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 مقدمة العدد السابع 

والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه  ،بنعمته تتم الصالحات الحمد هلل الذي

 اجمعين....

 Global Institute forمجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث  االخير  فهذا هو العدد )السابع( 

Study and Research( Gisr-J) ا فيه عدد . كان عاما متميزا شاركن2015في عامها االول

من بحث . كانت  أكثر بمن باحث  أكثر وقد شارك من بلد عربي.  أكثر متميز من الباحثين من 

 هللا ..... بإذنبهمة وعزيمة  2016حيث ننطلق نحو العام  بداية تشجعنا على االستمرار

جراء هم إنتاجهم البحثي. فكما ان من واجبشر إسمى هو مساعدة الباحثين في نلقد كان هدفنا األ

لمسنا وجود نقص واضح في  وألننانتاج. فمن حقهم ايجاد وعاء نشر لهذا اإلحوث العلمية الب

لنذلل  انطلقنا باإلحباطجراءات معقدة وطويلة للنشر تصيب الباحثين أوعية النشر ، ولمسنا إ

 جراءات  ونختصر  الوقت مع المحافظة على جودة البحث المنشور.العقبات فنقلل اإل

تأثيرا على الشباب في المملكة العربية السعودية  كثر العدد ننشر بحثا بعنوان المواهب األفي هذا 

للباحثين الدكتور ناصر خطاب والدكتور محمد اسماعيل  من جامعة جدة في المملكة العربية 

 السعودية. نسال هللا التوفيق والمزيد من التقدم  للباحثين.

البحثية للباحثين في  االستشاراتسة والبحث  مستعدون لتقديم اننا في مجلة المعهد الدولي للدرا

 ،والتحليل االحصائي االنسب ،وطريقة اجراءات البحث ،عدد من الجوانب مثل : منهجية البحث

 ،وتصميم ادوات الدراسة وتفريغ البيانات

 ودناهم كما اننا نعد الباحثين بااللتزام بدقة التحكيم وسرعة اجراءات القبول والنشر كما ع

  ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال على المحرر التنفيذي على االيميل

j@hotmail.com-Gisr 

info@gisr.org.uk  
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 جسر( المعهد الدولي للدراسة والبحث  ) مجلة

Global institute for study and research journal(GISR-J) 

والباحثين والمتخصصين هيئة التدريس في الجامعات  ألعضاءتنشر المجلة البحوث 

 واالنجليزية. العربية باللغتين

يوما من استالمه  21والنشر تتن بسرعة حيث يتم تحكيم البحث خالل  التحكيم والمجلة عملية محكمة اجراءات

 يوما من قبوله بعد اجراءات التعديالت. 30وينشر خالل 

 رؤيتنا

لتطوير ونشر مجلة رائدة في الدراسة والبحث ، تنشر االنتاج العلمي لجميع الباحثين في كافة مجاالت البحث 

 .المعرفة، وفق معايير علمية عالية

  رسالتنا

 تسهيل النشر العلمي وازالة العوائق التي تمنع الباحثين من نشر انتاجهم

 هداف المجلةأ

 . البحث العلميرفع سوية 

 .المشاركة في نشر المعرفة باكبر قدر ممكن

 . ايجاد شبكة تواصل للباحثين في كافة المجاالت البحثية

 .ازالة العوائق التي تمنع او تؤخر النشر العلمي للباحثين

 .تسهيل وصول الجمهور الى نتائج البحث العلمي

 . زيادة االستفادة من البحث العلمي

 .دد من خالل نشر ابحاثهمدعم الباحثين الج

  .تقليل المدة الزمنية لنشر البحث العلمي مع عدم االخالل بجودته

 

 

 

 

http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#73696017
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#47874514
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#79999455


 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 f 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2015/ December  ISSN: 2397-0308      

Vo,1. No,7 

 تحرير في المجلةهيئة ال

 بريطانيا –التحرير د. حافظ الكرمي  هيئة رئيس

 بريطانيا –المحرر التنفيذي : د ابراهيم حماد 

 السعودية  –د. توفيق الرقب 

 االردن - بني مفرج محمد .د

    المحرر التنفيذي االردن - محمود محمد د. 

 السعودية - عودة محمد . الدعم الفني

  سكرتيرة التحرير : عبير خليل

 هيئة المحكمين

 د. محمود سيد علي أبو سيف

  د. عبد اسماعيل

 الجعافرة د.عبد السالم 

  د. نبيل المقابلة

 المجيدد. أحمد صادق عبد 
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 مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث

Global Institute for Study and Research( Gisr-J) 

 المجلة  معايير التحكيم
متوسط درجة  الدرجة المعيار 

 التحكيم

 مالحظات

 كلمة20ال يتجاوز  5 صياغة عنوان مناسب للبحث 

 كلمة 300ال يزيد عن   5 كنابة ملخص محكم 

شهور مضت  6يفقد البحث درجة عن كل   5 الجدة ) يكون بحث جديدا ( 

 من تاريخ اعداد البحث

 مدى اعتماد البحث على المصادر االصلية  5 االصالة 

مقدمة مختصرة توضح ماذا سيفعل   5 طريقة عرض المشكلة البحثية في المقدمة 

 الباحث في هذه البحث

   5 مستسل ومنطقيترتيب عناصر البحث بشكل  

   10 صياغة مشكلة البحث بطريقة علمية 

   5 اهمية البحث ومببراته وتطبيقاته 

مراجعة االدب النظري ومدى تغطيته  

 لموضوع الدراسة

 يجب مراعاة التسلسل والترابط  10

على االقل توثيق مرجع واحد منشور  في   5 حداثة المراجع 

 السنة التي سينشر فيها البحث

مناسبة منهجية البحث للموضوع ودقة  

 اجراءات البحث

10   

   10 دقة االساليب االساليب االحصائية المستخدمة 

 االمالء والنحو والصياغة  5 سالمة اللغة المستخدمة 

مناقشة النتائج بطريقة علمية وربطها باالدب  

 النظري

10   

سالمة التوثيق داخل البحث وكتابة المراجع  

الناصدار   APAفي نهاية البحث وفق نظام 

 السادس

5   

  79 100 المجموع 

  j@hotmail.com-gisrولمزيد من المعلومات يرجى االتصال على رئيس هيئة التحرير على االيميل:
info@gisr.org.uk 

 المحرر التنفيذي
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 *تأثيرا على الشباب في المملكة العربية السعودية ثكرر المواهب األ

  اسماعيل محمودالدكتور محمد  –الدكتور ناصر جمال خطاب 

  جامعة جدة -قسم التربية الخاصة 

 جدة –تم اعداد هذا البحث لصالح أكاديمية أثر لتنمية المواهب والمهارات * 

 شكر وتقدير

بالشكر والتقدير لمؤسسة سالم بن  جدة –أكاديمية أثر لتنمية المواهب والمهارات تتقدم 

 محفوظ الخيرية على دعمها لهذا البحث 

تأثيرا على الشباب في المملكة العربية السعودية،  كثر هدفت الدراسة الى التعرف على المواهب األالملخص 

حدى وخمسين تم اعداد استبانة لغايات الدراسة، تكونت االستبانة من اوقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي حيث 

ة وتكون من اربع عشرة فقرة ، والثاني : المواهب اإلعالميفقرة موزعة على ثالثة محاور، االول : المواهب 

الفنية األدائية  وتكون من اربع وعشرين فقرة ، والثالث: المواهب القيادية واإلدارية  وتكون من ثالث عشرة 

وللحصول على النتائج تم تحليل  من قادة الراي. 272ومن  الشباب 374منهم   646فقرة. شارك في الدراسة 

حيث تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية،  SPSSاجابات المشاركين  في الدراسة باستخدام برنامج 

المواهب  أكثر اشارت النتائج الى ان  وتم استخدم اختبار )ت( للفرق بين المتوسطات واستخدم تحليل التباين. 

 : الشباب هيتاثيرا على 

 2.85الفيسبوك و اليوتيوب وكان قيمة المتوسط ماعي مثل: تويتر والتعامل مع برامج التواصل االجت 

 .وكان قيمة المتوسط مع البرامج االجتماعية االلكترونية المصورة مثل برنامج سناب شات واالنستغرام التعامل  

2.71 

 . 2.56وكان قيمة المتوسط التطبيقات االلكترونية  

 )2.46  وكان قيمة المتوسط التدريب ) أن تكون مدربا 

 2.43    وكان قيمة المتوسط تحفيز اآلخرين 

ة و الفنية اإلعالميالى وجود  فروق دالة احصائية لصالح الذكور  في بعدي المواهب كما اشارت الدراسة الى انه 

لة احصائيا لصالح الشباب في بعدي وعدم وجود فرق دال احصائيا في المواهب القيادية. والى وجود فروق دا

ة وبعد المواهب الفنية. وعدم وجود فرق في بعد المواهب القيادي. كم اشارت النتائج الى وجود اإلعالميالمواهب 

ة اإلعالميان مستوى الداللة في المواهب متغير العمر، وحسب والفنية  ة اإلعالميفرق دال احصائيا في المواهب 

. وانه ال يوجد فرق دال بر بينما في المواهب الفنية واالدائية لصالح االعمار االصغر باتجاه االعمار االك

 .دراية واإلفي المواهب القيادية احصائيا 

 ة ، المواهب الفنية، المواهب القيادية.اإلعالميالكلمات المفتاحية : الموهبة ، الشباب ، قادة الراي ، المواهب 

 مقدمة:
مما أدى إلى   التغيرات السريعة الوافدة إلى  مجتمعاتنا من مصادر متعددة، يعيش الشباب مجموعة من 

وذلك نتيجة لتعرضه للعديد من المؤثرات الناتجة عن تلك  وقوعه في حيرة وافتقاده القدرة على تحديد ذاته،

ام المؤسسات ، ولذلك لوحظ اهتم التغيرات ، وخاصة في ظل التقدم الهائل في شتى النواحي تكنولوجيا ومعرفيا

 والهيئات االجتماعية بالشباب ، ألنهم هم 

الركيزة األساسية للمجتمع ،حيث ركزت عليهم من كافة الجوانب المختلفة صحيا ونفسيا واجتماعيا ، ألن فئة 

 الشباب تشكل أكبر الفئات العمرية حجما في المجتمعات النامية .

ويلقى استثمار المواهب لدى الشباب اهتماما كبيرا محليا وعالميا ؛ فقد أنشأت معظم الدول هيئات متخصصة 

لرعاية الشباب ، واالهتمام بهم حيث  يوجد فيها أفراد متخصصون ، ومؤهلون يقومون بوضع الخطط ، 

وتحقيق  ،إشباع حاجاتهم  والبرامج إلعداد الشباب ورعايته وفق أسس علمية ، وذلك لمساعدة الشباب على

سنة  24-15وبالتالي اإلفادة من أوقات فراغهم ، خاصة  " وأن الفئة العمرية  ، رغباتهم ، ومواجهة مشكالتهم

% من سكان المملكة العربية السعودية ، وهو ما يقارب "خمس المجتمع السعودي " .                          18. 1يقدر حجمها ب

United nation. (1991)                                               . 

وتعتبر فئة الموهوبين مصدرا ذا أهمية و قيمة كبرى للمجتمع حاضرا ومستقبال، حيث تمثل قدراتهم العقلية 

العالية مجاال خصبا ويسهم في حل الكثير من المشكالت العامة التي تواجه المجتمع المحلي، 
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ى المجتمعات التي تبحث عن وجود لها بين األمم المتقدمة أن تهتم برعاية الموهوبين، و ومن هنا كان لزاما عل

تستثمر طاقاتهم كي تصبح من المجتمعات اإلنتاجية ، ال المجتمعات االستهالكية، وتصبح مجتمعات مؤثرة 

سة جميع الجوانب ومحورية، ال مجتمعات متأثرة وهامشية، والعالم العربي أحوج ما يكون إلى االهتمام بدرا

المتعلقة بالموهوبين، ولذا فمن الضروري  أن تحتل الجهود المبذولة في هذا المجال موقعا متقدما في قائمة 

أولويات المربين ، والمرشدين ، والعاملين في مجاالت األسرة والتربية والتعليم ، والتنمية البشرية لتسليط الضوء 

استثمار مواهبهم ، وإبداعاتهم بطريقة تسهم في تطور المجتمع  وضمان على أساليب اكتشافهم ، ورعايتهم ، و

 ( . 2005أمنه ، واستقراره ، ومستقبله.  )الشيخلي، 

( إلى أن عملية تعليم الموهوبين والمتميزين بدأت حديثاً في مطلع القرن العشرين، وزادت 2003وتشير السرور )

من عالمات الذكاء التي كانت معتمدة  أكثر ، والمتميزين ليشمل  في السبعينات مع توسع مفهوم تربية الموهوبين

للكشف عن الطلبة الموهوبين ، والمتميزين حيث عّرف مكتب التربية األمريكي المتميز بأنه صاحب األداء 

، من مجموعة القدرات: العقلية العامة أكثر العالي مقارنة مع المجموعة العمرية التي ينتمي إليها في قدرة أو 

 والفنية، والقيادية، واإلبداعية، واألكاديمية، والبدنية.

من ناحية أخرى ؛ فقد ترتب على االهتمام بالموهوبين المزيد من الدراسات حول سماتهم االجتماعية والنفسية، 

صيل والعوامل المساعدة على تفوقهم، وإن ظل االهتمام مرّكزاً لفترة طويلة على الجوانب العقلية في تفسير التح

واتضح بعد ذلك أن التنبؤ بالنجاح على أساس القدرات العقلية  بنجاحهم؛  والتفوق المرتفع لهؤالء المتفوقين والتنبؤ

وحدها، محفوف بالمخاطر، إذ تبين أن أعداداً من الطالب مرتفعي الذكاء كان تحصيلهم أقل من مستواهم العقلي؛ 

مما يدل على وجود عوامل غير عقلية، )أو غير معرفية( ذات أهمية كبرى، وراء التفوق في التحصيل 

 .(Robinson & Moon, 2002)  األكاديمي

إال أن مناهجنا المدرسية ال تزال تركز على الجانب المعرفي ، ومن يسمع ، أو يشاهد ما يدور في صفوف 

مدارسنا يجد سيالً من الحقائق و، المعادالت ، والقوائم ، واألماكن ، والتواريخ التي يفرغها المعلمون في 

 (. 2006النفسي لعملية التعليم والتعلم. )جروان،  -النفعالي محاضراتهم دون اهتمام يذكر بالجانب ا

مما سبق يتبين أن الفروق بين األفراد ال تكمن فقط في قدراتهم المعرفية فحسب، بل في سماتهم االجتماعية  

من خالل ما توصل إليه في دراساته لشخصية Graves, 2008) والنفسية أيضا، وهو ما يؤكده جرفز)

الذاتية، ومستوى  والمسئولية الذات في الكفاءة المدرسية، إدراك :ركيزه على جوانب الشخصيةالموهوبين، وت

 القلق، ومفهوم الذات.

من ناحية أخرى يؤكد بعض الباحثين على أهمية سمات أخرى في شخصية الفرد؛ وتمثل عوامل مهمة وراء 

، باإلضافة للكمالية (leader ship)ية ، و القياد(Self-Confidence)تميزه وتفوقه، ومنها الثقة بالنفس 

(Perfectionism ( مما يفسر اإلخفاق الذي يعانيه بعض األفراد في المواقف االجتماعية )رغم ما لديهم من

قدرات عقلية فائقة(، والعجز عن استثمار الفرص إلقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع المحيطين، والفشل في 

عمل ، أو التحصيل العلمي، أو مع الزمالء واألقران، أو في التواصل الكفء مع تحقيق المكانة المالئمة في ال

اآلخرين، مما يؤدي إلى العزلة االجتماعية، والخجل في مواقف التفاعل االجتماعي، ومن شأن كل ذلك أن يشكل 

 عائقاً أمام تفوق الفرد، وعجزه عن تحقيق ذاته. 

( حيث تشير إلى أن األطفال (Wolters, 2003ة  ولترزويؤكد على ما تقدم دراسات عديدة مثل دراس

والمراهقين الذين تنقصهم سمات الشخصية اإليجابية في البعد النفسي و االجتماعي، يظهرون معدالً مرتفعاً من 

العدوانية وانحرافات السلوك، ويعانون من صعوبة االندماج مع األقران، ويتعرضون لمشكالت أكاديمية أخرى 

ب من المدرسة، وضعف اإلنجاز األكاديمي، وما يترتب على ذلك من مشكالت اجتماعية ونفسية تشمل التسر

ودراسة  (Dunleavy, 1997) متعددة في مستقبل حياتهم ، كذلك توضح دراسات أخرى مثل دراسة دان ليفي 

بين الفرد أهمية سمات الشخصية، وأثرها الواضح في نجاح العالقات االجتماعية  - (Frey, 2002 ) فري

واآلخرين، وإسهامها بدور إيجابي في تأكيد الصحة النفسية للفرد ،وتوافقه االجتماعي، وفي نجاحه في الحياة 

 عموما، وفي حياته األكاديمية والعملية بصورة خاصة.

 مشكلة الدراسة:
المملكذة العربيذة هذذه المواهذب تذأثيرا علذى الشذباب فذي  أكثذر جاءت هذذه الدراسذة كخطذوة ابتدائيذة للتعذرف علذى 

السعودية من وجهة نظر الشباب انفسهم ، ومن وجهة الخبراء العاملين معهم ، وفي ضوء نتائج هذذه الدراسذة ومذا 

تسفر عليه من بيانات سيمكن العاملين مع الشباب من اختيار المسار الصذحيح عنذد إعذداد البذرامج الخاصذة بتنميذة 

البرامج كونها تستهدف ميذول الشذباب أنفسذهم ، ورغبذاتهم وحاجذاتهم ،  المواهب مما يضمن لنا بإذن هللا نجاح تلك

تذأثيرا علذى  كثذر وقذد هذدفت الدراسذة إلذى التعذرف  علذى المواهذب والمهذارات األولم تفرض عليهم من الخارج، 
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الشباب السعودي من وجهة نظر عينة من قادة الذراي والشذباب السذعودي  ، وذلذك مذن خذالل اإلجابذة علذى أسذئلة 

 الدراسة التالية : 

 تساؤالت الدراسة:    
تأثيرا على الشباب السعودي من وجهة نظر عينة من قادة الرأي ،  كثر ما المواهب األالسؤال األول: 

 والشباب السعودي؟

 هل هناك فرق دال إحصائيا في األداء على أبعاد المواهب الرئيسيةني: السؤال الرا

 ، أوالبعد الفني واالدائي والبعد القيادي واإلداري( تبعا لمتغير الجنس؟ اإلعالمي)البعد  

، او البعد الفني اإلعالميهل هناك فرق في االداء على أبعاد المواهب الرئيسية ) البعد السؤال الرالث: 

 واألدائي والبعد القيادي واإلداري ( تبعا لمتغير الفئة ) الشباب وقادة الرأي(؟ 

 ، او البعد الفنياإلعالميهل هناك فرق في االداء على أبعاد المواهب الرئيسية ) البعد السؤال الرابع : 

 متغير العمر ؟ واألدائي والبعد القيادي واإلداري ( تبعا

         

 أهداف الدراسة :  
 يتمثل الهدف الرئيس للبحث الحالي الى :

تذذأثيرا علذذى الشذذباب السذذعودي مذذن وجهذذة نظذذر عينذذة مذذن قذذادة الذذرأي  كثذذر األ التعذذرف علذذى المواهذذب  -1

 والشباب السعودي. 

تذذأثيراً علذذى الشذذباب السذذعودي مذذن وجهذذة نظذذر قذذادة الذذرأي والشذذباب  كثذذر األ التعذذرف علذذى المواهذذب  -2

 السعودي حسب متغير الجنس. 

 تأثيراً من وجهة نظر الشباب)ذكور وإناث(.  كثر األالتعرف على المواهب   -3

 تأثيراً على الشباب السعودي من وجهة قادة الرأي.  كثر األالتعرف على المواهب   -4

، او البعذد ا لفنذي واألدائذي والبعذد القيذادي واإلداري ( اإلعالميية  )البعد التعرف على المواهب الرئيس  -5

 تبعا لمتغير الجنس.

 تأثيراً حسب متغير العمر. كثر األ التعرف على المواهب  -6

أهمية الدراسة : 

ل ما توصلت إليه بعض الدراسات السذابقة مذن أن وقذت الفذراب يصذبح مشذكلة تظهر أهمية الدراسة من خال  -1

 يعاني منها الفرد والمجتمع إذا لم يحسن استثمار هذا الوقت بشكل تربوي صحيح .

تذأثيرا علذى الشذباب مذن أجذل  كثذر األكما تبرز أهمية الدراسذة أيضذا مذن خذالل التوصذل إلذي أبذرز المواهذب  -2

 وتوجيهها ، وتنميتها بشكل علمي صحيح . استثمار هذه المواهب ،

 تمكذذن المخططذذين والقذذائمين علذذي  شذذئون رعايذذة الشذذباب مذذن وضذذع الخطذذط المناسذذبة إلشذذباع ميذذول الطذذالب -3

دراتهم  وحاجذذاتهم ، حسذذب المواهذذب التذذي يفضذذلونها ، وبالتذذالي يذذتم بنذذاء البذذرامج علذذى أسذذاس منطقذذي وقذذ

 الكتشاف المواهب ورعايتها .

ائج هذه الدراسة القائمين على برامج الشباب كيذف تتنذوع المواهذب بذاختالف الجذنس واخذتالف العمذر تزود نت -4

 مما يسهل تخصيص برامج رعاية للمواهب بما يتناسب والفئة العمرية وجنس الطالب.

 حــدود الدراسة :
وقد تم تقسيم  فئة الشبابفئة قادة الرأي و نتائج هذه الدراسة بالعينة المختارة ألغراض هذه الدراسة وهي دتتحد

سنة ( وكان  30سنة ، اكبر من  30 - 20سنة،  20المشاركين حسب العمر الى الفئات  التالية )  اقل من 

 ة والفنية والقيادية فقط.اإلعالميجدة ، وكذلك تتحد بالمواهب  من مدينةالمشاركون في الدراسة 

 الدراسة: المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في

 الموهبة :
والتي تنص على أن  اعتمد رينزولي في تعريفه المشهور للموهبة والتفوق إلى نتائج البحوث ، والدراسات السابقة

المتوسط،  اإلنسانية، وهي: قدرات عقلية فوق تفاعل ثالث مجموعات من السمات الموهبة ، والتفوق ناتجة من

الهمة( ومستويات مرتفعة من القدرات اإلبداعية مجال قيّم لألداء  )علويات مرتفعة من االلتزام بالمهماتومستو

 اإلنساني. 

 السلوك القيادي: 
النظريذة والتطبيقيذة ، ي محاولذة مذنهم لبيذان مجاالتهاوقد تطرق العديد من الباحثين والمفكذرين لموضذوع القيذادة فذ

بأنهعمليذة التذأثر فذي اآلخذرين ( 2002واختلف تبعاً لذلك تعريفات القيادة فيعرفهذا ) العميذان، 
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(.( أن القيذذادة هذذي Gallagher, J. (2002)فيما يذذرى نحذذو تحقيذذق أهذذداف وغايذذات المنظمذذة،وتوجيذذه جهذذودهم 

 عالقة تبادلية للسلطة والمصلحة المشتركة بين أولئك الذي اختيروا ليقودوا أولئك الذين قرروا أن يتبعوهم.

 Social Networking Sitesمواقع التواصل االجتماعي: 
 عبارة عن  شبكة الكترونية  تسمح للمستخدم إنشاء موقع خاص به مع إمكانية ربطه 

  بالمواقع األخرى  التابعة لألصدقاء من أجل التعرف عليهم ، ومعرفة هواياتهم ، وأخبارهم.

 الدراسات السابقة 
( إلي أن تدعيم العالقات االجتماعية مذن أهذم دوافذع اسذتثمار وقذت فذراب 1986) أشارت دراسة " أحمد الباحسين

الشباب ،الذي يؤدي إلي ارتفاع مستوي تحصذيلهم الدراسذي وارتفذاع قذدرتهم علذي أداء العمذل وإشذباع حاجذاتهم ، 

فقذد توصذلت ( 1990أساليب قضاء وقت الفراب هو مشاهدة التليفزيون ،أما دراسة "محمذود الشذناوي ) أكثر وأن 

 المواهذب،  مذن مذيلهم للمشذاركة فذي أكثذر االجتماعيذة ، والثقافيذة  المواهذب إلي أن الطالب يميلون للمشاركة في

(.  علذي أهميذة الذدعم الطالبذي فذي تأسذيس Estes, Lynn Roe (1995)والهوايات الحركية، ،كما أكدت دراسة 

الحذرم الجذامعي غيذر التقليذدي فذي جامعذة جنذوب ميسيسذيبي  المواهب ا لطالبية  والسمات الشخصية المختارة فى

بهدف تحديد العالقة بين المتغيرات الشخصية المختارة ، وميل الطالب  وبين إمكانية المشاركة في تأسيس النشذاط 

 الطالبي.

( إلذي وجذود مجموعذة مذن العوائذق منهذا : عذدم وضذوح أوقذات بذرامج 1995وانتهت نتائج دراسة سهام القبنذدي)

رعاية الشباب وأنشطتها ،محدودية كفاءة برامج رعاية الشذباب فذي تحقيذق أهذدافها، عذدم وجذود خطذة عمذل تضذم 

 فذذي(  1996محمذذد عبذذد السذذالم ) وانتهذذى" بذذرامج المواهذذب، وسذذوء توزيعهذذا علذذي الكليذذات ، ونقذذص اإلمكانذذات،

كليذة ، وأن اإلمكانذات الموجذودة حاليذا دراسته إلي أن نظام الدراسة ال يساعد علي ممارسة المواهب الترويحية بال

ال تتناسب مع أعداد الطالب ، كما أنه ال تتوفر ميزانيات كافية لجميذع المواهذب ،وأن المواهذب ال تراعذي الفذروق 

 الفردية بين الطالب ، وضعف البرامج المقدمة من الكلية.

علي طذالب كليذة المجتمذع بجامعذة التي أجريت  -(. Burnett, Daria Shockley (1996)وقد أكدت دراسة    

جنذذوب كاليفورنيذذا للتعذذرف علذذي العالقذذة بذذين نجذذاح الطالذذب وبذذين مشذذاركته فذذي المواهذذب فذذي المؤسسذذات فذذوق 

علذذي أهميذذة النشذذاط الطالبذذي ، ودوره فذذي زيذذادة اإلنجذذاز األكذذاديمي ومسذذتوي التحصذذيل ،أمذذا دراسذذة  –المتوسذذط 

1988"وجذذدي محمذذد بركذذات)
)

المواهذذب التذذي يقبذذل عليهذذا  أكثذذر المواهذذب الرياضذذية هذذي فقذذد توصذذلت إلذذي أن  

الطذذالب ، كمذذا أن مذذن أهذذم أسذذباب اإلحجذذام هذذو انشذذغال الطذذالب بالدراسذذة ، وعذذدم وجذذود وقذذت كذذاف لممارسذذة 

المواهب، وعدم وجود إعالم كاف عن هذه المواهب، وعدم التنويذع فذي المواهذب، وعذدم تذوفر اإلمكانذات الماديذة 

التذي أظهذرت أن النسذب العاليذة هذي سذلبية،  حيذث يكذون م( 2001ـــة)السامرائذـي ، القطذـوسوفي دراسوالفنية، 

نشاط الطالب فيه ضعيفاً مثل مشاهدة التلفزيون ، والفيديو وسماع الموسيقى ، والتسجيالت، أما النسذب المتوسذطة 

بداعيذة، التذي ينذدمج فيهذا الطالذب ؛ فقد كان أغلبها سلبياً، ونالذت النسذب المنخفضذة نشذاطات الطلبذة االبتكاريذة اإل

(2004بكليته في القراءة ، ولعب الكرة ، والعمل اليذدوي،أما دراسذة "خالذد العمذار)
 

فقذد انتهذت إلذي وجذود بعذض 

المعوقذذات التذذي تذذؤثر فذذي مشذذاركة الطذذالب مثذذل بعذذد السذذكن  وعذذدم وجذذود حذذوافز ماليذذة للمشذذاركين فذذي النشذذاط 

عذدد المشذرفين الرياضذيين ، وعذدم كفايذة األدوات الرياضذية المسذتخدمة،  الرياضي التنافسي ، ووجود نقذص فذي 

( دراسة أظهرت النتائج التاليذة : شذيوع مشذكالت األنشذطة ، وأوقذات الفذراب )بسذبب مذا 2005وأجرى األحمدي)

يذد.. يتميز به الموهوبون من حب االستطالع ، وتنوع االهتمامات والهوايات، وتعدد القذدرات، ورغبذتهم فذي التجد

الخ (و شيوع المشكالت االنفعاليذة ) يتسذمون بالحساسذية المرهفذة(، وعذدم شذيوع المشذكالت االجتماعية)يتسذمون 

األنشذطة  أكثذر (  إلذى  أن  2005محمذد محمذد )دراسذة  تكيفاً مع غيرهم من األفراد(، وأشارت نتذائج أكثر بأنهم 

لمذا يتمتذع بذه مذن عنصذر إثذارة وتشذويق وإشذباع ميذول إثارة إلقبال الطالب علي المسابقات هو النشاط الرياضذي 

الممارسين ورغباتهم يليه النشاط الفني لما له من فرص استثاره مهارات اإلبداع لدي الطالب ، ثم النشذاط الثقذافي 

(  دراسذة 2006وأجذرى دهمذش ، محمذد ) لتنوع مجاالته ، ثم النشاط االجتماعي ، ثم الجوالذة ، والخدمذة العامذة،

يها بضرورة االهتمام بتوفير اإلمكانذات الماديذة الالزمذة لممارسذة طذالب الجامعذة لألنشذطة الترويحيذة ، أوصى ف

ووضذذع بذذرامج ترويحيذذة متنوعذذة ، وشذذاملة للعديذذد مذذن األنشذذطة الترويحيذذة ، وتذذوفير أنشذذطة لذذذوي االحتياجذذات 

يذذ األنشذطة الترويحيذة واالهتمذام بعقذد الخاصة طبقا لطبيعتهم .و االهتمام بتعيين مشرفين وإخصائيين مذؤهلين لتنف

( فرقا في نوعية األفالم التي يهتم بها الذكور 2006)Peterson Pangالدورات التدريبية، ووجد بيترسون وبأنج 

أن نسبة  Clark, B.(2012)) الرعب والخيال العلمي( بينما تهتم اإلناث ) بالدراما واألفالم الرومانسية (،واشار 

%( من طلبة السنة التاسعة  فذي اإلبذالب عذن 7،9%  ( من طلبة السنة الرابعة لهم تجارب  مقارنة بنسبة )4،9)  

الجرائم االلكترونية بشكل عام  ، ومع أن معدالت العنف والتحرش كانذت أقذل إال أن  المعذدل يزيذد مذع تقذدم عمذر 
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ة  أبلغذوا عذن جريمذة العنذف عبذر اإلنترنذت  فذي حذين نسذبة )  % ( من طلبة السذنة الرابعذ1،4الطالب ، و نسبة ) 

 % ( من طلبة  السنة التاسعة  قد أبلغوا  عن هذه الجريمة.5،6

%( مذن المذراهقين األمذريكيين لذديهم 55والتي توصلت إلى أن )، Lenhart & Madden (2007)دراسة وفي 

ن هذذؤالء ال يشذذاركون مسذذتخدمي الشذذبكات %( مذذ66حسذذاب علذذى شذذبكات التواصذذل االجتمذذاعي، وأن مذذا نسذذبته )

%( مذن أولئذك الذذين يسذمحون للغيذر بذاالطالع علذذى 46األخذرى معلومذاتهم علذى هذذه الشذبكات، وأن مذا نسذذبته )

أوالً وللمذزاح والعبذث وعذدم الجديذة ثانيذاً. كمذا توصذلت  أنفسذهممعلوماتهم يزودون الغير بمعلومات مظللة لحماية 

يذذة المذذراهقين يسذذتخدمون شذذبكات التواصذذل االجتمذذاعي لكذذي يبقذذوا علذذى  اتصذذال مذذع الدراسذذة أيضذذا إلذذى أن غالب

%( من أفراد العينة شذعروا بذالخوف عنذدما تذم التواصذل معهذم مذن 23األصدقاء أو تكوين صداقات جديدة، وأن )

بذة أبنذائهم قبل غرباء عبر شبكات التواصل االجتماعي، كما توصلت الدراسة كذلك إلذى أن الوالذدين يقومذان بمراق

لمعرفة المواقع التي يتعرضون لها، وذلك من خالل بعض البرامج الخاصة بهذا الشأن أو من خذالل وضذع جهذاز 

، فقذد كشذفت أن Strano( 2008ودراسذة )الكمبيوتر في مكان عذام فذي المنذزل ومراقبذة األبنذاء بصذورة مباشرة.

(، للتأكيذذد علذذى رغبذذتهن فذذي Profile Imagesالمتزوجذذات مذذن أفذذراد العينذذة غالبذذا مذذا يقمذذن بتغييذذر صذذورهن )

الصداقة والعالقات الحميمية. كما كشفت الدراسة كذلك أن النساء المتزوجات والرجذال علذى حذد سذواء، يرغبذون 

بوضذذع الصذذور العائليذذة، التذذي تذذدلل علذذى العالقذذات الحميمذذة بذذين أفذذراد األسذذرة الواحذذدة ، وأن تفسذذير معذذاني هذذذه 

 يختلف من مبحوث آلخر وفقا للنوع االجتماعي،  الصوروتأويلها وفهمها

( بدراسذذة  توصذذلت إلذذى أن دافذذع التسذذلية والترفيذذه يذذأتي علذذى رأس دوافذذع اسذذتخدام طذذالب 2009وقذذام خضذذر )

، بينمذا جذاء دافذع خلذق صذداقات الدراسذة%( من إجمالي عينذة  69.9الجامعة لموقع الفيسبوك، وبنسبة مقدارها )

اآلخذذرين وتطذذوير عالقذذات اجتماعيذذة معهذذم فذذي المذذرتبتين الثانيذذة والثالثذذة، وبنسذذبة  جديذذدة، ودافذذع التواصذذل مذذع

 المشاركين في الدراسذة ألنفسذهم%( لكل منهما على التوالي، كما أوضحت الدراسة أن تقديم 37.5%( و)41.2)

%( 19.9بل )%(، مقا82.4كما هم بصدق وبدون أي تلوين أو خداع لآلخرين، كان لها النصيب األكبر وبنسبة )

أنفسذهم لآلخذرين باسذتخدام اسذم مسذتعار، كمذا توصذلت الدراسذة إلذى أن العبذارات التذي حظيذت  المشذاركينلتقديم 

بأعلى أهمية نسبية لدى طالب جامعذة القذاهرة والجامعذة البريطانيذة بمقيذاس ليكذرت الثالثذي تمثلذت فذي العبذارات  

(، يليها بذروز عبذارة 90.44ح على أخبار اآلخرين بوزن نسبي )التالية: "التعامل مع الموقع جعلني أشعر باالنفتا

%(، ثم ظهور عبارة "لقذد 83.09" أتخلص من  الشعور بالوحدة عندما أجلس على موقع الفيسبوك بوزن نسبي )

%(، 75.25قمت بتطوير عالقات اجتماعية عديدة من خالل التعامل مع الموقع" في المركز الثالث بوزن نسبي )

يعني غلبة الطابع اإليجابي على اآلثار االجتماعية المترتبة على استخدام طلبة الجامعات لموقع الفيسذبوك، ... مما 

(، فذي دراسذة توصذلت إلذى أن هنذاك ارتباطذاً سذلبياً بذين معذدل اسذتخدام المواقذع االجتماعيذة 2009وأشار حسن )

بيا أيضا بين معدل االستخدام وانخفاض مستوى ومستوى التفاعل االجتماعي بين األفراد، كما أن هناك ارتباطا سل

التحصذذيل الدراسذذي لذذدى أفذذراد العينذذة، وأن هنذذاك عالقذذة ارتباطيذذة إيجابيذذة بذذين زيذذادة معذذدل االسذذتخدام واتجذذاه 

نحذذو تكذذوين عالقذذات اجتماعيذذة ثابتذذة ومسذذتقرة وليسذذت عذذابرة، وأنذذه كلمذذا شذذعر االفذذراد بالخصوصذذية المشذاركين 

(  2010وقذام  بيذومي )تر زاد انعزالهم عن الواقع وانخفذض مسذتوى تفذاعلهم االجتمذاعي، باستخدام جهاز الكمبيو

بدراسة أشارت النتائج أن الثقة هي الدافع لمتابعة األفالم التسجيلية التاريخية مما يشذبع حذاجتهم للمعرفذة. وهذو مذا 

(، توصذلت إلذى 211دراسة الرعذود )يساعدهم على التنبؤ بالمستقبل كما أنها توفر مادة للحوار مع اآلخرين،وفي 

لذذدور شذذبكات التواصذذل االجتمذذاعي فذذي التغييذذر المشذذاركين أنذذه ال توجذذد فذذروق ذات داللذذة إحصذذائية فذذي تقذذدير 

السياسي في تونس ومصر تعزى للمتغيرات ) النوع االجتماعي، العمر، المؤهذل العلمذي، الخبذرة الصذحفية، نذوع 

( بدراسذذة 2011عضذذوية الصذذحفي فذذي النقابذذة(، وقامذذت منذذال  إسذذماعيل، )ة، الفتذذرة الزمنيذذة لاإلعالميذذالمؤسسذذة 

توصلت إلى العديد مذن النتذائج منهذا : جذاءت موهبذة الغنذاء فذي الترتيذب األول ، تلتهذا موهبذة الرسذم فذي الترتيذب 

الخذامس الثاني ، ثم موهبة العزف في الترتيذب الثالذث ، بعذدها موهبذة الشذعر فذي الترتيذب الرابذع ، وفذي الترتيذب 

تأتي موهبتي اإلشغال الفنية والزجل . الكلمذات المفتاحيذة : بذرامج األطفذال ر قذدرات األطفذال الموهذوبين ر إشذباع 

( قذذام بهذذا) مركذذز الرريذذة لدراسذذات الذذرأي العذذام ، السذذودان  ( فقذذد 2012احتياجذذاتهم، وأشذذارت دراسذذة تحليليذذة )

اقع)ضذذياع الوقذذت ، المواقذذع اإلباحيذذة ،اإلسذذاءة لآلخذذرين أشذذارت الدراسذذة إلذذى وجذذود سذذلبيات باسذذتخدام هذذذه المو

(، بدراسة أوضحت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللذة إحصذائية بذين 2012عالونة ) ،العزلة االجتماعية(، وقام

و أظهذرت السمات الديموغرافية للنقابيين وبين المشاركة في الحراك الجماهيري عبر مواقع التواصل االجتماعي،

( :  أن بعض الصور المنشذورة علذى شذبكات التواصذل االجتمذاعي قذد 2013دراسة نشرت في الواليات المتحدة)

تذذدفع المذذراهقين األميذذركيين إلذذى تصذذرفات تضذذر بصذذحتهم، كالشذذرب أو التذذدخين، بحسذذب تقريذذر إخبذذاري نشذذر 

صورا ألصذدقائهم وهذم « ماي سبيس»و أ« فيسبوك»األربعاء. واستنتجت الدراسة أن الشبان الذين يشاهدون على 

مذن غيذرهم إلذى التذدخين أو الشذرب. ونشذر موقذع  أكثذر يدخنون أو يشربون الكحول يميلذون 

(  تقريرا مطوالً حيث طالب معلمو مدارس أهالي  الطالب  2013ر11ر13اإلمارات اليوم ) 
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صفحات إباحية على تلذك المواقذع،  بضرورة تفحص حسابات األبناء على مواقع التواصل االجتماعي، بعد انتشار

وتحايذذل طذذالب مراهقذذون بذذإغالق المواقذذع اإلباحيذذة عبذذر اإلنترنذذت، ومشذذاهدتها عذذن طريذذق مواقذذع التواصذذل 

، علذى المسذتوى األكذاديمي للطلبذة، «تذويتر»و« فذيس بذوك»االجتماعي ، وحذروا من مخاطر تلذك المواقذع، مثذل 

ياً يؤثر في مستوى الطلبة ، ويضذر بمسذتواهم الدراسذي، وأشذار موقذع مشيرين إلى أن ارتياد مثل تلك المواقع يوم

( إلى وجود ظاهرة التأخر عن الحضور إلى المدرسة فذي الصذباح وقذد 2013ر9ر11الرياض كوم االلكتروني  ) 

تذذم اسذذتطالع  راء اآلبذذاء واألمهذذات ، والمعلمذذين ، والمعلمذذات عذذن أسذذباب هذذذا التذذأخر ، وذكذذر بعضذذهم أسذذباباً : 

مارسة األلعاب االلكترونيَّة عبر أجهزتهم الذكيَّة، إلى جانب تصذفحح اإلنترنذت عبذر م   شاهدة البرامج التلفزيونيَّة و م 

( حول استخدام اإلنتر نت في أوقات الفراب عند عينة من من 2015وفي دراسة )أبو شعيرة،  أجهزتهم المحمولة،

 7.7400حذث ان متوسذط وقذت الفذراب الكلذي للمشذاركين   طالب قسم التربية  الخاصة في جامعة جذدة وجذد البا

سذذاعة يوميذذا ، وأنهذذم يقضذذون سذذاعات كثيذذرة فذذي اسذذتخدام اإلنترنذذت، وقذذد كذذان متوسذذط اسذذتخدام اإلنترنذذت الكلذذي 

 مواقع اإلنترنت تصفحا هي اإلنستغرام ثم التويتر.  أكثر أن  5.8400للمشاركين   

(  أن جميذع القذادة يحملذون صذفات ومهذارات Hollander & Offermann, 1990وبذين هوالنذدر وأوفرمذان) 

أساسية عالمية وعامة، غالبا ما تكون وراثية وقابلة للتطبيق في كافة المواقف ولكنها اتفقت جميعها في البحث عن 

ن أثر القيادة على العاملين ، وإحداث التغيير المؤسسي وتشمل) المرونة والطالقة واألصالة وحل المشكالت(، ومذ

(  Charismatic Leadershipأهم النظريات التي ركذزت علذى "سذمات القائذد" نظريذة "القيذادة الكاريزماتيذة" )

أي امتالك الفرد صفات ، وسلوكيات غير اعتيادية بحيث يلقى إعجاب اآلخرين ، وثقذتهم ، واحتذرامهم ، وبالتذالي 

إلذى أن القيذادة االبداعيذة   (Charnov & Montana, 1993) يشذير مونتانذا وشذارنوفيعتبرونذه قائذدا لهذم ، و

"هذذي عمليذذة إيحذذاء أو تذذأثير فذذي اآلخذذرين لجعلهذذم يعملذذون بذذالتزام عذذال ومثذذابرة فذذي إنجازالمهذذام المطلوبذذة مذذنهم 

وتأديتهذذا. فالقيذذادة تهذذتم بكيفيذذة بنذذاء التذذزام اآلخذذرين وتحفيذذزهم  لذذدفعهم السذذتخدام مهذذاراتهم فذذي تنفيذذذ األنشذذطة ، 

(  يرى من ناحيذة أخذرى أن هنذاك فروقذا تكمذن بذين األمذم Hofstede,1993، ولكن هوفستد)." وتحقيق األهداف

والثقافذذات المختلفذذة فذذي كيفيذذة ممارسذذة أسذذاليب القيذذادة  اإلبداعيذذة مذذن حيذذث الميذذل نحذذو السذذلطة والمركزيذذة ، أو 

دل ويجذذذذذذذا وتحقيذذذذذذذق األهذذذذذذذداف، الالمركزيذذذذذذذة ، وتطبيذذذذذذذق القذذذذذذذوانين واإلجذذذذذذذراءات فذذذذذذذي تنفيذذذذذذذذ العمذذذذذذذل،

(Hersey&Blanchard,1994 أن األسذذلوب القيذذادي األفضذذل فذذي جميذذع األحذذوال تحكمذذه عوامذذل الموقذذف أو )

ويتحكم به بشكل خاص مدى استعداد العاملين للعمل والسلوك في مواقف معينة ؛ فذالموقف هذو  الحالة التي تتطلبه

ويؤيذذده  الذذذي يحذذدد تذذوارم القائذذد ألن يذذولي اهتمامذذه بالعمذذل ، أو بمشذذاعر العذذاملين ، وبنذذاء عالقذذات جيذذدة معهذذم،

(House, 1995في دراسذته إلذى أن نظريذات القيذادة تنحذى منهجذا أميركيذا ، وتختلذ ) ف فذي ممارسذتها عذن بذاقي

 & Zackاألمذذم حيذذث تركذذز علذذى العذذاملين ، واإلنتذذاج معذذا ، وعلذذى األسذذلوب الذذديمقراطي فذذي العمذذل، ويؤكذذد)

McKenney, 1995 ، علذذى دور القذذادة فذذي حفذذز العذذاملين وتحقيذذق مشذذاركتهم ، وخلذذق الثقذذة المتبادلذذة بيذذنهم )

يا ، وضمان التزام العاملين بها. ويقترح الباحثان أنذه بإمكذان وتطوير البرامج ، والعمل على تطبيقها في التكنولوج

اإلدارة تحقيذذق ذلذذك بإيجذذاد الهيكذذل التنظيمذذي المسذذاند والثقافذذة المؤسسذذية المتميذذزة اللذذذان يعمذذالن معذذا علذذى تقذذديم 

قذذول اآلليذذات والوسذذائل المناسذذبة السذذتخدام أدوات تكنولوجيذذا المعلومذذات فذذي الكشذذف عذذن المعرفذذة الكامنذذة فذذي ع

 ,Den Hartogالعاملين ، والتجديد الدائم للمعرفة المؤسسية ، وتهيئة األفراد للتأقلم واالنتماء المؤسسي، ويؤكد )

et al., 1999 أن القيادة هي عملية هامة وأساسية في جميع المنظمات ولذا فإن وجودها ال يقتصر على أمة دون )

مجتمعذات ومذا يختلذف بينهذا هذو فيمذا يمكذن اعتبذاره األسذلوب أخرى فهي موجودة وممارسة في كافذة الثقافذات وال

تأثيرا في اآلخرين لتحقيق األهداف. ويضيف دين هارتوب وزمالئه أنه يمكن أحيانذا تفسذير هذذا االخذتالف  كثر األ

ا بسبب اختالف القيم المجتمعية السائدة مما يدفع أصحاب األعمال والشركات العالمية، التي تدرس إمكانات دخوله

لالستثمار في دول أخذرى مذن خذالل الشذراكة أو االنذدماج مذع شذركات عالميذة أو محليذة أخذرى، إلذى دراسذة قذيم 

الثقافة الوطنية والبحث عن العناصر التي قد تميذز الشذعوب ، والمجتمعذات عذن بعضذها الذبعض ، ومذدى انعكذاس 

 ,Agrawal & Krishnanمعذة أوهذايو )هذذه القذيم فذي أسذاليب قياديذة ، وثقافذة تنظيميذة معينذة، وفذي دراسذة جا

(. الذي يسعى لبناء عالقات جيدة مع العاملين ، وكسب ثقتهم ، واحترامهم ، وحل مشاكلهم ، وإبداء الرغبذة 2000

فذذي إشذذراكهم ، والتسذذاهل معهذذم فذذي األداء. وغالبذذا مذذا تذذتحكم قذذيم الخيذذر فذذي هذذذا النذذوع مذذن القذذادة الذذذين غالبذذا مذذا 

( أن Drucker, 2003ولية تجاه اآلخرين للحصذول علذى القبذول االجتمذاعي، ويؤكذد )يتصرفون بحس من المسؤ

اقتصذذاد المعرفذذة يتطلذذب تذذوفر مهذذارات إبداعيذذة خاصذذة فذذي القذذادة ، والمذذديرين التنفيذذذيين إليجذذاد هياكذذل تنظيميذذة 

ين. فالوصذفات الخاصذة مالئمة تسهم في تيسير التعاون ، وتعزيز عملية التعلم ، وتشجيع تبادل المعرفة بين العذامل

بتحقيق النجاح التنظيمي في اقتصاد المعرفة تتناقض مع أسلوب القيادة الهرمية التسلطية التي تفقد مبررهذا ، ويذتم 

مقاومتها، ويقترح أنه عندما تهدف اإلدارة إلى تكوين فريق عمل مبذدع وقذادر علذى أداء العمذل بكفذاءة واسذتقاللية 

والتعاون" وإقامة نظام لتشجيع العذاملين علذى األداء الكذفء  يصبح اعتماد أسلوب "المشاركة

 ,Hofstedeأقرب إلى تحقيق نتذائج أفضذل علذى المنظمذة وفذي تحقيذق أهذدافها،  كمذا يذرى )
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أن األسرة والمجتمع يقومان بعمليذة برمجذة عقليذة للفذرد بمجموعذة مذن القذيم والمعتقذدات يذتم تناقلهذا مذن   (2003

ذلذذك أسذذاس الثقافذذة الوطنيذذة لهذذذا المجتمذذع. ويقذذوم أفذذراد المجتمذذع بنقذذل هذذذه القذذيم  جيذذل إلذذى جيذذل، وتشذذكل بعذذد

والمعتقدات إلى داخل مؤسساتهم ويعكسونها بأساليب وممارسات خاصة في التنظيم ، والرقابة ، والقيادة ، واتخذاذ 

(  علذى أهميذة دور Schein, 2004القرار ، وحل المشاكل ، والتفاعل مع العاملين بطريقة معينة، ويؤكذد شذاين )

القائد ، وبخاصة القائد المؤسس على خلذق ثقافذة تنظيميذة تقذوم علذى االعتذراف بذدور العذاملين ، وإيمذانهم بالقذدرة 

( إلذى أن القيذادة المالئمذة فذي مجتمعذات المعرفذة Sabri, 2007على التقدم حسب ررية القائد،وتوصلت صذبري )

و المسذتقبل ، والتذي تذؤمن أن التغييذر ال يمكذن أن يذتم دون تعذاون اإلدارة هي القيادة التذي تمتلذك رريذة التوجذه نحذ

ويضذذذذذذذذذذذذذذذذيف  بالعمل مع العاملين كفريق واحد ، وقبول مشاركتهم في اتخاذ القرارات ، وتحديد االستراتيجيات، 

Newman, J. (2005)المفتذاح  ((. أن القيادة القادرة على تحقيق الثقافذة  التنظيميذة المرتكذزة علذى المعرفذة هذي

الرئيس في نقل المعرفة وتبادلها بنجاح في عصر اقتصاد المعرفة. فتحقيق الثقافة التنظيمية القوية يؤدي إلى نجاح 

المنظمة في االقتصاد المبني على المعرفة ألن ثقافة المؤسسذة هذي محصذلة للسذلوك الجمذاعي ألعضذائها. إضذافة 

صياغة السذلوك الفذردي وتحديذده ، والتذأثير بذه عذن طريذق تحديذد إلى ذلك فإن الثقافة المؤسسية تسهم بدورها في 

األهداف المتكيفة مذع األداء، وتقذديم التشذجيع لألفذراد الملتذزمين بمعذايير عاليذة مذن األداء، وجعذل العمذل مصذدراً 

 ,Prince)بذرنس  للرضا، وتوزيع األدوار القيادية على نحو يمكنذه تحسذين مهذارات العذاملين وتعزيزهذا ،ويشذير

أن مهمة القيادة ودورها سابقا كانت تركز على تحقيذق نجذاح المنظمذة ، ولكذن مذع التطذورات المهمذة فذي  (2008

ممذا بيئة األعمال الحديثة أصبح هناك ضرورة للبحث عن نموذج جديد للقيادة يتذواءم مذع هذذه التطذورات العالميذة 

ميذة العمذل علذى الذتخلص مذن األسذاليب القياديذة حدا بمؤسسات األعمال وبخاصة في االقتصذاديات الناشذئة ، والنا

 التقليدية بفعل عوامل ثقافية ومجتمعية مختلفة والتي أصبحت غير قادرة على مواكبة التحوالت العالمية،

( أنه ليس هناك نمط أفضل من اآلخر وكثير من المنظمات ال يمكنها أن تحذدد Dwyer, 2008ولذلك يرى دوير )

وإنما يعتمد ذلك بشذكل كبيذر علذى سذلوكيات المذديرين ، ومذدى اهتمذامهم بالعمذل والعذاملين،  مسارا معينا للقيادة ، 

فذي عذالم األعمذال المعاصذرة المتسذم أنذه  ( ,The Economist, January, 2015)وتشذير مجلذة اإلكنومسذت 

ام فذي موضذوع القيذادة بالتغير المستمر لمواكبة تنامي دور العولمة ، وثذورة المعرفذة ، والمعلومذات يتزايذد االهتمذ

، والبحث عن الذدور الذذي سذيطلع بذه الجيذل الجديذد مذن القذادة الفذاعلين ،  ، وتطوير مهارات الموهوبين  اإلدارية

 والمهارات اإلبداعية التي سيحتاجونها للتمكن من إدارة وتوجيه مؤسسات األعمال ، والمجتمع بنجاح. 

 

إجراءات الدراسة 

تذأثيرا علذى الشذباب فذي  كثذر تمثلت اجراءات الدراسة في بناء األدوات التشخيصية لتقيذيم وحصذر " المواهذب األ

إحصذائيا، ونظذرا  المملكة العربية السعودية"، وتطبيق األدوات علذى عينذة الدراسذة ، وتفريذغ البيانذات ومعالجتهذا

لتنوع العينة واختالف الهدف من التشخيص لدى كذل منهذا، فقذد تذم بنذاء األداة المناسذبة للتطبيذق علذى كذل فئذة مذن 

 عينة الدراسة الحالية على النحو التالي:

استخدم الباحثون المنهج الوصفي في الدراسة الحالية ، وذلك نظرا لطبيعذة الدراسذة، حيذث تذم  منهج الدراسة : 

 تأثيراً على الشباب من خالل استطالع  راء الطالب والطالبات والخبراء.  كثر وصف المواهب األ

 (1شخصا  من قادة الراي ومن الشباب السعودي كما بجدول) 646عينة الدراسة وخصائصها: شارك بالدراسة 

 ( توزيع المشاركين في الدراسة1جدول )                     

 

  الفئة

 الكلي قادة الراي الشباب

 الجنس

 

 417 204 213 ذثكر

 64.5% 75% 57% النسبة

 229 68 161 انرى

 35.5% 30% 43% النسبة

 646 272 374 المجموع الكلي             

 100% %43% %57% النسبة الكلية            
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 أدوات الدراسة : 
 الدراسة وقد تم  االستناد إلى عدة مصادر لبنائها. وهذه المصادر هي: تم ا ستخدام استبانة بنيت الغراض

 األدبيات التربوية المتعلقة بمفاهيم وتجارب الموهبة والموهوبين.  -

 المشاريع التطويرية المتعلقة بالموهوبين، و بعض التجارب الوطنية والدولية.  -

دراسة ، واالطالع علي الدراسذات السذابقة ذات وبعد اطالع الباحث علي األدبيات المرتبطة بموضوع ال 

الصلة بالموضوع ، تم االعتماد بصورة أساسية علي االستبانه الموجهة للشباب والخبراء وتم بناء االستبانة حسب 

 الخطوات التالية :

لذى إجراء مقابالت فردية مذع الشذباب والخبذراء كعينذة اسذتطالعية لجمذع أكبذر عذدد مذن المواهذب التذي تذؤثر ع-1

 الشباب .

 اإلعالميتبويب االستبانة على ثالثة أبعاد رئيسية حسب نتائج العينة االستطالعية هي : البعد الفني والقيادي و -2

. 

تحكيم االستبانة من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من جملة درجة الذدكتوراة فذي التخصصذات التربويذة ، -3

 ومن بعض الخبراء في الموهبة .

 ستبانة بناء على توجيهات المحكمين .تعديل اال-4

 تحويل االستبانة إلى برنامج إلكتروني لسهولة توصيلها وتعبأتها من أفراد العينة .-7

 بناءأدوات الدراسة : 

أساسين: األول لجمذع بيانذات المشذاركين،  بعد االطالع على األدب النظري ، تم تصميم استبيان يتكون من جزئين

فقرة موزعة على ثالثة أبعاد هذي المواهذب والمهذارات  51والثاني فيه فقرات االستبيان. وكانت فقرات االستبيان 

( فقذذرة، والبعذذد الثالذذث المواهذذب 24( فقذذرة، والبعذذد الثذذاني المواهذذب والمهذذارات الفنيذذة واألدائيذذة )14ة ) اإلعالميذذ

 ( فقرة.  13قيادية واإلدارية )والمهارات ال

 صدق األداة :

تم حساب صدق األداة من خالل : صدق المحكمذين ، وصذدق البنذاء وذلذك بحسذاب معذامالت االرتبذاط بذين األداء 

 (3على فقرات المقياس و الدرجة الكلية على البعد الذي تنتمي إليه الفقرة كما في الجدول )

 

 ين العبارة والدرجة الكلية للب عد الذي تنتمي إليه العبارة( معامالت ارتباط بيرسون ب3جدول )

 

المواهبببب والماببببارات  

 ة اإلعالمي
 المواهب والماارات الفنية واالدائية 

المواهب  والماارات القياديبة 

 واالدارية

رقبببببببببببببببم 

 العبارة

معامببببببببببل 

 االرتباط

رقببببببببببببم 

 العبارة

معامبببببببببببببببببببببل  

 االرتباط

رقببببببببببببم   

 العبارة

معامببببببببببببببببل 

 االرتباط

 رقم  

 العبارة 

 معامل االرتباط

1 0.567** 1 0.469** 13 0.601** 1 .662** 

2 0.544** 2 0.443** 14 0.469** 2 .657** 

3 0.556** 3 0.560** 15 .524** 3 .726** 

4 0.566** 4 0.461** 16 .390** 4 .793** 

5 0.671** 5 0.569** 17 .370** 5 .774** 

6 0.624** 6 0.576** 18 .553** 6 .783** 

7 0.571** 7 0.545** 19 .479** 7 .786** 

8 0.675** 8 0.569** 20 .612** 8 .780** 

9 0.545** 9 0.669** 21 .633** 9 .773** 

10 0.585** 10 0.543** 22 .545** 10 .779** 

11 0.430** 11 0.618** 23 .404** 11 .535** 

12 0.362** 12 0.621** 24 .485** 12 .521** 

 13 0.452**     13 .539** 

 
14 0.567**      

 ( 0.01** دالة احصائياً عند مستوى الداللة )
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تذم حسذاب معذامالت  ( إلى أن كل معامالت االرتباط دالة إحصائية مما يشير إلى صدق مقبول.كما3يشير جدول )

 (.4االرتباط بين األداء على الدرجة الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية على المقياس كما في الجدول )

 

 ( معامالت االرتباط بين األداء على الدرجة الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية على المقياس4جدول )

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية االبعاد

 **0.760 ةاإلعالميالمواهب 

 **0.906 المواهب الفنية واألدائية

 **0.816 المواهب القيادية واإلدارية 

                  
 ( 5كما تم حساب ثبات المقياس بالطريقة النصفية كما في الجدول رفم )

 

 ( معامالت الثبات بالتجزئة النصفية5جدول ) 

 االبعاد
 ثبات التجزئة النصفية عدد الفقرات

 14 ةاإلعالميالمواهب 
0.704 

 24 المواهب الفنية األدائية
0.827 

 13 المواهب القيادية واإلدارية
0.828 

  51 الدرجة الكلية للمقياس

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 
تذذم تحليذذل المعلومذذات واسذذتخراج النتذذائج وعرضذذها باسذذتخدام األسذذاليب اإلحصذذائية وفذذق برنذذامج الحذذذزم       

 ،ومن األساليب اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة : SPSSاإلحصائية لمجال العلوم االجتماعية 

 التكرارات . -أ

 النسب المئوية -ب 

 المتوسطات الحسابية -ج

 كرونباخ " -ا معامل الثبات " ألف -د 

 لحساب معامل االرتباط . PERSSONمعادلة بيرسون  -هـ

 

  : الدراسة نتائج 

 
تأثيرا على الشباب السعودي مذن وجهذة نظذر عينذة مذن قذادة  كثر ما المواهب األ: لالجابة على السؤال االول

 الرأي ، والشباب السعودي؟

تم حساب المتوسطات الكلية  لفقرات المقياس حيث حسب لكل فقرة على حدة  بغض النظر عن البعد كما في 

 ( 6الجدول رقم )
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تاثيرا على الشباب السعودي من وجهة نظر عينة من قادة الراي والشباب  كثر ( المواهب األ6جدول رقم )

 السعودي

 
االنحراف  المتوسط  ن الفقرة 

 المعياري 

 43063. 2.8560 646 التعامل مع برامج التواصل االجتماعي مثل: تويتر و الفيسبوك و اليوتيوب  .1

 61957. 2.7152 646 مع البرامج االجتماعية االلكترونية المصورة مثل برنامج سناب شات واالنستغرام التعامل  .2

 68013. 2.5697 646 التطبيقات االلكترونية  .3

 67370. 2.4659 646 مدربا(التدريب ) أن تكون   .4

 75981. 2.4303 646 تحفيز اآلخرين  .5

 75096. 2.4056 646 حل المشكالت  .6

 79482. 2.3885 646 اتخاذ القرار  .7

 79243. 2.3854 646 التفكير اإلبداعي  .8

 80962. 2.3839 646 التخطيط  .9

 82103. 2.3839 646 النشيد –الغناء   .10

 77616. 2.3824 646 الجماعي(مهارات عمل الفريق ) العمل   .11

 78315. 2.3762 646 مهارات القيادة ) إعداد القادة(  .12

 81224. 2.3529 646 مثل اخراج االفالم والمسلسالت اإلعالمياالخراج   .13

 74837. 2.3514 646 التصوير التلفزيوني  .14

 77192. 2.3467 646 إدارة وإنشاء المشاريع  .15

 79803. 2.3297 646 )مثل مقابلة شخص مشهور(ة اإلعالميالمقابالت الصحفية و  .16

 78832. 2.3127 646 التمثيل والتقليد  .17

 78802. 2.2957 646 ريادة األعمال  .18

 87067. 2.2755 646 إدارة الوقت  .19

 79080. 2.2446 646 التصوير الفوتوغرافي ) الصحفي(  .20

 80626. 2.2384 646 التسويق  .21

 81005. 2.1997 646 مهارات العمل التطوعي  .22

 80178. 2.1981 646 ة ) مذيع(اإلعالميتقديم وعرض البرامج   .23

 81196. 2.1749 646 تطوير المؤسسات  .24

 98615. 2.1022 646 التجميل  .25

 87980. 2.1022 646 تعديل السيارات  .26

 85805. 2.0573 646 الكتابة والتحرير الصحفي )الصحافة االلكترونية(  .27

 88336. 2.0511 646 تطوير األجهزة وصيانتها  .28

 87158. 2.0062 646 االلقاء والخطابة  .29

 86713. 1.9954 646 مصمم جرافيك  .30

 84997. 1.9938 646 الرسم الكاريكاتيري  .31

 83613. 1.9892 646 إعداد المواد )الحقائب ( التدريبية  .32

 88625. 1.9536 646 هندسة الصوت  .33

 92453. 1.9489 646 كتابة السيناريو  .34

 90818. 1.9443 646 الديكورتصميم   .35

 79416. 1.9102 646 الرسم الحر  .36

 84121. 1.9071 646 ة ) صحافة اذاعة تلفزيون(اإلعالميالتقارير  اعداد  .37

 81218. 1.8607 646 مع المدونات االلكترونية التعامل  .38

 94737. 1.8576 646 فن الذوق العام )االتيكيت(  .39

 86769. 1.8560 646 التاليف  .40

 80426. 1.8437 646 التصميم الفني  .41

 94589. 1.7848 646 العزف  .42

 95443. 1.7724 646 تصميم المالبس  .43

 96277. 1.7539 646 إعداد الطعام   .44

 83376. 1.7523 646 تاليف الشعر  .45

 87366. 1.6192 646 ة ) المطويات والبروشورات(اإلعالميتصميم واخراج المواد   .46

 91341. 1.6068 646 الخط  .47

 98738. 1.5851 646 تصميم المجوهرات  .48

 86906. 1.4396 646 واألعمال الخزفية النحت  .49

 87861. 1.3916 646 والتحرير الصحفي ) الصحف الورقية( الكتابة  .50

 87022. 1.2879 646 التطريز  .51
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على الشباب السعودي من وجهة نظر المشاركين في الدراسة   تاثيرا كثر ( الى المواهب األ6يشير الجدول رقم )

 عشر مواهب ومهارات مؤثرة على الشباب السعودي كما يلي: أكثر مرتبة تنازليا وفيه يتبين 

 2.85التعامل مع برامج التواصل االجتماعي مثل: تويتر و الفيسبوك و اليوتيوب وكان قيمة المتوسط  . -1

وكان قيمة  اعية االلكترونية المصورة مثل برنامج سناب شات واالنستغراممع البرامج االجتم التعامل. -2

 2.71  المتوسط

  2.56وكان قيمة المتوسط التطبيقات االلكترونية . -3

 2.46  وكان قيمة المتوسط التدريب ) أن تكون مدربا( -4

 2.43    وكان قيمة المتوسط تحفيز اآلخرين -5

 2.40حل المشكالت وكان قيمة المتوسط  -6

 388..2وكان قيمة المتوسط  اتخاذ القرار -7

 2.385  وكان قيمة المتوسط التفكير اإلبداعي . -8

 2.383وكان قيمة المتوسط  التخطيط -9

 2.3839  وكان قيمة المتوسط النشيد –الغناء  . -10

  

هل هناك فرق دال احصائيا في االداء على ابعاد المواهب الرئيسية ) البعد  السؤال الرانيلالجابة على 

 البعد لفني واالدائي والبعد القيادي واالداري ( تبعا لمتغير الجنس  ، اواإلعالمي

 (7ة والفنية والقيادية (كما في الجدول ) اإلعالميتم حساب متوسطات االداء على االبعاد الثالثة ) 

 

 ة والفنية والقيادية (اإلعالمي( متوسطات االداء على االبعاد الثالثة ) 7جدول )

 

  المتوسط ن الجنس

االنحراف 

  المعياري

متوسط الخطأ 

  المعياري

 28731. 5.86710 27.3022 417 ذكر ةاإلعالميالمواهب 

 34543. 5.22726 28.7904 229 انثى

 1.12667 23.00722 23.8393 417 ذكر المواهب الفنية

 1.63492 24.74089 37.3406 229 انثى

 42528. 8.68442 31.9209 417 ذكر المواهب القيادية

 47810. 7.23489 33.6463 229 انثى

 

ولمعرفة اذا كانت الفروق دالة احصائيا تم اجراء اختبار ت للفرق بين المتوسطات تم حساب اختبار ت 

 للمتوسطات 

 

 ( اختبار ت للفرق بين المتوسطات  حسب متغير الجنس8جدول )

 

 
 ت

درجة 

 الحرية 

مستوى 

 الداللة 

الفرق في 

 المتوسطات 

االنحراف 

المعياري لتباين 

 المتوسطات 

 46461. 1.48823- 001. 644 3.2- ةاإلعالميمجموع المواهب 

 1.94400 13.50128- 000. 644 6.9- مجموع المواهب الفنية

 67449. 1.72542- 011. 644 2.5- مجموع المواهب القيادية
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ة و الفنية اإلعالميفي بعدي المواهب  فروق دالة احصائية لصالح الذكور  الى وجود ( 8يشير الجدول)

 وعدم  وجود فرق دال احصائيا في المواهب القيادية.

 

 ، اواإلعالميهل هناك فرق في االداء على ابعاد المواهب الرئيسية ) البعد  على السؤال الرالث: ولإلجابة 

 البعد لفني واالدائي والبعد القيادي واالداري ( تبعا لمتغير الفئة ) الشباب وقادة الراي( 

 (9ة والفنية والقيادية (كما في الجدول ) اإلعالميتم حساب متوسطات االداء على االبعاد الثالثة ) 

 

 ة والفنية والقيادية (اإلعالمي( متوسطات االداء على االبعاد الثالثة ) 9جدول )

 

  المتوسط ن الفئة

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

الخطأ 

  المعياري

 30648. 5.92702 26.957 374 الشباب ةإلعالميالمواهب اال

 31031. 5.11772 29.029 272 قادة الراي

 63182. 12.21873 47.925 374 الشباب المواهب الفنية

 04744. 78238. 2.0882 272 قادة الراي

 44510. 8.60782 32.085 374 الشباب القياديةالمواهب 

 46494. 7.66795 33.147 272 قادة الراي

 

ولمعرفة اذا كانت الفروق دالة احصائيا تم اجراء اختبار ت للفرق بين المتوسطات تم حساب اختبار ت 

 (10للمتوسطات  كما في الجدول )

 

 الجنس( اختبار ت للفرق بين المتوسطات  حسب متغير 10جدول )

 

 

 ت

درجة 

 الحرية 

مستوى 

 الداللة 

الفرق في 

 المتوسطات 

االنحراف 

المعياري 

لتباين 

 المتوسطات 

 44631. 2.072- 000. 644 4.643- ةاإلعالميمجموع المواهب 

 74213. 45.836 000. 644 61.764 مجموع المواهب الفنية

 65547. 1.061- 106. 644 1.619- مجموع المواهب القيادية

 

ة وبعد المواهب اإلعالمي( الى فروق دالة احصائيا لصالح الشباب في بعدي المواهب 10يشير الجدول )

 الفنية. وعدم وجود فرق في بعد المواهب القيادي.

 
تاثير بناء على المجموع الكلي للمواهب حسب  كثر هل هناك فرق بين المواهب  األ :على السؤال الرابع لإلجابة

 متغير العمر 

 11 رقم  على االبعاد الثالثة تبعا لمتغير العمر كما في الجدول لألداءتم حساب المتوسطات الكلية 

 

 على االبعاد الثالثة تبعا لمتغير العمر لألداء( المتوسطات الكلية 11جدول )
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 العمر

المواهب 

 ةاإلعالمي

المواهب 

 الفنية

المواهب 

 القيادية

 31.8803 45.7394 26.6620  المتوسط سنة 20اقل من 

 142 142 142 ن

االنحراف 

  المعياري

5.95240 15.15157 9.20182 

 32.3488 27.4228 27.7840  المتوسط سنة 30 - 21

 324 324 324 ن

االنحراف 

  المعياري

5.77892 24.66877 8.22772 

 33.3778 17.2889 28.8333  المتوسط سنة 30اثكبر من 

 180 180 180 ن

االنحراف 

  المعياري

5.13450 22.74304 7.37818 

 32.5325 28.6254 27.8297  المتوسط الكلي

 646 646 646 ن

االنحراف 

  المعياري

5.68928 24.48570 8.23575 

 

يشير الجدول الى وجود فروق في متوسطات االداء على البعاد تبعا لمتغير العمر ولمعرفة اذا كان الفرق داال 

 ( 12احصائيا تم اجراء تحليل التباين  للفرق بين المتوسطا ) انوفا(  كما في الجدول )

 

 (ANOVA(تحليل التباين بين المتوسطات حسب متغير العمر   ) انوفا  12جدول)

 

 مجموع المربعات مصدر التباين

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ف المربعات

مستوى 

 الداللة

 003. 5.890 187.809 2 375.618 بين المجموعات ةاإلعالميالمواهب 

     31.884 643 20501.651 داخل المجموعات

       645 20877.269 الكلي

 000. 65.188 32595.968 2 65191.936 بين المجموعات المواهب الفنية

     500.027 643 321517.407920 داخل المجموعات

       645 386709.343653 الكلي

 229. 1.476 99.976 2 199.952 بين المجموعات المواهب القيادية

     67.728 643 43548.865 داخل المجموعات

       645 43748.817 الكلي
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ة وبعد المواهب االدائية اإلعالمييشير الجدول الى وجود فرق دال احصائيا تبعا لمتغير العمر في بعدي المواهب 

والفني كما يشير الى عدم وجود فرق دال احصائيا في  المواهب القيادية واالدراية و لمعرفة اتجاهات الفرق تم 

 (12تالي )للمقارنات البعدية  كما في الجدول ال LSDحساب اختبار 

 للمقارنات البعدية لمعرفة اتجاهات الفرق  LSD( اختبار 13جدول )

 

 المتغيرات المستقلة

الفرق في 

-I) المتوسطات 

J) الخطا المعياري 

مستوى 

 .الداللة

ب 
اه

مو
ال

مي
ال

ع
إل

ا
ة

 

-1.12198- سنة 30 - 20 سنة 20اقل من 
*

 .56828 .049 

-2.17136- سنة 30اكبر من 
*

 .63378 .001 

1.12198 سنة 20اقل من  سنة 30 - 20
*

 .56828 .049 

-1.04938- سنة 30اكبر من 
*

 .52492 .046 

2.17136 سنة 20اقل من  سنة 30اكبر من 
*

 .63378 .001 

1.04938 سنة 30 - 20
*

 .52492 .046 

ية
فن

 ال
ب

اه
مو

ال
 

18.31660 سنة 30 - 20 سنة 20اقل من 
*

 2.25047 .000 

28.45055 سنة 30من اكبر 
*

 2.50983 .000 

-18.31660- سنة 20اقل من  سنة 30 - 20
*

 

2.25047 .000 

10.13395 سنة 30اكبر من 
*

 2.07875 .000 

-28.45055- سنة 20اقل من  سنة 30اكبر من 
*

 

2.50983 .000 

-10.13395- سنة 30 - 20
*

 

2.07875 .000 

ية
اد

قي
 ال

ب
اه

مو
ال

 

 572. 82825. 46848.- سنة 30 - 20 سنة 20اقل من 

 105. 92370. 1.49750- سنة 30اكبر من 

 572. 82825. 46848. سنة 20اقل من  سنة 30 - 20

 179. 76505. 1.02901- سنة 30اكبر من 

 105. 92370. 1.49750 سنة 20اقل من  سنة 30اكبر من 

 179. 76505. 1.02901 سنة 30 - 20

 0.05الفرق في المتوسطات دال احصائيا عند مستوى  .*

 
ة باتجاه االعمار االكبر بينما في المواهب الفنية اإلعالمي( الى ان مستى والداللة في المواهب 13يشير الجدول )

 واالدائية لصالح االعمار االصغر وفي المواهب القيادية واالدراية ال يوجد فرق دال احصائيا .

 مناقشة النتائج 

تأثيرا على الشباب في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر  كثر حاولت الدراسة التعرف على المواهب األ

عينة من قادة الراي والشباب السعودي،   وقد طبقت الدراسة  المنهج الوصفي ، واستخدم استبيان تم استخراج 

 مشاركا تم وصفهم سابقا.  646بيان على دالالت صدقه وثباته لجمع بيانات المشاركين وقد طبق هذا االست

تأثيرا على الشباب السعودي من وجهة نظر عينة من قادة الرأي والشباب  كثر في السؤال االول  : ما المواهب األ

عشرة مواهب تؤثر  على الشباب السعودي من وجهة نظر المشاركين  أكثر السعودي؟ اشارت الدراسة الى ان 

 هي )على الترتيب (

مع البرامج االجتماعية  التعامل مع برامج التواصل االجتماعي مثل: تويتر و الفيسبوك و اليوتيوب ، ثم التعامل

، ثم التطبيقات االلكترونية، ثم التدريب ) أن تكون  االلكترونية المصورة مثل برنامج سناب شات واالنستغرام

واخيرا  ، ثم التفكير اإلبداعي ، ثم التخطيط خاذ القرار، ثم تحفيز اآلخرين ، ثم  حل المشكالت ، ثم  ات مدربا(
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وفيه    اإلعالميالمواهب انتشارا مرتبطة بابعاد الدراسة الثالثة ) البعد   أكثر النشيد. ويالحظ من هذا ان  –الغناء 

فسير هذه فقرات( ويمكن ت 6)فقرتين( والبعد الفني واالدائي وفيه )فقرتين(، والبعد القيادي واالداري وفيه )

 النتائج كما يلي:

تنوع اهتمامات الشباب السعودي. حيث تضمنت المواهب والمهارات العشرة االولى على فقرات من االبعاد  

الثالثة للمقياس. كما تبين حجم االهتمام بالجانب االداري والقيادي لدى الشباب من وجهة نظر المشاركين في 

المواهب انتشارا مرتبط بثورة المعلوماتية ) مواقع التواصل االجتماعي   ر أكثالدراسة .  وتظهر النتائج ايضا ان 

ساعات  5،8( والتي اشارت الى الشباب السعودي يقضي تقريبا 2015( وهذا يتوافق مع دراسة ابوشعيرة، )

تر نت ( والذي اشار الى اهتمام الشباب باالن2006يوميا في تصفح هذه المواقع. كما تتفق مع دراسة الشماس،)

( التي اشارت الى ان الشباب يميلون الى االعالم لسهولة 2010بشكل كبير ، وتتفق النتائج مع دراسة بيومي،)

مع برامج الموهوبين  اإلعالميالوصول الى المعلومة وسهولة استرجاعها. وتتفق هذه النتائج في الجانب 

مثل برامج التدريب  اإلعالميهوبين في الجانب ( التي اعدتتها للمو2005وزارة التربية االردنية، االردنية )

هـ( التي اشارت الى ان الشباب يستخدمون االنتر نت لسهولة 1433الصحفي وتتفق النتائج مع دراسة الشهري )

التعبير عن الراي وسهولة الوصول الى المعلومة، والتبادل الفكري والثقافي. كما تتفق الدراسة مع دراسة 

ي اشار الى اهتمام المتفوقين في دولة الكويت بالمهارات االجتماعية والتي تتضمن في ( الذ2002)الختالن، 

) وسائل التواصل الحديث( فيس بوك وغيرها. كما تتفق نتائج  اإلعالميجزء كبير منها في هذه الدراسة في البعد 

بين من خالل تطوير برامج (.من اهتمامها بالموهو2005)وزارة التربية االردنية، الدراسة مع ما اشارت اليه 

 تعنى بالمسرح وااللكترونيات في برامج رعاية الموهوبين 

( 2014فقرات( مع دراسة مركز الملك سلمان للشباب ) 6كما يظهر اهتمام الشباب بالجانب االداري والقيادي )

الشباب الكبير بعنوان " اتجاهات الشباب السعودي نحو التطوع والتخطيط "  والتي اشارت الى ان اهتمام 

( الذي اشار الى 2005)عبود، بالجوانب االدارية ومنها التخطيط بشكل خاص. وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 

اهتمام دولة االمارات في برامج رعاية الموهوبن بجانب التفكير والتخطيط ) وهي جزء من الجانب القيادي 

: التربية بتوفير برامج(.2005التربية االردنية، )وزارة واالداري في هذه الدراسة(وتتفق مع ما اشارت  

مثل:  متقدمة ر لغة فرنسيةر ومناهج تعليمة اختيارية متقدمةالقياديةر وتعليم التفكير إعداد المشاريع.ر رياضيات 

الدرامار المسرحر الصحافةر الفيزياء المتقدمةر الكيمياء المتقدمةر خدمة المجتمع المحلي في العطلة الصيفية 

 (.2005زارة التربية، )و

وهذه النتيجة تشير الى ان الشباب السعودي يتمتع بمواهب متعددة وال تقتصر مواهب محددة وهذا ربما يعود الى 

( الذي اشار الى اعتبار نظرية   2001تنوع الفرص التي توفرها الدولة للشباب السعودي. وهذا يتفق مع )سيد،

.كما تتفق مع ما ذهب اليه )عبد  ردنر ( كطريقة افضل للكشف عن المواهبالذكاء المتعددة ) لصاحبها هيوارد جا

( من ضرورة استخدام طرق متنوعة واساليب متعددة للكشف عن المواهب لدى 2000هللا النافع و خرون، 

( من امتالك الموهوبين خصائص متعددة منها ما يرتبط 1999الشباب. وتفق مع ما ذهب اليه )جروان، 
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 ة.اإلعالميجتماعية والقيادية واالدارية وبالجوانب اال

، و البعد  اإلعالميتاثيرا على الشباب في ابعاد الدراسة الثالثة )  البعد  كثر في السؤال الثاني ما هي  المواهب األ

 أكثر الفني واالدائي و البعد  القيادي واالداري ( تبعا لمتغير الجنس ) ذكور واناث(؟ اشارت النتائج الى ان 

التعامل مع برامج التواصل االجتماعي شرة مواهب تاثيرا على الشباب حسب متغير الجنس هي على الترتيب ع

مع البرامج االجتماعية االلكترونية المصورة مثل برنامج سناب  مثل: تويتر و الفيسبوك و اليوتيوب،  ثم التعامل

ن تكون مدربا(،  ثم تحفيز اآلخرين،  حل شات واالنستغرام، ثم التطبيقات االلكترونية،  ثم التدريب ) أ

النشيد. ويالحظ من النتيجة تنوع  – القرار، ثم التفكير اإلبداعي ثم، التخطيط واخيرا الغناء المشكالت،  ثم اتخاذ

المواهب التي تؤثر على الشباب السعودي من الجنسين، وهذه النتائج تعود ربما الى طبيعة المرحلة الزمنية التي 

لمجتمعات العربية الحديثة فهي مهتمة بشكل واضح وكبير بمواقع التواصل االجتماعي وهذا يتفق مع تعيشها ا

( التي اشارت بوضوح الى اتمام الشباب السعودي بهذه المواقع وقضائه وقتا طويال في 2015دراسة ابوشعيرة )

في الجوانب االدارية والقيادية مثل  تصفحها واالهتمام بما ينشر عليها. كما ان المشارين اظهروا اهتماما واضحا

) التخطيط والتفكير االبداعي واتخاذ القرار وحل المشالت وتحفيثز االخرين ( وهذا ربما يعود لكون هذه 

المهارات مرتبطة بقدرة الفرد على شق طريقه في الحياة االجتماعية والمهنية بنجاح وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

( الذين ركزوا على جوانب التفكير Gardona,2002( ودراسة )Ambrosio,2002)( ودراسة 1995فريج،)

 . االبداعي والتخطيط والجوانب االدارية والقيادية

، اوالبعد الفني واالدائي اإلعالميفي السؤال  الثالث هل هناك فرق في االداء على ابعاد المواهب الرئيسية ) البعد 

تغير الفئة ) الشباب وقادة الراي(؟شارت نتائج الراسة الى وجود  فروق  بين والبعد القيادي واالداري ( تبعا لم

، والبعد الفني واالدائي ( لصالح اإلعالميمتوسطات االداء تبعا لمتغير الفئة دالة احصائيا في االداء على )البعد 

فنية كما اشارت ابوشعيرة ة والاإلعالميالشباب، وهذا قد يبرر في االهتمام الكبير من قبل الشباب في الجوانب 

قادة الراي والشباب مما يحد من معرفة قادة الراي بمدى ارتباط الشباب  بين( ووجود فجوة في التواصل 2015)

ة، كما يحد من معرفة قادة الراي باإلبداعات الفنية واالدائية للشباب السعودي وهذا اإلعالميوتأثرهم بالجوانب 

جسر الهوة التواصلية مع الشباب. وهذه النتيجة تتفق مع ما ذهب اليه العويس يرتب عليهم مسؤولية كبيرة في 

( الذي اشار الى هذه الفجوة واصفا قادة الراي  بقوله " قادهم اليأس في بعض صوره، وضعف الرقابة، 2015)

 والوازع الديني والوطني إلى االنكفاء والتغريد وفق ما تمليه عليه أهوائهم،" 

ائج الى عدم وجود فروق دالة احصائيا على )البعد القيادي واالداري ( تبعا لمتغير الفئة ) الشباب كما اشارت النت

وقادة الراي(. وهذا فيما يبدو يعود الى ربما الى اهتمام المجتمع السعودي بكافة فئاته بالبعد القيادي وهذا ما يفسر 

 لتخطيط.  االنتشار الواسع لمراكز التدريب على القيادة واالدارة وا

تاثيرا على الشباب من وجهة نظر الشباب وقادة الراي حسب متغير  كثر في السؤال الرابع: ما هي المواهب األ

العمر تم حساب متوسطات االداء على المقياس تبعا لمتغير العمر بعد حساب متوسطات االداء على االداة في 

انتشارا هي:   كثر ن ان المواهب األاالبعاد الفرعية والدرجة الكلية حسب متغير العمر تبي
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مع البرامج االجتماعية  التعامل.التواصل االجتماعي مثل: تويتر و الفيسبوك و اليوتيوب ثم  التعامل مع برامج

االلكترونية المصورة مثل برنامج سناب شات واالنستغرام ثم التطبيقات االلكترونية ثم تحفيز اآلخرين ثم 

عمل الفريق )  ، ثم مهارات ، ثم لتخطيط ، ثم حل المشكالت ، ثم التفكير اإلبداعيالتدريب )أن تكون مدربا(

مثل اخراج االفالم والمسلسالت. ويتضح من النتيجة التاكيد على  اإلعالمي العمل الجماعي(، واخيرا الخراج

( الذين 1990) ومهارات التواصل االجتماعي وذه النتائج تتفق مع دراسة محمود والشناوي اإلعالميالجانب 

 ( .1992اشارا الى اهتمام الشباب بالمواهب االدائية، وتتفق كذلك مع دراسة القطان)

(  للفرق بين المتوسطات اشارت النتائج الى ان هناك فرق ANOVAبعد اجراء اختبار تحليل التباين انوفا )

( للمقارنات البعدية LSDطبيق اختبار )ة. ولمعرفة اتجاه مستوى والداللة تم تاإلعالميدالى احصائيا في المواهب 

ة يميل الفرق لصالح االعمار االكبر. وهذا يعود ربما اقدر على تقدير اإلعالميواشار االختبار انه في المواهب 

( التي 2015ة وخطورتها من المشاركين االصغر سنا.وهذا يتوافق مع دراسة ابوشعيرة)اإلعالميالمواهب 

( 2005ة ويتوافق ) وزارة التربية والتعليم االردنية، اإلعالميشكل كبير في الجوانب اشارت الى اهتمام الشباب ب

التي اشارت الى ضرورة االهتمام بالصحافة في تدريب الموهوبين. وفي المواهب الفنية واالدائية اشار اختبار 

ارت النتائج الى ان الفرق ( للمقارنات البعدية اشLSDاختبار  ) انوفا الى وجود فرق دال احصائيا، وعند تطبيق

يتجه لصالح االعمار االصغر. وهذا ربما يعزى الى االهتمام الكبير من الشباب االصغر سنا بإظهار قدراتهم 

الفنية االدائية وهذا يتوافق مع مفهوم الذات وتحقيق الذات. وهذا يتفق مع الدراسات التي اشارت الى ضرورة 

 (. 1992(، و)دراسة القطان،1990ة مثل دراسة )محمود والشناوي ،االهتمام بالجوانب الفنية واالدائي

وفي المواهب القيادية واالدراية اشار تطبيق اختبار انوفا الى انه ال يوجد فرق دال احصائيا. وهذا ربما يعود الى 

اق اعداد كبيرة االهتمام المشترك بين جميع افراد المجتمع بالجوانب القيادية واالدارية ويظهر هذا من خالل التح

 ببرامج التنمية البشرية المنتشرة في المجتمع..

The most influential talent among youth  in Saudi Arabia 

Naser Khatab, Mohamed Ismaile 

Special education department  

University of Jeddah 

 

Abstract.  The purpose of the study to identify the most influential talent among youth 

in Saudi Arabia, Questionnaire  was prepared  to achieve study goals. It consisted of 

51 paragraphs  distributed on three dimensions : A. Media talent with 14 paragraphs, 

B. Art talent and performance with 20 paragraphs , and C. leadership and 

management talent with13 paragraphs. 374 Saudi youth  and 272 community  leaders 

participated the study. To get results  participants responds were analyzed by using t-

test and  analysis of variance as a descriptive methodology research.  The results 

indicated that more talent influence on young people are: 
 • Dealing with social networking such as Twitter , Facebook ,and YouTube. Mean= 

2.85 

. • Using social media such as Snapchat , Instagram. . Mean= 2.71 

 .• Mobile applications. Mean= 2.56 
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 •Coaching. Mean= 2.46 

 •Motivating others . Mean= 2.43 

The study also indicated that there  are statistically significant differences in favor of 

males in media and art talent, but there are no  statistically significant differences  in 

leadership talent, according to gender variable.  

There are statistically significant differences in favor of Youth talent in the media  and 

art talent.  But there are no  statistically significant in leader talent according to 

category( Youth and community leadership) . 

there  are statistically significant differences in media and art talents according age, 

and that the level of significance in the media talents toward older age while in art 

talent and performance for the favor  of younger ages. And there was no statistically 

significant differences in the leadership talent. 
Key words: Talent, young people, community leaders, media talent, art talent, 

leadership talent. 
 

 

 :مراجعال          
( :أنشذذطة أوقذذات الفذذراب لذذدى الشذذباب الجذذامعي وعالقتذذه بذذبعض جوانذذب 1990الشذذناوي، محمذذود) (1

 ـ 1410الصحة النفسية ، الرياض :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،

( حول استخدام األنتر نت في أوقات الفراب عند عينة مذن مذن طذالب قسذم 2015ابو شعيرة، محمد ) (2

، 2التربيذذة  الخاصذذة فذذي جامعذذة جذذدة مجلذذة المعهذذد الذذدولي للدراسذذة والبحذذث المجلذذد االول، العذذدد 

2014. 

،  كليذة اآلداب ، ( :أوقذات الفذراب لذدى الشذباب ، رسذالة ماجسذتير  1986أحمذد عبذد هللا ) الباحسين، (3

 جامعة الملك سعود.

المتغيذرات،  بالسعودية وعالقتها بعدد من (. مشكالت الطالب الموهوبين2005محمد. ) األحمدي،    (4

 الرابذع لرعايذة الموهذوبين والمتفذوقين ، مؤسسذة الملذك عبذدالعزيز ورجالذه المؤتمر العلمذي العربذي

 األردن. –م، عمان 18/7/2005-16متفوقين وال لرعاية الموهوبين والمجلس العربي للموهوبين

(. دور شذبكات التواصذل االجتمذاعي فذي التغييذر السياسذي فذي 211الرعود، عبدهللا ممدوح مبارك. ) (5

تونس ومصر من وجهذة نظذر الصذحفيين االردنيذين. رسذالة ماجسذتير غيذر منشذورة ، كليذة االعذالم، 

 جامعة الشرق األوسط، عمان.

دور برامج األطفذال فذي التليفزيذون المصذري فذي إبذراز قذدرات األطفذال (. 2011اسماعيل، منال .) (6

 الموهوبين وإشباع احتياجاتهم رسالة ماجستير ، معهد الدراسات العليا للطفولة مصر.

(: "دراسذة ميدانيذة فذي أوقذات الفذراب لذدى طلبذة 2001السامرائي، نبيهة صالح و القطوس، محمد)   (7

 ، جامعة ناصر.1ب والعلوم اإلنسانية،عجامعة ناصر بالخمس " مجلة اآلدا

 (.مدخل الى تربية الموهوبين والمتميزين. دار الفكر .عمان.2003السرور، ناديا)    (8
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، القذاهرة: دار الفجذر لنشذر 1(. األطفال الموهوبين والمتفوقين دراسياً، ط2005الشيخلي، خالد .)     (9

 والتوزيع.

(. إدمان الشبكة المعلوماتية )اإلنترنت( وعالقتذه بذبعض المتغيذرات لذدى طلبذة 2014العمار، خالد )  (10

 2، العدد األول 30جامعة دمشق. مجلة جامعة دمشق، المجلد 

( السذذلوك التنظيمذذي فذذي منظمذذات األعمذذال، دار وائذذل للنشذذر والتوزيذذع، 2002العميذذان، محمذذود(     (11

 عمان، األردن.

( : دراسة تقويمية لبرامج رعاية الشباب بجامعذة الكويذت ، رسذالة ماجسذتير، 1990م )القبندي، سها  (12

 كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان .

(. استخدام الشباب الجامعي لألفذالم التسذجيلية التذي تعرضذها القنذوات الفضذائية 2010بيومي، فاتن)  (13

ا رسذالة ماجسذتير ، معهذد الدراسذات العليذا المتحققذة منهذ واإلشاعاتكأحد مصادر المعرفة التاريخية 

 للطفولة. مصر.

 (. الموهبة والتفوق واإلبداع. عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع.2006جروان، فتحي )    (14

(. أثذذر شذذبكات العالقذذات االجتماعيذذة والتفاعليذذة باإلنترنذذت ورسذذائل 2009حسذذن، أشذذرف جذذالل. )   (15

واالتصذذالية لألسذذرة المصذذرية والقطريذذة: دراسذذة تشخيصذذية الفضذذائيات علذذى العالقذذات االجتماعيذذة 

مقارنة على الشباب وأولياء األمور في ضذوء مذدخل اإلعذالم البذديل. مقدمذة إلذى أعمذال مذؤتمر كليذة 

اإلعالم، جامعة  القاهرة وهو بعنوان: "األسرة واإلعالم وتحديات العصر"، والذي عقد في الفترة مذا 

 م.2009فبراير  17-15بين 

(. اآلثذذار النفسذذية واالجتماعيذذة السذذتخدام الشذذباب المصذذري لمواقذذع 2009خضذذر، نذذرمين زكريذذا. )   (16

الشبكات االجتماعية: دراسة على موقع الفيسبوك". مقدمة إلى مؤتمر كليذة االعذالم، جامعذة القذاهرة، 

قذذد فذذي الفتذذرة مذذا بذذين  ر فبرايذذ 17-15وهذذو بعنذذوان: األسذذرة واإلعذذالم وتحذذديات العصذذر، والذذذي ع 

 م.2009

 االردن. -(: تعليم التفكير ،دار اليازوري ،عمان2008خطاب، ناصر)  (17

(. معوقذذات ممارسذذة األنشذذطة الترويحيذذة بجامعذذة جنذذوب الذذوادي. رسذذالة 2006دهمذذش ، محمذذد ) (18

 ماجستير غير منشورة. جامعة جنوب الوادي مصر

المذذواطنين األردنيذذين  (. " دور مواقذذع التواصذذل االجتمذذاعي فذذي تحفيذذز2012عالونذذه، حذذاتم سذذليم. ) (19

على المشاركة في الحراك الجماهيري". ورقة بحثية قدمت في مؤتمر " االعالم الجديذد ... التحذديات 

النظريذذة والتطبيقيذذة"  والذذذي عقدتذذه الجمعيذذة السذذعودية لإلعذذالم واالتصذذال، فذذي مدينذذة الريذذاض فذذي 

 م.2012ديسمبر  4-2الفترة ما بين 

: دور الخدمذذذة االجتماعيذذذة فذذذي مواجهذذذة إحجذذذام الطذذذالب عذذذن  (1988محمذذذد ، وجذذذدي بركذذذات)    (20

 المشاركة في المواهب الطالبية ،كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان. 

(: معوقذات ممارسذة المواهذب الترويحيذة لذدى طذالب جامعذة قنذذاة 1996عبذد السذالم، محمذد أحمذد )  (21
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