجتمددددع او البعددددد الواحددددد 

ارجيدددة المفروضدددة بندددوم مدددن الرحابدددة تزييددد  وادددي أفدددرادأ مدددن خدددالل اسدددتبدال الرحابدددة الخ
الداخليددددددة المسددددددتبطنة، والمجتمددددددع الصددددددنااي لددددددل يزيدددددد  حاجددددددات اإلنسددددددان الماديددددددة 
دددا حاجاتددد  الفكريدددة، حيددد  يم دددل الفكدددر اددددو ا لمجتمدددع السددديطر   فحسدددب، بدددل زيددد  أيض 

 ت 141، 103-102، 2004، ط  نجلألن  يم ل حو  العقل النقدية   
ل والتددددد  ير، توجدددددد ادددددد  اسدددددتراتيجيات وبصددددددد وندددددا   اإلادددددالل فدددددي الدددددتحك

يسددددتخدمها اإلاددددالل العددددالمي للسدددديطر  الدددد  الشددددعوب، وهددددي  أسددددامة ابددددد الددددرحمن، 
 ت:35-33د ت، 

اسددددتراتيجية اإللهدددداي: وهدددددفها تحويددددل انتبدددداأ الددددرأل العددددال اددددن المشددددكالت  -1
المهمدددة، مدددن خدددالل بددد  جملدددة مدددن اإللهدددايات والمعلومدددات السدددطحية التدددي 

 نة التشتت تضع المتلقي في خا
حددددا  رد الفعدددل، ومدددن  دددل تقدددديل الحدددل، أل  -2 اسدددتراتيجية ابتمدددار المشدددكلة: وا 

أن ي يدددر اإلادددالل مشدددكلة تحدددد  رد فعدددل مدددن حبدددل الشدددعب، فيطالدددب بحلهدددا، 
فدددي وحدددت يفتدددر  المطالبدددة بحدددل مشدددامل أم دددر أهميدددة ومالمسدددة لندددروح 

 الحيا  اليومية 
ي مدددن الصدددعب تقبلددد ، اسدددتراتيجية التددددر : وهدددي تطبدددا مدددن أجدددل تقبدددل  جدددرا -3

بمعنددد   حندددام الشدددعب بضدددرور  حصدددول التميدددرات االجتماايدددة واالحتصدددادية 
 بنحو تدرجي تصاادل 

اسدددتراتيجية الت جيدددل: وهدددي طريقدددة يدددتل االلتجددداي  ليهددداي مدددن أجدددل  مسددداب  -4
األمددددور المكروهددددة حالددددة التقبددددل، كتقبددددل  جددددراي مددددا فددددي الحاضددددر يفتددددر  
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مدددا يقدمددد  الشدددعب فدددي الحاضدددر،  تطبيقددد  فدددي المسدددتقبل، وترسدددي  فمدددر  أن
 سيجعل  في موحع تفادل التضحية المطلوبة في المستقبل 

 وكددددد نهل مجموادددددة مدددددن األطفدددددال الصدددددمار:مخاطبدددددة الشدددددعب  اسدددددتراتيجية -5
وبواسددددطة شخصددددديات وخطددددب ال تسدددددتداي لدددددى المتلقدددددي الحددددس النقددددددل 

 السليل 
ح : وتنطلددددا مددددن محاولددددة تحريدددداسددددت ار  العاطفددددة بدددددل الفكددددر اسددددتراتيجية -6

مشدددداار واواطدددد  الندددداس مددددن خددددالل   ددددار  الرغبددددات والمخدددداوح والنزاددددات 
 السلوكية، بشت  الوسا ل 

بعادهدددا ادددن شدددعوب فدددي حالدددة مدددن الجهدددل والحماحدددة: اسدددتراتيجية  بقددداي ال -7 وا 
، وتتقددداطع هددداأ االسدددتراتيجية التمنولوجيدددا المتقدمدددة، ونوايدددة التعلددديل الجيدددد

 مع استراتيجية االلهاي 
كددد ن يجدددد الفدددرد أنددد   الشدددعب الددد  استحسدددان الدددرداي : شدددجيعاسدددتراتيجية ت -8

 ا من الرا ع أن يكون غبي  
أل جعددددل الفددددرد  ل التمددددرد بحالددددة مددددن الشددددعور بالددددانب:اسددددتراتيجية اسددددتبدا -9

ينددددن أندددد  المسدددد ول األوحددددد اددددن أخطا دددد  وتعاسددددت ، وأن مشددددكالت حياتدددد  
ددد ا ادددن حيامددد   نمدددا تعدددود  لددد  سدددوي  ندماجددد  ونقددد  اكا ددد  وحدراتددد ، اوض 

 راح سياسي يستهدح بنية الننال االحتصادل القا ل  بح
اسدددددتراتيجية سددددديطر  اإلادددددالل: مدددددن خدددددالل تقددددددل العلدددددول البيولوجيددددددة  -10

دددوالنفسدددية، وهدددي تلعدددب دور   ا فدددي امليدددات التددد  ير نتيجدددة دراسدددة طبدددام ا مهم 
الندددداس وميددددولهل، وحددددد نددددت  الددددح التدددد  ير اددددن فجددددو  المعرفددددة بددددين اامددددة 

أدوات السدددديطر ، ممددددا يجعددددل تدددد  ير القددددوى  الندددداس، وبددددين الدددداين يمتلمددددون 
 الحاممة أحوى من ت  ير األفراد ال  أنفسهل 

 

أسدددهمت شدددبكات االنترندددت والمواحدددع االمريكيدددة المنتشدددر  فدددي  :الف ررراء االلكرتونررري  ب
الفضدددداي االلمترونددددي كمنصددددات  طددددال  للشددددباب والنسدددداي والرجددددال كددددل حسددددب رغباتدددد    

سددددريعة الدددد  الحشددددد، وتسددددتطيع تنندددديل وهددددي شددددبكات متمددددرد  لددددديها حدددددر  االيددددة و 
احتجاجددددات واضددددطرابات، ويددددتل توجيههددددا مددددن حبددددل أجهددددز  اسددددتخبارات بهدددددح الحصددددول 
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الددددد  معلومدددددات وتوجيددددد  الجمددددداهير لتحقيدددددا أهدددددداح القدددددا مين الددددد  تلدددددح األجهدددددز  
  ت 156، 2017ياسر بكر ،  وتحقيا مصال  الشركات المتعدد  الجنسيات 

 

أدوات حروب الجيل الرابع  ل : أدوات  قافية تتم ل  يمكن تصني ال  ضوي ما سبا، 
في وسا ل االاالل الجديد، وأدوات المترونية م ل الفضاي االلمتروني، وشبكات االنترنت، 

التي يتل من  حروب الجيل الرابعتنوم وسا ل  وبالح يتض  وشبكات التواصل االجتمااي 
ل بحتمية تجنيد أفراد ومننمات وأحزاب داخل الدولة المستهدفة بحي  يتل  حنااهخاللها 

 القنواتاإلاااات و كالدااية و  االاالل ، من خالل استخدل وسا ل سقا  الحكومات القا مة
ياإلنترنتي لتفتيت الميان الننامي للمجتمع في الدولة  ميديا السوشيالو  الفضا ية

  ا  الحيا  داخل الدولة المستهدفةالمستهدفة لتسهيل املية اختر 
 

 حلروب اجليل الرابع: )القانوني( اإلطار التشريعي -8
آليددددات وصددددور حددددروب الجيددددل الرابددددع، والتددددي أصددددبحت ت خددددا  تنددددومتعدددددد و   ن

 ي لزمندددددا بضدددددرور اإللمترونيدددددة، أنماطدددددا جديدددددد  فدددددي تحقيدددددا أغراضدددددها ابدددددر الوسدددددا ل 
للتشددددريعات فددددي  رسدددداي  طددددار والمحليددددة  الجهددددود القوميددددة بعدددد  الوحددددوح الدددد  واحددددع

لنحدددو للحدددد مدددن تلدددح الحدددروب والجدددرا ل، ويمكدددن ادددر  تلدددح الجهدددود الددد  ا السددديبرانية
  التالي:

 م دددددل: الصدددددومال،  الددددددول العربيدددددة بعددددد  لدددددل تدددددرس، الددددد  الصدددددعيد العربدددددي
أو  بي ددددة تشددددريعية رحميددددة وتننيميددددة أو تنفيايددددة للمعددددامالت االلمترونيددددة جددددزر القمددددرتو 

الجدددرا ل االلمترونيدددة لحمايدددة البياندددات أو معالجتهدددا أو نقلهدددا  لددد  الخدددار ، أو لمكافحدددة 
تقددددديل مجددددرد الدددد    م ددددل ليبيددددا، وموريتانيدددداتها بشددددكل كامددددلل واحتصددددرت جهددددود بعضدددد

 م دددل  مدددن الددددول العربيدددة مشددداريع حدددوانين للجدددرا ل المعلوماتيدددة  بينمدددا اتجهدددت العديدددد
نحدددددو سدددددن تشدددددريعات متخصصدددددة للمعدددددامالت  ت، والجزا دددددروسدددددوريا ،الددددديمن، والعدددددرا 

اللمترونددددي االلمترونيددددة والتجددددار  االلمترونيددددة أو لحمايددددة الملميددددة الفكريددددة، أو التبددددادل ا
 لطددددددوارع لالتصددددددال أو مرامددددددز مرامددددددز ل منهددددددا القليددددددل  نشدددددد، فددددددي حددددددين أللمعلومددددددات
 م دددددل المملمدددددة العربيدددددة السدددددعودية، وتدددددونس، وسدددددلطنة امدددددان، ومصدددددر،  الحاسدددددوبية

تلدددح التشدددريعات والمرامدددز حامدددت بعددد  الددددول العربيدددة  فضدددال  ادددنو   والممدددرب، وحطدددرت

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7.aspx
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جندددددان   بيدددددةتلدددددة اإلمدددددارات العر وضدددددع دليدددددل  رشدددددادل أو حواادددددد سدددددلوكية  م دددددل: دو ب
  ت13 -8، 2018الخورل، 
 

خطددددوات اددددد  اتخددددات الحكومددددة المصددددرية فقددددد  ،الدددد  الصددددعيد المحلدددديأمددددا 
يمكدددددن والمعلوماتيدددددة  مخددددداطر حدددددروب الجيدددددل الرابدددددع والجدددددرا ل اإللمترونيدددددةللحدددددد مدددددن 
 يما يلي:ف توضي  أهمها

 :م ل وهي ات ومحامل لمكافحة الجرا ل السيبرانية  نشاي  دارات -

   بدددددد دار  التو يددددددا  مكافحددددددة جددددددرا ل الحاسددددددبات وشددددددبكات المعلومددددددات دار   نشدددددداي
وهددددي ، 2002فددددي اددددال تددددل  نشددددامها والتددددي التابعددددة لددددوزار  الداخليددددة  والمعلومددددات
 تلقددددي البالغددددات الخاصددددة بجددددرا ل االتصدددداالتبضددددبا الجددددرا ل السدددديبرانية و تخددددت  
 معلوماتيددددة المسددددتحد ةح، وكددددالح الجددددرا ل السددددب وحدددداو  ،مددددن معامسددددات الهاتفيددددة

   ت3، 2012 أحمد حاتل، 

  والدددددال تدددددل  نشدددددامأ بموجدددددب حدددددانون الجهددددداز القدددددومي لتننددددديل االتصددددداالت نشددددداي ،
والدددال يدددننل كافدددة أشدددكال االتصددداالت فدددي مصدددر،  2003لعدددال  تننددديل االتصددداالت

 خي اواجدددددددرايات التدددددددر  ،ويحددددددددد مهدددددددال الجهددددددداز القدددددددومي لتننددددددديل االتصددددددداالت
دار  ال والتصددددددداري ، وطلبدددددددات اسدددددددتيراد طيددددددد  التدددددددرددل وتدددددددرخي  اسدددددددتخدام ، وا 

معددددات االتصددداالت أو تصدددنيعها أو تجميعهدددا باإلضدددافة  لددد  تحديدددد أوجددد  التعددداون 
 ر اسدددددة بدددددين الجهددددداز وغيدددددرأ مدددددن الجهدددددات المعنيدددددة فيمدددددا يتعلدددددا بددددداألمن القومي

  ت2003الجمهورية، 
 

المركدددددز ت سددددديس وفدددددي هددددداا الصددددددد، حدددددال الجهددددداز القدددددومي لتننددددديل االتصددددداالت ب
ويقددددددل ، 2009بريدددددل أت فدددددي certطدددددوارع الحاسدددددب ا لدددددي  المصدددددرل لالسدددددتجابة ل

الدددددال  2012السددددتجابة للطددددوارع المعلوماتيددددة  سدددديرتت منددددا اددددال االمركددددز المصددددرل 
لمختلدددددد  الجهددددددات ابددددددر حطااددددددات تمنولوجيددددددا المعلومددددددات واالتصدددددداالت، والخدددددددمات 

ديددددات األمدددن السددديبراني المصدددرفية والحكوميدددة مدددن أجدددل مسددداادتهل الددد  مواجهدددة ته
نندددال ل نددداار المبكدددر  المركدددز روف  كمدددا يدددبمدددا فدددي الدددح هجمدددات الحرمدددان مدددن الخدمدددة

ضدددد البرمجيدددات الخبي دددة والهجمدددات اإللمترونيدددة التدددي تنتشدددر بنطدددا  واسدددع ضدددد البنيدددة 
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 ا دددددتالح المصدددددرية لالتصددددداالت مدددددن أجدددددل  التحتيدددددة الحيويدددددة للمعلومدددددات المصدددددرية
  ت2014التميير، 

 هي ددددددة تنميددددددة صددددددنااة تمنولوجيددددددا المعلومددددددات بموجددددددب حددددددانون التوحيددددددع   نشدددددداي
اإللمتروندددي، والتدددي يدددتل مدددن خاللهدددا وضدددع حواادددد التوحيدددع اإللمتروندددي والمعدددامالت 

  ت2004اإللمترونية   ر اسة الجمهورية، 

   وهدددددي  2008ت لعدددددال 120 نشددددداي المحدددددامل االحتصدددددادية بموجدددددب القدددددانون رحدددددل
نندددر القضدددايا المتعلقدددة بدددالجرا ل السددديبرانية ضدددمن المختصدددة حصدددريا دون غيرهدددا ب

 ت 2008 ر اسة الجمهورية،   اختصاصات اخرى 
 

 حدددددوانين  الخاصدددددة باالتصددددداالت واإلنترندددددت والقدددددوانين التننيميدددددة سدددددن التشدددددريعات -
 والتي تتم ل فيما يلي:، األمن اإللمتروني / األمن السيبرانيت

 

 :ت2018 ر اسة الجمهورية،  تتقنية المعلوما جرا لمكافحة مشروم حانون أ 
لجندددددة  بددددد  مدددددع مدددددا ندددددادتتضدددددامن ا تدددددل التصدددددديا الددددد  هددددداا المشدددددروم وحدددددد 

لحكومدددددددة اأصددددددددرت حيددددددد  االتصددددددداالت وتمنولوجيدددددددا المعلومدددددددات بمجلدددددددس الندددددددواب، 
والخاصددددة بمكافحددددة  2018ي لسددددنة 175الال حددددة التنفيايددددة للقددددانون رحددددل ي المصددددرية

دددو جدددرا ل تقنيدددة المعلومدددات،   يمكافحدددة جدددرا ل اإلنترندددتي حدددانون باسدددل:  االمعدددروح  االمي 
 وهو القانون األول من نوا  في مصر بش ن الجرا ل اإللمترونية 

 

تحقيدددا التدددوازن بددددين مكافحدددة االسدددتخدال غيددددر  لدددد  ويهددددح مشدددروم القدددانون 
المشددددروم للحاسدددددبات وشددددبكات المعلومدددددات، وحمايدددددة البيانددددات والمعلومدددددات الحكوميدددددة 

لوماتيدددددة الخاصدددددة بالدولدددددة أو أحدددددد األشدددددخا  االاتباريدددددة واألننمدددددة والشدددددبكات المع
العامدددة مدددن االاتدددرا  أو االختدددرا  أو العبددد  بهدددا أو  تالفهدددا أو تعطيلهدددا بددد ى صدددور ، 
والحمايددددددة الجنا يدددددددة لحرمدددددددة الحيدددددددا  الخاصدددددددة التددددددد  كفلهدددددددا الدسدددددددتور للمراسدددددددالت 

باإلضددددافة  اإللمترونيددددة، وادددددل  فشددددا ها أو التنصددددت اليهددددا  ال بدددد مر حضددددا   م سددددّبب،
 .لضبا األحكال الخاصة بجمع األدلة اإللمترونية

 

: جدددرا ل تم لدددت فددديأندددوام  ادددد ون الجدددرا ل مدددن حيددد  الندددوم  لددد  حسدددل القدددان وحدددد
 جدددددرا ل المرتمبدددددة، والشدددددبكات واننمدددددة وتقنيدددددات المعلومدددددات االاتدددددداي الددددد  سدددددالمة

الجددددرا ل ، و والجددددرا ل المرتمبددددة مددددن مدددددير الموحددددع، بواسددددطة أننمددددة وتقنيددددات المعلومددددات
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تنواددددت العقوبددددات التنفيايددددة التددددي تضددددمنها القددددانون مددددا و   المتعلقددددة بمقدددددمي الخدمددددة
 بين الحبس والمرامة المالية 

 

 ر اسدددددة  والمجلدددددس األالددددد  لتننددددديل اإلادددددالل اإلاددددداللو ة الصدددددحاف تننددددديلحدددددانون  ب 
 :ت2018الجمهورية، 

يحدددددددد أهددددددداح واختصاصددددددات المجلددددددس األالدددددد  لتنندددددديل اإلاددددددالل،  وهددددددو
حقدددددو  وواجبدددددات الصدددددحفيين واإلاالميدددددين، والممسسدددددات الصدددددحفية واإلاالميدددددة و 

ن حددددا المجلددددس األالدددد  مددددأن الدددد  ومزاولتهددددا ألنشددددطتها، ويمكددددد هدددداا القددددانون 
 اا حسددددابات األفددددراد الشخصددددية الدددد  وسددددا ل التواصددددل االجتمددددااي  ل اددددالل حجددددب

فدددددة تنشدددددر أو تبددددد  أخبدددددار ا كاابدددددة، أو مدددددا يداددددددو أو يحدددددر  الددددد  مخال كاندددددت
القددددانون أو  لدددد  العندددد  أو المراهيددددة أو ينطددددوى الدددد  تمييددددز بددددين المددددواطنين، أو 
ا  ا فدددد  أاددددرا  األفددددراد أو سددددب  دددد يددددداو  لدددد  العنصددددرية أو التعصددددب أو يتضددددمن طعن 

ا ل ديان السماوية أو للعقا د الدينية   أو حاف ا لهل أو  متهان 
 

ة المصدددرية للحدددد ممدددا سدددبا يتبدددين تندددامي الجهدددود الوطنيدددة التدددي تبدددالها الدولددد
مدددن مخددداطر حدددروب الجيدددل الرابدددع،  ال أنددد  الددد  الصدددعيد الممسسدددي الجدددامعي فهنددداح 
غيددداب للجاندددب التشدددريعي الدددال يحكدددل الممارسدددات اإلجراميدددة اإللمترونيدددة داخدددل الحدددرل 

صددددرية لمددددواد وتشددددريعات تحدددددد الجددددامعي، وادددددل تندددداول حددددانون تنندددديل الجامعددددات الم
ب أو مددددن حبددددل أاضدددداي ونيددددة سددددواي مددددن حبددددل الطددددالاقوبددددات ممارسددددة الجددددرا ل اإللمتر 

الدددد  تنندددديل بعدددد  الندددددوات الت قيفيددددة هي ددددة التدددددريس، واحتصددددار الجهددددود الجامعيددددة 
  لتواية الطالب

 

األيديولوجيررة( الترري تسررتند )الفكريررة    ةيفلسررفاألسررس ال -احملررور الثرراني
 :حروب اجليل الرابعإليها 
التدددي  الفلسدددفية والمبدددادع مدددن األسدددسمجموادددة لددد  حدددروب الجيدددل الرابدددع  تسدددتند     

 Conspiracy theoryننريددددة المددددمامر  ل المميددددد  بعدددد  الننريددددات أمدددددت اليهددددا
حدددددا  العالميددددة والمحليددددة، والتددددي ينددددادل بهددددا هددددمالي المممنددددون بالتشددددكيح فددددي كددددل األ

تماايدددددة والتاريخيدددددة، بحيددددد  ياسدددددية واالجلددددداين يضدددددعون سلسدددددلة مدددددن األحددددددا  السوا
ددد نهدددا سلسدددلةتبددددو وك  ا للحكومدددات، بااتبارهدددا أننمدددة مدددن األماايدددب التدددي ينسدددبوها دوم 
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متدددلمر  الددد  نحدددو مدددننل، ويدددرون أن كدددل حدددد  مدددا هدددو  ال حلقدددة مدددن سلسدددلة مدددمامر  
كبدددرى تهددديمن اليهدددا أننمدددة النيدددة أو سدددرية كاابدددة ، تددددير االحددددا  مدددن وراي سدددتار 

  ت2016 نبيل فارو ، 
 

ننريدددددددة   نريدددددددة المدددددددمامر ومدددددددن أبدددددددرز الننريدددددددات التدددددددي تددددددددال توجهدددددددات ن  
 :تلح الننريات توضي رية الهيمنة ال قافية، وفيما يلي اإلمبريالية ال قافية، ونن

 Cultural imperialism theory نظرية اإلمربيالية الثقافية:.1
،  اسدددددددتخدمت مصدددددددطلحات م دددددددل ياإلمبرياليدددددددة اإلاالميدددددددةي، ياإلمبرياليدددددددة البنيويدددددددةي 

يالتبعيدددددة ال قافيدددددة والهيمندددددةي  ،ياإلمبرياليدددددة االحتصددددداديةي وياإلمبرياليدددددة اإليديولوجيدددددةي، 
لوصدددددد  نفددددددس  ي اسددددددتعمار الددددددوايي، يالتددددددزامن ال قددددددافيي، ياالسددددددتعمار اإللمتروندددددديي، 

   الفكر  األساسية من اإلمبريالية ال قافية
 

 أجنبيددددة  قافددددة فددددي ال قافيددددة عددددرح االمبرياليددددة ال قافيددددة ب نهددددا هيمنددددة المنتجدددداتوت   
 وفرضدددددها الددددد ت الترفيددددد  وسدددددلع ، واأليدددددديولوجيات ، االجتماايدددددة داتالمعتقددددد م دددددل: 

 االحتصدددادية  أو السياسدددية بالسدددلطة روابطهدددل خدددالل أخدددرى والتددد  ير اليهدددا مدددن  قافدددة
 ,2002,302Ryan Dunchمبرياليددددددة وحدددددد تنهددددددر صدددددور مصدددددمر  مدددددن اإل  ت

دددد ت، وبددددين ا و قافددددات األحليدددداال قافيددددة داخددددل البلددددد نفسدددد ، بددددين  قافددددات مهيمنددددة ارحي 
  ت 344 ،2018، تي   في   ريد  ال قافة المهيمنة وال قافات الفراية

 

الناحدددد اإلاالمدددي األمريكدددي هيربدددرت اشدددتهرت هددداأ الننريدددة الددد  يدددد مننرهدددا حدددد و  
فدددي كتابددد   ال قافيدددة مفهدددول اإلمبرياليدددةوالدددال وضددد   Herbert Schiller شددديلر

مجمددددددوم العمليددددددات التددددددي يددددددتل مددددددن خاللهددددددا  التوصدددددديل والرحابددددددة ال قافيددددددةت ب نهددددددا 
، طبقاتددددد  المهيمندددددة تنجددددداب لددددد  النندددددال العدددددالمي الحددددددي  وكيددددد   المجتمدددددع جلدددددب

دددد فددددي تشددددكيل الممسسددددات االجتماايددددة لتتوافددددا  تتدددددخلا والضددددمو ، واإلجبددددار، وأحيان 
سددددا ل و تعددددد و  سدددديطر فددددي الننددددال،لمركددددز الم  حدددديل وهيامددددل ا لدددد  مددددن رو ت دددد مددددامددددع 

هدددي الم دددال األول للممسسدددات العاملدددة التدددي تسدددتخدل فدددي العمليدددة االختراحيدددة  اإلادددالل
أن كمدددددا يمكدددددد شددددديلر الددددد    تAnuradha,2017,2  مدددددل الددددد  نطدددددا  واسدددددعللتمل

االحتصددداد العدددالمي يسدددع   لددد  تعزيدددز سددديطرت  مدددن خدددالل تحدددال  رأس المدددال العدددالمي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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 ،1989ابددددد الرضددددا الطعددددان،   وتحطدددديل الحددددواجز القوميددددة وتوحيددددد السددددو  العالميددددة
  ت 77

 

االتصددداالت النقديدددة، وحدددد وتعدددود جددداور ننريدددة اإلمبرياليدددة ال قافيدددة  لددد  دراسدددات   
دددد تخدمت لوصدددد  التدددد  ير المتزايددددد للواليددددات المتحددددد  وننامهددددا اإلاالمددددي التجددددارل اس 

حددددول العددددالل ، وتحديدددددا  فددددي سدددديا  الحددددرب البددددارد  ، بعددددد الحددددرب العالميددددة ال انيددددة ، 
حنددددام الدددددول  اندددددما كانددددت الواليددددات المتحددددد  واالتحدددداد السددددوفيتي يحدددداوالن  جبددددار وا 

 الطددددر   الدددد  الننريددددة وحدددد ركددددزت  صدددداديةواالحت االجتماايددددةاألخدددرى بتبنددددي أننمتهددددا 
 حبدددل مددن الناميددة الدددول الددد  وفرضددها األمريكيددة ال قافددة انتشدددار خاللهددا مددن تددل التددي

 محددددددد   االميدددددة منتجدددددات خدددددالل مدددددن ، األمريكيدددددة واإلادددددالل االتصددددداالت شدددددركات
  اإلادددددالل لننددددال الخددددا  النمددددوا  فددددي التوسددددع خددددالل ومددددن ، ورسددددا لها وصددددورها

 تسدددددتخدمها التدددددي والتقنيدددددات لالسدددددتراتيجيات الشدددددديد نقددددددهاب ريدددددةلننا وتميدددددزت هددددداأ
 األمريكدددي واإلادددالل االتصددداالت نندددال توسدددع وكيددد  ،الصددددد هددداا فدددي المتحدددد  الواليدددات
 بددددين المتماف ددددة غيددددر وال قافيددددة والسياسددددية االحتصددددادية القددددو  االحددددات الدددد   للحفددددا

 Rodrigo Gómez   العدددالمي النندددال فدددي دولالددد مدددن وغيرهدددا المتحدددد  الواليدددات
,2018,3 García ت   

 

ا  ن التدددددفا الحددددر ل نبدددداي الددددال أرسددددت مباد دددد  الواليددددات المتحددددد  أضدددداح سددددبب   
ا لالخددددتالل فددددي التدددددفا اإلاالمددددي بددددين الدددددول المتقدمددددة ودول العددددالل ال الدددد ، جديددددد  

ممددددا سددددااد الدددد  ترسددددي  الصددددور العديددددد  للتبعيددددة اإلاالميددددة وال قافيددددة، وال يقتصددددر 
، بدددل يمتدددد ليشدددمل خدددتالل فدددي التددددفا اإلاالمدددي الددد  النطدددا  الددددولي فحسدددبهددداا اال

النطاحددددات القوميددددة الدددد  المسددددتوى الجمرافددددي  فددددي المدددددن والريدددد ت والدددد  المسددددتوى 
الحكددددال والمحكددددومينت والدددد  المسددددتوى  -االجتمددددااي والسياسددددي  األغنيدددداي والفقددددراي

  وحدددددد أدى تطبيدددددا مبددددددأ الحضدددددارل وال قدددددافي  األغلبيدددددة واألحليدددددة العرحيدددددة واللمويدددددةت
التددددفا الحدددر  لددد  نهدددور مدددا يسدددم  بالتددددفا فدددي اتجددداأ واحدددد مدددن أالددد   لددد  أسدددفل   

شددددكل ضددددرر ا بالم ددددا الدددد  الحقددددو  القوميددددة للشددددعوب الناميددددة  اواطدددد  ابددددد والددددال ي  
  ت 56، 1984الرحمن، 
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وال شدددددح أن التحليدددددل الدددددوااي للبعدددددد الترفيهدددددي ومددددداد  التسدددددلية، التدددددي تتناحلهدددددا  
ضدددددمر ، فالخيدددددال يكشددددد  ادددددن األهدددددداح الخفيدددددة والقددددديل الم   الجديدددددد ل اإلاددددداللوسدددددا 

والتسددددلية ليسددددا منعددددزلين اددددن حدددديل المجتمددددع، ف مددددة  شددددار   لدددد  وجددددود أيددددديولوجيا 
مضدددمر  بالفعدددل فدددي كدددل أندددوام القصددد  الخياليدددة،  لددد  جاندددب الت ميدددد الددد  أن انصدددر 

الطددددرح الددددال يسددددع  الخيددددال يفددددو  العنصددددر الددددواحعي فددددي تشددددكيل آراي الندددداس، وأن 
ددد ا ا مدددا ت خدددا امليدددة اإلحندددام طابع دددللتددد  ير ال ي صدددرح اددداد  ادددن مقصددددأ ونوايددداأ، وغالب 

  ت194، 2002سعيد  براهيل ، ا  خفي  
 

ا لمددددا سددددبا،   يمكددددن  يجدددداز أهددددل األسددددس الفلسددددفية  األيديولوجيددددةت التددددي توصدددديف 
 ترتمز اليها ننرية اإلمبريالية ال قافية ال  النحو التالي:

الننريدددة تمكدددد الددد  هيمندددة اإلادددالل المربدددي وتددد  يرأ الالمحددددود الددد   قافدددة دول أن  -
الواليدددات المتحدددد  بشدددكل تركدددز الددد  سددديطر  المدددرب بشدددكل ادددال و  كمدددا، العدددالل ال الددد 

خدددا  الددد  تددددفا المعلومدددات وحابليتهدددا الددد  تدددروي  وفدددر  مباديهدددا وأفمارهدددا الددد  
  شعوب العالل ال ال 

 فددددي التدددددفا التمنولددددوجي والمعلومدددداتي  الرأسدددديتحادلاالتجدددداأ األ الدددد  تمكدددددأنهددددا  -
 من الدول المتقدمة  ل  الدول النامية أل  من أال   ل  أسفل

ترتمددددز فددددي تحقيددددا أهدددددافها عددددد سياسددددة ت   أن اإلمبرياليددددة ال قافيددددة  األيديولوجيددددةت -
 ال  أدوات القو  الناامة أم ر من القو  الصلبة 

 

    nyof Cultural HegemoTheoryظرية اهليمنة الثقافية: .ن2
 

نطونيدددددو لفيلسدددددوح الماركسدددددي اإليطدددددالي أل ندددددة ال قافيدددددةتت ننريدددددة  الهيمركدددددز 
الدددددد  دور الهيمنددددددة الفكريددددددة، وآ ارهددددددا فددددددي تمددددددوين واددددددي  A.Gramcisiجرامشدددددي 

حدددول أن  للننريدددة األساسدددية الفرضدددية تددددورلمجتمدددع الحددددي   و مدددزدو  لددددى  نسدددان ا
 الددد  الهيمندددة وحدددد وصددد  جرامشدددي. باألفمدددار ضددداأي بدددل وحددددها، بدددالقو  يحكدددل ال الفدددرد
 الدددد  تفرضدددد  الددددال العددددال لالتجدددداأ الطبقددددة المهيمنددددة تمنحهدددداي افويددددة موافقددددةي أنهددددا

ددددداي هدددددي الموافقدددددة وهددددداأ االجتماايدددددة، الحيدددددا   وبالتدددددالي  الهيبدددددة ادددددن ناجمدددددةي تاريخي 
 اددددالل فددددي وونيفتهددددا موحعهددددا بسددددبب المهيمنددددة المجمواددددة بهددددا تتمتددددع التدددديت ال قددددة

والمضدددمون األساسدددي لمفهدددول الهيمنددددة  .(Thomas R. Bates, 1975 ,357) نتدددا اإل 
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اندددددد جرامشدددددي يعبدددددر ادددددن فمدددددر  القيددددداد  األيديولوجيدددددة، والتدددددي تعدددددد حيددددداد  سياسدددددية 
وحمعيدددة فدددي الوحدددت نفسددد ، والضدددبا الدددال تمارسددد  جماادددة اجتماايدددة أو طبقدددة تجددداأ 

ديولوجي يقددددول الدددد  الطبقددددات األخددددرى فددددي المجتمددددع سددددواي أمددددان هدددداا الضددددبا األيدددد
   ت122، 2015أحمد أنور، أساس القهر أل اإلغراي 

 

البنيددددددة   ادددددداد   نتددددددا فددددددي كتددددددب جرامشددددددي اددددددن حددددددو  األيديولوجيددددددة وحددددددد 
ويمكدددد الددد  أهميدددة الهيمندددة الفكريدددة ابدددر ممسسدددات م دددل الددددين والتعلددديل   االجتماايدددة

حددددر  أيدددة طبقدددة اجتماايدددة الددد  السددديطر   فدددي ت بيدددت وضدددمان السدددلطة والقيددداد ، ويدددربا
الطبقددددة  حيدددد  تعتمددددد، تمددددوين هيمنددددة  قافيددددة خاصددددة بهدددداالدددد  الحكددددل بقدددددرتها الدددد  

فددددي  كعمددددالي ومندددددوبين لهددددا فددددي المجتمددددع ف ددددة المفكددددرين والم قفددددين  الهيمنددددة الدددد  
أبنددددداي الطبقدددددات الضدددددعيفة فدددددي نقدددددل وغدددددرس حددددديل وادددددادات الطبقدددددة المهيمندددددة لددددددى 

  ت46، 2018الممسسات التعليمية والدينية  مارح مجدل، 
 

 

فددددت  الدولددددة الوطنيددددة و ، االحتصددددادية النيوليبراليددددة نددددل هيمنددددة السياسدددداتفددددي و 
لحددددددودها االحتصدددددادية والسياسدددددية، والسدددددير فدددددي نهددددد  الخصخصدددددة، والتحدددددول مدددددن 
القطدددام العدددال الدددال تبنتددد  بعدددد تحررهدددا الدددوطني  لددد  القطدددام الخدددا  الدددال يسدددهل فيددد  

مددددن  جددددزي   يصددددب  االحتصدددداد الددددوطني ويددددزاحل رأس المددددال الددددوطني، أرأس المددددال األجنبدددد
االحتصددداد العدددالمي، والدددح برفدددع الددددال ادددن المدددواد األوليدددة، وتدددرح كدددل شددديي لقدددانون 
العددددر  والطلددددب فددددي المددددااي واإلسددددكان والتعلدددديل والخدددددمات العامددددة، واتفاحيددددة يالجدددداتي 

كدددل أسدددوا  الددددول مفتوحدددة للمنافسدددة العالميدددة مدددن أجدددل تصدددري  الفدددا    التدددي جعلدددت
ي الصدددددنااات الوطنيدددددةل وهددددداا بددددددورأ االحتصدددددادل للددددددول الصدددددنااية، وبالتدددددالي تنتهددددد

انعكددددس الدددد  المجددددال االحتصددددادل فددددي المجتمددددع المصددددرل، حيدددد   ن ضددددع  المجددددال 
االحتصدددددادل القدددددومي أدى  لددددد   تاحدددددة الفرصدددددة للددددددول األخدددددرى التدددددي تتمتدددددع بقدددددوى 

لهدددا بحجدددة يتابعدددة لهدددا فدددي مصدددر وتمو  وجامعدددات احتصدددادية االيدددة بددد ن تنشدددل مددددارس
مددددر الددددال مكددددن هدددداأ الدددددول مددددن تددددروي  حيمهددددا ولمتهددددا تقددددديل الدددددال االحتصددددادلل األ

وااداتهدددا وتقاليددددها مدددن خدددالل منددداه  التعلددديلل ومدددن  دددل التددد  ير الددد  مقومدددات الهويدددة 
     ت36، 34-33، 2002، حسن حنفي  ال قافية المصرية

 

https://eferrit.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7/
https://eferrit.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7/
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السياسدددة النيوليبراليدددة وتعزيدددز التوجددد  نحدددو تددددويل التعلددديل  هددداأ فدددي ندددلكدددالح 
 وجدددود مدددن الدددرغل الددد  -الدددتعلل  مجتمعدددات بدددين حقيقيدددة د حددددودالدددال يمكدددد اددددل وجدددو 

نقدددل فدددي  الوطنيدددة ابدددر الشدددركات تعدددو    -المجتمعدددات بدددين الجمرافيدددة الحددددود بعددد 
 المجتمعدددات  لددد  المتقدمدددة  المهددديمنتالدددتعلل  اتمدددن مجتمعددد  قافيدددة وممارسدددات رمدددوز

دددد ال قددددافي االحتددددرا  مددددن ك يددددر   فهندددداحالناميددددة  الوفددددود لخددددال  مددددن االددددال يددددتل حالي 
 البحدددددو  فدددددي الددددددولي والتعددددداون  ، المدددددمتمرات فدددددي الدوليدددددة والمشددددداركة ، الحكوميدددددة
ا أم دددر لتصدددب  الددددولي تقددداربي مدددعو   والسياسدددية التربويدددة  والمنددداه  الهيكدددل فدددي تشدددابه 

 وهدددداأ   العددددالل أنحدددداي جميددددع فددددي خبددددراتهل الدددددوليون  المستشددددارون  ي خددددا واألهددددداح،
 أنحددددداي جميددددع فددددي التمنولوجيددددا خددددالل مدددددن خبددددراتوال للمعلومددددات الفوريددددة المشدددداركة

 - األمريكيددددة المتحددددد  الواليددددات الددددح فددددي بمددددا - الدددددول جميددددع أن ضددددمنت ال العددددالل
 ، الوندددددا   مدددددن أحدددددل اددددددد ، الم دددددال سدددددبيل الددددد   ، القيدددددود الددددد  بسدددددهولة تتملدددددب
دددا المتعلمدددة غيدددر األحليدددات ونمدددو ، الضدددريبية القواادددد وتقلددد  ت الدددح  لددد  ومدددا ، تاريخي 

 مخددددداطر يتجندددددب ال تعليمدددددي نندددددال  لددددد  أو معدددددولل ادددددالل  لددددد  االنتقدددددال تسدددددهل يالتددددد
 .(Bolanle A. Olaniran,2008,70- 71) المعرفة احتصاد وشكوح

 

ريد تطويع وتقييد المننومة التربوية التعليمية ب فمارها ت   فالهيمنة ال قافيةوبالح 
خضام ال ها، ومن خالل فر  نماا  نل التعليمية لشروطها وهيمنتنوآلياتها الر يسة وا 

وفلسفات تربوية تعليمية خاصة، وتميير اتجاهات األفراد من خالل اخترا  المننومة 
التربوية التعليميةل مما يجعل فيها تناحضات بين األصالة والمعاصر ل مما يمدل  ل  

  ومن الشواهد الواضحة لعولمة التربية الطالبتهمير أو تميير مقومات الهوية لدى 
الخاصة التجارية والتي بدأت تنتشر وتسع   ل  الرب  وتنشر  لجامعاتتعليل:  جاز  اوال

الدولية والتي تدرس المناه   جامعاتا ما تخال   وابت المجتمعات، وانتشار الأفمار ا، ك ير  
األمر الال يمدل  ل  السيطر  ال  العقول الوطنية، والقضاي  لباللمات واألفمار األجنبية

  ت149، 2002 براهيل ابد الراز  ،   من خالل تلح اللمات واألفمار لطالبال  هوية ا
 
 

 بدددددد ن سددددددعيد حيدددددد  جددددددادل غرامشدددددديل رمى   ميدددددددت سددددددعيد اسددددددتطام  دواردحددددددد و    
 اشددددر التاسددددع القددددرن  وروا يددددين لعلمدددداي النقديددددة وغيددددر المجددددرد  الفكريددددة المالحقددددات

 ادددددن كتابددددداتهل أن لوزاددددد  االسدددددتعمارية القدددددو  لتوسددددديع الواحدددددع فدددددي متواط دددددة كاندددددت
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دددا شدددكلتي الشدددر  ي  السدددمات مدددن مجموادددة  ليهدددا ونسدددب متميدددز  مجتمعدددات حصدددر خطاب 
 وهكدددااي  المدددربي  لددد  المنسدددوبة المقابلدددة اإليجابيدددة الصدددفات مدددع المتناحضدددة السدددالبة
 السياسددددية الهيمنددددة جعلددددت بطددددر  ي ا خددددري وي الددددااتي مددددن كددددال   الخطدددداب هدددداا بندددد 
  ت 2002,303Ryan Dunch, وحتمية  طبيعية تبدوي الشر  ي ال  للمرب

 
 

 أن ننرية الهيمنة ال قافية تمكد ال  بع  األسس أهمها:مما سبا يتض       
المهيمندددددة تتخدددددا مدددددن الممسسدددددات التعليميدددددة والدينيدددددة منصدددددات  الطبقددددداتأن  -

 لنشر أفمارها وحيمها و قافتهال والح من خالل تدويل التعليل 
 فددددي المجتمددددع والمفكددددرين  ددددة الم قفددددينأن الجمااددددات المسدددديطر  تعتمددددد الدددد  ف -

  كوسيلة لدال أيديولوجيتها وأفمارها وطموحاتها لدى الجمااات الضعيفة  
 

ددد تقودهدددا جهدددات    أن هنددداح معدددارح وحدددروب حدي دددةيتضددد ،ا للننريدددات السدددابقةوفق 
حددددد تمددددون معروفددددة أو مجهولددددة الهويددددة، مددددن أجددددل السدددديطر  الدددد  العقددددول وتشددددوير 

مددددددن خددددددالل بعدددددد   ، والددددددح، وتهديددددددد األمددددددن القددددددوميفدددددد الددددددواي االجتمددددددااي وتزيي
الممسسدددددات التربويدددددة م دددددل اإلادددددالل، والممسسدددددات التعليميدددددة، والدينيدددددة وغيرهدددددا مدددددن 

   ممسسات التنش ة االجتمااية 
 

 النظرية للبحث:  االستخالقات
 :نأ النقا  المهمة، وهيخال  بع  يمكن استمن خالل العر  السابا 

تسدددددتخدل و السياسدددددة االحتصدددددادية النيوليبراليدددددة،  تتبنددددد  حدددددروب الجيدددددل الرابدددددع  .أ
الننريدددددة الفوضدددددوية لتدددددد مين انسددددديا  الجمددددداهير وتبعيتهددددددا المطلقدددددةل والددددددح 

ددد ددد القدددو  الناامدددةت اب سددداليب االسدددتقطاب أحيان   ا أخدددرى ، وأسددداليب التددددمير أحيان 
 .  القو  الصلبةت

سدددددل تتوالتدددددي الناامدددددة  أدوات وأسددددداليب القدددددو حدددددروب الجيدددددل الرابدددددع تسدددددتخدل   ب
أسددددداليب الترغيدددددب والجددددداب، لعقدددددول، وتسدددددتخدل اب نهدددددا حدددددو  رمزيدددددة تخاطدددددب 

الدددددد  أجنددددددد  سياسددددددية تحدددددددد بنودهددددددا الشددددددركات الدوليددددددة متعدددددددد   وترتمددددددز
 الجنسيات 

التدددددي  ةيفلسدددددفاألسدددددس ال ترتمدددددز الددددد  مجموادددددة مدددددن حدددددروب الجيدددددل الرابدددددع    
وهددددي  ،الهيمنددددة ال قافيددددة وننريددددة  ،مبرياليددددة ال قافيددددةاإلننريددددة تسددددتند  ليهددددا 
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 ةممداهددددا سدددديطر  دول المركددددز الدددد  واددددي األفددددراد فددددي الدددددول التابعدددد اتننريدددد
  ب ساليب وأدوات متعدد  ومتنواة  استعمار الوايت

اتبددددام المددددنه  مواجهددددة حددددروب الجيددددل الرابددددع تتطلددددب مددددن ممسسددددات التربيددددة   د
لدددددى  ، والددددواي الرحمدددديوتعزيددددز الددددواي الناحددددد النقدددددل فددددي تحقيددددا أهدددددافها

  الطالب
 ال  النحو التالي: مخاطر حروب الجيل الرابعصني  يمكن ت  ه
تهديدددد األمدددن القدددومي للمجتمدددع مدددن خدددالل  خمررراطر اوميرررة، وتتمثرررل يف : -أ

فشدددددال ، الوطنيدددددةالتشدددددكيح فدددددي حددددددرات الشدددددعب وحياداتددددد ، وطمدددددس الهويدددددة  وا 
نندددددال الحكددددددل والننددددددال السياسددددددي فددددددي الدولددددددة، وزازاددددددة اسددددددتقرارها، ونشددددددر 

 الفوض   
ترسدددي   قافدددة الصدددور  والملمدددة لددددى :  تتمثرررل يفخمررراطر تكنولوجيرررة، و -ب

األفددددددراد، وتوسدددددديع النطددددددا  الرتمدددددداب الجددددددرا ل االلمترونيددددددة م ددددددل التجسددددددس 
  االلمتروني، واالرهاب االلمتروني، ونشر الشا عات االلمترونية 

م ددل التماسددح  تهديددد القدديل األصدديلة للمجتمددع ثقافيررة، وتتمثررل يف: خمرراطر -ج
، وتشددددوير الننددددال الفكددددرل ل فددددراد، الددددوالي، والمسدددد وليةاالجتمددددااي، واالنتمدددداي، و 
 غرس سلوكيات غريبة ودخيلة ال  المجتمع و وتزيي  الواي واستعمارأ، 

زيااا مد ونية اااال ، نا ااال  ا،ل  ااا   و ااان   خمررراطر ااتصرررادية، وتتمثرررل يف: -د

، قاااااادال ، نا ااااااال  ا د،اااااااو ،دوااااااعف  ل ،    اااااا  ا، اااااانا    ا اااااا   ،   اااااا   

 ، سا ح .
بااتبارهددددا حددددروب الجيددددل الرابددددع مخدددداطر عيددددل دور الجامعددددة فددددي مواجهددددة ضددددرور  تف  و

أحددددد أهددددل ممسسددددات التنشدددد ة االجتماايددددة المنوطددددة بتعزيددددز الددددواي ب شددددكال الحددددرب 
 الحدي ة لدى الطالب 

 

 )إجراءاتها ونتائجها وتفسيها( يةانالدراسة امليد :احملور الثالث
  

 إجراءات الدراسة امليدانية: -أوال  
 :لدراسة الميدانيةهدح ا -1

جامعددة المنيددا فددي مواجهددة مخدداطر  هدددفت الدراسددة الميدانيددة  لدد  تعددرح واحددع دور 
والتدي تتم دل فدي كليدات  المليدات العمليدة والننريدة حروب الجيل الرابع لددى طالبهدا بدبع 
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 -الحقددو   -ا داب -التربيددة للطفولددة المبكددر  -التربيددة الفنيددة -التربيددة النوايددة -التربيددة 
 ت طب أسنان -التمري  -العلول -رااةالز 

 
 

  هاو بات هاصدح التحقا منالدراسة الميدانية و  أدا بناي  -2
العربية واالجنبية  األدبيات  اإلطار الننرل للبح ، وار  من خالل ار 

ت 54 والتي ت لفت من  األوليةف  صورتها  االستبانةالمتعلقة بهاا الموضوم، تل بناي 
الدراسة تل ارضها ال  مجمواة  أدا للتحقا من صد  و   رينو محابار  موزاة ال  

 جامعة المنياف   في تخص  أصول التربية اتا سأ ت9 التربية بل  اددهل  أساتا من 
لهدح  االستبانةمة ابارات يبلرا هل ومالحناتهل حول مال لالسترشاد ، والحوأسيو 

بدايالدراسة الميدانية،  احتراح ما  أوو  ضافة، أن حاح حول التعديل الالزل م الرأل وا 
يرون  مناسبا  من ابارات تتماش  مع هدح الدراسة وطبيعتها  وف  ضوي آراي الساد  

التعديالت المناسبة استنادا   ل  المقترحات والمالحنات المطروحة، وف   أجريتالمحكمين، 
وزاة ال  مفرد  م ت44 ف  صورتها النها ية  ل   االستبانةضوي الح وصل ادد مفردات 

 كالتالي: محورين
 ت مفرد   24: تضمن  الطالب مواجهة مخاطر حروب الجيل الرابع لدىفي   دار  المليةدور واحع : المحور األول -
 ت مفرد  20: تضمن  الطالب مواجهة مخاطر حروب الجيل الرابع لدىفي  األستاا الجامعيدور واحع : المحور ال اني -

 

صدد  االتسدا  الدداخلي تدل حسداب ، تالمحتوى  هرل  صد النا صد الباإلضافة  ل  
 لمددل بعددد  محددورت مددن أبعددادرتبددا  معددامالت اال  مددن خددالل:    ممشددرات االتسددا  الددداخليت

 ت التالي :1رحل   االستبانة والدرجة الملية لالستبانة ككل ، كما هو موضوح من جدول
 

 ت1جدول رحل  
 ت100لية لالستبانة، ن =  يوض  ارتبا  محورل االستبانة بالدرجة الم

 معامالت االرتبا  محاور االستبانة
 حروب مخاطر مواجهة في الملية  دار  دور واحع: األول المحور

 الطالب لدى الرابع الجيل
0.964** 

 مخاطر مواجهة في األستاا الجامعي دور واحع: ال اني المحور
 الطالب لدى الرابع الجيل حروب

0.932** 
  
السابا، يتبين أن معامالت االرتباطات بين محورل االسدتبانة والدرجدة  من الجدول  

 ت  0.01الملية لالستبانة ككل دالة  حصا يا  اند مستوى  
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حساب ارتبا  درجة كل مفرد  ودرجة المحور الال تنتمي  ليد  هداأ المفدرد   ل تل 
 ت التالي:2، كما هو موض  بالجدول رحل  

 

 
 
 
 
 

 ت2جدول رحل   
ارتبا  كل مفرد  بالمحور الال تنتمي  لي  الستبانة واحع دور الجامعة في مواجهة مخاطر حروب الجيل يوض  

 ت100الرابع لدى الطالب، ن =  
 المحور الثاني المحور األول

معامالت  ل
 االرتبا 

معامالت  ل
 االرتبا 

معامالت  ل
 االرتبا 

معامالت  ل
 االرتبا 

1 0.459** 13 0.582** 1 0.605** 13 0.746** 
2 0.684** 14 0.732** 2 0.727** 14 0.723** 
3 0.469** 15 0.796** 3 0.771** 15 0.546** 
4 0.735** 16 0.481** 4 0.682** 16 0.572** 
5 0.501** 17 0.597** 5 0.719** 17 0.654** 
6 0.657** 18 0.753** 6 0.638** 18 0.679** 
7 0.636** 19 0.727** 7 0.659** 19 0.718** 
8 0.520** 20 0.804** 8 0.590 20 0.699** 
9 0.706** 21 0.678** 9 0.705**  
10 0.619** 22 0.695** 10 0.519** 
11 0.716** 23 0.769** 11 0.725** 
12 0.464** 24 0.705** 12 0.541** 

بالمحور الال من الجدول السابا أن جميع معامالت االرتباطات لمل مفرد  يتض    
 ت  0.01تنتمي  لي   المحاور دالة  حصا يا  اند مستوى  

 

بلدد  وتددل حسدداب  بددات االسددتبانة مددن خددالل تطبيددا االسددتبانة الدد  اينددة اسددتطالاية 
، وبعدد تفريدع بدبع  المليدات العمليدة والننريدة بجامعدة المنيدا وطالبةب الت ط100حوامها 

 Alphaة اددن طريددا معامددل ألفددا كرونبددا تددل حسدداب  بددات االسددتباناسددتجابات العينددة، 
Cronbach    باسددتخدال برنددامSPSS22 ت 0.964حيمددة ألفددا لالسددتبانة ككددل  كانددت ت، و

تل ممدددا يمكدددد  بدددات االسدددتبانة 0,01وهدددي معدددامالت دالدددة  حصدددا ي ا اندددد مسدددتوى داللدددة  
 وصالحيتها للتطبيا ال  العينة األساسية 
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الدد  حددد ،  سددتبانةلمددل بعددد مددن أبعدداد االتددل الحصددول الدد  معددامالت ال بددات و      
 ت 3يتض  من جدول رحل  كما ككل، والح  لالستبانةومعامل ال بات 

  ألدا  البح  معامالت ال بات بطريقة ألفا كرونبا ت 3جدول رحل  

معامل ألفا  محاور دور الجامعة 
 ادد العبارات كرونبا 

واحع دور  دار  الملية في مواجهة مخاطر  -
 ل الرابع لدى الطالبحروب الجي

0.941 24 
واحع دور األستاا الجامعي في مواجهة  -

 مخاطر حروب الجيل الرابع لدى الطالب
0.931 20 

دور الجامعة في مواجهة مخاطر حروب الجيل الرابع 
 44 0.964 لدى الطالب

 

يتضدد  مددن الجدددول السددابا أن معددامالت ألفددا كرونبددا  هددي معددامالت  بددات مرتفعددة، 
تل مما يمكد  بات االستبانة وصالحيتها للتطبيدا الد  0.01صا يا  اند مستوى داللة  ودالة  ح

 العينة األساسية 
 داتها:أعينة الدراسة وتطبيق 

مدن  ت*  ت ال  ايندة الدراسدةoffice 365 ليكترونيا ال  موحع   تطبيا االستبانة تل      
للعددال  األولل الفصددل الدراسددي خددال  مليددات المختلفددة بجامعددة المنيدداالبالطددالب والطالبددات 

الجامعددة فددي مواجهددة دور آرا هددل حددول   بدددايلددب مددن العينددة ط  و   2020/2021الجددامعي 
 -أحيانددا -دا مددا  الربدداايالدد  مقيدداس ليكددرت مخدداطر حددروب الجيددل الرابددع لدددى الطددالب 

ان  اسدتب ت28 تدل اسدتبعاد و اسدتبان ،  ت886 الموزادة  تاالسدتبيانابل  ادد و ت  أبدا -نادرا
 ت858 عبارات  وبالتالي بلمت العينة النها ية ال بع بع  البيانات ولعدل استيفاي  لنق 

ددا للمتميددرات الديممرافيددة ت توزيددع اينددة الدراسددة 4  رحددل طالبددا  وطالبددة  ويوضدد  جدددول وفق 
  توالفرحة الدراسية نومل ا للدراسة

 
 
 
 

                                                           
*)https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dkift36pUk2kkYzHVZmwaNl1YVADQ

49GsAEaMcoXl29UNUYzUEoyU1JYNUxCOElPVVM4SzBEMThDVC4u 
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 (4جدول رام )
 جبامعة املنيا  كليات العملية والنظريةوطالبات بعض الطالب ونسب عينة أعداد يوضح  

 
ا وفق

 ملتغي النوع والفراة الدراسية

الفرحة األول   النوم
  نت

الفرحة ال انية 
  نت

الفرحة ال ال ة 
  نت

الفرحة الرابعة 
  نت

 المجموم 
 

 % ن
 76 650 164 108 267 111  نا 
 24 208 120 31 42 15 اكور
 33 16 36 15 %  284 139 309 126 ن المجموم
مجموع الطالب القدامى=  435 =مجموع الطالب الجدد 

423 
 
 

 

 الجدول السابا يتض  ا تي:من 
ادل وجود توازن بين أاداد الطالب في الفر  الدراسية المختلفة ببع  المليات   -

العملية والننرية بجامعة المنيال لاا تل ضل مجموم طالب الفرحة األول  وال انية 
ت، وكالح ضل مجموم طالب الفرحة ال ال ة 435 = بحي  يم ل  الطالب الجدد، ن

 ت  423 =والرابعة بحي  يم ل  الطالب القدام ، ن
 متميراينة ادراسة، لاا تل تجاهل ادل وجود توازن بين أاداد الاكور واإلنا  في  -

 في حساب الفرو  بين استجابات العينة ال  مفردات االستبيان  النوم
 عاجلة اإلحصائية:امل

 

 تمت المعالجة اإلحصا ية ال  النحو التالي:
،  ل ةانات اينة البح  ال  ابارات االستببتفري  تمرارات استجاب الباح ة حامت

 Statisticalت SPSS 22 اإلحصا ي  التحليل برنام  خالل من معالجة هاأ التمرارات

Package for the Social Sciences، إلحصا ية للنتا   كما يلي:وتمت المعالجة ا 

ال  النحو  االستجابة بدا ل من بديل لملت وزنية درجات  كمية تقديرات  أت  اطاي
 التالي:

ا للبدا ل التالية ت 1 - 2 – 3 - 4        ا – نادر ا – أحيان ا –دا م   الترتيبل  ، ال تأبد 
  الربااي ليكرت مقياس استخدال تل حي 
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ة لوص  درجة التحقال تل حساب طول خاليا المقياس من أجل وضع تقديرات لفني تب 
ت ال  3ل بقسمة ادد الفترات   المتوسا المرج ت أو ما يطلا الي  المدى الربااي

 تل من  ل تم0,75ت، ليصب  طول الفتر  4ادد البدا ل المتاحة أمال المستجيب  
صحي ،  ضافة هاأ القيمة  ل  أحل وزن أاطي الستجابات العينة وهو الواحد ال

 -540، 2008 از حسن،  ت2وهكاا أصب  طول الخاليا كما هو بجدول رحل  
نحو مفردات  العينةل الال يوض  معايير الحكل ال  متوسا استجابات ت541
، والح من خالل مقارنة المتوسا الحسابي لمل ابار  أو محور بالتصني  ةاناالستب

 المشار  لي  بالجدول 
 
 ت 5 رحل جدول 

  ةاناينة البح  نحو مفردات االستبى ليكرت للحكل ال  متوسا استجابات مديوض  

 درجة التحقا 1-4من   طول الخلية/ المتوسا الحسابيت المدى
 دائما 4-3,26

 اأحيان   2,51 -3,25
 انادر   2,50-1,76

 اأبد   1,75-1
 يتض  من الجدول السابا ما يلي:

   4في المدى من  يكون المتوسا الحسابي اندما  يدا م ايتمون درجة تحقا العبار-
 ت 3,26

   3,25  اندما يكون المتوسا الحسابي في المدى من يأحيان ايتمون درجة تحقا العبار- 
  ت 2,51

   اندما يكون المتوسا الحسابي في المدى  ينادر ايتمون درجة تحقا العبار
 ت 1,76-2,50 من

   ايتمون درجة تحقا العبار لمتوسا الحسابي في المدى اندما يكون ا يأبد 
 ت 1-1,75 من
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ا: نتائج الدراسة امليدانية وتفسيها:
 
 ثاني
 يتناول هاا الجزي ارضا  لنتا   الدراسة الميدانيةل    

ل جابدددددة ادددددن السدددددمال ال الددددد  للبحددددد  والدددددال يدددددن  الددددد : مدددددا واحدددددع دور      
تمدددرارات تدددل حسددداب  الجامعدددة فدددي مواجهدددة مخددداطر حدددروب الجيدددل الرابدددع لددددى الطدددالب؟

ونسدددب ومتوسدددطات اسدددتجابات الطدددالب حدددول واحدددع دور الجامعدددة فدددي مواجهدددة حدددروب 
الجامعددددة بدددددورها فددددي أنهددددرت نتددددا   المعالجددددة اإلحصددددا ية حيددددال وحددددد الجيددددل الرابددددع، 

توسدددا مل حيددد  جددداي ندددادر بدرجدددة  مواجهدددة مخددداطر حدددروب الجيدددل الرابدددع لددددى الطدددالب
ت، وفيمددددددا يلددددددي تفسددددددير 2.379االسددددددتبانة   ل ور لمفددددددردات محدددددد المتوسددددددطات مجمددددددوم
 لالح: 

 :في مواجهة مخاطر حروب الجيل الرابع لدى الطالب  دار  المليةدور واحع  -أ
العينددة ودرجددة  أفددراد اسددتجابة ومتوسددطات تمددرارات ونسددب التددالي الجدددول يوضدد 

 تحققها 
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 (6جدول رام )
يف  إدارل الكليةدور حول  هاودرجة حتقق الطالبستجابات متوسطات إمجايل اتكرارات ونسب ويوضح 

 مواجهة خماطر حروب اجليل الرابع لدى الطالب
درجة  الترتيب

 التحقا
الوزن 
النسبي 
 لالستجابة

المتوسا 
 دا ما   أحيانا   نادرا   أبدا   المرج 

في مواجهة   واحع دور  دار  الملية
مخاطر حروب الجيل الرابع لدى 

 الطالب
 ل

20 
 نادرا

57 3 2 292 
ت دددددننل  دار  المليدددددة مبدددددادرات  ح 86 247 357 168

لتنميدددة الدددواي لددددى الطدددالب 
 بحروب األجيال الحدي ة

1 19 6 41 6 28 8 10 % 

3 

 أحيانا

63 2 521 

تتواصددددل  دار  المليددددة بجديددددة  ح 181 223 316 138
مددددددع استفسددددددارات وشددددددكاوى 
الطالب الد  الموحدع الرسدمي 

 للملية 

2 16 1 36 8 26 21 1 % 

1 

 أحيانا

64 8 2 590 

تعر   دار  الملية كل ما هدو  ح 198 226 319 115
جديددد فددي المجددال االمدداديمي 
واالجتمااي والصحي بالموحع 

 الرسمي للملية 

3 13 4 37 2 26 3 23 1 % 

21 

 نادرا

56 2 241 

تددددددننل  دار  المليددددددة زيددددددارات  ح 70 263 329 196
طالبيددة للمشددرواات القوميددة 

ت العمالحدددة المبدددرى واالنجدددازا
 بالدولة 

4 22 8 38 3 30 7 8 2 % 

4 
 نادرا

62 5 2 500 
توجددد بددرام  ومقددررات  قافيددة  ح 138 254 365 101

بددددددددالواي األمنددددددددي  ةخاصدددددددد
 االجتمااي  

5 11 8 42 5 29 6 16 1 % 

12 
 نادرا

60 1 2 404 
تشرح  دار  الملية الطالب في  ح 145 215 340 158

والرسدددددددالة تحديدددددددد الرميدددددددة 
 بالخطة االستراتيجية للملية 

6 18 4 39 6 25 1 16 9 % 

8 

 نادرا

61 1 2 444 

ت طبددددا  دار  المليددددة اقوبددددات  ح 190 195 279 194
راداددددة ضددددد الطددددالب الدددداين 
يمارسدون الجدرا ل االلمترونيددة 

المواحددددددددددع  م ددددددددددل حرصددددددددددنة
االلمترونية، وشن المنداهرات 
وا  ددددددار  الفوضدددددد ، وتددددددروي  

 ت داخل الجامعة الشا عا

7 22 6 32 6 22 7 22 1 % 

9 

 نادرا

60 6 2 425 

تضددددددع  دار  المليددددددة معددددددايير  ح 173 196 312 177
وضددوابا لتقنددين المجمواددات 
 الجروباتت االلمترونيدة التدي 
يشددددددكلها الطددددددالب للتواصددددددل 

8 20 6 36 4 22 8 20 2 % 
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 االماديمي 

16 

 نادرا

59 2 2 369 

ت شددددددكل  دار  المليددددددة لجددددددان  ح 140 203 349 166
ووحدددددددات رحابيددددددة لمواجهددددددة 
العندد  الرحمددي  التمنولددوجيت 

 داخل الحرل الجامعي 

9 19 3 40 7 23 7 16 3 % 

7 

 نادرا

61 8 2 470 

ت خصددد   دار  المليدددة موحدددع  ح 203 180 293 182
المتروندددددي وصدددددفحات الددددد  
وسدددا ل التواصدددل االجتمدددااي 

 للرد ال  الشا عات 

10 21 2 34 1 21 23 7 % 

11 

 نادرا

60 5 2 420 

ت ددددددننل  دار  المليددددددة ندددددددوات  ح 139 234 334 151
ت قيفيدددة  وجهدددا لوجددد ، وادددن 
بعددددت خاصدددة بتنميدددة الدددواي 

 بلليات الحروب الحدي ة 

11 17 6 38 9 27 3 16 2 % 

2 

 أحيانا

63 2 2 526 

طددددالب ت شددددجع  دار  المليددددة ال ح 227 171 287 173
الدد  المشدداركة فددي األنشددطة 
ال قافيددددددددددددددددة واإلاالميددددددددددددددددة 

 واالجتمااية 

12 20 2 33 4 19 9 26 5 % 

6 

 نادرا

62 2 481 

ت شددددجع  دار  المليددددة الطددددالب  ح 185 200 316 157
الدد  المشددداركة فددي األامدددال 
التطوايددددددددة سددددددددواي داخدددددددددل 

 الجامعة أو خارجها

13 18 3 36 8 23 3 21 6 % 

درجة  تيبالتر 
 التحقا

الوزن 
النسبي 
 لالستجابة

المتوسا 
 دا ما   أحيانا   نادرا   أبدا   المرج 

في مواجهة  واحع دور  دار  الملية
مخاطر حروب الجيل الرابع لدى 

 الطالب
 ل

 393 2 8 59 نادرا 15

ت ددوفر  دار  المليددة بنيددة تحتيددة  ح 155 219 293 191
رحميدددة حويدددة م دددل السدددبورات 

عامدددددددددددددددددددل الاكيدددددددددددددددددددة، والم
التمنولوجيدددددددددددة، والقاادددددددددددات 

 االفتراضية 

14 
22 3 34 1 25 5 18 1 % 

 339 2 5 58 نادرا 17
ت ددددننل  دار  المليددددة مددددمتمرات  ح 107 234 360 157

المية دوليدة لمناحشدة الدواي 
 الرحمي لدى الطالب 

15 
18 3 42 27 3 12 5 % 

 486 2 2 62 نادرا 5

 دار  الملية الطالب ت شجع  ح 190 186 333 149
ال  المشاركة في تننيل 
االحتفاالت الوطنية داخل 

 الجامعة 

16 
17 4 38 8 21 7 22 1 % 

تشددددجع  دار  المليددددة الطددددالب  ح 126 235 353 144 399 2 60 نادرا 14 17 
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باستقراي الجدول السابا وبالننر  ل  متوسطات مفردات المحور األول لالستبانة   
ور  دار  الملية في مواجهة مخاطر حروب الجيل الرابع لدى الطالب والال وهو واحع د

متوسا جاي مفردات المحور بدرجة نادر ل حي   يتبين تحقات مفرد ، 24بلمت مفردات   
، وتراوحت متوسطات مفردات  بين ت389 2للمحور   لمفردات مجموم المتوسطات

  الح فيما يلي: توضي ويمكن  ،ت590 2 – 191 2 
تعر   دار  الملية كل ما هو والتي تن  ال ي ت 3المرتبة األول  المفرد  رحل  احتلت  

وسطها بل  متي و  جديد في المجال االماديمي واالجتمااي والصحي بالموحع الرسمي للملية
جايت في بينما   ،مما يعني تحققها  ل  حد ما بدرجة متوسطة ت590 2الحسابي  

16 8 41 1 27 4 14 7 % 
ال  المشاركة في االنتخابات 

 السياسية 
 

 423 2 6 60 نادرا 10
تسددددم   دار  المليددددة للطددددالب  ح 152 201 363 142

ب بدددداي الدددرأل حدددول النددددوات 
الت قيفيددددددددة التددددددددي تننمهددددددددا 

 الجامعة 
18 16 6 42 3 23 4 17 7 % 

 307 2 7 57 نادرا 18
تعقددددددددددد  دار  المليددددددددددة دورات  ح 97 250 331 180

تدريبيدددددددة مجانيدددددددة للطدددددددالب 
 لتنمية الواي الرحمي لديهل 

19 21 38 6 29 1 11 3 % 

 220 2 5 55 نادرا 22
ت قددددددل  دار  المليدددددة مكافدددددلت  ح 101 221 302 234

ألفضدددددددل جدددددددروب أمددددددداديمي 
 للطالب 

20 27 2 35 2 25 8 11 8 % 

 194 2 9 54 نادرا 23
ت شرح  دار  الملية الطالب في  ح 55 252 356 195

وضع خطة مستقبلية للتعامدل 
  مع حروب الجيل الرابع

21 22 7 41 5 29 4 6 4 % 

 403 2 1 60 نادرا 13
تتعددددددداون  دار  المليدددددددة مدددددددع  ح 122 221 396 119

المركددددز اإلاالمددددي بالجامعددددة 
لنشددر الددواي ال قددافي بالتقدددل 

 الرحمي ومخاطرأ 
22 13 8 46 2 25 8 14 2 % 

 191 2 8 54 نادرا 24

 تستضددي   دار  المليددة بعدد  ح 79 224 337 218
المددددددداي الددددددددين  لمناحشدددددددة 
الطددالب فددي مخدداطر التعصددب 
والتطددددرح، وارتمدددداب الجددددرا ل 
االلمترونيددددددددددددددددة، وترديددددددددددددددددد 

 الشا عات 

23 
25 4 39 3 26 1 9 2 % 

 298 2 5 57 نادرا 19
ت وفر  دار  الملية دليدل خدا   ح 113 215 345 185

ب خالحيدددات التعلددديل ادددن بعدددد 
 وتوزا  ال  الطالب 

24 21 5 40 2 25 1 13 2 % 

 لمحورا اتستجابا متوسط مجموع متوسطات 389 2  نادرا 

 ت= أبدا1-1,75المدى )ت= نادرا/ 1,76-2,50المدى ) ت =أحيانا /2,51 -3,25المدى )ت= دا ما / 3,26-4المدى )
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 تستضي   دار  الملية بع  الماي يوالتي تن  ال  ت 23حل  ر  المرتبة األخير  المفرد 
لمناحشة الطالب في مخاطر التعصب والتطرح، وارتماب الجرا ل االلمترونية، وترديد  الدين

وتشير  ،وهاا يدل ال  تحققها بدرجة نادر  ت191 2بل  متوسطها الحسابي  و ي الشا عات
و اات الملية سواي اات الطبيعة العملية أ ضع  الدور الال تمدي   دار  تلح النتا    ل 

  الطبيعة الننرية في تعزيز واي الطالب بمخاطر حروب الجيل الرابع
في مواجهة مخاطر حروب الجيل  الدور الال تمدي   دار  المليةويمكن تفسير ضع  

تنمية الجانب المعرفي للواي بمخاطر حروب الجيل  ال  ضع  حرصها نتيجة الرابع
ندوات ت قيفية  وجها لوج ، و مبادرات ل يمهاننت حلةى الطالب، وينهر الح في الرابع لد

ممتمرات  اقد ندر كالح وآلياتها،  لتنمية واي الطالب بحروب األجيال الحدي ةوان بعدت 
 وحلة استضافة ،دورات تدريبية مجانية للطالب لتنمية الواي الرحمي لديهلو المية دولية 

الطالب في مخاطر التعصب والتطرح، وارتماب الجرا ل  بع  الماي الدين لمناحشة
بالواي األمني  ةبرام  ومقررات  قافية خاصوندر  وجود  ،االلمترونية، وترديد الشا عات

والتي تشمل مقررات خاصة بالواي االجتمااي، وحروب الجيل الحدي ة، واألمن  االجتمااي
ع  يخالحيات التعليل ان بعد وتوز ر دليل خا  ب يت وفوادل القومي، وأمن المعلومات، 

  موحع المتروني وصفحات ال  وسا ل التواصل يت خصندر  أيضا ، ال  الطالب
والح  نشر الواي ال قافي بالتقدل الرحمي ومخاطرأ، أو االجتمااي للرد ال  الشا عات

 تعاون مع المركز اإلاالمي بالجامعة بال

،  ايسددددد  دراسدددددة  سدددددحر  نتدددددا  مدددددا توصدددددلت  ليددددد ، واتفقدددددت مدددددع تلدددددح النتدددددا  
ت أن اددددددل تركيدددددز المقدددددررات الدراسدددددية الددددد  تنميدددددة حددددديل الدددددوالي 119 ،112 ،2019

وغيددداب دور المددداي الددددين فدددي تصدددحي  المفددداهيل الخاط دددة ادددن الددددين لددددى  واالنتمددداي،
وافتقددار حريددة التعبيددر اددن الددرأل يعددد مددن أهددل األسددباب الممديددة  لدد  سددهولة  الشددباب،

كمدددا أمددددت دراسدددة  هاشدددل فدددت   حبدددل المننمدددات اإلرهابيدددة  تجنيدددد طدددالب الجامعدددة مدددن
ندددددر  ضددددع  مسددددتوى األمددددن الفكددددرل لطددددالب الجامعددددة ننددددرا لت الدددد  50، 2011 هللا،

الندددددوات الفكريددددة والتواويددددة والت قيفيددددة التددددي تعقدددددها الجامعددددة للطددددالب والتددددي يمكددددن 
ددددا حتدددد  يمكددددن حمايددددة فمددددرهل مددددن كدددد ددددا والمي  ل تيددددار مددددن خاللهددددا توايددددة الطددددالب فمري 

جدددددارح، ووضدددددع خطدددددا لمحددددداور  أصدددددحاب األفمدددددار الضدددددالة بطريدددددا مباشدددددر أو ادددددن 
  طريا المواحع اإللمترونية
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 وجدددداني  المليدددة فدددي تنميدددة الجاندددب ال امدددا سدددبا، ينهدددر ضدددع  دور  دار فضدددال  
ل زيددددددارات طالبيددددددة يتننددددددندددددددر   لددددددواي الطددددددالب بحددددددروب الجيددددددل الرابددددددع مددددددن خددددددالل

الدددد   هلعيت شددددج، وضددددع  جددددازات العمالحددددة بالدولددددةللمشددددرواات القوميددددة المبددددرى واالن
والتددددي مددددن خاللهددددا يددددتل  ،المشدددداركة فددددي تنندددديل االحتفدددداالت الوطنيددددة داخددددل الجامعددددة

معدددددايير وضدددددوابا لتقندددددين  وضدددددع نددددددر كدددددالح ، تعزيدددددز حددددديل االنتمددددداي والدددددوالي للدددددوطن
، المجموادددددات  الجروبددددداتت االلمترونيدددددة التدددددي يشدددددكلها الطدددددالب للتواصدددددل االمددددداديمي

ا اقوبددددات راداددددة ضددددد الطددددالب الدددداين يمارسددددون الجددددرا ل االلمترونيددددة يددددتطب  وضددددع
المواحددددددع االلمترونيددددددة، وشددددددن المندددددداهرات وا  ددددددار  الفوضدددددد ، وتددددددروي   م ددددددل حرصددددددنة

 تعزيددددز حدددديل االلتددددزال واحتددددرال ضددددع  وهددددو مددددا ينددددت  اندددد  الشددددا عات داخددددل الجامعددددة
ة فدددي األامدددال التطوايدددة الددد  المشدددارك هلعيت شدددجونددددر    القواادددد والمعددداييرو  القدددوانين

ومدددا يندددت  انددد  مدددن ضدددع  تحمدددل المسددد ولية، وحلدددة  سدددواي داخدددل الجامعدددة أو خارجهدددا
حدددول النددددوات  آرا هدددلب بدددداي  أيضدددا ضدددع   تاحدددة الفرصدددة لهدددلالمشددداركة المجتمعيدددة  

، ، األمدددر الدددال حدددد يدددمدل  لددد  تقييدددد حدددريتهل الفكريدددةالت قيفيدددة التدددي تننمهدددا الجامعدددة
    ، وضع  ال قة بالنفسح وب   قافة الصمت لديهلوتمريس مشاار الخو 

وال شدددددح الددددد  الصدددددعيد التربدددددول، فددددد ن ضدددددع  دور اإلدرا  الجامعيدددددة فدددددي دادددددل 
 ر بدددددورأ الممارسددددات التددددي يددددتل مددددن خاللهددددا تعزيددددز الجانددددب القيمددددي لدددددى الطددددالب يددددم 

دراسددددة   رحدددداب  نتددددا   السددددالل العددددالمي، وهددددو مددددا أمدتدددد األمددددن و  الدددد  وادددديهل بقدددديل
الجامعددددة ينبمددددي أن تسددددهل فددددي تعميددددا القدددديل  ت بدددد ن  دار 208-207، 2018أحمددددد، 

مدددن خدددالل  ، والدددحلددددال األمدددن االجتمدددااي والسدددالل العدددالمي لددددى الطدددالب اإلنسدددانية
ومشدددداركتهل فددددي تحمددددل المسدددد ولية بكددددل  تددددوفير فددددر  للطددددالب للتعبيددددر اددددن اواتهددددل،

جامعدددة وفدددي المجتمدددع صدددورها، والعمدددل الددد  نشدددر  قافدددة المواطندددة واالنتمددداي داخدددل ال
المحلددددي، وتدددددايل حدددديل المسدددد ولية االجتماايددددة لدددددى الطددددالب مددددن خددددالل االنخددددرا  فددددي 

 العمل التطواي والمشاركة في المناسح االجتمااية والوطنية   
 

لددواي الطددالب  السددلوكيدور  دار  المليددة فددي تنميددة الجانددب فيمددا يتعلددا بضددع  أمددا  
، الد  المشداركة فدي االنتخابدات السياسدية هلعيتشج ندر  ، فينهر فيبحروب الجيل الرابع

 ، وحلدة  شدرامهلفي وضع خطة مستقبلية للتعامل مع حدروب الجيدل الرابدع وضع   شرامهل
ال  المشاركة فدي  هلعيشجت، وندر  في تحديد الرمية والرسالة بالخطة االستراتيجية للملية
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يندددت  انددد  جيدددل غيدددر وام مدددن ل األمدددر الدددال األنشدددطة ال قافيدددة واإلاالميدددة واالجتماايدددة
 ب، يفتقد القدر  ال   دار  التميير والتطوير الشبا

 
 

 في مواجهة مخاطر حروب الجيل الرابع لدى الطالب: األستاا الجامعيدور واحع  -ب
 العينة ودرجة تحققها  أفراد استجابة ومتوسطات تمرارات ونسب التالي الجدول يوض 

 (7جدول رام )
األستاذ دور وااع وسطات إمجايل استجابات الطالب ودرجة حتققها حول يوضح تكرارات ونسب ومت
 يف مواجهة خماطر حروب اجليل الرابع لدى الطالب اجلامعي

درجة  الترتيب
 التحقا

الوزن 
النسبي 
 لالستجابة

المتوسا 
 دا ما   أحيانا   نادرا   أبدا   المرج 

  األستاا الجامعيواحع دور 
في مواجهة مخاطر حروب 

 لرابع لدى الطالبالجيل ا
 ل

18 

 نادرا

57 2 2 286 
الجامعي الطالب في ي ناحر األستاا  ح 97 223 367 171

أهل القضايا التي 
تتناولها وسا ل 

 اإلاالل 

1 19 9 42 8 26 11 3 % 

16 
 نادرا

57 6 2 305 
الجامعي للطالب يو ض  األستاا  ح 95 220 395 148

أخالحيات التعامل مع 
 لرحمي اإلاالل ا

2 17 3 46 25 6 11 1 % 

7 
 نادرا

59 9 2 397 
يست مر األستاا  ح 140 209 361 148

الجامعي المقررات 
الدراسية في تطوير 

 واحع المجتمع 
3 17 2 42 1 24 4 16 3 % 

8 
 نادرا

59 6 2 384 
مهارات التفكير الناحد ي نمي األستاا الجامعي  ح 147 204 339 168

لطالب أ ناي لدى ا
 تدريس المقرر 

4 19 6 39 5 23 8 17 1 % 

4 
 نادرا

60 3 2 410 
الجامعي الطالب ال  ي شجع األستاا  ح 100 288 334 136

 جراي بحو  تتعلا 
 بقضايا األمن القومي 

5 15 9 38 9 33 5 11 7 % 

2 
 نادرا

61 7 2 466 
يتواصل األستاا  ح 163 221 327 147

ي بفاالية مع الجامع
الطالب ابر المواحع 

 االلمترونية  
6 17 1 38 1 25 8 19 % 

1 
 نادرا

62 2 2 486 
الجامعي الطالب ال  ي شجع األستاا  ح 243 126 294 195

احترال القوانين 
 الجامعية وااللتزال بها 

7 22 7 34 3 14 7 28 3 % 

5 
 نادرا

60 1 2 402 
ح  األستاا الجامعي ي ح 145 211 346 156

الطالب ال  صنااة 
القرار فيما يتعلا 

 بنموهل األماديمي 
8 18 2 40 3 24 6 16 9 % 

يحترل األستاا الجامعي  ح 154 197 315 192 364 2 1 59 نادرا 10
آراي الطالب وينقدها  9 22 4 36 7 23 17 9 % 
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ا بناي    نقد 

11 

 نادرا

59 2 359 
يشارح األستاا  ح 121 215 373 149

الجامعي الطالب في 
االحتفال بالمناسبات 
القومية واالجتمااية 

 والدينية 

10 17 4 43 5 25 1 14 % 

13 

 نادرا

58 6 2 343 

الجامعي للطالب كيفية ي وض  األستاا  ح 125 212 354 167
استخدال وسا ل 
التواصل االجتمااي 
في رفع مستوى ال قافة 

 يهل األمنية لد

11 19 4 41 3 24 7 14 6 % 

درجة  الترتيب
 التحقا

الوزن 
النسبي 
 لالستجابة

المتوسا 
 دا ما   أحيانا   نادرا   أبدا   المرج 

في  األستاا الجامعيواحع دور 
مواجهة مخاطر حروب الجيل الرابع 

 لدى الطالب
 ل

 399 2 60 نادرا 6
لطالب ال  احترال الرموز اي شجع األستاا الجامعي  ح 165 176 354 163

الوطنية للدولة م ل الدستور 
 والعلل 

12 19 41 3 20 5 19 2 % 

 322 2 1 58 نادرا 15
للطالب ماهية الجرا ل ي وض  األستاا الجامعي  ح 122 204 361 171

 االلمترونية ومخاطرها 
13 19 9 42 1 23 8 14 2 % 

 335 2 4 58 نادرا 14
الطالب ال  االستخدال ا من ي درب األستاا الجامعي  ح 128 198 366 166

 لوسا ل التواصل االجتمااي 
14 19 3 42 7 23 1 14 9 % 

 375 2 4 59 نادرا 9
الطالب ال  المشاركة في ي شجع األستاا الجامعي  ح 176 182 288 212

محو األمية الرحمية في 
 المجتمع 

15 24 7 33 6 21 2 20 5 % 

 434 2 9 60 نادرا 3
يعتمد األستاا الجامعي في  ح 126 251 351 130

تقييم  للطالب ال  مدى 
 تقانهل لمهارات البح  

 والتحليل والنقد  
16 15 1 40 9 29 3 14 7 % 

 293 2 3 57 نادرا 17
يوج  األستاا الجامعي  ح 121 201 345 191

الطالب نحو است مار أوحات 
تنمية مهاراتهل  الفراد في

التمنولوجية بما يتوافا مع 
 متطلبات سو  العمل الدولي 

17 22 4 40 2 23 4 14 % 

 402 2 1 60 نادرا 5

ينشر األستاا الجامعي  قافة  ح 170 197 299 192
الحوار البناي وتقبل الرأل 
ا خر بين الطالب وبعضهل 

 البع  

18 
22 4 34 8 23 19 8 % 

 252 2 3 56 درانا 19

ي فعل األستاا الجامعي  ح 65 252 376 165
السااات المكتبية في تعري  
الطالب بمتطلبات سو  العمل 
الدولي وكيفية تنمية الواي 

 الرحمي لديهل 

19 
19 2 43 8 29 4 7 6 % 

 354 2 9 58 نادرا 12
ي حار األستاا الجامعي  ح 179 175 275 229

لمواحع الطالب من سلبيات ا 20 
26 6 32 1 20 4 20 9 % 
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 سدددتاا الجدددامعي فدددي ي لضدددع  الددددور الدددواحعيتضددد  مدددن الجددددول السدددابا أن 
متوسددددا مجمددددوم ، حيدددد  جدددداي طر حددددروب الجيددددل الرابددددع لدددددى الطددددالبمواجهددددة مخددددا
وهددددداا يعندددددي نددددددر  حيدددددال األسدددددتاا  ت368 2لمفدددددردات المحدددددور ال ددددداني   المتوسدددددطات
، وتراوحدددت متوسدددطات تعزيدددز وادددي الطدددالب بحدددروب الجيدددل الرابدددع ومخاطرهدددابالجدددامعي 

 ن توضي  الح فيما يلي:ت، ويمك486 2 – 252 2مفردات  بين  
ت والتدددددي تدددددن  الددددد   ي شدددددجع األسدددددتاا الجدددددامعي 7تصددددددرت المفدددددرد  رحدددددل  

وجدددددداي ، الطددددددالب الدددددد  احتددددددرال القددددددوانين الجامعيددددددة وااللتددددددزال بهددددددات الترتيددددددب األول
ت والتدددددي تدددددن  19بينمدددددا جدددددايت المفدددددرد  رحدددددل  ت، 486 2المتوسدددددا المدددددرج  لهدددددا  

كتبيدددددة فدددددي تعريددددد  الطدددددالب بمتطلبدددددات الددددد   ي فعدددددل األسدددددتاا الجدددددامعي السدددددااات الم
  في الترتيب األخير سو  العمل الدولي وكيفية تنمية الواي الرحمي لديهلت

 

وتشددددير تلددددح النتددددا    لدددد  حصددددور دور األسددددتاا الجددددامعي فددددي تعزيددددز الجانددددب 
نددددددر  مناحشدددددة  المعرفدددددي لدددددواي الطدددددالب بحدددددروب الجيدددددل الرابدددددع، وينهدددددر الدددددح فدددددي 

أهدددل القضدددايا التدددي تتناولهدددا وسدددا ل اإلادددالل، وتعدددريفهل األسدددتاا الجدددامعي الطدددالب فدددي 
 الطدددددالب وحلدددددة توضدددديح  كيفيدددددة اسددددتخدالب خالحيددددات التعامدددددل مددددع اإلادددددالل الرحمددددي، 

وندددددددر   وسددددددا ل التواصددددددل االجتمددددددااي فددددددي رفددددددع مسددددددتوى ال قافددددددة األمنيددددددة لددددددديهل،ل
أيضددددا ندددددر  تعريدددد  تشددددجيعهل الدددد   جددددراي بحددددو  تتعلددددا بقضددددايا األمددددن القددددومي، 

تعددددريفهل بمتطلبددددات سددددو  كددددالح ندددددر  الب بماهيددددة الجددددرا ل االلمترونيددددة ومخاطرها الطدددد
تحددددايرهل مددددن سددددلبيات ندددددر  العمددددل الدددددولي وكيفيددددة تنميددددة الددددواي الرحمددددي لددددديهل، و 

 المواحع االلمترونية المشبوهة  
 

دراسددددة  هاشددددل فددددت  هللا،  نتددددا   واتفقددددت هدددداأ النتيجددددة مددددع مددددا توصددددلت  ليدددد 
ة التفاادددددل التربدددددول بدددددين الطدددددالب والمفكدددددرين  أسددددداتا  ت مدددددن حلددددد62 -61، 2011

الجامعددددةت، وانتشددددار ندددداهر  األسددددتاا التلقينددددي الددددال يهددددتل بتلقددددين المدددداد  العلميددددة دون 

 االلمترونية المشبوهة 

 للمحور اتاستجاب متوسط مجموع متوسطات 368 2  نادرا 

 ت= أبدا1-1,75المدى )ت= نادرا/ 1,76-2,50المدى ) ت =أحيانا /2,51 -3,25المدى )ت= دا ما / 3,26-4المدى )
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مناحشدددددة الطدددددالب والحدددددوار معهدددددل، وكدددددالح نددددددر  تفعيدددددل األسدددددتاا الجدددددامعي للسدددددااات 
 ا المكتبية في تواية الطالب فمري  

 

معدددة فدددي تننددديل دورات للتنميدددة المهنيدددة دور الجا ضدددع وحدددد يعدددزى الدددح  لددد  
،  محمددددود دراسددددة  والي نتددددا   اإللمترونيددددة ألاضدددداي هي ددددة التدددددريس، وهددددو مددددا أمدتدددد 

اضدددو هي دددة ور فدددي دور الجامعدددة مدددن حيددد  تددددريب ت بددد ن هنددداح حصددد1030، 2018
الوحدددددت فدددددي بي دددددة الدددددتعلل الرحميدددددة، وكدددددالح كيفيدددددة  دار  التددددددريس الددددد  كيفيدددددة  دار  

واسددددتخدال أدوات االتصددددال فددددي بي ددددة الددددتعلل الرحميددددةل حيدددد  ال  لطددددالبمددددع ا التفددددااالت
تتخدددا الجامعدددة خطدددوات حقيقيدددة ومحددددد  حدددول تنميدددة أاضددداي هي دددة التددددريس فدددي مدددا 
يفرضددد  العصدددر الرحمدددي مدددن تدددداايات الددد  المننومدددة الجامعيدددة، فهدددي ال تضدددع بدددرام  

لتفددددااالت مددددع تدريبيدددة يددددتمكن مدددن خاللهددددا اضددددو هي دددة التدددددريس مددددن  دار  وتننددديل ا
 تلفا ان الشكل التقليدل للتعليل  مخالطالب في البي ة التعليمية والتي تتخا شكال  

 

 امددددا سددددبا، تمكددددد النتددددا   حصددددور دور األسددددتاا الجددددامعي فددددي تعزيددددز فضددددال  
يتضددددد  هددددداا فدددددي نددددددرأ الجاندددددب الوجدددددداني لدددددواي الطدددددالب بحدددددروب الجيدددددل الرابدددددع، و 

ونددددر  احتدددرال آرا هدددل  امعيدددة وااللتدددزال بهدددا تشدددجيع  للطدددالب الددد  احتدددرال القدددوانين الج
، و و  ا بنددداي  نشدددر  قافدددة الحدددوار البنددداي وتقبدددل الدددرأل ا خدددر بدددين كدددالح نددددر  نقددددها نقدددد 

الوطنيددددة  مرجعيدددداتوحلددددة تشددددجيع الطددددالب الدددد  احتددددرال ال الطددددالب وبعضددددهل الددددبع  
يدددة كدددالح  نددددر  تشدددجيعهل الددد  المشددداركة فدددي محدددو األم للدولدددة م دددل الدسدددتور والعلدددل 

 الرحمية في المجتمع 
 

 أمدددددا فيمدددددا يتعلدددددا بددددددور األسدددددتاا الجدددددامعي فدددددي تعزيدددددز الجاندددددب السدددددلوكي
الددددور هددداا لدددواي الطدددالب بحدددروب الجيدددل الرابدددع فتشدددير النتدددا    لددد  ضدددع    المهدددارلت

مدددن خدددالل نددددر  تشدددجيع  للطدددالب الددد   جدددراي بحدددو  تتعلدددا بقضدددايا األمدددن القدددومي، 
 ل بالمناسدددددبات القوميدددددة واالجتماايدددددة والدينيدددددة وحلدددددة مشددددداركت  الطدددددالب فدددددي االحتفدددددا

ضددددع  وندددددر  تنميتدددد  لمهددددارات التفكيددددر الناحددددد لدددددى الطددددالب أ ندددداي تدددددريس المقددددرر  و 
دددا نددددر  تددددريب حددد هل الددد  صدددنااة القدددرار فيمدددا يتعلدددا بنمدددوهل األمددداديمي  الطدددالب  أيض 

ل ي تقيددددديا مدددددن لوسدددددا ل التواصدددددل االجتمدددددااي، وحلدددددة ااتمدددددادأ فددددد الددددد  االسدددددتخدال
يضددداح  لددد  مدددا سدددبا  مهدددارات البحددد  والتحليدددل والنقدددد  الطدددالب الددد  مددددى  تقدددانهل 
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حصددددور دور األسددددتاا الجددددامعي فددددي توجيدددد  الطددددالب نحددددو اسددددت مار أوحددددات الفددددراد فددددي 
 تنمية مهاراتهل التمنولوجية بما يتوافا مع متطلبات سو  العمل الدولي 

 

ادددددي الطدددددالب ويمكدددددن تفسدددددير حصدددددور دور األسدددددتاا الجدددددامعي فدددددي تنميدددددة و 
الدددواي بماهيدددة حدددروب  ا لضدددع نندددر   بجامعدددة المنيدددا بحدددروب الجيدددل الرابدددع ومخاطرهدددا

 وأيهل، لدددددد الددددواي الرحمددددي الجيددددل الرابددددع لدددددى غالبيددددة أسدددداتا  الجامعددددة، أو ضددددع 
توجهدددددات وحناادددددات سدددددلبية نحدددددو التطدددددور التمنولدددددوجي، األمدددددر الدددددال تبندددددي بعضدددددهل 

  تعزيز األمن الفكرل لديهلو  لطالبا ينعكس بدورأ ال  دورهل في تواية
 

دراسدددة  مندددار منصدددور،  نتدددا   وحدددد اختلفدددت هددداأ النتدددا   مدددع مدددا توصدددلت  ليددد 
بتحقيدددددا األمدددددن الفكدددددرل لددددددى  ت مدددددن حيدددددال األسدددددتاا الجدددددامعي615 -614، 2017

، وتددددوجيههل لميفيددددة ديهللددددتنميددددة التفكيددددر الناحددددد  الطددددالب بدرجددددة االيددددة مددددن خددددالل
، الحدددوار البنددداي بيدددنهللحدي دددة، ونشدددر  قافدددة االحتدددرال و التعامدددل اإليجدددابي مدددع التقنيدددة ا

وحدددددات فدددددراغهل فيمدددددا يفيددددددهل، وربدددددا المقدددددرر الدراسدددددي بواحدددددع سدددددتمالل أوتدددددوجيههل ال
   ا هلالمجتمع، ومناحشة آر 

 

والددددال يددددن  الدددد  ي هددددل توجددددد فددددرو   للبحدددد  الرابددددع السددددمال ن جابددددة اددددلو 
واحددددع دور الجامعددددة فددددي اللددددة  حصددددا ية بددددين اسددددتجابات اينددددة الدراسددددة حددددول داات 

مواجهددددة مخدددداطر حددددروب الجيددددل الرابددددع لدددددى الطددددالب تبعددددا لمتميددددر المسددددتوى الدراسددددي 
ت، تدددل اسددددتخدال اختبددددار يتي للمجمواددددات المسددددتقلة ؟ الطدددالب الجدددددد والطددددالب القدددددام 

Independent Samples t-test  باسددددتخدال برنددددامSPSS V.22   ،
 ت أفددددراد اينددددة الدراسددددة الدددد  اسددددتبانةلحسدددداب داللددددة الفددددرو  اإلحصددددا ية السددددتجابا

تبعددددا   دور الجامعددددة فددددي مواجهددددة مخدددداطر حددددروب الجيددددل الرابددددع لدددددى الطددددالبواحددددع 
والطدددالب القددددام   الطدددالب الجددددد يالفرحدددة األولددد  وال انيدددةي  المسدددتوى الدراسددديلمتميدددر 

 ت الح  8  رحل ، ويوض  جدول يالفرحة ا ال ة والرابعةيت
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 (8جدول رام )
دور اجلامعة يف مواجهة خماطر  وااع حول عينة الدراسةستجابات ال اإلحصائية الفروق داللةيوضح 

 تبعا ملتغي املستوى الدراسي )الطالب اجلدد والقدامى( حروب اجليل الرابع لدى الطالب

حالة  البيان
المتوسا  العدد الطالب

 الحسابي
االنحراح 
 المعيارل 

حيمة 
  تت

القيمة 
 االحتمالية
ى مستو 
 الداللة

 واحع دور  دار  الملية
طالب 

- 16.863 56.457 435 جدد
1.647 

0.100 
طالب 
 غير دالة 15.176 58.260 423 قدامى

 األستاا الجامعيواحع دور 
طالب 

- 15.501 46.411 435 جدد
1.942 

0.052 
طالب 
 غير دالة 14.032 48.371 423 قدامى

اندددد مسدددتوى  حصدددا يا   ةدالددد   ووجدددود فدددر اددددل يتضددد   السددداباومدددن جددددول 
دور  واحددددددع اسددددددتبانةأفددددددراد اينددددددة الدراسددددددة الدددددد   بددددددين متوسددددددطي درجدددددداتت 01 0 

المسدددددتوى  لمتميدددددر تبعدددددا   الجامعدددددة فدددددي مواجهدددددة حدددددروب الجيدددددل الرابدددددع لددددددى الطدددددالب
  الطالب الجدد، والطالب القدام ت  الدراسي

ددددد الجددددددد الطدددددالب  ايندددددة البحددددد  مدددددن ا لتلدددددح النتدددددا    يتبدددددين اتفدددددا  آرايوفق 
بددددددالرغل مددددددن اخددددددتالح طبيعددددددة التخصصددددددات والمليددددددات  - القدددددددام  بجامعددددددة المنيدددددداو 

الددددد  حصدددددور الددددددور الدددددال تمديددددد  الجامعدددددة  - والمسدددددتوى الدراسدددددي لهدددددمالي الطدددددالب
لتوايدددة الطددددالب بمخددداطر حددددروب الجيدددل الرابددددع، سدددواي مددددن خدددالل البددددرام  والمقددددررات 

ل أسدددداتا  الجامعددددة أو مددددن الدراسددددية أو مددددن خددددالل األنشددددطة الجامعيددددة أو مددددن خددددال 
 خالل اإلدار   

خمرراطر امعررة يف مواجهررة اجلدور تفعيررل تصررور مقرررتح ل -احملررور الرابررع
 حروب اجليل الرابع:

 فلسفة التصور املقرتح: -أ
 الددددواي المعلومدددداتي الرحمددددي مددددن فلسددددفة ممداهددددا تعزيددددزالمقتددددرح التصددددور  ينطلددددا

خدال تقنيدددددات الحاسدددددب امتسدددداب الفدددددرد المهدددددارات األساسددددية السدددددت ومددددا يتضدددددمن  مدددددن
، هاوفهددددل كيفيددددة تنندددديل مصددددادر والشددددبكات فددددي الوصددددول للمعلومددددات التددددي يحتاجهددددا، 

واسدددتخدال التقنيدددة فدددي امليدددات البحددد  ، والت مدددد مدددن صدددحة وسدددالمة تلدددح المصدددادر، 
ومدددددات ، واالسدددددتفاد  المعل صدددددحة والدددددتمكن مدددددن أدوات البحددددد  اإللمترونيدددددة ، وتقيددددديل

ي بالجوانددددب األمنيددددة فددددي العددددالل الرحمددددي ، ومعرفددددة ، كمددددا يشددددمل الددددوامنهددددا بفااليددددة
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الحقدددددو  والحددددددود لتجندددددب الوحدددددوم فيمدددددا يمكدددددن أن يعدددددد جريمدددددة معلوماتيدددددة ، حيددددد  
 األامددددال بكافددددة للقيددددال والسددددليمة ا منددددة الطددددر   حددددول المعلومدددداتي الددددواي زيدددداد   ن
  الرحمي العالل في االختراحات من يقلل االنترنت ابر

 

تطدددوير مهدددارات الدددتعلل الدددااتي  متطلبددداتن أهدددل مددد الرحمدددي يويعدددد الدددواي المعلومدددات
والتعلدددديل المسددددتمر فددددي حيددددا  الفددددرد ، والددددح ليددددتمكن أجيددددال الحاضددددر والمسددددتقبل مددددن 
المهددددارات المعلوماتيددددة الالزمددددة التددددي تجعلهددددل مسددددتخدمين جيدددددين لتقنيددددات االتصدددداالت 

ومددددات التددددي كفدددداي  المعلسددددالمة و مقددددومين لوالمعلومددددات وبدددداح ين ومحللددددين وااددددين و 
ا حددددادرين الدددد  اتخدددداا القددددرارات ،يحصددددلوا اليهددددا أويواجهوهددددا بطريقددددة  الحياتيددددة وأفددددراد 

  سليمة
 

 أهداف التصور املقرتح: -ب
بلليدات  تعزيدز الدواي االجتمدااي لددى طدالب الجامعدةيهدح التصور المقترح  لد  

 :بما يمدل  ل حروب الجيل الرابع ومخاطرها ال  الفرد والمجتمع  وأدوات
ا لوسا ل اإلادالل الجديدد اسدتناد   والوااي لليات االستخدال الصحي بالطالب  ي عر ت  1

  النقدل وآليات  الرحمي  ل  فلسفة الواي
الد   المجتمدعبمدا يددال حددر  الطدالب غيدر المرغدوب فيهدا لددى  الممارساتتعديل   2

  مواجهة حروب النل والحرب النفسية
ة التددي يددتل تطبيقهددا بفعددل الجهددات توايددة الطددالب ب سدداليب القددو  الناامددة والاكيدد  3

 المعادية 
  ى طالب الجامعةواالنتماي لد ،والحرية ،والنقد االجتمااي، تنمية حيل التماسح  4
 تواية الطالب بمخاطر  طال  الشا عات ونشرها في المجتمع   5

 

 املصادر التي مت االعتماد عليها يف بناء التصور املقرتح: -ج 
 المصادر العلمية أهمها:استند التصور ال  مجمواة من 

 اإلطار الننرل للدراسة الحالية  1
 نتا   الدراسات السابقة المتعلقة بموضوم الدراسة  2
 م ددددل ننريددددة الهيمنددددة  االجتماايددددةالنقديددددة والسياسددددية و  التددددرا  الننددددرل للننريددددات 3

 فلسددددفةالتددددي يمكددددن اسددددتخدامها فددددي فهددددل وتفسددددير ت و مبرياليددددة ال قافيددددة، واإلال قافيددددة
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 األيديولوجيدددددة الطبيعدددددة تنهدددددر النقديدددددة، الننريدددددة  طدددددار ففدددددي وب الجيدددددل الرابدددددع حدددددر 
 تمدددون  وبدددالح واألهليدددة، المعيشدددية التجربدددة لتشدددكل السدددلطة  القدددو ت لعالحدددات والمهيمندددة
ددددا مدمجددددة الفرديددددة الننددددر وجهددددات  القددددوى والعوامددددل اليهددددا بواسددددطة وم سدددديطر اجتمااي 

 واالجتماايددددة الشخصددددية الهويددددة بندددداي   رحيدددد  يتدددد المبيددددر   واالجتماايددددة االحتصددددادية
 وغلبددددددة الماديددددددة، صددددددعود الدددددد  تنطددددددول  التددددددي االحتصددددددادية بالعوامددددددل كبيددددددر بشددددددكل

ضدددددفاي والرأسدددددمالية،  يكدددددون  المنندددددور هددددداا الطبيعدددددة، ومدددددن الددددد  المدددددادل الطدددددابع وا 
Cassandra Vieten  Marilyn Mandala,)حددول وم هددين ل نسددانية  تدد  ير للمجتمددع

24 -, 2010, 23er,Elizabeth M Mill). 
 نتا   الدراسة الميدانية للبح   4

 

 :التصور املقرتح مقومات -د
 التي يمكن  يجازها فيما يلي: مقوماتترح ال  مجمواة من اليقول التصور المق

 :خاقة باألستاذ اجلامعي مقومات)أ(
  في العملية التعليمية دال االحتصاد المعرفي -
 دى الطالب ل الناحد االجتماايتعزيز الواي  -
  وتطبيقها في العملية التدريسية  الواي ب سس ومبادع التربية الرحمية -
  مساب الطالب المهارات الحياتية  -

 خاقة بالطالب اجلامعي: مقومات)ب( 
أيددة النقددد الددوااي لمددا تناحشدد  وتعرضدد  وسددا ل اإلاددالل الجديددد وادددل االنجددراح وراي  -

  شا عات أو جمااات ومننمات مجهولة الهوية
السدعي نحدو تمييدر الواحدع المحديا والتعبيدر ادن الدرأل بمختلد  الطدر  وبمدا ال يخدل  -

 بقيل و قافة المجتمع 
 :خاقة بالقيادات واإلدارل اجلامعية مقومات)ج( 
مجريدددات األحددددا  داخدددل المجتمدددع الدددواي با  جديدددد  لطدددالب الجامعدددة فدددي فدددت  أفددد  -

عامددددل مددددع الشددددا عات والت نفسددددية،االلمترونيددددة، وآ ارهددددا ال مواجهددددة الحددددروبو المصددددرل، 
  والتطرح الفكرل 
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الدددد  تعزيددددز الددددواي ترتمددددز لخطددددة االسددددتراتيجية للجامعددددة والمليددددات تحديددددد أهددددداح ل -
، والددددداكاي االصدددددطنااي، االجتمدددددااي لددددددى الطدددددالب بمفددددداهيل القدددددو  الناامدددددة، والدددددواي

  ، واألمن السيبراني ، والتربية الرحميةوالحروب الحدي ة
تهددددددح  لددددد  تلبيدددددة متماملدددددة  وطنيدددددة  اسدددددتراتيجيةت ياغة أجندددددد المشددددداركة فدددددي صددددد -

مواجهددددة المواهددددب المامنددددة واإلبدددددام المددددامن، و االحتياجددددات المختلفددددة ل فددددراد مددددن اول 
حدددروب الجيدددل الرابدددع تتعددداون فيهدددا الجامعدددات مدددع مختلددد  ممسسدددات المجتمدددع ال قافيدددة 

 والسياسية واالحتصادية والعسكرية 
طدددداب اإلاالمددددي والددددديني بمددددا ينمددددي الددددواي الناحددددد لدددددى تجديددددد الخالددددداو  نحددددو  -

 الطالب، ومحاولة مواجهة آ ار الفكر المتطرح 
 تبني فمر  ت سيس حاضنات االبتمار في مجتمع جامعي داال  -
 ت سيس فمر معلوماتي رحمي لدى أاضاي المجتمع الجامعي  -
 

 آليات )إجراءات( التصور املقرتح: -ه
 ، وهما:لياتل  نمطين من ا رح ايستند التصور المقت

 :وتتمثل يف األلية التشريعية )القانونية( .1
احتدددددراح تشدددددريعات وحدددددوانين لتحقيدددددا األمدددددن السددددديبراني وال قدددددة الرحميدددددة داخدددددل  -

 الجامعة 
االلمترونيدددددة م دددددل حرصدددددنة المواحدددددع  اقوبدددددات لدددددردم ممارسدددددة الجدددددرا ل احتدددددراح -

وا  دددددار  الفوضددددد ،  اتااللمترونيدددددة، واسدددددتخدال االادددددالل الجديدددددد فدددددي شدددددن المنددددداهر 
 األخبار الماابة والشا عات داخل الجامعة  وتروي 

لتقندددين الجروبدددات االلمترونيدددة التدددي  حانونيدددة وحواادددد معدددايير صدددياغة أو تبندددي -
يشددددكلها الطددددالب للتواصددددل االمدددداديمي مددددع بعضددددهل الددددبع  ومددددع أاضدددداي هي ددددة 

 التدريس 
 

 :التنفيذية وتتمثل يفاأللية  .2
 للتعليل الجامعي من خالل: ةتيجياالسترا الخريطةتطوير  -
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    تمييددددر الرميددددة والرسددددالة فددددي الخطددددا االسددددتراتيجية للجامعددددات المصددددرية بحيدددد
وحدددديل المواطنددددة الرحميددددة واالحتصدددداد الرحمددددي، ترتمددددز الدددد  تعزيددددز الددددواي الناحددددد، 

 لدى الطالب سواي في المليات العملية والننرية 
 ة بالمليدددددات بمدددددا يتناسدددددب تطدددددوير الخطدددددا البح يدددددة ل حسدددددال العلميدددددة واإلدبيددددد

 ومتطلبات العصر الرحمي  
وهيامدددددل تننيميدددددة لمواجهدددددة حدددددروب الجيدددددل الرابدددددع وبنددددداي ال قدددددة  نشددددداي مرامدددددز  -

 الرحمية  األمن السيبرانيت داخل الجامعة، والح من خالل:
   ب من المعلومات داخل الجامعات   نشاي مركز خا 
  نشاي مركز خا  بالدراسات المستقبلية بالجامعة   
   تشددددكيل لجددددان ووحدددددات مناهضددددة العندددد  الرحمددددي  التمنولددددوجيت داخددددل الحددددرل

الجدددامعي لمتابعدددة ودراسدددة مختلددد  القضدددايا التدددي تهددددد سدددالمة المجتمدددع وأمنددد  
 الهوياتي، والعمل ال  حلها 

 

تونيددددددد  الددددددداكاي االصدددددددطنااي: والدددددددح مدددددددن خدددددددالل تونيددددددد  أننمدددددددة الددددددداكاي  -
المعلوماتيدددة النابعدددة مدددن العددددو فدددي  االصدددطنااي كدددننل  نددداار مبكدددر لرصدددد التهديددددات

   صور  أخبار كاابة، أو  شااات
 

بمخدددداطر وآليددددات  وأاضدددداي هي ددددة التدددددريس تعزيددددز الددددواي ال قددددافي لدددددى الطددددالب -
 والح من خالل:وأدوات تلح الحروب 

  لمترونيددددة ألاضدددداي لتحقيددددا التنميددددة المهنيددددة اإل  الت قيفيددددةتنندددديل الندددددوات
   هي ة التدريس

  لتوايدددددة الطدددددالب بدددددالحروب الحدي دددددة وآلياتهدددددا  الت قيفيدددددةتننددددديل النددددددوات
 وأدواتها 

  الحددددة نجددددازات العماإل و للطددددالب للمشددددرواات القوميددددة المبددددرى  اتتنندددديل زيددددار
 ن قضايا الوطاالجتمااي ببما يحقا الوا  

  اتخدددداا مواحددددع التواصددددل االجتمددددااي كمنصددددات لتوايددددة الطددددالب والددددح مددددن
اصدددل مدددع الطدددالب وتعدددريفهل بكددددل  نشددداي مواحدددع رسدددمية للمليددددة للتو خدددالل 

 ماديمي واالجتمااي والصحي األ  جديد في المجال
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  حددددروب األجيددددال الحدي ددددة لدددددى ب طددددال  مبددددادرات لتعزيددددز الددددواي النقدددددل
أاضدددددداي هي ددددددة التدددددددريس والطددددددالب بالجامعددددددة، والخددددددرو  مددددددن خاللهددددددا 

 بتوصيات يتل تفعيلها ال  أر  الواحع لمواجهة تلح الحروب 
 المددداي الددددين فدددي الجامعدددة لتصدددحي  بعددد  المفددداهيل  استضدددافة نخبدددة مدددن

 الخاط ة لدى أغلب الطالب 
  صدددددار دليددددل  رشددددادرل لتعددددرح أسددددس المنصددددات االلمترونيددددة، وأخالحيددددات 

 التعامل الرحمي 
  األنشددددطة والفعاليددددات داخددددل وخددددار  الجامعددددة، فددددي  طددددالب الجامعددددة شددددراح

 .الفكرية من الحروب يحمون ين يقودون المجتمع ويلخلا حاد  حقيق
  تعدددداون المركددددز اإلاالمددددي بالجامعددددة مددددع  دار  المليددددة فددددي توايددددة الطددددالب

بددددالمواحع التددددي تهددددددح  لدددد  كشددددد  الشددددا عات، والسددددديطر  اليهددددا، وتتبدددددع 
 مصادرها، وتحليلها، ونفيها ال  أسس المية 

  تونيددددددد  أسددددددداتا  الجامعدددددددات المحاضدددددددرات كمنصدددددددات لتوايدددددددة الطدددددددالب
ودورهددددا الجمدددداهيرل واإلاددددالل الجديددددد المعلمددددين بخطددددور  وسددددا ل االتصددددال 
 في تزيي  وايهل االجتمااي، وكالح 

  الطددددالب وتشددددجيعهل نحددددو االسددددتخدال الصددددحي   أسدددداتا  الجامعددددات توجيدددد
لوسددددا ل التواصددددل االجتمددددااي وكيفيددددة االسددددتفاد  منهددددا فددددي الددددتعلل الددددااتي 

 والبح  ان القضايا واإللمال بتطورات العصر وتحديات  
 ة مددددن خددددالل امددددل النقدددددل مددددع المددددواد اإلاالميددددلتععددددة لداددددل أسدددداتا  الجام

نقددددد القضددددايا واألخبددددار التددددي تناحشددددها وسددددا ل اإلاددددالل الجديددددد ومناحشددددتها 
 مع الطالب 

 

تعدددزز الدددواي االجتمدددااي بشدددكل ادددال والدددواي الرحمدددي بشدددكل  دمدددا  بدددرام  ومقدددررات  -
مددددا  خددددا  فددددي مندددداه   اددددداد وتمددددوين الشددددباب الجددددامعي، ومددددن أم لددددة تلددددح المقددددررات

 :يلي
  اددددداد وت هيددددل المتلقددددي لمددددي  ال يهدددددح  لدددد والدددد :التربيددددة اإلاالميددددة مقددددرر 

يسدددتواب بشدددكل فيددد  حددددر مدددن االسدددتيعاب والتشدددكح والتحليدددل بشدددكل ناحدددد ألل 
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محتدددددددوى أو وسددددددديلة يتعامدددددددل معهدددددددا سدددددددواي كاندددددددت مقدددددددروي  أو مر يدددددددة أو 
 .مسمواة

 :اييرمعدددددالمجموادددددة يهددددددح  لددددد  توضدددددي   والدددددال مقدددددرر التربيدددددة الرحميدددددة 
يمكددددن تونيفهددددا لمسدددددااد  المعلمددددين والمتعلمدددددين  التدددددي مهدددداراتالو  واألسددددس

واالهتمدددال  ،بطريقدددة صدددحيحةدال التمنولوجيدددا الددد  فهدددل كدددل مدددا يتعلدددا باسدددتخ
باألخالحيدددددددات والمسددددددد وليات المرتبطدددددددة باالسدددددددتخدال الرحمدددددددي فدددددددي المجدددددددال 

 األمدددددن  ومدددددن خاللهدددددا يددددتل توضدددددي  طدددددر  الحمايددددة االلمترونيدددددة التعليمددددي 
ددددد السددددديبرانيت ننل للمسدددددتخدل فدددددي تعاملددددد  مدددددع العدددددالل الرحمدددددي، فدددددي  طدددددار م 

وتسدددااد فدددي  داراح مدددا هدددو صدددحي  ومدددا هدددو خددداطل فيمدددا يخددد  اسدددتخدال 
التمنولوجيدددا، وفهدددل المشدددكالت والتحدددديات فدددي العدددالل الرحمدددي وطدددر  التعامدددل 

دددننل القدددانون  بم ابدددة تعددددفهدددي  معهدددا   فدددي التمنولوجيدددة وللتعدددامالت للعمدددل الم 
 التطدددور هددداا مدددع أبددددا   انهدددا غنددد  ال ضدددرور  أصدددبحت والتدددي الرحمدددي، لعددداللا

  التمنولوجيا االل في الها ل
  مقدددددرر التربيدددددة الوطنيدددددة: ويهددددددح  لددددد  ترسدددددي  الدددددواي بمقومدددددات الهويدددددة

 ال قافية المصرية لدى طالب الجامعة 
  يهدح  ل   اداد طالب مبداون وناحدون  مقرر التربية االبتمارية: و 

 
 

 بات متواعة يف تطبيق التصور املقرتح:قعو -ز
مددددن المتوحددددع وجددددود ادددددد مددددن الصددددعوبات التددددي حددددد تعيددددا تطبيددددا هدددداا التصددددور 

 المقترح، من أهمها:
  لجامعات في مصرفي اضع  البنية التحتية الرحمية  التمنولوجيةت   1
وسا ل اإلاالل الجديد وسيلة للترفي  ب ن  الطالبأغلب التامة لدى  اتالقناا  2

لتحسين أن برام  التواية ومحاوالت السعي ، و الملل وليس أم ر ومحاربة
 أستخدال وسا ل اإلاالل الجديد لن تمير الواحع الراهن  

االل الجديد ا مع اإلحلة الموادر الفنية واألماديمية الممهلة للتعامل تمنولوجي    3
 الرحمي 
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ل  احتمالية ، وهاا يشير  للطالب قافات والجتمااية اللبي ات اا اختالح وتنوم  4
   هلية مع بعضادل جدوى دورات التوا

ا ال  معارضة جمااات المصال  والضما للتميير ومحاوالت التنوير خوف    5
 مصالحهل 

 كيفية التغلب على الصعوبات: -ح
باالستخدال الوااي لوسا ل ب ن حضورهل الدورات الخاصة  الطالب محاولة  حنام  1

را هل في مجال العالحات آقترحاتهل و الدورات بم   راي يسهل في اإلاالل الجديد
    وتعزيز الواي النقدل اإلنسانية

 حولالطالب  يشكلهاالتي  الاهنية توضي  الصور من خالل هاأ الدورات يتل   2
  وسا ل اإلاالل الجديدو  الدولة القومية، والحرب البارد ، والحرب االلمترونية،

ة والقيادية بالمليات لتوضي  تننيل دورات وورر امل للموادر الفنية واألماديمي  3
  كيفية التعامل مع االاالل الرحمي وشبكات االنترنت خالل العملية التعليمية 

الجمااات المعارضة والمتطرفة  قيفية يتعرح من خاللها الطالبتننيل ندوات ت   4
 وزازاة االستقرار الحامل وأساليب هدمها للننال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 حروب الجيل الرابع لدى طالبها   مخاطر مواجهة  تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات المصرية في
 زينب محمود شعبان                                                                                    

 م 2021 أبريل 2اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد  

 

70 

 املراجع
 املراجع العربية: -أوال

(: "التربيرررررة والتفيررررريم ورررررم همررررر  الفولمرررررة: منطيقرررررا  2002هيم عبرررررد الرررررراهي  ) إبرررررراهيم  إبررررررا 
، مجلددددة التربيددددةمحطررررا  لينبرررروي "ررررالتفييم"، -تربويررررة ليت اعررررة مررررة حر ررررة الحيررررا 

 .ص ص ... ، مارس،140، ع 31قطر، س 
مجلدددددددة كليدددددددة التربيدددددددة (: " النظريرررررررة اةجتماعيرررررررة وا يرررررررديولوجيا"، 2015أحمرررررررد أنرررررررور  
 .172-55، ص ص 3، ع 21جامفة عي  شمس، مج  األدبيت،  القسل

(: "ا طررررر التشررررريفية والقانونيررررة  مرررر  و ررررالمة ال  ررررا  2012أحمررررد حرررراتم محمررررد  ررررفيد  
اللقددددداي السدددددنول االول للمختصدددددين فدددددي أمدددددن وسدددددالمة ي، ال ررررريبرانم ورررررم م رررررر
بيرررررررو :  ،2012أغ ررررررطس  28_27بيرررررررو   المنفقررررررد ورررررمالفضدددددداي السدددددديبراني، 

 . 12 -1ربم لي"حوث القانونية والق ائية، ص ص المر ه الف
(: "م برررررروم الرررررروعم اةجتمرررررراعم عنررررررد مدر ررررررة وران  ررررررور "، 2013أحمررررررد محمررررررد ال"حررررررر   

بددددددددام -439، أبريرررررررة، ص ص 74، جامفرررررررة عررررررري  شرررررررمس،   مجلدددددددة فمدددددددر وا 
448. 

 .م ت"ة الفبي ا القاهر : "، القو  الناامةأ امة عبد الرحم   د. (: "
(: " اةنثروبولوجيرررررا ودورهرررررا ورررررم أجيرررررا) الحرررررروب الحديثرررررة"، 2019إ رررررالم عي رررررى أحمرررررد  

، أغ رررررطس، 46، المر ررررره الفربررررم لي"حررررروث والدرا رررررا ، ع مجلدددددة آفدددددا  سياسدددددية
 .64 -57ص ص 

(: "دور المؤ  رررررررررا  التربويرررررررررة ورررررررررم مواجبررررررررررة 2020ا رررررررررماعية االرررررررررد عيرررررررررى الم ررررررررراو   
امفررررة  ررررروها ، ج ييررررة التربيرررررة، ، المجلدددددة التربويدددددةالشررررائفا : رؤيررررة ا تشرررررراوية"، 

 .2409: 2336، أكتوبر، ص ص 78ع 
الفربررررم لينشررررر القرررراهر : "، حددددروب مواحددددع التواصددددل االجتمددددااي(: "2016ايبرررراب ايي ررررة  
 .والتوهية
مجتمدددددع مدددددا بعدددددد المعلومدددددات: تددددد  ير ال دددددور  الصدددددنااية (: " 2019  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

"، الم ررررتقبة لث"حرررراث والدرا ررررا  المتقدمررررة، الفربررررم رابعددددة الدددد  األمددددن القددددوميال
 اإلمارا  الفربية المتحد . -لينشر والتوهية، أبو ظبم
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/دي ررمبر، 17ياألمددن السدديبرانيي،  (:2014ائررتالا الم رررية لالت رراة  مرر  أجررة الت ييررر  
مترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  عبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر الموقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة اةلكترونرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم: 
https://www.facebook.com/TECoalition/posts/8201416880440

74/ 
الحيدددا  الرحميدددة: ال قافدددة والسدددلطة والتميدددر االجتمدددااي فدددي (: "2018ترررم . ورررم . ريرررد  

  .الفبي ا م ت"ة "، ترجمة: نشو  ماهر  رم هللا، اصر االنترنت
(: "اإلرهررررررررراب ورررررررررم الف رررررررررر الرقمرررررررررم اإلرهررررررررراب 2018جمرررررررررا) عيرررررررررم اييرررررررررة الدهشرررررررررا   

المجلددددة الدوليددددة للبحددددو  فددددي  يررررا  مواجبترررر  "،اإللكترونررررم:  رررروره، مارررراطره،  ل
، يوليرررررو، ص 3، ع1، المؤ  رررررة الدوليرررررة قوررررراي الم رررررتقبة، مرررررجالعلدددددول التربويدددددة

 .121 -83ص 
ص ص (: "اإلطررار القررانونم لثمرر  ال رريبرانم وررم المنطقررة الفربيررة"، 2018جنررا  الاررور   

متررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  عيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الموقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة اةلكترونررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم: ، 32 -1
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/f
iles/s54_legal_framework_of_cybersecurity_in_arab_region_ar.

pdf 
(: " الثقاورررررة الفربيرررررة بررررري  الفولمرررررة والا و رررررية"، المرررررؤتمر الفيمرررررم 2002ح ررررر  حن رررررم   

الرا"ررررررة لكييررررررة اقداب وال نررررررو  بجامفررررررة ويالدي يررررررا  الثقاويررررررة الفربيررررررة برررررري  الفولمررررررة 
 كتدددداب  العولمددددة والهويددددةت، ،1998مررررايو  6-4ية(، وررررم ال تررررر  مرررر  والا و رررر

ا : دار مجررررررررردةو  لينشرررررررررر ، عمررررررررر2 رررررررررالع أبرررررررررو ا ررررررررر"ة و اررررررررررو   محررررررررررر ا(،  
 .والتوهية

جواسدددددديس الجيددددددل الرابددددددع مددددددن الحددددددروب: الطددددددابور (: "2015حنررررررا  أبررررررو ال رررررريا    
"،  نررررروه لينشرررررر والتوهيرررررة، الخدددددامس   مدددددن شاشدددددات الفضدددددا يات  لددددد  الميدددددادين

 .لقاهر ا
(: "دور التربيرررررة 1986رجرررررب عبرررررد الوهررررراب عبرررررد اليطيررررر)، أحمرررررد محمرررررود عبرررررد المطيرررررب  

مجلددددددة كليددددددة وررررررم مواجرررررر  الشررررررائفا  وتنميررررررة الرررررروعم القررررررومم: درا ررررررة ميدانيررررررة"، 
 .62-47، ص ص 2،  يية التربية، جامفة أ يو ، عالتربية
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مم: مبرررررام جديرررررد  (: "القررررريم اإلن رررررانية وال رررررالم الفرررررال2018رحررررراب أحمرررررد ال ررررريد اليمرررررانم  
، المر ررررررره الفربررررررررم ليتفيرررررررريم مسددددددددتقبل التربيددددددددة العربيددددددددةورررررررم ر ررررررررالة الجامفرررررررة"، 

 .224-177، مارس، ص ص 111، ع 25والتنمية، مج 
(: "التبديرررررردا  الدوليرررررررة واإلقييميررررررة و ثارهرررررررا عيررررررى الدولرررررررة 2019رنررررررا محمرررررررد عبررررررد الفرررررررا)  

لدراسددددددات المجلددددددة العلميددددددة لالم رررررررية  درا ررررررة حالررررررة حررررررروب الجيررررررة الرا"ررررررة("، 
، 10، جامفررررة قنررررا  ال ررررويس،  ييررررة التجررررار  "اإل ررررماعييية، مررررج التجاريددددة والبي يددددة

 .426 -396، ص ص 1،  4ع 
م عيررررررررى ا مرررررررر  (: " أثررررررررر شرررررررر" ا  التوا ررررررررة اةجتمرررررررراع2015ريررررررررم عبررررررررد هللا المفيرررررررر ر  

، جامفرررررررة  مجلدددددددة كليدددددددة التربيدددددددةم رررررررتو  الجررررررامفم "، لال  ررررررر  لرررررررد  طال"ررررررا  ا
 .634 -601ليو، ص ص ، يو 2،  164ا ههر، ع 

بإ ررررررردار قرررررررانو  تنظررررررريم :  2003( ل رررررررنة 10قرررررررانو  رقرررررررم  ي(: 2003رئا رررررررة الجمبوريرررررررة  
القرررررررراهر :  ،الجريددددددددد  الرسددددددددمية، 2003ل ررررررررنة  وبرايررررررررر 4ال ررررررررادر ، ياةت رررررررراة 

 البيئة الفامة لشئو  المطا"ة ا ميرية.
: بإ رررررررررردار قررررررررررانو   2008( ل ررررررررررنة 120قررررررررررانو  رقررررررررررم  ي(: 2008رررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

الجريددددددددددد  ، 2008ل ررررررررررنة  مررررررررررايو 22ال ررررررررررادر ، يبإنشررررررررررا  المحرررررررررراكم اةقت ررررررررررادية
 القاهر : البيئة الفامة لشئو  المطا"ة ا ميرية. ( تا"ة،21ع   ،الرسمية

: بتنظررررررررررريم التوقيرررررررررررة  2004( ل رررررررررررنة 15قرررررررررررانو  رقرررررررررررم  ي(: 2004رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
الجريدددددددددد  ، ياإللكترونرررررررررم وبإنشرررررررررا  هيئرررررررررة تنميرررررررررة  رررررررررناعة تكنولوجيرررررررررا المفيومرررررررررا 

 القاهر : البيئة الفامة لشئو  المطا"ة ا ميرية. ،الرسمية
م اوحرررررررة شررررررر   : ورررررررم  2018( ل رررررررنة 175قرررررررانو  رقرررررررم  ي(: 2018  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

الجريددددددددددد  ، 2018ل ررررررررررنة  أغ ررررررررررطس 14ال ررررررررررادر ، يجرررررررررررائم تقنيررررررررررة المفيومررررررررررا 
القررررررررررراهر : البيئرررررررررررة الفامرررررررررررة لشرررررررررررئو  المطرررررررررررا"ة  ( م ررررررررررررر   (،32ع   ،الرسدددددددددددمية

 ا ميرية.
: بإ ررررررررردار قرررررررررانو   2018( ل رررررررررنة 180قرررررررررانو  رقرررررررررم  (: "2018ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررر

 27ال ررررررررادر ، يتنظرررررررريم ال ررررررررحاوة واإلعررررررررالم والمجيررررررررس ا عيررررررررى لتنظرررررررريم اإلعررررررررالم
القررررررررراهر :  ( م ررررررررررر   (،34ع   ،الجريدددددددددد  الرسدددددددددمية، 2018ل رررررررررنة  أغ رررررررررطس
 امة لشئو  المطا"ة ا ميرية.البيئة الف
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 القددددومي األمددددن الدددد  الرابددددع الجيددددل حددددروب أ ددددر(: "2016هينررررب ح ررررنم عرررره الرررردي   
 المر ررررره ي، 2011)-(2016االسدددددالمية الدولدددددة تننددددديل حالدددددة: دراسدددددة العربدددددي

  ،واةقت ادية وال يا ية اة تراتيجية ليدرا ا  الفربم الديمقراطم
تربويرررررررررة مقترحرررررررررة لمواجبرررررررررة اإلرهررررررررراب (: " ليرررررررررا  2019 رررررررررحر عي رررررررررى محمرررررررررد اييرررررررررة  

اةلكترونرررررررم لرررررررد  طرررررررالب المرحيرررررررة الجامفيرررررررة مررررررر  وجبرررررررة نظرررررررر أع رررررررا  هيئرررررررة 
 ع،  ييرررررة التربيرررررة، جامفرررررة  ررررروها ، المجلدددددة التربويدددددةالتررررردريس بجامفرررررة أ ررررروا "، 

 .127 -79، وبراير، ص ص 58
(: "أثررررررر ال  ررررررائيا  عيررررررى القرررررريم وررررررم  ررررررو  2002 ررررررفيد إبررررررراهيم عبررررررد ال تررررررا  طفيمررررررة  

 .3، ع 8، القاهر ، مج مجلة دراسات تربوية واجتماايةفولمة الثقاوية"، ال
(: "مبرررررررددا  ا مررررررر  ال  رررررررر : درا رررررررة تحييييرررررررة 2019 رررررررفيد إ رررررررماعية عيرررررررم و اررررررررو   

، 26، المر ررررره الفربرررررم ليتفيررررريم والتنميرررررة، مرررررج مسدددددتقبل التربيدددددة العربيدددددةتربويرررررة"، 
  .383 -61، أكتوبر، ص ص 122ع 

(: "واقررررررة البيطجررررررة اإللكترونيررررررة برررررري  طررررررالب جامفررررررة 2017 رررررريو  حيمررررررم عيررررررم يو رررررر)  
م انيررررة الت يررررب عييبررررا"،  ، جامفررررة القرررراهر ، العلددددول التربويددددةمجلددددة بنررررم  رررروي) واا

 .118 -52، أكتوبر، ص ص 4، ع 25 يية الدرا ا  الفييا ليتربية، مج 
(: "دور المؤ  ررررررررررا  التربويررررررررررة وررررررررررم مواجبررررررررررة اإلرهرررررررررراب 2016 ررررررررررما  ه ريررررررررررا محمررررررررررد  

،  ييرررررة التربيرررررة التربيرررررة، جامفرررررة   رررررر الشررررري ، مجلدددددة كليدددددة التربيدددددة"، اإللكترونرررررم
 .343 -281، ص ص 1، ع 16مج 

مجلدددددددة (: "الحرررررررروب اةلكترونيرررررررة ورررررررم ظرررررررة ع رررررررر المفيومرررررررا "، 2017 رررررربيية هررررررراد   
، 4، مر رررررره اةمرررررررارا  ليدرا رررررررا  وال"حرررررروث اة رررررررتراتيجية، مرررررررج رمى اسدددددددتراتيجية

 .145 -122،  ص ص 14ع 
الخدددددامس: أسددددداليب التفجيدددددر ل احدددددروب الجيددددد(: "2019من ررررور    شرررراد  عبررررد الوهررررراب

اةمرررررارا  الفربيرررررة المتحرررررد :  الم رررررتقبة مدددددن الدددددداخل الددددد  السددددداحة الدوليدددددةي، 
 الفربم لينشر والتوهية.القاهر :  لث"حاث والدرا ا  المتقدمة، 

"، دراسدددة فدددي مقولدددة الدددواي واأليديولوجيدددة -الدددل اجتمدددام المعرفدددة(: "2004طررر  نجرررم  
   ندرية: دار المفروة الجامفية.ا 
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االرهددداب االلمتروندددي القدددو  فدددي العالحدددات الدوليدددة: نمدددا (: "2009عررراد) عبرررد ال رررادي  
"، القررررررراهر : مطبوعرررررررا  مر ررررررره الدرا رررررررا  ال يا رررررررية جديدددددددد وتحدددددددديات مختلفدددددددة

 واة تراتيجية، 
يرررررررررة (: " اإلمبرياليرررررررررة الثقاويرررررررررة ورررررررررم الفرررررررررالم الثالرررررررررث"، الترب1989عبرررررررررد الر رررررررررا الطفرررررررررا   

 .89-73، مارس، ص ص 12، ع رابطة التربية الحدي ةالمفا ر ، 
 مواحدددددع التواصدددددل االجتمدددددااي: نندددددر  ادددددن حدددددربي،(: "2019عثمرررررا  محمرررررد الررررردليمم   

 .212عما : دار غيدا  لينشر والتوهية، ص 
مقدمة في اإلحصاي الوصفي واالستداللي باستخدال (: "2008عه ح   عبد ال تا   

SPSS جد : اوارهم الفيمية ناشرو   موضواات مختار ت : الجزي ال ال ،"
. متا  عيى الموقة اإللكترونم: 541-540ص وم ت"ا ، ص

http://site.iugaza.edu.ps/mbarbakh/files/2010/02/questionaire_
.pdfanalyzis. 

"، حضايا التبعية اإلاالمية وال قافية في العالل ال ال (: "1984عواط) عبد الرحم   
  ي ية عالم المفروة، يونيو، الكوي : المجيس الوطنم ليثقاوة وال نو  واقداب.

انهيددددار وصددددعود الننددددال االاالمددددي الدددددولي: مددددن السدددديطر  (: "2012اروي أبررررو هيررررد  ورررر
 "، القاهر : عالم الكتب.احد  ل  تعدد األحطابال نا ية وهيمنة القطب الو 

(: "التفيرررررريم برررررري  تهييرررررر) وتنميررررررة الرررررروعم ال يا ررررررم لررررررد  1992ورررررراروي شرررررروقم البرررررروهم  
، 23، ع 9، القرررررررررراهر ، س التربيددددددددددة المعاصددددددددددر درا ررررررررررة تحييييررررررررررة"، -المتفيمرررررررررري 

 .107-77 بتمبر، ص ص 
اإلحصددددا ي  مندددداه  البحدددد  وطددددر  التحليددددل(: " 1991وررررؤاد أبررررو حطررررب، أمررررا)  ررررادي  

"، القرررررررراهر ، م ت"ررررررررة ا نجيررررررررو فددددددددي العلددددددددول النفسددددددددية والتربويددددددددة واالجتماايددددددددة
 الم رية.
مجلددددددة (: "أنطونيررررررو غرامشررررررم والفالقررررررة برررررري  المجتمررررررة والمثق رررررري ، 2018مررررررار  مجررررررد   

، مررررررررايو، ص 369، حررررررررهب التجمرررررررة الررررررروطنم التقرررررررردمم الوحررررررردو ، ع أدب ونقدددددددد
 .51 -41ص 

الشددددددر  األوسددددددا مددددددن الخالفددددددة  لدددددد   -هددددددابمتاهددددددة االر (: "2019محمررررررد الجنررررررد   
 .جموعة النية الفربية"، القاهر : ماالرهاب في الفضاي االلمتروني

http://site.iugaza.edu.ps/mbarbakh/files/2010/02/questionaire_analyzis.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/mbarbakh/files/2010/02/questionaire_analyzis.pdf
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"، و الررررررررة ال ررررررررحاوة الشددددددددا عات وكيدددددددد  نواجههددددددددا(: "2019محمررررررررد طيفرررررررر  عي ررررررررى   
 الفربية، 

: مر ررررررررره الابررررررررررا  "، الجيررررررررره مدددددددددن دروس اإلدار (: "  2020محمرررررررررد  مرررررررررا) م رررررررررط ى  
 .المبنية لإلدار 

حدددددروب الجيدددددل الرابدددددع بدددددين الروايدددددة (: " 2016الح رررررار  ليدرا رررررا  ال يا رررررية  مر ررررره 
 .دار ال"شير ليثقاوة والفيوم  :"، القاهر األمريكية والرواية المصرية

(: "تقيررررريم دور الجامفررررة ورررررم تحقيررررر  ا مررررر  ال  رررررر  2017منررررار من رررررور أحمرررررد من رررررور  
، ة التربيددددددةمجلددددددة كليددددددلطالببررررررا مرررررر  وجبررررررة نظرررررررهم واع ررررررا  هيئررررررة الترررررردريس"، 

 .638 -587، يناير، ص ص 1(،  172جامفة ا ههر، ع  
(: " دور الجامفرررررررا  ال رررررررفودية ورررررررم تنميرررررررة وعرررررررم 2015منرررررررى ورررررررؤاد إبرررررررراهيم الجراحرررررررم  

الشررررررررررر"اب باطررررررررررررور  الجرررررررررررررائم المفيوماتيررررررررررررة لرررررررررررردعم ق ررررررررررررايا م اوحررررررررررررة اإلرهرررررررررررراب 
 ي، ورحدددة امددددل مقدمددددة فدددي المددددمتمر الددددولي األول لمكافحددددة الجددددرا لاإللكترونرررم

، جامفررررررررة اإلمرررررررام محمررررررررد بررررررر   ررررررررفود اإل رررررررالمية،  ييررررررررة ICACC-المعلوماتيدددددددة
عيررررررروم الحا رررررررب والمفيومرررررررا ، الريررررررراي، المميكرررررررة الفربيرررررررة ال رررررررفودية، نررررررروومبر، 

 . 80-75ص ص 
، الكويرررررر  : المنظمررررررة "ال قافددددددة العربيددددددة واصددددددر المعلومددددددات(: " 2001نبيررررررة عيررررررم   

 .265لمفروة، ع الفربية ليتربية والثقاوة والفيوم،  ي ية عالم ا
"، القرررراهر : نب ررررة حددددروب الجيددددل الرابددددع -أنددددت جددددير ادددددوح(: " 2016نبيررررة ورررراروي  
 م ر.

(: "اتجاهررررررررا  النا"ررررررررة الم رررررررررية نحررررررررو إدار  2017نديررررررررة عبررررررررد النبررررررررم محمررررررررد القا ررررررررم  
المجلدددددة المصدددددرية المواقررررة اإلا"اريررررة قليرررررا  حررررروب الجيرررررة الرا"ررررة ورررررم م ررررر"، 

 ،  ييررررة اإلعررررالم، مر رررره "حرررروث الرررررأ  الفررررام، ، جامفررررة القررراهر لبحددددو  الددددرأل العددددال
 .59 -1،  بتمبر، ص ص 3، ع 16مج 

(: "واقررررة ا مرررر  ال  ررررر  لطررررالب الجامفررررة وررررم  ررررو  2011هاشررررم وررررتع هللا عبررررد الرررررحم   
تحرررررررديا  الفولمرررررررة الثقاويرررررررة: درا رررررررة حالرررررررة عيرررررررى طرررررررالب  ييرررررررة التربيرررررررة "المنيرررررررا"، 

، أكتررررروبر، ص 1،  2، ع 24، مرررررج مجلدددددة البحددددد  فدددددي التربيدددددة والدددددل الدددددنفس
 .92-1ص 
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 لتحقيرررررررررر  (: "محررررررررررو ا ميررررررررررة الرقميررررررررررة.. مررررررررررداال  2021  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
لتربرررررويي  الفررررررب، ، را"طرررررة امجلدددددة  بددددددااات تربويدددددةمتطي"رررررا  الف رررررر الرقمرررررم"، 

 . 78 -55، يناير، ص ص 16ع 
(: "ا "فررررررراد التربويررررررة لمواجبرررررررة 2012هرررررردية م ررررررط ى م رررررررط ى عبررررررد ال ترررررررا  الاررررررولم  

، جامفررررررة مجلددددددة جامعددددددة الطددددددا  ، ا داب والتربيددددددةظرررررراهر  إرهرررررراب اةنترنرررررر "، 
 .209 -177، أبرية، ص ص 7، ع2الطائ)، مج

اإلرهررررراب البيولررررروجم"، مترررررا  عيرررررى الموقرررررة وحرررررد  اإلنتربرررررو) لمنرررررة اإلرهررررراب البيولررررروجم : " 
 https://www.interpol.int/ar/4/5/7اةلكترونم: 

 /11 /"، ا حررررررردللقدددددددوات المسدددددددلحة 32النددددددددو  الت قيفيدددددددة ال(: "2020وهار  الاارجيرررررررة  
مترررررررررا  عيرررررررررى الموقرررررررررة   أكتررررررررروبر، القررررررررراهر : مر ررررررررره المنرررررررررار  ليمرررررررررؤتمرا  الدوليرررررررررة.

اةلكترونرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم: 
https://www.youtube.com/watch?v=N2fCzhzM4ts 

يرررررررة (: "مقومرررررررا  تنميرررررررة المررررررروارد ال"شررررررررية ا كاديم2018وة  محمرررررررود عبرررررررد هللا محمرررررررود  
مجلددددة كليددددة "، الواقررررة و رررريناريوها  الم ررررتقبة: بجامفررررة بنبررررا وررررم الف ررررر الرقمررررم

، ص 18س  ، 2، مررررررررج 1الفرررررررردد  -(90ع  ، جامفررررررررة   ررررررررر الشرررررررري ، ، التربيددددددددة
 .1087 -971 ص
 ، القاهر : دار الكتب الم رية.2 "، حرب المعلومات"(: 2017يا ر " ر  

"، بيرررررررو : يأورا  فددددددي التمنولوجيددددددا واالاددددددالل والديمقراطيددددددة(: 2004يحيرررررم اليحيرررررراو   
 دار الطييفة.

مجلددددددددددة الباحدددددددددد  (: "الحرررررررررررب الن  ررررررررررية اةلكترونيرررررررررة"، 2011ي رررررررررر  االررررررررررد إبرررررررررراهيم   
 .123 -109، ص ص 13، ع االاالمي
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