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التعرض ملنصات التواصل االجتماعي وعالقتها بقـم  املواننـا الرقممـا لـدى     

 دراسا مسحما -السعوديني

دراسا  :العربمااستخدام تقنمات الواقع االفرتاضي واملعزز يف نشرات األخبار 

 (الغد، العربما، سكاي نموز) حتلملما على قنوات

ــا وعالقتــــ         ــاو التقلمديــــا وا ديثــ ــادل االتصــ ــات مــــا وســ ــاع املعلومــ التمــ

 (دراسا مسحما)باالستجابات السلوكما للجمهور الممين خالو جادحا كرونا 

شبكات التواصل االجتماعي ودورهـا يف التـريثع علـى درجـا لقبـاو      شادعات 

 املواننني على التطعم  بلقاح كورونا

خطـاب األمـني   حتلمـل   :التصـدي وسـبل    الكورونـا خطاب الكراهما  يف زما 

 العام لألم  املتحدة

لدراك نلبا اإلعالم يف اجلامعات األردنما لطرق وأسـالم  التلـلمل اإلعالمـي    

 املستخدما يف اإلعالم الرقمي

دور التسويق الرقمي يف تشكمل الصورة الذهنمـا املدركـا للعالمـا التجاريـا     

دراسا ممدانما علـى عمنـا مـا نلبـا     : لدى الشباب السعودي شركا أبل منوذجًا

 القرىجامعا أم 

1658-8835 
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 تصدر عن

 الثاني والثالثون العدد

 م  2022ديسمرب 
 هـ 1444مجادى األوىل  _
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متخصصة بالبحوث والدراسات يف جمااالت اععاالم    ربع سنوية جمللة العربية لإلعالم واالتصال، دورية علمية حمكمةا (1

 .واالتصال اعنساني مبختلف فروعه

 .ية السعوديةتصدر اجمللة عن اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال جبامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العرب (2

تنشاار اجمللااة البحااوث والدراسااات واملقاااالت العلميااة وملخصااات الرساااجل العلميااة، ومراجعااات الكتاا  يف  افااة فاارو           (3

 .اععالم واالتصال

 .ختضع مجيع املواد املقدمة للمجلة للتحكيم العلمي املتخصص (4

 :تقبل البحوث والدراسات للنشر باجمللة، وفقًا لقواعد النشر التالية (5

يف القضايا اععالمياة الات تتبلا      اعجنليزيةكون البحث مكتوبًا بلغة عربية سليمة، وتقبل األحباث باللغة أن ي . أ

 .ذلك

 .أن يكون البحث أو الدراسة يف أحد جماالت وفرو  اععالم واالتصال . ب

 .أن يتسم البحث باجلدة واألصالة، وأال يكون قد مضى على إعداده أ ثر من ثالث سنوات . ت

 .تمد الباحث األسس العلمية يف  افة خبواته وأن يتبع قواعد التوثيق العلمي املستخدمة باجمللةأن يع  ث.

أال تزيد عدد صفحات البحث أو الدراسة عان سساني صافحة  مباا يف ذلاك امللخاص واجلاداول والرساوم البيانياة           ج. 

 (.واملالحق واملراجع

 .أخرى شره يف جهةأال يكون حاليا قيد الدراسة للنشر أو قد سبق ن ح. 

 . لمة لكل منهما 300أن ُيعد الباحث عنوانني وملخصني لبحثه باللغتني العربية واعجنليزية يف حدود   .خ

 .Word "أن يرسل البحث أو الدراسة يف ملف "وورد د. 

 .ترسل للباحث سس نسخ ورقية من العدد املشارك فيه  .ذ

ن رأي أصاحابها وال تعا  بالضارورة عان رأي اجلمعياة، ويتحمال م لفو اا        البحوث والدراساات املنشاورة باجمللاة تعا  عا      (6

 .املس ولية  املة عن صحة ودقة املعلومات واالستنتاجات

توجااااااه املراسااااااالت اىلاصااااااة باجمللااااااة إا رجاااااايس  ياااااااة التحرياااااار علااااااى ال يااااااد اعلك ونااااااي اىلااااااا  باجمللااااااة        (7

(majalatsamc@gmail.com) أو العنوان ال يدي اآلتي ،:  

 واالتصالاجمللة العربية لإلعالم 

 قسم اععالم-جامعة امللك سعود 

 11451 الرياض 2456 . ب 

 اململكة العربية السعودية

بأرقام متسلسلة حس  تسلسل اعشارة إليهاا يف ثناياا   ترصد املراجع واهلوامش يف نهاية البحث أو الدراسة 

" الاا ي تعتمااده دوريااة الصااحافة   End Notes البحااث أو الدراسااة، و ااي البريقااة املسااماه "اهلااوامش األخاا ة   

، ودوريااااااااااااااة معلاااااااااااااام الصااااااااااااااحافة   Journalism & Mass Communication Quarterly واععااااااااااااااالم

 ، وبعض اجملالت العربية.Journalism & Mass Communication Educator واععالم

 

mailto:(
mailto:(
mailto:majalatsamc@gmail.com
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 دراسة مسحية _ية لدى السعوديني التعرض ملنصات التواصل االجتماعي وعالقتها بقيم املواطنة الرقم

 اعشارة األوا للمرجع:

  تاب:

ة(، عنوان الكتاب فتح قوس )مدينة النشر نقطتني: الناشر فاصلة، سـنة النشـر القـال     اسم املؤلف )األول فالثاني فالعائل -

 القوس( فاصلة، رقم الصفحة مسبوقًا ب ص أو ص ص.

 مثال:

 .23(، ص2015علي عبدالرمحن العلي، اإلعالم يف عصر العوملة )الرياض: العبيكان للطباعة والنشر، 

 حبث يف دورية:

فالعائلة( فاصلة، فتح عالمـة ننصـي" نعنـوان البحـ  أو الدراسـة القـال  التنصـي"ن فاصـلة،          اسم املؤلف )األول فالثاني -

اسـم الدوريــة ورقـم اإلــة الن و ــد فـتح قــوس )الشــار أو الفصـا والســنة القـال  القــوس( نقطــتني: أرقـام الصــفحا  الــ         

 و ص ص.يشغلاا كاما البح  فاصلة، رقم صفحة اإلشارة أو صفحاناا الن و د  مسبوقة بـ ص أ

 مثال:

(: 2005علي عبدالرمحن العلي، نالصـحافة يف عصـر العوملـةن، اإلـة العربيـة لوعـالم وا نصـال، العـدد األول، )نـوفمرب           -

 .33، ص 30 – 25

 اإلشارة الثانية التالية مباشرة:

 )نطبق يف حالة الكتب والبحوث(

 بـ ص أو ص ص. املر ع السابق فاصلة، رقم الصفحة أو الصفحا ، الن و د، مسبوقًا .1

 مثال:

 .24 – 22املر ع السابق، ص ص  .2

 اإلشارة الثانية وما بعدها:

 )يف حالة عدم ورودها مباشرة(

 اسم العائلة للمؤلف فاصلة، رقم الصفحة أو الصفحا ، الن و د، مسبوقًا بـ ص أو ص ص. .1

 مثال:

 .23العلي، ص  .2

 ما:ويف حالة و ود أكثر من مر ع للمؤلف نفسه سبقت اإلشارة الليا

اسم عائلة املؤلف فاصلة، الكلمة األوىل من العنوان أو  زء منه متبوعًا بثالث نقـا  دالـا ننصـي" ن...ن فاصـلة، رقـم       .3

 الصفحة أو الصفحا  مسبوقًا بـ ص أو ص ص.

 مثال:

 .23العلي، ناإلعالم ...ن، ص  .4

 اإلشارة للمرا ع األ نبية:

، Journalism & Mass Communication Quarterlyإلعـالم  يسـتددم األسـلوب املتبـع نفسـه يف دوريـة الصـحافة وا      

 .AEJMCال  نصدرها مجعية نعليم اإلعالم والصحافة األمريكية 
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 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 سعود آل انثني بن نايفأ.د. 

  لساجمل رجيس
 

 العناد حمود بن عبدالرحمن. د.أ
 الرجيس ناج 

محمد سليمان األحمد. د  
 املال أمني

 

 د. علي دبكل العنزي

 د. عهود سلطان الشهيل

 د. هدى عبداهلل بن سعيدان 

 د. فيصل محمد العقيل 

 د وأ. سعد إبراهيم الداو

 الجريوي عبداهللأ. ماجد بن 

 

 الربيد اإللكرتوني
 

info@samc.ksu.edu.sa 
www.samc.ksu.edu.sa 

 

 6785/1442رقم اعيدا  / 

 1658 _ 8835رقم ردمد : 
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التعاارض ملنصااات التواصاال االجتماااعي وعالقتهااا   
دراساااة  _ بقااايم املواطناااة الرقمياااة لااادى الساااعوديني 

 مسحية
 بن فارس بن عبداهلل العتيبيد. جارح 

 

 :وسبل التصدي  الكورونا زمنيف  خباب الكرا ية 
 حتليل خباب األمني العام لألمم املتحدة

 د. ثريا السنوسي

املعاااازز يف االف اضااااي و اسااااتخدام تقنيااااات الواقااااع

 دراسااة حتليليااة علااى قنااوات  نشاارات األخبااار العربيااة:

 (ز الغد، العربية، سكاي نيو
 سعود بن عبد اهلل الهويرينيأ.
 

دورية ربع سنوية متخصصة محكمة 
 اإلعالم واالتصالُتعنى بأبحاث 

 تصدر عن
 الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

 والثالثون الثانيالعدد 
 هـ1444جمادى األولى  -م2022ديسمرب

 تقديم

 
9  

11 

65 
 

 

 

 

107 

www.samc.ksu.edu.sa 
 

شاااجعات شاابكات التواصاال االجتماااعي ودور ااا يف   

التأث  على درجة إقبال املواطنني علاى التبعايم   

 "دراسة ميدانية: "بلقاح  ورونا
 علي نجادات. أ.د

 أسيل نايف عبيدات

 153 
 

التماس اجلمهور الايم  للمعلوماات مان وسااجل     

االتصااااال التقليديااااة والديثااااة حااااول جاجحااااة      

  ورونا وعالقته باالستجابات السلو ية هلم
 د. بلقيس محمد علوان

 د. نوال عبد اهلل الحزورة
 

 199 
 

 عضو
 أ. د. فهد بن عبدالعزيز العسكر

 عضو
 أ. د. عثمان بن محمد العربي

 عضو
 د. حمزة بن أحمد بيت املال

 مدير التحرير
 رشيدآل غادة ظافر  أ.

 اإلدارة املالية
 سلمى عبدالرحمن القاضبأ. 

دور التسااااويق الرقمااااي يف تشااااكيل الصااااورة ال  نيااااة   

السااعودي   الشاابابى لااد املدر ااة للعالمااة التجاريااة  

مان   عيناة علاى   دراساة ميدانياة   شر ة أبل منوذجاًا:  

 (جامعة أم القرى بةطل

 هنادي عايض منسي القرشي

 271 
 

الم يف اجلامعات األردنية لبرق إدراك طلبة اعع
وأسالي  التضليل اععالمي املستخدمة يف اععالم 

    دراسة مسحية(  الرقمي
 د. إلهام أحمد الربصان 

 

 235 
 

 الرسائل العلمية
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 تقديم
 

 
 

نظمااو وحاادة اجملااالت، بالتعاااون مااع عمااادة تبااوير املهااارات جبامعااة امللااك سااعود، "امللتقااى الثاااني     

تحاديات"،  لوحدة اجملالت العلمية واملعرض املصاح "، وموضوعه "النشر بعد اجلاجحة: الفر  وال

، و ااان امللتقااى فرصااة ملتااازة ملناقشااة  2022وذلااك يف الثاااني والعشاارين ماان شااهر نااوفم  املاضااي   

 اجلوان  املختلفة للنشر، والتحديات الت تواجه الباحثني واجملالت العلمية احملكمة.

وستشااارك اجلمعيااة السااعودية لإلعااالم واالتصااال، ملثلااة بناجاا  رجاايس اجلمعيااة، يف حلقااة نقااا       

اصااة بعنااوان "ساابل تعزيااز قاادرات اجلمعيااات العلميااة السااعودية السااتقباب فعاليااات اجلمعيااات       خ

الدولية"، ضمن أعمال "امللتقى السعودي لصناعة املعارض وامل مترات"، ال ي سايعقد يف الفا ة مان    

 م.    2023يناير   8-9

ة علميااة، تناولااو  ويتضاامن  اا ا العاادد، الثاااني والثالثااون، سااتة حبااوث ودراسااات، وملخااص أطروحاا      

موضوعات خمتلفة مشلو "التعرض ملنصات التواصل االجتماعي وعالقتها بقيم املواطنة الرقمياة  

دراسة مسحية"، و "استخدام تقنيات الواقع االف اضي واملعزز يف نشارات األخباار    _لدى السعوديني 

لتماااس اجلمهااور الاايم    العربيااة: دراسااة حتليليااة علااى قنااوات  الغااد، العربيااة، سااكاي نيااوز("، و "ا      

للمعلومات من وسااجل االتصاال التقليدياة والديثاة حاول جاجحاة  وروناا وعالقتاه باالساتجابات          

السااالو ية هلااام"، و "شااااجعات شااابكات التواصااال االجتمااااعي ودور اااا يف التاااأث  علاااى درجاااة إقباااال     

 زمن الكورونا  وسابل  املواطنني على التبعيم بلقاح  ورونا: دراسة ميدانية"، و"خباب الكرا ية  يف

التصدي: حتليل خباب األمني العام لألمم املتحدة"، و "إدراك طلباة اععاالم يف اجلامعاات األردنياة     

لبرق وأسالي  التضليل اععالمي املستخدمة يف اععالم الرقمي: دراسة مسحية"، وأخا ًا ملخاص   

رة ال  نيااة املدر ااة للعالمااة   األطروحااة العلميااة بعنااوان: "دور التسااويق الرقمااي يف تشااكيل الصااو      

التجارية لدى الشباب السعودي شر ة أبل منوذجًا: دراسة ميدانية على عيناة مان طلباة جامعاة أم     

 القرى"، وباهلل التوفيق  ،،،

 رئيس هيئة التحرير        
 أ. د. عبدالرحمن حمود العناد
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التعرررررررت التررررررا  الت ا ررررررل  

االجتمررررراالق هال بتيرررررا   ررررري  

 اطلررررررررة الربميررررررررة لررررررررر     اا

 دراسة مسحية  - السع ديني

  
 
 
 

 د. جارح بن فارس بن عبداهلل العتيبي
 أستاذ االعالم والعالقات العامة املساعد

 جامعة امللك سعود
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 ملخـــص
 

 ااادفو  ااا ه الدراساااة التعااارت علاااى طبيعاااة تعااارض الساااعوديني ملنصاااات التواصااال   

ة علااى قاايم املواطنااة الرقميااة لااديهم  االجتماااعي ومعرفااة اآلثااار اعوابيااة والساالبي 

%( حيملااون 83.2%( ذ ااور، و  55.4مبحوثااًا ماانهم   610لاا لك التعاارض مبشااار ة 

عامااًا.  40و 20م  اال جااامعي وأ ثاار، ومعظاام املشااار ني ماان الفاااة العمريااة بااني       

وأظهارت الدراسااة أن السااناب شااات، تااوي ، واليوتيااوب أ ثاار املنصااات الاات يتعاارض   

وأظهاارت الدراسااة أن التعاارض ملنصااات التواصاال االجتماااعي ياا ثر   هلااا السااعوديون. 

على قيم املواطنة الرقمية. و انو أبرز اآلثار اعوابياة للتعارض متكان املساتخدم     

من الوصول حملتويات املنصات االجتماعياة عا  أجهازة خمتلفاة و ا لك الاتعلم       

خاارين. أمااا أباارز  وتعلاايم اآلخاارين واالجتمااا  وتبااادل املعلومااات مااع املسااتخدمني اآل  

اآلثار السلبية للتعرض ملنصات التواصل االجتماعي جااتت تعارض مان  ام دون ال     

عاماًا ملضااامني متبرفااة وسااياة وسااهولة الوصااول للمواقااع الاات تنشاار الشاااجعات    18

 والتعرض ملنتجات جتارية غ  موثوقة.

 
 



 

 

 13 

 دراسة مسحية _ية لدى السعوديني التعرض ملنصات التواصل االجتماعي وعالقتها بقيم املواطنة الرقم

 :اا  مة

يتفـق املتدصصـون يف ا نصـال اهمـاهلى علـا أن املؤسسـا  اإلعالميـة   نعمـا يف فــرا           

 ،لة التـــاثلا  املتبادلـــة مـــع  يطاـــا بكـــا أبعـــاد  السياســـية      فاـــي يف حلقـــة مـــن سلســـ   

ــة ،ا قتصــادية ــاحثني        ،ا  تماعي ــن الب ــه كــثل م ــ ى انشــغا في ــي الوقــت ال ــة. فف والثقافي

ــاثلا        ــة لوعــالم  انشــغا قليــا مــنام يف دراســة ن ــاثلا  التمل بالدراســة وا ستقصــاء للت

ــة، و   ــا    الســياقا  السياســية، ا قتصــادية، ا  تماعي ــا العمــا اإلعالمــي، وعل الثقافيــة عل

قدرة املؤسسا  اإلعالمية للقيام بدورها الثقايف ووظيفتاا التنموية.  ومن ذلك الدور املـامول  

للمؤسســا  األكادةيــة  ثلــة يف اهامعــا ، واهمعيــا  العلميــة لتــوفل  ــوث ودراســا   

واإلعالميـة، ونسـاعد   نؤسس ملقاربا  نظرية نساعد علـا وصـف وفاـم الظـواهر ا نصـالية      

 علا التدطيط ا سرتانيجي لعما انصالي والعالمي نا ح. 

ــا ا نصــا   واملعلومــا  ولصوصــًا يف       لقــد شــاد العــاا نوســعًا هــائاًل يف نكنولو ي

جمال الشبكا  ا  تماعية ومنصا  التواصا ا  تماعي ونطبيقاناا ال كية،  ا أسام 

زًا حــدود الزمــان واملكــان و ققــًا معــه التواصــا يف ســاولة ا نصــال وانســاه نطاقــه متجــاو

الفعــال. ويعــد انتشــار األدوا  الرقميــة لــدى مجيــع ف ــا  اإتمــع مــن األســباب املامــة يف          

عمليا  ا نصـال وسـرعتاا والنفـاذ الىل مصـادر املعلومـا  والبيانـا  املدتلفـة. حيـ  أن مثـا          

نشـما ققيـق التفاعـا بـني النـاس       ه   التقنيا  فتحت أفقًا  ديدًا مـن ففـا  ا نصـال الـ     

. كمــا 1مــوفرًة اهاــد، الوقــت، والتكلفــة متجــاوزًة بتاثلهــا اةــدود اهغرافيــة املو ــوعة

أن ارنقـاء التكنولو يـا ونوفلهـا ملزيـد مـن اةلـول، فاـي         2م(2005يؤكد علا وحجـازى ) 

لســابق. ُنحــدث يف ذا  الوقــت مزيــدًا مــن املشــكال  اهديــدة الــ  ا نكــن مو ــودة يف ا  

ويتطلـب التوظيــف األمثــا لثــورة اإلعــالم الرقمــي، وعيــًا بالتكنولو يــا ونطبيقاناــا املدتلفــة  

وكيفية نوظيفاا بطريقة الجيابية نتغلب علـا ا سـتددام السـلا مـا مـن حيـ  التمـرد علـا         

القيم وقواعد األلال ، والضـوابط القانونيـة الـ  نـنظم حيـاة الفـرد يف اإتمعـا . لـ لك،         

قـيم املواننـة الـ  بـدأ  نتشـكا       عرض األفراد ملنصا  التواصـا ا  تمـاعي يـوثر يف   فإن ن

ونال  صورًا  ديدًة نتوافق مع متطلبا  العصر الرقمي، دافعـة اإتمعـا  املدتلفـة للتو ـه     

. حي  شاد  العقود القليلة املا ية ارنفاعـًا يف نسـب   3حنو املواننة الرقمية كمطلب عاملي

طقة الشر  األوسط ويف اإتمع السعودى، علا و ه التدصي"، ووفقًا املستددمني يف من
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فـإن نسـبة اسـتددام اإلنرتنـت ارنفـع مـن        4م(2020لتقرير هي ة ا نصا   ونقنية املعلومـا  ) 

م، ويشل التقرير الىل أن معـدل نسـبة انتشـار    2020% يف نااية عام 97,8م الىل 2014% عام 91

م. كمـا  2020% عـام  135مستوى السكان السعوديني بلغت لدما  ا نصا   املتنقلة علا 

ميجـا بايـت متجـاوزًا بثالثـة      620ذكر التقرير ذانه أن استاالك الفرد السعودى اليومي بلـ   

، وأكد ايضًا ارنفاعًا يف سـرعة  ميجا بايت 200أ عاف متوسط ا ستاالك العاملي والبال  

ــت مــن العــام    ــا هــ ا ا رنفــاه يف نســبة اســتددام      %.97م نســبته 2020م الىل 2019اإلنرتن مث

ــا    37و  15اإلنرتنــت وافقــه ارنفــاه نســبة الف ــة العمريــة بــني     عامــًا )ف ــة الشــباب( والــ   ث

ــة     36,7 ــن ســكان اململكــة العربيــة الســعودية والبالغ مليونــًا  ــا يتطلــب الرتكيــز     34% م

  Searson, et alل وا هتمـام باملواننـة الرقميـة وأبعادهـا يف اإتمـع السـعودى حيـ  يشـ        

الىل  رورة الرتكيز علا املواننة الرقمية ملا ما من دور فاعـا ومـؤثر يف  اسـك     5م(2015)

اإتمع واةفاظ علا نسيجه ا  تماعي، لصوصًا مع نغـل مفاـوم املواننـة التقليـدى لـدى      

وا ـحًا يف   األفراد عند نواصلام الرقمي، حي  أن للثـورة الرقميـة وا نفجـار املعـريف نـاثلاً     

 مناحي اةياة املدتلفة.  

 أهمية الدراسة:
ــه منصــا  التواصــا ا  تمــاعي مــن     أهمي نكتســب هــ   الدراســة  ــالنظر ملــا  ثل تاــا ب

فضاءا  نواصلية متعددة نسمح بتدفق املعلومـا  وارراء بـني مجيـع املسـتددمني ودورهـا يف      

ميتاا أكثـر يف سـعياا لدراسـة    عمليا  ا ستقطاب والتعب ة والتو يه السياسي. ونتعاظم أه

نــاثلا  منصــا  التواصــا ا  تمــاعي يف قــيم املواننــة يف جمتمــع يشــاد عمليــا  قــدي      

متســارعة. كمــا أن التحــول وا نتقــال الىل عصــر اإتمعــا  الرقميــة يســتدعي فحــ" قــيم     

 املواننة الرقمية يف فضاء التواصا الشبكي بالتطبيق علا اإتمع السـعودى وهـو مـا ةـنح    

ــة وحداثــة ا هتمــام       هــ   الدراســة أهميــة لاصــة بتكثيــف اهتماماــا يف دراســة هــ   الزاوي

البحثي علا املسـتوى الـونال  ستكشـاف قـيم املواننـة اةا ـرة يف اسـتددام السـعوديني         

للشبكا  الرقمية وأى ناثلا  مرتنبـة علياـا. ويضـاف الىل مـا سـبق أن نتـائا هـ   الدراسـة         

حثني مستقبال كما  ثا ال افة نوعية  ديـدة للمكتبـة اإلعالميـة    ستفتح ففاقا  ديدة للبا

 السعودية والعربية.  
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 مصطلحات الدراسة: 

املصطلحا  اإلعالمية نمـا يصـدر عـن الفـرد     يف معجم  6(1405لزكي )وفقًا  التعرض:

ــابي ةقــائق أو وقــائعن ووفقــًا لشــريط     التعــرض هــو   فــإن 7م(2016) مــن عــرض شــويف وكت

 ية.مللرسالة ا نصالية من لالل الوسيلة اإلعال استقبال اهماور

قنـوا    مـن استقبال اهماور السعودى للرسالة ا نصـالية   التعريف اإل رائي للتعرض:

 ووسائا ا نصال.

باناـا املنصـا  واملواقـع الـ       8م(2013يعرفاا املقدادى ) منصا  التواصا ا  تماعي:

اء صـفحا  لاصـة ُنعـرض بشـكا عـام      نقدم لدما  للمستددمني، كما نسمح مـم بإنشـ  

للجميع، ونقدم قناة نواصا مع اهميع بشكا عام أو بشكا شدصي عن نريـق الرسـائا   

اخلاصة، ونتيح للمستددمني نبادل املعلوما ، ويعُد مفاوم التواصا ا  تماعي بانـه مواقـع   

سـتددمني  اإلنرتنت ال  بإمكان املستددم النشائاا أو ال افة صفحاناا ومشـاركتاا مـع امل  

 ارلرين بشكا ساا. 

شـــبكا  التواصـــا ا  تمـــاعي التعريـــف اإل رائـــي ملنصـــا  التواصـــا ا  تمـــاعي: 

املقصودة يف هـ   الدراسـة هـي املنصـا  الـ  يسـتددماا املواننـون السـعوديون وحـدد  يف          

 ارني: اإلنستغرام، سناب شا ، نويرت، الفيس بوك، يونيوب، والكلوب هاوس.

ــاثل:  التـــاثلا  هـــي عبـــارة عـــن التغـــيلا  الباننـــة   9م(2011ةمـــام )بـــو األوفقـــًا التـ

والظــاهرة نتيجــة لالنصــال، ســواء حــدثت هــ   التــاثلا  يف املــدى القريــب، املتوســط، أو      

الىل أن التـاثل مصـدر للفعـا نـاثر فيقـال ن نـاثر        10(35الوسـيط )ص ويشل القاموس   البعيد.

 ه. والشيء: نتبع أثر ن.الشيء: ظار فيه ارثر، وبالشيء: نطبع ب

هي عملية نسبية متفاونة بني اهماهل، ويعود ه ا التفاو  لتاثل: لالتعريف اإل رائي 

لطريقة فامام للرسالة ونريقة استالماا، ويقصد باا الباح  هنا التاثل علا قيم املواننـة  

 الرقمية.

ــة:  ــة الرقمي ــًا     املوانن ـــع ارلــرين رقمي ـــرد مـ ـــا الفـ ــة  نعــال نفاعـ بواســطة منصــا  رقمي

ــال      ـــيلة لالنصــ ـــا ، كوســ ـــبكا  املعلومــ ـــة، وشــ ــة بتلفـــ ــة بطريقــ ــبا  ارليــ كاةاســ
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باملســتددمني ارلــرين بواســطة الوســـائا أو الربامـــا مثـــا: الربيـــد ا لكرتونــي، شــبكا    

 .11التواصــا ا  تماعي

 التعريف اإلجرائي للمواطنة الرقمية:  
ارلـــرين باســـتددام األ اـــزة اةاســـوبية وشـــبكة  نفاعـــا املـــوانن مـــع املســـتددمني  

املعلوما  بتوظيف عدد من الوسـائا الرقميـة كالتطبيقـا  )منصـا  التواصـا ا  تمـاعي(       

والربيــد اإللكرتونــي واملــدونا ، ومعرفتــه  قوقـــه وحقــو  ارلــرين الرقميــة، وكيفيـــة        

ة عـن اســتددام  التوظيـف الصـحيح للتجـارة اإللكرتونيـة ومحايـة نفسـه مـن األ ـرار النا ـ         

 للًا  نب األمية الرقمية من لالل نعلم ونعليم استددام التقنية.أالتقنية، و

 اإلطار املفاهيمي
 املواطنة الرقمية:

املواننـــة الرقميــــة مصـــطلح حــــدي  اهـــتم بــــه العلمـــاء واملتدصصــــني حيـــ   يعــــرف      

Edmonton (2012م)بتوظيـف    قـل عبـارة عـن نفاعـا الفـرد مـع      باناـا  املواننـة الرقميـة    12

لالنصــال  وشــبكة املعلومــا  كوســيط    باةاســ مثــا أ اــزة  األدوا  واملصــادر الرقميــة  

من الوسائا أو الصور كاملدونا ، الربيد اإللكرتوني، املواقـع،   ًاعدد مستددمًاارلرين ب

الىل  Ribble and Baileyp (p150,2005) 13ويشـل   وبتلـف منصـا  التواصـا ا  تمـاعي.     

ــة الرق ــم اخلـــاص        أن املواننـ ــ ول واملالئـ ــايل الســـلوك املسـ ــادل ومعـ ــرف باناـــا ن مبـ ــة ُنعـ ميـ

ــايل       ــوابط واملعـ ــد والضـ ــوه القواعـ ــا نجممـ ــ لك باناـ ــرف كـ ــةن. وُنعـ ــا الرقميـ بالتكنولو يـ

واألعــراف واألفكــار واملبــادل املتبعــة يف ا ســتددام األمثــا والقــويم للتكنولو يــا، والــ     

 KayaA and KayaB ا املساهمة يف رقي الوننن )حيتا اا املواننون صغارًا وكبارًا من أ

املواننـة الرقميـة نسـاعُد يف ققيـق ا سـتددام       نال 15 (Prensky, 2001). ويضـيف  14 (2014

ارمن لدى من يستددم التكنولو يا الرقمية يف عصر العوملة وا نفتاح علا ارلرين ثقافيًا 

د يرتنــب علــا ذلــك مــن فثــار قــل   ويف نفــس الوقــت يســاهُم يف نقويــة محايــة اإتمــع  ــا قــ   

الجيابية. ونتفق التعريفا  السابقة علـا أن املواننـة الرقميـة نشـل الىل ارنـي: مبـادل ومعـايل        

السلوك املس ول رقميًا ال  نسام يف ننمية اإتمع، التوعية با ستددام املرقوب واإلجيابي 

رائم اإللكرتونيــة وا لتــزام للتقنيــة،  اربــة الســلوكيا  قــل املرقوبــة رقميــًا،  نــب اهــ 
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بالقانون، قما املس ولية الفردية عند استددام التقنية  ماية نفسه وجمتمعـه مـن امللوثـا     

وهناك من ذكر بان املواننة نتكون من ثالثة  ـاور رئيسـة وكـا  ـور حيتـوى       الثقافية.

 ال ى ذكر بان: 16م(2017علا ثالثة عناصر مثا املالح )

 ، والقوانني الرقمية ونتضمنلوصول، ا نكيت الرقميالف ة األوىل: ا

يعد النفاذ الرقمي هو الركن األساس يف ناهيا املوانن بـان  الوصول )النفاذ( الرقمي:  -1

 .ىل شبكة اإلنرتنتالالمكانية الوصول  يكون مواننًا رقميًا وُيقصُد به

قـــت املناســـب ُيقصـــُد باـــا التكنولو يـــا يف الوا نيكيـــت الرقمـــي )اللياقـــة الرقميـــة(:  -2

بطريقة ومكان مناسبني مع احرتام ارلرين أثنـاء التفاعـا معاـم االكرتونيـًا مـن لـالل       

 ا نرتنت، وهي نشل للسلوكيا  الرقمية بطريقة سليمة نؤدى لتدفيف سلبياناا.

ــة         -3 ــ  قكــم التقني ــو  التشــريعية ال ــة: وهــي جمموعــة القــوانني واةق القــوانني الرقمي

رسا  اخلان ـة أو ا لرتاقـا  لظنظمـة الرقميـة وقلهـا، ومـن       الرقمية، وقد من املما

حقو  التاليف والنشـر، اخلصوصـية،    :القضايا األساسية ال  يعاهاا القانون الرقمي

 والقضايا األلالقية، والقرصنة. 

 :الف ة الثانية: التعليم: علم نفسك ونواصا مع ارلرين، ونتضمن

ملسـتددمني بــان الدارة ا قتصـاد والتعامـا التجــارى    التجـارة الرقميـة: ننطلــق مـن الدراك ا    -1

وأيضـًا مـن لـالل الفاـم واإلدراك ملدـانر ا حتيـال        رقمـي، نرتنـت بشـكا   متاح عرب اإل

وسرقة معلوما  البطاقة ا ئتمانية املدونة علياـا وقلهـا    بالتسو ،لكرتوني املتمثلة اإل

 وما  ذا  العالقة.لمن املع

نية ا ستفادة من بعض الوسـائا املمكنـة للتواصـا مثـا:     ا نصا   الرقمية: هي المكا -2

الربيـد اإللكرتونـي حيـ  نو ـد المكانيـة      و املباشرة،الادثا  الدردشة، قرف قرف 

والعوائـق املكانيـة    اةـوا ز التواصا السريع والوق  ال ى جيمع بـني األفـراد متجـاوزًا    

لقرار املناسب عنـد التيـارهم   كيفية اختاذ اعلا املتعلمني ندريب  نية  ا يتطلباوالزم

 للوسائا الرقمية املدتلفة.

يقصُد باـا الفاـم وا نقـان  سـتددام التقنيـة الرقميـة بواسـطة أ اـزة متعـددة وبتلفـة            -3

واهاـاز اللـوحي  يـ      المـول، اةاسـب   املكـتا، اةاسـب   اخللـوى، مثا: امانف 

ولصوصـًا   التعليميـة، ا  ُيركز علـا الطريقـة األفضـا يف نـدريب املـتعلمني يف املؤسسـ      
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ــة   ــول التقنيـ ــع دلـ ــدما اامـ ــا  وانـ ــا  ،يف كـ ــف    اإـ ــيم والتثقيـ ــب التعلـ ــ ا يتطلـ وهـ

 حديثًا. ما يظاربا ستددام املتقن بشكا كبل للتقنية والتكيف مع كا 

 :الف ة الثالثة: اةماية، احم نفسك واحم ارلرين ونتضمن

ــة: نشــُل الىل حقــو  و    -1 ــا مســتددمي  اةقــو  واملســ وليا  الرقمي ــة  اإلنرتنــت،مزاي التقني

عترب لصوصية معلوما  املسـتددمني الشدصـية مـن    تف منام،السلوك املتوقع  الرقمية،

ن هنــاك مســ وليا  نــرنبط    ووبنــاء علــا هــ   اةقــو  يكــ      الرقمــي، حقــو  املــوانن  

واملصـــادر الـــ  نتوا ـــد يف شـــبكة   الرقميـــة،واألفعـــال التقنيـــة  األمثـــا،با ســـتددام 

 نرتنت.اإل

كاسـتددام بـراما اةمايـة     الرقمـي، األمن الرقمي: نتعلُق باملمارسا  ارمنة للمـوانن   -2

وه ا يتطلـُب و ـوب    احتيانية،وحفظ نسخ  ارمنة،وكلما  املرور  الرقمية،لظ ازة 

والافظــة ومحايــة البيانــا  مــن  ــاو      الفلوســا ،اســتددام بــراما اةمايــة مــن  

 .ُر بااالتدمل أو القرصنة ال  قد نض

لسـلبيا  السـاعا  الطويلـة     كويتـدار الصحة والسالمة الرقمية: املوانن الرقمي يتفام   -3

 الفقـرى، العمـود   العيـون، صحة اهسـدية مثـا: صـحة    ال ستددام التقنية الرقمية علا 

 ويضا  ل لك ناثل التقنية الرقمية علا الصحة النفسية. البدني،ا  ااد 

ــد ) كــ لك  ــا 17م(2014ذكــر القاي ــة نتكــون مــن التســعة     ب ــة الرقمي ن  ــاور املوانن

أن املواننــة  18مMossberger  (2009)مــن  انــب فلــر ذكــر  و عناصــر املــ كورة ســابقًا.

ــاد يشــما أربعــة  ــاور:      ــدد األبع ــا مفاــوم متع ــة  ث ــارا     -1 الرقمي وســائا اإلعــالم واملا

 . لالقيا األ-4. النقد والتو يه -3. املشاركة -2املعرفية. 

فلـر ُنعـرف املواننـة بشـكا عـام باناـا ن تـع أى فـرد يف اإتمـع بـاةقو             من  انـب 

وامـتالك جمموعــة ا متيــازا  الــ  كفلــاا الدســتور مقابــا  ــرائب ورســوم يــدفعاا للدولــة  

باناـا نجمموعـة    20 (19م: ص2014. ويعرفاـا عبـدالقادر )  19 (55: 2017)التوبي، والفواعل، 

ا  ال   عا الفرد الجيابيـا مشـاركًا يف بنـاء وننـه قـادرًا      املعارف والقيم واملبادل وا  اه

ــا اختــاذ القــرارا  املناســبة لناضــته، وحــا مشــكالنه متعاونــًا يف ذلــك مــع قــل  مــن            عل

ــب        ــة باهان ــا  املوانن ــا ارنب ــواننني ارلــرينن.   ــد يف التعريفــا  الســابقة المجاعــًا عل امل

بنـاء جمتمعـه ومحايتـه وامتالكـه ةقـو       السـلوكي املاثـا يف نعـاون الفـرد مـع ارلـرين يف       

 وقمله ملس وليا .  
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ــة      ــة الرقميــة الســابقة ةكــن مالحظــة أن املوانن بنــاء  علــا نعريفــا  املواننــة واملوانن

الرقمية ةكن اعتبارها امتداد للمواننة الشاملة وما قتويه مـن ا نتمـاء وا لتـزام بقواعـد     

ــرقم مــن التوا ــ     ــا ال ــة   وقــوانني وقــيم وعــادا  عل د والتواصــا ا فرتا ــي  عنــا أن املوانن

 قالرقمية ظار  كفكرة من مفاوم املواننة األمشا ال  منارساا يف واقعنا. ولكي نتحق

املواننة الشاملة  بد من ا هتمام باملواننة الرقمية لسيطرناا علا اإتمعا  الرقميـة الـ    

. مــن  انــب فلــر يركــز مفاــوم  يســتددماا املواننــون بكثــرة وةضــون فياــا أوقانــًا نويلــة  

املواننــة الشــاملة واملواننــة الرقميــة علــا ا عتــزاز ونــدعيم منظومــة قيميــة وســلوكية قويــة    

نشما ا نتماء، املس ولية، ا حرتام، الوعي باةقو  والوا با ، واةرية فكما  ـد نلـك   

يتشــاباان يف  القــيم مو ــودة يف واقعنــا  ــدها يف العــاا ا فرتا ــي.  وكمــا أن املفاــومني   

العــداد املــوانن الــ ى نــدم وننــه، ننميــة الوا بــا ، اةقــو ، املســ وليا   ــا  جمتمعــه،  

التعرف علا القـوانني، محايـة الـنفس مـن أ ـرار ا سـتددام الصـحية والتجاريـة،  ـدهما          

نتلفــان يف أن املواننــة الرقميــة لاصــة بــاملوانن الرقمــي وننميــة القــيم افرتا ــيا، ا لتــزام   

وانني الرقميــة ومعرفتاــا،  ارســة اةقــو  وقمــا املســ وليا  عنــد اســتددام التقنيــة    بــالق

 و ارسة التجارة اإللكرتونية بشكا فمن.   

وستعتمد ه   الدراسة، يف بناء اسـتمارة ا ستقصـاء لو ابـة علـا نسـا  ناا وققيـق       

ــثالث )الوصــول، ا نك    أهــدافاا ــة الرئيســة ال ــة الرقمي ــا  ــاور املوانن ــت الرقمــي،  ، عل ي

، احــم نفســك واحــم  ارلــرين(، و)اةمايــةعلــم نفســك ونواصــا مــع  والقــوانني الرقميــة(، )

 م(.2017( وما يندرج قتاا من نسعة عناصر ال  ذكرها املالح )ارلرين

 الدراسات السابقة:
ــا       ــا  التواصـ ــا منصـ ــرز  معاـ ــة بـ ــة هائلـ ــة ونكنولو يـ ــورة معلومانيـ ــاا ثـ ــاد العـ يشـ

ــم حــدي  يف      والــ  ُن ا  تمــاعي عــد مــن أبــرز منجــزا  اإلنســان يف عصــر املعلومانيــة كعل

. وشاد العاا انتشارًا كبلًا ملنصة الفيس بوك ونـونل  21م(2007األلفية اهديدة )اإالي، 

ويونيوب حي  سيطر  ه   املنصا  يف العصر ا فرتا ي علـا حيـز كـبل مـن اهتمامـا       

 فرتا ـي أثـر  علـا هويـة اإتمعـا  ونـرابط       الشعوب لونرتنت، حيـ  كـان ملثـا اإـال ا    

ــوفرة         ــا ســلوك ومعتقــدا  األفــراد.  ويف لضــم هــ   ال ــاثل عل ــه ن األفــراد بشــكا كــان ل

املعلومانية وننوه اخلدما  اإللكرتونية، يتطلب نشكيا حالة مـن الـوعي بكيفيـة نوظيـف     

شــاركة ارلــرين اإلعــالم الرقمــي ونقنيانــه بتنــوه نطبيقانــه لــتمكني املــوانن العربــي مــن م
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بشكا الجيابي حيافظ فيه علا هويته العربية، ألن الفجوة املعرفيـة بـني جمتمعاننـا العربيـة     

. ويف 22واإتمعا  الغربية نشل للحا ة للبحـ  لتحديـد دور العـرب يف بنـاء اقتصـاد املعرفـة      

مواقـع  ظا مفاوم املواننة الرقمية نعُد منصا  التواصا ا  تماعي مثا نـويرت والفـيس بـوك    

نعزز قيمة املواننة الرقمية يف ققيق مصاحل الونن وننمية شعور املوانن بانه حيمـا رسـالة   

وننية سامية ندعو للسالم والتعارف واةوار  ارسًا ه   النشانا  يف ظا التزامـه بـالقيم   

 واأللالقيا  القوةة، مدركًا املوانن ةدود مس وليانه وعارفًا  ا عليه من وا با ، ومـا 

لــه مــن حقــو  مــع نو ــيح األســلوب األمثــا للحصــول علــا هــ   اةقــو ،  وُســبا ايصــاما       

للمســ ول عــن اختــاذ القــرارا  واملؤسســا  عــرب هــ   املواقــع  ــا يتوافــق مــع التشــريعا             

والقوانني، ليصبح نعبل  عـن رأيـه وو اـة نظـرة منطلقـًا مـن فاـم عميـق ملسـ وليانه الوننيـة           

. لـ ا فـإن ا هتمـام الـ ى أظارنـه العديـد مـن        23م(2017 ـحوى ) وفقًا ملا ذكر  الساعدى و

الدراسا  العربية  يف  التعرف علا ناثل اإلعالم الرقمي علا امويـة ا  تماعيـة ولصوصـًا    

املواننــة الرقميــة وعالقتاــا بالشــبكا  ا  تماعيــة يعــُد اهتمامــًا مــربرًا وةكــن نناولــه يف   

اولت معرفة وقديد مفاوم وواقع املواننة الرقميـة  جمموعة من الاور كالدراسا  ال  نن

وبيــان املمارســة الســلوكية مــا والــور الثــاني يتنــاول الدراســا  الــ  ركــز  علــا معرفــة   

ووعي الشعوب باملواننة الرقمية واستيعاب مفاهيماا ومعرفة مستوى ذلك الـوعي ودر انـه،   

ــالم الرق      ــة دور اإلعـ ــا معرفـ ــز علـ ــ  فلكـ ــور الثالـ ــا الـ ــبكا    أمـ ــًا  الشـ ــي ولصوصـ مـ

 ا  تماعية يف نعزيز قيم املواننة والعالقة بني ا ستددام ومفاوم املواننة الرقمية:

 أوً : مفاوم املواننة الرقمية وقيماا يف قطاه التعليم

ســـعت العديـــد مـــن الدراســـا  لتحديـــد مفاـــوم املواننـــة الرقميـــة مثـــا دراســـة شـــعبان   

ديـد مفاـوم املواننـة الرقميـة وفليـة نضـمني معـايل        الـ  هـدفت لتح   24 م(2014والـدمردا  ) 

الرتبية علا املواننة الرقمية يف املناا الدراسـي حيـ  بينـت الدراسـة أن مفاـوم الرتبيـة علـا        

ــة الــوعي، املمارســة املو اــة، والنم  ــة والعطــاء املثــا الــ ى       املواننــة الرقميــة يشــما مرحل

و  Gleasonدراســة  ك. كمــا نناولــت  يقتــدى بــه، ومرحلــة التغ يــة الرا عــة وقليــا الســلو      

Gellirn (2018) 25        ناثل استددام منصـا  التواصـا ا  تمـاعي يف املـدارس الرويـة وقـل

الروية علا املواننة الرقمية لدى نالب املرحلة املتوسـطة حيـ  أن الطـالب ةضـون وقـت      

م املعلومـا   نوياًل يف استددام ه   املنصا   ا يتطلب نطـوير ماـارانام يف مشـاركة وفاـ    

منــة، ألالقيــة، وقانونيــة. ونظاــر النتــائا نــالر نعلــيم   ف ســ ولية وأن نكــون مشــاركانام  
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املواننــة الرقميــة يف املــدارس الرويــة وقــل الرويــة. كمــا نشــل نتــائا هــ   الدراســة الىل    

المكانية دما أنشـطة التعلـيم التقليـدى للمواننـة واألنشـطة لـارج املـدارس الـ  ناـدف الىل          

و ثـت دراسـة الدهشـان     ركة املدنية عرب مناا نيسـر  منصـا  التواصـا ا  تمـاعي.     املشا

ملعرفة مفاوم املواننة الرقميـة وأسـباب املطالبـة باسـتددامه كمـدلا       26م(2015والفوياي )

للرتبية. واستددمت الدراسة مناا قليا األدبيا  السابقة يف اةقا، ولر ت باهمية قيـام  

متاا يف العـداد الطالـب ونـدريب اربـاء واملعلمـني للتعامـا مـع قـديا          املؤسسا  الرتبوية  ا

املرحلـــة الرقميـــة و ارســـة املاـــارا  الرقميـــة مـــن لـــالل املشـــاركة يف األنشـــطة الرتبويـــة.   

ببحثاــا يف الكشــف عــن مــدى نــوافر قــيم املواننــة        27م(2016ونضــيف دراســة الشــمرى )  

 املرحلتني املتوسطة والثانوية ونر  دعماـا.  الرقمية عند معلمي اةاسب ونقنية املعلوما  يف

معلمًا ومعلمة أو حوا بتـوافر قـيم املواننـة الرقميـة بشـكا       86حي  مشا جمتمع الدراسة 

كبل وأن سبا دعم ه   القيم يتم بشكا كبل وأظار  النتـائا عـدم و ـود فـرو  نعـزى      

ــوى      ــا  والتقــويم الرتب ــوه اهــنس. و ــ  املركــز القــومي لالمتحان  28م(2015يف مصــر )لن

( مـن  392( من نالب مرحلة التعلـيم األساسـي و )  1496ماارا  وقيم املواننة الرقمية لدى )

( مدرسة متوسطة. وأظار  نتائا ه   الدراسة نـوافر ماـارا    49القائمني علا نعليمام يف )

بة %( لـدى الطـالب، وامـتالكام ماـارة اختـاذ القـرار بنسـ       85وقيم املواننة الرقميـة بنسـبة )  

%(، ونظاـر النتـائا أن   86%(، وقيمـة ا نتمـاء بلغـت )   91%( و و األمية الرقمية بنسـبة ) 98)

%( من الطالب ةتلكون ماارة ا نصال الرقمـي، ونتـوافر قـيم املواننـة الرقميـة لـديام       85)

يف  29م(2017وأكـد الدوسـرى )    %(.73%( وقيمـة التجـارة اإللكرتونيـة بنسـبة )    76بنسـبة ) 

هدفت للتعرف علا مستوى نوافر معايل املواننة الرقمية لدى معلمـي اةاسـب   دراسته ال  

ــة     ــت العين ــاض، ومشل ــة الري ــي  دين ــًا واســتددمت ا ســتبانة كــاداة للدراســة     35ارل معلم

نبح . وأكد  النتائا نوفر قيم املواننة بشكا عالي لاور ا نصال الرقمـي، والوصـول   

واملس وليا  الرقمية، والصحة الرقمية. و اء   ـاور  الرقمي، السلوك الرقمي، واةقو  

 القانون الرقمي، التجارة الرقمية، واألمن الرقمي، و و األمية الرقمية  ستوى متوسط.

يف دراستاما الىل الكشـف عـن قـيم     30م(2018من  انب فلر، هدف الشياب ونوالبة )

ــة      ــاها الرتبي ــرى و ــوب نضــميناا يف من ــ  ي ــة ال ــة الرقمي ــة    املوانن ــة للمرحل ــة واملدني الونني

معلم ومعلمة  ـن يدرسـون    60األساسية يف األردن واستددمت ا ستبانة همع البيانا  من 

مباح  الرتبية الوننية واملدنيـة  ولر ـت الدراسـة بـبعض النتـائا مناـا أن مفـاهيم املواننـة         
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حة والســالمة، الوننيــة الــ  جيــب نضــميناا نشــما ننازليــا ارنــي: القــوانني الرقميــة، الصــ    

ــة       ــة الرقميــة، األمــن الرقمــي والــ  نعــال اةماي اةقــو  واملســ وليا  الرقميــة،  ــو األمي

ال انية قديدًا، الوصول الرقمي، وا نصا   الرقمية وناني أللًا التجـارة الرقميـة. سـعت    

للتعــرف علــا مــدى اكتســاب نلبــة اهامعــا  اةكوميــة يف       31م(2020دراســة الراشــد ) 

 5200اــارا  املواننــة الرقميــة مــن و اــة نظــر الطلبــة وأظاــر  النتــائا  ســتجابا  األردن مل

 وسعت دراسـة     نالب ونالبة أن الطلبة ةتلكون ماارا  املواننة الرقمية بدر ة مرنفعة.

Hollandsworth et al. (2011)للرتكيز علا نقييم املواننة الرقمية يف مراحا التعلـيم،   32م

مســاعدة نالباــم يف كيفيــة اســتددام املواننــة الرقميــة بشــكا        و كــني املعلمــني مــن  

ــوعي        ــام هــا ةتلكــون ال ــني يف أمــاكن عمل صــحيح وســ ا املســ ولون كــاملعلمني واإلداري

%( الىل أن اإلداريـني ةلكـون الـوعي الـالزم  ـا      55املطلوب حـول املواننـة الرقميـةأ وأشـار )    

علمــني   ةتلكــون الــوعي املناســب. مــن   %( مــنام يــرى أن امل 35يتعلــق باملواننــة الرقميــة و ) 

ــة )    ــب فلــر، ركــز  دراســة الطوالب ــة     33م(2017 ان ــب الرتبي ــة يف كت ــع املوانن ــا واق قلي

معلمـًا ومعلمـًة    43الوننية واملدنية والىل أى مدى يلم معلموا نلك املنـاها، حيـ   ـت مقابلـة     

الرقميـة.  وهـدفت دراسـة     وأظار  النتائا نـدني معرفـة املعلمـني واملعلمـا   حـاور املواننـة      

ملعرفة نصورا  نلبة  امعة القصـيم السـعودية با ـا  مفاـوم املواننـة       34م(2017الصمادى )

نالبـًا ونالبـة أكـدوا     374الرقمية ونر  نفعيلاا يف املؤسسا  اةكومية. ومشلـت العينـة   

ضـحوى  بدر ة متوسطة نصورانام حنو مفاوم املواننة الرقمية. وهدفت دراسة الساعدى وال

ماليـني   4لقياس وقليـا املواننـة الرقميـة يف منصـة نـويرت، حيـ  مشلـت العينـة          35م(2017)

م يف دول اخللــــيا الكويــــت، 30/6/2016م الىل 1/6/2016يومــــًا مــــن  30نغريــــدة لــــالل 

البحرين، قطـر، اإلمـارا ، عمـان، واململكـة العربيـة السـعودية. وقـدمت الدراسـة مقرتحـًا          

شــاملة لتعزيــز املواننــة الرقميــة وننميتاــا ونشــما بعــض الــرباما   خلطــة اســرتانيجية لليجيــة

 التنفي ية ال  ةكن قياساا بناء املواننة واملواننة الرقمية.  

 ثانيًا: الوعي  فاوم املواننة الرقمية ومستويانه

 اوز  العديد من الدراسا  قضية مفاوم املواننـة والتعـرف علـا واقـع  ارسـتاا الىل      

ار الــوعي، مــدى  لــك األفــراد ملاــارا  املواننــة الرقميــة، واســتيعابام        قيــاس مــدى انتشــ  

للمفاــوم، واملقارنــة بــني األفــراد يف مســتويا  الــوعي حيــ  هــدفت دراســة عباســي ومحــدى   

للكشف عن در ة وعي نلبة اهامعة األردنية  فاـوم املـوانن الرقمـي وعالقـة      36م(2020)
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 500لية، واملستوى التعليمي. مشلـت الدراسـة   ذلك  جموعة من املتغلا  مثا اهنس، الك

نالــب ونالبــة وأكــد  النتــائا و ــود وعــي متوســط بقــيم املــوانن الرقمــي. كــ لك أكــد   

ارنفـاه وعـي الطـالب  فاـوم املواننـة الرقميـة وسـبا نفعيلـاا لـدى نـالب            37م(2019نصار )

نــالب اهامعــة   اهامعــة العربيــة املفتوحــة يف الســعودية يف دراســته امادفــة لفاــم نصــورا     

ــة  38 م(2021) وفلـــرون  Bickhamناـــدف دراســـة ملفاـــوم املواننـــة الرقميـــة.  لتحديـــد فاعليـ

يف زيادة نعـرف املسـتددمني علـا مفـاهيم املواننـة الرقميـة األساسـية         Screenshotsبرناما 

ــة يف      ــة ارمن ويف نغــيل املعتقــدا  والســلوكيا  املقصــودة لتتناســب مــع اهوانــب ا  تماعي

نــت. مــن  انــب فلــر ناــدف للتاكــد مــن أن الربنــاما لــه نــاثلا  متفاونــة ذا  عالقــة    نرتاإل

با سرتانيجيا  املستددمة ةـا النزاعـا  ال كوريـة واألنثويـة. اسـتددمت الدراسـة املـناا        

ا يتلقــو   71ألـرى نتكــون مـن    وجمموعــةنالبـًا نلقــوا املـناا    92شـبه التجـريا، ومشلــت   

ربــع مــدارس للمرحلــة املتوســطة. وأظاــر  النتــائا زيــادة يف معرفــة   ودللــوا يف املقارنــة، يف أ

املفاهيم األساسية ملناا املواننة الرقميـة وعـدم و ـود عالقـة ارنبانيـة نعتمـد علـا النـوه يف         

يف دراســته وعــي املعلمــني واملــتعلمني يف اســتيعاب      39مGazi (2016)و ــ  حــا النزاعــا .  

مارسـة السـلوكية حـني اسـتددام التقنيـة اةديثـة مـع        مفاهيم املواننة الرقمية وعالقتاا بامل

نطوير الوعي باملواننة الرقمية. ولر ت ه   الدراسـة بتوصـيا  نتعلـق بضـرورة أن نتضـمن      

املناها الدراسية  و األمية الرقمية واملواننـة الرقميـة وكـ لك الـرباما واألنشـطة امادفـة       

  Alqahtani, et alاا.  وهـدفت دراسـة   لتاي ة املوانن الرقمـي الـ ى ةكنـه أن يتصـا بالعـ     

ملقارنة در ة الـوعي واملعرفـة  فاـوم املواننـة الرقميـة بـني نـالب  امعـة  نـوب           40م(2017)

والشر  األوسطيني وأكد  نتـائا الدراسـة عـدم و ـود فـرو  دالـة        كولورادو األمريكيني

 متغل كلية العلوم.  احصائيًا نعزى ملتغل اهنس وظار  فرو  ذا  د لة الحصائيًا لصاحل 

مســتويا  الـوعي  فاــوم املواننــة الرقميــة لــدى   41م(2018كمـا  ثــت دراســة ماــدى ) 

ــام     ــن نلبـــة  امعـــة األقصـــا يف فلســـطني للعـ ــا ا  تمـــاعي مـ مســـتددمي منصـــا  التواصـ

نالـب ونالبـة    700م وعالقة ذلك الوعي  جموعة من املتغلا . مشلـت العينـة   2016/2017

ستوى الـوعي باملواننـة الرقميـة بشـكا عـام  ـاء بدر ـة فـو  املتوسـطة          ونظار النتائا أن م

%(، وو ود فرو  ذا  د لة الحصائية يف مستوى الـوعي  فاـوم املواننـة الرقميـة     76بنسبة )

مـدى وعـي نـالب قسـم      42م(2019نعزى ملتغل النوه لل كور. من  انب فلـر، درس نـا ي )  

ــة مصــ    ــائق واملعلومــا  يف  امع ــا  والوث ــة  حاورهــا   املكتب ــة الرقمي رية )أســيو ( باملوانن
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مبحوثًا أن وعيام كـان  سـتوى  يـد  ـدًا وا نظاـر       439التسعة. وأظار  نتائا استجابة 

النتائا و ود فرو  ذا  د لة الحصائية للعمر ومدة اسـتددام اهاـاز الرقمـي. كمـا هـدفت      

ا  تماعيـة يف   للتعرف علا مسـتوى معرفـة مدرسـي الدراسـا      43م(2016دراسة اةصرى )

معلم ومعلمة مـن مراحـا ا بتدائيـة،     100املدينة املنورة بابعاد املواننة الرقمية، حي  ُبح  

املتوســطة، والثانويــة. وأكــد  النتــائا اففــاض معرفــة املعلمــني بابعــاد املواننــة الرقميــة،     

كمــا أظاــر  و ــود فــرو  لصــاحل املرحلــة املتوســطة ومــن ةلــك مــؤهاًل أعلــا، وأصــحاب    

 اخلربة األكثر وحضورًا للدورا . 

 ثالثًا: الشبكا  ا  تماعية ودورها يف نعزيز قيم املواننة

ركز  عدد من الدراسا  علا مو وه العالقـة بـني الشـبكا  ا  تماعيـة ومنصـا       

الـ  اسـتادفت التعـرف علـا      44م(2020التواصا ا  تماعي وبني املواننـة مثـا دراسـة املـر )    

 ملواقع التواصا ا  تماعي  ستويا  املواننة الرقميـة لـديام، وقـد    عالقة نعرض املراهقني

سنة أ ابوا علا اسـتمارة اسـتبيان وأكـد  الدراسـة      21و  18مشلت الدراسة املراهقني بني 

أن أقلبيــة العينــة يعتمــدون علــا منصــا  التواصــا ا  تمــاعي يف متابعــة قضــايا اإتمـــع          

ائا بــان هنـاك عالقـة ذا  د لــة الحصـائية  بــني    السياسـية وا  تماعيـة، كمــا أكـد  النتـ    

اعتماد املستددمني علـا منصـا  التواصـا ا  تمـاعي يف متابعـة قضـايا اإتمـع السياسـية         

ــع.        ــة يف اإتم ــاعالنام ومشــاركانام يف األنشــطة السياســية والونني ــني نف ــة وب وا  تماعي

ام املسـ ول للتقنيـة يف   ال  درست دور سياسة ا ستدد 45م(2019وأكد  دراسة السعدون )

اهامعا  السعودية اةكومية يف ا ساام يف قـرس مبـادل املواننـة الرقميـة لـدى نالباـا.       

ومت استددام قليا الوثائق، حي  مت مجعاا من املواقع اإللكرتونية لتسع وعشرين  امعـة  

 زال يف  أبرز  النتـائا أن ا سـتددام املسـ ول للتقنيـة يف اهامعـا       دسعودية حكومية. وق

ــة الرقميـــة. كـــ لك     ــيم وســـلوكيا  املواننـ ــة نســـام يف قـ بدايانـــه، وأن السياســـا  اةاليـ

ملعرفة دور شبكا  التواصا ا  تماعي يف دعم مقومـا    46م(2019ركز  دراسة  مد )

املواننة الرقمية لطالب  امعة أسيو  وأكد  النتـائا دور شـبكا  التواصـا ا  تمـاعي     

ــة  كفــاءة األفــراد يف   47م(2019والــرون ) Xuالرقميــة.  ثــت دراســة  يف نعزيــز قــيم املوانن

ــة        ــت العين ــ  مشل ــة حي ــة الرقمي ــا باملوانن ــاعي وعالقتا ــًا  772وســائا التواصــا ا  تم نالب

 امعيًا صينًا. وأظار  النتائا أن هناك عالقة بـني كفـاءة األفـراد يف املنصـا  ا  تماعيـة      

علا أهمية وناثل األميـة   48 مAlSiddig (2020)و  Saputraركز  دراسة  واملواننة الرقمية.
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ــة       ــال  اإلعالميـ ــوء اةمـ ــراد ونشـ ــلوك األفـ ــد يف سـ ــا  وبالتحديـ ــة يف اإتمعـ التكنولو يـ

وانتشـــار الشـــائعا  والكراهيـــة يف عصـــر أصـــبح اإتمـــع المـــا أن يكـــون فـــردًا متكيـــف 

ب اإتمعــي و ســنًا  ســتددام التقنيــة أو علــا العكــس  ــاهاًل  ــا يتســبب يف ا  ــطرا 

نتيجة  قتحام التقنية وفر اا واقع  ديد يف اإتمع أدى لظاور املوانن الرقمـي. اسـتددم   

الباح  يف ه   الدراسة أسلوب البح  املكتا يف مجع املعلوما  من لالل الرتكيز علا 

ــة. ولر ــت هــ   الدراســة         ــواد البحثي ــروءة والتســجيال  وامل ــواد املق ــائق ا  تماعــا  وامل وث

كيدها بان  و األمية الرقمية  رورة يف عصر ا  طراب ا  تمـاعي فـال يكفـي أن    بتا

نكــون متحــدثًا حتــا نكــون مواننــًا صــاةًا، بــا  بــد أن قســن اســتددام التقنيــة لكــي   

نبقا علا قيد اةياة فاملوانن يعيش علا مستويني الما متقن للتقنية فتسـاا عليـه اةيـاة أو    

صبح اةياة صعبة عليه. الذًا  و األميـة ماـارة حيانيـة  بـد مـن      قل قادر علا استدداماا فت

ــا للتعامـــا مـــع هـــ ا ا  ـــطراب يف اإتمـــع.   كـــ لك، دراســـة أبـــو اإـــد   الرتكيـــز علياـ

حيــ  هـــدفت الدراســة لكشـــف حــال اســـتددام منصــا  التواصـــا      49م(2018واليوســف ) 

يم نوصــيا  لتوظيــف ا  تمــاعي لــدى الطــالب يف كليــة الرتبيــة  امعــة امللــك فيصــا ونقــد 

نالبـًا بـاداة    356املنصا  ا  تماعية يف دعـم أبعـاد املواننـة الرقميـة. نبقـت الدراسـة علـا        

ا ستبانة وأكد  النتائا بان نسبة كـبلة مـن العينـة نؤيـد القـول بتـاثل منصـا  التواصـا         

ائيًا ا  تماعي علـا أبعـاد املواننـة الرقميـة، كمـا أظاـر  النتـائا و ـود فـرو  دالـة احصـ           

 نعزى للنوه ولصاحل ال كور فيما ن" أبعاد املواننة الرقمية.   

ملعرفـة در ـة نوظيـف     50م(2017، والقاعود )كما سعت دراسة الرشيدى، شواقفة  

أعضـاء هي ــة التــدريس ملنصــا  التواصــا ا  تمــاعي لنشـر قــيم املواننــة بــني نــالب  امعــة   

ــت الدراســة    ــا. مشل ــة   197نالبــًا و 387حائ ــة نبقيــة    عضــو هي  ــة بطريق نــدريس يف اهامع

عضو هي ة ندريس بطريقة عشوائية. وأظاـر  نتـائا هـ ا البحـ  أن      72نالبًا و 113والتل 

 51مJwaifell (2018)  نوظيف العينة ملنصـا  التواصـا ا  تمـاعي  ـاء  بدر ـة متوسـطة.       

 263نـة بلغـت   ا ستددام السليم للتكنولو يا، باعتبار  مؤشرًا للمواننـة الرقميـة، علـا عي   

ونالبــة، وأو ــحت الدراســة أن العينــة   نســتددم التقنيــة بشــكا صــحيح باعتبــار     نالبــًا

مؤشــرًا للمواننــة. كمــا أبــرز  الدراســة و ــود فــرو  دالــة الحصــائيًا با ســتددام املناســب     

نبعًا ملـتغل اهـنس لصـاحل النسـاء وكـ لك و ـود فـرو  ذا  د لـة الحصـائية           اللتكنولو ي

للتعــرف علــا العالقــة بــني   52م(2015 الســنة الدراســية. وناــدف دراســة الرببــرى )  نبعــًا ملــتغل
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ــدى نــالب اهامعــة، وأظاــر        ــة ل اســتددام منصــا  التواصــا ا  تمــاعي ومفاــوم املوانن

النتــائا أن منصــا  التواصــا ا  تمــاعي لعبــت دورًا يف نفعيــا املواننــة لــدى العينــة بعــد أن     

التمتع  قوقام السياسـية والتعـبل عـن و اـا  نظـرهم.      ابتعد عدد كبل من املواننني عن 

أن شــبكا  التواصــا    53م(2018مــن  انــب فلــر، أكــد  دراســة الرباشــدية والظفــرى )      

ا  تماعي ما ناثلا  الجيابية علا قيم املواننـة نفـو  التـاثلا  السـلبية يف دراسـتاما الـ        

ة عمان وهدفت الدراسة ملعرفـة  شابًا وشابًة من  امعة السلطان قابوس يف سلطن 550مشلت 

التـاثلا  اإلجيابيــة والســلبية لوســائا التواصــا ا  تماعيــة علــا قــيم املواننــة لــدى الشــباب  

ــي )    العالقــة بــني نفاعــا الشــباب اهــامعي يف     54م(2018العمــاني.  كــ لك  ــ  ســيد وعل

ــا مواقــع التواصــا ا  تمــاعي. وأظاــر  الن      ــا املصــريتني عل ــائا أن  ــامع  القــاهرة واملني ت

هناك عالقة ارنبانية نردية ذا  د لة الحصائية بني نفاعا نالب اهـامعتني علـا منصـا     

ــول     ــارة الرقميـــة. الوصـ التواصـــا ا  تمـــاعي و ـــاور املواننـــة الرقميـــة الـــ  نشـــما: التجـ

 الرقمي، ا نصا   الرقمية، و و األمية الرقمية.  

 تعقيب على الدراسات السابقة: 
ســـة اةاليـــة مـــن الدراســـا  الســـابقة يف فاـــم قـــيم املواننـــة الرقميـــة   واســـتفاد  الدرا

و اورهـا وأبعادهـا وفاـم كيفيــة نوظيـف املنصـا  ا  تماعيـة لنشــر قـيم املواننـة، وفاــم         

مستوى وعي املواننني بقيم املواننة الرقمية واستيعابام مـا. كـ لك استعر ـنا نـاثل ودور     

اننة ودر ة نوظيف أعضـاء هي ـة التـدريس ملنصـا      الشبكا  ا  تماعية يف دعم أبعاد املو

التواصا ا  تماعي لنشر قيم املواننة الرقمية. من  انب فلر، و حت الدراسا  السـابقة  

مناها الدراسة وأنواعاا ال  استددمت لتناول موا يع املواننـة الرقميـة حيـ  اسـتددمت     

وظفــت ا ســتبانة كــاداة الدراســة الوصــفية، يف معظــم الدراســا ، واملــناا املســحي حيــ   

همع البيانا  مع املقابال . من  انب فلر، نتميز الدراسة اةالية عـن الدراسـا  السـابقة    

بنقطــتني رئيســتني أوممــا مشومــا لعمــوم املــواننني يف اململكــة العربيــة الســعودية وبكافــة     

راسـا  السـابقة   املستويا  العمرية وا  تماعية واملانية وبالتالف النوه حيـ  أن قالبيـة الد  

نناولت الطالب ومنسوبي التعلـيم وف ـة الشـباب. ثانيامـا، هـ   الشـمولية يف جمتمـع البحـ          

وعينته ستضيف للدراسـة فامـًا يتجـاوز مـدى وعـي النـاس  فاـوم املواننـة الرقميـة وعالقـة           

 ياســتددام منصــا  التواصــا ا  تمــاعي بتعزيــز هــ ا اهانــب، الىل فاــم التــاثل اإلجيــاب        

 سـتددام املنصــا  ا  تماعيـة علـا قــيم املواننـة الرقميـة التســعة، لصوصـًا مــع        والسـلا 
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هـــ ا ا نتشـــار الوســـع للتعـــبل عـــن الـــرأى واألفكـــار واملعتقـــدا  حـــول موا ـــيع بتلفـــة، 

باإل افة الىل ا ستددام السلا للمنصا  ا  تماعية لنشر الشـائعا  والثـارة الفـم ومـا الىل     

 م(.2017ى والضحوى )ذلك وفقًا ملا ذكر  الساعد

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يشــل الواقــع الىل أن اإتمعــا  شــاد  مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة ثــورة يف ا نصــا            

ــاس       ــا املعلومــا ، وأصــبحت منصــا  التواصــا ا  تمــاعي  ــرورة يتاافــت الن ونكنولو ي

تلــف ف ــانام. علياــا بشــكا يــومي  ــا أســام يف ارنفــاه نســب اســتدداماا بــني األفــراد  د 

فنرى مواقع مثـا نـويرت، الفـيس بـوك، واليونيـوب وقلهـا نتصـدر املشـاد مـن  ـمن أكثـر            

ــا املســتوى العــاملي. ونظــرًا  نتشــار ا شــرتاك يف لــدما  ا نرتنــت       املنصــا  اســتددامًا عل

ــة الســعودية بنســبة  ــاوز      ــاد   135املتنقــا يف اململكــة العربي % مــن عــدد الســكان، وازدي

م مع ازدياد نسبة مـن هـم دون سـن    2020م الىل عام 2019% من عام 97نت بنسبة سرعة اإلنرت

% من اإتمع السعودى وك لك ما أظارنه الدراسـا  مـن الرنفـاه وعـي     36,7لتشكا  37ال

املســـتددمني  فاـــوم املواننـــة الرقميـــة وعالقـــة اســـتددام الشـــبكا  ا  تماعيـــة بتعزيـــز 

ــرورى الت   ــن الضـ ــبح مـ ــة، أصـ ــة الرقميـ ــا   املواننـ ــا  التواصـ ــر التعـــرض ملنصـ ــا أثـ ــرف علـ عـ

ا  تمــاعي علــا قــيم املواننــة الرقميــة التســعة علــا مســتوى املــواننني حيــُ  أن الباحــ  ا 

ــاثل          ــاألل" ســعودية درســت ن ــة وب ــاك دراســا  عربي ــع قــت نظــر  أن هن يصــا لعلمــه ويق

ام، بـا  التعرض للمنصا  ا  تماعيـة علـا قـيم املواننـة الرقميـة لـدى املـواننني بشـكا عـ         

كانت الدراسا  نركز علا الطالب ومنسوبي التعليم واستددامام للمنصـا  ا  تماعيـة   

 وأثر  علا قيم املواننة وندعيماا.

 من هنا نتحدد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس ارني:

ما أثر التعـرض ملنصـا  التواصـا ا  تمـاعي يف قـيم املواننـة الرقميـة لـدى املسـتددم          

 السعودىأ

 ئلة الفرعية:األس
 ما نبيعة استددام السعوديني ملنصا  التواصا ا  تماعيأ -1

مــا ارثــار اإلجيابيــة  ســتددام منصــا  التواصــا ا  تمــاعي علــا قــيم املواننــة          -2

 الرقمية لدى السعودينيأ
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ما ارثار السلبية  ستددام منصا  التواصا ا  تماعي علا قيم املواننة الرقميـة   -3

 لدى السعودينيأ  

 ــد فــرو  ذا  د لــة الحصــائية بــني أفــراد العينــة يف ارثــار املرتنبــة ملنصــا     هــا يو -4

 التواصا ا  تماعي للمستددم السعودى نبعًا للعواما الدةوقرافيةأ

 :أهداف الدراسة

 ا  تماعية. ملنصا  التواصاالتعرف علا واقع استددام السعوديني  -1

ــر نعــرض الســعوديني ملنصــا  التواصــا ا  تماع    -2 ــيم   معرفــة أث ــا ق ــة اإلجيــابي عل ي

 املواننة الرقمية لديام.

معرفـــة أثـــر نعـــرض الســـعوديني ملنصـــا  التواصـــا ا  تماعيـــة الســـلا علـــا قـــيم  -3

 املواننة الرقمية لديام.

فاــم أثــر منصــا  التعــرض ملنصــا  التواصــا ا  تمــاعي يف قــيم املواننــة الرقميــة   -4

 نبعًا للعواما الدةوقرافية.

 ا:منهجية الدراسة واجراءاته
 نوع الدراسة:

ُنعــُد هــ   الدراســة دراســة وصــفية نســعا مــن لــالل  ــ  ودراســة التعــرض ملنصــا       

التواصــا ا  تمــاعي وعالقتاــا بقــيم املواننــة الرقميــة التســعة لــدى املــواننني الســعوديني         

ــر التعــرض ملنصــا  التواصــا ا  تمــاعي        ــدًا معرفــة أث ــر قدي بشــكا عــام وبشــكا أكث

يم املواننــــة الرقميـــة لــــدى الســـعوديني، وعالقتاــــا بالعوامــــا   اإلجيـــابي والســــلا علـــا قــــ  

 الدةوقرافية املدتلفة كالعمر، املانة، واملستوى التعليمي، والنوه.  

 منهجية الدراسة:
نستادف ه   الدراسة التعرف علـا نـاثل التعـرض ملنصـا  التواصـا ا  تمـاعي علـا        

جيابية والسلبية مـع اليضـاح عالقـة نلـك     قيم املواننة لدى السعوديني وبشكا دقيق لآلثار اإل

القــيم بــالتالف املــتغلا  الدةوقرافيــة، لــ ا نتطلــب نبيعــة هــ   الدراســة نوظيــف املــناا     

املســحي وذلــك ألنــه يتميــز باســتادافه اةقــائق بتفاصــيلاا الدقيقــة عــن واقــع الظــاهرة الــ   

قــع وفقــًا ُنــدرس  ــا ةكــن الباحــ  مــن نقــديم وصــف وا ــح، شــاما، ودقيــق لــ لك الوا  

 .  55هـ(1421للعساف )
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 مجتمع الدراسة:
لو ابة علـا نسـا    الدراسـة فـإن جمتمـع الدراسـة هـو مجيـع املـواننني السـعوديني           

ال ين يستددمون منصا  التواصا ا  تماعي يف اململكة العربية السعودية ونشـما اإلنـاث   

سـح اإللكرتونـي   يتـيح اإـال     وال كور، ومت نوزيع ا ستبانة بطريقة العينة املتاحة ألن امل

وبل  حجم العينـة   56م(2020لسحب عينة عشوائية من مفردا  عينة الدراسة وفقًا للشلاوب )

ومت نوزيـع رابـط ا سـتبانة     (Online( مفردة، من لالل نصـميم املسـح اإللكرتونـي )   610)

 عرب الربيد اإللكرتوني ومواقع التواصا ا  تماعي مثا نويرت. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmk1_zl7P9ZbFKke2kCFdpZqf1
W4wxO_MSP5ax3oiYpRndQg/viewform?usp=sf_link   

 أداة الدراسة:
بانة( كـاداة للحصـول علـا املعلومـا  مـن جمتمـع الدراسـة وعينتـه حيـ  يـرى           وظف )ا سـت 

هـــ( أن ا ســتبيان أداة مناســبة للحصــول علــا معلومــا  وحقــائق ذا   1416عــدس والــرون )

 عالقة بواقعة معينة. من  انب فلر قسم الباح  أداة الدراسة الىل ثالثة أ زاء:

مــا  املتعلقــة بــاألفراد عينــة الدراســة مــن   اخلصــائ" الدةغرافيــة وهــي املعلو  اهــزء األول:

 حي  النوه، العمر، املستوى التعليمي، واملانة. 

ولص" ه ا اهزء لقياس نبيعة التعرض وا ستددام للمنصا  ا  تماعية اهزء الثاني: 

مـــن حيـــ  مـــدى ا ســـتددام، نبيعتـــه، والوقـــت الـــ ى ُيمضـــيه يف اســـتددام املنصــــا           

 ا  تماعية.  

نقيس الفقرة األوىل ر ية العينة لتاثل منصا  التواصا ا  تمـاعي علـا قـيم     اهزء الثال :

عبــارا   ثــا الــاور الرئيســة للمواننــة الرقميــة، وأمــا الفقــرة   9املواننــة بشــكا عــام يف 

فقــرة  ثــا ارثــار  27فقــرة  ثــا ارثــار اإلجيابيــة و 27ننقســم الىل  عبــارة 54الثانيــة فتشــما 

 السلبية.

يط ونسايا نفسل نتائا الدراسة مت استددام األسلوب التالي لتحديد مسـتوى  ومن ف ا نبس

ــدائا )دائمــًا      ــا أ ــزاء ا ســتبانة: مت العطــاء وزن للب ــا  عل ــًا 1اإل اب ــًا 2، قالب ، 3، أحيان

ــادرًا  ــدائا: )موافــق بشــدة    5،   أبــدًا 4ن ــق 1(، وكــ لك الب ، قــل 3،  ايــد 2، مواف

 (. 5، قل موافق بشدة 4موافق 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmk1_zl7P9ZbFKke2kCFdpZqf1W4wxO_MSP5ax3oiYpRndQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmk1_zl7P9ZbFKke2kCFdpZqf1W4wxO_MSP5ax3oiYpRndQg/viewform?usp=sf_link
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 املعالجة اإلحصائية:
ــاما )   ــ  نوصــلت مــا      SPSSاســتددم الباحــ  برن ــة ال ــا  الكمي ــا ومعاهــة البيان ( لتحلي

 الدراسة وفقًا لظساليب اإلحصائية التالية:

الصد  البنـائي وا نسـا  الـداللي ألداة     ليتم التاكد منمعاما ا رنبا  بلسون:  -1

 .  الدراسة

 كا  ور من  اور الدراسة.لثبا  ار الالتبمعاما الثبا  الفاكرونباخ: ليتم  -2

التوزيعا  التكرارية والنسب امل وية ال  نساعد للتعرف علا نكرارا  اإل ابـا    -3

 لدى عينة الدراسة.

 وا حنراف املعيارى لالستبانة ككا.املتوسط اةسابي  -4

( لبيان مـدى و ـود فـرو  ذا  د لـة     One Way Enovaقليا التباين األحادى ) -5

 لدراسة.املدتلفة ل وانباهنتعلق ببعض  أفراد العينةني ال ابا  الحصائية ب

التبار ) ( لبيان مدى و ـود فـرو  ذا  د لـة الحصـائية بـني ال ابـا  أفـراد العينـة          -6

 نبعًا لسمانام الرئيسة.

 
 إجراءات الدراسة:
 الصد  الظاهرى: 

ــ لة،       -1 ــع األسـ ــون مجيـ ــا أن نكـ ــ  علـ ــا الباحـ ــتبانة عمـ ــد  ا سـ ــن صـ ــد مـ للتاكـ

 لا ، والعبارا  مصاقة صياقة وا حة  كن املبحوثني من فام  تواها.  املتغ

ــا       -2 ــدافاا علـ ــ لتاا، وأهـ ــكلتاا، أسـ ــع مشـ ــتبانة مـ ــرض ا سـ ــني،  7مت عـ  كمـ

ــا        ــتالم مالحظـ ــد اسـ ــاس، وبعـ ــتبانة للقيـ ــالحية ا سـ ــدى صـ ــا مـ ــوا علـ ليحكمـ

ــبحت      ــ لة حتـــا أصـ ــارا  وأسـ ــدة عبـ ــياقة عـ ــادة صـ ــاد الباحـــ  العـ الكمـــني أعـ

 نة  اهزة للتوزيع.ا ستبا

مفردة من عينة الدراسـة للكشـف عـن مـدى و ـوح       50 ت  ربة ا ستبانة علا  -3

أس لة الدراسـة للمبحـوثني، ونسـبة اسـتجابتام، ثـم صـيغت األسـ لة صـياقة ناائيـة          

 قابلة للتوزيع.
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 صد  األداة: صد  ا نسا  الداللي

م معامــــا  للتاكــــد مــــن صــــد  اســــتبانة هــــ   الدراســــة، قــــام الباحــــ  باســــتددا        

( لقيــــاس عالقــــة ا رنبــــا  بــــني كــــا فقــــرة مــــن فقــــرا  Pearsonا رنبــــا  بلســــون )

ــني     ــرة، وبــ ــه الفقــ ــي لــ ــ ى ننتمــ ــور الــ ــة للمحــ ــة الكليــ ــالي الدر ــ ــتبيان والمجــ ــود  ا ســ بنــ

ارثـــار اإلجيابيـــة وارثـــار الســـلبية للتعـــرض لوســـائا التواصـــا ا  تمـــاعي علـــا         ى ـــور

ارثــــار اإلجيابيــــة  ىأبعــــاد  ــــورأيضــــا بــــني ، وكــــ لك قــــيم املواننــــة عنــــد الســــعوديني

ــد      ــة عنـــ ــيم املواننـــ ــا قـــ ــاعي علـــ ــا ا  تمـــ ــائا التواصـــ ــلبية للتعـــــرض لوســـ ــار الســـ وارثـــ

. وأثبتـــت النتـــائا أن مجيـــع معـــامال  ا رنبـــا      الســـعوديني بالدر ـــة الكليـــة للمحـــورين   

وللتاكــــد مــــن ثبــــا  (. 4-1. انظــــر امللحــــق اهــــداول رقــــم )(0,01)كانــــت دالــــة عنــــد 

نة هــــ   الدراســــة، اســــتددم الباحــــ  معامــــا )الفــــا كرومبــــاخ( ةســــاب الثبــــا   اســــتبا

فــــردًا حيــــ  أكـــــد     50لــــاور الدراســــة علــــا العينــــة ا ســـــتطالعية املكونــــة مــــن       

ــة ــني     النتيجـ ــت بـ ــا  نراوحـ ــن الثبـ ــة مـ ــة عاليـ ــع بدر ـ ــتبانة نتمتـ ــر 0,96و 0,93 أن ا سـ . انظـ

 (. 5امللحق اهدول رقم )

 عرض النتائج:
           املعلوما  الدةوقرافية:ب وصف العينة

نتســم عينــة الدراســة بــالتوازن مــن حيــ  النــوه ا  تمــاعي، فقــد نشــكلت  ــا نســبته  

ا. كمــا نتســم بالنضــا العمــرى، الذ ينتمــي % الناثــ44,6مقابــا  ذكــورا،% مـن املبحــوثني  55,4

اد العينـة  % مـن أفـر  59,7أكثر من نصف العينة الىل ف ة الشباب، الذ نرتاوح أعمـار مـا نسـبته    

%  ـمن الف ـة   35,7 فيمـا ينتمـي مـا نسـبته     سـنة، 40الىل أقـا مـن    20مـن    من الف ة العمرية

سنة، وهي ف ة علا قدر عـال مـن النضـا واخلـربة واملسـ ولية       60الىل أقا من  40العمرية من 

 60أما من أعمارهم  سنة، 20 من الف ة العمرية أقا من  %3,3 بينما  اء بنسبة يف اةياة،

%. مــن  انـب فلــر، نظاــر نتــائا قليــا  1,3فــاكثر فجــاء  نســبتام قليلـة حيــ  بلغــت  سـنة  

السما  الدةوقرافيـة للمبحـوثني فبويـة عينـة الدراسـة، فنحـو ثالثـة أربـاه العينـة حيملـون           

 ـامعي، ومـا   % مـن أفـراد العينـة حيملـون مؤهـا      60,7 مؤهال  امعيا او أعلا من ذلك، حنـو 

بينما من حيما مؤها ثانوى وأقا فبلغتام نسـبتام   ا  عليا،دراس% حيما مؤها 22,5 نسبته

أن نصـف   كمـا  .( يف امللحـق 8. انظـر اهـدول رقـم )   % كاقا نسبة  ـمن أفـراد العينـة   16,9

يلـيام   %(،54,9)الذ بلغـت نسـبتام    ،اةكـوميني املـوظفني  املبحوثني ينتمون وظيفيـا الىل ف ـة   



 

 

 

 

32 

العـانلني عـن العمـا    ف ة وبلغت نسبة  ،%20,3ة الطالب والطالبا  بنسب ف ة يف املرنبة الثانية

وألــلًا ف ــة  %،5,6ملتقاعــدين عــن العمــا واملتقاعــدا   انلتاــا نســبة ف ــة  %،15,1والعــانال  

 ( يف امللحق 9%. اهدول رقم )4,1أصحاب وصاحبا  األعمال اةرة بنسبة 

 ال ابة نسا    الدراسة:

ــتددام ا    -4-1 ــا نبيعـــة اسـ ــؤال األول: مـ ــة السـ ــا  التواصـــا   ال ابـ ــعوديني ملنصـ لسـ

 ا  تماعيأ

 نبيعة التعرض ملنصا  التواصا ا  تماعي: -4-1-1

 (1 دول رقم )

ننازليًا لطبيعة نعرض أفراد  التكرارا  والنسب امل وية واملتوسطا  اةسابية ونرنيباا

 العينة ملنصا  التواصا ا  تماعي

   
  

 
      

   
 

 
      

   
 

 
      

   
 

 
      

   
 

 
      

   
 

 

      
   

 

ــائا اهــدول رقــم )   ( أن الســناب شــا   ــاء كــاكثر منصــا  التواصــا    1نكشــف نت

بشـكا  و ـاء نـويرت ثانيـًا     %(،38,7ا  تماعي ال  نتعرض ما العينـة بشـكا دائـم بنسـبة )    
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 دراسة مسحية _ية لدى السعوديني التعرض ملنصات التواصل االجتماعي وعالقتها بقيم املواطنة الرقم

 اءا األقا من حي  نبيعة ا سـتددام  هاوس والفيس بوك الكلوب  أما%(. 31بنسبة )دائم 

 علا التوالي. %(61) و%( 77) بنسب

 نبيعة استددام منصا  التواصا ا  تماعي: -4-1-2

 (2 دول رقم )

ننازليًا لطبيعة استددام أفراد  التكرارا  والنسب امل وية واملتوسطا  اةسابية ونرنيباا

 العينة ملنصا  التواصا ا  تماعي

 
  

 
  

 

       
   

 

 
       

   
 

 
       

   
 

 
       

   
 

 

       
   

 

 

       
   

 

( أن أكثر املنصا  ا  تماعية اسـتددامًا بشـكا يـومي سـناب     2عرض اهدول رقم )

أمــا  %(. 36,9%( و ــاء اليونيــوب ثالثــًا بنســبة )42,1م منصــة نــويرت بنســبة )ثــ %(،51,3شــا  )

املتوسطا  اةسابية فتعرض أن أكثر املنصا  ا  تماعيـة اسـتددامًا مـن قبـا السـعوديني      

(، وثالثـًا منصـة نـويرت  توسـط     4,63( ثـم اليونيـوب  توسـط )   4,71السناب شا   توسط )

 ا  تماعيـة، منصة الكلوب هاوس كاقا املنصا   اء  (. وعلا العكس من ذلك 4,48)
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منصـة الفـيس بـوك بنسـبة      نلتاـا  ( ثـم 1,21) و توسـط  %(   يستددمونه أبدًا80,8حي  أن )

 .(1,41و توسط ) %(65,2)

 الوقت ال ى يتم  ضيته يف استددام للمنصا  ا  تماعية: -4-1-3

 (3 دول رقم )

للوقت ال ى ةضونه  سابية ونرنيباا ننازليًاالتكرارا  والنسب امل وية واملتوسطا  اة

 أفراد العينة يف استددام املنصا  ا  تماعية

  
   

 

      
   

 

 
      

   
 

 
      

   
 

 
      

   
 

 
      

   
 

 

      
   

 

( أن أكثـر املنصـا  ا  تماعيـة الـ  نقضـي وقتـًا يف       3ر النتائا يف اهـدول رقـم )  نظا

( مـن املقيـاس اخلماسـي الـ ى     3,13استددامه هي منصة السـناب شـا   توسـط حسـابي )    

 سـاعا ،  3من ساعة الىل أقا من  ساعا ،6ساعا  الىل  3من  ساعا ،6يشما )أكثر من 

ــاعة   ــًا،أقـــا مـــن سـ ــارى   أســـتددمه( وبـــاحن يوميـ ــة  1,23راف معيـ ــة الثانيـ ــاء يف املرنبـ . و ـ

ــابي )  ــارى )2,88اليونيـــوب  توســـط حسـ ــويرت  1( واحنـــراف معيـ ــة نـ ــة الثالثـ ــه يف املرنبـ (. يليـ

ــابي )  ــط حسـ ــاحنراف( 2,75 توسـ ــارى ) وبـ ــة   1,14معيـ ــة الرابعـ ــتغرام يف املرنبـ ــم ا نسـ (. ثـ
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ــابي ) ــارى )2,44 توســـط حسـ ــاحنراف معيـ ــوك ف 1,18( وبـ ــيس بـ ــا الفـ ــة  (. أمـ ــا يف املرنبـ حـ

(. وحا يف املرنبة السادسة 0,88( و اء ا حنراف املعيارى )1,47اخلامسة  توسط حسابي )

 (.   0,90( وباحنراف معيارى )1,37واألللة الكلوب هاوس  توسط حسابي )

ــا     -4-2 ــا  التواصـ ــدى التعـــرض ملنصـ ــايف(: الىل أى مـ ــاني )ال ـ ــؤال الثـ ــة السـ ال ابـ

 نة الرقمية لدى السعودينيأا  تماعي يعزز قيم املوان

 

 (4 دول رقم )

 التكرارا  والنسب امل وية واملتوسطا  اةسابية ونرنيباا ننازليًا إل ابا  عينة الدراسة

 التعرض ملنصا  التواصا ا  تماعي يف نعزيز قيم املواننة الرقمية لديامناثل  حول مدى
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 ( و اا  نظر العينة حول مدى ناثل التعـرض ملنصـا  التواصـا   4ويو ح اهدول رقم )

ا  تمــاعي يف نعزيــز قــيم املواننــة الرقميــة لــديام. حيــ   ــاء  عبــارة )و ــوب ا لتــزام           

بالقوانني الرقمية لالل استددام التقنية وعدم انتااك لصوصيا  ارلرين والةـا  الضـرر   

العبارا  ناثلًا علا قيم املواننة  توسـط حسـابي    الرقمية( كاكثريعزز قيم املواننة  بام

( والوحيدة ال   اء ناثلها بشكا كبل  دًا بينما  اء  مجيـع  1,24ف )( وباحنرا3,73)

و اء  ثانيًا عبارة )الملام املوانن الرقمي بكـا مـا يتمتـع بـه      العبارا  مؤثرة بشكا كبل،

مــن حقــو  ومــا يقــع عليــه وا بــا  ومســ وليا   ــا  ارلــرين واإتمــع يعــزز قــيم املواننــة     

ــابي )  ــط حسـ ــة(  توسـ ــاحنراف ( 3,68الرقميـ ــيم    1,21وبـ ــم ونعلـ ــاعد نعلـ ــارة )يسـ ــا عبـ . وأمـ

استددام التقنية يف التثقيـف املتواصـا علـا نعزيـز قـيم املواننـة الرقميـة(  توسـط حسـابي          

. وعلا العكس من ذلك، حسب و اـا  نظـر العينـة  ـاء      1,19معيارى  وباحنراف( 3,67)

 مــوانننييــف يكونــون عبــارة )التجــارة اإللكرتونيــة نضــمن لظفــراد حقــوقام ونعلماــم ك   

يف ا قتصاد العاملي  ا يعزز قيم املواننة( كاقا العبارا  ناثلًا علـا   نيواجيابييني صاة
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(.و ـاء ثانيـًا عبـارة )اليضـاح     1,15( وا حنراف املعيارى )3,44قيم املواننة  توسط حسابي )

نيـة كمنصـا    كيفية  نب املضاعفا  الصحية السلبية النا ة عـن الدمـان ا نرتنـت والتق   

وشبكا  التواصا ا  تماعي يعزز قيم املواننـة الرقميـة(كاقا العبـارا  نـاثلًا علـا قـيم       

(. وثالثًا  اء  عبارة )استددام 1,20( و ا حنراف املعيارى )3,47املواننة  توسط حسابي )

( بــراما الوقايــة مــن الفلوســا  ةمايــة املعلومــا  اخلاصــة يعــزز مــن قــيم املواننــة الرقميــة   

 (. 1,25( وا حنراف املعيارى )3,48 توسط حسابي )

ــا     -4-3 ــا  التواصـ ــة  ســـتددام منصـ ــار اإلجيابيـ ــا ارثـ ــؤال الثالـــ : مـ ال ابـــة السـ

 ا  تماعي علا قيم املواننة الرقمية لدى السعودينيأ

 (5) دول رقم 

حول  ة الدراسةالتكرارا  والنسب امل وية واملتوسطا  اةسابية ونرنيباا ننازليًا إل ابا  عين

 ارثار اإلجيابية  ستددامام ملنصا  التواصا ا  تماعي علا قيم املواننة الرقمية لديام
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( أن املتوسـط العـام للعبـارا  الـ  نعكـس و اـة نظـر العينـة         5يكشف اهدول رقـم ) 

حول ارثار اإلجيابية  ستددام املنصا  ا  تماعية علـا قـيم املواننـة الرقميـة  ـاء مرنفعـًا       

. حيـ   ـاء  عبـارا : ) كـنال     0,70  املعيـارى. %( وبل  ا حنراف 3,59ي ) توسط حساب

منصا  التواصا ا  تماعي من الدلول ما وا ستفادة من  توياناا عـرب اسـتددام أ اـزة    

ــا       بتلفــة(  ــيم ارلــرين ونق ــتعلم ونعل ــي منصــا  التواصــا ا  تمــاعي مســاحة لل ــوفر ل ، )ن

ا  والتطبيقا  اةديثة(، و )نساا لي منصا  التواصـا  املعرفة فيما يتعلق باستددام التقني

ا  تماه نبـادل املعلومـا  مـع األفـراد يف الـونن ومـع الشـعوب األلـرى( كـاكثر العبـارا            

ــة    ــة الرقميـ ــيم املواننـ ــا قـ ــة علـ ــابي )  الجيابيـ ــط حسـ ــا 3,89( ،و )3,91(، )3,93 توسـ ( علـ
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عي علـا الوصـول الىل التطبيقـا     نلتاا عبارنا: )نساعدني منصا  التواصا ا  تما التوالي،

واملواقع واستددام ونداول البيانا ( و )نساعدني منصـا  التواصـا ا  تمـاعي يف ا نصـال     

باى شد" ويف أى مكان أو مع جمموعا  دالا ولارج الونن( بـنفس املتوسـط اةسـابي    

سـلوك  )نوصي منصا  التواصا ا  تمـاعي بال  العبارنان(. وعلا اهانب ارلر  اء  3,88)

ــة( و )نســاعدني         ــة نويل ــرتا  زمني ــزة لف ــا  واأل ا ــد اســتددام التقني الصــحي الصــحيح عن

ــا الشــعور بالر ــا وختفيــف الضــغو (      ــارا   منصــا  التواصــا ا  تمــاعي عل كاقــا العب

للتاثل السلا نتيجة للتعرض ملنصـا  التواصـا ا  تمـاعي علـا قـيم املواننـة الرقميـة لـدى         

 علا التوالي. 1,03و 1,09راف معيارى بل  ( وباحن3,21ب )السعوديني 

 (6) دول رقم 

 ستددام منصا  التواصا  املتوسطا  اةسابية ونرنيباا ننازليًا ألبعاد ارثار اإلجيابية

 ا  تماعي علا قيم املواننة الرقمية لدى السعوديني
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ة لآلثــار اإلجيابيــة  ســتددام منصــا     ( املتوســطا  اةســابي 6يعــرض اهــدول رقــم )  

املتوسط الكلي مـ ا الـور    ء احي   التسعة،التواصا ا  تماعي ألبعاد املواننة الرقمية 

(.  ــاء  ــور )قــيم املواننــة الرقميــة فيمــا يتعلــق  فــاهيم  ــو   0,70)وبــاحنراف ( 3,59ب )

الرقميــة فيمــا يتعلــق  فــاهيم   ــور )قــيم املواننــة  ثــم ثانيــًا (،3,87األميــة( أوً   توســط )

وثالثًا  ور )قيم املواننـة الرقميـة فيمـا يتعلـق  فـاهيم       (،3,82الوصول والنفاذ(  توسط )

 ـاء   ـاور )قـيم املواننـة الرقميـة       فلر،(. من  انب 3,80ا نصا   الرقمية(  توسط )

ة فيمـا يتعلـق  فـاهيم    )قيم املواننة الرقميـ  الرقمية(،فيما يتعلق  فاهيم الصحة والسالمة 

و )قــيم املواننـة الرقميــة فيمـا يتعلــق  فـاهيم األمــن الرقمـي(  توســط      الرقميـة(، القـوانني  

 ( علا التوالي.3,47و ) (،3,46) (،3,29حسابي )

ال ابـــة الســـؤال الرابـــع: مـــا ارثـــار الســـلبية  ســـتددام منصـــا  التواصــــا          -4-4

 سعودينيأا  تماعي علا قيم املواننة الرقمية لدى ال

 (7 دول رقم )

حول  التكرارا  والنسب امل وية واملتوسطا  اةسابية ونرنيباا ننازليًا إل ابا  عينة الدراسة

 ارثار السلبية  ستددامام ملنصا  التواصا ا  تماعي علا قيم املواننة الرقمية لديام
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ــم )   ــار الســلبية  ســتددامام       7يو ــح اهــدول رق ــة حــول ارث ــراد العين ــة نظــر أف ( و ا

%( 3,35ملواننة الرقمية لديام  توسط عام للمحـور ) ملنصا  التواصا ا  تماعي علا قيم ا

(. و ــاء  عبــارة )نتــيح ســاولة الوصــول عــرب منصــا  التواصــا         0,72معيــارى )  وبــاحنراف

ــن هــم دون ســن ال     ــاعي مل ( 3,90التعــرض لتويــا  مســي ة(  توســط حســابي )     18ا  تم

مـن   اـا بشـدة علـا أن   %( من العينة يوافقون ويوافقـون 70( حي  أن )1,16وباحنراف معيارى )

نتســـبب منصـــا  ، نلتاـــا عبـــارة )ارثـــار الســـلبية  ســـتددام منصـــا  التواصـــا ا  تمـــاعي 

أوا ــه يف (، و عبــارة )التواصــا ا  تمــاعي لســاولة الوصــول للمواقــع الــ  نبــ  الشــائعا     

(، وعبـارة   منصا  التواصا ا  تماعي  او   الرتويا وبيع املنتجا  التجارية قل املوثوقة

( نســام منصــا  التواصــا ا  تمــاعي يف بعــض األمــراض العضــوية وأ م الرقبــة والظاــر        )

كاكثر ارثار السـلبية لتعر ـام ملنصـا  التواصـا ا  تمـاعي علـا قـيم املواننـة الرقميـة          

( علا التوالي. وعلا العكـس  3,71(، و)3,72(، )3,85لدى السعوديني  توسطا  حسابية )

يف منصا  التواصـا ا  تمـاعي، بسـبب سـاولة ا نصـال،       أنعرضمن ذلك  اء  عبارا  )

نسـاا  أفكارهم(، )لاو   استقطاب من اهماعا  اإلرهابية للمواننني والتشويش علا 

اإلرهابيـة(،  منصا  التواصا ا  تماعي نعر ي لاو   ا ستقطاب والتجنيد للجماعا  

علــا حقــوقي بســبب الــتالف  كــثلًا مــا أنعــرض يف منصــا  التواصــا ا  تمــاعي للتعــدى)

ــوانني مــن جمتمــع رلــر      ــم والتطبيــق مــ   الق ( كآفــا 3(، و )2,97(، )2,86( بنســب )الفا

 العبارا  ناثلًا علا قيم املواننة الرقمية لدى السعوديني علا التوالي.
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 (8 دول رقم )

ا  التواصا للتعرض ملنص املتوسطا  اةسابية ونرنيباا ننازليًا ألبعاد ارثار السلبية

 ا  تماعي علا قيم املواننة الرقمية لدى السعوديني

 

ــم )   ــار الســلبية للتعــرض ملنصــا  التواصــا     8يعــرض اهــدول رق ــة لآلث ( الدر ــة الكلي

 وبـاحنراف ( 3,35ا  تماعي علا قيم املواننة الرقمية لدى السـعوديني  توسـط اةسـابي )   

. حيــ   ــاء  أبعــاد: )قــيم املواننــة الرقميــة فيمــا يتعلــق  فــاهيم الوصــول     (0,72معيــارى )

ــق  فــاهيم الصــحة والســالمة     والنفــاذ(، )قــيم  الرقميــة(،)قــيم املواننــة الرقميــة فيمــا يتعل

 (،3,82 توسـطا  حسـابية )   اإللكرتونيـة(، املواننة الرقمية فيمـا يتعلـق  فـاهيم التجـارة     

ثم  ـاءا املعيـارين )قـيم املواننـة الرقميـة فيمـا يتعلـق  فـاهيم          ( علا التوالي.3,47) (،3,61)

ا نصــا   الرقميــة( و )قــيم املواننــة الرقميــة فيمــا يتعلــق  فــاهيم األمــن الرقمــي( بنســبة      

(. و ــاء معيــارا )قــيم املواننــة الرقميــة فيمــا يتعلــق  فــاهيم اللياقــة الرقميــة(     3,24واحــدة )
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علـق  فـاهيم القـوانني الرقميـة( كاقـا املعـايل نـاثلًا سـلبيًا         و)قيم املواننة الرقميـة فيمـا يت  

علـــا قـــيم املـــواننني الســـعوديني الرقميـــة نتيجـــة لتعر ـــام ملنصـــا  التواصـــا ا  تمـــاعي   

 (. 3,19 توسط حسابي واحد )

 

 ال ابة السؤال اخلامس:   -4-5

يف ارثـار  ها يو د فرو  ذا  د لـة الحصـائية بـني اسـتجابا  أفـراد العينـة حـول رأياـم         

املرتنبـة  ســتددام منصــا  التواصــا ا  تمــاعي علـا قــيم املواننــة الرقميــة لــدى املســتددم   

 املانة(أ -املستوى الدراسي  -العمر  -السعودى نبعًا للعواما الدةوقرافية: )النوه 

لو ابــة علــا هــ ا الســؤال قــام الباحــ  باســتددام التبــار ) ( لد لــة الفــرو  بــني           

تني للتعـرف علـا الفـرو  بـني اسـتجابا  أفـراد العينـة حـول ارثـار املرتنبـة           جمموعتني مسـتقل 

 ستددام منصا  التواصا ا  تماعي علا قيم املواننـة الرقميـة لـدى املسـتددم السـعودى      

العمر(. واستددم التبار قليا التبـاين األحـادى    -نبعًا  لتالف متغلا  الدراسة: )النوه 

ثر من جمموعتني مستقلتني للتعـرف علـا الفـرو  نبعـًا  لـتالف      )ف( لد لة الفرو  بني أك

ــائا الــ  مت     -مــتغلا  الدراســة: )املســتوى الدراســي    ــبني النت ــة ن ــة(. واهــداول التالي املان

 التوصا اللياا:

عدم و ود فرو  ذا  د لـة الحصـائية بـني اسـتجابا  عينـة الدراسـة حـول         نظار النتائا

سـتددام منصـا  التواصـا ا  تمـاعي علـا قـيم املواننـة الرقميـة         ارثار اإلجيابيـة املرتنبـة    

نعــود ( وكــ لك 10املالحــق  ــدول ) لــدى املســتددم الســعودى، نعــود  لــتالف نــوه العينــة  

كمـا يتضـح و ـود فـرو  ذا       .(11انظر املالحـق  ـدول رقـم )     لتالف أعمار أفراد العينة

ثـار السـلبية املرتنبـة  سـتددام منصـا       د لة الحصائية بني استجابا  عينة الدراسة حـول ار 

التواصا ا  تماعي علا قيم املواننة الرقمية لدى املستددم السعودى، نعـود  لـتالف نـوه    

ول ا دالحق يتضح من امل. من  انب فلر العينة، وكانت نلك الفرو  لصاحل عينة ال كور

عينـة الدراسـة حـول     عدم و ود فـرو  ذا  د لـة الحصـائية بـني اسـتجابا      ( 13و ) (12رقم )

ارثار اإلجيابية والسلبية املرتنبة  سـتددام منصـا  التواصـا ا  تمـاعي علـا قـيم املواننـة        

 لـتالف  و الرقمية لدى املستددم السعودى، نعود  لتالف املستوى الدراسي ألفـراد العينـة  

 مانة أفراد العينة.
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 مناقشة النتائج:
نعـــرض الســـعوديني ملنصـــا  التواصـــا  اســـتادفت هـــ   الدراســـة التعـــرف علـــا نبيعـــة

ا  تماعي من حي  الوقـت الـ ى ةضـونه واملنصـا  الـ  يسـتددموناا، كمـا اسـتادفت         

( مفـردة حـول مـدى نـاثل التعـرض ملنصـا        610التعرف علا و اة نظر العينـة الـ  مشلـت )   

 رزها:التواصا ا  تماعي علا قيمام الوننية الرقمية، وأظار  الدراسة عدة نتائا من أب

 أوً : املعلوما  الدةغرافية للعينة

%( ونتناسب ه   النسبة مع 44,6%( والنساء )55,4بينت النتائا أن نسبة ال كور بلغت )

ــام للســـكان واملســـاكن    ــداد العـ ــة يف التعـ ــبة الـــ كور  2020الزيـــادة الطفيفـ م لصـــاحل نسـ

ة لوحصـاء السـعودية   %(، ومـع بيانـا  امي ـة العامـ    49)%( علـا نسـبة النسـاء    51)السـعوديني  

ــ  أكــد  ا رنفــاه الطفيــف لنســبة الــ كور الــ ين يســتددمون ا نرتنــت         57م(2021) ال

ويستددمون امـانف املتنقـا مقارنـة بنسـبة النسـاء والـ ى ر ـا يعـزى لقـيم ونقاليـد اإتمـع.            

%(. ونؤكـد النتـائا أن   83,2ويظار ارنفـاه نسـبة مـن حيمـا مؤهـا  ـامعي ومـا فـو  بنسـبة )         

عــام. ونعــُد هــ    40وأقــا مــن  20ة العظمــا لف ــة الشــباب الــ ين بلغــت أعمــارهم بــني  النســب

النسبة منطقية وفقًا لتوزيع الف ا  العمريـة يف التعـداد العـام للسـكان واملسـاكن السـعودى       

%. كمــا أن النتــائا نؤكــد 36,7عامــًا بلغــت  37و 15الـ ى أكــد أن مــن نبلــ  أعمــارهم بــني  

لـدى مسـتددمي املنصـا  ا  تماعيـة وأناـم مـن ف ـة الشـباب  ـا           ارنفاه املسـتوى التعليمـي  

يتطلب نوظيف هـ   الف ـة نوظيفـًا اجيابيـًا خلدمـة اإتمـع ومحـايتام مـن التـاثلا  السـلبية           

 ملثا ه   املنصا  وما قمله من مضامني.  

 

 ثانيًا: نصدر  منصة السناب شا  املنصا  ا  تماعية نعر ًا لدى السعوديني

(، ومنصـة اليونيـوب   4,72لنتائا أن السناب شـا   ـاء أوً   توسـط حسـابي )    أظار  ا

(.  وعلـا  4,48(، ثم حلت منصـة نـويرت ثالثـًا  توسـط حسـابي )     4,63ثانيًا  توسط حسابي )

العكس  اء  منصـتا الفـيس بـوك والكلـوب هـاوس كاقـا املنصـا  ا  تماعيـة نعر ـًا          

نتوافـــق منطقيـــًا مـــع ارنفـــاه وشـــيوه اســـتددام مـــن العينـــة. ويـــرى الباحـــ  أن هـــ   النتـــائا 

السعوديني للتكنولو يا واملنصا  ا  تماعية مثا السـناب شـاب، اليونيـوب، ونـويرت وهـ ا      

م( الـ  أظاـر  ارنفـاه اسـتددام     2020ما أكدنه بيانا  هي ة ا نصا   ونقنية املعلوما  )



 

 

 

 

50 

املسـتددمني يف العـاا    السعوديني للمنصا  ا  تماعية وك لك نصـدر السـعوديني ألكثـر   

.  ويــدعم هــ ا 58م(2019العربــي لتــويرت والســناب شــا  لــالل األعــوام املا ــية املكينــزى ) 

التفسل ارنفاه استددام التقنيـة، الزيـادة املطـردة يف سـرعة ا نرتنـت، التطـور الـ ى يشـما         

متوسـط   البنا التحتية له، ارنفاه نسبة اسـتددامه مقارنـة للنسـب العامليـة، وكـ لك ارنفـاه      

استددام السعوديني بثالث أ عاف متوسط ا سـتددام العـاملي للمنصـا  ا  تماعيـة وفقـًا      

ــر هي ــة ا نصــا    ــة املعلومــا  )   لتقري ــرى الباحــ  أن مثــا هــ       59م(2020ونقني . لــ لك ي

الــتغلا  نتطلــب  ــرورة اةــرص علــا ا ســتفادة مــن الجيابيــا  هــ ا ا ســتددام وكــ لك   

الســلبية مــع الرتكيــز علـا ناثلهــا علــا قــيم املواننــة الرقميــة لــدى  التعـرف علــا التــاثلا   

 السعوديني.

 

 قيم مواننة الرقمية لدى السعوديني   اثالثًا: التعرض للمنصا  ا  تماعية يؤثر عل

أكــد  العينــة أن كــا قــيم املواننــة الرقميــة التســع نتــاثر بتعر ــاا ملنصــا  التواصــا  

ــائا دراســة املــر      ونتوافــق 3,58ا  تمــاعي  توســط عــام   هــ   النتيجــة بشــكا عــام مــع نت

. مـن  62م(2018، ودراسة سـيد وعلـي )  61م(2018، دراسة أبو اإد واليوسف )60م(2020)

ا لتـزام بـالقوانني الرقميـة      انب فلر أظار  نتائا هـ   الدراسـة أن  ـور القيمـة )و ـوب     

ر باــم يعــزز قــيم لـالل اســتددام التقنيــة وعــدم انتاــاك لصوصــيا  ارلـرين والةــا  الضــر  

الملــام املــوانن الرقمــي (، وثانيــًا  ــور قيمـة ) 3,73( أوً   توســط حسـابي ) املواننـة الرقميــة 

بكا ما يتمتع به من حقو  وما يقع عليه وا با  ومس وليا   ـا  ارلـرين واإتمـع يعـزز     

سـتددام  يسـاعد نعلـم ونعلـيم ا   (، وثالثـًا  ـور قيمـة )   3,68)(  توسـط  قيم املواننـة الرقميـة  

( نــاثل 3,67)( و توســط التقنيــة يف التثقيــف املتواصــا علــا نعزيــز قــيم املواننــة الرقميــة      

استددام منصا  التواصا ا  تماعي علا قيم املواننة الرقمية فيما يتعلـق  عرفـة والدراك   

ــو     ــانام حنــ ــ وليانام، ووا بــ ــة حقــــوقام، مســ ــا  ا  تماعيــ ــتددمي املنصــ ــواننني مســ املــ

اذير الــ  جيــب علــيام  نباــا عنــد اســتددامام نلــك املنصــا  وهــو مــا    جمتمعــانام، والــ

يتوافــق مــع مــا نوصــلت لــه نتــائا دراســا  ســابقة نؤكــد انتشــار وعــي وامــتالك مســتددمي   

ــد       ــة الراشــ ــا دراســ ــة مثــ ــة الرقميــ ــيم املواننــ ــارا  وقــ ــاعي ملاــ ــا ا  تمــ ــا  التواصــ منصــ

ودراسـة نصـار    65م(2019، دراسة نا ي )64م(2020، دراسة عباسي ومحدى )63م(2020)

. وةكن عـزو نلـك   68م(2018، ودراسة الدوسرى )67م(2018، دراسة مادى )66م(2019)
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النتيجة ملساحة اةرية ال  منحتاا ه   املنصـا  للمسـتددمني للـدلول يف حـوارا  ونبـادل      

األفكار وارراء ومناقشتاا مع ارلرين،  ا أدى ةراك فكرى نبيعـي نـتا عنـه نغـل يف     

ا  والسلوك وناثل يف القيم الوننية الرقمية ال  أظار  الدراسا  السابقة ارنفـاه  ا  اه

الوعي باا يف اإتمع السعودى واستيعاب مفاوماا وعناصـرها. وعلـا العكـس مـن النتيجـة      

ــوعي    69م(2016والدراســا  الســابقة  ــاء  دراســة اةصــرى )   والــ  أكــد  اففــاض ال

عـزى الىل حداثـة هـ ا املفاـوم ناملواننـة الرقميـةن، لـالل         فاوم املواننـة والـ ى ةكـن أن ي   

ــا عـــام   م، يف العـــاا العربـــي قديـــدًا علـــا عكـــس  2016الفـــرتة الـــ   ـــت الدراســـة فياـ

الدراسا  يف األعوام الثالثة املا ية والـ  انتشـر فياـا املفاـوم وأ ريـت الدراسـا  وقـدمت        

 لتعليمية وا هتمام به.التوصيا  واخلطط ا سرتانيجية لتضمينه يف املناها ا

 

ــة         ــيم املوانن ــا ق ــاعي عل ــرض ملنصــا  التواصــا ا  تم ــة للتع ــاثلا  اإلجيابي ــًا: الت رابع

 الرقمية لدى السعوديني

أظاــر  النتــائا أن العينــة نــرى أن منصــا  التواصــا ا  تمــاعي نــؤثر بشــكا الجيــابي   

حـا أوً  و توسـط   علا قيم املواننة الرقمية لدى السـعوديني مـن لـالل عـدة نقـا ، حيـ        

(  كينام من الوصول لتوياناا عرب أ ازة بتلفـة، و ـاء ثانيـًا أناـا نـوفر      3,93حسابي )

ــتعلم ونعلــيم ارلــرين ونقــا املعرفــة فيمــا يتعلــق باســتددام التقنيــا  والتطبيقــا       مســاحة لل

ــادل املعلومــا  مــع املســتددم     3,91 توســط حســابي )  ــا نيســر ا  تمــاه ونب ــًا أنا ني (، وثالث

( أن منصـا   3,88ارلرين دالا ولارج الربناما. و اء يف املرنبة الرابعة  توسـط حسـابي )  

ــداول      ــتددام ونـ ــع واسـ ــا  واملواقـ ــول الىل التطبيقـ ــا الوصـ ــاعد علـ ــاعي نسـ ــا ا  تمـ التواصـ

البيانا  وك لك نساعد علا ا نصال باألشداص واإموعا  يف أى مكان دالا ولـارج  

ئا مــع مــا أشــار الليــه نقريــر هي ــة ا نصــا   ونقنيــة املعلومــا          الــونن. ونتفــق هــ   النتــا   

% مــن نســبة 135مــن ا نتشــار الكــبل أل اــزة امــانف الرقمــي والــ   ــاوز     70م(2020)

سكان اململكة العربيـة السـعودية وا هتمـام اةكـومي، متمـثاًل باي ـة ا نصـا   ونقنيـة         

ــيرباني  املعلومـــا ، بزيـــادة ســـرعة ا نرتنـــت وققيـــق املركـــ  ــًا يف األمـــن السـ ــاني عامليـ ز الثـ

م. حيــ  أن هــ ا  2020م و 2019% بــني عــامي  97وكــ لك ارنفــاه ســرعة اإلنرتنــت بنســبة     

ــع       ــا مـ ــتددام، التواصـ ــاولة ا سـ ــاعدا يف سـ ــت سـ ــرعة ا نرتنـ ــزة وسـ ــ   األ اـ ــار مـ ا نتشـ

ن األفكار ارلرين، ونقا ونبادل املعلوما  ال  يكون ما ناثل يف نشر الوعي والتح ير م
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ال  نادد األمـن والتماسـك ا  تمـاعي. ونالحـظ اةمـال  اإلعالميـة الـ  نقودهـا          ةامدام

 اــا  رويــة يف اململكــة العربيــة الســعودية مثــا مركــز اعتــدال ووزارة التعلــيم وعــدد مــن  

الناشـطني علـا منصــا  التواصـا ا  تمــاعي الـ  قـ ر مــن األفكـار امدامــة وقـ ر مــن        

صـدر  لـالل األعـوام القليلـة عـدة قـوانني ولـوائح ننظيميـة لضـبط اسـتددام            نداوما. حي 

م وهـو مـا   2007منصـا  نواصـا ا  تمـاعي كنظـام مكافحـة  ـرائم املعلومانيـة، يف عـام         

أن يعزى له ا ثار اإلجيابية للتعرض ملنصا  التواصـا ا  تمـاعي علـا قـيم املواننـة       نةك

نــدفعال منصــا  التواصــا ا  تمــاعي علــا القــراءة  )الرقميــة. علــا الــرقم مــن أن العبــارا   

ــع    ــتددام املواقـ ــا  اسـ ــة ومعلومـ ــدة لسياسـ ــة(، )اهيـ ــا  التجاريـ ــا  التواصـ ــاعدني منصـ نسـ

منصـا  التواصـا ا  تمـاعي     الضغو (، )نوصـي ا  تماعي علا الشعور بالر ا وختفيف 

(  ـاء   ويلـة بالسلوك الصـحي الصـحيح عنـد اسـتددام التقنيـا  واأل اـزة لفـرتا  زمنيـة ن        

ــارا   توســط حســابي )   ــت   3,21(، )3,21(، )3,32كاقــا العب ــوالي، ال  أناــا ظل ــا الت ( عل

 توسط مرنفع  ا يدل علا قناعة العينة يف التاثل اإلجيابي ملنصـا  التواصـا ا  تمـاعي    

علا قيم املواننـة الرقميـة التسـعة. مـن  انـب فلـر انفقـت العبـارة األلـلة مـع نتيجـة دراسـة             

 . 71م(2020شد )الرا

 

ــة       ــا قــيم املوانن ــاثلا  الســلبية للتعــرض ملنصــا  التواصــا ا  تمــاعي عل لامســًا: الت

 الرقمية لدى السعوديني

مــن  اــة ألــرى نظاــر النتــائا أن ملنصــا  التواصــا ا  تمــاعي فثــارًا ســلبيه علــا قــيم     

ض ملضـامني  مـن التعـر   18املواننة الرقمية حي   اء  عبارة أناـا نتـيح ملـن هـم دون سـن ال      

(، ثم عبارة أن نلك املنصا  نساا الوصول للمواقع الـ   3,90مسي ة أوً   توسط حسابي )

(، وثالثًا عبارة التعرض لـاو   الرتويـا وبيـع    3,85ننشر الشائعا  ثانيًا  توسط حسابي )

افق مـع  (. نعد ه   النتائا نبيعية ونتو3,72املنتجا  التجارية قل املوثوقة  توسط حسابي )

ــ          ــ  نب ــع الوصــول للمواقــع ال ــيح للجمي ــة نت ــائا دراســا  نؤكــد أن املنصــا  ا  تماعي نت

. ونتيجـــة لتلـــك ا ســـتدداما  72م(2015الشـــائعا  واملـــواد املســـي ة مثـــا دراســـة الســـويد ) 

نو اــت املؤسســا  الرويــة والناشــطني لاربــة انتشــار األفكــار امدامــة والشــائعا  الــ   

ا  رار باإتمع ور ا أن يتاثر باا الشباب أكثـر مـن قلهـم لـنق"     نسعا لنشر الفساد و

أن دراسة نابعة لكرسي األمل نـايف بـن عبـد     73م(2019لربانام حي  ي كر املكينزى )
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أكــد  أن ملواقــع التواصــا ا  تمــاعي فثــارًا ســلبيه يف  زيف  امعــة امللــك عبــد العزيــ زالعزيــ

ي للمجتمــع. وأوصــت الدراســة بضــرورة ننميــة  ســلوك الشــباب الســعودى ومناــا النســق القيمــ 

اإلحساس بالدين والونن وك لك ا نتماء للمجتمع، كما أوصت بضـرورة نو يـه الشـباب    

ألهمية ا لتزام والتقيد بقوانني ننظيم ا نصـا   يف اململكـة العربيـة السـعودية فيمـا يتعلـق       

وعي  ــا قــد ينــامم مــن بالــدلول عــن نريــق ا نرتنــت للمواقــع الــ  مت حظرهــا مــع نشــر الــ 

العقاب يف حال بالفتام. وأكـد  عـدة عبـارا  أن منصـا  التواصـا ا  تمـاعي   يو ـد        

تعـرض يف منصـا  التواصـا ا  تمـاعي،     ما ناثل سلا علا قـيم املواننـة الرقميـة مثـا ) ال    

بسبب ساولة ا نصال، لاو   استقطاب مـن اهماعـا  اإلرهابيـة للمـواننني والتشـويش      

ــارهم ــا أفكـ ــتقطاب    ( )علـ ــاو   ا سـ ــي لـ ــاعي نعر ـ ــا ا  تمـ ــا  التواصـ ــاا منصـ نسـ

( علـا التـوالي، وةكـن أن    3,83( و)2,92(  توسط حسابي )والتجنيد للجماعا  اإلرهابية

اإلرهابيــة نتيجــة هاــود املنظمــا     نعــزو ذلــك  رنفــاه الــوعي يف اإتمــع  طــر اهماعــا  

العربية مثا اإلدارة العامة ملكافحـة التطـرف برئاسـة أمـن      الروية وا  تماعية يف اململكة

الدولة ال  نعما علا ق ير اإتمـع السـعودى مـن و ـود  اـا  لار يـة نرتبـ" بالشـباب         

الســــعودى لتجنيــــدهم  ــــد ونــــنام وجمــــتمعام باســــتددام أســــاليب متنوعــــة )الغبيــــوى،  

ال   ـرم   75م(2007، وك لك نظام مكافحة  رائم املعلومانية الصادر عام )74م(2019

،يف مادناــا الســابعة،  النشــاء مواقــع الكرتونيــة ملنظمــا  الرهابيــة أو اســتدداماا لظعمــال     

ــة     ــا  ا  تماعيـ ــن اســـتددام املنصـ ــثلة للتحـــ ير مـ ــود كـ ــاك  اـ ــا أن هنـ اإلرهابيـــة.  كمـ

 املنظما  املتطرفة يف استقطاب الشباب املسلم ملنانق الصراه و نيدهم.  و او 

 

 الر ال أكثر ناثرًا من النساء فيما يتعلق بقيم املواننة الرقميةسادسًا: 

أظاــر  نتــائا التبــارا  ) ( و )ف( عــدم و ــود فــرو  فيمــا يتعلــق باســتددام منصــا   

التواصا ا  تماعي فيمـا نـ" ارثـار اإلجيابيـة والسـلبية علـا قـيم املواننـة الرقميـة فيمـا           

املانـة. بينمـا ظاـر  فـرو  نعـزى للنـوه، حيـ          تغلا  العمـر، املسـتوى الدراسـي، و    قيتعل

ــة نتيجــة لتعر ــام          ــة الرقمي ــق بقــيمام الونني ــا يتعل ــاثرًا ســلبيًا فيم ــر ن كــان الر ــال أكث

ملنصا  التواصا ا  تماعي وةكن عزو ذلك لكثرة نعرض الـ كور السـعوديني ملنصـا     

ونقنيـة املعلومـا     التواصا ا  تماعي أسوة بالنساء والـ ى نؤكـد  نقـارير هي ـة ا نصـا       

 .وك لك زيادة نسبة ال كور علا النساء يف السعودية
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 التوصيات:
العمــا والرتكيــز علــا دعــم الجيابيــا  التعــرض ملنصــا  التواصــا ا  تمــاعي و اولــة  (1

نفعيا ه   اإلجيابيا  لتقوية اةـوارا  ونوظيـف املنصـا  ا  تماعيـة لنشـر األفكـار       

 السليمة.

ــة ا ســتفادة مــن نتــ   (2 ائا هــ   الدراســة يف عــالج الســلبيا  النا ــة مــن التعــرض      اول

ــة         ــة نوعي ــة بالبحــ  يف كيفي ــة الرقمي ــيم املوانن ــا ق ــاعي عل ملنصــا  التواصــا ا  تم

ــ  ننشــر مــن لــالل هــ           ــب التعــرض للشــائعا  واألفكــار امدامــة ال املــواننني بتجن

 املنصا .

قــيم املواننــة الرقميــة  جيــب علــا البــاحثني يف جمــال ا نصــال العمــا علــا نشــر ثقافــة     (3

 و رورة ا عتزاز باا والافظة علياا أثناء استددام املنصا  الرقمية.

نو يــه مراكــز الدراســا  والبــاحثني للبحــ  بعمــق والجيــاد اةلــول الــ  نســاعد علــا    (4

ــة أهــا التدصــ" واخلــربة       نفــادى الســلبيا  ودعــم ونشــر اإلجيابيــا  مــن لــالل مقابل

 وا ستفادة من و اة نظرهم. 
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 استتتتتتتقنيات الواتتتتتتت   ا  ا تتتتتتت 

املعتز    شرتتا    االفرتاضي و

دراستة لياياتة ىيت      األخب ر ا عتباة:

 ( )ا غي، ا عتباة، سك ي شا   و ا 
 

 
 

 سعود بن عبد اهلل الهويرينيأ.
 قسم اإلعالم جامعة امللك سعود يف حماضر
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 ملخـــص
 

استكشدداخ خئددامسا وتددات تقنيددات الواقددع االفرتاضددي واملعددزز   هدددفه هددلد الدراسددة  ى

املستخدمة يف نشرات األخبار العربية يف ضوء آخر التطدورات واملسدتثدتات التكنولوجيدة    

؛ حيدد  بينهمدداللمددزب بددو الواقددع واويدداح او الستثلددار اويدداح  ى الواقددع او االنتقدداح     

االسددتخدام يف وسددامسع اإلعددالم العربيددة،   مازالدده تقنيددات الواقددع االفرتاضددي واملعددزز قليلددة    

اسدتماري  )واستخدمه الدراسة املدنه  الوفد ي التثليلدي باسدتخدام اداي حتليدع ا تدو        

ليتمكن الباحد  مدن حتقيده اهدداخ دراسدتا وقيداا متغ اتهدا، وببحده الباحد            (التثليع

 (.اي نيوزالغد، العربية، سكقنوات وهي: ) 3دراستا على نشرات األخبار الرمسيسية يف 

ز اكثدر تقنيدات   تقنية الواقع املعزحوتوفله الدراسة  ى العديد من النتامس  من اهمها: ان 

وجدداء  ،%97.2بنسددبة  يف عددرا ا تددو  اإلخبدداري العربددي    الواقددع االفرتاضددي اسددتخداما  

بينما جاء االنغماا اجلزمسي ، %44.4االنغماا الكلي للمليع يف البيئة االفرتاضية بنسبة 

جدداءت املدددي الزمنيددة الدده اسددتغرقها عددرا ا تددو  اإلخبدداري بددو        كمددا ، %55.6بنسددبة 

، ومدددن النتدددامس  وقددده عدددرا ا تدددو  اإلخبددداري جممدددعمدددن  %66.7( دقدددامسه بنسدددبة 1-4)

هدلد التقنيدات يف القندوات عيندة      للددخوح  ى املل تة اندا   تههدر اجهدزي مسداعدي نهامسيدا      

امللدددددمون العلمددددديثالتقض كددددد كثر امللدددددامو ع جددددداء علدددددى خدددددالخ املتوق دددددو الدراسدددددة.

 ،املستخدمة يف تقنيات الواقع االفرتاضي املستخدمة يف القنوات اإلخبارية عينة الدراسدة 

واوفددده الدراسددة بدددزجراء املزيددد مدددن الدراسددات التثليليدددة علدددى     تددم امللدددمون السياسددي.  

 ها االجتماعي.تقنيات الواقع االفرتاضي واملعزز املستخدمة يف وسامسع اإلعالم واتر

 

: الواقع االفرتاضي، الواقع املعزز، تقنيدات الواقدع االفرتاضدي، ايتميدة     الكلمات امل تاحية

التكنولوجية، الواقع واوياح.
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 ملليمة:ا

مع التطور الفائق يف املنتجات التكنولوجية وظهور تقنيات جديدة يف جمال املزج بني الواقعع  

واخليععال قتقنيععة الواقععع ا وااوععع والواقععع املعععزخ والواقععع املمععتالت وا ولععو  ا  ال تععع        

تععدنالنا  ع ملععاي اخليععال جو تاععتجالإ اخليععال  ع واقعنععا بطعع ء لتالفععةا وتن ععع  لنععا ملاملععا  

زج العععاملني ايقيقععع وا وااوععع ويالوععع اخلطععوب الفا؛ععالة بينهكععا  وي هعع   لعع   جديععدا  عع

جاليا يف جلعاب الفيديوا وقعد املتعم معارا خاق بع س مفيعب وياع وا جن الكعون املعاورائع         

)امليتاوريس( هو املاتق ل الط يعع لويائل التوا؛ل وش كاته ا جتكاملية حيع  قعال) )لمعل    

مخعععب يعععنوات ق ععع قة ميتعععاوريس ق عععل قعععل شععععا جن ين ععع  النعععاس  لينعععا يف   عععون 

 Realityويععععيتوع هععععة  املهكلععععة قاعععع  الواقععععع ا وااوععععع والواقععععع املعععععزخ يف وياعععع وا )

LapsFacebook      (ا وهععو القاعع  املاععفول حاليععا ملععو نععو  )جوقولععوس( املاععتمدمة   عع ا

معو القع ن    (. وقد ظه ت هة  التقنيات يف جولن  الاعتينات arabic.euronews.comت ويهية(. )

الةي يالقعإ )بعيبع الواقعيعة ا وااوعية( وقعان       Myron Kruegerالع  يو مع ماي ونك وج 

الا ق يف ايتمدامها لألوع   الاعينكائيةا  ع  ظهع ت يف جلععاب الفيعديو العا تعتعم املاع            

الفعالع  ة  التقنياتا    انتقالت  ع جما ت لتالفةا ويعدل ظهورهعا يف الحعفاوة واالملع      

 (.4ا ملدد 70 اجمالد 2021جمالة القاوالةا يثا. )حد

 مشكلة الّدراسة:
يف ظعععلل هعععةا التطعععور ا ائعععل يف تقنيعععات ا تحعععال ظهععع ت بيدعععات لتالفعععة وحيعععوات متععععددة  

لالكاتمد  الواحد يعنوكب ويهعا انوكايعا  قاليعا جو جزئيعا يعاملدت ملاليهعا تقنيعات املعزج بعني           

وتقنيعععة الواقعععع  ARوتقنيعععة الواقعععع املععععزخ  VRالواقعععع واخليعععال  قتقنيعععة الواقعععع ا وااوعععع 

وقانعععت ا يعععتمدامات  HG وتقنيعععة التحعععوي  الاععع  بعععالاليزر جو ا ولعععو  ا  MRاملمعععتالت 

الفعالية  عا يف جمعال االملع   وا تحعال يف تاععينيات القع ن املاوععا بينكعا ينعدر ايعتمدا            

(ا وقعععد يعععاه   43 ا ص2020هعععة  التقنيعععات يف ويعععائل االملععع   الع بيعععة. )مل عععداملعطعا   

ا نت ار الوايع  جهزة ا تحال الةقية وظهور مالفقات وائقة  ا قالن ارات الةقية جو 

الااملات الةقية جو اخلو  الةقية و ريهاا ويعهولة ايعتمدامهاا واافعا  تكاليفهعاا     

( Bridges &Pavlik,2017, P.67 ع انت ار هة  التقنيعات نا؛لعة لعدل ال لع اب داعإ درايعة )      

نونععة بععع) )ظهععور الواقععع املعععزخ قويععيت ل وايععة القحعع  يف الحععفاوة( حيعع  تو؛لععل           املع
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ال احثان  ع جنل املاعتمدمني ا ؛عو  يعنا ينجعةبون  ع املعالومعات املقدلمعة يف قالعإ تقنيعات         

 الواقع املعزخ جقث  مو ق ار الاو.

عزخ يف ويف هة  الدراية ياعى ال اح   ع ايتك اف تقنيات الواقع ا وااوع وامل 

الن  ات االن ارية الع بية والوقوف ملاليهاا ومع وة نحائحها وايتمدامها  قف ع مو 

و وع امل ئع واملاكوع يف ملال  االمل  . وقد ظه ت هة  التقنيات منجلكًة يف بعض الويائل 

االمل مية يف ن  اتها االن ارية  وعالى ي يل املثال تقو  ايتديوهات الطقب بتط يق تقنية 

املعزخ لع    ملحار اوااوع    ع ا بعاد جو ارتفاع وي ان جو مل    مطار الواقع 

 زي ة جو مل   يوادث ييارات وحنوها. ملاليه تتالم  م كالة الدراية يف) التع ف ملالى 

 نحائ  ومسات وايتمدا  تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ يف ن  ات ا ن ار الع بية.

 أهمّية الّدراسة:
الواقع ا وااوع واملعزلخ بيهكية ق رية و وتة ن ل الانوات  حت ى تقنيات (1

 ا نرية يف لتالف جما ت ا تحال.

ندرة الدلرايات الع بية الا تناولت تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ يف ويائل  (2

االمل   تزيد مو جهكيلة هة  الدلراية  وقد وجد ال اح  يف قواملد ال يانات الع بية 

 32ه جنه يف مقابل قل دراية  مل مية ملو هة  التقنيات جقث  مو ج نا  دث

 دراية ملنها يف جما ت التعالي  والتدريإ. 

الا تناولت  -حاإ ملال  ال اح -مو الدرايات ا ولية ا يتك اوية  (3

ايتمدا  تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ ونحائحها وجنواملها وجيالي ها يف 

 ا ن ار الع بية.

حدث التقنيات يف جمال ا تحالا وتوظيفها يف  يحال القح  مواق ة ج (4

 الحففية والتقاري  االن ارية مبتعة و  ارة واهتكا . 

تااليت ال و  ملالى نحائ  تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ ومساتها شك   (5

وم كونا وايتمداماتها والتف يق بني جمناطها وجنواملهاا ووتح الال لدرايات 

 يف هةا الال. مل بية متمححة
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  أهداف الدراسة:
 نل ا دف ال لئيب مو هة  الدلراية هو التع ف ملالى نحائ  ال كل وامل كون ال اه ة يف 

تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ املاتمدمة يف ن  ات ا ن ار ال ئياية يف القنوات الع بيةا 

 التالع)وين ثق ملو هةا ا دف ال لئيب تااؤ ت الدراية ملالى النفو 

 ما نوع التقنية املاتمدمة يف ن  ات ا ن ار ملينة الدراية) )اوااوعا معزخا لتالت(. (1

ما مدل ا نوكاس يف التقنيات ا وااوية يف الن  ات االن ارية ملينة الدراية) )قالعا  (2

  جزئع(.

ة) )جقل ما املدة الزمنية لتقنيات الواقع ا وااوع املاتمدمة يف ن  ات ا ن ار ملينة الدراي (3

 مو دقيقةا مو دقيقة لع جربع دقائقا جقث  مو جربع دقائق(.

ما الحور ال اه ة يف التقنيات املاتمدمة يف ن  ات ا ن ار ملينة الدارية) ؛ور  ابتة  (4

 )ج اوي (ا ؛ور متف قة )ويديو(ا ؛ور معالومات ) نفو(.

ا اجتكاملعا ما امل امني املاتمدمة يف الن  ات االن ارية ملينة الدراية) )ييايع (5

ا /جوياقتحاديا ملاك يا رياوعا ملالكع/ تقينا ديين/ تارخيعا ؛ناملعا منانع

 وين(.

ما ا جهزة املااملدة املاتمدمة لالتفاملل مع تقنية الواقع ا وااوع واملعزخ يف ن  ات  (6

 ا ن ار ملينة الدراية) )بيجهزةا بدون ججهزة(.

 حدود الدراسة:
 ايدود الزمانية)

 9هع وحتى 1442 و العقدة  9 مو  ا املواوق)2021ي تكم  16 وحتىيونيو  19يف الفاة مو 

 .هع1443؛ف  

 ايدود املكانية)

االن ارية يف القنوات االن ارية الع بية التالية) )الود املح يةا الع بية  ال ئياية الن  ات

 (.النامة الع بيةالاعوديةا يكاي نيوخ 
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 :اإلجرائيةها تعريفاتو صطلحات الدراسةم
تدور محطالفات الدلراية حول تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ واملمتالت )املكتدا املزيدا 

 التع يفات االج ائية التالية ملحطالفات الدراية) املدمج( وقد انتار ال اح 

) ملاي يحنعه ايايإ اآللعا  كو (Virtual Realityالواقع ا وااوع/ املكتد ) (1

ن التفاملل معه لنيًاا بنفب ا يالوب الةي يتفاملل به مع العاي ايقيقعا لإلناا

ويالعإ ال عد الثال  جو التجاي  دورًا رئيايًا يف تقنية الواقع ا وااوع حي  حتيل 

املم جات  ع منا ج ش يهة بالواقع وجتعل املتعامل معها ينوك  متامًا يف الواقع  اته. 

  خبمة ت  ه الواقع بدرجة ق رية لكنها ليات وت اا ويها ايواس قالهااو 

قةل .و كو تع يفه) بينه جتايد ختيالع بمامج تكنولوجية متطورة لالواقع 

ايقيقعا لكنه ليب حقيقياا دي  يعطينا  مكانيات   نهائية لال و  والحوت 

 واالحااس وال ؤيا واوط اب امل امل  قكا لو جننا يف الواقع الفيزيائع الط يعع.

شكل مو جشكال الواقع ا وااوع  )(Augmented Realityالواقع املعزلخ/ املزيد ) (2

وتعزيزها مبعطيات اوااوية ي  يهدف  ع تك ار ال يدة ايقيقية يف ايايوب

تكو جز ا منها. والواقع املعزلخ يوّلد مل وًا م ق ًا لالكاتمد   زج بني امل هد 

 هد ال اه ي الا مت  ن اؤ  بوايطة ايقيقع الةي ين    ليه املاتمد  وامل

يهدف امل هد ال اه ي  ايايوب والةي يعزلخ امل هد ايقيقع مبعالومات  واويلة.

الةي مت  ن اؤ   ع حتاني االدراا اياع لالعاي ايقيقع الةي ي ا  جو يتفاملل معه 

 املاتمد . وا جاا  يف هةاالعاي تا ح حول املاتمد  وتتكامل مع الحورة الا

 (.72 ا ص2020)مل داملعطعا  ين    ليها ال م  مو اخلارج.

 

 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة:
  جو ) ن  ية ايتكية التكنولوجية)

  ل العاي اليو  بثورة تقنية هائالة يف ويائل االمل   وا تحال جلوت حواجز الزمان واملكان 

وجعالت العاي ق ية  لكاونية ؛ورية ت ت ت جط اوها وجو ادها ملالى حنو ي يا ق له مثيل. وقد 

و ما قان لويائل االمل   التقاليدية ملند ظهورها دورا يف تويري التكعات الا ظه ت ويها  وه

جشار  ليه )مارشال ماقالوهان( جيتا  لالوة االجناليزية جبامعة تورنتو بكنداا وجشه  املثقفني 
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يف النحف الثانع مو الق ن الع  يوا يف قتابه )جم ة جوتنمج( الةي نال جائزة اياق  

 .(emirate.wiki/wiki ا وتعادل جائزة بولتزر يف جم يكا. )1962العا  ملا  

حتو ت التكع وتي    بط يعة ويائل ا تحال م ت ٌت جيايا بالوييالة التقنية وقد جشار  ع جن 

جو االمل مية جقث  مو ارت اطه مب كون ال يائل الا ت ثها تال  الوييالة.! و ق  )ماقالوهان( 

جنل )م امني ويائل االمل   اجلكاهريية(    كو الن    ليها ماتقالًة ملو تقنيات ويائل 

اجلكاهريية نفاها. والكيفية الا تع   بها املفياات االمل مية  ا تحال واالمل  

موووملاتهاا واجلكهور الةي توجله  ليه ريائالهاا يف ل ان ملالى ما تةق   تال  الويائلا 

وقةل  ط يعة ويائل االمل   وتقنياتها تااه  يف  ملادة ت كيل التكعات جقث  مو 

 ع تويري اجتكاملع ميلز االناان ملو باقع  م كون ا تحال. وانااع الالوة املنطوقة جدل

املمالوقاتا   ل تقنية الّط املة ملندما ظه ت جحد ت تويرًيا يف التكع الةي ظه ت ويها 

وقةل  بقية التلقنيات الا ظه تا وهةا ما تن لي به ماقالوهان بقدرة التلقنيات ايديثة يف 

حنو مفاهي  اتحالية واجتكاملية وحياتية  االمل   ملالى  حداث تويريات نوملية وا نتقال بالتكع

 (.877(ا ص2(ا ملدد )9)  ا جمالد2016جمالة الواحات لال فوث والدراياتا جديدة. )

 ايتكية التكنولوجية ملند ماقالوهان)

وجود مل قة بني تقنيات ويائل االمل   والتكعات الا ظه ت ويها هة   ي ل ماقالوهان

التقنيات وقدرة هة  الويائل ملالى  حداث تويري يف التكعا وجطالق ملالى هة  الع قة 

)ايتكية التكنولوجية(ا وإ ا قان قارل مارقب يفمو بايتكية ا قتحاديةا ويفمو 

مو بين ا نااملات التكنولوجية هع الا و ويد مب قزية اجلنبا وإنل ماقالوهان يف

تف   تي ريا جياييا ملالى التكعات وهو ما يفقد  روب ت لوجو باملت ار ايتكية التقنية 

 (.ar.wikipedia.org/wikiهع قالإ العالو  التفاريية. )

 وداإ ماقالوهان وإنل دراية ويائل االمل   تكون باملت اريو)

 التعالي  والتاويق والتوا؛ل.وييالة لن   املعالومات والاويه و (1

 جز  مو يالاالة التطور التكنولوجع االناانع. (2

وملاليه ختتالف اهتكامات ال احثني وكو املتمها وييالة لن   املعالومات والاويه والتعالي  

يينحإ اهتكامه ملالى م كونها وط يقة ايتمدامها وا دف مو هةا ا يتمدا . جملا مو 

جية املتطورة وايهت  بط يعتها وتي رياتها بوض الن   ملو ي اها جزً ا مو العكالية التكنولو
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(. وهةا املنفى املع يف 66422 ا رق  2014جمالة العالو  ا جتكامليةا م امينها. )

ا يتك ايف هو ما تتناوله هة  الدراية بالتااؤل وال ف  لالوقوف ملالى ط يعة ونحائ  

    الع بية.تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ املاتمدمة ويائل االمل

 

  ة)ة التكنولوجيلة ايتكيلن  يل

املعالومات ملند ماقالوهان مفهوما شام  يتكون مو الع قة بني ظاه تع  تكنولوجياتعتم 

ل  ل   ع منو ا تحال ال   ي وتطور   ع لواء   وقد جدل اا تحال تقنياتاملعالوماتية و ورة 

حدود  اا وبهة  الن  ة املواي ة ل تحال قدل  ماقالوهان مفهوما جديدا ل تحال خيتالف ملكا 

عالى   ث و ويات رئياية ماقالوهانارتكز و يف ملنا؛  ا تحال اخلكاة.  يويلقدلمه 

 يفوقد  قت هة  الف ويات شه ة وايعة  (قيف نفه  ويائل االمل  .؟)ظه ت يف مفلفه) 

 هع)وجوياب باحثع االمل  ا 

 )الوييالة هع ال يالة (1

ا ه   يف ن اب الناس ومل قاته  ب ع ل وتتفّكت ّك التقنية دد  اتها والوييالة

 ف   يف ط يعة الع قات االناانية. امني و  تبينكاامل

 الويائل االمل مية هع امتداد لالفواس االناانية) (2

ي ل ماقالوهان جن جي انااع جو تط يق تكنولوجع هو امتداد  جاامنا الط يعيةا وجن مثل 

هةا ا متداد يتطالإ جي ا مل قات جديدة بني ا مل ا  ا ن ل وا متدادات ا ن ل لالجا . 

اا اياع ريل ماقالوهان جن ويائل االمل   االلكاونية جحد ت تويريا ق ريا يف توخيع االدرو

والالوحة ن اهدها مو ن ل حاية ال ح  وقتا جما يف الالينكا وا و   وناتمد    لإلناان

 نها   ل وهكنا وتعامالنا مع ال  وف احمليطة بناالاكع وال ح ا لةل  وإن ويائل االمل   تعدل

جمالة الواحات لال فوث والدراياتا ) حواينا تتويل  يف ملكالية االدارا.جتعل ناإ ايتمدا  

 (.887م جع يابقا ص

 ويائل االمل   ملالى قاكني )ياننة وباردة() (3

يف لء ماقالوهان بني ويائل  االمل  يف  طار مفهو  نا ة ايتمدا  ايواس قامتداد لويائل 

 باملت ار التفاملل.ايارة وال اردة  االمل  
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 اتالقع جهدا  جيابيا يف امل ارقة واملعاي ة وا نداماج والتفاملل) تتطالإ مو املوالويائل ال اردة

 مثل) التالفزيون واالنانت.

 )مثل االتفكري  ع   امل كون االمل مع يف قوالإ جاهزة   حتتاج منهتقدل) والويائل الااننة

 (.72صا جمالة العالو  االناانية وا جتكامليةا م جع يابق) املط وملات واال املات والاينكا.

  

 ون  ية ايتكية التكنولوجية) اجلديداالمل   

يف ن بو دة ملح  اجتكاملع ملاملع جديدا وقد ووعت هة   ا ائل يف تقنيات ا تحال ن التطور 

العالو  واملعارفا لتودو املعالومات الو؛ول والتقنيات مبتناول االناان قدرات   حدود  ا مو 

تقنيات نقالة هة  ال قد جحد تو ملنح  جيايع وها  يف الدورة الحناملية واالنتاجية وايياتية

تطور ن   مو و ايديثة الت بدورها مو جن كة ايايإ اآللع ّكتوائفةا ةحاليلاجتكاملية ات

 ا تحا ت واملو؛ ت وا قكار الحناملية ون   هندية التفك  التالقائع

 قد ج؛ فت ملامً ا وتقنيات ايديثة انت وا جوه يا ملو يابقاتهاوختتالف ال.(ا وتوماتيكع)

  1951عه ماقالوهان يف مقا ته ملا  وجو ادا.وهةا ما توّقحامسا يف حتديد محري ملاملنا دو  

  ملندما 1967بعد اي ب العاملية الثلانيةا   ل وحلاله يف قتابه )الوييالة هع ال يالة( ملا  

حتدلث ملو الق ية العاملية الا تزول ويها ايواجز اجلو اوية والايايية بفعل ح ية انتقال 

 ع منت الق يالة جو الق ية الا مل وها يف بداية ت ّكل   ما يو ن بعودة االناان اتاملعالوم

التكعات االناانيةا وجووح مثال ملالى  ل  هو تال  التكعات ا وااوية اجلديدة الا باتت 

 ا 1978املع وةا جمالة) تت كل ملالى ماتول الف ا ات االلكاونية يف ملاي االنانت.

 .(184ص

 

  التكنولوجيلة)تقنيات الواقع ا وااوع وايتكيلة 

ظه  االمل   اجلديد يف نهايات الق ن الع  يو ومتيلزت ويائل االمل   اجلديدة بالقدرة ملالى 

الدلمج بني ويائل االمل   التقاليدية قالتالفزيون واال املة والحفف وبني القدرة ملالى التفاملل 

ر يدة مع ظهوب خت وتويلعت هة  الويائل االمل ميلة اجلدها مو ق ل اجلكهور املاتهدف. ومع

ديدا جو وا؛طالح ملالى تاكيتها بويائل االمل   اجل تقنيات الويإ مو اجليل الثال  وال ابع

ا قك حالة مو م احل التطور التكنولوجع يف ويائل ا تحال. ومع ل االمل   ال قكعويائ
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ظهور اجليل اخلامب مو ش كات االنانت ظه ت تقنيات اتحالية جديدة مبكيزات 

 ينها شين الوييالة الا تعكل مو ن  ا.ونحائ  وائقة ش

ر  وهكا) التطور ا ائل يف تقنيات وي تكز االمل   اجلديد ملالى  راملني ا نني يف ن وئه وتطول

املعالومات و؛ناملة ايواييإ اآللية  ات القدرات ا ائالةا    التطور ا ائل يف تقنيات ا تحال 

 ومو جه  م اه ها ش كة االنانت. الحنامليةواملو؛ل ت الاالكية وال يالكية وا قكار 

واقعا اتحاليا جديدا و اتت مواقع ال  كات ا جتكاملية قع)  اجلديدوقد و   االمل   

ويا وا وتويا و ناتو ا  ويوتيوب و ريها محدرا رئيايا لألن ار ووييالة مو ويائل ت ادل 

 تاالية وت ويه.اتحال و املعارف واملعالومات بني الناس باالواوة لكونها وييالة

ا تقنيات  لكاونية حديثة و وت واقعًا اجتكامليًا جديدًا ومواي ًا ملكل وهة  ال  كات هع

 قان يف ملح  االمل   التقاليدي ق ل ينوات قاليالة وقت.

الكامريا  ع ججهزة اجلوال جدت  ع  حداث تويريات دينية ووالافية وقيكية  تقنية  واوة وككا

كةل  وملادت هة  التكعات جول ظهورها  و بية ن  ا ملمالفتها  مل افيف التكعات الع 

فدث ب  ش  تويريات وتي ريات هائالة تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ حمل هة  الدراية يُت

 ادات التكعات الع بية املعا؛ ة.يف قي  ومفاهي  ومل

 يفواملعزخقع ا وااوع تقنيات الوا ومسات نحائ   يتك اف ومو هنا تيتع هة  الدراية

دراية جولية ملو ايتمدا  هة  التقنيات   قالع بيةويائل االمل م ن  ات ا ن ار ال ئياية يف

مو ق ل ال احثني التقنيات تااليت ال و  ملالى هة  لووظهورها يف قنوات ا ن ار الع بيةا 

  ا جتكاملع املحاحإ جو بالقي  والعادات قع قتها بالتويلواملهتكينالدرايتها مو جوانإ جن ل  

 !ا وااوية لالف د الواحد. وا ويلات تعدلد ال لمحياتلاط  والتقاليدا جو يف 

 

 )واملعزخ  انيًا) تقنيات الواقع ا وااوع

ا نتقال بالعاي مو ق ية ؛ورية  ع وحتكا  ع توريات قمل يف ا تحال  هة  التقنيات تفديي

ايدود وتككو نطورتها يف قدرتها ملالى   ابة منزل ؛وري مو حي  املكان والزمانا 

 ن تقنيات الواقع ا وااوع متكننا مو .الفا؛الة بني الوه  وايقيقة وبني الواقع واخليال

درات مهولة ق فنا نما والةهاب  ليه بدرجات لتالفة   ايتف ار اخليال وا نوكاس ويه

  جو ا وااوية ومل وها ومتثيالها ملالى ال يدة الواقعية نيالية ووائقة ل نا  م امني  مل مية
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نا؛ة مع رنحها ويهولة ايتمدامها والو؛ول وجةابا   ليكون تي ريها م املفا وم اش ا

االمل   تاعى هة  الدراية ملع وة ايتمدا  ويائل (.73-69 ا ص2020مل داملعطعا )  ليها.

يف نقل املع وة و يحال م امينها  ع اجلكهور  واملعزخ مليلنة الدراية لتقنيات الواقع ا وااوع

) )الواقع ا وااوعا الواقع املعزخا الواقع املمتالتا ا ولو  ا (. هة  التقنياتالع بع. وجه  

ت م ابهة يف حي  و ن قان واالن ا ا  ري جن ا ولو  ا  تقنية لتالفة مو حي  جدوات الحنعة

 ا يتمدامات والنتائج.

 

 الواقع ا وااوع) تقنيات

 (.)املكتد الواقع ا وااوعتقنية  (1

 .)املزيد( الواقع املعزلختقنية  (2

 .)املدمج( الواقع املمتالتتقنية  (3

 

 )(Virtual Reality) / املكتدالواقع ا وااوعتقنية جو ) 

ظ ووه و؛عوبتها وكو ن له  كو تكويو بيدات الة حملاقاة الواقع مهكا قانت وييالة وعل

وكث   ال يدة  ايتعايش معه يابقاجو   ليهما قان لإلناان جن يحل ًااقعقع والتالفة حت

الواقع لكن تقنية الف ائية    كو لالف د املتعال  يف بيدة املدرية جن يعيش بها واقعياا 

و الف د مو التفاملل معها وقينه بيدة متا ل ال يدة الف ائية ومتّك  كننا تكويوا وااوع 

 يف بيدة حقيقة.

 ججهزةويعتكد  ن ا  الواقع ا وااوع جيايًا ملالى ب امج حايوبية و كو تعزيز  بايتمدا  

الفيرة والك يع ا وااوعا وات اي قةا جمالوقفاخات الالكبا وا اخلو ةمااملدة مثل)

 .د ا شكال ا نديية بط يقة مميزةوّلين ا  حايوبع  ي موا؛فات ملالية وولوحة املفاتيحا 

جحد هة  الط ء ووبط ء متعددةا  لاملتميل مو جدوات الواقع ا وااوع جيايًا نانتوتعتم اال

تدور وك ة ملواي ايياة لالكاتمد   حي   اختياليًّ ااوااويال واقًعالا متثلهو ايياة الثانية 

لعاي اوااوع ي  ه العاي الةي  الدنول نع شمحية اوااوية ل  ومو   لالثانية حول ؛

امل اش ة ؛وت و؛ورة جو ملو  احملاد ةود يةا وبنا  ؛داقات قثريةا  ويهالتجول ونعي ها 

 (.46 ا ص2017ا االجتكاملية وال فوث لالدرايات يوييولوجيا جمالة). ط يق الن 

https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2234&page=1&from=
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 الواقع ا وااوع) تقنيات ايتمدامات

ية ا و   الاينكائيةا الع و  الابوايتمدمت احملاقاة ايايوبية    ا  ملديدة منها) 

واملعاجلات الط ية وا داث  التقاري  الحففيةاا ن ار ووالتعاليكيةا ا لعاب والاويه و

 التواجد ايكي  )ا نوكاس) العاك يةا ويتكيز الواقع ا وااوع بعدد مو ا مورا منها)

 لاويه وا تحالا ا)اوااوية(ا  مكانية توليد جي بيدة مهكا ختياليةا التفامللا (الكالع

عة يف  مكانية ت يف ا نطار املتوّقا والتعال  والتدريإا واملتعة واال ارة والت ويق والتوا؛ل

 Anderson) .التووري املادي التجارب املعكاليةات جليع االبداع وا بتكار والعاي ايقيقعا 

&Liarokapis, 2014, P. 3.) 

 

 )(Augmented Reality/ املزيد )خ انيا) تقنية الواقع املعزل

ت اا ال دايات ا وع لتقنية الواقع املعزلخ ب دايات تقنية الواقع ا وااوع وهع جحد 

 Boeingجشكالها وجولل مو ؛اس محطالح الواقع املعزلخ هو ال اح  الاابق يف ش قة بوينغ 

 ا  ري جنل هةا املحطالح ايُتمد  1990وقان  ل  ينة  Thomas Caudellتوماس قوديل

ق ل توماس بعقود باملت ار  مو الواقع ا وااوع حي  تعود التط يقات ا وع لالواقع املعزخ 

 ع جوان  يتينات الق ن املاوع. لكو ب خت تط يقات الواقع املعزلخ مبفهومه ايالع ملا  

مو جول املاتفيديو منهاا بينكا   ا وقان جمال اخل ائت والنقل والتوا؛ل2008

 ايتمدامه يف الال الطيب والال العاك ي هو ا قث  تقدما.

ن  ًا يدا ة مفهو  الواقع املعزخ وقد تعددت املحطالفات املامجة الا ت ري  ليها مثل) 

)الواقع امل افا الواقع احملاوا ايقيقة املعزخةا الواقع املزيد(ا ومو جب خ تع يفاته) 

بينه) )تقنية تفاملالية متزامنة تدمج نحائ  العاي  Ronald Azumaع يف رونالد جخوما ت

(. Azumaا 1997اP.365ايقيقع مع العاي ا وااوع ب كل  نائع جو    ع ا بعاد( )

بينه) )محطالح يحف التقنية الا تاكح  Dunleavy &Dedeوبينكا مل  لوه دونياليفع وديدي 

تول رقكع مو المجميات والكائنات ايايوبية مع العاي مبزج واقعع متزامو حمل

 (.Dunleavy &Dedeا 2006ا P.7) ايقيقع(.

وي ل ال اح  جن الواقع املعزلخ)تقنية تفاملالية ت ارقية تزامنية تاتمد  ا جهزة الاالكية 

وال يالكية الواوة و يقاب بيانات رقكية جو ججاا  رقكية ملالى الواقع ايقيقع ملالى 
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 وهيدات وجايكات متعددة ا بعاد. ورا ويائتا مقاطع ويديوا روابت( وبحورشكل )؛

ومثل قلل التقنيات واملحطالفات ايديثة الا تت ابه يف ال داية    ت دج با نقاا  والتكايز 

وإن تقنيات الواقع ا وااوع والواقع املعزخ و ن ت ابهت قثريا لكو ت ه  بعض الف وء 

 ملالى النفو التالع)

 

 () ُي يلو جه  الف وء بني الواقع املعزخ والواقع ا وااوع1اجلدول رق  )

 VR ا وااوع الواقع  AR املعزخالوقع 

الواقع املعزخ جق ب  ع العاي ايقيقعا حي  ياكح لالكاتمد  رؤية 

 العاي ايقيقع مو حوله.

الواقع ا وااوع يات دل العاي 

ا قام  ايقيقع بالعاي ا وااوع

  وحي  يايط  ملالى املاتمد  

  كنه رؤية العاي ايقيقع مو حوله.

الواقع ا وااوع خيالق ال يدة  ال يانات ال قكية يف العاي ايقيقع. ُي ه الواقع املعزخ 

 تتجاوب مع املاتمد ال قكية الا 

بط ء حتاقع ن ريتها يف العاي 

 ايقيقع.

جو محاله مع ججاا  اوااوية يتفاملل املاتمد  ملم ما يت  ارتداؤ  

 متعددة ا بعاد.

املاتمد  ينوكب يف ال يدة 

 .متاما ا وااوية ويتفاملل معها

بيدات اوااوية جو معامل حيتاج  ع    حيتاج  ع معامل ويعم ملو الواقع ايقيقع.

 .اوااوية

ُي فع ؛ وة واقعية ملالى من    ُي فع ؛ وة نيالية ملالى من   حقيقع.

 نيالع.

جماقو ليب  ا وجود مو يف  نى ُي   يتعامل مع ا ماقو  ري املوجودة.

 ا ياس.

متزامو )يتطالإ وجود ال يدة الواقعية وا جاا  ا وااوية معَا يف 

 وقت واحد(

 ري متزامو )ياتطيع املاتمد  

 الدنول  ليه يف جي وقت(

 .(213 ا ص2015)ملطار وقناارةا  ق  هة  الف وء 
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 ) / االيقاب الثا) تقنية ا ولو  ا 

 بد ملند ايدي  ملو تقنيات الواقع ا وااوع الا تاتجالإ اخليال  ع واقعنا جو تنقالنا حنو 

 ع ملاي اخليالا جن ناتع   تقنية مقاربة وم ابهة مو حي  النتيجة  ري جنها لتالفة مو 

قةل  تاتجالإ اخليال  ع ملاملنا ايقيقع  ا وتقنية ا ولو  ا الحنعة التقنية والمجمية حي 

لكو بتقنيات ؛ناملية لتالفة  ري معتكدة ملالى ب جميات ايايإ اآللع جو تط يقاتها و منا 

وتعتكد جيايًا ملالى  وامل ايا املمححة لةل . الى االنعكاس ال وئع وجشعة الاليزرتعتكد مل

 نارجيةا ويال  هولوج ايف(. املكونات التالية) )جهاخ ليزرا جمزئ ا شعةا ملدياتا م ايا 

(livescience.com.)   يدي  ملو هة  التقنية ل  هها ال ديد بتقنيات ملالى اوقد مل لج ال اح

الواقع ا وااوع حمل الدراية ولالتف يق بينها ولإلجابة ملالى يفال الع قة بني هة  التقنيات 

 (.techopedia.comوتقنية ا ولوج ا .! )
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 القنوات اإلخبارية عّينة الدراسة:
 متهيد)

 جو ) يكاي نيوخ)

ايتثكار م اا بني ش قة جبوظيب ل يتثكار ية  ن ارية ناطقة بالالوة الع بيةا قناة و ائ

. وقد انطالق (القناة املدووملة ال ائدة يف املكالكة املتفدة) مفياة يكاي الميطانيةواالمل مع 

 . وتقع مكات ها يف املنطقة االمل مية 2012مايو  6ية جبوظيب يف ب  القناة مو العا؛كة االمارات

ا ولديها ش كة مو املكاتإ يف منطقة ال  ء ا ويت ومشال جو يقياا مو مدينة جبو ظيب

مكاتإ يف لندن وواشنطو. قكا تاتفيد القناة مو ش كة مكاتإ وم ايالع قناة يكاي و

 شارتها  ؛ففع وم ايلا وت  ل 400الع ولديها حو.نيوخ الميطانية يف لتالف جرجا  العاي

ا وشعارها )اآلن.. ومو قل ماليون منزل يوا  بال   العادي جو بال   الفائق 50التالفزية  ع 

 .(skynewsarabia.com) مكان(.

 ) قناة الع بية) انيًا

مو  ( 2003ملا  )بدجت بثها قناة و ائية  ن ارية مل بية وجز  مو ش كة  مل مية يعودية 

 ا وت   حاليا مو مدينة االمل   يف ال يا  العا؛كة الاعوديةامدينة دبع لإلمل   باالمارات

 مل ميني مل ب ويعوديني  ت   القناةو ا ن ار الايايية وال ياوية وا قتحادية. وتهتك

تييات القناة مو ق ل م قز تالفزيون ال  ء ا ويتا وجمكوملة اي ي يا و  بينيا

دول مل بية جن ل. وتوع  دارة القناة حني  ن ائها وخي  االمل   ا ردنع  وماتثك يو مو ملدة

الاابق ؛احل الق با حي  بدجت توطية اي ب ملالى الع اء     توع االدارة االمل مع 

الاعودي مل د ال محو ال اشد و ل  بعد م ور ملا  ملالى تيييب القناةا    رجيها ت قع 

 .(alarabiya.net) جن تع ف جقث (.) شعارهاو .الدنيل وحاليا يدي ها ممدو  املهيين

  الثًا) قناة الود)

مق ها ال ئياعا و ا  تنوي ية تنطالق مو القاه ةة مح يل مل بية  ن اريةو ائية جول قناة 

تقد  لالك اهد ندمة  ن ارية تعتكد الدقة و (ا 2015ها ملا  )ايتديوهات يف لندنا بدجت بثل

االلكاونع واجهة القناة ملالى االنانتا لتقدي  اخلدمة ( الودل)واملوووملية.ويعكل موقع 

االن ارية لالكتحففني مبفتول دقيق وجقث   يهابًاا و ل  احاامًا لعقل امل اهد ال اح  ملو 

 .(ورة بكل ا بعادالحل)شعارها ولتف يض الطائفع واملةهيب واجلهويا ايقيقة بعيدا ملو ا

(alghad.tv). 
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 الدراسات السابقة:

   ال اح  الدرايات الاابقة ووق حموريو)وقد قال

 تقنيات الواقع ا وااوع)يف ا ول) درايات اتحالية  مل مية 

( ملو) )ظهور الواقع املعزخ قوييت ل واية القح  يف Bridges&Pavlik , 2013دراية ) (1

التكنولوجيا الناشدة مو الواقع الحفاوة(  حي  قا  ال احثان بفف  اآل ار املات ة ملالى 

املعزخ لالحفاوة   ييكا يف ملاي حيكع الحففيون قححه ا ودراية قيفية حتويل 

رواية القح   ع شكل جقث  تفاملالية وشمحية قائكة ملالى امل ارقة بايتمدا  

الط يعة القائكة ملالى املوقع وامل تكزة جو اويا ملالى الواقع املعزخا وقد تتطور نحائ  

لقح  هة  ب كل جقم ملالى   ار الفيال  الو ائقع املتكيزا وتاتند هة  رواية ا

الدراية ملالى ايتمدا  منهج ال ف  متعدد ا ياليإا وهع )دراية حالة( ملو ايتمدا  

نوع جديد مو ا و   الو ائقية الا طورها املفلف وخم ؤ  يف ملالو  الكك يوت  وموييقا  

ا النوع مو ا و   الو ائقية الا تاتمد  الواقع يف جامعة قولوم ياا وقد مت تطوي  هة

املعزخا واملع وف باي  الفيال  الو ائقع املتكيزا قنكو ج جولع لالكفهو  لتقيي  مدل 

؛ حية الواقع املعزخ قوييالة ل واية القح  لالحفاوة. وجظه ت نتائج الدراية جن 

املالية ا جتكاملية واملتعددة املواطنني ا ؛و  ينا ينجةبون  ع املعالومات الاياقية التف

 الويائت املت كنة باحملتول االن اري املعزخ مو الواقع املعزخ  ع الواقع ايقيقع.

( ملو) )حتاليل تط يق تقنيات الواقع املعزخ يف D. Parra Valcarce et al, 2017دراية ) (2

دا  ويائل العالكيات االنتاجية لإلمل   االي انع(  وت ّقز هة  الدراية ملالى حتاليل ايتم

 El Paisاالمل   االي انية لتقنية )الواقع املعزخ(ا حي  مت دراية التجارب ال ائدة لحفيفة 

 QRوالا تاتند جيايا  ع تقنية  Fotogramasوجمالة  ا(El Viajcro)مو ن ل ن  تها 

اخلا؛ة بال ف ات  نائية ا بعادا وبعد  ل  دراية هة  ال اه ة ملالى ا جهزة احملكولة 

( مع Windowsا Androidا Appleا جهزة الالوحية جو ا واتف الةقية )يف بيدات  مثل

 ب اخ مدل و؛و ا الفعالع  ع تاريخ اليو ا وجنريا مت حتاليل التجارب قحرية ومتويطة 

ا جل بنا  ملالى هةا ا بتكار الةي يت  تنفية  يف املمتمات ال ئياية التابعة ل  قات 

 ت نتائج الدراية جن الواقع املعزخ  يزال يتمة نطواته ا وع الحفاوة االي انيةا وجظه

يف يوء املعالومات الحففيةا يوا  يف نطاقه الدولع جو ا ي انعا والوال ية الع كى مو 

 هة  التجارب   حتتاج  ع بنية حتتية تكنولوجية معّقدة.
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خ مع قع املعزلدمج تقنية الوا) ( ملو) 2018دراية )م وة  ب اهي  ياليكان النميالعا  (3

. وتهدف  ع حتاليل دمج (الحفف املط وملة ققيكة م اوة لتفاني واملالية ا تحال

تقنية الواقع املعزخ مع الحفف املط وملة مو مواجهة حتديات تفاملالية ويائل االمل   

ال قكية وحتاني واملاليتها ا تحاليةا وانتهجت الدراية املنهجني الو؛فع التفاليالع 

و ط يق حتاليل دمج تقنية الواقع املعزخ مع الحفف املط وملةا    واملافع امليدانع مل

 ج ا  دراية ميدانية مو ن ل جمكوملة مو املقاب ت ال محية املقننة بايت يان مع ملدد 

مخاني مو املتمححني واخلما  يف جمال الط املة واالمل   املح ي مو جياتةة 

جنه مع ظهور جي ها ومو جه  نتائج.يةاجلامعات واملافولني والعاملني يف املفياات الحفف

بعض املفياات الحففية  تقنية جديدة جو ماتفد ة ختد  الحفيفة املط وملةحتاول

املح ية جن يكون  ا الا ق يف جت ي ها يف حماولة لتكييز ؛ففها ملو الحفف ا ن ل 

باالواوة  ع قونها ايااتيجية وعالة الواوة ال عد ال قكع التفاملالع لالحفيفة. وجت بة 

فة مفياة جن ار اليو  مع تقنية الواقع املعزخ ي جتعل منها حتى اآلن ايااتيجية ناج

 كو تعكيكها ملالى باقع الحفف املح يةا وكا قد يكون ناجفا مع ؛فيفة ما رمبا 

  يكون ناجفا مع ا ن ل والعكب ؛فيحا حي  ي يت  التيقد حتى اآلن مو جنا  

دمج الواقع املعزخ مع الحفف املط وملة ملالى ماتول العايا بال    مو جنها تفدي بالفعل 

فة املط وملة وتتيح الف ؛ة جما  الق ا   يتمدا   ع حتاني واملالية اتحال الحفي

التقنيات ايديثةا وتااه  يف  واوة مجهور جديد لالحفيفة وتزيد مو ايج  االمل نع 

  ا وتفتح الال ملعالنني جدد.

تط يقات الواقع ا وااوع يف الدرايات ) ( بعنوان) 2019 اجمان حمكد جمحد)دراية  (4

تنتكع  ع  ا(الع قات العامة والحفاوة والتاويق االمل مية الع بية يف جما ت

التفاليل ملالى جيالوب املنهج الكيفعا وتعتكد ملالى والدرايات التفاليالية الكيفيةا 

( دراية 52المجالية )ا وتنتكع الدراية  ع العينات العكديةا ومشالت العينة االكيفع

الثانع) درايات و ةا ا ول) درايات الحفاوة الوامودثاا وتناولت الدراية حموريو  

التاويق الوام  مو ن ل تقنية الواقع املعزخا وقان تعاليق ال احثة ملالى احملور الثانع 

بيهكية ايتمدا  تكنولوجيا الواقع املعزخ يف جمال التاويق ويف لتالف الا ت 

ايياتيةا حي  يقو  الواقع املعزخ بتعزيز جتارب التاويق لالكاتهال  يف جمال ا خيا ا 
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احملور ت ني تي ري ايتمدا  تكنولوجيا الواقع املعزخ ملالى ردود  اكا جن درايات هةق

 .وايتجابات املاتهالكني العاطفية والاالوقية

جداة جيايية لالو؛ول  ع  خ ( بعنوان) )الواقعاملعزل2020دراية )نورنع قالدي ايريانوا  (5

ر ن  ي   ال اح  تطولاملعالومات الاكعية وال ح ية املتالفزة) قيكة لالحففع وامل اهد(  قدل

لالو؛ول  ع احملتول الاكعع ال ح ي لكل مو الحففيني وامل اهديو مو ن ل الويإ 

زخ. بوايطة منحات اوااوية بايتمدا  جداة جيايية تع   احملتول مو ن ل الواقع املع

وا دف جعل املعالومات الاكعية ال ح ية يف متناول الحففيني وامل اهديو بط يقة 

جقث  ديناميكية وجا بية. يوولح ال اح  جن هةا احملتول ييكون جةاًبا و؛اًيا 

لالحففيني  نه بايتمدا  اجلهاخ الالوحع  كنه  الو؛ول  ع احملتول ب كل جي ع 

ملوارد وحتاني ايته ا الاالع مو جرشيف القناة وجقث  حدييةا مما ياهلل ايتو ل ا

ال اح  معنى موجز ش   التالفزيونية وحتاني جودة املنتج الاكعع ال ح ي. وقد 

لألنطولوجيا ومل قتها مبا هو موجود يوا  مسعع جو بح يا وقةل  اخلمات ملالى 

 .شاشة التالفزيون مع الواقع املعزخ

  

  خ)ات الواقع ا وااوع واملعزلاحملور الثانع) درايات ملالكية ملو تقني

( بعنوان) )تي ريات االبداع يف  مل نات تكنولوجيا الواقع  (Gangadharbatla, 2016دراية (1

املعزخ  وقت التع  ا الكفا ة الةاتية لالتكنولوجيا(  وناق ت تي ريات االبداع يف 

 مل نات تكنولوجيا الواقع املعزخ )وقت التع  ا الكفا ة الةاتية لالتكنولوجيا( و ل  

و مو ن ل هة  الدراية ت يل ا وقدBMWمو ن ل دراية ش ه جت ي ية ؛ككتها ش قة 

جن وقت التع   المل نات تكنولوجيا الواقع املعزخ جقلا وجن املاتهالكون الةيو لديه  

ماتويات ملالية مو الكفا ة الةاتية لالتكنولوجيا ج؛ ح لديه  تقييكات يال ية حنو 

مبا الع مة التجارية املعالو ملنها مو ن ل تط يق  مل نات تكنولوجيا الواقع املعزخ  

 يعطع مفش  ياليبا وي تتع   الدراية لألي اب.

( حول) )تحكي  موبايل الواقع املعزخ(ا وتاعى  ع  جياد حالول Suk, 2016&Laineدراية ) (2

ياملة يوميا جما  شاشة الكك يوت  وتتع   لالاكنة  11لألطفال الا تق ع جقث  مو 

لنزول مو ا ريكة جو املف طة وجم ا  القالإا والافال هو قيف حتفز ا طفال ملالى ا

الكك يوت  ملكارية جلعاب الفيديو الوام ة وا ا اب يف ممارية ال ياوة ال دنية بد  
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مو  ل ؟ تككو االجابة يف دمج التقنيات احملكولة وا لعاب  ات احملتول اجلةاب 

املعزخة بالتكنولوجيا  كو التقنية ملكارية ال ياوة وملال  التعالي  والتدريب. هة  

ت جع ملالى ا يتمدا  نارج املدرية يف ايدائق والوابات  نهاا يف املدارسا  ن  ه

 .وايدائق اخلالفية

 امل ت والواقع املمتالت ا جتكاملع( املمالوقات والتف)( بعنوان) Bluff et al, 2017) دراية (3

باحثني يدجمون الحور ة بوايط ُجنِ ئتناقش التفامل ت وكو واقع لتالت وايع النطاء 

ياتمد  هةا العكل ملكاليات احملاقاة ودرجة والتقنية التفاملاليةا  360الاكة بزاوية 

اجلا  الكامل قع ياتك ف ا طفال املناظ  بالفيزيائية لتعزيز التفاملل التع ريي 

 90حي  توو  الحور الوام ة مااحة لعإ اجتكاملية تحل  ع   الط يعية واملمالوقات

هةا . مت تنفية ونزول املط  حااس وهكع بدرجات اي ارة والالكبه   شمحاا لدي

العكل يف م هد ا د ال ا ياالع املتف ا بط يقة يف ية وايتف  ت ايياة مو ق ل 

ح قات ال دن مو قاوة امل ارقنيا ويتفاملل امل ارقون مع جمكوملة مو اييوانات 

لكوا ا والكنو ا والويكاتاتا ا ياالية مبا يف  ل  املمالوقات العك قة مثل ا

 .الطيورا الافالع و يو  اجلايكات الفوتو  اوية الا تتفول جتاوبا مع اي قة

خ والواقع ا وااوع حقائق جديدة) الواقع املعزل)( بعنوان) Yosef Alexander,2017) دراية (4

ااوعا ملالى تقنيات الواقع املعزخ والواقع ا ووت قز  ( يف الق ن ايادي والع  يو

مع وة قيف ها  ري تط يقها يف ؛ناملة االمل نا والو   من  تييلوت    اجتاهاتها وُتق

ل الة يف ؛ناملة االمل نا قكا حتاّلج؛ ح الواقع املعزخ والواقع ا وااوع قيداة وعل

الواقع املعزخ وتكنولوجيا الواقع ا وااوع مو ش قات لالدراية ا يتمدا  الناجح 

وإن املعالنني   جمال االمل ن والتاويق و ايتمدا  التكنولوجيا اجلديدةقو  الدولية يف 

 .اوااويا لديه  و ؛ة لالاكا  لالكاتهالكني بتج بة قل املنتجات

خ مع المامج ( بعنوان) )دمج الواقع املعزل 2018 ادراية ) جنينهاريا نفورماتيكا (5

 التقنيات اجلديدة يوولح ال اح  قيف ج  ت  التالفزيونية لتفاني جت بة امل اهد(

نفب التي ري  اي يعد   ةالااحملالي اتالةقية وا جهزة الالوحية ملالى التالفزيونقا واتف 

حي  تتيح   و ل  با إ قوة تي ري التقنيات اجلديدة اواجلكاهريية قكا قان مو ق ل

الون   لها وبيلو ال اح  جن املاتمدمني يف للالك اهد و ؛ة التفاملل مع احملتول املقدل

     و ؛ة جقم لالتوا؛ل ا جتكاملع والتفاملل ايتمدا  التقنيات اجلديدة  نها توّو
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هةا وم اهدة مقاطع الفيديو جو الحورالا ين  ها اآلن ون. ا وملناق ة مواويع معينة

يف هة  ال اح  لةل  يهدف  كو حتقيقه ملم م اهدة التالفزيون.ا م  الةي   

 .ك ة لالتفاملل مع الاياقات التالفزيونيةا ط وحة  ع تقدي  مفاهي  م ت

خ) (بعنوان) )ب  الواقع املعزل 2019دراية )ب وس وي ا يتيفو بيتيف ا روب ت يتيفنزا  (6

ع اقت اف حالة ايتمدا  التقنيات الناشدة يف ا تحال  تهدف والتفديات والف ص(. 

اوع والواقع احملكول ملالع الا ملة ونحائ  ا يت عار والوملع  جهزة الواقع ا وا

جووح ال احثون جنه مو امل جح جن يكون محدر هةا التويري ال ئياع قاد  مو واملعزخ. 

القابالة ل رتدا  مثل الن ارات الةقية  املااملدة التطورات االواوية يف اجلولال وا جهزة

دور  ال احثونيناقش ووججهزة ا يت عار.  (HMDs) وال اشات املث تة ملالى ال جس

وجيا اجلديدة يف تووري وييالة مثرية تككو يف ووع احملتول يف يياقها هةهالتكنول

و حيا  جتارب الويائت امل اقة الا تدهورت مفنً ا با إ انت ار ايتمدا  االجهزة 

 الةقع واال املات التفاملالية. االمل مية ا ن ل قالتالفزيون

 ( بعنوان) )ايتمدا  الواقع املعزلخ يف ن  ات ا ن ار 2021توم ااا  دراية )ماتاهاري (7

التالفزيونية( تهدف  ع مناق ة امل اقل ال ائعة الا يواجهها منتجو التالفزيون ملند 

تطوي  القحة املعقدة وقيفية جعالها ماالية وجةابة بح ًيا. وولح ال اح  قيف  كو 

لقح  مع الواقع املعزلخ املنايإ  ا الةي ملحك  ال   جن يدمج قً  مو تقنية ي د ا

 كنه مو  نتاج يدة  ن ارية و يدة وجةابة لالك اهديو بف ل ايتمدا  تقنيةالواقع 

املعزخ الةي يدور وعً  حول ي د القح . وتو؛لل ال اح   ع جنل ايتمدا  تقنية الواقع 

د ايالول لتو؛يل قحة املعزخ جنً ا  ع جنإ مع   ا ات مةيع ا ن ار يف ا يتوديو جح

 ن ارية معّقدة. ويف هة  الدراية ملكل ال اح  ملالى تقدي  ن ا  الواقع املعزخ لعكل قحلة 

  ن ارية معقدة جقث  متعة لالك اهد وتقدي  حل لتالف ملنتج ا ن ار لتقدي  قحلته.
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 التعاليق ملالى الدرايات الاابقة)

 ما يالع) دلرايات الالابقة ت ي لو لال اح بعد ايتع ا  ال

  يف الواقع املعزخ وا وااوع  لتقنياتجظه ت الدرايات الاابقة ايتمدامات متعددة

( الا اهتكت Teemu&suk,2016)قدراية ومو  ل  جمال ال ياوة اجما ت لتالفة

يف ا يتفادة مو تقنيات الواقع املعزخ حملاربة الاكنة املف طة وجم ا  القالإ لدل 

ا ريكية وممارية ا لعاب اي قية يف باحة املدرية جو يف ا طفال لالنزول ملو 

 Bluff) جو يف جمال ال يدة ا وااوية الكامالة قدراية .الوابات جو يف ايدائق العامة

et al, 2017 بايتمدا  تقنية الواقع املعزخ وا وااوع يف ملكاليات حماقاة ويزيائية )

املناظ   ياتك ف املاتمدموناجلا  الكامل قع بلتعزيز التفاملل التع ريي 

شمحا ومتنفه  شعورا  90الط يعية واملمالوقات يف بيدة م ابهة و ام ة تاتوملإ 

متاما لألد ال ا يااليةا  امطابق وهكيا بدرجات اي ارة وال و  والالكب

تاتف   اييوات ا ياالية ا ؛يالة واملمالوقات العك قة املوجودة حينها مثل و

 لطيور والافالع وحتى الافإ وا مطار.الكو  والكنو  وا

 جيدا مو املعالومات الن  ية قكحدر  ًاجملطت الدرايات الاابقة لال اح  قكل

ف ال اح  هة  املعالومات يف االطار الن  ي واملنهجع وّظ حي جيايع ل فثه 

 لدرايتها ويف تفاري النتائج والتعاليق ملاليها.

 ا يت يان وامل ح ة واملقابالة  تعددت ا دوات ال فثية لالدرايات الاابقة بني

والكوملات ال ابطه وايتكارة حتاليل ال يانات نومليا وقكياا واملتكدت ج الإ 

اابقة ملالى املنهج املافع والو؛فع ملدا   ث درايات  دراية )جمان الدرايات ال

 (Bluff et al,2017ودراية ) (Pavlik&Bridges,2013)  ( ودراية2019حمكد جمحدا 

 املنهج الكيفع.املتكدت 

  قاّلة الدلرايات الالابقة احملالية والع بية الا تناولت تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ

مقارنًة بالدلرايات ا جن يلة والعامليلة يف نفب  واملمتالت يف جمال ا تحال واالمل  

درايات  8دراية يف تط يقات الواقع املعزخ  51 جمكل الال  وقد وجد ال اح  مو

درايات ملو تط يقات الواقع املعزخ يف  5ومنها  ايف جمال الحفاوة والتالفزيون

دراية ملو تقنيات  30جا ت ج الإ الدرايات الاابقة جقث  مو بينكا  ااالمل نات

كية الواقع ا وااوع واملعزخ واملمتالت يف جمال التعالي  والتفحيل الدرايع وتن



 

 

86 

مو  ما يفقد جهكية هة  الدراية  نهامهارات التفكري االبداملع والتميالع. 

 تقنيات الواقع ا وااوع يف جمال االمل  .الدرايات القاليالة الا تدرس 

  جظه ت الدرايات الاابقة جن تقنيات الواقع املعزخ تزيد مو التوا؛ل والتفاملل

 (ا 2020 احجاخي ولن ون) درايةقفز املع وة لدل اجلكهور  ا جتكاملع وحت

الت  ع جن ( الا تو؛ل 2018االنميالع) دراية. وجظه ت (Zeya He et al,2018) ودراية

خ يف الحفاوة تفدي بالفعل  ع حتاني واملالية اتحال دمج تقنيات الواقع املعزل

الحفيفة املط وملة وتتيح الف ؛ة جما  الق ا   يتمدا  التقنيات ايديثة وتااه  يف 

 مجهور جديد لالحفف وتزيد مو ايج  االمل نع  ا.  واوة

 كاملية متعددة الويائت ينجةب ملنح  ال  اب  ع املعالومات التفاملالية وا جت

حي   تول االن اري املقد  بتقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ واملمتالت.واملت كنة باحمل

ينا ينجةبون  ع ( جن املواطنني ا ؛و  Bridges &Pavlik, 2013) جظه ت دراية

املعالومات الاياقية التفاملالية ا جتكاملية واملتعددة الويائت املت كنة باحملتول 

 االن اري مو الواقع املعزخ  ع الواقع ايقيقع.

 مناي ة جدا يف جمال ا ن طة التوملوية  خواملعزل  ن تقنيات الواقع ا وااوع

ومنح شعور حقيقع  توا؛لوالتعاليكية وا جتكاملية وحتفيز اخليال وتعزيز ال

( جن املاتهالكني ي ع ون مبدل ووائد Yim, 2017) قكا جظه ت دراية الالكاتمد 

خ وا وااوع مقارنة املنتج وياتكتعون به   ا مت مل وه بايتمدا  تقنيات الواقع املعزل

بينكا يف جمال الع مات التجارية  اباملواقع التقاليدية ا ن ل ملالى ش كة االنانت

تعطع تقييكا يال يا ملند املاتهالكني الةيو لديه  ماتويات  وتقنيات الواقع املعزخ

 ملالية مو الكفا ة الةاتية التكنولوجية.

 تكون هة  الدراية امتداد لالدرايات الاابقة يف جماله ر   قالتها  ياعى ال اح   نل

لدرايات الاابقة بال ف  والدراية  ناو ا اوايتككا  ل عض احملاور الا ي تت

قاخلحائ  والاكات ال اه ة لتقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ يف ن  ات 

 ا ن ار الع بية.

 ما  يلز الدلراية ايالية ملو الدلرايات الالابقة)

 اواملعزلخ تت ابه هة  الدراية مع الدرايات الاابقة حي  تدرس تقنيات الواقع ا وااوع

وتناولت هة  الدراية الكثري مو متوريات الدرايات الاابقة  مثل ا يتمدا ا ونوع التقنيةا 
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يف ال اشةا وتتكيلز هة  الدلراية ملو الدلرايات  قيف ت ه  هة  التقنياتوم امينها و

وم امني تقنيات الواقع ا وااوع بينوامله  قوالإ ونحائ الالابقة يف حماولة التع ف ملالى 

 .()ا وااوعا واملعزخاملمتالفة 

 

 جوجه ا يتفادة مو الدلرايات الالابقة)

ايتفاد ال اح  مو الدلرايات الالابقة يف ؛يا ة م كالة درايته وانتيار  جداة الدلراية 

)ايتكارة التفاليل( و؛يا تها وما حتتويه مو حماور حتّقق جهداف الدراية وجتيإ ملو 

ل اح  منها يف حتديد مكولنات  طارها الن  يا تااؤ تهاا وختتم و ووهاا قكا ايتفاد ا

ويف انتيار نوع العينة وحجكها. ويف تنزيل االطار الن  ي ملالى مليلنته الدلراييةا حي  رجل 

ر ويائل االمل   وا تحالا وجه  ا يتفادة مو ن  يات ومنا ج تقنيات االمل   وا تحال وتطول

 هة  النلكا ج)

وي ل ال اح  جنل النلكا ج الا ت بت التقنية بالوييالة باحملتول (ا لوجيا)منو ج حتكة التكنو

 جو هع امل كون (الوييالة هع ال يالةالدراية جن ) جظه ت هة  تتطالإ دراية ماتقالة قكا

املحاح ة  ا ما يتطالإ درايات ماتفي ة ملو الوييالة والتقنيات(ماقالوهانداإ ن  ية )

 .عت هة  الدراية  ع دثه ومعاجلتهما يجز  مو هة  الويائل. وهةا باملت ارها 

 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة:
 جوً ) نوع الدراية) 

حائحه خبو قكا ي ه  ملالى ال اشة و؛ف موووع معيل  ع دراية و؛فية حتالياليةاتهدف

ايتمدا  تقنيات لو؛ف ا التفاليالع وملنا؛   ومتورياتها بايتمدا  املنهج العالكع الو؛فع

بينوامله املمتالفة شك  وم كونا قكا جا ت يف ن  ات ا ن ار يف  واملعزخ الواقع ا وااوع

 القنوات الع بية ملينة الدراية.

 

  انيًا) منهج الدراية)

بينواملها  واملعزخ املتكد ال اح  ملالى املنهج الو؛فع الككع لدراية تقنيات الواقع ا وااوع

  بية ملينة الدراية ووق ا يب العالكية.املمتالفة املاتمدمة يف ن  ات ا ن ار يف القنوات الع
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  الثًا) جداة الدراية) 

ناي ة جلكع ال يانات املاتهدوة مو جمتكع املداة باملت ارها ا  ايتكارة التفاليلايتمد  ال اح  

ت الدلراية. وقد ت كلنت ا يتكارة الوحدات والفدات ال ئياية والف مليةا وووع ال اح  تع يفا

ت كل وحدة التفاليل ووداته   لقكياملنها  كع ال يانات رقكيا والتع ريالوحدات جل ج ائية  ة  

 ووحدات القياس وتقايكاتها ومجع ال اح  بيانات الدراية  مميقيا مو ن ل هة  ا يتكارة.

 

 رابعًا) جمتكع الدراية)

يف القنوات  تقنيات الواقع ا وااوع املاتمدمة يف ن  ات ا ن اريتيّلف جمتكع الدراية مو 

يف ن  اتها االن ارية  واملعزخ االن ارية الع بية. وتاتمد  هة  القنوات تقنيات الواقع ا وااوع

ا ول)   هكا ابناإ متفاوتة وقد ووع ال اح  معياريو ا نني  نتيار القنوات ملينة درايته

ا وااوع  تقنيات الواقع قث ة ايتمدا ناطقة بالالوة الع بيةا والثانع)   ن اريةقون القناة 

ا وقد جا  ت تيإ جقث  القنوات االن ارية الع بية ايتمداما لتقنيات يف ن  اتها االن ارية

 عالى النفو التالع)ال اح  ون ل واة درايتهحاإ ايتقحا   واملعزخ الواقع ا وااوع

 قناة الود املح ية. (1

 قناة الع بية الاعودية. (2

 قناة يكاي نيوخ االماراتية. (3

 قناة روييا اليو  الع بية. (4

 الع بية. 24قناة و انب  (5

    ت اوحت بقية القنوات بنا ة متدنية.

 واملعزخ ن  ة  ن ارية تاتمد  تقنيات الواقع ا وااوع 80وقد اّطالع ال اح  ملالى جقث  مو 

يف القنوات االن اريةا ولكنها جا ت ملكوما يف جخمنة متفاوتة ومت املدةا  ري القنوات الث ث 

هة  التقنيات ب كل دوري ماتك  وملالى واات خمنية متقاربة ما جعالها  ويها الا ظه ت ا وع

 مناي ة الج ا  الدراية ملاليها.

 

 ناماًا) مليلنة الدلراية وحجكها و ج ا ات يف ها)

 )ملا يالعي  ملو ملينة الدراية وحجكها و ج ا ات يف ها  بد مو التع   ملند ايد
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 االطار الزمين لعينة الدراية ملالى النفو التالع) (1

بداية مو يو   ا   ة جشه يف حدود  ا وملجي 12حدد ال اح  االطار الزمين لدرايته مبدة 

 . حي  ختد  هة  الفاة الزمنية 2021ي تكم  15  وحتى يو  اجلكعة 2021يونيو  19الا ت 

 .وجهداوهمتطال ات ال ف  

 

 ملينة القنوات االن ارية املمتارة) (2

)قناة الع بيةا اجلزي ةا  )تتحدر الااحة االمل مية الع بية قنوات  ن ارية مل بية قثرية منها

الع بيةا و انب  TRTاي ةا الع بيةا  BBC  ءا الودا روييا اليو  الع بيةايكاي نيوخا ال

  خل(...الع بية DWالع بيةا  24

وقد جا ت القنوات ا وقد انتار ال اح    ث قنوات  ن ارة مل بية بط يقة العينة الع وائية

بنامتها  نيوخالع بية يكاي الودا ) ملالى الاتيإ) لالتقنيات الع بية التالية ا قث  ايتمداما

يف ن  ات االن ار يف  واملعزخ ال اه ة .وملاليه جن ع ال اح  تقنيات الواقع ا وااوع(الع بية

 هة  القنوات لالدراية.

 

 ج  العينة)( ح3

( يف حج  العينات االلكاونية يف درايات حتاليل Hesterبنا  ملالى ما تو؛ل  ليه هياا )

( يف حج  العينات الحففية مبقارنة مخب Stempleبةل  ما تو؛ل  ليه يتك ل ) امل كونوواوق

ملدد مو  48ا 24ا 18ا 12ا 6ملينات وقت مو ؛فف جمتكع الدراية حاإ الاتيإ التالع) 

  تقد  ت اينا مالكويا  12الحفيفة ووجد جنل العينات اخلكب متفقة النتائج وجن خيادة العينة ملو 

  نتائج  كو ويقدل ايفع بي  ا  ال ف  12-6تفا  مبف دات مو يف النتائجا وجن ا ق

ن  ة مو  12(ا وملاليه وقد اقتفى ال اح  بدراية 26 ا ص2010مل د ايكيدا تعكيكها. )

جي وملا مدة  12تاتمد  تقنيات الواقع ا وااوع ملالى مدل  لكل قناة ن  ات ا ن ار

ملينة  ن ارية جي ومليا مو  يافإ ال اح  الدراية مقاكة ملالى القنوات االن ارية الث ث دي 

 ملالى التوالع. قل القنوات

 

 ج ا ات يفإ العينة)( 4
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املتكد ال اح  ملالى العينة الع وائية املنت كة وانتار يو  مو املحادر بط يقة الق ملة    قا  

د املدل بني قل مف دة والا تاليها بييب دثية معتمة بانتيار املف دات التالية لالعينة وحدل

 جيا  ويف جيالوب الدورة املنت كة ما حيقق جهداف ال ف . 7تك ار الاكات قفاة الجتن 

  بعد حتكي  2021يونيو  30-15نقطة ال داية بط يقة مل وائية يف الفاة مو  وانتار ال اح 

  2021يونيو  19ندوء وجا  ال ق  املافوب افإ مو الحا بط يقة الايتكارة التفاليل م اش ة

 19يف ن  ات ا ن ارليو  الا ت  واملعزخ وي؛ فت املف دة ا وع هع تقنيات الواقع ا وااوع

واملف دة ا  2021يونيو  27واملف دة الثانية تكون يو  ا حد قنوات الدرايةا   مو 2021يونيو 

وجا ت جيا   اجي وملا 12اقتكال العينة  وهكةا حتى ا2021يوليو  5 الثالثة يو  ا  نني

 )قالتالع الدراية

 )() ي ني جيابيع وجيا  يفإ ملينات الدراية2اجلدول رق  )

 التاريخ اليو  ا ي وع

 يونيو 19 الا ت ا ول

 يونيو 27 ا حد الثانع

 يوليو 05 ا  نني الثال 

 يوليو 13 الث  ا  ال ابع

 يوليو 21 ا ربعا  اخلامب

 يوليو 29 اخلكيب الاادس

 ج اطب 06 اجلكعة الاابع

 ج اطب 14 الا ت الثامو

 ج اطب 22 ا حد التايع

 ج اطب 30 ا  نني العاش 

 ي تكم 07 الث  ا  ايادي مل  

 ي تكم 15 ا ربعا  الثانع مل  
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 ياديًا) وحدة وودات التفاليل)

ة هع) ي ئياوحدة التفاليل يف هة  الدرايةا وودات التفاليل ال تقنيات الواقع ا وااويهع

نوع  .جزئع اخمو التقنيةا مدل الوك  وا نوكاس) قالع )الحور)  ابتةا متف قةا معالومات.

ييايعا اجتكاملعا اقتحاديا التقنية) .م كونالتقنية) اوااوعا معزخا لتالت

(ا ولكل جويا وين/منانعملاك يارياوعا ملالكع )تقين(ا ديين )تارخيع(ا ؛ناملعا 

 .يالية قكا يييتعودة مو هة  الفدات ال ئياة ودات و ملية تفح

 

 ودات التفاليل)

ال اح   ع  هاالواقع ا وااوعا وقد قالك ة التفاليل يف هةا ال ف  هع) تقنياتوحد  نل

 الفدات الف ملية التالية)

 نوع التقنية املاتمدمة))اوااوعا معزخا لتالت(. (1

 لالكةيع يف بيدة التقنية املاتمدمة) )قالعا جزئع(مدل الوك   (2

خمو التقنية املاتمدمة جو مدتها) )جقل مو دقيقةا مو دقيقة  ع جربع دقائقا جقث   (3

 مو جربع دقائق(.

 نوع الحور املاتمدمة) ابتة )ج اوي (ا متف قة )ويديو(ا معالومات ) نفو(. (4

املعا اقتحاديا ملاك يا احملتول جو امل كون االن اري لالتقنية) )ييايعا اجتك (5

 رياوعا ملالكع/ تقينا ديين/ تارخيعا ؛ناملعا منانع/ جويا وين(.

املاتمدمة لالتفاملل مع تقنية الواقع ا وااوع يف ن  ات ا ن ار ملينة  ا جهزة (6

 (.ججهزة ا بدونبيجهزةالدراية))

 

 )  ج ا ات الحلدء والثل ات)يابعا

دقيقة ووكان ملد  ملالكية قا  ال اح  بإج ا  انت ارات الحدء والث ات لالو؛ول  ع نتائج 

 ملالى النفو التالع) جية م حالة مو م احل الدراية اخلطي يف

 )FACEVALIDITY* الحلدء اخلارجع/ الّ اه ي 

وعت مو ججالها يهدف  ع مع وة قدرة جداة الدراية ملالى قياس ا هداف واملتوريات الا و

 باخلطوات التالية)قا  ال اح  تفقيق  ل  ولقيايا قكيا دقيقاا
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تحكي  ايتكارة لتفاليل امل كون تت كو مجيع ودات التفاليل ال ئياة والف ملية  (1

 ووحدات القياس.

جملد ال اح  دلي  لاميز تقنيات الواقع ا وااوع املاتمدمة يف ن  ات ا ن ار  (2

ع يفات  ج ائية جلكيع ودات التفاليل املاتمدمة يف ملينة الدرايةا ي تكل ملالى ت

الدراية رئياة وو مليةا وووع ال اح  مفاهي  حمددة لكل ودة مو ودات التفاليل 

  نةها جيايا لالقياس.

؛اس ال اح  جيدالة ايتكارة التفاليل ؛يا ًة ملالكيًة واوفة ودّققاها لوويلًا ملزيد مو  (3

 الووو  يف حمتواها.

التفاليل يف ؛ورتها ا ولية ملالى ملدد مو احملّككنيا مت مل   ال اح  ايتكارة  (4

انتياره  مو  وي املع وة واخلمة وا نتحاصا وجنة ال اح  بتعدي ت وم ح ات 

 احملّككني يوا  بالتعديل جو االواوة جو االلوا ا وجملاد ؛يا تها بناً  ملالى  ل .

 

 ) INTERNALCONSISTENCY* الحدء الدانالع/ الث ات وا تااء 

يقحد بالحدء الدانالع )الث ات( قدرة ايتكارة التفاليل ملالى  ملطا  نتائج مطابقة لالنتائج الا 

تط يقها ملالى نفب العينة ويف ظ وف م ابهةا جو قا   مليد كا ُجتعطيها يف امل ة ا وع قاّل

 بايتمدامها جقث  مو باح  دي  تعطع نتائج متطابقة جو متواوقة بدرجة ق ريةا ويعدل

ا مدل ا رت اب بني ق ا ات النتائج ة  ايالةا ويقحد بهرت اب هو الثابت يف همعامل ا 

املتك رةا النتيجة ا وع  جو مدل التواوق بني ق ا ات جقث  مو باح  لنفب ا داة ملالى نفب 

ال ياناتا وتعتم ا داة ؛ادقة وحمققة  ؛ول ال ف  العالكع   ا جملطت  ات النتائج مهكا مت 

ب ال اح ا ومو باحثني لن يوا ويعتكد الث ات يف التفاليل االححائع ملالى تك ارها مو نف

ا تااء الدانالعا ا م  الةي يعين جن قل ا يدالة تحإل يف     ملا  ي اد قيايها ولتفقيق 

(ا وخولد  بقواملد و ج ا ات التفاليل Coder ل  ايتعان ال اح  مبفالل نارجع متمح  )

( لتفديد Holstiاملتفق ملاليهاا   ل دااب معامل ا تفاء بني التفاليالني ووق معادلة هولاا )

درجة الث ات يف درايات حتاليل احملتولا و ل  بقاكة ملدد الفدات الا اتفق ملاليها ال احثان 

 ملالى جمكوع الفدات جا ت النتيجة ملالى النفو التالع)

ملدد القنوات ملينة  X 3لكل قناة مو قنوات الدراية  26ودات التفاليل ال ئيب والف ملية ملدد 

 ودة  78الدراية = 
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ما يعين درجة   ات ملالية وجيدة  %85جمكوع الفدات =  78÷  67درجة الث ات = ملدد ا تفاقات 

 تث ت مناي َة جداة التفاليل لتفقيق جهداف الدراية.

 

 ا ححائيلة وحتاليل املعالومات)) جياليإ املعاجلة  امنا

ايتمد  ال اح  ب نامج )ايز  االححائية لالعالو  ا جتكاملية( املع وف انتحارا لتفقيق  ل  

( وب نامج ) قال( لتفاليل ال يانات الككية ووق املعايري االححائية املمتالفةا SPSS) )بع

املمتالفة باالواوة  ع ايتمدمها ال اح  لو؛ف ملينة الدراية واالجابة ملو تااؤ تها و

التوخيعات التك ارية والناإ املدوية واملتويطات اياابيةا لالتع ف ملالى تك ارات الفدات يف 

 تقنيات الواقع ا وااوع يف ن  ات ا ن ار الع بية.

 

 النتائج التفصيلية للدراسة:
 نوع التقنية ا وااوية املاتمدمة يف ن  ات ا ن ارملينة الدراية)جوً ) 

 () ُي يلو نوع التقنية ا وااوية املاتمدمة يف ن  ات ا ن ار ملينة الدراية)3جدول رق  )

نوع التقنية 

 ا وااوية

 القناة االن ارية

 االمجالع
 الود املح ية

الع بية 

 الاعودية

يكاي نيوخ 

 االماراتية

 % ا % ا % ا % ا

 2.8 1 0 0 8.4 1 0 0 اوااوع

 97.2 35 100 12 91.6 11 100 12 معزخ

 0 0 0 0 0 0 0 0 لتالت

 100 36 100 12 100 12 100 12 االمجالع

 

 



 

 

94 

نة الدارية قنية ا وااوية املاتمدمة يف ن  ات ا ن ار مليل( جنواع التل3يوولح اجلدول رق  )

ا بينكا جا ت تقنية %97.2( بنا ة ايتمدا  م تفعة جدا / املزيدخحي  جا  تقنية )الواقع املعزل

وقتا بينكا ي ت ه  مطالقا تقنية )الواقع  %2.8)الواقع ا وااوع/املكتد( بنا ة متدنية جدا 

 املمتالت( يف ن  ات ا ن ار مليلنة الدلراية.

 

 ) مدل ا نوكاس والوك  يف التقنية ا وااوية املاتمدمة يف ن  ات ا ن ار ملينة الدراية)نيًا ا

املاتمد / املةيع يف ال يدة ا وااوية املاتمدمة يف () ُي يلو مدل انوكاس 4جدول رق  )

 )ن  ات ا ن ار ملينة الدراية

مدل انوكاس 

املاتمد  يف 

التقنية 

 ا وااوية

 القناة االن ارية

 االمجالع
 الود املح ية

الع بية 

 الاعودية

يكاي نيوخ 

 االماراتية

 % ا % ا % ا % ا

 44.4 16 41.7 5 41.7 5 50 6 قالع

 55.6 20 58.3 7 58.3 7 50 6 جزئع

 100 36 100 12 100 12 100 12 االمجالع

 

( مدل انوكاس املةيع يف ال يدة ا وااوية لالتقنية املاتمدمة يف 4توولح بيانات اجلدول رق  )

 %55.6يف مقابل  %44.4ن  ات ا ن ار ملينة الدراية حي  جا ت نا ة الوك  )الكالع( لالكةيع 

لالوك  )اجلزئع( يف ال يدة ا وااوية لالتقنية املاتمدمة يف ن  ات ا ن ار ملينة الدراية. وقد 

قانت الناإ متقاربة بني القنوات ملينة الدراية حي  جا  الوك  يف قناة الود منا؛فة بني 

لكل منهكاا ويف قناة الع بية جا  الوك  اجلزئع بنا ة  %50الكالع واجلزئع بنا ة 

 ومثالهاقناة يكاي نيوخ.لالوك  الكالع %41.7ل مقاب58.3%
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دراسة حتليلية على  املعزز يف نشرات األخبار العربية:االفرتاضي و استخدام تقنيات الواقع
 (ز)الغد، العربية، سكاي نيو قنوات

 

 ) املدة الزمنية لالتقنية ا وااوية املاتمدمة يف ن  ات ا ن ار ملينة الدراية) الثا

 

 () 5جدول رق  )

 ُي يلو املدة الزمنية لالتقنية ا وااوية املاتمدمة يف ن  ات ا ن ار ملينة الدراية)

املدة الزمنية 

 لالتقنيةا وااوية

 القناة االن ارية

 االمجالع
 الود املح ية

الع بية 

 الاعودية

يكاي نيوخ 

 االماراتية

 % ا % ا % ا % ا

 5.5 2 0 0 0 0 16.7 2 جقل مو دقيقة

 4مو دقيقة  ع 

 دقائق
7 58.3 7 58.3 10 83.3 24 66.7 

 27.8 10 16.7 2 41.7 5 25 3 دقائق 4جقث  مو 

 100 36 100 12 100 12 100 12 االمجالع

 

(  جن املدة الزمنية لالتقنية ا وااوية املاتمدمة يف 5توولح القي  الواردة يف اجلدول رق  )

 %27.8دقائقا وجا ت  4مو دقيقة  ع  %66.7ن  ات ا ن ار ملينة الدراية تفاوتت  وجا ت 

جقل مو دقيقةا وقد جا ت املدة الزمنية بنا ة لتالفة يف قناة  %5.5دقائقا وجا ت  4جقث  مو 

 قث   %16.7دقائقا وجا ت بنا ة  4مو دقيقة  ع  %83.3يكاي نيوخ حي  جا ت بنا ة 

 4مو دقيقة  ع  %58.3دقائقا جما املدة الزمنية لالتقنية يف قناة الع بية وجا ت بنا ة  4مو 

 4مو دقيقة  ع  %58.3نا ة بقناة الودجا ت ويف ائقا دق 4 قث  مو  %41.7دقائقا وبنا ة 

 قل مو دقيقةا بينكا ي ت ه  جقل  %16.7دقائقا وبنا ة  4 قث  مو  %25دقائقا وبنا ة 

 مو دقيقة نهائيا يف قناتع الع بية ويكاي نيوخ.
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 الدراية)ور ال اه ة يف التقنية ا وااوية املاتمدمة يف ن  ات ا ن ار ملينة ) الحلرابعا

 ()6جدول رق  )

 ُي يلو الحور ال اه ة يف التقنية ا وااوية املاتمدمة يف ن  ات االن ار ملينة الدراية) 

الحور 

املاتمدمة يف 

التقنية 

 ا وااوية

 القناة االن ارية

 االمجالع
 الود املح ية

الع بية 

 الاعودية

يكاي نيوخ 

 االماراتية

 % ا % ا % ا % ا

؛ور  ابتة 

 ج اوي 
12 100 12 100 12 100 36 37 

؛ور متف قة 

 ويديو
7 58.3 12 100 12 100 31 32 

؛ور معالومات 

  نفو
12 100 9 75 9 75 30 31 

 100 97 100 33 100 33 100 31 االمجالع

(  جن التقنيات ا وااوية يف قل القنوات ملينة الدراية 6توولح القي  يف اجلدول رق  )

ا وقةل  الحور %100 ابتة )اجل اوي ( يف بيدتها ا وااوية بنا ة ايتمدمت ؛ورا 

ا بينكا جا ت الحور ويكاي نيوخيف قناتع الع بية  %100املتف قة )الفيديو( بنا ة 

ها. وي %100ور املعالومات )االنفو( بنا ة ؛. ويف قناة الود %58.3فيديو( بنا ة املتف قة )ال

 .ويكاي نيوخ يف قناتع الع بية %75بينكا جا ت بنا ة 
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  ملينة الدراية)ات ا ن ار) امل امني املاتمدمة يف التقنية ا وااوية يف ن  ناماا

 () 7جدول رق  )

  يلو امل امني املاتمدمة يف التقنية ا وااوية يف ن  ات ا ن ار ملينة الدراية)ُي

امل امني 

الواردة ويالتقنية 

 ا وااوية

 االن اريةالقناة 

 االمجالع
 الود املح ية

الع بية 

 الاعودية

يكاي نيوخ 

 االماراتية

 % ا % ا % ا % ا

 22.2 8 16.7 2 8.3 1 41.7 5 ييايع

 0 0 0 0 0 0 0 0 اجتكاملع

 5.6 2 8.3 1 8.3 1 0 0 اقتحادي

 13.9 5 8.3 1 8.3 1 25 3 ملاك ي

 2.8 1 0 0 0 0 8.3 1 رياوع

 27.8 10 33.4 4 33.4 4 16.7 2 ملالكع/ تقين

 2.8 1 0 0 0 0 8.3 1 ديين/ تارخيع

 16.7 6 16.7 2 33.4 4 0 0 ؛ناملع

 8.3 3 16.7 2 8.3 1 0 0 منانع/ جوي

 0 0 0 0 0 0 0 0 وين

 100 36 100 12 100 12 100 12 االمجالع

 

(  جنل جه  امل امني الا الواردة يف تقنيات الواقع ا وااوع 7توولح القي  يف اجلدول رق  )

 جا  ملالى النفو التالع) 
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ا    احملتول الحناملع %22.2ا    احملتول الايايع بنا ة %27.8احملتول العالكع/التقين بنا ة 

ا %8.3ا    احملتول املنانع/اجلوي بنا ة %13.9ا    احملتول العاك ي بنا ة %16.7بنا ة 

ا    احملتول الديين/التارخيع واحملتول ال ياوع بنا ة %5.6تول ا قتحادي بنا ة    احمل

ا وااوية يف ن  ات ا ن ار.  اتقل امل امني املاتمدمة يف التقنيوقت قي %2.8متااوية 

 وي ي د نهائيا جي حمتول وين جو اجتكاملع يف هة  التقنيات.

ع بيملالى ت االن ارية حي  جا  امل كون الايايبينكا تفاوتت ناإ امل امني بانت ف القنوا

يف قناة  %8.3ا    بنا ة يف قناة يكاي نيوخ %16.7  بنا ة ا  يف قناة الود %41.7نا ة 

الع بيةا وي ي د جي  ق  لالك كون ا جتكاملع يف جي مو القنوات االن ارية الث ثا وجا  

لكل مو قناة الع بية ويكاي  %8.3يف قناة الودا    بنا ة  %25امل كون العاك ي بنا ة 

ي نيوخا لكل مو قناة الع بية وقناة يكا %33.4نيوخ. وجا  امل كون العالكع/التقين بنا ة 

الع بيةا وبنا ة لقناة  %33.4. وجا  احملتول الحناملع مالفتا بنا ة لقناة الود %16.7وبنا ة 

 قناة الود.ي ي د مطالقا يف ا ولقناة يكاي نيوخ 16.7%
 

 

 

 ) ا دوات املاتمدمة يف التقنية ا وااوية يف ن  ات ا ن ار ملينة الدراية)ديايا

املاتمدمة يف التقنية ا وااوية يف ن  ات ا ن ار  جهزة املااملدة() ُي يلو ا 8جدول رق  )

 ملينة الدراية)

ا دوات 

املاتمدمة يف 

القتنية 

 ا وااوية

 القناة االن ارية

 االمجالع
 الود املح ية

الع بية 

 الاعودية

يكاي نيوخ 

 االماراتية

 % ا % ا % ا % ا

 0 0 0 0 0 0 0 0 جهزة مااملدةبي

 100 36 100 12 100 12 100 12 ججهزة بدون 

 100 36 100 12 100 12 100 12 االمجالع
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قل القنوات االن ارية ملينة الدراية ايتمدمت تقنيات  (  بينل8توولح القي  يف اجلدول رق  )

قالن ارة جو العحا جو العديات جو  %100 بنا ة  مااملدة ججهزةالواقع ا وااوع بدون 

 الاكاملات جو  ريها.

 
 :مناقشة نتائج الدراسة

املعزخ يف ن  ات ويعت هة  الدراية  ع التلع ف ملالى ايتمدا  تقنيات الواقع ا وااوع 

ا ن ار ملالى قنوات ا ن ار الع بية ملينة الدرايةا ونالحت الدلراية املافية التفاليالية  ع نتائج 

 مو جهكلها)

خ جقث  تقنيات الواقع ا وااوع ايتمداما يف مل   احملتول االن اري جوً ) تقنية الواقع املعزل

 الع بع يف القنوات ملينة الدراية)

يف ن  ات ا ن ار يف القنوات االن ارية ملينة  %97.2بنا ة خ تقنية الواقع املعزل ظه تحي  

وقتا وي ت ه  تقنية  %2.8تقنية الواقع ا وااوع بنا ة منمف ة  تالدراية بينكا جا 

ما ي ه  جهكية تقنية الواقع املعزخ يف  الواقع املمتالت نهائيا يف ن  ات ا ن ار ملينة الدراية.

 ( بين ايتمدا  تقنية الواقع املعزخ يف 2018النميالعا تفق مع دراية )االمل  ا وهو ما ي

تفدي  ع حتاني واملالية اتحال الحفيفة املط وملة وتتيح الف ؛ة جما   جيابية و الحفاوة

اجلكهور  يتمدا  التقنيات ايديثة وتااه  يف  واوة مجهور جديد لالوييالة وتزيد ايج  

ل ال اح   ع جن  ( وقد تو؛ل2021 دراية )ماتاهاري توم ااا وقةل  االمل نع ويها.

ايتمدا  املةيع لتقنية الواقع املعزخ يف ن  ات ا ن ار يقد  حل لتالف جقث  متعة و  ارة 

الا تو؛ ت  ع  ( 2020ا نورنع قالدي ايريانو)دراية اليحال القحة التف ي ية لالجكهور.

لالحففيني مناي ا يكون جةاًبا واملقد  بتقنية الواقع املعزخ ملم ا جهزة الالوحية  جن احملتول

 .الو؛ول  ع احملتول ب كل جي ع وجقث  حدييةويااملده  يف 

يهالة ا يتمدا  يف  جيابية والت  ع جن تقنية الواقع املعزخ تو؛ل( الا Valcarce,2017)دراية و

دراية )حجاخي  وقةل  الال االمل مع و  حتتاج  ع بنية حتتية جو تكنولوجية معقدة.

ويكا يتعالق  الت  ع واملالية بيدة التعال  القائكة ملالى الواقع املعزخ ( وقد تو؛ل2020ونا ولن 

 بينكا جظه ت تنكية ماتول ا دا  املهاري وحتحيل املعالومات امل ت طة باجلانإ املع يف لالكهارة.ب

( جن اجلكهور  و الكفا ة التكنولوجية لديه تقييكات يال ية حنو Harsh&Toby ,2016) دراية
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الع مة التجارية املعالو ملنها مو ن ل تط يق  مل نات تكنولوجيا الواقع املعزخ مبا يعطع 

 مفش  ياليب ملالى ايتمدا  هة  التقنية يف االمل نات التجارية.

الواقع ا وااوع يف القنوات ملينة  اتس و ك  املةيع/ املاتمد  يف تقني) جا  انوكانيا ا

 الدراية بناإ ويطية متقاربة)

ل نوكاس اجلزئع يف  %55.6يف مقابل  %44.4نا ة ا نوكاس الكالع لالكةيع بنا ة  جا ت

 ن  ات ا ن ار ملينة الدراية.

-1) جا ت املدة الزمنية الا ايتو قها مل   احملتول االن اري يف حدود متويطة بني ) الثا

وقت مل   احملتول االن اري يف القنوات االن ارية ملينة  جمكلمو  %66.7( دقائق بنا ة 4

 الدراية.

جا ت املدة الزمنية الا ايتو قتها تقنيات الواقع املعزخ يف ن  ات ا ن ار يف القنوات االن ارية 

وجا ت بيقث   %5.5وجا ت بيقل مو دقيقة بنا ة  %66.7دقيقة بنا ة  4-1ملينة الدراية مو 

 يف جمكل الن  ات ملينة الدراية. %27.8دقائق بنا ة  4مو 

ع حي  جا ت نا ة الحور الثابتة ) جا ت ناإ الحور املاتمدمة يف التقنية وكو املتوّقرابعا

رء ياري بني قل نا ة قيملالى نا ة    الحور املتف قة  انيا    ؛ور املعالومات  الثا بفا

 .والا تاليها

يف تقنيات الواقع املعزخ يف مجيع القنوات ملينة  %100ايتمدمتالحور الثابتة بنا ة 

يف قناتع الع بية ويكاي نيوخا بينكا جا ت  %100وجا ت الحور املتف قة بنا ة االدراية

يف قناة الودا  %100يف قناة الودا وجا ت ؛ور املعالومات بنا ة  %58.3الحور املتف قة بنا ة 

 نيوخ.يف قناتع الع بية ويكاي  %75بينكا جا ت بنا ة 

ع جا  امل كون العالكع/التقين قيقث  امل امني املاتمدمة يف ) ملالى ن ف املتوّقناماا

 ملينة الدراية    امل كون الايايع. يف القنواتتقنيات الواقع ا وااوع املاتمدمة 

   احملتول  %22.2   احملتول الايايع بنا ة  %27.8جا  احملتول العالكع التقين بنا ة 

   احملتول املنانع اجلوي بنا ة  %13.9   احملتول العاك ي بنا ة  %16.7الحناملع بنا ة 

   احملتول الديين التارخيع واحملتول ال ياوع بناإ  %5.6   احملتول ا قتحادي بنا ة  8.3%

ن  ات  قيقل امل امني املاتمدمة يف تقنيات الواقع ا وااوع املاتمدمة يف %2.8متااوية 

 يف بينكاا ن ار ملينة الدراية وي ي د نهائيا جي حمتول وين جو اجتكاملع يف هة  التقنيات.
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لتقنيات الواقع املعزخ يف جمال االمل ن والتاويق الناجح ظه  ا    ( Alexander,2017)دراية 

 .اوااويا جت بة قل املنتجات املع ووة يف املنحة االمل نية مو ملاتهالكنيحي  ُتكّكو ا

املع ووة يف تقنيات الواقع املعزخ هع ا ه   امل امني( جن Kim et al, 2016)جقدت دراية و

وا قث  تا ريا ملالى ملامل نية ايتك ار ايتمدا  هة  التقنيات لدل ماتمدميهاا يف حني ي 

 ة لديه  داإ الدراية. مهكل املتوقعةتكو املتعة 

مااملدة لالدنول  ع تقنية الواقع ا وااوع جهزة مد  جية ج) ي ياتمد  املةيع جو املاتديايا

 يف االيتديو االن اري يف القنوات االن ارية ملينة الدراية قكا هو متوقع.

ظه ت يف ن  ات ا ن ار ملينة الدراية جظه ت الدراية جن قل تقنيات الواقع ا وااوع 

 ايتيفنزونريا بيتيف ا )دراية ما ي ه  قحورا داإ  .%100بدون جي ججهزة مااملدة بنا ة 

لتويري ال ئياع الا يع والقاد  يف جمال تقنيات الواقع املعزخ حي  ي بت ال اح  بني ا ( 2019

ا دوات وا جهزة املااملدة مثل الن ارات الةقية وال اشات املث تة ملالى ال جس ووا وااوي

  ا جهزة رقيزة جيايية لتطور ية جو اخلارجية وجن انت ار هةوججهزة ا يت عار الا الدانال

يتفدي  ع تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخا ونال  ال اح   ع جن هة  ا جهزة املااملدة 

مع جن درايات جن ل قدراية   مية ا ن ل قالتالفزيون وال اديو.تدهور ا جهزة االمل

(Valcarce, 2017  تو؛لالت  ع نتيجة مفادها جن تقنيات الواقع املعزخ )  تزال يف نطواتها ا وع

يف جمال الحفاوةا وجن تط يقات الواقع املعزخ   حتتاج  ع ججهزة مااملدة و   ع بنية حتتية 

 تكنولوجية معقدة.
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 التوصيات:
 ا ومو جهكها)مو التو؛يات ا ادوة النتائج الا تو؛الت  ليها الدراية تثري ملددا

خ جقث  تقنيات الواقع الواقع املعزل بينتقنية انط قا مما جظه ته نتائج الدراية (1

  نة الدرايةا وااوع ايتمداما يف مل   احملتول االن اري الع بع يف القنوات مليل

يو؛ع ال اح  املهتكني وال احثني بدرايات مافية حتاليالية لالوقوف ملالى جي اب  ل  

 وط ء ا يتفادة منها يف جمال االمل   امل ئع واملاكوع.

ع وة نحائ  ومسات تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ يف مبالدراية  ملنت هة  (2

القنوات االن ارية الع بيةا لةل  يو؛ع ال اح  بدرايات ملالى ا    ا جتكاملع الةي 

 حتد ه هة  التقنيات يف ويائل االمل  .

جا ت جه  امل امني الواردة يف تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ هع امل امني العالكية  (3

خب ف املت ادر  ع الةهو وهع امل امني الايايية الا جا ت يف الاتيإ والتقنية 

الثانعا لةا يو؛ع ال اح  بدراية م امني تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ يف 

 المامج االمل مية ا ن ل يف القنوات واال املات الع بية.

زلخ يف  يحال امل كون   انا بيهكية الدور الةي تالع ه تقنيات الواقع ا وااوع واملع (4

 ع اجلكهور يو؛ع ال اح  القائكني ملالى القنوات االن ارية الع بية بتكويل درايات 

يف جمال تقنيات الواقع ا وااوع واملعزخ يف جمال امل ئع  متمححة حمككة

 واملاكوع.
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 :تاع امل
 

 امل اجع الع بية)

 – 179ص (ا17ا وخارة الثقاوةا العدد )جمالة املع وة (ا نيب ا مل  ا 1978) ؛   دهينا (1

 .ا يوريةا دم ق187

ا دار املناهج لالن   تكنولوجيا الواقع ا وااوع وايتمدماتها التعاليكية ا (2010نالدا نوول ) (2

 ا ردن.ملكلانا والتوخيعا 

جمالة العالو   (ا ماقالوهان مارشال ق ا ة يف ن  ياته بني ا مب واليو ا 2013) تواتعنور الديوا  (3

 جامعة قا؛دي م با ا ورقالةا اجلزائ .ا 190-177(ا ص10ا العدد )االناانية وا جتكاملية

 (ا ق ا ة حتاليالية لن  ية ايتكية التكنولوجية وايتكية القيكية بني 2014) يايني ق نانعا (4

ا 73-65(ا ص6ا العدد )جمالة العالو  ا جتكامليةمارشال ماقالوهان ومل دال محو ملزيا 

 جامعة ملكار  اليجع با  وابا قالية العالو  ا جتكامليةا اجلزائ .

جوكار حول الاالطة االمل   وو ت التكع ) (ا ؛ناملة الواقع) 2014و  ا حمكد ملالع ) (5

 ل نان.ا م قز منا  لال فوث والدراياتا بريوتا (واجلكهور والوملع والواقع

 (ا ج   ايتمدا  تقنية الواقع املعزَّخ يف وحدة مو مق ر 2014ايايينا مها مل د املنع  حمكد ) (6

ا جامعة ج  الق لا ريالة ماجاتريايايإ اآللع يف حتحيل واجتا  طال ات امل حالة الثانوية. 

 الاعودية.

يكية وتكنولوجيا الكائنات التعال (ا 2015ملطارا مل د اهلل  يفاء و  قناارةا  حاان حمكد ) (7

 ا ال يا ا الاعودية.ا مكت ة املال  وهد الوطنية لالن   والتوخيعالط عة ا وع. ونالنا

 (ا توجهات تقنيات م تك ة يف التعاّل  2015اخلاليفةا هند ياليكان و  العتييبا هند مطالق ) (8

ا ملكل مقدمة يف مفمت  التعاّل  االلكاونع ال ابع ورقةاااللكاونع) مو التقاليدية  ع االبداملية

 ا الاعودية.ال يا 

 (ا ايتكية التكنولوجية) مدنل ن  ي لدراية 2016يويقاتا ل نى و  مل دااللها مل د القادر ) (9

(ا 2(ا العدد )9ايتعكا ت االمل   االلكاونعا جمالة الواحات لال فوث الدراياتا الالد )

 جامعة   دايةا اجلزائ .

ال  اب والتوا؛ل ا وااوع بني ايتكية التقنية وال  ورة القيكيةا  (ا 2017 ايا حمكد )ب (10

ا جامعة الع بع الت اعا 146-129(ا ص14)ا ملدد جمالة العالو  ا جتكاملية واالناانية

 اجلزائ .

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1835&page=1&from=
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التوري ا جتكاملع وايتكية التكنولوجية لويائل االمل  ) ق ا ة يف   (ا2017) بويعيد رنداا (11

(ا 1ا العدد )رايات وال فوث االجتكامليةجمالة يوييولوجيا لالدن  ية مارشال ماقالوهانا 

 ا اجلزائ .قالية العالو  االناانية واالجتكامليةا ا جامعة خيان ملاشور اجلالفة52-37ص

 (ا تع ي  دور التقنية الواقع املعزخ لإلمل ن التفاملالع بدانل 2018؛ديقا شيكا  ؛   ؛ادء ) (12

ا اجلكعية 278-259(ا ص12ا العدد )جمالة العكارة والفنون والعالو  االناانيةاملو ت التجاريةا 

 الع بية لالف ارة والفنون االي ميةا مح .

 (ا تحكي  ا يتجابة الا يعة يف التعال  بالواقع املعزخ 2018ملالعا جق   وتفع محطفى ) (13

وج  ها ملالى قوة الايط ة املع وية والتكثيل ال ح ي النانت ا شيا  ومن ور خمو املاتق ل لدل 

ا (53)ا العدد (53)ا الالد الالة الابوية لكالية الابيةات التعالي ا ط ب ماجاتري تقني

 ا جامعة يوهاجا مح .78-19ص

 (ا تحكي  ايااتيجية 2019جمحدا رباب ) ال يخا هانع و  جمنيا خينإ و  قاملا لمال و  (14

ا مقاحة لتكيف بيدة واقع معزخ قائكة ملالى احملفزات ال قكية ووق جمناب الط ب ال مل ني

 (ا جامعة املنياا مح .25(ا العدد )5ا الالد )جمالة ال فوث يف جما ت الابية النوملية

 (ا تق ل ط ب االمل   يف مح  واالمارات لتط يقات 2020مل د ايكيدا ملك و حمكد حمكود ) (15

الةقا  ا ؛طناملع وتي ريها ملالى ماتق اله  الوظيفع) دراية يف  طار منو ج ق ول 

(ا جامعة القاه ةا 2(ا العدد )19ا جمالد )ح ية ل فوث ال جي العا املالالة التكنولوجياا 

 مح .

ا جامعة ريالة دقتورا  (ا الواقع املعزخ يف االمل   اجلديدا 2020ال بيععا حنان قامل ) (16

 بودادا قالية االمل  ا قا  الحفاوةا الع اء.

والواقع  (AR) الواقع املعزخ نولوجياک (ا ايتمدا  ت2020) مل داملهدي مل داملعطعا هند حييى (17

الالة املح ية دراية ايت  اويةا  :ت ونية ملم املاتفد ات التقنيةکبالحفاوة االل (MR) املمتالت

 ا جقاد ية ال  وءا مح .109-35(ا ص2(ا العدد )19ا الالد )ل فوث ال جي العا 

يف تنكية مهارات  (ا واملالية ايتمدا  تقنية الواقع املعزخ2020الح فعا ؛ ا  مليد رجا  ) (18

تحكي  التعاليكع لالمجميات التعاليكية يف مق ر ايايوب يف التعالي  لدل طال ات املاتول ال

ا العدد (28)ا الالد جمالة اجلامعة االي مية لالدرايات الابوية النفايةاخلامب اجلامععا 

 ا املدينة املنورةا الاعودية.167-141(ا ص6)

نولوجيا الواقع املعزخ يف تنكية بعض کايتمدا  ت(ا 2021منحورا ملزا  مل د اخلالق نالد ) (19

ويتا کاملفاهي  العالكية ومهارات ال ف  ملو املعالومات لدي ط ب امل حالة املتويطة بدولة ال

 ا جامعةجييوبا مح .38-3ا ص(2)ا العدد (37)ا الالد جمالة قالية الابية

 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%8C+%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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 ملخـــص
 

ال تناولتتا الدراستتة العالقتتة بتت  التمتتاس اجلمهتتور التتيمين للمعلومتتات متتن وستتائل االتصتت   

والسلوكية  ةالتقليدية واحلديثة حول جائحة كورونا واالستجابات ا عرفية والوجداني

د ورصتتتدت  ور بعتتتري ا تتتتة ات اهلامتتتة مثتتتل ا تتتتة ات الد و رافيتتتة ومتتتتة     ةا تحققتتت

مبحتتتون متتتن  400اخلتتتوإ وا راخل اخلةتتتورإد وء اجتتتراء الدراستتتة علتتت  عينتتتة م ونتتتة متتتن    

 اجلمهور اليمين.
ستتة اأ أن امتمتتاو اجلمهتتور با علومتتات حتتول كورونتتا كتتان متوستتة اد وأن   وتوصتتلا الدرا

باالخنفتتا د وصاصتتة بتت  االنتتاند    يتستتم ا بحتتو   نصتت   تتا يقتتار   االتصتتال  النشتتا 

وأمم ا صتا ر االتصتالية حتول اجلائحتة ا سترإ وا صتدقاء وا مبتاء  تم بعتري تةبيقتات           

  راستها التواتآ     تم التلفزيتوند وكانتا      التواصل االجتماع  وا واقع االل رتونية وعل

أمتتم ا علومتتات التتس يلتمستتها اجلمهتتور حتتول وبتتاء كورونتتا حتتول ا ستتالي  الوقائيتتةد  تتم    

حول ا عرا د  م حول ا ستبا د وتصتدر  افتع ةايتة التنفآ وا سترإ متن صةتر الوبتاء          

لق  وافتتتع اجلمهتتتور ا التماستتتهم للمعلومتتتاتد  تتتم  افتتتع التتتت ل  متتتن ااحستتتاس بتتتالق       

واخلتتتوإد وأ هتتتر ا بحو تتتون مستتتتود معرفيدتتتا جيتتتدا حتتتول ا علومتتتات اخلاصتتتة بتتتا عرا      

وكيفية الوقايةد ومن أمم اآل ار النفسية الس تسب  فيها انتشار الوباء: القلق واخلتوإد  

وقتتد كتتان مستتتوج االستتتجابة الستتلوكية للمبحتتو   اتتو ااجتتراءات االحرتا يتتة  تتد      

رت الدراستتة وجتتو  عالقتتة ارتباميتتة الابيتتة  التتة بتت  معتتدل  وبتتاء كورونتتا مرتفعدتتا د وأ هتت

التمتتاس اجلمهتتور للمعلومتتتات متتن وستتتائل االتصتتال احلديثتتتة والتقليديتتة واستتتتجاباتهم      

 السلوكية االلابية.
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 ملقدمة:ا

شكل انتشار وباء كورونا منذ إعالنه جائحة عاملية من قبل منظمة الصححة الاامليحة يح  ا    

، و تصحح ر والتنححاولحقيقيححا لوئححائل ال صححال التقوي  ححة واآ  ةححة غ يليححة التة يححة والتوعيححة  

ةحححا عحححن الححح  واملاوومحححة   ملاوومحححان محححن مصحححا ر متاححح  جل اوتمامحححان ا م حححور     االتمحححا  

والتوجيه، وعوى ج جل املرض وئحرعة  ششحيه و ح امل املاوومحان املت حارك والكةيحق و نحاق         

املارايححة  و  ائححتبابان ا م ححور ئححواء   رت حح  نيححةي باحح  املاوومححان مححم ماوومححان ئححابقة  و  

 الوج انية  و ال ووكية.

التاحاي  محم ا ائححة اشحيا     غ  لو ول ولووئحائل املتتوشحة   وق  اختوشت ال يائان ال صالية

عوحى الئحتبابان املتوقاحة محن     ر مم ئيائان النظمة الصحية من  ولة ألخرى، ووحو محا  ح     

(، 1)19ا م ور، ولكن  ظل ال صال الصح  الشاحال وحو الاامحل املح  ر ملواج حة كوايح        

اراحه  ن   ن  كون التواصل  كةر ااالية عن ما  اكح  ا محامل ملحا  ر ح  ا م حور       وميكن 

صححاوبة   واجححه ئيائححان ووئححائل ال صححال  تمةححل غ  ن التححح ا الححذا  إىل  بيححانو شححا األ

ن    ا الشحشااية الكاموحة إىل بح      ما  ق مه وما ل  ق مه ااوى ئبيل املةال ميكن   قر ر

محر ئحوء ا ب حب  كميحة املاوومحان امل حووة       و حد ا  األ  را م حو الحو  ريحا املح ر بحر  احرا       

عوحى الشحبكان الجتماعيحة والحيت   ن إىل الكحةا محن         ح اواا لكاذبة اليت  تم خبار اواأل

مر  د ا  صاوبة مم ع م وجو  ئيائة إعالمية واضحة، و اتحيم  (، لكن األ2)الذعرو القومل

 ما  ش ح اجملال لوشائاان.  إعالم  حول  خبار وإحصائيان ا ائحة ووو

التقوي  ححة من ححا   ة و الاصححئححواء الرةيححة  غ الححيمن وقحح  بحح  ن وئححائل ال صححال املتتوشححة    

عححالن عححن  ول حالححة إصححابة   خبار ححة و وعو ححة لوبم ححور ئححبقت ا   إبتقحح  م  ة يححة  واآ  ةححة 

م ك جل غ اليمن، و وقى ا م ور كما كةيشا محن املاوومحان محن الوئحائل املتتوشحة ا حال       

مارايححة عححن شححبكان ال صححال الشتصحح ، ووححو مححا  توقححم ماححه ححح و  ائححتبابان  توشححة  

 وج انية كالقومل والتو ر والو ، وئووكية كتبين ئووكيان ماينة واللتدام ب ا.و

عالن رةيا عن  ول حالة إصابة م كح جل بشحاو  كورونحا    مت ا  2020غ الةامن من  بر ل 

غ اليمن، ونظرا لتواضم املنظومحة الصححية و ر روحا بشحكل كحبا ب حب  اآحرر الح ائرجل         

ن ومحا  ر ح  عويحه محن عح م إمكانيحة القيحام ل حوحان لوكشحق          منذ  كةر من ئت ئنوا

ال يب عحن اآحالن، والتاامحل اقح  محم اآحالن امل كح جل، اوحي  محن املاحرو  عوحى وجحه             

ن الشحرتجل الالحقحة شح  ن     ع ا  اآقيقية لإلصابان والوايان، لكن من املاحرو   ال قة األ
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قة مم  عراض كورونحا، ومحم  راجحم    ار شاعا كباا غ  ع ا  الوايان  ر را برعراض مت اب

(، وقح  مةحل ذلح     3) وىل عا ن لالر شاك غ املوجة الةانيةصابان مم ن ا ة املوجة األ ع ا  ا 

املتواضحم إااء ا ائححة،   اء الرةح    مص ر قومل وخحو  كحبا ن  محام ا م حور، ب حب  األ     

صحا  ة الصحابة الحيت    ع ا ، إضااة لوظحرو  القت وع م  وار وإ احة ماوومان  قيقة حول األ

 الحرتاا ة  مرا ريا ممكن. با جراءانجاوت من التدام اآبر املندل  والتقي  

ش ححم عمويححة التمححا  ا م ححور الححيمين لوماوومححان مححن وئححائل     و احح  وححذد ال رائححة لاولححة ل  

غ الاوامحل املح  رجل   والتاحر  عوحى   عالم ئواء التقوي  ة  و اآ  ةحة ايمحا  حجل ا ائححة،     ا 

و نائحح  حبححم  ال مرنححة،لامويححة ومححا إذا كانححت املاوومححان   حح م غ ا ححا جل الححو   و وححذد ا

مم الحتياج لوماوومان، وماراة التر اان الوج انية لووبحاء عوحى ا م حور، وكيحق      التناول

 حح  ر ائححتت ام وئححائل التواصححل عوححى ال ححووكيان الوقائيححة، إضححااة لوتاححر  عوححى املصححا ر  

 عوى املاوومان حول ا ائحة.املتتوشة لوبم ور لوحصول 

 
 مشكلة الدراسة:

 احح  املاوومححان مححن  وححم احتياجححان اجملتمححم، و وروححا كححبا غ عمويححة ا ححاذ القححراران،          

وميكححن  ن  كححون اححا  ور غ ححح و  الئححتبابان املارايححة  و ال ححووكية  و الوج انيححة ،    

ألوبئة، وغ ظل كورونا و د ا  اآاجة لوماوومان غ الظرو  ال ارئة واألامان الصحية وا

 صبح التما  املاوومان حواا نشايا  ائما لوبم ور ئواء محن وئحائل ال صحال التقوي  حة  و     

عن يبياة الاالقة بر  الكشق لاولة تح   مشكوة ال رائة غ اآ  ةة وغ ضوء ذل  

 ئححة جا ححول  واآ  ةحة  التقوي  حة  ال صحال  وئحائل  محن  لوماوومان التما  ا م ور اليمين

ام ، و  ر ا با  املتةاان ااامة عوى وذد الاالقة مةل  ال ووكية كورونا والئتبابان

 ال ورجل.   وإ راك الو  ومتةاا املتةاان ال ميوريرااية

      ال رائة إىل:  و ا  ال رائة:

 الوقو  عوى مصا ر ماوومان ا م ور حول جائحة كورونا. -

م ححور الححيمين لوماوومححان حححول وبححاء كورونححا غ وئححائل التاححر  عوححى ماحح ل التمححا  ا  -

 ال صال التقوي  ة واآ  ةة  
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املقارنة بر ما ل التما  ا م ور لوماوومان حول الوباء من وئائل ال صال  التقوي  حة   -

 واآ  ةة.

التاححر  عوححى الئححتبابان املارايححة والوج انيححة وال ححووكية لوتاححرض لوئححائل العححالم       -

 اآ  ةة حول كورونا.التقوي  ة و

قيححححا  الاالقححححة بححححر التاححححرض لووئححححائل التقوي  ححححة واآ  ةححححة والئححححتبابان املارايححححة   -

 والوج انية وال ووكية حول كورونا
 أهمية الدراسة:

  ححتم  وحححذد ال رائحححة  وميت حححا محححن  وميحححة املوضححوك الحححذا  تناولحححه، حيححح   اتححح  التمحححا    

وضححوعان الححيت ميكححن  ناواححا بال رائححة،      املاوومححان   نححاء األامححان الصحححية مححن  وححم امل      

 وميكن  وتيص ا ايما  و :

 ( األومية الاومية : 1

رريم  ا   ال رائان ا عالمية الاربية اليت اوتمت باملوضوعان الصحية، إل  ن ونحاك    -

ل و  ة غ الوتمام البحة  لوضوك األامان واألوبئة الصححية، وريالبحا  كحون ج حو ا     

لذا  ات  وذد ال رائة إح ى ا  حو  الاوميحة امل تمحة ب رائحة األوبئحة       ار  ة ريا مرتاب ة

 الصحية )كورونا منوذجا(.

 وميححة ال رائححان العالميححة التتابايححة  ائحححة كورونححا ورياوححا مححن األامححان الصحححية     -

لووصول لش م  عممل اا والروج بنتائج ئويمة خاصة مم  تال  موجحان كورونحا، إذا     

وححول جذر ححة اححا، وميكححن  ن  كححون وححذد ال رائححة جححدءا غ وححذد ال و ححوة  حتم إاححا  ح 

 البحةية املتتاباة.

 ركد ال رائة اآالية عوى نظر ة التمحا  املاوومحان محن وئحائل ال صحال والحرب  بحر         -

متةا ن وامر غ ا م ا شكالية البحةية ووما متةا األنش ة ال صحالية باموميتحه )غ   

قوي  ححة واآ  ةححة( غ التمححا  املاوومححان، ومححتةا م ححتوى الئححتبابة  وئححائل ال صححال الت

 ال ووكية ووو اا   األئا  واألوم من البح .

 ركححد ال رائححة عوححى  رائححة  ححر ا باحح  املححتةاان الوئححي ة ااامححة غ  رائححة النشحح ة   -

ال صحححالية غ  ححححال األوبئحححة الصحححححية املتمةوححححة غ محححتةاا الححححو  وإ راك ال ححححورجل    

 ملتةاان ال ميوريرااية.   وا
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 : األومية الاموية ( 2

 صححية  ائحرتا يبيان  وبنحاء  الواقحم  ا حم  غ ال ويمة ال وجل و  الاومية ال رائان كون -

 النشححا  ا ححم ئححويمة، يححاول وححذد ال رائححة ان  ححرج بنتححائج عوميححة  شيحح  غ      ا صححالية

تتوشحححة وحححاد وبحححاء  امل والئحححتبابان املاوومحححان التمحححا  لوبم حححور الحححيمين غ  ال صحححال 

 كورونا.

 لوتاامحل  ا محاواا  الوع   اد د ووو ا ائحة ملواج ة األول املواج ة خ    عيم اومية -

 صححححية ئحححووكيان خوحححمل غ ال صحححال ائحححتةمار وكيشيحححة ال حححويم والوقحححائ  الححححرتااا

 .الوباء  اير من  قول إاابية

 وظيحححق وئحححائل العحححالم   الحححروج بر  حححة   حححاع  امل ئ حححان الصححححية والعالميحححة غ    -

  قوحل  إاابيحة  صححية  ئحووكيان  خوحمل  غ الوينية، وائتةمار  توق النش ة ال صالية

ان  شي  م تقبال غ رئم ائحرتا يبية صححية    ن اير وباء كورونا، ووو ما ميك من

ا صالية  واجه  توق الشكاليان الصححية والوبئحة الحيت  احان  من حا اجملتمحم الحيمين        

 واملالر ا واآميان.   وال اتا ا ااالكول مةل

 :تساؤالت الدراسة
 ما املصا ر ال صالية اليت  اتم  عوي ا ا م ور غ التما  املاوومان حول كورونا؟ -
 ال صححال كورونححا غ وئححائل وبححاء حححول لوماوومححان الححيمين ا م ححور التمححا  ماحح لمححا  -

 واآ  ةة؟ التقوي  ة
 ر حول كورونا؟ ما م تو ان ماار  ا م و  -
 كورونا؟ ما  رجة إ راك ا م ور ل ورجل -
 ؟  ا ائحةا م ور من التو ر( ل ى قومل  الو    )الما  رجة مشاعر  -
  ما م ى التدام ا م ور بال ووكيان الوقائية؟ -
 جائحة كورونا؟ما  رجة التدام ا م ور ب ووكيان التاا ش غ ظل ائتمرار  -

 ؟ر بوئائل ال صال التقوي  ة واآ  ةة حول كوروناما م توى  قة ا م و -
 ايما  جل جائحة كورونا؟ ما م توى رضا ا م ور عن   اء وئائل ال صال -
   ؟التما  ا م ور لوماوومان حول ا ائحة وائتبابا  م ال ووكيةالاالقة بر ما  -
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الئحتبابان املارايحة   وما  ور املحتةاان ال ميةراايحة غ الاالقحة بحر التمحا  لوماوومحان        -

 ؟الوج انية وال ووكيةو

 فروض الدراسة:
حصححائيا بححر ماحح ل التمححا  ا م ححور لوماوومححان مححن    إ وجحح  عالقححة ار بححا   الححة   -

وئحائل ال صحال اآ  ةحة والتقوي  حة وائححتبابا  م ال حووكية الاابيحة  حو وبححاء        

 كورونا.
م ور لوماوومان حول وباء حصائيا بر ما ل التما  ا إوج  عالقة ار با   الة   -

 كورونا والاوامل امل  رجل عوى التمائ م لوماوومان.
حصائيا بر ا م ور غ التمائ م لوماوومان حول وبحاء كورونحا   إ وج  اروق  الة  -

)النححوك،  مححن مصححا ر ال صححال التقوي  ححة واآ  ةححة واقححا لومححتةاان ال ميوريراايححة  

 القتصا ا(. الامر، م توى التاويم، امل توى الجتماع 
 وج  اروق  الة إحصائيا بر ا م ور غ التمائ م لوماوومان حول وبحاء كورونحا    -

مححن مصححا ر ال صححال التقوي  ححة واآ  ةححة واقححا ملاحح ل ال ححورجل النححا ج عححن وبححاء       

 كورونا.
 وج  اروق  الة إحصائيا بر ا م ور غ التمائ م لوماوومان حول وباء كورونا   -

لتقوي  ححة واآ  ةححة واقححا ملححتةا الححو  النححا ج عححن وبححاء        مححن مصححا ر ال صححال ا  

 كورونا.
 الدراسات السابقة:

الشحةل الشحاريل عوحى كحل امل حتو ان اقح  نالحت نصحيب ا          كما  صبحت جائحة كورونحا     

مححن الوتمححام والتنححاول البحةحح  غ  ححال العححالم، وقحح  مت رصحح  الاشححران مححن ال رائححان      

ليت  ناولت ا ائحة، وغ وذا الارض ئنتناول ال رائحان ذان  العالمية الاربية واألجنبية ا

الصوة بال رائة اآاليحة، اقح   ةحت الا  ح  محن ال رائحان غ وئحائل ال صحال التقوي  حة،          

و ص ن  رائان  خرى ل رائة م مون و ر ا الوئائ  ا    جل، ومجات  رائحان  خحرى   

مححة  و املقارنححة، ايمححا ئححات  رائححان   الوئححائل التقوي  ححة واآ  ةححة عوححى ئححبيل ال رائححة الاا  

 خحرى لتقيحيم   اء ا  ححان الرةيحة  ووئحائل ا عححالم غ التاامحل محم الوبححاء محن وج حة نظححر         

 ال اء  و ا م ور.
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وقححح   بححح ن  رائحححان  خححححرى اوتمامحححا كحححبا ا ب رائححححة التحححر اان املارايحححة والوج انيححححة         

-Sangن وحذد ال رائحان  رائحة    وال ووكية لوتناول ا عالم  لوبائححة عوحى ا م حور ومح    
Hwa ( الححيت ئححات لوتاححر  عوححى  ححر ا ائححتت ام     4) 2020غ كور ححا ا نوبيححة    ويخححرون

وئائل التواصل الجتماع  عوى ال ووكيان الوقائية من خالل اآلليحان النش حية املتمةوحة غ    

شاورا الة   والو ، و وصوت إىل  ن ائتت ام وئائل التواصحل الجتمحاع  ميكحن  ن    

 د   بشكل كبا من اللتحدام بال حووكيان الوقائيحة، كمحا وجح ن ار بايحا إاابي حا بحر         

الئتت ام وإ راك ا م ور لومتاير املرت بة عوى  شش  ا ائححة، وغ ال حياق نش حه  ر     

عححالم غ  اعتمححا  املححراوقر املصححر ر وال ححاو  ر عوححى وئححائل ا      ( 5) 2020عبحح  اآوححيم  

مبحححو   500حيحح  يبححمل  رائححته عوححى عينححة مححن     ا ائحححة   نححاء اآصححول عوححى املاوومححان 

و ظ رن النتائج حرص املبحو ر عوى متاباة م تب ان ا ائحة و ر روم مارايا ووجح انيا  

وئححووكي ا، وجححاءن وئححائل التواصححل الجتمححاع  غ املر بححة األوىل  ححم املواقححم الليكرتونيححة  

(  6) 2020ويخرون غ باو  Christian R Mejiaو خا ا وئائل العالم التقوي ا، وحاول 

واملاوومان  خبارإذا كانت وذد األو  م، مئنقيا  ما إذا كان ال كان  توقون ماوومان  

لوحصحول عوحى   األشحتاص   حاون   الا  ح  محن   و ظ رن ال رائة  ن  ةالق يمم حبم  نائ  

مما  ولح  ماوومحان   خبار األريا  قيقة غ من وئائل  خرى  و  ماوومان من مصا ر ريا يبية

، غ حححر  ن ن  ححةا الححذعر والححو  واا ححتا ا ا ماعيححة ميكححن  و مبححالف اي ححا، وم ححووة 

محن   ن  كحون كاايحة و قوحل    املاوومان اليت  توقاوا النا  من امل نير الصحير من املتوقحم  

  ، و ك ن ال رائة عوحى  ن املبالةحة والت حتيم لوماوومحان محن شحانه  ن  د ح       القومل والو 

محححن الحححو ، و  حححاوم غ األمحححر  كحححرار  ححح اول ونشحححر املاوومحححان عوحححى وئحححائل التواصحححل    

الجتمححاع  الححيت  القحح  إقبححال مححن قبححل الشححبار، كمححا  ن املاوومححان املنشححورجل  عوححى مواقححم  

 التواصل الجتماع    ااا التشو ه والت تيم واقا لاينة ال رائة.  

( ر ا البحححاحةون  ن 7)2020الاحححراق ويخحححرون غ كور ئحححتان  Sam Martinوغ  رائحححة 

الححذعر  نتقححل عحح  وئححائل التواصححل الجتمححاع   كةححر مححن  ششحح  كورونححا، ومححن  وححم مححا       

ن وئائل التواصل الجتماع  اا  ر ا كبا غ نشر الو  والحذعر   وصوت إليه  رائت م  

ة مححم  ححر ا ئححويب لتمححل عوححى صحححة النححا  الاقويححة والرااويحح       COVID-19املححتاوقر بححح  

، كمححا  كةححر ائححتت ام ا شححبكة التواصححل الجتمححاع  األ   كالشححي  بححو  ، وكححان النش ححية

 وصوت ال رائة     ا إىل اعتما   ارا  الاينة عوى وئائل التواصحل الجتمحاع  ايمحا  حجل     
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كورونا  كةر من اعتما وم عوحى املواقحم الرةيحة لوب حان اآكوميحة املتتصحة، و رئحت        

لح ا الشحبار   املانو حة  الحرو    ل حتوا رض لح امج الحر ا   التاح ( عالقحة  8) 2020مروا  ائحر 

وعالقححة اعتمححا  الشححبار عوححى بححرامج الححر ا كمصحح ر لوماوومححان حححول   اء اآكومححة غ     

مواج ة الوباء وبر الحرو  املانو حة لح   م و ظ حرن ال رائحة اواوحا إاابيحا لومبححو ر  حو          

 اء اآكومححة بشححكل عححام،   اء اآكومححة ايمححا  ححجل ا ائحححة واواوححا لا حح ا  ححو   

كمححا  وصححوت إىل وجححو  عالقححة  الححة إحصححائيا بححر العتمححا  عوححى بححرامج الححر ا كمصحح ر    

لوماوومححان حححول ا ائحححة وبححر الححرو  املانو ححة لومبحححو ر، لكححن الاالقححة    كححن  الححة        

إحصائيا بر م توى الةقة غ م توى مص اقية برامج الر ا، والواد  و   اء اآكومحة.  

عالقحة التمحا  ا م حور لوماوومحان ححول جائححة كورونحا        ( 9) 2020عاشور ئت إميان و ر

املناعححة النش ححية لحح   م، كمححا رصحح ن  وااححم ونححوك وم ححتوى املاراححة الححيت مت يقيق ححا مححن  ب

خحححالل مواقحححم التواصحححل الجتمحححاع  ملاراحححة ائححح ام ا غ راحححم املناعحححة النش حححية لححح ى عينحححة     

ول  حم الشحي  بحوك  حم اليو يححور،     ألير جحاء غ الرت يح  ا  ن الحوا     ال رائحة، و وصحوت إىل   

كما  وصوت لوجو  عالقة إاابية  الة بر ائتت ام مواقحم التواصحل الجتمحاع  لوحصحول     

عوى ماوومان و خبار حول كورونا واملناعة النش ية ل   م، وكان من  وم  وااحم ا م حور   

امل ححتب ان حححول كرونححا،  ححم     التواصححل مححم الخححر ن،  ححم اليححالك عوححى     : لئححتت امغ ا

وم املاوومان اليت  بح  عن ا ا م ور كانت املتاوقحة   املشاركة والنقاشان والتاويقان، و

،  م الشروق بر  عراض كورونا و عحراض الح   الاحا ا    باألعراضب رق الوقا ة  م املتاوقة 

 Christianرائححة ء. وحاولححت  ئححالي  الاالجيححة املتباححة لوتصحح ا لووبححا ححم املاوومححان حححول األ

لحور لتقيحيم  ور    12(اليت اجر ت غ ئبم مقاياحان غ بحاو   حو ر مقيحا  محن      10) 2020

وئححائل العححالم غ الوبئححة الصحححية حيحح  مت مححن خححالل اختبححار املقيححا  التركيحح  عوححى  ور   

  ال ة عوامل غ التر ا عوى عالقة ا م ور بالوئائل العالمية غ الامان الصحية والوبئحة 

ووححح  عنصحححر املبالةحححة ،  رجحححة الحححو  ،  حححر ا ال صحححال الشتصححح  محححم الئحححرجل واليبحححاء  

 والص قاء .  

و ناولححت الا  حح  مححن ال رائححان الئححتت امان والعتمححا  عوححى وئححائل العححالم التقوي  ححة         

( عححن محح ى اعتمححا    11) 2020 رائححة ئححارجل ئححاي     واآ  ةححة ايمححا  ححجل كورونححا ومن ححا   

ش ائيان املصر ة ومواقم التواصل الجتماع  كمص ر لتاد د الوع  ححول  ا م ور عوى ال

و وصوت ال رائة لر شاك  ارض املبحو ر ألخبار كورونا وجاء ائت ااة ، جائحة كورونا
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املتتصحححر عوحححى الش حححائيان عوحححى ر   قائمحححة  ئحححبار التاحححرض غ ححححر جحححاءن الشور حححة       

ن  التواصل الجتماع ، و ك ن ال رائحة   والتشاعوية عوى ر    ئبار العتما  عوى مواقم

 ر اان العتمحا  عوحى وئحائل التواصحل الجتمحاع  والش حائيان  كانحت كحباجل محن حيح            

ال حار ) املارايحة والوج انيححة وال حووكية( وقحح  كانحت الاالقححة  الحة احصححائيا بحر التاححرض       

، والوج انيحة وال حووكية   والعتما ، و الة إحصائيا     ا بر العتمحا  والتحر اان املارايحة   

اعتمحححا  الشحححبار ال حححاو ا عوحححى مواقحححم التواصحححل   (12) 2020 احححو جل لمححح  عوححح و رئحححت 

 التاححرض وصححوت إىل ا ححا جل ورونححا، والجتمححاع  غ اآصححول عوححى املاوومححان حححول  امححة ك 

عالقححة بححر املصحح اقية،  و الةقححة بالوئححيوة واعتمححا       نملواقححم التواصححل الجتمححاع ، ووجحح   

 ةئححا ر، وغ ال ححياق ذا ححه  ناولححت   وي ححا لوحصححول عوححى املاوومححان حححول كرونححا    ا م ححور ع

اعتما  املراوقر املصحر ر وال حاو  ر عوحى وئحائل      (13) 2020 لمو  لم  عب  اآويم

حي  يبمل  رائحته عوحى عينحة محن      امان الصحيةاأل عالم غ اآصول عوى املاوومان   ناءا 

صححر ر و ظ ححرن النتححائج حححرص املبحححو ر عوححى متاباححة     مححن املححراوقر ال ححاو  ر وامل  500

  وححح ات  رائحححة   .م ححتب ان جائححححة كرونحححا و حححر روم مارايحححا ووجححح انيا وئححووكي ا  

Angeles Moreno   (اكتشحا   حر ا ئحووك التمحا  املاوومحان لح ا       14) 2020واخرون

ن اآكومحة  ا م ور الئبان   و قييم م   و التة يحة العالميحة لوبحاء  كورونحا وإجحراءا     

 ووا وخوصت النتائج لئتت ام متدا   لومنصان اللكرتونيحة والعحالم متاح   الوئحائ      

 وخاصة القنوان الخبار ة وموقم الوا   ار خالل وباء كورونا .
غ حر ركدن الا    من ال رائان عوى  رائحة الشحائاان ححول وبحاء كورونحا واملاوومحان       

( الحيت  شحارن   15)Shadi Shahsavari 2020  ا  رائحة املةووية و ر اوا ومواج ت ا ومن

إىل  ن البيئان اليت  نتش  اي ا الةقة  كون خصبة لنتشار الشحائاان واا واروحا، وواقحامل    

لو رائة اإن ا م   ناميان و ير ئر  القصجل عوى وئائل التواصل الجتمحاع  ميكحن  ن   

، و ناولححت شححيماء لمحح      كححون  ئائححا مشيحح  ا لبتكححار يححرق لارقوححة انتشححار الشححائاان      

املواقحم   ائرتا يبيان مواج حة الشحائاان ححول  امحة كورونحا واناكائحا  ا عوحى       ( 16)2020

محن خحالل    ومنظمحة الصححة الاامليحة   املصحر ة   اللكرتونية الرةية عوى موقا  واارجل الصحة

التاححر  عوححى الشححائاان ولتواوححا عوححى مواقححم التواصححل الجتمححاع  وماراححة كيححق قامححت   

اقححم الرةيححة الليكرتونيححة غ الححر  عوححى الشححائاان ويقيححمل املصحح اقية لحح ى ا م ححور       املو

ملتاباة وذد املواقم والتار  عوحى  وحم  ئحالي  مواج حة الشحائاان عوحى  وح  املواقحم الرةيحة          
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و ظ ححرن ال رائححة  ن وئححائل التواصححل ئححاع ن كححةاا غ انتشححار الشححائاان وخصوصححا غ   

  الشححائاان إذا جححاء األئححوور التوعححوا  ولمل  ححم الخبححارا    اححرتان اآظححر، و احح  ن  ئححالي  

والتشو مل الاوم ، و اح  ن  ريحراض الشحائاان حيح  جحاءن ا شحاعان الحيت  نشحر الرااحة          

والت ويل غ املر بة األوىل  م اليت      لدعدعة األمن وإ حارجل القوحمل، وقامحت واارجل الصححة     

بحوك باملاوومحان اوتحوى الاومح  التوعحوا       بالتااون محم منظمحة الصححة الاامليحة بإمح ا  احي       

  صاله لوم تت مر عحن ير حمل نشحر الرئحائل املاتمح جل محن واارجل الصححة ومنظمحة الصححة          

حيح  قح   اتنحمل ا م حور      وبحاء الاةل املاوومان امل ووة ي   ا خ ا ا غ مواج ة  و الااملية،

   حقوق ا ن حان بح ل محن    ماتق ان وممارئان   اوم غ  ا يل ج و  الصحة الاامة و نت

التتشيق من املتاير الصحية وق م املقال با  الليان اليت   اوم غ مكااحة ما  ةته 

( ئحات لتحويحل ائحرتا يبية    18)Allison Martens2021 ( ، غ  رائحة  17وباء املاوومان)

ت ححا،  ا صححالن املتححاير الححيت ائححتت مت ا ول ححة ميني ححو ا غ  اب ححة الوبححاء، و محح ى ااالي    

قامت ال رائة بتحويل ارباة عشر موقاا  ابم لصحة مني و ا مشوت اعالنان ال محة الاامحة   

ومقايم اي  و و توق امل تن ان حول الوباء ويرق الوقا ة والاالج حي  خوصحت ال رائحة   

اىل ااعويححة ائححرتا يبية ا صححالن املتححاير مقارنححة بةاوححا مححن ائححرتا يبيان الامححان حيحح    

% من انش ة ا صالن املتاير وااتق ن با ح ا  70ة الئبانية  بت بمل حوال  التدمت الصح

 . كالتح ا الئرتا يب  قبل الامة والعالن املبكر عن املتاير والتت ي  امل بمل

غ الرتو ححج لوشححائاان  الجتمححاع  ور مواقححم التواصححل ( 19) 2020و ناولححت إ نححا  منصححور  

% من املبححو ر  حرون  ن    40و ظ رن ال رائة  ن الاصة بشاو  كورونا وعرض اآقائمل

وئحححائل التواصحححل الجتمحححاع    حححاوم غ الرتو حححج لحححبا  الشحححائاان عحححن احححاو  كورونحححا  

 امل تب  و ن ا   اوم غ عرض اآقائمل كما   اوم غ نشر الشائاان حول كورونا.

م   اء واولحة  قيحي   -عوى وجه الصحوص -غ حر  ص ن الا    من ال رائان الاربية 

امل ئ ان الرةية غ التاامل مم جائحة كورونا حي   رئت  ةاء عب  الاد حد مصح شى   

كورونححا مححن خححالل يويححل  اويقححان ماا ححة  امححة اححاو   واواوححان الةقححة  حح (20) 2000

امل تت مر عوى التقر ر اليوم  لوواارجل عوى اي  بوك، و ظ حرن النتحائج  ن املرحوحة األوىل    

الق كانحت م حتو ان الةقحة  عوحى وحاد ال اء اآكحوم  مقارنحة باملراححل         من اآظر وا ريح 

ان ححححححححححذر اواوححححححححح ان، كمحححا  ظ ححرن ال رائحححة  ذب ححححح الالحقححة محححم ار شححاك  عححح ا  الصاب  

 Allison  ةحححححح ، غ  رائ ا م ور وار باي ا ل شران ا ا جل املتاير والت تيم الجتماع 
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Martens2021(21ا  ححح ) الوينيححة الخبار ححة القنححوان عوححى اعتمحح وا الححذ ن الشححتاص ان 

 ال ححو ان غ الئححبانية كمححا ان الةقححة اآكومححة اجححراءان  ححو ااابيححة اواوححان اظ ححروا

 رئحت  عحاء عحا ل ويخحرون     محن جانب حا     . عامحة  كم حالة  الامحة    حور   محم   نتش  الاامة

وعيححة ملموكححة الاربيححة ال ححاو  ة  ححو ج ححو  الت  بااواوححان ا م ححور غ جححااان   (22) 2020

ن ج حو  التوعيحة املبذولحة ئحاع   م بالشاحل غ        بشاو  كرونا، ومن  وحم محا  وصحوت إليحه    

، ن التححر اان املارايححة كانححت  عوححى مححن التححر اان ال ححووكية  الوقا ححة، و ظ ححرن ال رائححة 

بتقييم الح ور ال صحال  لوم ئ حان الصححية غ التوعيحة      ( 23) 2017قام خال  ايصل الشرمو

احححر  عوحححى مححح ى ائحححتت ام و وظيحححق املححح ن ال بيحححة ل  نحححة الر حححاض      لحححرض كرونحححا لوت 

وم تشححشيا  ا اآكوميححة لشححبكان التواصححل الجتمححاع  غ ج ححو  ائححرتا يبيان التوعيححة   

% من املح ن ال بيحة غ الر حاض    73ن  وق  كششت ال رائة  الصحية ع  شبكان التواصل

الجتمححاع ) و يور  توحح  منصححان عوححى شححبكان التواصححل   وم تشححشيا  ا اآكوميححة ل ا 

، %     حححتت م شحححبكان التواصحححل الجتمحححاع  غ التوعيحححة60  نواحححي  بحححوك و حححو رت(، و

عحالم ب ح   الوقحو  عوحى مصح اقية      منحوذج مصح اقية ا    (24) 2020يبقت اايمة ئحاو   و

ن الصحااة   حت غ   ال رائة إىل و وصوت  عالم الرة  الكو يت خالل جائحة كوروناا 

، وئائل التواصل الجتمحاع   و خااملعالم الرة ، غ مقيا  التقييم  وي ا ا وىل املر بة األ

الرةحح  وئححووكه الاححام واوححه  حح  ر غ  بححا عالموعحح  ا م ححور   نصححوت ال رائححة إىل وو 

 . قييم املص اقية

واو ت الا    من ال رائان ل رائة  وظيق وائتت ام الوئائ  اآ  ةة غ  ناول جائححة  

 وظيق   بيقان النرتنت غ اآ  من ( ب رائة 25) 2020قام حامت الصاآ كورونا اق  

انحا يبيح    )و )يبييب( رائة حالة ملبا ر    من خاللب    غ اليمن  19 شش  وباء كواي  

و وصححوت ال رائححة إىل  صحح ر الئتشححاران عححن وبححاء كورونححا خححالل اححرتجل  ششحح     (انححا ماحح 

وىل، وكانحت  ريوح    املوجحة األ  باح  غ ارتجل ا  ار الوباء وىل  م  راجا ا ة األجالوباء غ املو

و حة املنصحو  ب حا وكشحشت ال رائحة       الئتشاران ب ون صور وبا ح ا  راحمل صحور باح  األ    

عن وجو  اختالاان غ يوبان الئتشاران الوقائية والاالجية خالل مراحل الوبحاء الحةال ،   

م ح ولر، و ظ حر     و و امل بل أليباء  وق  ائتت م الشي  و بشاالية غ  ق  م الب  املباشر

املحواينر محن ا حارجل امل تشحشيان ب حب  الحو  محن شحائاة حقنحة            حاو  يويل املنشحوران  

لوشححائاان، ومححن جانبححه الرمحححة ، وقحح  كححان لوتاتححيم العالمحح   ورا غ  ححواا بيئححة خصححبة  
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  شوجراايح لالن وظيحق الصححق اللكرتونيحة الاربيحة     ( 26)2020 ر  لم  عب  اآمي  

غ املواقم اليكرتونيحة مل ئ حة البيحان     19كورونا امل تب  كواي   غ  ة ية   اعيان وباء

المار ية وبوابحة  خبحار اليحوم املصحر ة وجر ح جل الر حاض ال حاو  ة ملح جل  ال حة  شح ر و وصحوت            

ال رائحححة إىل اوتمحححام الصححححق عينحححة ال رائحححة بتوظيحححق النشوجراايححح  لتة يحححة  ححح اعيان     

يت اا ن عن  وة  النشوجرااي  الحذا مت رصح د، وضحمن لتحوى النشوجراايح       كورونا ال

جاءن قراران اآكومة ملكااحة الوباء عوحى را  قائمحة اوتحوى  حم  املوضحوعان املتاوقحة       

النشوجرااي  الاص ب رق انتقال الا وى و عحراض ا صحابة وقح      مبإحصائيان كورونا  

البيانيححة والكار ونيححة والشححكال اان ئححية   ملرئححوائححتت مت الصححور والرمححوا البصححر ة وا 

والرائ  واملقارنان، وران ال رائة  ن املواقحم عينحة ال رائحة ائحت اعت  وظيحق الاناصحر       

املرئيححة املتتوشححة، و المكانيححان الرقميححة الاصححة بححاأللوان باعتحح ال مححم الاناصححر األخححرى،  

ن اآكوميححة املصححر ة عوححى  بالصححشحا النشوجراايحح  ور ( 27) 2020و ر   مححح  لمحح  

ووجح  ار شحاك ن حبة     غ إم ا  الشبار ا اما  باملاوومان واد ااو  كورونحا  الشي  بوك

متاباححة عينححة ال رائححة لوصححشحان اآكوميححة عوححى الشححي  بححوك ومححن  وححم األئححبار  ب ححي   

املاوومحححان، واآصحححول عوحححى املاوومحححان،  حححم التصحححميم ا حححذار، و ظ حححرن النتحححائج عالقحححة 

ية  الة إحصائيا بحر كةااحة املتاباحة لالنشوجراايح  بالصحشحان اآكوميحة املصحر ة        ار باي

( 28) 2000و ر  ةا لمح    عوى الشي  بوك وم توى ماووما  م واد ااو  كورونا،

بححاملواقم اللكرتونيححة  اححاو  كورونححا امل ححتب   نححاوليبياححة  وظيححق صحححااة البيانححان غ 

يححل شححكل وم ححمون صحححااة البيانححان برشححكااا املتتوشححة   الاربيححة والاامليححة مححن خححالل يو 

وعكحاظ والاحر    مصحراوا وخباصة القصجل امل عومة بالبيانان وذل  بالت بيمل عوى مواقحم  

الخبار ححة وا ار  ححان، و ححو إ  إ ححه  ححو اا، وخوصححت ال رائححة إىل  شححوق املواقححم الاامليححة غ   

اربيحة غ  وظيحق النشوجراايح     حبم اوتمام ا بصححااة البيانحان مقابحل  شحوق الصححااة ال     

والوئائ  املتا  جل، كما كششت ال رائة عن اتم املواقم الااملية بةحراء ماوومحا   موححوظ    

غ لتحححوى صححححااة البيانحححان،  مقابحححل ال حححاق املاوومحححا   غ املواقحححم الاربيحححة لوتمام حححا    

ن  ظ ححرباملصححا ر الرةيححة بةحح  النظححر عححن التتصححجل الححذا  شرضححه يبياححة املوضححوك، و      

كححباا غ الئحتشا جل مححن  حراء الوئححيوة حيح  ار شاححت التشاعويحة واملشححاركة       شاو حا ال رائحة  

 ر  لمح  ب حيون    و ،ب رجة  ك  غ املواقم الااملية مقارنة باخنشاض ا غ املواقم الاربية

ااالية  وظيق مقايم الشي  و التشاركية غ التوعية جبائحة كورونحا والوقا حة   ( 29) 2020
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وححم نتححائج ال رائححة وجححو   ومححن ، التوعيححة املارايححة وال ححووكية و ححر ا  وحح  املقححايم من ححا غ

قايم الشي  و التشاركية املتاوقة جبائححة كورونحا   ملعالقة  الة إحصائيا بر حبم التارض 

 ظ حرن  عوى، كمحا  ألومتةاا الشئة الامر ة لصاحل الشئة الك  ولصاحل ائة ذوا ال خل ا

حبم التارض ملقايم الشي  و التشاركية املر ب ة با ائحة و ر ا وحذد  عالقة ار بايية بر 

 .املقايم غ التوعية ب ذد ا ائحة

ال صحال ا محاواا والوئحائ      19 ب رائة بانوان كواي  (30) 2020 ق ا  ةوقام عو   

لوبحح  غ عمويحة صحاورجل     لاولحة  ةاان عميقة غ املمارئة و ئالي  ال رائحة غ   ا    جل

ي حت ب حا    ن األ وار الحيت  ائتت ام انظمة ال صال املتتوشة ا ماور ة واآ  ةحة والبحح  غ  

 ححر ا لكورونححا وقححم عوححى عمويححة ال صححال     ولن  القيححام ب ححا و ححرى   حاولححت  ووالححيت قامححت 

 نش ح ا اقح  مت ائححتب ال  شحكال ال صحال التقوي  ححة مةحل ال صحال وج ححا لوجحه، وال صححال       

ع  الوئحائ  الق ميحة بال صحالن الرقميحة والارتاضحية،       ا ماواا ا ماع ، وال صال

وحتى عن ير حمل التواصحل الحذا  ، كمحا حح  ت  ةحاان غ مكانحة و  وار وئحائل العحالم          

وال صال ذا  ا اق  احتوت الوئائ  ا    جل الص ارجل و صبحت  شكل املصا ر الرئي حية  

ة وال عا حة والت حويل العالمح ، و  ن ويمنحة     املد شح  باألخبحار لوماوومان، حتى ايمحا   حمى   

الوئححائ  الرقميححة  إىل  حح عيم و وئححيم اجملتماححان الارتاضححية الححيت  وجحح   ا  كنولوجيححا      

العالم وال صحال ا   ح جل، كمحا   ن إىل  ةحيا امنحا  و شحكال التشحاعالن الجتماعيحة         

 وار الجتماعية الحيت    واألعي  العتبار ملكانة الشر والاالقان بر الشر  وا ماعة، حي  

ن  قوم ب ا كموضوك اجتمحاع ، ومحن ج حة  خحرى   خوحت الارتاضحية الواقايحة غ         ميكن 

وححذا الاححا  الليكرتونحح  يرقححا و ئححالي   رائححة و حح  ويويححل مالئمححة ل ححووك الاححرا        

 .امانوا ماعان غ ظل ظرو  األ

 التعليق على الدراسات السابقة:
 رائان ال ابقة  مكن رص  مجوة من املالحظان عوى النحو التال :من اليالك عوى ال  

   ركحححدن ال رائحححان الاربيحححة ب رجحححة  ئائحححية عوحححى ا م حححور وقيحححا   ااييحححه محححم

ا ائحة والتة ية ا عالمية الاصة ب ا،  م الرتكيد عوى  رائة  شاعل ا م حور  

ايحححة  و محححم امل حححامر الاصحححة بكورونحححا ولاولحححة قيحححا  التحححر اان ئحححواء املار     

الوج انية  و ال ووكية،  م ركدن ال رائان ا عالمية عوى الوئحيوة امل حتت مة   

 كقنوان لوتواصل مم ا م ور وخصائجل  و  الوئائل.
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  ححى القححائم  ايمححا الرتكيححد عوححى  رائححة ا م ححور    كححانايمححا  ححجل ال رائححان الجنبيححة    

ربيححة حححول كورونححا كانححت   ن ال رائححان الا خححاجل. وإمجححال نوححح   املر بححة األ بال صححال غ

عالميحة، بينمحا ال رائحان     ركد عوى املوضوعان الاامة مةال وع  ا م ور وال يائحان ا  

الجنبيحة او ححت لوتتصصححية غ نقحاو املوضححوعان الاصححة بوبحاء كورونححا مةححل  ور مواقححم    

التواصححل غ نشححر الححذعر حححول كورونححا  و  رائححة مححتةا إ راك ال ححورجل غ الاالقححة بححر          

 .ةا عالمي ور وامل امر ا م
       ريوبت ال رائان امل حية لوبم ور ئواء الاحام  و الحاص كالنتبحة والح اء عوحى

ال رائححان عمومححا وبن ححبة  قححل يويححل امل ححمون الححذا ركححد عوححى يويححل م ححامر  

 املواقم الليكرتونية واملنصان الرقمية.
         رائححان   ونححاك  ركيححد واضححح عوححى  رائححة وئححائل ال صححال اآ  ةححة ئححواء غ 

ا م ور  و يويل امل امر  م عوى الوئائل التقوي  حة، و بح و ذلح  مت حقملا محم محا       

 وصوت إليه الكةا من ال رائان، ومحم واقحم ظحرو  اآبحر املندلح  خحالل احرتجل        

  شش  ا ائحة وق اء ئاعان  يول مم وئائل التواصل الجتماع .
  وئحائل العحالم بامومتي حا خحالل     ن الوتمام ب رائة عالقة ا م حور بال   املوشتمن

األعوحححى، ومححن نتحححائج ال رائححان  ت حححح  ن وئححائل ا عحححالم     امححة كورونحححا كححان   

ئححاومت غ راححم م ححتوى الححوع  بوبححاء كورونححا بشححكل كححبا و عمححت محححالن      

وئحححائل التواصحححل  اآكومحححان وقححح  كانحححت   التباعححح  الجتمحححاع  الحححذا  بنت حححا    

 .ا م ور ماووما ه حول وباء كورونا برا اليت   تق  من االجتماع  املصا ر األ
    عححالم حححول وبححاء   عوححى بححرواا   ححو  وئححائل ا    كانححت التححر اان املارايححة وحح  األ

 كورونا.  
         اوححم  رصحح     2020وبححالرريم مححن كةااححة ال رائححان بشححكل كححبا خححالل الاححام

 الباحةتان إل  رائتر يبقتا غ اليمن.
 بوورجل وي    املشحكوة البحةيحة وكحذل     وق  ائتشا ن الباحةتان من ال رائان ال ابقة غ

 غ  صميم مقيا  ال رائة وضب    وا  ا، وغ مرحوة التحويل لنتائج ال رائة اآالية.

 اإلطار النظري للدراسة:
التمحا  املاوومحان، الحذا    لنظر حة  التوظيحق املن بح     خالل  تم  وذد ال رائة  باا وا من 

 باين حا كمصحح ر ملاووما ححه،  إعالميححةوئحيوة   وححىعمحا   اعتمحا  اححر    حاع  عوححى ا حم  ئححبار   
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ن ئحح ولة الوصححول لومصحح ر، وجححو جل    الححيت  وضححح   املحح اخلميةححل التمححا  املاوومححان  ححح    و

حيتاج ححا، املاوومححان   ححاع  الشححر  عوححى ي  حح  املصححا ر الححيت   ححتق  من ححا املاوومححان الححيت  

وحيب احتياجحان ماينحة    و ار  النظر ة  ن ا  ا نشحا   قحوم بحه الشحر  لتح  ح  الرئحالة الحيت         

(، و  ت    النظر ة متوقح   31)ل  ة وبالتال   توق نشا  التما  املاوومان من ار  آلخر

ال صال بح لمل محن القحائم بال صحال  و الرئحالة ا عالميحة، و شحرتض وجحو  ححوااد ومنب حان           

 حه محن      ا إىل ئا  الشر  لوحصول عوى املاوومان ملواج ة مشكوة محا  و مقارنت حا لحا ل    

ماوومان ئابقة ب    الق رجل عوى التاامحل محم املواقحق ا   ح جل، و  كح  النظر حة  ن بنيحة        

اجملتمم    ر عوى ائتت ام األارا  لوئائل ال صال محن  جحل التمحا  املاوومحان حيح   ح  ر       

نحححوك الوئحححائل امل حححتت مة غ  تمحححم محححا عوحححى  ش حححيل األاحححرا  لوئحححيوة ماينحححة كمصححح ر     

ر بنية اجملتمم عوى  شكيل ير قحة ائحتت ام األاحرا  لوئحائل ماينحة،      لوماوومان، كما    

وقحح   وبححر الشححر  إىل ائححرتا يبية البححح  و ش ححيال  م الن ححبية لححبا  الوئححائل عححن رياوححا. 

مار  و ع جل مصا ر  ئائحية  محم كحل محا ميكنحه محن        اجملاا ، اليت  اتم  عوى مص ر

(، و اتمحح   32) جل ال ححابقة لوشححتجل   ا ويويوحح ا ورب  ححا بححال  ماوومححان،  ححم  ححتم  صححنيش    

النظر ححة عوححى  موعححة مححن الئححرتا يبيان الححيت  حح  ا  ورا غ  نقيححة املاوومححان وي  حح           

املصا ر اليت  اتم  عوي ا الشر  غ حصوله عوحى املاوومحان، و شحا إميحان عاشحور إىل  حال        

 ائرتا يبيان و :

  امحة ماينحة  و موضحوك حيتحاج إىل     قبل البحح : وغ وحذد املرحوحة  نتشحر    ما  ةائرتا يبي -1

 .عوى التشاعالن الجتماعية لوم تت مر مار، و اتم م توى ماراة ماينة  و يٍ  
 ئرتا يبية   ناء البح : و  تمر التشاعالن الجتماعية     حا مشحرتكة خحالل عمويحة    ا -2

املرحوححة  الاناصححر الححيت  قربححه مححن يقيححمل  و ااححه و اتحح  وحيحح   املوححتم اللتمححا  نش حح ا، 

والحيت   كةحر مصح اقية  كةر  ومية حي  حي   من خالاا ا م ور الوئحائل واملصحا ر األ  األ

 . ويب احتياجا ه املاراية واملاووما ية، وبالتال     ر غ اواوا ه ومااراه
 ئححرتا يبية باحح  البححح :  قححوم امل ححتت مون ريالب ححا بتنظححيم نتححائج البححح  لوتركحح  مححن ا -3

ايقحرر    ووبة، وونا  قق املوتم  عن  نق ة  كتش  اي ا ب و  املاوومانيقيق ا لوم ام امل

ا حاذ  عوحى   إريالق  ائرجل  ةه؛ وذل  با  شاورد بانه حصحل عوحى ماوومحان كاايحة   حاع د     

 حرب  بين حا    ن قرارد، و تبم وذا التوقق املبا رجل بنوك من الامل ايقيم نتائبه، ومن اوتمل 

ائحرتا يبيته   حتت م ا      إمَّا  ةا ا  و   عيم ا ملاتق ا حه ححول  وبر الواقم، وق   نتج عن ذل
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التماس اجلمهور اليمين للمعلومات من وسائل االتصال التقليدية واحلديثة حول 
 سلوكية هلمجائحة كورونا وعالقته باالستجابات ال

 

 شححتمل عوححى ئححتل مراحححل،   نن عمويححة التمححا  املاوومححا   (وا وحح جار )وضححح  و( 33لحقملححا )

 :ااال، وو  كالتال اكار واألبين ا املشاعر واأل  ت من ايما
  ح  ااح   محن    الشروك  و البح ء: وميةحل املرحوحة الحيت  قحوم اي حا املشحاركون بتح         -1

 املاوومان. التما 
الختيححار: وميةححل املرحوححة الححيت  قححوم اي ححا املشححاركون لناقشححة كيشيححة  ق ححيم م     -2

 .لتما  املاووماِن، ُ م الشروك غ عموية البح  واللتما ا لاموية

 .الئتكشا : و تمُّ   ي  ذل  عوى ع   من  ئئوة البح  -3

 .وورجل ير قة البح  عن املاووماِنالصيارية: وو  املرحوة اليت  تمُّ اي ا ب  -4
 . مم: ووو وميم لكااة املاووماِن اليت متَّ اآصول عوي ا با  البح ا  -5
 اححرا  باحح   ارُّضحح م التقحح  م  و الاححرض: و تمةححل غ الئححتباباِن الححيت  قححوم ب ححا األ   -6

وونححاك مححتةاان ع  حح جل  تاوححمل ب ححووك التمححا      لوماوومححاِن باحح  مجا ححا؛  ا  باحح    

 (.34)    ر عويه مةل النوك والتاويم وم توى املاراةاملاوومان و

 منهج الدراسة: 
وغ وحححذا ا يحححار مت   ،Descriptive نححح رج وحححذد ال رائحححة ضحححمن ال رائحححان الوصحححشية       

ائتت ام محن ج امل حح ب ح   اآصحول عوحى ماوومحان و وصحا  الظحاورجل  و الظحواور لحل           

ل رائحان الوصحشية لوصحق الح واام واآاجحان      ال رائة وعناصروا وعالقا  حا، و  حتت م ا  

 وائتت امان وئائل ا عالم والتش يل  

 (35والوتمام. )

 مجتمع وعينة الدراسة:
 تمةححل  تمححم ال رائححة غ ا م ححور الححيمين املقححيم غ الححيمن مححن عمححر  انيححة عشححر عامححامل         

اليكرتونيححا احركةر مححن امل حتت مر لإلنرتنححت حيح  مت إعحح ا  صححيشة مت  وا ا ححا ورقيحامل و     

وإرئححححااا لومبموعححححان واألاححححرا  عحححح  شححححبكان التواصححححل  Google Drive)بائححححتت ام 

إقناك اآلخر ن وححة م عوحى الئحتبابة     ويو  من املبحو ر ،الجتماع ، ومن خالل ا مييل

وقح   شاعحل املبحو حون ب رجحة مقبولحة ومت       )والتااون مم الباحةتر با بحاك  ئحوور كحرجل الحةوج    

تبابة م ححتواية الشححرو  باحح  ائححتباا  مححا    ن بححمل عويححه الشححرو  كححرن     ائحح 400يويححل 

 كححون امل ححتبي  مححن ا م ححور الححيمين ولكنححه مقححيم خححارج الححيمن. وبوححف عحح   الححذكور غ   
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ووحو محا  تنائح  محم التوا حم النحوع  لو حكان غ ا م ور حة          199وعح   النحا     201الاينة 

 (.36)ال كانية ال نو ة  اليمنية واقامل آلخر  ا ا  ئكان ، ولإلئقايان

( 12مت مجم بيانان ال رائة بائتت ام صحيشة ائتقصاء  كونحت محن )     اجل مجم البيانان:

   ا ل  ا: عن ووي  ال رائة  و ا  يقمل ئ ال  ركدن غ  ال ة لاور

حبححم ويبياححة التمححا  املبحححو ر لوماوومححان مححن وئححائل ال صححال لتتوححق اشححكااا         -

  ة واآ  ةة(.الشتصية والتقوي )

التر اان املاراية والوج انية وال ووكية لومبحو ر من املاوومحان امل حتقاد محن وئحائل      - 

 ال صال حول وباء كورونا.

 بيانان املبحو  واملتةاان ال ميةرااية.   -

مبحو حا ب ح   التاحر  عوحى مح ى       25وق  يبقت صحيشة الئتقصاء مب ئيا عوى عينة من  

 وضو  األ اجل.

 .  1 وا م صحيشة الئتقصاء ورقيا والكرتونيا ومت

 
 اختبار الصدق والثبات:

 قص  بص ق و بان املقيا  م ى ق رجل املقيا  عوحى قيحا  ماحا اد، ومح ى  قحارر نتائبحه       

وائححتقراروا غ كححل مححرجل   بححمل اي ححا يححت ذان الشححرو ، وقحح  مت العتمححا  عوححى صحح ق       

عحححرض األ اجل عوحححى  موعحححة محححن    اوتحححوى،  و محححا   حححمى بالصححح ق الظحححاورا، حيححح  مت   

اوكمر، ومت إرااق قائمة اوكمحر غ ن ا حة ال رائحة ومت األخحذ لحا ا شقحوا عويحه محن         

مالحظان، ومن املارو   ن الص ق والةبان مقيائان مر ب ان ببا ح ما بشحكل مباشحر،    

وحي   الص ق برخذ ا حذر الرتبياح  ملاامحل الةبحان و  حمى بصح ق اوح ، و وجح  يحرق          

 ةاجل لقيا  الص ق والةبان، وغ ال رائة اآالية ائتت مت الباحةتان:  ك

                                                           
 موحمل * ائتمارجل ائتقصاء ال رائة موحقة ضمن مالحمل ال رائة عوى الراب  اللكرتون    - 1

 



 

 125 

التماس اجلمهور اليمين للمعلومات من وسائل االتصال التقليدية واحلديثة حول 
 سلوكية هلمجائحة كورونا وعالقته باالستجابات ال

 

 (1)ج ول رقم 

 (Cronbach's Alpha)ماامل الةبان 

 0.60ومحا احوق جيح جل، وميكحن قبحول القيمحة محا بحر          0.70 ات  قيمة ماامل إلشا كرونبحا   

 . و الح  من بيانان ا ح ول بحرن قيمحة الشحا كرونبحا      (37) غ البحو  الئتكشااية 0.70و

( وو  قيمة عالية و اك  ا  اق ممتاا بر البيانان، وعوحى م حتوى   0.90لألباا   تماة )

املححتةاان نالححح  بححرن قيمححة  لشححا كرونبححا  لومححتةاان )اآححرص عوححى التمححا  املاوومححان،      

والاوامل امل  رجل عوى التمحا  املاوومحان، وم حتوى الحو ، والئحتبابة ال حووكية( جحاءن        

 ن عالية  راوحت ما بر ا ي  وا ي  ج ا واملمتاا.  قيم ا متشاو ة ب رجا

 
 نتائج الدراسة املسحية 

وحح ات وححذد ال رائححة ملاراححة الاالقححة بححر التمححا  ا م ححور الححيمين لوماوومححان مححن وئححائل      

ال صال التقوي  ة واآ  ةة حول وباء كورونا والئتبابان ال ووكية املتحققة ورص   ور 

ةححل املححتةاان ال ميوريراايححة وحبححم املاراححة ومححتةا الححو  ومححتةا    باحح  املححتةاان ااامححة م 

مبححو  محن ا م حور     400إ راك ال ورجل، وق  مت إجحراء ال رائحة عوحى عينحة مكونحة محن       

 اليمين املقيمر غ اليمن.

  خصائجل الاينة:
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 (  وا م ا م ور )عينة ال رائة(2ج ول رقم )

 أواًل: النتائج العامة للدراسة:
 األول: ما ل التما  املاوومان حول وباء كورونا  اوور

 ( )عينة ال رائة( يبقامل مل ى اوتمامه بالتما  املاوومان حول وباء كورونا3ج ول رقم )
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التماس اجلمهور اليمين للمعلومات من وسائل االتصال التقليدية واحلديثة حول 
 سلوكية هلمجائحة كورونا وعالقته باالستجابات ال

 

 ن خححالل ا حح ول ريوبححة الوتمححام املتوئحح  بالتمححا  املاوومححان حححول وبححاء     ت ححح محح

%(  ححم  ححر   قويوححو   34 5%(  ويححه الوتمححام املر شححم بن ححبة )   45.2كورونححا وبن ححبة ) 

 الوتمام غ املر بة األخاجل،
ااوححى الححرريم مححن اآالححة ا عالميححة وحالححة الئححتنشار الاححامل  )عوححى مجيححم امل ححتو ان( الححيت      

ء إل  ن كةا ا محن اليمنحير    احاوا األمحر اوتمامحا كحباا نتيبحة قوحة الحوع           ارض ا الوبا

الصح  والنشةال باألمور املايشية الصابة خاصة مم ظرو  اآحرر الحذا  ايشح ا الحيمن،     

با ضححااة اىل  ن اوتمححام النححا  بوبححاء كرونححا  اتحح  اناكائححامل لوتمححام النظححام ال يائحح         

كحان  ون امل حتوى امل وحور وئحا د التاتحيم والتذبحذر، ووحذا محا         وا عالم  غ البو  والذا 

  ش ر نتيبة ا  ول ال ابمل. 

 ( )عينة ال رائة( يبقامل لا   ئاعان متاباة املاوومان حول وباء كورونا4ج ول رقم )

محنتش  لوماوومحان وامل حامر      ارضح م املبححو ر    وةح   قرابحة   ن ا ح ول  خحالل  من  ظ ر

اححرتجل   % مححن الاينححة لححل ال رائححة ل  د حح  66.2ا عالميححة حححول كورونححا، حيحح   ن حححوال    

%  تارضححون مححن 24حححوال  متححابات م ألخبححار كورونححا واملاوومححان عححن ال ححاعة  وميححا، بينمححا  

  % وححم مححن  تارضححون ألكةححر مححن ئححاعتر. ووححذا مححا   كحح      9.8)ئححاعة ل ححاعتر( ون ححبة   

الوتمام املتوئح  ألريوح  املبححو ر كمحا  شحا باح  ال رائحان  ن التاحرض ألخبحار الوبحاء           

 ش ححر عححدو  الكححةا ن عححن املتاباححة     و عحح ا  الوايححان   ححب  التححو ر والقوححمل ووححذا مححا قحح    

  و م ححتوى  ظ ححر 2تة يححان ا عالميححة حححول وبححاء كورونححا، ولقيححا  ومياحح    املكةشححة لو

 ا ح ول  غ كورونحا  ححول  املاوومحان  التمحا   ب    ال صال لوئائل املبحو ر  ارض حبم

بالخنشححاض   ت ححم املبحححو ر نصححق مححن ملححا  قححارر ال صححال  والححذا   كحح   ن النشححا  (5)

قحل بالتمحا  املاوومحان الاصحة بوبحاء كورونحا       خاصحة بحر ا نحا  الوحوا    ظ حرن اوتمامحا        

وميكن  ن نادو ال ب  إىل  ن ن  قل اوتماما بتتبم األخبحار عمومحامل كمحا ميكحن  ن  كحن      

 كةححر عدواححا عححن املتاباححة نتيبححة مححا   ححببه ذلحح  مححن مشححاعر الححو  والقوححمل، ومححن خححالل     

                                                           
 ( املقيا  التبميا  آبم التارض لوئائل ال صال اآ  ةة والتقوي  ة 1موحمل: ج ول  شصيو  )  2
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كورونا بصشة  ائمة   شصيل وئائل التارض اليت  وتم  اي ا املبحو ون املاوومان حول وباء

 ظ ححر  ن وئححائل ال صححال الشتصححية  ححر    ولمل  ححم وئححائل ال صححال اآ  ةححة  ححم التقوي  ححة      

 3( 1كالتوشد ون والذاعة والصحااة كما  وضح ذل  ا  ول املوحمل ) 

 (  وا م الاينة يبقامل آبم  ارض م لووئائل ا عالمية للتما  املاوومان5ج ول رقم )

FM 

1.005 

1.50 1.090 

1.79 1.214 
1.45 1.259 
2.01 1.189 
1.63 1.230 
.95 1.097 
.73 1.003 
1.16 1.087 
1.46 1.105 
1.35 1.091 
2.14 .953 
2.10 .896 
1.90 1.032 

                                                           
 صالية الشتصية وا ماوا ة التقوي  ة (  شصيل حبم التارض لووئائل ال2موحمل ج ول  شصيو  رقم ) 3

 واآ  ةة. 
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التماس اجلمهور اليمين للمعلومات من وسائل االتصال التقليدية واحلديثة حول 
 سلوكية هلمجائحة كورونا وعالقته باالستجابات ال

 

م حول وبحاء  واقملا لوب ول اق   ر بت املصا ر ال صالية اليت  وتم  من ا املبحو ون ماووما  

 كورونا عوى النحو التال :  

  (  إذ  ن موضحوك كورونحا وخ حرد    2.14  ت األئرجل غ املر بة األول  لتوئ  ح حاب ،)

 ححح   حالححة مححن الئححتنشار وال ححوارى عوححى م ححتوى الحح ول وحتححى األئححر، وألن خ ححرد    

املدمنة  تشاعل ا ميحم غ البحح     ضخاصة كبار ال ن وذوا األمرا -  ال ا ميم 

ن املاوومان من املصا ر املتاحة ومشاركت ا مم  ارا  الاائوة خاصحة محم حالحة اآبحر     ع

 املندل  الن بية اليت ارضت عوى اليمنير لشرتان متق اة.
 (  2.10األص قاء واألقارر  ر ون غ املر بة الةانية ولتوئ  ح اب.) 
  (  غ  ناقححل امل2.01  بيححمل الححوا    ر  ححر    الةححامل لتوئحح  ح ححاب ) اوومححان حححول وبححاء

كورونا حي   ات  وحذا الت بيحمل  كةحر الت بيقحان ائحتت اما وئح ولة لح ا ا م حور         

الححيمين والكةححر ئحح ولة غ يميححل ومشححاركة الوئححائ  لححا  تنائحح  مححم إمكانيححان     

النرتنت غ الحيمن، وغ الوقحت نش حه كحان الحوا   ير القنحاجل ال صحالية األكةحر نقحال          

  ووة حول الوباء. لوشائاان واملاوومان امل
     (  حيحح   اتحح  مححن   1.90 ححر   األيبححاء واملتتصححون الصحححيون راباححامل لتوئحح  ح ححاب )

  كةر املصا ر مو وقية ل ا  ريوبية املبحو ر.
 (  حيح  لحوح   ن القنحوان    1.80الش ائيان الاربية ا خبار ة خام امل لتوئ  ح اب )

يحة  حح ا  الوبحاء وانتشحارد عوحى      الاربية ا خبار حة والاامحة كانحت  كةحر اوتمامحا بتة      

م ححتوى الاححا  و كةححر اوتمامححا بححالرتكيد عوححى التوعيححة بححاملرض و عراضححه وكيشيححة       

الوقا ة منه و ئالي  الاالج من خالل ائت ااة املتتصر وال اء خاصحة و ن ا عحالن   

 عن  ول إصابة غ اليمن  رخر ن بيا مقارنة بال ول الاربية إمجال.
  ليمنيححة وا ذاعححان الرةيححة غ املر بححة ال ححاباة والةامنححة لتوئحح       جححاءن الش ححائيان ا

( عوى الرت ي  كمحا  حر   الش حائيان اليمنيحة الاصحة غ املر بحة       1.96( )1.70ح اب  )

( واليت  د   ع  وا غ صحنااء عحن  ال حر    FMالتائاة، بينما احتوت ا ذاعان اووية )

 املر بة الةامنة.
إمجال ووحو محا ميكحن  ش حاد        املبحو ر عوى القنوان اووية و ظ ر ا  ول   ن  اعتما

غ ظححل ضححاق التة يححة ا عالميححة  ائحححة كورونححا وحالححة التاتححيم الححذا انت بت ححا الوئححائل   

الرةية ممحا   حر عوحى الةقحة ب حا وبالتحال  عوحى العتمحا  عوي حا إضحااة إىل مناا حة الوئحائل             

ربححاء التححام واعتمححا  النححا  بشححكل كححبا عوححى ال صححالية الخححرى، كمححا  ن انق ححاك الك 

ال اقة الشم ية ااو م  قل متاباحة لووئحائل مةحل التوشد حون  والعتمحا   كةحر عوحى وئحائل         

 صوون اا من خالل ووا ش م الذكية ومتاباة ا ذاعان اووية، ومن خحالل ا ح ول  ت حح    
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األصح قاء واأليبحاء (  اح  محن         ا  ن املصا ر ال صالية الشتصية ) التواصل مم األئحرجل و 

 كةر املصا ر ال صالية اليت  وتم  من ا ا م ور اليمين  ماوومان ححول وبحاء كورونحا  حم     

 ححر   باحح  الت بيقححان اللكرتونيححة ومواقححم التواصححل اللكرتونحح  وعوححى ر ئحح ا   بيححمل         

 الوا   ير  م  ر   او ان التوشد ونية.  

 بياة املاوومان اليت حيرصون عوى التمائ ا حول وباء (  وا م الاينة يبقامل ل6ج ول رقم )

 كورونا من وئائل ال صال

2.24 .803 

 2.36 .756 

2.40 .746 

2.41 .783 

2.31 .842 

1.76 .954 

1.83 .963 

1.97 .966 

   نحاء التمائح م لوماوومحان ححول وبحاء كورونحا  كحانوا  بحةحون         واقامل لوب ول اان املبححو ر 

( 2.41ب رجة  ئائية عن ماوومان حول األئالي  الوقائيحة محن املحرض ولتوئح  ح حاب  )      

(،  حم ماوومحان ححول األئحبار     2.41 م املاوومان ححول  عحراض املحرض لتوئح  ح حاب  )       

غ حالححة انتشححار األوبئححة،     وححمقا ححة امل   ححة لإلصححابة بححاملرض، ووححو  ر يحح  من قحح  ألن الو    

واملوشت غ ا  ول ضاق اوتمام املبحو ر بالبح  عن املاوومان الاصة جب حو  ال ولحة غ   

(، ووحححذا  اكححح  عححح م  قحححة 1.76مكااححححة الوبحححاء والحححذا   ححح  برقحححل متوئححح  ح حححاب  )  

الم الرةيحة،  املواينر غ ا جراءان اليت  تتذوا ال ولة  و  امة املص اقية غ وئحائل ا عح  
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التماس اجلمهور اليمين للمعلومات من وسائل االتصال التقليدية واحلديثة حول 
 سلوكية هلمجائحة كورونا وعالقته باالستجابات ال

 

وخصوصا مم  نصل ال ولحة عحن التداما  حا وحاد املحواينر ايمحا  تاوحمل باملر بحان والح مان          

األئائححية، حيحح   ظ ححر  ن  ريوحح  املبحححو ر  اتمحح ون عوححى ا جححراءان الذا يححة غ مواج ححة      

 الوباء ئواء من خالل الوقا ة  و املاا ة الذا ية لومصار. 

املبحو ر م توى حرص مر شم غ التما  املاوومان حول   وباملقيا  التبميا   ظ ر ماظم

 .4%57وباء كورونا وبن بة 

(  وا م ا م ور يبقامل ل رجة موااقت م عوى  واام التما  املاوومان عن 7ج ول رقم )

 الوباء غ وئائل ال صال

2.55 .674 

2.74 .533 

2.55 .706 

2.35 .730 

2.78 .492 

2.56 .709 

2.45 .754 

2.32 .699 

كما  ظ ر من خالل ا  ول اإن  اام املبحو ر ملواج حة املحرض ومحا حة  نش ح م و ئحروم      

من خ ر وباء كورونا كان الح اام األبحرا للتمحا  املاوومحان غ وئحائل ال صحال املتتوشحة        

(، ووححذا الحح اام  ر حح  عويححه  ن  كححون ونححاك حاجححة موحححة ملاراححة  2.78ولتوئحح  ح ححاب  )

(، كمححا  ن 2.74وجححاء غ الرت يحح  الةححان  لتوئحح  ح ححاب  ) كيشيححة ا صححابة و عراضحح ا،

والححو    ححى غ الرت يحح  الةالحح  لتوئحح  ح ححاب       بححالقومل ا ح ححا  مححن  ااححم الححتتوجل 

                                                           
 ( 3املوحمل   ج ول  شصيو  )   4
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وانتشححارد و ااححم الرريبححة غ  ء(، باحح  ذلحح  جححاءن  وااححم املبحححو ر غ  تبححم  خبححار الوبححا 2.56)

م املبحو ر للتما  املاوومان ار ب حت  ماراة  ئالي  الوقا ة والاالج، وإمجال نرى  ن  واا

باآاجة ملقاومة حالة التو ر والحو  وا ح حا  بحال ر وكوح ا ار ب حت بحالةموض الحذا        

 وححق جائحححة كورونححا امل ححتب جل، واألمححر املوشححت ونححا  ن  ااححم التحقححمل مححن الشححائاان كححان    

خبححار الدائشححة ( رريححم  حح امل األ2.32الحح اام األقححل اوتمامححا لحح ى املبحححو ر لتوئحح  ح ححاب  )

واملاوومان املةووية اليت انتشرن ول  دال حول ااو  كورونا ع   توق وئائل ال صال 

 التقوي  ة واآ  ةة.

اوور الةان : التر اان املاراية والوج انية وال ووكية الناوة عن التما  املاوومان حول 

 وباء كورونا

 ( حول وباء كورونا( م توى ماار  )عينة ال رائة8ج ول رقم )

2.77 .503 

2.48 .715 

1.63 .857 

2.88 .426 

1.59 .754 

2.82 .496 

2.55 .710 

2.90 .351 

2.91 .360 
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التماس اجلمهور اليمين للمعلومات من وسائل االتصال التقليدية واحلديثة حول 
 سلوكية هلمجائحة كورونا وعالقته باالستجابات ال

 

2.93 .299 

2.86 .451 

2.61 .655 

2.22 .677 

1.95 .888 

2.78 .559 

2.39 .670 

غ قيحا  م حتوى وعح  املبححو ر  بحبا         ر   وذا ا  ول لي ك  نتيبة ا  ول ال ابمل 

املاوومححان األئائححية حححول وبححاء كورونححا والححيت حاولححت وئححائل ا عححالم وال صححال عمومححا         

الرتكيححد عوي ححا حيحح   ظ ححر املبحو ححون م ححتو  مارايححا جيحح ا لوماححار  واملاوومححان الاصححة     

مةل مارات م بان  برعراض ا صابة  باملرض وكيشية الوقا ة والحرتاا واليت   ت غ املق مة

% ، وضححرورجل 93.5املدمنححة  لحح ا  ضكورونححا  كةححر خ ححورجل عوححى كبححار ال ححن وذوا األمححرا

%  و ن محح جل ا صححابة  بححاملرض  93الاححدل املندلحح  إذا ظ ححرن  عححراض لتموححة لومححرض  لحح ى    

%، ال اال وا رواق واق ان حائيت الشحم   92(  وما ل ا حواىل 14-1وظ ور األعراض ) 

%(، صحاوبة التحنش    حت ع  يوح  امل حاع جل ال بيحة )       91.8 عحراض املحرض )   والتذوق  برا 

%(، ضحرورجل لححب  الكمامحة كححإجراءان   86.2%(، املتال حة املباشححرجل ئحب  لإلصححابة )   89.2

%(، واحح ر ا شحارجل ونححا  ن املبححو ر منححذ ا عحالن عححن ا ائححة وا صححابان غ     85وقائيحة ) 

 رباحة  شح ر غ ح حرمون كحانوا حيحاولون التحدو        الصر وحتى  ار خ إصابة  ول حالة باح   

لاوومان عن وذا املرض ملا  شكوه من     ٍ  حقيق  عوحى حيحاجل البشحر، خاصحة محم حالحة       

الئتنشار ا عالم  وال يائ  والصحح  عوحى م حتوى الاحا ، وكحانوا بالشاحل قح  حصحووا         

ر  ظ روا م حتو  ماراي حا   عوى ق ر ماقول من املاوومان، املالح  ونا     ا  ن  ريو  املبحو 

 قححل ايمححا  ححجل  خبححار ا صححابان بححاملرض غ الححيمن  و حححيت ا دححااان الاوميححة لأل و ححة  و   

بالتمححا   ماكتشححا  لقاحححان ملححرض كورونححا، ووححذا  اكحح   ن الن ححبة األكحح  ل   ححت       

عوحى إجحراءان ال ولحة غ مكااححة الوبحاء       لاملاوومان حواا خاصحة  ن الكحةا محن م ل  احو    

ويا، كما  ن وئائل ا عالم وخاصة اووية من ا اوتمام ا  قل بحال ر  ا عالمح  ألخبحار    اا

الوباء وا صابان غ اليمن  الة  قرر إىل التاتيم ا عالم ، وباملقيا  التبميا  لواباران 
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% محن املبححو ر ميتوكحون ماوومحان جيح جل إل  ن   كةحر محن نصحق         47.8 ظ ر  ن ححواىل   5

ن كححةا ا مححن املاوومححان عححن وبححاء كورونححا رريححم  ركيححد وئححائل ال صححال عوححى  الاينححة ا وححو

ج و  التوعية  ممحا  احين ضحرورجل إعحا جل النظحر غ الئحرتا يبية ا عالميحة لوئحائل ال صحال          

 اووية   و التوعية بوباء كورونا.

 (  وا م ا م ور يبقامل مل توى الو  ل   م من وباء كورونا 9ج ول رقم )

2.51 .807 

2.27 .900 

2.27 .898 

2.13 .916 

2.50 .759 

1.78 .887 

2.68 .650 

2.39 .812 

2.36 .819 

2.44 .811 

2.11 .931 

2.49 .756 

                                                           
 4املوحمل: ج ول  شصيو  رقم  5
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التماس اجلمهور اليمين للمعلومات من وسائل االتصال التقليدية واحلديثة حول 
 سلوكية هلمجائحة كورونا وعالقته باالستجابات ال

 

% من املبحو ر با  اآل ار النش ية اليت   ب  اي ا 71من خالل ا  ول  وضح  كةر من  

انتشححار الوبححاء حيحح  كانححت حالححة القوححمل والححو  وااوححم عامليححة ب ححب  األخبححار الوائححاة            

واملتواصوة حول  ع ا  ا صابان والوايان اليت ااقت ا اود حة الصححية لكحةا محن الح ول      

مححن  املبحححو ر  شححاروا إىل  نححه و حح رايا بحح   م ححتوا  وحح       % 78.5 ن حححواىل  املتق مححة، إل

املتاو   قل، خاصة مم ان ااك ا م ور لوتدو  باملاوومان ححول املحرض و عراضحه وكيشيحة     

ري حح  وائححتياء  ا صححابة بححه والوقا ححة منححه با ححاذ ا جححراءان الحرتاا ححة ال ححرور ة ومححا  ححةا 

عحح م التححدام الكححةا ن غ اجملتمححم الححيمين بال ححووكيان      % مححن املبحححو ر وححو  66.2حححواىل 

الحرتاا ححة كمححا  ن التاتححيم الرةحح  وعحح م شححشااية  ج ححدجل ال ولححة غ ا اصححا  عححن  عحح ا     

% محن املبححو ر ممحا   كح   ن عوحى ال ولحة        65.2عحن    ا صابان والوايان  ةا قومل ما  د ح 

منائبة  تاامل اي حا بشحشااية ومصح اقية    وم ئ ا  ا املانية ا باك ئيائان  وعو ة وإعالمية 

مححم ا م ححور بحح ون إ ححارجل ااوححم ا مححاواا بحح لمل مححن الت ححو ن مححن خ ححورجل الوبححاء خاصححة و ن    

% من املبحو ر  توقاون موجان ج   جل لووباء خالل الشرتجل القا محة ووحو محا حح       64حوال  

 حح  ن  ريوح  املبححو ر     ت  6بالشال، وباملقيا  التبميا  مل توى الو  محن وبحاء كورونحا   

ل   م م توى خو  مر شم ب ب  املاوومان اليت  توار  حول املحرض خاصحة ب حب  النتشحار     

(  وبن حبة   9ال ر م و خبار الوايان حي    رك ماظم املبحو ر كمحا  ظ حر محن ا ح ول )    

  حاع  عوححى الح ام  حو ا حاذ ا جححراءان       %  ن وحذا الوبحاء خ حا ووححو م شحر إاحاب     72.5

ع م الوصول مل توى الو  املرضى الحذا   جلحرتاا ة اليت  قول من انتشار الوباء مم مراعاال

 ن الشاور بالو  ار ب   7 نشر الرع  ل ا ا م ور، كما  ظ رن الاالقان الر بايية 

ير  ا محم ار شحاك ن حبة املاوومحان لح ى املبححو ر، ممحا  احين  نحه لبح  محن الوتمحام بنوعيحة              

المحح  الححذا  ححتم نشححرد حححول وبححاء كورونححا، خاصححة  ن الححو  كححان  اااححا         اوتححوى ا ع

لاللتحدام بححإجراءان ال حالمة والوقا ححة، ولكحن إذا اا  م ححتوا الحو  قحح   ت حب  غ نتححائج      

 عك ية .

 (  وضح م توى إ راك عينة ال رائة ل ورجل وباء كورونا 10ج ول )

                                                           
 (5املوحمل: ج ول  شصيو  رقم )  6
 ( 6املوحمل: ج ول  شصيو  رقم ) 7
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 (  وا م الاينة يبقامل مل ى التدام م بال ووكيان الوقائية 11ج ول رقم )

1.72 1.112 

 

2.05 1.080 

2.18 .928 

2.39 .834 

2.10 1.840 

1.84 1.026 

2.14 1.030 

2.00 1.031 

2.26 .895 

2.01 1.043 

2.28 .982 
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التماس اجلمهور اليمين للمعلومات من وسائل االتصال التقليدية واحلديثة حول 
 سلوكية هلمجائحة كورونا وعالقته باالستجابات ال

 

ووكيان الحرتاا ححة  وضححح املبحو ححون غ ا حح ول ال ححابمل محح ى التححدام م بححا جراءان وال حح  

 اليت  قول من  ع ا  ا صابة و ت ح  ن ا  رت   عوى النحو التال :

 ل ا املبحو ر  2.39الة ل املتكرر لوي  ن بالصابون وذل  لتوئ  ح اب   -1
املحرض لتوئح      عحراض  برحح   با صحابة  الشح   حال غ الصح  الادل عوى واآرص -2

 . 2.28ح اب  
 .2.26  امل عم   اا املناعة لتوئ  ح اب  اآرص عوى  ناول الةذاء الصح -3
 ون  الذوار لومراامل الصحية ارتجل انتشار املرض. -4
 % 46.8البا  عن األماكن املد محة  وال   -5
 رت   باح وا بقيحة ال حووكيان برقحل محن ن حبة النصحق حيح   الحح   ن  وحم إجحراء             -6

وحى ن حبة التباعح     احرتااا ووو لب  الكمامان   نحاء التواجح  بالحارج، واوااظحة ع    

بر األارا  وبا  م والذا  ات  من  وحم  ئحالي  الوقا حة، ال حووكان الوحذان حصحال       

( عوى التوال ، ووذا  اك  قصحورا غ  1.84، 1.72عوى  قل ن بة لتوئ  ح اب  )

الوع  ا ماواا، و  ك  عوى  ومية  كةيق التوعيحة عح  كحل الوئحائل التقوي  حة      

وباملقيحححا  التبمياححح  مل حححتوى الئحححتبابة ال حححووكية     واآ  ةحححة ب حححذا الصحححوص،   

% محن املبحو حون   57.2،  ظ حر   8لومبحو ر  و ا جراءان ا اابية  و وباء كورونحا 

% 10%  ظ ححروا ائححتبابة متوئحح ة بينمححا قرابححة    33.3م ححتوى ائححتبابة مر شححم، بينمححا   

لحذكور  مقارنحة با  ةكانت ائتبابت م منتش ة، كما ظ حر  ن ا نحا   كةحر ائحتباب    

رريححم  ن ححن  قححل التمائححا لوماوومححان حححول وبححاء كورونححا مححن وئححائل ال صححال التقوي  ححة  

واآ  ةة، كما  ظ رن الاالقحان الر باييحة ا حا جل الئحتبابة ال حووكية لومبححو ر       

 .  9كوما ار شم م توى ماارا م حول وباء كورونا

                                                           
 ( 7موحمل: ج ول  شصيو  رقم ) 8
 (8املالحمل: ج ول احصائ  رقم )  9
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ا عالمية كمص ر  (  وا م ا م ور يبقامل ل رجة  قت م غ الوئائل12ج ول رقم )

 لوماوومان عن الوباء  

1.86 .978 
 1.56 .924 

1.37 .944 

1.73 .987 

1.44 1.038 

1.38 1.041 

1.91 .937 

2.29 .939 

من خالل   ول  ت ح  ن التواصل املباشر مم األيباء كمص ر لوماوومحان ححول كورونحا    

، ووححح  نتيبحححة من قيحححة  ححح جل الوبحححاء 2.29حيظحححى بن حححبة الةقحححة األعوحححى لتوئححح  ح حححاب  

األول،  م  حر   األئحرجل   والةموض غ كةا من جوانبه مما اال املتتصر وم مص ر الةقة 

واألصحح قاء كمصحح ر مو ححوق لوماوومححان، مت التوشد ححون غ املر بححة الةالةححة لتوئحح  ،.وبححذا     

 ل ت ححح  ن ا م ححور  ومححا  بححح  عححن املاوومححان الححيت حيتححاج الي ححا مححن املصححا ر والوئححائ          

 ، والالات  ن الت بيقحان اللكرتونيحة كت بيحمل الحوا   ير   حت     10ال صالية اليت  ةمل ب ا 

                                                           
 ( 9)املالحمل: ج ول  شصيو  رقم  10
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التماس اجلمهور اليمين للمعلومات من وسائل االتصال التقليدية واحلديثة حول 
 سلوكية هلمجائحة كورونا وعالقته باالستجابات ال

 

( كمصحح ر للتمححا  13غ مرحوححة متق مححة ن ححبيا عححن التوشد ححون وا ذاعححة ح حح  ا حح ول ) 

املاوومححان، إل  ن املو وقيححة غ وححذد املواقححم  قححل كمححا  ظ ححر املبحو ححون مقارنححة بححالتوشد ون      

والذاعححة الححيت  كححون  كةححر م ححئولية غ يححر  املاوومححان واألخبححار حححول كورونححا مقارنححة      

الرتكيحد عويحه     والت بيقان اليت  نتشر اي حا الشحائاان ووحذا محا اح     باملواقم اللكرتونية 

 غ ائرتا يبيان التوعية ا عالمية حول وباء كورونا  و  ا  وبئة صحية  خرى.

 (  ر ي  وئائل ال صال واقامل ل وروا غ نقل الشائاان حول وباء كورونا13ج ول رقم )

 

 
 
 

 

 
 

 

 راامل مم انتشار وباء كورونا عامليا وا  اك ن اق ا صابان غ اليمن الا    من الشحائاان   

(  وضح املبحو ون  ن  وم الشائاان اليت  وقاوا ا م ور 11ومن خالل ا  ول املوحمل رقم )

له لبحر    جعة كباجل كانت  نه مرض قا ل ل عالحول مرض كورونا واليت انتشرن ب ر

إصححابة الشححتجل بححالشاو ، وكححذل  شححائاة  ن الشححاو   ححر  كذبححة  مر كيححة ، و ن     

كورونا ريا موجو   ئائا باليمن با ضااة لشائاة إبرجل الرمححة الحيت  قتحل ب حا املصحار غ      

                                                           
واقامل لصحيةة الوئح  اآ حاب  املحواون  و املحرجح ، اقح  مت إع حاء  رجحة  و وان لكحل  ر يح  ،  يح              ((11

 الةحامن ( لومركد الةحان  ... ووكحذا حتحى الرت يح      7 م ) ،( 8حيظى الرت ي  األول برعوى وان، ووو ونا )

 ى ئبيل املةال:والذا  رخذ  رجة واح جل، وعوى ذل  االوئ  املواون  و املرجح لوصحق عو

  (31 × 8( + )34 × 7( + )64 × 6( + )65 × 5( + )52 × 4( + )57 × 3( + )37 × 2( + )60 × 1 ) 

 % 47.44=        ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح       

                                                                  8 +7 +6+5  +4  +3  +2  +1 
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، وقح   حواى باح     اآبر الصح  واليت   ببت غ ذعر النا  من يو  امل اع جل الاالجيحة 

 املصابر ب ب  ع م يو  امل اع جل ال بية وقت اآاجة.

كورونحا   وبحاء  ححول  الشحائاان  نشحر  غ ئاومت اليت الوئائل  وم ( حول13و شا ا  ول )

 ن مواقم التواصل الجتماع  غ املر بة األوىل،  م املواقم اللكرتونية،  حم  حر   التوشد حون    

د النتيبححة  ن ا م ححور الححيمين  صححبح  حح رك  ن النرتنححت  اا ذاعححان، وإمجححال  كشححق وححذ

الشائاان حول مرض كورونا مم   ارر  لومواقم التواصل الجتماع  وئي  مةال  لتتناق

املاوومان بر املواقم وبا  ا، ووذا محا ااحل ا م حور  كةحر وعيحا بالشحائاان واملاوومحان        

 اليت  صوه حول وباء كورونا. 

 
 رات الفروض: : نتائج اختباثانيًا

 الشرض األول:

o   وجحح  عالقححة ار باييححة  الححة احصححائيا بححر ماحح ل التمححا  ا م ححور لوماوومححان مححن 

وئححائل ال صححال اآ  ةححة والتقوي  ححة وائححتبابا  م ال ححووكية ا اابيححة  ححو وبححاء   

 كورونا.
 ( الاالقة بر ما ل التما  ا م ور لوماوومان وائتبابت م ال ووكية14ج ول رقم )  

- 
- 

- 

o        شا بيانان ا  ول ال ابمل إىل وجحو  عالقحة ار بحا  متوئح ة إاابيحة ذان  للحة 

إحصححائية بححر ماحح ل التمححا  ا م ححور لوماوومححان مححن وئححائل ال صححال اآ  ةححة       

لتقوي  ححة وائححتبابا  م ال ححووكية ا اابيححة  ححو وبححاء كورونححا،  ا كومححا اا     وا
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التماس اجلمهور اليمين للمعلومات من وسائل االتصال التقليدية واحلديثة حول 
 سلوكية هلمجائحة كورونا وعالقته باالستجابات ال

 

ماحح ل التمححا  املاوومححان لحح   م اا ن ائححتبابت م ال ححووكية ا اابيححة  ححو وبححاء    

 (.0.01كورونا، وو   للة إحصائية عن  م توى مانو ة  قل من )
بةت ححا وئححائل ال صححال   ممححا   كحح  الحح ور ا اححاب  لوئححائل ال صححال و ن املاوومححان الححيت      

 ئاع ن عوى  ام ا م ور لاللتدام با جراءان الحرتاا ة اليت  قول من انتشار الوباء.

 الشرض الةان :

o   وجحح  عالقححة ار باييححة  الححة احصححائيا بححر ماحح ل التمححا  ا م ححور لوماوومححان مححن 

ن وئححائل ال صححال اآ  ةححة والتقوي  ححة والاوامححل املحح  رجل عوححى التمائحح م لوماوومححا     

 لوتنوك(.   اآاجة املاوومان،  وظيق غ الرريبة إشباك املاراة، غ الرريبة )إشباك

( الاالقة بر ما ل التما  ا م ور لوماوومان والاوامل امل  رجل عوى 15ج ول رقم )

 التمائ م لوماوومان

o  وإن كانت ضايشة  – شا بيانان ا  ول ال ابمل إىل وجو  عالقة ار با  ااابية

لوماوومان من وئحائل ال صحال   ذان  للة إحصائية بر ما ل التما  ا م ور  -

اآ  ةححة والتقوي  ححة والاوامححل املحح  رجل عوححى التمائحح م لوماوومححان )إشححباك الرريبححة غ  

املاراححة، إشححباك الرريبححة غ  وظيححق املاوومححان، اآاجححة لوتنححوك( حيحح  ا  ححح  نححه       

كومححا اا  ماحح ل التمححا  ا م ححور لوماوومححان ئححاوم ذلحح  غ إشححباك الرريبححة غ        

حول وباء كورونا، وإشباك الرريبحة غ  وظيحق املاوومحان، واا ن    ماراة املاوومان 

اآاجة لوتنوك غ ماراة األخبار واملاوومان عحن وبحاء كورونحا محن وئحائل ال صحال       

 املتتوشة، ووو ما  ةبت صحة الشرض الةان .
 الشرض الةال :-

o  ونحا   وج  اروق  الة احصائيا بر ا م ور غ التمائ م لوماوومان حول وبحاء كور

 –مححن مصححا ر ال صححال التقوي  ححة واآ  ةححة واقححا لومححتةاان ال ميوريراايححة )النححوك   

 امل توى القتصا ا الجتماع ( عوى النحو التال : –التاويم  –الامر 
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  ول متةا النوك: ●  

( الشروق ا حصائية بر نوك ا م ور )عينة ال رائة( وما ل التمائ م 16ج ول رقم )

 لوماوومان  

N Mean Rank 
Z 

Sig 

 وضحح بيانححان ا ح ول ال ححابمل وجحو  اححروق ذان  للححة إحصحائية بححر نحوك املبحححو ر وماحح ل      

( ووح   Z( )17867.000يمحة اختبحار )  التمائ م لوماوومحان ححول وبحاء كورونحا حيح  بوةحت ق      

(،  ا  ن نححوك ا م ححور  حح  ر عوححى ماحح ل   0.045قيمححة  الححة إحصححائيامل عنحح  م ححتوى مانو ححة )   

 التمائ م لوماوومان، ووو ما ميكن ماه قبول الشرض ايما  جل متةا النوك.

 :انيا متةا الامر  
وبححاء كورونححا مححن    وجحح  اححروق  الححة احصححائيا بححر ا م ححور غ التمائحح م لوماوومححان حححول   

 مصا ر ال صال التقوي  ة واآ  ةة واقا لوم توى الامرا لومبحو ر.

( الشروق ا حصائية بر امل توى الامرا لوبم ور وما ل التمائ م 17ج ول رقم )

 لوماوومان  

N Mean 
Rank 

 

Sig 

روق ذان  للحة إحصحائية بحر ماح ل التمحا        شا بيانان ا ح ول ال حابمل إىل عح م وجحو  اح     

ا م ور لوماوومان محن وئحائل ال صحال اآ  ةحة والتقوي  حة وامل حتوى الامحرا لومبححو ر،         
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التماس اجلمهور اليمين للمعلومات من وسائل االتصال التقليدية واحلديثة حول 
 سلوكية هلمجائحة كورونا وعالقته باالستجابات ال

 

( ووح  قيمحة ريحا  الحة إحصحائيامل عنح        2.115حي  بوةحت قيمحة اختبحار )كروئحكال و وحد( )     

  الامر.ما  اين ع م قبول الشرض ايما  جل متةا و(، وو0.715م توى مانو ة )

  الة ا متةا التاويم:

 وجحح  اححروق  الححة إحصححائيا بححر ا م ححور غ التمائحح م لوماوومححان حححول وبححاء كورونححا مححن     

 مصا ر ال صال التقوي  ة واآ  ةة واقا لوم توى التاويم  لومبحو ر.

 ( الشروق ا حصائية بر امل توى التاويم  وما ل التما  املاوومان  18)ج ول رقم 

N Mean 
Rank 

 

Sig 

 شا بيانان ا ح ول ال حابمل إىل عح م وجحو  احروق ذان  للحة إحصحائية بحر ماح ل التمحا            

ا م ور لوماوومان من وئائل ال صال اآ  ةحة والتقوي  حة وامل حتوى التاويمح  لومبححو ر،      

  م حتوى مانو حة   ( وو  قيمة ريا  الحة إحصحائيامل عنح   6.937( )2حي  بوةت قيمة اختبار )كا

ميكححن القححول باحح م قبححول الشححرض ايمححا  ححجل مححتةا التاوححيم، وميكححن  ن   ا(، وبححذ0.139)

نادو ذل  إىل خ ورجل كورونا كوباء      اآياجل ممحا  ح ام ا ميحم  ون ائحتةناء للتمحا       

 املاوومان عنه من كل املصا ر ال صالية املتاحة.

 

 رابا ا متةا امل توى القتصا ا الجتماع  :  
 وجحح  اححروق  الححة احصححائيا بححر ا م ححور غ التمائحح م لوماوومححان حححول وبححاء كورونححا مححن     

 مصا ر ال صال التقوي  ة واآ  ةة واقا لوم توى القتصا ا الجتماع  لومبحو ر.
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( الشروق ا حصائية بر امل توى القتصا ا الجتماع  وما ل التما  19ج ول رقم )

 املاوومان  

N Mean 
Rank  Sig 

مل إىل عح م وجحو  احروق ذان  للحة إحصحائية بحر ماح ل التمحا           شا بيانان ا ح ول ال حاب  

ا م ور لوماوومان من وئائل ال صال اآ  ةة والتقوي  ة وامل توى القتصا ا الجتمحاع   

( ووح  قيمحة ريححا  الحة إحصحائيامل عنحح      2.862( )2لومبححو ر، حيح  بوةححت قيمحة اختبحار )كححا    

الجتمحاع  لومبححو ر ل  ح  ر عوحى ماح ل       (،  ا امل توى القتصا ا0.239م توى مانو ة )

التمائحح م لوماوومححان مححن وئححائل ال صححال حححول وبححاء كورونححا، وميكححن إرجححاك ذلحح  إىل       

خ ورجل الوباء والتما  ا ميم من  توحق امل حتو ان الجتماعيحة والقتصحا  ة لوماوومحان،      

 وإمجال ميكن القول با م قبول الشرض الرابم إل وامل متةا النوك.

 

 لشرض الرابم:ا

 وجحح  اححروق  الححة إحصححائيا بححر ا م ححور غ التمائحح م لوماوومححان حححول وبححاء كورونححا مححن     

 مصا ر ال صال التقوي  ة واآ  ةة واقا ملا ل ال ورجل النا ج عن وباء كورونا.

 ( الشروق الحصائية بر ما ل التما  ا م ور لوماوومان وما ل ال ورجل 20ج ول رقم )

N Mean 
Rank Sig 
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التماس اجلمهور اليمين للمعلومات من وسائل االتصال التقليدية واحلديثة حول 
 سلوكية هلمجائحة كورونا وعالقته باالستجابات ال

 

حصائية بر ما ل التما  ا م ور  شا بيانان ا  ول ال ابمل إىل وجو  اروق ذان  للة إ

لوماوومان من وئائل ال صال اآ  ةة والتقوي  ة وما ل ال ورجل النحا ج عحن وبحاء كورونحا     

( ووح  قيمحة  الحة إحصحائيامل عنح       50.685() 2ل ى املبحو ر، حي  بوةت قيمحة اختبحار ) كحا   

مححان حححول وبححاء  (  ا  نححه كومححا اا  حبححم التمححا  املبحححو ر لوماوو  0.000م ححتوى مانو ححة ) 

كورونحا اا  ماح ل ا راك حم لوت حورجل الناوحة عنححه، وباح  إعحا جل اختبحار الشحروق بحر كححل           

 موعتر عوى ح جل من اجملموعان ال ابقة غ ا  ول عن ير مل اختبار )مان و حتين(  حبر   

 ن الشححروق بححر اجملموعححان كانححت بححر ماحح ل ال ححورجل املححنتش  وماحح ل ال ححورجل املر شححم  

( ووحح  قيمححة  الححة إحصححائيامل عنحح  م ححتوى مانو ححة      2077.000) Z ريمححة اختبححا حيحح  بوةححت ق 

( وكححذل  بححر ماحح ل ال ححورجل املتوئحح  واملر شححم حيحح  بوةححت قيمححة اختبححار )مححان        0.000)

(، وبحذا ميكحن   0.000( وو  قيمة  الحة إحصحائيامل عنح  م حتوى مانو حة )      7130.000و تين( )

 قبول الشرض.

 الشرض الام  

ة إحصححائيا بححر ا م ححور غ التمائحح م لوماوومححان حححول وبححاء كورونححا مححن     وجحح  اححروق  الحح 

 مصا ر ال صال التقوي  ة واآ  ةة واقا ملتةا الو  النا ج عن وباء كورونا.

 ( الشروق الحصائية بر ما ل التما  املاوومان وما ل الو 21ج ول رقم )

N Mean 
Rank  Sig 

م ور  شا بيانان ا  ول ال ابمل إىل وجو  اروق ذان  للة إحصائية بر ما ل التما  ا 

لوماوومان من وئائل ال صال اآ  ةحة والتقوي  حة وماح ل الحو  النحا ج عحن وبحاء كورونحا         

( ووح  قيمحة  الحة إحصحائيامل عنح       18.808( ) 2ل ى املبحو ر، حي  بوةت قيمة اختبار ) كحا 

(،  ا  ن ماح ل التمائح م لوماوومحان محن وئحائل ال صحال ححول وبحاء         0.000م توى مانو ة )

عوى ما ل الو  النا ج عن وباء كورونا ل ى املبحو ر، وبا  إعحا جل اختبحار       ر كورونا

 الشروق بر كل  موعتر عوى ح جل من اجملموعان ال ابقة غ ا  ول عن ير مل اختبحار 
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(Z)     ححبر  ن الشححروق بححر اجملموعححان كانححت بححر اجملموعححان الححةال ، حيحح  بوةححت قيمححة 

موعححة الةانيححة  ا ماحح ل الححو  املححنتش  واملتوئحح   (  بححر اجملموعححة األوىل واجملZاختبححار )

( وكحذل  بحر اجملموعحة    0.041( وو  قيمة  الة إحصائيامل عن  م حتوى مانو حة )  2102.000)

( ووح  قيمحة  الحة     2136.000األوىل واجملموعة الةالةة  ا ما ل الو  املحنتش  واملر شحم )   

وعحة الةانيحة واجملموعحة الةالةحة  ا     ( وكحذل  بحر اجملم  0.000إحصائيامل عن  م توى مانو حة ) 

( وو  قيمة  الة إحصائيامل عنح  م حتوى مانو حة    13757.000ما ل الو  املتوئ  واملر شم )

 (، وبذا ميكن قبول الشر ض الام .  0.003)

 
 مناقشة النتائج: 

مححن خححالل النتححائج ال ححابقة الححيت خوصححت ال رائححة  ت ححح  ن ا م ححور الححيمين ريوحح  عويححه         

ام املتوئح  بالتمحا  املاوومحان ححول وبحاء كورونحا،  ويحه الوتمحام املر شحم،  حم  حر              الوتم

قويوو الوتمام بتتبم املاوومان حول الوباء غ املر بة األخحاجل، عوحى الحرريم محن خ حورجل الوبحاء       

عامليا عوى صحة النا  و ع ا  الوايان املتدا  جل غ  توق بو ان الاا  ، وا شكالية  نحه  

لرريم من الوع  املارغ خب ورجل الوباء إل  ن م توى الئحتبابة بحاللتدام بحا جراءان    وعوى ا

الوقائيححة لحح ى املححواينر والححيت كانححت غ الب ا ححة ل ححتو ان جيحح جل غ إل  ن ححا اخنش ححت          

  رايا. ووو  مر ق   ادا إىل عوامل ع   جل من ا الصراعان وظرو  البو  املترامة خاصحة  

 ا، با ضحححااة إىل  راجحححم اوتمحححام وئحححائل العحححالم الوينيحححة بالتوعيحححة  غ ا انححح  القتصحححا

امل ححتمرجل، إضححااة إىل ححح و  نححوك مححن الكتشححاء املاححرغ لحح ى ا م ححور الححيمين حححول وبححاء      

 كورونا. 
و ات  املصا ر ال صالية الشتصية )التواصحل محم األئحرجل واألصح قاء واأليبحاء( وح   كةحر        

من حا ا م حور الحيمين ماوومحان ححول وبحاء كورونحا، كحون         املصا ر ال صالية الحيت  وحتم    

وححذد الوئححائل  كةححر مو وقيححة خاصححة عنحح ما  كححون املصححا ر يبيححة متتصصححة، كمححا  ن      

اوححي  األئححرا والجتمححاع   ظححل لححي  محح  ر غ ماححار  األاححرا  وقححرارا  م رريححم وجححو     

 ونا.الا    من املصا ر ال صالية اليت وارن ماوومان كةاجل عن وباء كور
املوشححت ونححا  ن التكنولوجيححا ال صححالية اآ  ةححة ارضححت نش حح ا غ موقححم متقحح م بححر  وحح       

املصا ر خاصة خالل ارتجل اآبر املندل ، حي  كانت مواقم التواصل الجتمحاع  املصح ر   
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األبرا ملتاباة ا م ور املاوومان حول وباء كورونا، وعوى ر ئ ا   بيحمل الحوا   ير، حيح     

نححا نتححائج ئححابقة بروميححة   بيححمل الححوا   ير والشححي  بححوك، كححركةر           كحح  ال رائححة و 

من امل حم   لالت بيقان اليت   تت م ا ا م ور اليمين مقارنة ببقية الت بيقان ووذا ما اا

الرتكيد عوى وذ ن الت بحيقر عنح  عمحل مححالن التوعيحة الصححية، غ ححر  ن التوشد حون         

ورونححا وا جححراءان الرةيححة املتتححذجل حيالححه     رريححم  ن املاوومححان الصححا رجل عنححه حححول وبححاء ك   

كانت  كةر مص اقية ومو وقية ل ى ا م ور اليمين، إل  نه     غ املر بة الةالةحة. و حر     

ا ذاعححة غ مر بححة  قححل رريححم  ن ا ذاعححان اوويححة  كةححر الوئححائل ا ماوا ححة الححيت  شاعوححت    

 جل مراجاححة  وجححه القصححور غ  وئححاومت غ محححالن التوعيححة، ووححذا مححا ااححل مححن امل ححم إعححا  

او ان الوينية و وروا غ التوعية الصحية حول كورونا و توق ا شحكاليان الصححية   

 اليت  اان  من ا اليمن.  

 ك ن نتائج ال رائة    ا  ر ا املاوومان الصحية وعالقت ا ا اابية ال ر  ة بحالتدام       

 املاوومحان  ححول  جيح ا  ماراي حا  م حتو   ناملبحو حو  ال ووكيان الصحية ال حويمة، حيح   ظ حر   

 مةحل  املق محة  غ   حت  والحيت  والححرتاا،  الوقا حة  وكيشيحة  بحاملرض  ا صحابة  برعراض الاصة

 املدمنحححة، األمحححراض وذوا ال ححن  كبحححار عوحححى خ ححورجل   كةحححر كورونحححا وبححاء  بحححرن ماححرات م 

د وقحح  ئححاع ن وححذ   .بكورونححا إصححابة اشححتباد  عححراض ظ ححرن إذا املندلحح  الاححدل وضححرورجل

املاار  عوى ظ ور م توى مر شم من الئتبابة ال ووكية، األوم ونا  ر ا با  املحتةاان  

والوقا ححة  براوححا ماحح ل إ راك ال ححورجل، و رجححة شححاور       مااامححة غ  اححم ا م ححور لاللتححدا   

األاححرا  بححالقومل. ووححو  مححر ميكححن ائححتةمارد عنحح  صححيارية الرئححالة ال صححالية لحح ام ا م ححور  

إليه نتائج ال رائة من  نذل  ما  شار  كيان الصحية ا اابية، وما   كلاللتدام بال وو

ان  ااححم محا ححة األنشحح  واألئححر مححن خ ححر وبححاء كورونححا  بححرا  وااححم التمححا  املاوومححان مححن  

وئححائل ال صححال املتتوشححة، ووححذا الحح اام  ر حح  عويححه  ن  كححون ونححاك حاجححة موحححة ملاراححة     

  ئبار ا صابة و عراض ا.

رى  ن ام النا  بح اام الحو  والقوحمل لوبحح  عحن املاوومحة الحيت   حاع وم غ         من ناحية اخ

التاححر  عوححى األئححالي  املةوححى لتقويححل  ححاير وبححاء كورونححا حيحح  لبحح   ن  راعحح  التة يححة    

بر حار عك حية، خاصحة وقح        ا عالمية الرتكيد عوى وذا الح اام  ح و   يح  ل  ت حب    

ية الحيت   حببت اي حا التة يحة ا عالميحة لنتشحار وبحاء         شار املبحو ون إىل با  اآل حار النش ح  

كورونححا واملتمةوححة  ححالن القوححمل والححو ، والححيت وكمححا  شححار ماظححم املبحححو ر إىل  نححه         
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و  رايا ب    قل م توا  و  املتاو ، خاصة مم يقمل ا شباك املاحرغ وكشحق ريمحوض    

واا ماوومحان كاايحة عنحه وعحن     وذا الوباء امل تب  عامليا ل ا ا م ور اليمين من خحالل  ح  

  عراضه وكيشية الوقا ة منه .  

ومححن خححالل اختبححاران اححروض ال رائححة  ركحح  الشححرض الرئي حح  لنظر ححة اللتمححا                 

 محن  لوماوومحان  ا م حور  التما  ما ل بر إحصائية  للة ذان ار با  إاابية عالقة بوجو 

كورونحا،   وبحاء   حو  ا اابيحة  ال حووكية  موائحتبابا    والتقوي  حة  اآ  ةحة  ال صال وئائل

 ضرورجل  شايل  ور  مل األنش ة  ووذا ما   ك

 ال صالية املتاحة غ محالن التوعية الصحية لووصول اىل نتائج ااابية.  

 لوماوومحان  ا م حور  التمحا   ما ل  الة إحصائيا بر إاابية ار با  عالقة كذل  ظ رن 

 )إشحباك  لوماوومحان  التمائح م  عوحى  املح  رجل  والاوامحل  تقوي  حة وال اآ  ةحة  ال صحال  وئائل من

 .لوتنوك( اآاجة املاوومان،  وظيق غ الرريبة إشباك املاراة، غ الرريبة
وجو  احروق ذان  للحة إحصحائية بحر ماح ل التمحا        ا  ح من خالل اختبار الشروض    ا  

قملا ملتةا النحوك ومحتةاا ماح ل    واا م ور لوماوومان من وئائل ال صال اآ  ةة والتقوي  ة 

إ راك ال ححورجل وماحح ل الححو  النححا ج عححن الوبححاء. حيحح     كححن ونححاك  ححر ا ملححتةاان:       

الامر، والتاوحيم، وامل حتوا القتصحا ا الجتمحاع ، وميكحن إرجحاك ذلح  ل بياحة املوضحوك          

نش ححه ) وبححاء كورونححا ( كموضححوك صححح   تاوححمل بت   حح  حقيقحح  لصحححة ا ن ححان وحاجتححه    

و المة والصححة، ووحو  محر عحدا محن الح اام الحذا   وحاجحة الكحةا محن األاحرا  للتمحا              ل

 املاوومان حول وذا الوباء .  

 



 

 149 

التماس اجلمهور اليمين للمعلومات من وسائل االتصال التقليدية واحلديثة حول 
 سلوكية هلمجائحة كورونا وعالقته باالستجابات ال

 

 توصيات الدراسة ومقرتحات لدراسات مستقبلية:
 من خالل ما  وصوت له ال رائة من نتائج، وغ إيار ما  ق م  وص  الباحةتان لا  و : 

الرةحح   و الححاص اعتمححا  مبحح   الشححشااية غ  ايمححا  ححجل ا عححالم الححيمين ئححواء   -

 دو حح  ا م ححور باملاوومححان اوويححة الاصححة بالنتشححار، وا حصححائيان اآقيقيححة      

 بشكل م تمر.
 امل ووة املتاوقة بالوباء. الشائاان واملاوومان بين خ ة ملواج ة و شني   -
وميححة غ ظححل اآححرر والنححداك الححذا  ايشححه الححيمن ممححا ااححل   اء ا  ححان اآك      -

متواضم لوةا ة وريا مرض  عنحه  توجح  عوحى املنظمحان ال وليحة وا قويميحة وكحذا        

 خ ح  يارئحة لوصحول الح مان     بينمنظمان اجملتمم امل ن  القيام بح ور  كح  و ح   

واملاوومان وج و  التوعية إىل ا م حور، ويييح  ا انح  ا ن حان  نظحرامل ل حورجل       

 ه.نتائبالوضم وكار ية 
وئائل التواصل الجتمحاع  وصحناك اوتحوى بح ور م حان    حو         قيام النش اء غ -

  نشحرونه التوعية، و شني  الشائاان واملاوومان امل ووة محن خحالل محا  ق مونحه ومحا      

 غ وذا ا يار. جلووو ما  ت و  إنشاء راب ة  و شبكة مناصر
ان إجححراء الا  حح  مححن ال رائححان الوصححشية والتبر بيححة الححيت  تنححاول التمححا  املاوومحح  -

 .وعالقت ا باألامان الصحية
إجححراء  رائححان عححن  وظيححق شححبكان التواصححل الجتماعيححة لراححم  رجححة املناعححة         -

 النش ية ل ى ا م ور   ناء األامان.
احرتان   خحالل  األوبئحة  ححول  املاوومحان  التمحا   ئحووك  بحر  مقارنحة   رائان إجراء -

وبيئحان   انئحياق  م حتوى  عوحى  مقارنحة   رائحان  و    حا  األامحة،  عمحر  محن  متبا نة

 .اجملتمم نش   اخل متنوعة
م محة   وئحائل ك الجتمحاع   التواصحل  وئحائل  ححول  ال رائحان  محن  مد ح   إجحراء  -

 محن  اوام ح جحدء ا   ااوح ا  محا  الاامحة،  الصححية  األامحان  ماوومحان  عحن  لوبحح  
 إىل مشاركت ا   اى اليت املاوومان لنشر الصحية لوم ئ ان األامة ا صالن

 املتتوشة. واملنصان ما عال ووئائل القنوان ع 
الصح  عوى شبكة النرتنت والتاممل غ ا م عالقة وذا اوتحوى   اوتوى رائة   -

 .بانتشار الشائاان وصول لوضم يلية ملواج ت ا
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شااااا شب ا شاااااصل ا       ااااا   

 الج ماا  و وروا اا  ت    اا    

 لااار راجااال املصااا     ااا        

:  لاار    يباالق حلكاا ن   او اا    

 "را سل ملد  لل"
 

 

 علي نجادات. أ.د
اململكتتتتتة  – كليتتتتتة اجعمعةجامعتتتتتة الريمتتتتتو  -أستتتتتتا  

 االردنية اهلامشية

 أسيل نايف عبيدات
 كلية اجعمعةجامعة الريمو 
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 ملخـــص
 

ري علتى  التواصتل االجتمتاعي ودورهتا يف التتأث     شتبكات لتعّرف إىل شتائعات  ا هدفت الدراسة

استتدداما    هته  البتبكات  أكثتر   وإىللتطعيم بلقاح كورونتا   ا على درجة إقبال املواطنني

أكثتر اللقاحتات التث أثتريت حوهلتا البتائعات        إىليف نبر البائعات حول لقاح كورونا  و

( مفترد،  و لتك   400  عرب استدداع منهج املست  علتى عينتة قوامهتا      ببكاتعلى تلك ال

 تاحة باستدداع العينة امل

%( يترون أن هنتا  انتبتارا     95.2وتوصلت الدراسة إىل أن النسبة العظمى مت  املبوتوثني    

التواصتتل االجتمتتاعي  وأن درجتتة انتبتتار هتته  البتتائعات كتتبري،        شتتبكاتللبتتائعات علتتى  

التواصتل االجتمتاعي نبترا  للبتائعات      شبكات(  فيما كان أكثر 66.8%وجاءت بنسبة  

%(   أمتا بالنستبة لقوقتات    68.9( وبنسبة  Facebookالتت    هي شبكةحول لقاح كورونا 

التواصتتل االجتمتتاعي فقتتد بينتتت الدراستتة  شتتبكاتالتتث يديتتد فيهتتا انتبتتار البتتائعات علتتى  

 شبكاتأنها أوقات انتبار األمراض واألوبئة  وتبّي  أن اهلدف م  وراء نبر البائعات على 

 الرعب يف نفوس املواطنني   التواصل االجتماعي حول لقاح كورونا هو إثار،

 شتتتبكات وأشتتتارت الدراستتتة إىل أن أكثتتتر اللقاحتتتات التتتث أثتتتريت حوهلتتتا البتتتائعات  عتتترب         

(  وجتتاء يف مقدمتتة 65.1 %( وبنستتبة  AstraZenecaالتواصتتل االجتمتتاعي هتتو لقتتاح  

التواصل االجتماعي حول لقتاح كورونتا البتائعة التث      شبكاتالبائعات الث أثريت على 

 نه يسبب العقم" عند امللقوني تقول " أ

 

التواصتتتل االجتمتتتاعي  التتتتأثري  التطعتتتيم  لقتتتاح   شتتتبكاتالكلمتتتات املفتاحيتتتة: البتتتائعات  

 كورونا 
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  كدمل: 

أشكال جديدد  يف اعالدالم من دا     أدى التطور السريع يف تكنولوجيا االتصال إىل ميالد     

التواصل االجتمداال  الدأ أصدبحتظ  بدع يةدكبية ندبا  ملبدرام عدا تتمتدع يد  مد              شبكات

ذ يكتمد اللي ا اجلم ور للحتصول اللع األخبدار  إسرالة فائقة يف النةر، وس ولة االستخدام، 

ال أن اعكلومات اعتداولة الربها ليس يالضدرور   إات حول ما يدور حوهلم م  أحداث، واعكلوم

مددوادام وأفكددارام  كلومددات هدد ا اعاعمكدد  أن تتضددم    إذ مدد أن تكددون عيك ددا صددحتيحتة،  

 تفتقر إىل الدقة والصحتة وقد يكون يكض ا البار  ال  شائكات.

أصدبحتظ   ،التواصدل االجتمداال    تشدبكا وملتيجة لتطور وسائل اعالالم احلديثدة وه دور        

وتطبيقات تكنولوجيا االتصال اعختلفدة، األمدر الد       الةبكات ه ا ةر الةائكات الربتتن

مد  حيدس سدرالة االملتقدال      نةور  الرب وسائل االالالم التقليديةاع اتجكل ا تتفوق اللع الةائك

دود والقددارات  ددا تصددل عاليددر البةددر مدد   تلدد  احلدد  مّلإذ إواالملتةددار والقايليددة للتصدددي ،  

 . (1) خالل يضكة دقائ 

وم  اعمك  أن تب ر الةائكات يف أ  موق  أو ييئة اجتماالية، ولك  يكثر ه ورها      

وقظ األزمات والضغوط االجتمااليدة، ندالكوارث الطبيكيدة والنااالدات واحلدروت واملتةدار       

ت، أو تأت  متاامنة األمراض واألويئة، وقد تب ر أحياملام القب حوادث االغتياالت واعالداما

  (.2) مع يكض اعجراءات الأ تتخ ها احلكومات جتاا مكارضي 

وتكددد الةددائكات مدد  أخطددر البددواهر االجتمااليددة وأشدددها فتكددام يددالواقع االجتمدداال             

يف يتمثدل  والسياس ، ولكل السبب الرئيس ال   يق  وراء خطورت ا اللدع البنداء االجتمداال     

جراءات خاطئة تصيب القدرات الفردية إيؤد  إىل اختاذ قرارات و فقدامل ا للمصداقية، مما

وراء تندام  اعبداهر    اتوالوطنية وتكطدل لليدة اختداذ القدرار السدليم، فتكداد تكدون الةدائك        

األفدددراد يف غمدددر  األحدددداث  ّنإالسدددلبية ومبددداهر الكنددد  ملتيجدددة لدددنق  اعكلومدددات، حيدددس  

 يقددةحق اتكلومددة أن يتخدد وا مدد  الةددائك ذ يرتتددب اللددع ملقدد  اع إحيدداولون مكرفددة احلقددائ ،  

ويتكاملوا مك ا اللع ه ا األساس، وم  ه ا اعنطل  فان الةائكات الدأ تغدا احلقدائ  تدؤد      

إىل ملتائج سلبية ال تقتصدر اللدع لدال مكدر أو ملةداط نددد مد  لداالت وأملةدطة ا تمدع           

 . (3)اعختلفة 
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" جبائحتددة نوروملددا "  دأعددع، واعكروفددة يدد  وملبددرام للجائحتددة احلاليددة الددأ يكيةدد ا الكددا        

والددأ أدت إىل ضددرت اقتصدداديات الدددول وامل يددار أملبمت ددا الصددحتية وينيت ددا التحتتيددة، األمددر  

، حلدر  اونبح عاح د  اجراءات صارمة للحتد م  املتةارهإال   دفع دول الكا  إىل اختاذ 

 التوصل إىل للية متك  الةكوت م  الكود  إىل حيات ا الطبيكية.

ومع ه ور يصي  األمل يتوصل الكلماء واعختصر إىل لقاحات تكمل اللدع وقد  املتةدار         

التواصدددل  شدددبكاتال أن إصدددايات والوفيدددات الناجتدددة النددد ،    الفددداوس وتقليدددل أالدددداد اع  

االجتماال  نان هلا النصيب األنرب يف يس الةائكات حدول تلدا اللقاحدات ومددى فكاليت دا      

ى إىل يس الرالب وال الر يف ملفوس اعواطنر والتأثا اللي م يكددم  ومأمومليت ا، األمر ال   أد

اعقبددال اللددع أخدد  اعطكددوم. ومدد  هنددا جدداءت هدد ا الدراسددة لتضددطلع   مددة الوقددو  اللددع        

 اللدع  التواصدل االجتمداال  ودورهدا يف التدأثا اللدع درجدة إقبدال اعدواطنر         شدبكات شائكات 

 لتطكيم يلقاح نوروملا.ا

 مشكلة الدراسة
التواصدل   شدبكات حتظ الةائكات البار  ال  هاهر  منتةدر  اللدع ملطداق واسدع اللدع      أصب     

يصداهلا إىل شدرحية واسدكة    إاالجتماال ، فأصبح يإمكان أ  شخ  يس مكلومات خاطئدة و 

التواصددل االجتمدداال  والددأ ياتددظ    شددبكاتمدد  اجلم ددور، وملبددرام لالالتمدداد الكددبا اللددع    

يف التدأثا   ندباٌ  دوٌر الةدبكات هلد ا   مصدرام رئيسام للحتصدول اللدع اعكلومدات، فقدد ندان     

 .توّج ات  )قناالات (اللع اجلم ور وتغيا 

صددايات والوفيددات جددراءا،   ومددع االملتةددار الواسددع لفدداوس نوروملددا وازديدداد أالددداد اع          

صدايات والوفيدات   جياد لقاحات فكالة  لوق  املتةارا السريع وتقليل أالدداد اع إفكان لاامام 

ه ا اللقاحات   تك   كدال الد  الةدائكات واعكلومدات اعضدللة الدأ        الناعة الن ، إال أن

أثات حول ، والدأ أثدارت افدو  والد الر يف ملفدوس اعدواطنر حدول مددى فكاليدة ومأمومليدة           

تلا اللقاحات وما تسبب  م  لثار جاملبية، والأ يدورها أثدرت سدلبام يف يدايدة  لدة التطكديم      

لتطكديم يلقداح نوروملدا، إال أن اجل دات اعختصدة   تدّدخر       ا اللدع  اللع درجة إقبال اعواطنر

ياآلثددار اجلاملبيددة البسدديطة للقدداح يكددل   مالالم ددإج دددام يف تواليددة اعددواطنر جبدددوى اللقدداح و 

صدق وموضوالية وشفافية، مؤند  هلم يأن ه ا اللقاحات ه  السبيل الوحيد للخروج مد   

ة إىل تواليت م يكدم االلتفدات إىل الةدائكات   ضافإه ا اجلائحتة والكود  إىل احليا  الطبيكية، 
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واعكلومات اعضللة اعثار  حوهلا والأ تصدر مد  غدا أهدل الكلدم واالختصدايت والدأ تكدون        

 غايت ا إثار  افو  والقل  لدى اعواطنر.

 اعجاية اللع السؤال التال : ما دور تتجسد مةكلة الدراسة  حتاولة ع ما سب ويناًء الل     

لتطكديم  ا اللدع التواصل االجتمداال  يف التدأثا اللدع درجدة إقبدال اعدواطنر        شبكاتشائكات 

 يلقاح نوروملا.  

 
 أهمية الدراسة

 تتحتدد أهمية ه ا الدراسة استنادام عنبوري :

 اعنبور األول: األهمية الكلمية للدراسة

 تكندع يةدائكات   تنبع أهمية الدراسة يف ا ال الكلم  ملتيجة قلة الدراسدات السدايقة الدأ        

لتطكديم  ا االلدع التواصل االجتماال   ودورها يف التأثا اللدع درجدة إقبدال اعدواطنر      شبكات

الددأ تناولددظ هدد ا اعوضددو ،   مدد  الدراسددات القليلددة ذ تكددد هدد ا الدراسددة  إيلقدداح نوروملددا، 

ثدراء اعكرفدة   إفكان اليد م  تسليط الضوء اللي ، نما ميك  أن تسد م هد ا الدراسدة يف    

لرتاث الكلم ، وتوفا مكلومات جديد  للدارسر واعكنير ا إىل جديد  ملاف   ضافةإية والكلم

يف التأثا اللدع درجدة    تؤدي  شائكات شبكات التواصل االجتماال حول الدور الكبا ال   

 .لتطكيم يلقاح نوروملا م  خالل ملةر الةائكات  ختل  أملواال اا اللعإقبال اعواطنر 

 همية الكملية للدراسةاعنبور الثامل : األ

التواصدل   شدبكات مد  أهميدة اعوضدو  ملفسد  واعتمثدل يف شدائكات       األهميدة الكمليدة   تنبع      

لتطكديم يلقداح نوروملدا، وهدو     ا اللدع االجتماال  ودورها يف التأثا اللع درجة إقبال اعواطنر 

الهتمددام موضدو  جدددير يالبحتددس الكلمدد  مد  نددل الاوايددا السدديما اعالالميدة من ددا، وملبددرام ل   

اتصدددالية متطدددور  اللدددع السددداحة  أدا التواصدددل االجتمددداال  والدددأ تكدددد  ةدددبكاتاعتاايدددد ي

األردمليددة، وملبددرام لتاايددد أالددداد مسددتخدمي ا وسددرالت ا يف ملقددل وتددداول الةددائكات، السدديما    

اعتكلقة يلقاح نوروملا اللدع وجد  التحتديدد، األمدر الد   يقضد  يوجدود دراسدة للتكدر  اللدع           

 توّج ددات )قناالددات(  لتددأثا اعباشددر وغددا اعباشددر وقدددرت ا اللددع تغدديا       حددداث ا إدورهددا يف 

األردملددير يف اعقبدددال اللدددع التطكددديم يلقددداح نوروملددا، اضدددافة إىل التكدددر  إىل طبيكدددة تلدددا   

الةددائكات وماهيت ددا وأسددباي ا ومضددمومل ا، والكةدد  الدد  أهددم الكوامددل الددأ تقدد  خلدد       
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وندد لا الوصددول إىل ، رالة املتةددارهافكددر  تروجي ددا، والدددوافع الكامنددة وراء المليددة سدد 

 أفضل الطرق اعمكنة عواج ت ا واحلد م  املتةارها. 

 
 أهداف الدراسة

التواصددل االجتمدداال    شددبكاتت ددد  هدد ا الدراسددة إىل ناولددة التكددر  إىل شددائكات         

لتطكيم يلقاح نوروملا، ويتفر  م  اهلد  ا اللعودورها يف التأثا اللع درجة إقبال اعواطنر 

 لرئيس لموالة األهدا  الفرالية التالية الأ ت د  التكر  إىل:ا

 التواصل االجتماال  استخدامام يف ملةر الةائكات حول لقاح نوروملا. شبكاتأنثر   .1

 ما درجة تكرض اعبحتوثر لةبكات التواصل االجتماال ؟ .2

 التواصل االجتماال  حول لقاح نوروملا. شبكاتأهم أسبات ملةر الةائكات اللع  .3

 التواصل االجتماال  حول لقاح نوروملا. شبكاتملةر الةائكات اللع أهدا    .4

التواصدل االجتمداال  حدول     شدبكات اللدع   ونملوالية الةائكات الدأ يتكدرض هلدا اعواطند      .5

 لقاح نوروملا.

وأسددبات قبددوهلم    اعنةددور  حددول لقدداح نوروملددا ردود أفكددال اعددواطنر جتدداا الةددائكات  .6

 الدم قبوهلم هلا.

 يف اقتناالا يكدم أخ  اعطكوم. مدى مساهمة الةائكات .7

التواصددل االجتمدداال  يف ملةددر    شددبكاتدراك اعددواطنر للدددور الدد   تقددوم يدد     إمدددى   .8

 .حول لقاح نوروملا الةائكات

التواصل االجتماال  حدول   شبكاتالكوامل الأ  د م  هاهر  املتةار الةائكات اللع  .9

 لقاح نوروملا.

 األخبار حول لقاح نوروملا. التواصل االجتماال  يف ملةر شبكاتمدى مصداقية  .11

حدول   الطرق أو األساليب الأ يستخدم ا اعتصفح للتحتق  م  صددق الةدائكة أو زيف دا     .11

 .لقاح نوروملا
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 أسئلة الدراسة
 شددبكاتالسددؤال الددرئيس التددال : مددا دور شددائكات    لددعجايددة ال دداول هدد ا الدراسددة اع      

لتطكدديم يلقدداح نوروملددا؟  ا اللددعطنر التواصددل االجتمدداال  يف التددأثا اللددع درجددة إقبددال اعددوا  

 :ويتفر  ال  سؤال الدراسة الرئيس األسئلة الفرالية التالية

 ما درجة تكرض اعبحتوثر لةبكات التواصل االجتماال ؟ -1

التواصددل االجتمدداال  اسددتخدامام يف ملةددر الةددائكات حددول لقدداح    شددبكاتمددا أنثددر  -2

 نوروملا؟

جتمددداال  حدددول لقددداح التواصدددل اال شدددبكاتمدددا أهدددم أسدددبات ملةدددر الةدددائكات اللدددع  -3

 نوروملا؟

 التواصل االجتماال  حول لقاح نوروملا؟ شبكاتما أهدا  ملةر الةائكات اللع  -4

التواصدل االجتمداال     شدبكات اللدع   ونما ملواليدة الةدائكات الدأ يتكدرض هلدا اعواطند       -5

 حول لقاح نوروملا؟

 وأسدبات قبدوهلم   اعنةور  حول لقداح نوروملدا   ما ردود أفكال اعواطنر جتاا الةائكات -6

   الدم قبوهلم هلا؟

 هل ساهمظ الةائكات يف اقتناالا يكدم أخ  اعطكوم؟ -7

التواصدل االجتمداال  يف ملةدر     شدبكات دراك اعواطنر للدور ال   تقوم يد   إما مدى  -8

 ؟حول لقاح نوروملا الةائكات

التواصل االجتماال   شبكاتما الكوامل الأ  د م  هاهر  املتةار الةائكات اللع  -9

 حول لقاح نوروملا؟

التواصدددل االجتمددداال  يف ملةدددر األخبدددار حدددول لقددداح    شدددبكاتا مددددى مصدددداقية مددد -11

 نوروملا؟

 ما الطرق أو األساليب الأ يستخدم ا اعتصفح للتحتقد  مد  صددق الةدائكة أو زيف دا      -11

 ؟حول لقاح نوروملا
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 مفاهيم الدراسة
مكامليددة  إاألحاديددس واألقاويددل واألخبددار والقصدد  الددأ يتناقلدد ا الندداس دون         الةددائكات:

التحتقد  مد  صدحتت ا أو ند ي ا، فاعشدداالات تنتقدل وتنتةدر نلمدا ازداد الغمدوض وملقصددظ         

 (4) اعكلومات حول األخبار الأ تنةرها ه ا الةائكات
.  

نل مكلومة أو خرب أو ييان أو صور  أو فيديو أو مكلومدات سدواء    وتكّر  الةائكات إجرائيام:

وية يددليل يثبدظ صدحتت ا، يتناوهلدا     غدا ملصدية ل ولدة اعصددر وغدا مصدحت       مأناملظ ملصية أ

مددا يددوال  أو مدد  دون والدد   ددا  ملدد  مدد  مضددمون وتدددور حددول التطكدديم يلقدداح          إاألفددراد 

  قي  غايات مكينة. إىل نوروملا، وتتسم يالغموض واعثار ، وت د 

مواقع تكون لتمكات الكرتوملية ندبا  وتقددم لموالدة     التواصل االجتماال : شبكات

  شأمل ا تقوية التواصل والتفاالدل يدر مسدتخدم  الةدبكة االجتمااليدة      م  افدمات الأ م

م  خالل افدمات والوسائل اعقدمة مثدل الصدداقة والتكدار  واعراسدلة واةادثدة الفوريدة،       

وتكددوي  لموالددات ذات اهتمددام مةددرتك وصددفحتات لسفددراد واعؤسسددات للمةددارنة يف       

ي  نالصدددددور والفيدددددديوهات  األحدددددداث واعناسدددددبات ومةدددددارنة الوسدددددائط مدددددع اآلخدددددر   

 .(5)والربليات

لي دا  إلموالة مد  التطبيقدات يدتم الوصدول      التواصل االجتماال  إجرائيام: شبكاتوتكّر  

مدد  خددالل شددبكة االملرتملددظ تتدديح عسددتخدمي ا فرصددة التواصددل وتبددادل اعكلومددات واآلراء          

االهتمامدات  واألفكار فيمدا ييدن م، وند لا تكدوي  ا موالدات والصدداقات اعبنيدة اللدع         

اعةرتنة يدر أالضدائ ا )اجلامكدة، اعديندة، الكمدل، اع ندة(، ويقصدد ي دا يف هد ا الدراسدة           

 الفيس يوك، واتس ات، تويرت.

مستحتضر للةخ  لتكوي  مناالة يف جسم  ضد مدرض مكدر، ويتكدون    إالطاء  التطكيم:

فا ج داز اعناالدة   م  جراثيم اعرض الأ مت قتل ا أو اضكاف ا، والند دخوهلا اجلسم فإمل ا  

اللددع تكددوي  أجسددام مضدداد  عددرض مكددر وذانددر  منااليددة، مليددس يتدد نر ج دداز اعناالددة    

اعيكددروت اعمددرض فيقددوم   اعتدد  والقضدداء الليدد  فددورام الندددما يدددخل اجلسددم يف اعددر         

  .(6)الالحقة 
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طريقدة يسديطة ومأموملدة وفكالدة حلمايدة األشدخايت مد  األمدراض         ويكّر  التطكيم إجرائيدام:  

لضار  قبل التكرض هلا، وذلا ياستخدام وسائل الدفا  الطبيكية للجسدم لبنداء القددر  اللدع     ا

 ضافة إىل تقوية اجل از اعناال .  إمقاومة أمراض ندد ، 

منتج م  منتجات التكنولوجيا احليوية، ي دد  إىل تدوفا اعناالدة اعكتسدبة      لقاح نوروملا:

صداية يدالفاوس أو   ع الوقايدة مد  اع  " ويكمدل اللد  19–ضد مرض فاوس نوروملدا " نوفيدد   

 .(7)صاية  رض خطا أو الوفا  اع

ة يتصدنيك  عواج دة   ّصد تالبار  ال  مندتج تقدوم الةدرنات اعخ    ويكّر  لقاح نوروملا إجرائيام:

صداية  فاوس نوروملا واحلد م  املتةارا، ويكمل يددورا اللدع  صدر أفدراد ا تمدع مد  اع      

أفراد ا تمع، واعقصدود ي دا يف هد ا الدراسدة لموالدة      يالفاوس وملقل الكدوى لغاهم م  

اللقاحات الأ أقرت ا منبمة الصحتة الكاعيدة وحكومدات الددول اعختلفدة ي دد  الوقايدة مد         

 مرض فاوس نوروملا.

 
 املستخدمة في الدراسة ةالنظري

 تكتمددد هدد ا الدراسددة وتتمحتددور أيكادهددا والناصددرها اعختلفددة وصددياغة فروضدد ا اعتكدددد  مدد   

 ملبرية املتقال الةائكات. مكطيات

        Rumor Transmission Theoryملبرية املتقال الةائكات  

تكد ه ا النبرية م  أهم النبريات الأ تفسر املتقال الةائكات ير األفراد، ونيفيدة  

اللدددع مف ددوم القدددرات النقديدددة يف    Taylor Baknerاسددتقباهلم هلددا، وقددد االتمدددد    

ا موالدة الناقدد ،   )موالدات يف الالقدت م مدع الةدائكات:     تصني  األفدراد إىل ثدالث ل  

، ويف ضوء ذلا يتضح أن النبريدة تفدرتض   (8) (ا موالة غا الناقد ، ا موالة الناقلة

وجددود الالقددة يددر اعطددار اعكددريف وافددربات الةخصددية والتجددارت احلياتيددة مدد  ج ددة،   

ة نافيددة الدد   وقبددول الةددائكة مدد  ج ددة أخددرى، فاألشددخايت الدد ي  ميتلكددون مكرفدد      

موضددو  الةدددائكة وخدددرب  شخصدددية مباشدددر  مرتبطددة  وضدددو  الةدددائكة قدددادرون اللدددع   

التفري  ير ما هو حقيق  ومدا هدو مايد ، ويالتدال  فدإن اعكرفدة وافدرب  يدؤثران اللدع          

اللع طريقة ملقل م هلا، ف م أقل الرضة لقبدول الةدائكات،    انقبوهلم للةائكة نما يؤثر

ون قدددرات ملاقددد  ولدديس لدددي م اطددار مكددريف قددو  وال  أمددا األشددخايت الدد ي  ال ميتلكدد 
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خربات وجتارت شخصية تؤهلد م للتفريد  يدر احلقيقد  واعايد  ف دم األنثدر الرضدة         

   . (9)لقبول الةائكة

ن هناك تأثا للةائكات يكدر  يتدأثا " ندر  الدثلج"، فكنددما      إف Baknerووفقام لنبرية      

ه ا يفتح ا ال لتأثا " نر  الثلج" مد    نإى الفرد فلد تتف  الةائكة مع اعكتقدات اعوجود 

   .(11) الفردحيس تداخل األفكار اجلديد  مع األفكار اعوجود  لدى 

والندما يتكرض الفرد لةدائكات ال تتناسدب مدع مكتقداتد  يةدكل نامدل حيد   اجلداء              

كات الددأ ال الد   يتكددارض مدع مكتقداتدد ، أو يةدكل املتقددائ  ينسدع اعكلومددات يةدأن الةددائ     

أن الةخ  غا القدادر اللدع النقدد مييدل      Baknerتتناسب مع ما نان يكتقد، نما يؤند 

طدارا الفكدر  وأحكامد  واجتاهاتد ، أ  أملد       إإىل التك   يةأن الةائكات مليس تناسب 

 يف الةائكة ثم ينقل ا. لا أو ُيكّديةّو

ا الةدائكات وتدأثا ذلدا اللدع     أن هناك الالقة ير الطريقة الأ تنقل ي  Baknerوأضا       

الناقلدة"، وحدددت النبريدة اجتداهر      –غا الناقدد    –دراك ا موالات الثالثة هلا " الناقد  إ

لنقل الةائكة، األول يقول أن الةائكة تنقل م  شخ  إىل شخ ، أما الثامل  فداى أملد  قدد    

، Multiple- interaction networkيتم ملقدل الةدائكة مد  خدالل شدبكات تفاالدل متكددد         

ن الةائكة تنتقل م  خالل أنثر م  مصدر، وه ا االجتاا جيكل التحتق  مد  الةدائكات   إأ  

 .(11) والتمييا ير اعاي  واحلقيق  أنثر صكوية

وتفرتض النبرية وجود الالقة ير طريقة ملقل الةائكات وقبوهلا، فالةائكات الدأ تنتقدل        

لقبدول يسدبب صدكوية التحتقد  من دا ومكرفدة       م  خالل شبكة تفاالل متكددد  أنثدر الرضدة ل   

ذا طبقنا ذلدا اللدع مواقدع    إمصدرها، ياعضافة إىل صكوية التمييا ير احلقيق  واعاي ، و

التواصل االجتماال  فان الةدائكة تصدل إىل الفدرد الد  طريد  مصدادر متكددد  جتكلد  فريسدة          

 للةائكات، ويالتال  يصكب التأند م  صحتت ا.

منوذجددام خاصددام ياملتةددار الةددائكات اللددع شددبكات التواصددل     رونولخدد Liu وقددد طددّور     

الدداد  إاالجتمداال ، وهدو مندوذج إالدداد  ملةدر الةدائكات والد   رنددا خصيصدام اللدع جائيدة "          

"، وال   يكد  الرتنيدا اللدع الةدخ  الثدامل  الد   تكدرض للخدرب         Retransmissionالنةر 

الداد  النةددر  إصدبحتظ لليددة  الد   ملةدرا الةددخ  األول اللدع مواقددع التواصدل االجتمدداال ، فأ    

قوية ويسيطة يف ملفس الوقظ لنةر الةائكات، وقد أوضدح النمدوذج أن هنداك ثدالث خطدوات      

 .(12) يف الملية ملةر الةائكات يوضحت ا اجلدول التال 
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 .ياملتةار الةائكات اللع شبكات التواصل االجتماال  ايتورفاق  اف Liuج منوذ

التواصل  شبكاتخطوات املتةار الةائكات اللع 

 االجتماال 

                                                            مناذج

" تكّرض Exposureالتكّرض  افطو  األوىل:

 الةخ  اعتلّق  للمكلومة

 اعكتوية اللع اعوقع".

وقراء   Log Inإىل موقع دخول لا 

 اعكلومة أو الةائكة.

" الةخ   Adoptionالتأثر  افطو  الثاملية: 

 عتلّق  للمكلومة يةكر ياالقتنا  ي ا ".ا

الةكور اللع األقل ياالقتنا   حتتوى 

 اعكلومة.

"  Retransmissionالاد  النةر إ افطو  الثالثة:

 الةخ  اعتلّق  للمكلومة

ذا نان سيكيد ملةرها لآلخري  اللع إحيدد ما 

 اعوقع".

الاد  ملةر اعكلومة يالقيام يالضغط إ

 اللع زر

Forward, Share,… etc. 

 .(13)اللع منوذجر  ئ الاد  ملةر الةائكات" يف يناإواالتمد منوذج "           

ويدداألخ  يف اجلائيددة  وزمالئدد " افددايت ينةددر الةددائكات،   OH" منددوذج  النمددوذج األول: .1

افاصة خبصائ  الرسائل الأ تتضم  شائكات والأ م  اةتمل أن ينةرها األفراد، ثدم  

الاد  ملةر الةائكات" اللع السبب الد   جيكدل مد  األشدخايت الد ي       إ"مت الرتنيا يف منوذج 

 يتكرضون لةائكة يكين ا متأثري  لدرجة جتكل م يقومون يإالاد  ملةرها.

 شددبكاتوزمالئدد " الكوامددل الددأ تكمددل اللددع املتةددار الةددائكات اللددع      OHوفّسددر منددوذج "  

 .(14)التواصل االجتماال ، ومت التأنيد اللع مخسة الناصر 

والد   يككدس احلالدة اعااجيدة السدلبية الدأ حيملد ا         : Anxiety الضدطرات القل   ا . أ

 .Senderملاشر الةائكة 

ذا نددان ملاشددر الةددائكة   إوهددو يكدد  مددا    :Source Ambiguityغمددوض اعصدددر    . ت

 يستوالب مدى صدق الرسالة وأصل ا.

وال   يتكل   دى وضوح نتوى الرسالة  : Content Ambiguityغموض اةتوى  . ت

 ملفس .
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والد     :Personal involvementارتباط الةخ  ياعوضو  "األهمية يالنسبة ل "  . ث

 يك  مدى أهمية الةائكة للةخ .

يفددرتض النمددوذج أن الرسددائل    :Directed messagesالرسددائل اعباشددر  اعوج ددة    . ج

ن توجي  الرسائل اعباشر  تقلل مد   إاعباشر  أنثر احتماالم ألن تكون شائكات، حيس 

ليدد  مدد  التحتقدد  مدد  مصددداقية الرسددالة، وتايددد مدد  احتماليددة ملةددر           إسددل  فددريت اعر 

األشددخايت للمكلومددات، وقددد اتضددح وجددود تددأثا مكنددو  مدد  الناصددر" القلدد ، غمددوض      

اعصدددر، املدددماج الةددخ "، اللددع املتةددار الةددائكات، يينمددا   يتضددح تددأثا الددامل           

 "غموض اعضمون، الرسائل اعباشر ".

ن اعرحلددة األوىل الملتةددار الةددائكات هدد " مدديالد الةددائكة اللددع     إفددوطبقددام هلدد ا النمددوذج        

اعرحلدة الثامليدة مد  تلدا     اللدع  Liu et. al(15 )   شدبكات التواصدل االجتمداال " يينمدا رندا     

الددددداد  النةدددددر إالكمليدددددة، وهددددد  "املتةدددددار الةدددددائكة اللدددددع ملطددددداق أندددددرب" ملتيجدددددة المليدددددة  

Retransmission  نثر احتماالم عالاد  النةر.يضاح الكناصر الأ جتكل الةائكة أإمع 

 Elaborationمندوذج  الاد  ملةر الةائكات" أيضدام اللدع   إاالتمد منوذج "  النموذج الثامل :  .2

Likelihood Model     الد   وضدكPetty. Cacioppo   والد   يفدرتض أن    1986الدام

خددالل ذلددا  ومدد “ Central Routeمددا يواسددطة "طريدد  رئدديس إمتلقدد  الرسددالة ميررهددا 

تلقدد  يفكددر يةددكل نددبا يف احلجددج الددأ تتضددمن ا الرسددالة، ويف جددود    ن اعإالطريدد  فدد

" مثدل   Pripheral Routeفرالد   وقد ميررها اعتلقد  مد  خدالل "طريد      أالرسالة ملفس ا، 

مصداقية مصدر الرسالة، ألمل  يكون هناك ملق  يف اعكلومات اعثبتة واعتحتق  م  صحتت ا 

 يف مثل تلا األوقات.

 الدراسات السابقة
 م الباحثان  راجكة الرتاث الكلم  اعتكل   وضو  الدراسة اللع نوي  هما:قا

 أواًل: الدراسات العربية
الالن يف مواج دة األزمدات: أزمدة فداوس     (، يكنوان " دور اع2021) (16)دراسة الكاص  .1

هدفظ م  خالل تب  مف وم اعسؤولية االجتماالية"،  COVID 19نوروملا اعستجد 

لتكر  إىل الدور ال   يقوم ي  اعالالن  ختل  أشكال  يف مواج دة   اإىله ا الدراسة 

( مدد  خددالل تددب  مف ددوم اعسددؤولية    COVID 19أزمددة فدداوس نوروملددا اعسددتجد )  
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االجتمااليددة، وتنتمدد  هدد ا الدراسددة إىل الدراسددات الوصددفية، واالتمدددت اللددع اعددن ج         

تطبيد  الدراسدة اللدع اليندة      االسدتباملة أدا  للدراسدة، ومت   انالتحتليل ، واسدتخدم الباحثد  

ر م   تلد  األالمدار   ّصتر وغا اعخّصت( مفرد  م  متلق  االالالن اعخ100قوام ا )

استخدام اعصمم اعالالملد  السدرتاتيجية   أن وم  نال اجلنسر، وتوصلظ الدراسة إىل 

التباالد االجتماال  وتطبيق ا يف اعالالن يساهم يف افروج يتصميم إالالملد  توالدو  ذو   

ميكدد  توهيدد  اعالددالن إجياييددام يكافددة أملواالدد   ددا حيقدد     ، نمددا ر  مبتكددر فكدد

أن ،  إضدافة إىل امكامليدة   التوالية ا تمكية ننو  م  اعساهمة واعسؤولية االجتماالية

يسدداهم اعالددالن يكافددة أمناطدد  يف التواليددة وتغدديا سددلوك اجلم ددور اعتلقدد  مدد  خددالل   

 .الرسائل اعالالملية يف أ  وسيلة إالالملية

(، يكنددوان " دور اعالددالم يف مواج ددة األويئددة واألمددراض  2020) (17)دراسددة الةددرمان  .2

لتكدر  إىل أهميدة   ا إىل ، هددفظ هد ا الدراسدة   اعكدية: وياء فاوس نوروملا منوذجام "

اعالددالم الصددحت  ودورا يف ملةددر الددوال  يطددرق الوقايددة مدد  األويئددة واألمددراض اعكديددة،   

أ رافقددظ ه ددور ويدداء فدداوس نوروملددا ومكرفددة    وندد لا التكددر  اللددع الةددائكات الدد  

توج ات دا، وتنتمدد  هد ا الدراسددة إىل الدراسدات االسددتطالالية، واالتمددت اللددع اعددن ج     

اعسحت ، واستخدم الباحس االستباملة أدا  للدراسة، ومت تطبي  الدراسة اللع الينة مد   

يد ، وتوصدلظ   اعختصر والباحثر والكتات واعالالمير اللع اعسدتوير الكداع  والكر  

الدراسدة إىل أن وسدائل اعالددالم التقليديدة تتمتدع يثقددة أندرب لددى اجلم ددور مد  وسددائل        

أن يكدددض احلكومدددات الكاعيدددة   و ،التواصدددل االجتمددداال  اعسدددتحتدثة خدددالل األزمدددات   

والكريية ال تتكامل يةفافية ووضوح مدع وسدائل اعالدالم أوقدات األزمدات، واختد ت مد         

أسدد مظ وسددائل  ، نمددا وقايت ددا اللددع وسددائل اعالددالم  ويدداء نوروملددا ذريكددة لتةددديد ر  

اعالددالم إىل حددد نددبا يف ملةددر الددوال  الصددحت  يطددرق الوقايددة مدد  مددرض نوروملددا،     

وفتحتظ ا ال اللع حنو واسع لتبادل اآلراء يدر اعختصدر حدول أفضدل الطدرق للوقايدة       

 من  والتكامل مك .

ع التواصدددل االجتمددداال  (، يكندددوان " الةدددائكات يف مواقددد2019) (18)دراسدددة النمدددرات  .3

هددفظ هد ا الدراسدة إىل التكدر  إىل الةدائكات يف      وتأثاات ا اللع اجلم ور األردمل "، 

اجلم دور األردملد ، وتنتمد  هد ا الدراسدة       اللعشبكات التواصل االجتماال  وتأثاات ا 

االسدتباملة   انإىل الدراسات الوصفية، واالتمدت اللع اعدن ج اعسدحت ، واسدتخدم الباحثد    
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( مفدددرد  مددد  اجلم دددور 400راسدددة، ومت تطبيددد  الدراسدددة اللدددع اليندددة قوام دددا ) أدا  للد

 املتةدار الةدائكات يف شدبكات التواصدل االجتمداال      أن األردمل ، وتوصلظ الدراسة إىل 

يكدد الفيسددبوك مد  أيدرز شددبكات    ، نمدا  (46.3%درجدة ندبا  جدددام ينسدبة )    احتدل 

دا  ملةددر الةددائكات يف  أن أهدد، و%(84التواصددل االجتمدداال  ملةددرام للةددائكات ينسددبة )  

شدبا  فضدول اجلم دور حدول قضدايا ت مد  وجداءت        إشدبكات التواصدل االجتمداال  هد      

 (.26.3%ينسبة )

 ثانيًا: الدراسات األجنبية
 ,Covid-19 ", Fake news "(، يكنوان:2021) Franco et.al (19) دراسة .1

and vaccines: should Regulation Be implemented? 

 بار الكاذية واللقاحات، هل جيب تطبي  اللوائح؟" األخ19" نوفيد 

خاصدة   -مثدبط   –لتكر  إىل دور اعكلومات اعضدللة نكامدل   ا إىل هدفظ ه ا الدراسة     

النددد ملةددرها يواسددطة اع نددير الصددحتير، وندد لا مدددى قبددول اعددواط  للتدددايا يف هدد ا         

حتليلددد ، واسدددتخدم الصددددد، وتنتمددد  إىل الدراسدددات الوصدددفية، واالتمددددت اللدددع اعدددن ج الت  

( مفدرد ،  26.567الباحثون االستباملة أدا  للدراسة، ومت تطبي  الدراسة اللع اليندة قوام دا )  

اعكلومدات الدوارد  مد  وسدائل اعالدالم،      يوتوصلظ الدراسة إىل أن اعواطنر ال يثقدون ندثاام   

ألنثدر  أن الةدكوى ا ، وقددرت ا اللدع متييدا األخبدار الكاذيدة مد  احلقيقدة       ي يثقدون ال أمل م إ

هد  افدو  مد  اآلثدار اجلاملبيدة، ومددى سدالمة         Covid-19شيوالام اعتكلقة يدالتطكيم ضدد   

تكتدرب مواقدع التواصدل االجتمداال      ، نمدا و جدراءات مواج دة هد ا افدو     إوفكالية اللقداح، و 

 ( م  األخبار الكاذية اللع مواقك ا.89%مسؤولة يف الغالب ال  املتةار )

 A First look at Covid-19 "يكنوان: et.al Singh (21) (2020،)دراسة  .2

information and misinformation sharing on Twitter "  

 مةارنة اعكلومات واعكلومات افاطئة اللع تويرت" 19" ملبر  أولية اللع نوفيد 

لتكددددر  إىل تددددأثا موقددددع تددددويرت اللددددع اجلم ددددور أثندددداء        ا إىل هدددددفظ هدددد ا الدراسددددة       

ملةدددددر وتدددددداول   مالدددددوال  واعكلومدددددات يدددددر اجلم دددددور أ  جائحتدددددة نوروملدددددا سدددددواء ينةدددددر   

الةدددددائكات واعكلومدددددات افاطئدددددة، وتنتمددددد  هددددد ا الدراسدددددة إىل الدراسدددددات الوصدددددفية،    

واالتمددددددت اللدددددع اعدددددن ج التحتليلددددد ، واسدددددتخدم البددددداحثون  أدا   ليدددددل اعضدددددمون، ومت    

( مدددددد  التغريدددددددات اعتكلقددددددة يددددددد 2.792.513تطبيدددددد  الدراسددددددة اللددددددع الينددددددة قوام ددددددا ) 
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Covid- 19    وتوصددددددلظ 2020مددددددارس  15إىل  2020يندددددداير 16يف الفددددددرت  مدددددد ،

ذ إالدددددم وجددددود رقايددددة اللددددع مواقددددع التواصددددل االجتمدددداال ،  ملتددددائج مفادهددددا الدراسددددة إىل 

حدددددى اعنصددددات الرئيسددددة لنةددددر وتددددداول الةددددائكات وافرافددددات إشددددكلظ تلددددا اعواقددددع 

ر افددددو  والقلدددد  واعكلومددددات اعغلوطددددة واعضددددللة حددددول الفدددداوس، وناملددددظ سددددببام لنةدددد 

أسددددد مظ مواقدددددع التواصدددددل االجتمددددداال  يف تواليدددددة اجلم دددددور   ، نمدددددا ويدددددر اجلمددددداها

جدددراءات الواجدددب اتباال دددا يف   يكيفيدددة التكامدددل مدددع الفددداوس، وسدددبل الوقايدددة منددد ، واع    

 حال ه ور أالراض الفاوس.

 Social media and vaccine "(، يكندوان:  2020) Puri et.al (21)دراسدة   .3

hesitancy: New updates for the era of covid-19 and 
globalized infectious diseases " 

 19 _" وسائل التواصل االجتماال  والرتدد يف أخ  اللقاحات:  ديثات جديد  لكصر نوفيد

 .واألمراض اعكدية اعكوعة "

اصدددددددل لتكدددددددر  إىل اعوقدددددد  احلدددددددال  عنصددددددات التو  إىل ا هدددددددفظ هددددددد ا الدراسددددددة       

مكامليدددة إاالجتمددداال  يف ملةدددر الدددرتدد يةدددأن اللقددداح واستكةدددا  افطدددوات التاليدددة يف      

اسددددتخدام وسددددائل التواصددددل االجتمدددداال  لتحتسددددر نددددو األميددددة الصددددحتية وتكايددددا ثقددددة       

التطكيم، وتنتمدددد  هددد ا الدراسدددة إىل الدراسددددات الوصدددفية، واالتمددددت اللددددع     يددد اجلم دددور  

ملة أدا  للدراسددددة، ومت تطبيدددد  الدراسددددة  اعددددن ج التحتليلدددد ، واسددددتخدم البدددداحثون االسددددتبا   

( مفدددددرد  مددددد  مسدددددتخدم  وسدددددائل التواصدددددل االجتمددددداال    1600اللدددددع اليندددددة قوام دددددا ) 

ولدددددي م تصددددورات حددددول التطكدددديم ضددددد فدددداوس الددددورم احلليمدددد  البةددددر ، وتوصددددلظ        

أدى  اسدددتمرار ه دددور األمدددراض الدددأ ميكددد  الوقايدددة من دددا ياللقاحدددات       أن الدراسدددة إىل 

حتة الكاعيددددة لتحتديددددد تددددردد اللقاحددددات ياالتبددددارا ت ديدددددام رئيسددددام   إىل ه ددددور منبمددددة الصدددد 

ملدددد  ميكدددد  إيف ضددددوء الكصددددر الرقمدددد  الدددد   ملةدددد دا، ف  ، نمددددا وأملدددد  لصددددحتة الكددددا 

للمرضددددع الوصددددول إىل اعكلومددددات الصددددحتية مدددد  خددددالل لموالددددة متنوالددددة مدددد  اعصددددادر   

 مدددددع ازديددددداد شدددددكبية ، وأملددددد  ملرتملدددددظ ومنصدددددات الوسدددددائط االجتمااليدددددة  دددددا يف ذلدددددا اع

منصدددات التواصددددل االجتمدددداال  اللددددع الصددددكيد الكدددداع ، نددددان هندددداك تاايددددد يف مراقبددددة  

الصددددحتة الكامددددة فيمددددا يتكلدددد  يتددددأثا اةتددددوى اعضدددداد للتلقدددديح اللددددع تيددددار احلرمددددان مدددد   

 اللقاح.
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 Vaccine hesitancy "، يكندوان:   Carrieri & Madio, Principe (22) (2019)دراسة  .4

and fake news: quasi- experimental evidence from Italy " 

 يطاليا "إ" الرتدد يف أخ  اللقاح واألخبار الاائفة: دراسة شب  جتريبية م  

لتكدددر  إىل تدددأثا ملةدددر اعكلومدددات افاطئدددة اللدددع مكددددالت   ا إىل هددددفظ هددد ا الدراسدددة     

 2012يطاليدا مد  خدالل اسدتخدام الدراسدة شدب  التجريبيدة الدأ حددثظ الدام           إالتحتصر يف 

وجود صلة سببية ير لقاح احلصدبة والنكدا  واحلصدبة األعامليدة والتوحدد       إشاالةا مت الندم

وال   ملتج الن  اخنفاض مكدالت  صر األطفال جلميع أملوا  اللقاحدات، وذلدا مد  خدالل     

لثددار األخبددار اعايفددة واعكلومددات افاطئددة اللددع مكدددالت التحتصددر     لددعتقددديم دليددل سددب  ال 

اسدددات الوصدددفية، واالتمددددت اللدددع اعدددن ج التحتليلددد ، واسدددتخدم   ياللقددداح، وتنتمددد  إىل الدر

( مالحبدة غدا   215ومت تطبيد  الدراسدة اللدع اليندة قوام دا )     ن، موالباحثون أدا   ليل اعض

مفقود ، وتوصلظ الدراسة إىل أن اعكلومات افاطئة سبب خطا فيما يتكلد   سدألة الدرتدد    

وم اللع األخبار الكاذية واعكلومدات افاطئدة اللدع    غالبام ما يتم إلقاء الل، وأمل  يف أخ  اللقاح

وسائل التواصدل االجتمداال  ياالتبارهدا سدببام يف اخنفداض مكددالت التطكديم يف عيدع أحنداء          

 الكا .

 التعليق على الدراسات السابقة
 ميك   ديد موقع الدراسة احلالية م  الدراسات السايقة يف ضوء النقاط التالية:

 الدراسة أوالم: موضو  ولتمع

يف موضدو    انتتف  ه ا الدراسة مدع عيدع الدراسدات السدايقة الدأ استكرضد ا الباحثد             

التواصل االجتماال ، يينما ختتل  ه ا الدراسدة الد  ملباات دا مد       شبكاتالةائكات اللع 

التواصدل االجتمداال     شدبكات مل ا تبحتدس يف موضدو  شدائكات    إحيس لتمع الدراسة حيس 

لتطكيم يلقداح نوروملدا، حيدس   تتطدرق     ا اللعاللع درجة إقبال اعواطنر ودورها يف التأثا 

 أ  م  الدراسات السايقة إىل دراسة ه ا ا تمع.

 ثامليام: اعن ج الكلم  للدراسة

وتةدداي ظ الدراسددة مدد  حيددس اسددتخدام اعددن ج الوصددف  اعسددحت  مددع دراسددة النمددرات             

(، ودراسدة  2021) Franco(، ودراسة (2021(، يينما اختلفظ مع دراسة الكاص  2019)
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Singh (2020 ودراسددددددة ،)Puri (2020 ودراسددددددة ،)Currieri ((2019   مدددددد  حيددددددس

 استخدام اعن ج الوصف  التحتليل .

 ثالثام: أدا  الدراسة

تةاي ظ الدراسة احلالية مع عيع الدراسات السايقة م  حيس استخدام االستباملة أدا        

 Currieri(، ودراسدة  2020) Singhات، يينما اختلفدظ مدع دراسدة    جلمع البياملات واعكلوم

  ليل اعضمون. ترالدراس اترحيس استخدمظ ه( 2019)

 حدود استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
 -ذ تدبر  إم  الدراسات السايقة يف اختيار النوان مناسدب للدراسدة،   ان استفاد الباحث      

جود دراسة يف اعوضو  وا ال ملفس ، فلم تتناول أ  دراسة نلية الدم و -  ماحسب اللم

التواصل االجتماال  ودورها يف التدأثا اللدع درجدة إقبدال      شبكاتسايقة يف األردن شائكات 

 لتطكيم يلقاح نوروملا.ا اللعاعواطنر 

لي ددا الدراسددات السددايقة يف صددياغة   إوندد لا مت االسددتفاد  مدد  النتددائج الددأ توصددلظ          

أهددم اعندداهج   إىلعةددكلة البحتثيددة وأسددئلة وأهدددا  وفددروض الدراسددة احلاليددة، والتكددر      ا

واألساليب الكلمية اعستخدمة يف الدراسات السايقة واختيار اعدن ج الكلمد  وا تمدع والكيندة     

ملبريات االتصال اعناسبة عوضو  الدراسدة حيدس مت    إىلاعناسبة للدراسة، ون لا التكر  

املتقدال الةدائكات، واالطدال  اللدع نيفيدة توهيد  النبريدة يف البحتدس، ولكدل           اختيار ملبرية

أهددم مددا مييددا الدراسددة احلاليددة الدد  غاهددا مدد  الدراسددات السددايقة أمل ددا تبحتددس يف موضددو      

 اللدع التواصدل االجتمداال  ودورهدا يف التدأثا اللدع درجدة إقبدال اعدواطنر          شدبكات شائكات 

ردملير أصبحتوا يتكرضون لكم هائل مد  اعكلومدات   لتطكيم يلقاح نوروملا، ال سيما وأن األا

والدأ تتسدم يف أغلدب األحيدان يافتقارهدا إىل الدقدة والصدحتة         الةبكاتالأ تنةر الرب تلا 

 والت ويل واعبالغة، األمر ال   استوجب اجراء مثل ه ا الدراسة.

 نوع الدراسة
، والدأ ترندا   Descriptive Researchتنتم  ه ا الدراسة إىل حقل البحتدوث الوصدفية        

 (.23 (مكينةاللع وص  طبيكة ومسات وخصائ  ولتمع مكر أو قضية 

وتسددتخدم الدراسددات الوصددفية لتوصددي  خصددائ  البددواهر نددل الدراسددة و ديددد درجددة   

، (24) االرتبدداط يددر اعددتغاات وافددروج يتنبددؤات حددول مصددادر وتطددوير البدداهر  يف اعسددتقبل 
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التواصدل االجتمداال  ودورهدا يف التدأثا      شدبكات رفدة شدائكات   وتسكع ه ا الدراسدة إىل مك 

 لتطكيم يلقاح نوروملا.ا اللعاللع درجة إقبال اعواطنر 

 منهج الدراسة
يدددد  " جتميددددع مددددنبم    قصدددددا اللددددع مددددن ج اعسددددح، ويُ  ميف دراسددددت  اناالتمددددد الباحثدددد      

للحتقددددائ  الدددد  عاالددددة مكينددددة، إذ تكتمددددد مكبددددم اعسددددوح مدددد  الناحيددددة الكلميددددة اللددددع           

اعكتويدددة واعقايلدددة مددد  أجدددل عدددع أملدددوا  مددد  البياملدددات الكميدددة          ةاسدددتمارات االسدددتبامل 

الئمدددة هلددد ا اعويكدددد هددد ا اعدددن ج مددد  أملسدددب اعنددداهج الكلميدددة   ، (25)الدددأ ميكددد   ليلددد ا" 

التواصدددددل  شدددددبكاتالدراسدددددة ملبدددددرام لوجدددددود ملقددددد  يف اعكلومدددددات اعتكلقدددددة يةدددددائكات   

لتطكددددديم يلقددددداح ا اللدددددعة إقبدددددال اعدددددواطنر االجتمددددداال  ودورهدددددا يف التدددددأثا اللدددددع درجددددد 

نوروملددددا، ويددددتم مدددد  خاللدددد  عددددع البياملددددات واعكلومددددات الدددد  البدددداهر  قيددددد الدراسددددة      

نمددددا هدددد  يف الواقددددع مدددد  أجددددل التكددددر  إىل طبيكت ددددا وجواملددددب القددددو  والضددددك  في ددددا   

 للوصول إىل تصور قد يؤد  إىل احداث تغيا نل  أو جائ  اللع الباهر .

 مجتمع الدراسة 
صددد يدد  " اعةدداهدات موضددو  الدراسددة، وهدد  نافددة مفددردات ا تمددع اعددراد     ويق

وتكدون لتمدع الدراسدة مد  عيدع اعدواطنر األردملدير اعقديمر داخدل حددود           ، (26)دراست "

 جراء الدراسة.إاعملكة األردملية اهلامشية وقظ 

  عينة الدراسة
مدددع الدراسدددة متثددديالم  هددد " اجلددداء الددد   اتدددارا الباحدددس وفددد  طدددرق نددددد  لتمثيدددل لت   

( مفدددددرد  مددددد  اعدددددواطنر األردملدددددير  400وتكوملدددددظ الكيندددددة مددددد  ) ، (27) اللميدددددام سدددددليمام"

اعقددديمر داخدددل حددددود اعملكدددة األردمليدددة اهلامشيدددة، وذلدددا مددد  خدددالل اللجدددوء إىل الكيندددة    

ة، وهددد  الكيندددة الدددأ جيري دددا الباحدددس اللدددع األشدددخايت الددد ي  ُيتددداح مقدددايلت م يف       اعتاحددد

ا موالدددات، وتكتمدددد هددد ا الطريقدددة اللدددع سددد ولة الوصدددول إلدددي م واتصدددال     التجمكدددات أو 

الباحدددس ي ددددم، نتوزيددددع االسددددتباملة اللددددع جرويددددات الواتسددددات والفيسددددبوك وغاهددددا مدددد   

مواقدددع التواصدددل االجتمددداال  مددد  خدددالل رايدددط إلكرتوملددد  مصدددمم اللدددع موقدددع جوجدددل           

؛ اللي دددا، وأن مددد  صدددادف  رايدددط االسدددتباملة أمكنددد  اعجايدددة    Google Driveدرايددد  

 وميك  استكراض مربرات اختيار الكينة، يالتال :
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 الوصول إلي ا.ملبرام لتيسرها وس ولة  .1

لكرب لتمدع الدراسدة وندوديدة الوقدظ واعمكامليدات للوصدول إليد ، ولد لا مّت          .2

 استخدام ا الختصار الوقظ واجل د والتكالي .

مددد اللددع أسددلوت  الرغبددة يف الوصددول إىل ملتددائج دقيقددة ياالسددتدالل اعحصددائ  اعكت   .3

 الكينة اعتاحة، ملبرام لتجاملس ا تمع اعدروس.

أما ال  طريقة سحتب الكينة فقد تتبع الباحس يف سدحتب الكيندة األسدلوت اعحصدائ  اعسدتند      

يف  ديدد   (Morgan)مورغدان   إىل حسات حجم الكينة م  ا تمع األصل ، وفقدام جلددول  

هدام  افطدأ أو مسدتوى الداللدة اعحصدائية،      حجم الكيندة، ووفقدام عكادلدة مسدتوى الثقدة، و     

 والدد األفراد الكل  يف ا تمع نل البحتس أو الدراسة، وذلا وفقام للمكادلة التالية:

 

 

 حيس إّن:

 

 

Z  الدرجة اعكيارية =(Z-SCORE) (  95اعناهر  عستوى الثقة اةدد، والأ تساو.)% 

є (  1.15= هام  افطأ، وال   يساو.) 

Nفراد الكل  يف ا تمدع ندل البحتدس أو الدراسدة، وهدم ا تمدع األردملد  وفقدام         = الدد األ

 (.11.311.861، والبالغ الددهم )2122لبياملات دائر  اعحصاءات الكامة األردملية لكام 

P           ملسددبة لتمددع البحتددس أو الدراسددة مدد  الكدددد الكلدد  للسددكان، وهددم الدد ي  تددرتاوح =

 (.74-21أالمارهم ما ير )

%(؛ أمددا 55.7مددا سددب ، فددإّن ملسددبة لتمددع الدراسددة مدد  ا تمددع األصددل ، هدد : )  ويندداًء اللددع

 ( مفرد .411حجم الكينة وفقام ل لا، هو: )

 

Z
2×p (1-p) 

Є2 

Z
2×p (1-p) 

Є2
N 

1+ 

N = 
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 .افصائ  الدميوغرافية لكينة الدراسةويوّضح اجلدول التال  

 .افصائ  الدميوغرافية لكينة الدراسة (1)رقم جدول 

 النسبة % التكرار الفئة اعتغا

 جتماال النو  اال

 61.8 247 ذنر

 38.3 153 أملثع

 111% 411 ا مو 

 الكمر

 1.8 7 سنة 21أقل م  

أقل م    -سنة  21م  

 سنة 31
125 31.3 

أقل م    -سنة  31م  

 سنة 41
112 25.5 

أقل م   -سنة   41م  

 سنة 51
84 21.1 

 21.5 82 سنة فأنثر 51 

 111% 411 ا مو 

 اعؤهل الكلم 

 21.8 87 ملوية الامة فما دونثا

 12.1 48 ديلوم متوسط

 43.5 174 يكالوريوس

 22.8 91 دراسات الليا

 111% 411 ا مو 
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 اةافبة 

 16.3 65 المان 

 7.2 29 الارقاء

 1.1 4 البلقاء

 4.3 17 اعفرق

 61.3 241 إريد

 4.1 16 جرش

 1.8 3 مأديا

 4.1 16 الجلون

 1.2 5 الكرك

 1.2 1 الكقبة

 1.5 2 مكان

 1.2 1 الطفيلة

 %111 411 ا مو 

 

 أداة الدراسة
ذ تكددد إاالسددتباملة أدا  رئيسددة جلمددع اعكلومددات مدد  الينددة الدراسددة،       اناسددتخدم الباحثدد      

االستباملة " أحدد األسداليب اعسدتخدمة جلمدع يياملدات أوليدة أو أساسدية أو مباشدر  مد  الكيندة           

  عيع أفراد لتمع الدراسة ال  طري  توجي  لموالدة مد  األسدئلة اةددد      اعختار ، أو م

حقددددائ  مكينددددة، أو وج ددددات ملبددددر اعبحتددددوثر  إىلاعكددددد  مسددددبقام، وذلددددا ي ددددد  التكددددر  

 .(28)واجتاهات م، أو الدوافع والكوامل واعؤثرات الأ تدفك م إىل تصرفات سلونية مكينة "
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 اختبار الصدق والثبات

 ةملصدق االستبا

، ولتحتقيد    (29)" صدالحية أدا  الدراسدة عدا وضدكظ لقياسد  "       ةويقصدد يصددق االسدتبامل         

  ا يل : انذلا قام الباحث

 الصدق الباهر  لسدا  )صدق اةكمر(

ويقصد يالصدق الباهر  " الد   ي دد  للتأندد مد  أن الكبدارات واألسدئلة اعتضدمنة               

تدددؤد  إىل عك دددا يدقدددة، أو قيددداس اعدددتغاات قياسدددام      يف أدا  عدددع اعكلومدددات ميكددد  أن  

 صحتيحتام، وهو ما يدتم الد  طريد  دراسدة نتويدات أدا  عدع اعكلومدات أو قياسد ا وتقومي دا         
(31). 

اللددع لموالددة مدد  اةكمددر مدد  أسددات      ةيكددرض االسددتباملان ويندداًء الليدد  قددام الباحثدد       

مدددى اتفدداق م اللي ددا، والتأنددد مدد  أمل ددا  اعالددالم ذو  افددرب  يف البحتددوث اعالالميددة عكرفددة

عيددع  لدع اشدتملظ اللدع عيددع أيكداد اعةددكلة البحتثيدة، و قد  أهدددا  الدراسدة وجتيددب ال      

 أسئلت ا، وذلا قبل الةرو  يكملية التطبي  اعيدامل .

 اختبار الثبات

ة هلدا  ويقصد ياختبار الثبات " ثبات أدا  عع اعكلومات للتأند م  درجة االتساق الكالي      

 ا يتيح قياس ما تقيس  م  هواهر يدرجة الالية م  الدقة، واحلصول اللدع ملتدائج متطايقدة    

ذا تكدددرر اسدددتخدام ا أنثدددر مددد  مدددر  يف عدددع اعكلومدددات سدددواء مددد  ملفدددس   إأو متةددداي ة 

 .(31) لخرونم  مبحتوثر لخري ، أو أجراها الباحس ملفس  أو ياحثون  ماعبحتوثر أ

 ثبات االتساق الداخلي
ويقصد يثبات االتساق الداخل  " التجاملس يف أداء الفرد م  فقدر  ألخدرى، أ  اشدرتاك          

 .(32)يف قياس خاصية مكينة يف الفرد "  ةعيع فقرات االستبامل

( ياسدتخدام يرملدامج   (Cronbach Alphaاللع مكامل نروملباخ ألفا  انواالتمد الباحث      

داخل  ألدا  الدراسة، وال   يدتم مد  خاللد     ( لقياس االتساق ال(SPSSحصائ  التحتليل اع

حسدددات مكدددامالت االرتبددداط لكدددل ندددور مددد  نددداور األدا ، ودرجدددة توافددد  الكبدددارات مدددع 

( قيمدة مكامدل نروملبداخ ألفدا لكدل ندور مد  نداور         2رقدم )   دول اجلد ناورها، ويوضدح  

 الدراسة.
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 .((Cronbach Alpha( مكامل االتساق الداخل  نروملباخ ألفا 2) رقم جدول

  

 ناور الدراسة

الدد   

 الكبارات

نروملباخ   

 ألفا

 79. 6 التواصل االجتماال  ةبكاتأمناط والادات التكرض ل 1

 74. 10 التواصل االجتماال  حول لقاح نوروملا شبكاتأسبات ملةر الةائكات اللع  2

التواصل االجتماال  يف  شبكاتدراك اجلم ور للدور ال   تقوم ي  إمدى  3

 ت حول لقاح نوروملاملةر الةائكا

9 .85 

التواصل  شبكاتالكوامل الأ  د م  هاهر  املتةار الةائكات اللع  4

 االجتماال  حول لقاح نوروملا

7 .80 

 .91 38 التأثاات اعكرفية والوجداملية والسلونية 5

 .87 82 الثبات الكل  -

 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
االتمدددت و(. SSSSلربملددامج التحتليددل اعحص ددائ  )  وفقددام  الدراسددة جو ليددل ملتددائ  الددرض مت

الدراسة يف يكض أسئلت ا مقياس ليكدرت افماسد ، حيدس تكطدع ندل فقدر  مد  فقراتد          

 درجة واحد  م  ير درجات  افمس وفقام للمكادلة اآلتية:

، القيمدة الددمليا لبددائل اعجايدة     مطروحدام من دا   ،القيمة الكليا لبدائل اعجاية يف أدا  الدراسة

مقسومة اللع الدددد الددرجات افمدس: )مكدارض يةدد ، مكدارض، نايدد، موافد ، موافد           

 يةد (، أ : 

(5-1   5 = )1.8. 

 يةدد   مكدارض  درجدة  تكدون  ويد لا  اعتوسدطات،  يدر  الفئة طول تساو  مةیوه ا ال       

 - 2.61) مدد  نايددد ودرجددة ،(2.59 - 1.81) مدد  مكددارض ودرجددة ،(1.79-1.11) مدد 

 (.5.11 - 4.21) م  يةد  مواف  درجة أما ،(4.19 - 3.41) م  مواف  ةودرج ،(3.39
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 (3جدول )

 درجة تكرض الينة الدراسة عواقع التواصل االجتماال 

 %النسبة  التكرار الدرجة

 61.8 243 دائمام

 28.2 113 غالبام

 11.5 42 أحياملام

 1 1 ملادرام

 1.5 2 ال أستخدم اللع اعطالق

 % 111 411 ا مو 

 

التواصددل االجتمدداال  تةددا    لةددبكاتوفيمددا يتكلدد  يدرجددة تكددرض اجلم ددور األردملدد            

التواصدل االجتمداال     لةدبكات ( إىل أّن غالبيدة اعبحتدوثر يتكرضدون    3يياملات اجلدول رقدم ) 

%( مدد  إعددال  الينددة الدراسددة، أمددا مدد  يتكرضددون عواقددع  61.8يةددكل دائددم وينسددبة يلغددظ )

%(، أمددا يف 28.2)غالبدام( فجداءوا ياعرتبدة الثامليدة وينسدبة يلغدظ )       التواصدل االجتمداال  يدرجدة   

اعرتبة األخا  فقد جداء مد  يسدتخدم ا يدرجدة ملدادرام وينسدبة صدفر، وتدرى الباحثدة أن هد ا           

النتيجة تتف  مع اعحصاءات والدراسات الأ تب ر ارتفا  استخدام اجلم ور األردمل  عواقدع  

رها وسدد ولة اسددتخدام ا ونومل ددا لامليددة، إضددافة إىل    التواصددل االجتمدداال  وذلددا الملتةددا  

 نومل ا متاحة يةكل دائم والرب الكديد م  القنوات والوسائل.

ويب ر اجلدول وجود أشخايت ال يستخدمون مواقع التواصل االجتمداال  اللدع اعطدالق          

 .  %( م  إعال  الينة الدراسة1.5وينسبة يلغظ )
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 .التواصل االجتماال  شبكاتاملتةار الةائكات اللع ( 4رقم )جدول 

 النسبة % التكرار البدائل

 95.2 379 ملكم

 4.8 19 ال

 % 111 398 ا مو 

نددبا ار أن غالبيدة الينددة الدراسدة تدرى أن هنالددا املتةد     (4)تب در يياملدات اجلدددول رقدم           

%( مد   95.2مدا ملسدبت  )   )ملكدم( التواصدل االجتمداال  حيدس أجدات يدد       شدبكات للةائكات اللدع  

  ocnarF%( لإلجاية )ال(. وتتف  ه ا النتيجدة مدع مدا جداء يف دراسدة       4.8ة الدراسة مقايل )الين

%( مد   89والأ يينظ أن مواقع التواصل االجتماال  مسدؤولة يف الغالدب الد  املتةدار )     (2021)

( والددأ 2119)Carrieri, Madio, Principe  األخبددار الكاذيددة اللددع مواقك ددا، ودراسددة    

األخبدار الكاذيدة واعكلومدات افاطئدة اللدع      ي فيمدا يتكّلد   ما يتم إلقداء اللدوم    أه رت أمل  غالبام

وسدائل التواصددل االجتمدداال  ياالتبارهددا سددببام يف اخنفداض مكدددالت التطكدديم يف عيددع أحندداء   

 الكا .

وقد استثنظ الدراسة اعبحتوثر ال ي  أجايوا ت )ال( مد  اليندة الدراسدة والد ي  يكتقددون            

( 19التواصدل االجتمداال  والبدالغ الدددهم )     شدبكات لا املتةدار للةدائكات اللدع    أمل  ليس هنا

 ( مفرد . 379مفرد ، لتصبح الينة الدراسة )

 .التواصل االجتماال  شبكاتدرجة املتةار الةائكات اللع ( 5رقم ) جدول

 النسبة % التكرار الدرجة

 66.8 253 نبا  

 31.1 118 متوسطة

 2.1 8 قليلة

 % 111 379 ا مو 
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إىل أن اعبحتوثر ال ي  يكتقدون أن هناك املتةار للةدائكات   (5)تةا يياملات اجلدول رقم      

التواصددل االجتمدداال  يددرون أن درجددة املتةددار هدد ا الةددائكات )نددبا ( ينسددبة   شددبكاتاللددع 

( والأ يينظ أن املتةار الةدائكات يف  2119%(، وتتف  ه ا النتيجة مع دراسة النمرات )66.8)

 .%(46.3شبكات التواصل االجتماال  جاء يدرجة نبا  جدام ينسبة )

%(، فيمدا جداء   31.1ويف اعرتبة الثاملية جاء م  يرون أمل ا منتةر  يدرجة متوسطة ينسبة )      

%(، وتؤنددد النتددائج الددأ 2.1يف اعرتبددة الثالثددة مدد  يددرون أمل ددا منتةددر  يدرجددة قليلددة ينسددبة ) 

ل ملبريددة املتقددال الةددائكات والددأ تددرى أن شددبكات التفاالددل   جدداءت ي ددا يياملددات هدد ا اجلدددو  

 اعتكدد  أنثر إيصاالم للةائكة.

 .التواصل االجتماال  األنثر ملةرام للةائكات حول لقاح نوروملا ( شبكات6رقم )جدول 

 النسبة % التكرار البدائل

Facebook 261 68.9 

ppastaww 88 23.2 

ebusuoy 6 1.6 

sptssyt 12 3.2 

tntsartat  11 2.6 

tnawppas 1 1 

Others 2 1.5 

 % 111 379 ا مو 

 

التواصدل االجتمداال  األنثدر ملةدرام للةدائكات       شدبكات  (6)تب ر يياملات اجلددول رقدم         

( ياعرتبددة األوىل kaFbeaafحددول لقدداح نوروملددا، حيددس جدداء موقددع التواصددل االجتمدداال  )     

حيددس يينددظ عيك ددا أن  ( 2119سددة النمددرات ) %(، وتتفدد  هدد ا النتيجددة مددع درا  68.9ينسددبة )

 .التواصل االجتماال  ملةرام وملقالم للةائكات شبكاتالفيس يوك أنثر 
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( يف اعرتبدة الثالثدة   sptssbn%(، تالا )23.2( ينسبة )ppastawwوجاء يف اعرتبة الثاملية )      

( trawFpas)%( تدددالا 1.6( ينسدددبة )eausueb%(، ويف اعراتدددب األخدددا  جددداء )  3.2ينسدددبة )

أن احددتالل الفيسددبوك للمرتبددة األوىل ر ددا يكددود عددا يتمتددع يدد    انكتقددد الباحثدديينسددبة صددفر. و

 .الفيسبوك م  ممياات الديد  نس ولة وسرالة النةر واالستخدام وحرية التكبا ال  الرأ 

ة عرتبة متدأخر  ر دا يكدود إىل طبيكد     (YouTube) دأن احتالل الد انكتقد الباحثينما و     

( والددأ تتطلددب تصددوير أو موملتدداج  فيددديو ندد  ُيطددرح اعوضددو  أو افددرب     eausuebموقددع )

يةكل شامل، األمر ال   يكترب صكبام أمام نتاية يكض اجلمل اللدع موقدع فديس يدوك ومدا      

ن ه ا اعوقع يكد منربام يدديالم للتلفداز نمدا أه درت الكدثا مد  الدراسدات،        إمياثل ، حيس 

قواملر مكينة ورقاية ختتلد  الد  مواقدع ووسدائل االتصدال االجتمداال        إضافة إىل أمل  اضع ل

( فددإن طبيكددة اةتددوى اللددع هدد ا التطبيدد  تكتددرب ترفي يددة ياعقددام     trawFpasاألخددرى، أمددا )

األول، حيددس يقددوم الليدد  األفددراد ال مؤسسددات يكين ددا، وال ت ددد  طبيكتدد  إىل اعخبددار يقدددر  

اللددع الكددس الفدديس يددوك والدد   يكددد وسدديلة    التسددلية واعالددالن واحلصددول اللددع الةدد ر ،   

 متكدد  األغراض ويقوم اللي  نل م  األفراد واعؤسسات واجل ات اعختلفة.

 .التواصل االجتماال  شبكاتأوقات املتةار الةائكات اللع ( 7رقم )جدول 

 اعتوسط احلساي  البدائل
االحنرا  

 اعكيار 
 الرتبة

 2 .511 .47 أوقات احلروت واألزمات

 1 .483 .63 املتةار األمراض واألويئةأوقات 

 5 .452 .28 أثناء وجود المليات إرهايية

 4 .481 .36 أثناء فرت  االملتخايات

 3 .499 .45 ال توجد أوقات ندد 

 6 .161 .13 أخرى

 * ميك  اختيار أنثر م  يديل.

 (.1( و)اختيار =1ما يل : )الدم االختيار= ( م  خالل إالطاء اعجايات أوزاملام وف 1 -1* تراوحظ اعتوسطات ير )       

إىل أن األوقدددات الدددأ يايدددد في دددا املتةدددار الةدددائكات اللدددع  ( 7)تةدددا يياملدددات اجلددددول رقدددم 

                       يف اعرتبدة األوىل  توسدط                                                   )أوقات املتةدار األمدراض واألويئدة(   التواصل االجتماال   شبكات
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.(، وجاء يف اعرتبة الثاملية )أوقات احلدروت واألزمدات(  توسدط حسداي  يلدغ      63حساي  يلغ )

.(، وجداء  45.(، تالا ) ال توجد أوقات نددد ( يف اعرتبدة الثالثدة  توسدط حسداي  يلدغ )      47)

(؛ ور دا يكدود ذلدا    .28يف اعرتبة الرايكة )أثناء وجود المليات إرهايية(  توسط حساي  يلغ )

إىل حساسددية هدد ا األحددداث وخطددور  تناقددل الةددائكات حوهلددا إضددافة إىل خصوصددية ملقددل        

األخبار اعتواتر  الن ا وتغطيت ا والأ ختضع لرقاية صارمة م  قبل اجل ات اعسؤولة، حيس 

تتددوىل اجل ددات اعختصددة ملةددر األخبددار اعتكلقددة ي ددا حفاهددام اللددع أمدد  واسددتقرار الددبالد، أمددا   

 (.1.13اعرتبة األخا  فقد احتلت ا فئة )أخرى( و توسط حساي  يلغ )

أن الةائكات ر ا تاداد تبكام إىل أهمية اعوضو ، وقد يكود سدبب املتةدار    انرى الباحثيو      

الةددائكات أوقددات األمددراض واألويئددة إىل الجدددا الدددول يف مواج ت ددا ومواج ددة تبكات ددا ومدددا         

 م إىل تصدي  الةائكات وتداوهلا. يصاحب ا م  غموض مما يدفك 

 .أسبات املتةار الةائكات حول لقاح نوروملا( 8)جدول 

 التكرار األسبات
N=379  

اعتوسط 
 احلساي 

االحنرا  
 الرتبة اعكيار 

 1 .495 .58 219 ضك  دور قنوات اعالالم الرمسية يف توضيح احلقائ  ناملة

 5 .476 .35 131 الدم وجود رقاية فكالة اللي ا

 2 .511 .51 189 غيات اعصادر الرمسية لتأنيد أو ملف  األخبار واعكلومات

 3 .511 .49 186 قلة الوال  لدى مستخدمي ا 

 6 .473 .34 127 سرالة املتةار األخبار واعكلومات الربها

 9 .415 .21 78 ألمل ا مليئة ياحلسايات الوهمية

 8 .416 .22 84 س ولة استخدام ا والتكامل مك ا

 7 .434 .25 95 وية  ديد مصدر الةائكةصك

 4 .511 .47 179 غيات الةفافية واعصداقية يف تقديم اعكلومات م  قبل اعختصر

 11 .189 .11 3 أخرى

 * ميك  اختيار أنثر م  يديل.

 (.1تيار =( و)اخ1( م  خالل إالطاء اعجايات أوزاملام وف  ما يل : )الدم االختيار=1 -1* تراوحظ اعتوسطات ير )

التواصدل االجتمداال  حدول     شدبكات أسدبات املتةدار الةدائكات اللدع     ( 8)يب ر اجلدول رقدم  

ضك  دور قنوات اعالدالم الرمسيدة يف توضديح احلقدائ  ناملدة(      لقاح نوروملا، حيس جاء )
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.(، تالا يف اعرتبة الثاملية )غيدات اعصدادر الرمسيدة    58يف اعرتبة األوىل  توسط حساي  يلغ )

 .(.51أو ملف  األخبار واعكلومات(  توسط حساي  يلغ )لتأنيد 

( 2121وتتف  ه ا النتيجة )غيات مصادر وقنوات اعالالم الرمس ( مع دراسة الةدرمان )      

والأ يينظ أن احلكومات الكاعيدة والكرييدة ال تتكامدل يةدفافية ووضدوح مدع وسدائل اعالدالم         

الكوامل الأ تكمل اللدع املتةدار الةدائكات     وزمالؤا( HOأوقات األزمات، وقد فسر منوذج )

 التواصل االجتماال  ونان م  يين ا غموض اعصدر وغموض اةتوى. شبكاتاللع 

.(، وجداء  49 توسط حسداي  يلدغ )   ويف اعرتبة الثالثة جاء )قلة الوال  لدى مستخدمي ا(     

ود رقايددة فكالددة،  يف اعراتددب األخددا  اللددع التددوال  )غيددات الةددفافية واعصددداقية، الدددم وجدد    

سددرالة املتةددار األخبددار واعكلومددات، صددكوية  ديددد مصدددر الةددائكة، سدد ولة اسددتخدام ا        

ة دددددددات حساييدددددات الوهميددة، أخددرى(  توسط ددددددة ياحلسايدددددا مليئددددددا، ألمل ددددددوالتكامددل مك 

 .(.11 -. 47تراوحظ ير )

ائ  ناملدة،  ضك  دور قنوات اعالالم الرمسيدة يف توضديح احلقد   أن احتالل ) انرى الباحثيو

ر دا يكدود إىل    غيات اعصادر الرمسيدة لتأنيدد أو ملفد  األخبدار واعكلومدات( عراتدب متقدمدة       

 انتفاء اعالالم والقنوات الرمسية ينقل أالداد اعصاير وغيات النقاش الكلم  والدقة.

 .أهدا  ملةر الةائكات حول لقاح نوروملا( 9رقم )جدول 

  األهدا 
اعتوسط 

 ساي احل
االحنرا  

 اعكيار 
 الرتبة

 3 .484 .37 141 ملةر مكلومة مغلوطة

 1 .483 .63 241 إثار  الرالب يف ملفوس اعواطنر

 3 .483 .37 139 زالاالة األم  داخل الدولة

 6 .437 .26 97 إسقاط شخصيات م مة يف ا تمع والتة ا ي ا

 2 .492 .41 154 التأثا يف تكوي  الرأ  الكام

 5 .474 .34 129 ا  فضول اجلم ور يقضايا ت م إشب

 7 .182 .13 13 أهدا  أخرى

 * ميك  اختيار أنثر م  يديل. 

( 1( م  خالل إالطاء اعجايات أوزاملام وف  ما يل : )الدم االختيار=1 -1* تراوحظ اعتوسطات ير )

 (.1و)اختيار =
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تمداال  حدول لقداح نوروملدا،     التواصدل االج  شبكاتوحول أهدا  ملةر الةائكات اللع       

 جدداء يف اعرتبددة األوىل )إثددار  الرالددب يف ملفددوس اعددواطنر(   أن هددد   (9)يددبر اجلدددول رقددم  

( والدأ ييندظ أن   2121) ttrip.(، وتتفد  هد ا النتيجدة مدع دراسدة      63 توسط حساي  يلغ )

ر ملةددر الةددائكات واعكلومددات اعغلوطددة حددول الفدداوس نددان سددببام لنةددر افددو  والقلدد  يدد    

( والدددأ أه دددرت أن أهدددم أهددددا  ملةدددر   2119اجلمددداها، وختتلددد  مدددع دراسدددة النمدددرات )  

الةائكات يف شبكات التواصل االجتماال  ه  إشدبا  فضدول اجلم دور حدول القضدايا الدأ       

 ت م . 

.(، 41وجدداء يف اعرتبددة الثامليددة )التددأثا يف تكددوي  الددرأ  الكددام(  توسددط حسدداي  يلددغ )      

الثالثة )زالاالة األمد  داخدل الدولدة، ملةدر مكلومدة مغلوطدة(  توسدط حسداي          تالا يف اعرتبة 

شددبا  فضددول اجلم ددور يقضددايا ت مدد ، وإسددقاط     إ.(، ويف اعراتددب األخددا  جدداءت )  37يلددغ )

شخصيات م مة يف ا تمع والتة ا ي ا، أهدا  أخرى( اللع التدوال   توسدطات حسدايية    

(34 ،.13 .). 

حدتالل )إثدار  الرالدب يف ملفدوس اعدواطنر( للمرتبدة األوىل ر دا يكدود         أن ا انرى الباحثيو      

إىل حالددة افددو  والقلدد  لدددى الامددة ا تمددع أثندداء املتةددار الويدداء، ووضددكية االرتبدداك الددأ      

تصيب أج ا  الدولة يف ناولة التصد  ل ، ممدا جيكدل أ  شدائكة ندالم للتصددي ، ومدثا        

 عةاالر افو  والقل .
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 .رد  فكل الينة الدراسة جتاا ملةر الةائكات حول لقاح نوروملا( 11رقم )جدول 

 الكبار 
اعتوسط 

 احلساي 

االحنرا  

 اعكيار 
 الرتبة

أقوم يإالاد  ملةر اعكلومات اعثا  ن  يكون ل  السب  يف 

 ملةرها دون التحتق  م  مصداقيت ا
2.41 1.126 7 

ة الندما يةا إىل الدم صحتة الةائك امانتب تكليقام أو رأي

 يتم التأند م  ذلا
3.42 968. 5 

 1 .953 4.17 ال أاليد ملةر اعكلومة إال يكد التأند م  صحتت ا

 6 .974 3.58 يتأثر حكم  اللع الةائكة أحياملام يرأي  الةخص 

أقوم يفحت  الوقائع والبياملات اعرتبطة  وضو  الةائكة 

 قبل احلكم اللي ا
3.96 819. 2 

وج ات النبر حول موضو  أحريت اللع تقييم لراء و

 الةائكة قبل احلكم اللي ا
3.94 811. 3 

أحريت اللع  ليل مناقةات اآلخري  حول موضو  الةائكة 

 قبل احلكم اللي ا
3.89 811. 4 

  . االتمد السؤال اللع مقياس ليكرت افماس 

 

اصدل  التو شدبكات وفيما يتكل  يدرّد  فكدل اليندة الدراسدة جتداا الةدائكات اعنةدور  الدرب                

)ال أاليدد ملةدر   إىل أن البدار    (11)االجتماال  حول لقداح نوروملدا تةدا يياملدات اجلددول رقدم       

(، 4.17جداءت يف اعرتبدة األوىل  توسدط حسداي  يلدغ )      اعكلومة إال يكد التأند م  صدحتت ا( 

وجدداء يف اعرتبددة الثامليددة )أقددوم يفحتدد  الوقددائع والبياملددات اعرتبطددة  وضددو  الةددائكة قبددل          

(، ويف اعرتبدة الثالثدة جداء ) أحدريت اللدع تقيديم       3.96 دا(  توسدط حسداي  يلدغ )    احلكم اللي

(، 3.94لراء ووج ات النبر حول موضو  الةائكة قبل احلكم اللي ا(  توسط حساي  يلدغ ) 

ويف اعرتبة الرايكدة جداء )أحدريت اللدع  ليدل مناقةدات اآلخدري  حدول موضدو  الةدائكة قبدل            
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 ام(، ويف اعراتب االخا  جاء )أنتب تكليقام أو رأيد 3.89)احلكم اللي ا(  توسط حساي  يلغ 

يةا إىل الدم صحتة الةائكة ...، يتأثر حكم  اللع الةائكة ...، أقوم يإالاد  ملةدر اعكلومدات   

اعثا  ن  يكون لد  السدب  يف ملةدرها دون التحتقد  مد  مصدداقيت ا(  توسدطات حسدايية         

 (.2.41-3.42يلغظ )

ريت اعبحتوثر اللع فحت  اعكلومات والتأند من ا يةا إىل اعطار أن ح انرى الباحثيو      

اعكريف وافرب  لدى اعبحتوثر والأ أثرت ي لا اللع قبوهلم للةائكة وطريقة التفاالدل مك دا،   

 ومتييا احلقيق  من ا.

      

 .درجة مساهمة الةائكات يف إقنا  الينة الدراسة يكدم أخ  اللقاح( 11رقم )جدول 

 النسبة %  التكرار  البدائل

 16.1 61 يدرجة نبا  

 16.1 61 يدرجة متوسطة

 16.9 64 يدرجة قليلة

 51.9 193   تس م اللع اعطالق

 % 111 379 ا مو 

 

إىل درجدة مسداهمة الةدائكات يف إقندا  اليندة الدراسدة يكددم        ( 11)تةا يياملات اجلددول رقدم   

ع اعطالق( يف التأثا اللدع أغلدب اعبحتدوثر    أخ  اعطكوم، ويتضح أن الةائكات )  تس م الل

%(، وجدداء يف 16.9%(، فيمددا جدداء )يدرجددة قليلددة( يف اعرتبددة الثامليددة ينسددبة ) 51.9 ددا ملسددبت  )

 %(.16.1اعرتبة الثالثة )يدرجة نبا ، ويدرجة متوسطة( ينسبة )

يف الكداو  الد     وه ا يك  أن الةائكات   تساهم يف التدأثا اللدع غالبيدة أفدراد الكيندة           

أخ  اللقداح ضدد فداوس نوروملدا، ويدالرجو  إىل افصدائ  الدميوغرافيدة لكيندة الدراسدة          

أن  لة البكالوريوس والدراسات الكليا احتلدوا اعراتدب األوىل يالنسدبة عدتغا      انرى الباحثي

اعؤهددل الكلمدد ، وهدد ا يؤنددد مددا جدداءت يدد  ملبريددة املتقددال الةددائكات والددأ افرتضددظ وجددود  
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قددة يددر اعطددار اعكددريف لسفددراد وخددربات م وجتدداري م الةخصددية وقبددوهلم للةددائكة وملقلدد ا  الال

 ومتييا احلقيق  من ا واعاي . 

 .اللقاحات الأ أثات حوهلا الةائكات (12رقم )جدول 

 الرتبة  النسبة % التكرار البدائل

hctTytiBtbNzypp 51 13.4 2 

abrytna 3 1.8 7 

nbpntbni&inbpntbn 6 1.6 6 

atstaZynypa 247 65.1 1 

V -ikwusntS  12 3.2 4 

ktnbwpatt 48 12.7 3 

ktnbnap 12 3.2 4 

 - % 111 379 ا مو 

 

إىل أن أنثر اللقاحات الأ أثات الةائكات حوهلا الرب ( 12)تةا يياملات اجلدول رقم      

(  ا ملسبت  ZtsnaAbrbFaالتواصل االجتماال  وفقام للجم ور األردمل  جاءت ) شبكات

%(، تالا يف 13.4( ينسبة )Sktibn htaTNbFp%(، ويف اعرتبة الثاملية جاء لقاح )65.1)

%(، ويف اعرتبة الرايكة جاء نل م  لقاح 12.7( ينسبة )StrawpanSاعرتبة الثالثة لقاح )

(Sinovac, Sputnic- V( ينسبة )لكل من ما، ويف اعراتب األخا  جاء نل3.2ٌّ )%  م 

 %( اللع التوال . 1.8%، 1.6( ينسبة )naprtar & naprtar ،aarbnraلقاح )

للمرتبة األوىل ر ا نان ملتيجة عا مت  AstraZenecaأن احتالل لقاح  انرى الباحثيو      

تداول  م  أخبار اللع مستوى الكا  حول القل  م  ه ا اللقاح، حيس أه رت الدراسات 

ال  وجود صلة ير اللقاح واجللطات الدموية، والأ قد  الأ أجريظ يف جامكة أنسفورد

 تكون ملادر  اّلا أمل ا قاتلة.
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أن الةائكات الأ ُأثات حول لقاحات نوروملا  انرى الباحثيويالنبر إىل ملتائج اجلدول      

ملتاج تلا اللقاحات والأ متظ يف إر ا تكود لقصر الفرت  الامنية الأ استغرقت ا الملية 

، وذلا ألن هرو  اجلائحتة وما خّلفت  م  أالداد اصايات ووفيات حتسبش ر فأ 10غضون 

 10هائلة حّتمظ الملية التسريع عملتاج اللقاحات، والأ الاد  ما تستغرق مد  ال تقل ال  

 سنوات عملتاج ا وتطويرها.

 

 .أنثر الةائكات الأ أثات حول لقاح نوروملا (13رقم )جدول 

 البدائل
 التكرار

N=379 

سط اعتو

 احلساي 

االحنرا  

 اعكيار 
 الرتبة

 1 .454 .71 269 يسبب الكقم

 2 .511 .51 189 اجللطاتيسبب 

 3 .498 .45 169 حيدث لثارام جاملبية طويلة اعدى

 7 .318 .11 43 يؤد  لإلصاية يالفاوس

 6 .361 .15 58 حيدث ردود فكل  سسية

 5 .437 .26 97 حيتو  اللع رويوتات صغا 

  اللع مواد تكمل اللع تغيا حيتو

 احلمض النوو  لإلملسان
164 43. 496. 4 

 8 .219 .15 19 غا ذلا

 * ميك  اختيار أنثر م  يديل.

( م  خالل إالطاء اعجايات أوزاملام وف  ما يل : )الدم 1 -1* تراوحظ اعتوسطات ير )

 (.1( و)اختيار =1االختيار=
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التواصدل االجتمداال  حدول لقداح نوروملدا،       اتشبكوحول أنثر الةائكات الأ أثات اللع 

جاءت يف اعرتبة األوىل  توسط حساي  يلدغ   )يسبب الكقم(( أن شائكة 13)يبر اجلدول رقم 

(، والأ يينظ أن أنثر الةدكاوى  2121) cnarFa.(، وختتل  ه ا النتيجة مع دراسة 71)

 شيوالام ه  افو  م  اآلثار اجلاملبية وفكالية اللقاح.

.(، ويف اعرتبددة 51جدداءت يف اعرتبددة الثامليددة )يسددبب التجلطددات(  توسددط حسدداي  يلددغ )  و      

.(، وجداءت )حيتدو    45الثالثة جاءت )حيدث لثارام جاملبية طويلة اعدى(  توسط حساي  يلغ )

اللع مواد تكمدل اللدع تغديا احلمدض الندوو  لإلملسدان( ياعرتبدة الرايكدة  توسدط حسداي  يلدغ            

عراتدددب األخددددا  )حيتدددو  اللددددع رويوتدددات صددددغا ، حيددددث ردود فكددددل     .(، وجددداءت يف ا 43)

 سسددية، يددؤد  لإلصدداية يددالفاوس، غددا ذلددا( اللددع التددوال  و توسددطات حسددايية يلغددظ    

.(، وه ا يكود إىل نون اللقاح ال حيم  فكليام مد  اعصداية يدالفاوس وفقدام عنبمدة      15.، 26)

 احبة ل ، وحيم  م  املتقال الكدوى.الصحتة الكاعية، وإمنا يقلل م  األالراض اعص

أن الةائكات الأ أثات حول اللقاحات تنقسم ما ير احلقيقدة والايد ،    انرى الباحثيو      

ملدد  مت توثيدد  الددد  حدداالت تسددببظ هلددا اللقاحددات يتجلطددات أو مضدداالفات إثددر تلقي ددا      إحيددس 

 نة يالتجلطات.اللقاح، وهو ما أندت  يكض الدراسات يتسبب اللقاح لفئات المرية مكي

أن ارتباط الةائكات ياألويئة واللقاحات ليس ياألمر اجلديد، وأمل دا قدد    انكتقد الباحثيو      

ارتبطظ ينبريات مؤامر  من  القرن اعاض ، والأ ناملظ ذات أهدا  سياسية مثدل إحلداق   

، وهدو  الضرر يافصوم، أو اقتصادية ملبرام لتحتقي  أرياح هائلة مد  توزيدع اللقاحدات وغاهدا    

 القبول. مما فتح للةائكات فضاًء واسكام وأرضام خصبة سواء لالملتةار أ
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التواصل يف ملةر  شبكاتمدى إدراك الكينة للدور ال   تقوم ي  ( 14رقم ) جدول

 .الةائكات حول لقاح نوروملا

 الكبار 
اعتوسط 

 احلساي 

االحنرا  

 اعكيار 
 الرتبة

 3 .938 3.87 أم  ا تمعترّوج ألفكار هّدامة وفتانة ت دد 

 5 .932 3.77 تبس مسومام ت دد أم  ا تمع واستقرارا

 4 .934 3.81 تنةر الفتنة ير أفراد ا تمع

 2 .928 3.95 تس م يف زياد  الفجو  ير اعواط  واحلكومة

 1 .877 4.15 تكاز م  شكور اعواط  يكدم الثقة ياحلكومات

 6 .989 3.59 ة يف ا تمعواجلرمي اعنحتر تنةر السلوك 

 7 1.141 3.32 تنةر حقائ  تسكع لتحتقي  الصاحل الكام

 8 1.157 3.27 تنم  اعسؤولية االجتماالية لدى األفراد

 9 1.157 3.26 تنم  قيم اعواطنة وتكاز الوحد  والتماسا

 * االتمد السؤال اللع مقياس ليكرت افماس . 

التواصدل االجتمداال  يف    شدبكات ينة الدراسة للدور الد   تقدوم يد     وحول مدى إدراك ال      

البار  )الاز م  شدكور اعدواط    أن  (14)ملةر الةائكات حول لقاح نوروملا يب ر اجلدول رقم 

(، تالهدا اعرتبدة   4.15وىل  توسط حساي  يلغ )جاءت يف اعرتبة األ يكدم الثقة ياحلكومات(

(، 3.95اعددواط  واحلكومددة(  توسددط حسدداي  يلددغ )    الثامليددة )تسدد م يف زيدداد  الفجددو  يددر     

وجاءت يف اعرتبة الثالثة )ترّوج ألفكار هّدامة وفتانة ت دد أم  ا تمع(  توسدط حسداي    

(، تالها يف اعرتبة الرايكة )تنةدر الفتندة يدر أفدراد ا تمدع(  توسدط حسداي  يلدغ         3.87يلغ )

ام ت دددد أمدد  ا تمددع واسددتقرارا، تنةددر    ( ، ويف اعراتددب األخددا  جدداءت )تبددس مسومدد   3.81)
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السلوك االحنرايف ...، تنةر حقائ  ...، تنم  اعسؤولية االجتماالية لددى األفدراد، تنمد  قديم     

 (.3.26، 3.77اعواطنة وتكاز الوحد  والتماسا( اللع التوال  و توسطات حسايية يلغظ ) 

اعدواط  يكددم الثقدة ياحلكومدات،     أن احتالل البارت  )الاز م  شدكور   انكتقد الباحثيو       

تس م يف زياد  الفجو  ير اعواط  واحلكومة( عراتب متقدمدة ر دا يكدود إىل غيدات اعالدالم      

ينقدل اعكلومدات اعحصدائية حدول فداوس نوروملدا        ئد  الرمس  يف التصد  للةائكات وانتفا

حالدة االرتبداك   دون اهتمام  يتقدديم تفسداات اللميدة دقيقدة مد  قبدل اعختصدر، ممدا جيكدل          

والتخددّبط الددأ تكيةدد ا أج ددا  الدولددة أثندداء تفةدد  الويدداء تب ددر للمددواطنر  ب ددر الضددك     

 والكجا؛ حتع ال  تقديم التفساات اعقبولة، مما يفقد اعواطنر الثقة ياحلكومة ويأدائ ا.

 .التواصل االجتماال  شبكاتالكوامل الأ  د م  ملةر الةائكات اللع ( 15جدول رقم )

 كبار ال
اعتوسط 
 احلساي 

االحنرا  
 اعكيار 

 الرتبة

توالية اعواطنر خبطور  الةائكات اعنةور   حول اللقاح 
 واملككاسات ا السلبية اللع صحتة اعواطنر

4.28 793. 2 

النف  السريع الةائكات اعتكلقة ياللقاح م  قبل اجل ات 
 الرمسية

4.26 811. 3 

اعتكلقة ياللقاح للرأ  الكام م  قبل توضيح احلقائ  واعكلومات 
 اعختصر

4.36 767. 1 

التواصل االجتماال  الأ تس م يف ملةر  شبكاتحجب 
 الةائكات اعتكلقة ياللقاح

3.75 1.179 7 

التحتر  ال  مصادر الةائكات والكمل اللع جتفيف ا والتصد  
 هلا

4.17 812. 4 

التواصل  شبكاتتةريع القواملر الأ  كم المل 
 الجتماال  وتكمل اللع ضبط اا

4.11 987. 6 

 5 .914 4.15 إهمال الةائكات والدم ملةرها

  .* االتمد السؤال اللع مقياس ليكرت افماس 
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التواصدددل  شدددبكاتوحدددول الكوامدددل الدددأ  دددد مددد  هددداهر  املتةدددار الةدددائكات اللدددع            

)توضدديح ىل أن البددار  ( إ21االجتمدداال  حددول لقدداح نوروملددا، تةددا يياملددات اجلدددول رقددم )       

جداءت يف اعرتبدة األوىل    احلقائ  واعكلومات اعتكلقدة ياللقداح للدرأ  الكدام مد  قبدل اعختصدر(       

(، وجاءت يف اعرتبدة الثامليدة )تواليدة اعدواطنر خبطدور  الةدائكات       4.36 توسط حساي  يلغ )

حسدداي  يلددغ  اعنةددور   حددول اللقدداح واملككاسددات ا السددلبية اللددع صددحتة اعددواطنر(  توسددط    

(، ويف اعرتبة الثالثة جاءت )النف  السريع للةدائكات اعتكلقدة ياللقداح مد  قبدل اجل دات       4.28)

(، تالهدددا يف اعرتبدددة الرايكدددة )التحتدددر  الددد  مصدددادر 4.26الرمسيدددة(  توسدددط حسددداي  يلدددغ )

(، ويف اعرتبددة 4.17الةددائكات والكمددل اللددع جتفيف ددا والتصددد  هلددا(  توسددط حسدداي  يلددغ )   

التواصدل االجتمداال  الدأ تسد م يف ملةدر الةدائكات اعتكلقدة         شدبكات ا  جاءت )حجب األخ

 .(4.15ياللقاح(  توسط حساي  يلغ )

 شدبكات استخدام الكوامل الأ  د م  املتةدار الةدائكات اللدع     تنو  يف ثانرى الباحيو      

ضدافة إىل  إر، وتوالية اعواطن للحتقائ ،التواصل االجتماال  حول لقاح نوروملا م  )توضيح 

          .الأ تس م يف ملةرها ةبكاتالالنف  السريع للةائكات، والتحتر  ال  مصادرها، وحجب 

توضدديح احلقددائ  واعكلومددات اعتكلقددة ياللقدداح للددرأ   أن احددتالل البددارت  ) انرى الباحثدديددو     

اح تواليدددة اعدددواطنر خبطدددور  الةدددائكات اعنةدددور  حدددول اللقددد      الكدددام مددد  قبدددل اعختصدددر،   

اعالددالم  عراتددب متقدمددة ر ددا يكددود النتفدداء   واملككاسددات ا السددلبية اللددع صددحتة اعددواطنر(  

الرمسدد  يف تغطيددة اعجددراءات اعتخدد   مدد  قبددل احلكومددة والقددواملر الناهمددة عرحلددة تفةدد   

 الوياء " قاملون الدفا  " دون تناول اعوضو  يةكل اللم  مبّسط ال  طبيكة الفاوس ذات .
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 .طرق التحتق  م  مدى صدق الةائكات أو زيف ا حول لقاح نوروملا( 16رقم )جدول 

 النسبة % التكرار الطرق

 55.7 211 اللجوء إىل قنوات اعالالم الرمس 

 15.6 59 اللجوء إىل الصحت  أو اعواد اعطبوالة

 47.8 181 االستما  إىل اعجيازات واعؤمترات الصحتفية

 15.1 57 التواصل االجتماال  شبكاتاللجوء إىل 

 41.1 157 اللجوء إىل نرك البحتس اللع شبكة االملرتملظ

 3.4 13 أخرى

 * ميك  اختيار أنثر م  يديل.

( م  خالل إالطاء اعجايات أوزاملام وف  ما يل : )الدم 1 -1* تراوحظ اعتوسطات ير )

 (.1( و)اختيار =1االختيار=

 

صدق الةدائكات أو زيف دا حدول    وحول الطرق الأ تستخدم ا الينة الدراسة للتحتق  م  مدى 

(  دا ملسدبت    اللجوء إىل قنوات اعالالم الرمسد  لقاح نوروملا، جاءت يف اعرتبة األوىل البار  )

%( م  إجايات اعبحتوثر، تالها يف اعرتبة الثاملية )االسدتما  إىل اعجيدازات واعدؤمترات    55.7)

( 2121رتد  دراسدة الةدرمان )   مدع مدا أه    تدان النتيج ان%(، وتتف  هات47.8الصحتفية( ينسبة )

ن وسددائل اعالددالم التقليديددة تتمتددع يثقددة أنددرب لدددى اجلم ددور مدد  مواقددع التواصددل          إحيددس 

 االجتماال  خالل األزمات.

فيمددا جدداءت ياعرتبددة الثالثددة )اللجددوء إىل نددرك البحتددس اللددع شددبكة االملرتملددظ( ينسددبة         

حت  أو اعددواد اعطبوالددة، اللجددوء إىل  %(، ويف اعراتددب األخددا  جدداءت )اللجددوء إىل الصدد  41.1)

 ( اللع التوال .  3.4، 15.6التواصل االجتماال ، أخرى( ينسبة ) شبكات
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، االسددتما  إىل اللجددوء إىل قنددوات اعالددالم الرمسدد أن احددتالل البددارت  ) انرى الباحثدديددو      

لددع اعجيددازات واعددؤمترات الصددحتفية( عراتددب متقدمددة ر ددا يكددود حلاجددة الندداس للحتصددول ال    

اعكلومددة الصددحتيحتة مدد  مصددادرها الرمسيددة السدديما يف يدايددة املتةددار الفدداوس والددأ ناملددظ  

أن  انرى الباحثد يد تفتقر للمكلومات اعتكلقة ي ، مما جيكل ا ييئدة خصدبة الملتةدار الةدائكات، و    

التواصددل االجتمدداال  جددداءت يف اعرتبددة األخددا  نومل دددا الوسدديلة األنثددر ملةدددرام        شددبكات 

 للةائكات.

 
 لنتائج والتوصيات:أهم ا

 :توصلظ الدراسة اىل الكديد م  النتائج، أيرزها

االجتماال   يتكرضون لةبكات التواصلالينة الدراسة  أن غالبية اعبحتوثر م  .1

 . %(61.8يةكل دائم و ا ملسبت م )

 شبكاتنبا للةائكات اللع ار أن غالبية الينة الدراسة ترى أن هنالا املتة .2

%( م  الينة الدراسة 95.2ما ملسبت  ) )ملكم(ت يد التواصل االجتماال  حيس أجا

 %( لإلجاية )ال(. 4.8مقايل )

أن اعبحتوثر ال ي  يكتقدون أن هناك املتةارام للةائكات اللع مواقع التواصل  .3

 %(.66.8االجتماال  يرون أن درجة املتةار ه ا الةائكات )نبا ( ينسبة )

حول لقاح نوروملا، هو  أن موقع التواصل االجتماال  األنثر ملةرام للةائكات .4

(Facebook( ياعرتبة األوىل ينسبة )( تالا )68.9%ppastaww.) 

أن أهم أسبات املتةار الةائكات اللع مواقع التواصل االجتماال  حول لقاح  .5

 نوروملا، ه  ضك  دور قنوات اعالالم الرمسية يف توضيح احلقائ  ناملة. 

ماال  حول لقاح نوروملا ه  أن أهدا  ملةر الةائكات اللع مواقع التواصل االجت .6

 إثار  الرالب يف ملفوس اعواطنر يالدرجة األوىل.

 االجتماال  حولأن تفاالل اعبحتوثر مع الةائكات اعنةور  الرب مواقع التواصل  .7

 لقاح نوروملا جاء م  خالل )ال أاليد ملةر اعكلومة إال يكد التأند م  صحتت ا(.
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اللع مواقع التواصل االجتماال  ه  أن األوقات الأ يايد في ا املتةار الةائكات  .8

 .أوقات املتةار األمراض واألويئة

أن أنثر اللقاحات الأ ُاثات الةائكات حوهلا الرب مواقع التواصل االجتماال  هو  .9

( يف اعرتبة Pfizer BioNTech%، يلي  لقاح )65.1( ينسبة AstraZeneca)لقاح 

 %.13.4الثاملية ينسبة 

اللع مواقع التواصل االجتماال  حول لقاح  أن أنثر الةائكات الأ أثات .11

 نوروملا، ه  )يسبب الكقم( يالدرجة األوىل تالها )يسبب التجلطات(.

أن أهم الكوامل الأ  د م  هاهر  املتةار الةائكات اللع مواقع التواصل  .11

االجتماال  حول لقاح نوروملا )توضيح احلقائ  واعكلومات اعتكلقة ياللقاح للرأ  

 عختصر(.الكام م  قبل ا

أّن التأثاات اعكرفية جاءت ياعرتبة األوىل م  حيس التأثاات اعرتتبة اللع متايكة  .12

الينة الدراسة للةائكات اللع مواقع التواصل االجتماال  حول لقاح نوروملا، 

 يدرجة نبا .

 
 :التـــوصيـات

  ا يل :  انوصيي رويف ضوء النتائج الأ توّصلظ إلي ا الدراسة فإن الباحث

. تكلي  دائر  حكوميدة  تصدة للتكامدل مدع الةدائكات والتواصدل مدع اجلم دور يةدكل          1

التواصل االجتماال  ملبرام لرتاجدع دور القندوات الرمسيدة، اللدع      شبكاتمباشر وفور  اللع 

أن تتايع وتتفاالل مع اعستجدات لنف  الةائكات يةكل لملد ، وختدت  ينةدر نتدوى مرئد       

ع  صددداقية أنددرب لدددى اجلم ددور لكددون البياملددات      مدد  صددور وفيددديوهات لكومل ددا تتمتدد    

 احلكومية ال تكترب جاذية وال  بع ياملتةار واسع.

. تفكيل الدور التثقيف  لوسائل اعالالم وال   ال يق  الندد ملفد  للةدائكات فحتسدب، وإمندا      2

 توفا اعكلومة الصحتيحتة م  أصحتات االختصايت.

البدرو  الطارئدة ناألويئدة واألزمددات    . وضدع خطدة إالالميدة وطنيدة متكاملدة للتكامدل مدع        3

 .لدى الرأ  الكام اعختلفة، الأ تن مر خالهلا الةائكات ويكم ا االرتباك والقل 
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. زياد  االهتمام يداعالالم الصدحت  والكمدل اللدع تطدويرا مد  نافدة اجلواملدب، ملبدرام للددور           4

وارث واملتةدار  التوالو  الكبا ال   ميك  أن يؤدي  اعالالم الصحت  أثنداء األزمدات والكد   

 األمراض واألويئة.

. إجراء دراسات مستقبلية تتناول إالالم األزمدات، والكالقدة يدر وسدائل اعالدالم وتةدكيل       5

اجلم دددور حندددو القدددرارات احلكوميدددة خدددالل جائحتدددة نوروملدددا، وأثدددر اعالدددالم          قناالدددات

 .ائحتة اللع مستويات الثقة ياحلكومةاجلاحلكوم  خالل 

توالددو  لتواليددة اعددواطنر  أمومليددة وفكاليددة اللقاحددات، والدددم     تفكيددل الدددور اعالالمدد  ال . 6

االلتفات إىل الةائكات اعثار  حوهلا وغا القائمة اللع أسس اللميدة وليسدظ صدادر  الد  أهدل      

 .الكلم واالختصايت

االسددتكاملة يدد و  افددرب  واالختصددايت ممدد  حيبددون يثقددة اعددواطنر، لتةددجيك م لإلقبددال  . 7

مدد  %( 65.1)يددد الةددكوك اعتكلقددة يدد ، حيددس اتضددح أن      اللددع أخدد  لقدداح نوروملددا وتبد   

 .هو أنثر اللقاحات ال   أثات حول  الةائكات AstraZenecaاعبحتوثر يرون أن لقاح 
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زمااااا  يف  خطاااااكر هية ه  ااااا 

حتل ل  :وسبل هيتصدي  هيةورونك

خطااااكر هاماااال هي ااااك  ي ماااا     

 هملتحدة
 

 

 د. ثريا السنوسي
     جامعة الشارقة -كلية االتصال -أستاذ مشارك
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 ملخـــص
 

يتنااااول البحااام تطااااقم خطااااب الكراهياااة يف زمااان الكوروناااا وسااابل املعا اااة ا   مياااة            

ولإلجابة  ن ا شكالية املطروحة حول الدور احلقيقي الذي تلعبه منظمة األمم املتحدة 

حتليل خطااب   فقد اختارت الباحثة، ات املوبوءةطابهذا النوع من اخل انتشاريف احلد من 

 ااملي  لاا ا ار تطااقم      ، كناداء 2020ماايو   8العام لألمم املتحدة الاذي أللقاه ياوم     األمني

اححاة، مان أجال التصادي للكراهياة       ا حوادث التمييز العرقي والادي  والعنصاري اباا     

مقومات اخلطاب الرمساي ملنظماة األمام املتحادة املنااه        ضبط يفيتمثل هدف البحم 

الاات توتاال   أهاام النتاااح ماان لعاال ووالوظيطيااة  خلطاااب الكراهيااة وخصاحصااه البنيويااة 

رغاام توفااق القاحاال يأنطونيااو غااوتيي ن يف تس ياام نصااه وسااب         ه هااي أناا  اليهااا الباحثااة 

فقراتااه وربطهااا ممااتددما  ااددا ماان مقومااات الاان  الدكيبيااة الاات تزيااد ماان فاار          

تااااس يا يف املتلقااااي ممااااتددما األساااالوب احلعاااااجي، اال أنااااه بوضاااا  اخلطاااااب يف سااااياقه  

الزماااني، وقوقعااه ضاامن مااا يشااهدا العاااغ ماان أحااداث تةااذي خطاااب الكراهيااة ماا خرا،      

ميكاان ا اازم بااس  اخلطاااب مباامونا أ باا  ضااعطا نماابيا ماان ناحيااة منعزاتااه التس ييااة        

، حيام كاا  الطعال    االجتما ياة  دد من القااحمني  لاا شابكات التواتال      فرغم استعابة

املتبامن يف القاول يمناشادة األماني العاام      النات   ن القول منمعما ما  مبامو  الطعال    

لألماام املتحااادةن وا تمااااد  ااادد مااان ا جاااراءات حلاااذف خطاباااات الكراهياااة املنشاااورة  ااا    

اخلطااب، غ تلتازم بعا  األلاراف األخار  يماا حادث يف فرنماا ماث ن،           بام مواقعها ابا  

وبالتاالي  وهي م شرات تدل  لا نمبية انمعام الطعل النات   ان القاول ما  فعال القاول،      

   لا حمدودية اخلطاب التس يية نمبيا 

زماان  –حتلياال خطاااب   - منظمااة األماام املتحاادة  –الكلمااات املطاااتيط: خطاااب الكراهيااة  

 كورونا
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 ملقدم :ه

شهد العامل تفاقما يف عدد االنتهاكات األخالقية ، 19-تفشي جائحة كوفيد تزامنا مع

اتهام بعض اجملتمعات الدينية بنشر فريوس كورونا  ت خطاب الكراهية من ذلكاليت أجج

وحرمان مرضاهم من العالج، وهو ما جعل املنظمة العاملية تطلق نداء استغاثة من أجل 

"رفض الكراهية واإلقصاء وتقديم الدعم والتضامن ملن ميكن أن يصبحوا ضحايا أثناء 

)بيرتسن،  إلنسانيتنا ء كورونا جيسد اختبارا حقيقياهذه الفرتة الصعبة"، معتربة أن وبا

وللوقوف عند الدور الذي لعبته األمم املتحدة يف مكافحة خطاب  .(2020توماس و سجاد، 

خطاب األمني العام لألمم املتحدة الذي نشر عرب وسائل اإلعالم  سنقوم بتحليلالكراهية، 

للحديث عن خطاب الكراهية زمن ، والذي خصصه 2020مايو 8التقليدية واجلديدة، يف 

 الكورونا.

 الدراسات السابقة
مت يف هذا املستوى رصد أهم الدراسات اليت تناولت موضوعات هلا عالقة خبطاب 

 الكراهية خالل السنوات اخلمس األخرية. ومن بينها التالي:

اب حول خط( 2020)عبد اهلل والزيود،  اهلل، وبركات الزيود دراسة الباحثة رانيا عبد -

الكراهية على مواقع الّتواصل االجتماعّي يف األردن، عاجلت مدى وعي ومعرفة 

والتزام اجلمهور واإلعالميني بأخالقيات النشر على مواقع التواصل االجتماعي، 

خطاب الكراهية، ومعرفة إشكالية  أخطارومراعاة املسؤولية االجتماعية وحماربة 

اّصة مع التطّور التكنولوجي لإلعالم وقوة العالقة بني اجلمهور ووسائل اإلعالم خ

تأثريه، وفقدان القدرة على التعامل الواعي واإلجيابي مع ما يتم التعرض له من رسائَل 

القوانني الدولية واحمللية اليت تناولت خطاب  الباحثان أهموقد وضح  .إعالمية

لكراهية الكراهية وحرية الرأي والتعبري. تطّرقت الدراسة إىل مفهوم خطاب ا

)أسبابها ونتائجها(؛ وخصصت جزءا للحديث عن خطاب الكراهية يف األردن 

وأخالقيات النشر اإلعالمي يف مواجهة خطاب الكراهية يف القوانني والتشريعات 

األردنية؛ كما تناولت دور الرتبية اإلعالمية يف متكني اجلمهور إعالميا ونقديا 

 .ملواجهة خطاب الكراهية

بعنوان "خطاب الكراهية (، 2019، أنطونيوس)أنطونيوس نادر دراسة الباحث  -

أمنوذًجا"، تعرضت إىل مفهوم خطاب  –ج.ل أوسنت : والّسؤال املؤمل: مقاربة فلسفّية
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نظرّية “وحتديًدا  الرباغماتيالكراهية وكيف يكمن حتليله انطالًقا من البحث 

 J.L) أوسنتجان “عند الفيلسوف  ”(speech-act theory) الكالم -أفعال

Austin).”.  كما بني الباحث أن وسائل الّتواصل االجتماعّي متنح قّوًة فاعلًة حلرّية

الّتعبري وتفسح اجملال لتعالي األصوات الفردّية، وتعطي دفًقا سلبيًّا النتشار الّسلوك 

املعادي للمجتمع واألفراد، وبروز التعّصب والّتسّلط والّتحّيز عرب اإلنرتنت. وهو ما 

بكاّفة أشكاله وخباّصة التحريض الّدييّن والعرقّي واّلذين  إىل الّتحريضؤدي ي

يرتبطان ارتباًطا مباشًرا باملوروث االجتماعّي. وختم الباحث حبثه بقوله أن العامل 

العربّي يفتقر إىل دراسة إحصائّية تظهر باألرقام والبيانات جرائم الكراهية الّنامجة 

املؤّشرات العاّمة تظهر ارتفاًعا يف نسب هذه اجلرائم تزامًنا مع خطاب حتّيزّي، إّلا أّن 

وظهور ” بالّربيع العربّي“ما شهدته املنطقة العربّية من حتّوالت سياسّية عرفت 

جمموعات متطّرفة أصولّية تقتل باسم الّدين وتستخدم وسائل اإلعالم املرئّية 

 .أشكاله بكاّفة” خطاب الكراهية“واملسموعة واملكتوبة لنشر 

"خطاب الكراهية يف  (، بعنوان2018)الرحامنه،  دراسة الباحث ناصر الرحامنة -

دراسة مسحية"، هدفت إىل حتديد مفهوم خطاب  األردنشبكة الفيس بوك يف 

وانعكاساته على  االجتماعيالكراهية وأشكاله املتداولة عرب شبكات التواصل 

طاب الكراهية، وآثاره يف منظومة اجملتمع األردني، وكذلك حتديد آثار انتشار خ

وقد استخدمت الدراسة املنهج  والثقافية للشعب األردني. واالجتماعيةالقيم الدينية 

مفردة  400الوصفي، واعتمدت على االستبانة جلمع املعلومات من عينة عشوائية بلغت 

وقد خلصت الدراسة  .جاءت من خمتلف جتمعات اجملتمع األردني يف العاصمة عمان

إىل عدة نتائج من أهمها أن مفاهيم خطاب الكراهية قد اختلفت لدى املستجيبني 

وتعددت، وجاء يف مقدمتها تشويه احلقائق أو تكذيبها وعدم القبول باآلخر. كما 

تعمل على إثارة الفنت بني  االجتماعيأشارت الدراسة إىل أن شبكات التواصل 

وأنها تفقد اجملتمع متاسكه الداخلي  مكونات اجملتمع وتؤدي إىل الفرقة والتناحر،

 فيصبح ضعيفًا أمام األزمات.

عنوان "اآلليات القانونية املستحدثة ب (2017)زكريا،  دراسة الباحثة علياء زكريا -

لدحض الكراهية والتمييز وتطبيقاتها املعاصرة: دراسة مقارنة"، تضمنت طرحا 

ألحكام القضائية اليت تؤكد معمقا ملفهوم خطاب الكراهية وأنواعه وبيان أمثلة ل
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على الرفض الكامل للتمييز والكراهية، فضال عن دور التشريع يف مكافحة 

لدولة  االحتاديخطاب الكراهية والتمييز. وقد مت الرتكيز على املرسوم بالقانون 

، والذي يركز على مكافحة مجيع 2015لسنة  2اإلمارات العربية املتحدة رقم  

لي عن خطاب الكراهية، وجتريم التمييز بني األفراد أو أشكال التمييز والتخ

 .اجلماعات على أساس الدين أو العقيدة أو اجلنس أو العرق أو اللون

(، 2017بدون إسم مؤلف، دراسة أطلقها املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري ) -

حول " خطاب الكراهية والتحريض على العنف يف اإلعالم السوري" بالشراكة مع 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( هدفت إىل رصد حمتوى 

وسائل اإلعالم السورية عن طريق جمموعة من الصحفيني السوريني من أجل تقييم 

مدى استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف يف اإلعالم السوري وفق 

على حتليل املضمون من حصر دراسة منهجية. وقد متكنت الدراسة اليت اعتمدت 

املفردات والعبارات األكثر استخداما يف وسائل اإلعالم السورية على اختالف 

 أمناطها )مقروء ومسموع ومرئي(، وتصنيفها حبسب االجتاه السياسي.

( بعنوان "إدارة األزمات 2016السنوسي، دراسة قامت بها الباحثة ثريا السنوسي ) -

شارلي إيبدو منوذجا"، تطرقت فيها إىل الدور اإلعالمي الذي اإلرهابية إعالميا: أزمة ت

ميكن أن يؤجج خطاب الكراهية ويصبح شريكا يف صناعة أزمات إرهابية من 

خالل تناول متحيز خيدم أطراف دون أخرى. وقد ركزت الدراسة على حادثة تشارلي 

نشورات .  وأثبتت نتائج حتليل املضمون الذي طال عينة من م2016إيبدو لسنة 

الصحافة العاملية حول املوضوع، حياد شق من وسائل اإلعالم عن مسؤوليته 

بل وتروج له يف بعض  اإلسالم فوبياواحنيازه خلطابات تغذي مفهوم  االجتماعية

 األحيان.

( 2016بدون إسم مؤلف، )  كتاب صدر عن مركز هردو لدعم التعبري الرقمي -

. وقود الغضب نظرة على مفاهيم أساسية الكراهية.بالقاهرة حتت عنوان" خطابات 

متت اإلشارة إىل  الكراهية، كما"، تناول فيه املؤلف مفهوم خطاب اإلطار الدولييف 

خطابات الكراهية يف املواثيق الدولية، والنطاق القانوني حلظر خطابات الكراهية. 

 كما تعرض الكتاب إىل النموذج الروندي.
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 موقع البحث من البحوث السابقة
تضمنت الدراسات السابقة عرضا مفصال للمفاهيم ذات العالقة خبطاب الكراهية 

وأنواعه كما ختصصت بعضها يف دراسة دور التشريع يف مكافحة مجيع أشكال التمييز 

وقد  .أو العقيدة أو اجلنس أو العرق أو اللون الدين،بني األفراد أو اجلماعات على أساس 

خطابات الكراهية مع عرض العقوبات اليت أصدرت مناذج من  إىل عدةمتت اإلشارة 

أشارت بعض الدراسات إىل دور حبقها ضمن بنود املواثيق الدولية. من جهة أخرى، 

كفضاء رحب تسهل من خالله إثارة الفنت مبختلف  االجتماعيشبكات التواصل 

 تفرعاتها، وهو ما يضعف مناعة اجملتمعات األمنية.

على تفشي خطاب الكراهية يف سياق زمين حمدد، وهو يف هذا البحث سيتم الرتكيز 

رصد آليات املعاجلة اليت أولتها هلا منظمة األمم ل، 2020زمن الكورونا، وحتديدا سنة 

املتحدة، باعتبارها منظمة عاملية راعية حلقوق اإلنسان، أعلنت نيتها يف التصدي واملواجهة 

 .2019يف شهر يوليو من سنة  اسرتاتيجية مكافحة خطاب الكراهية إطالقمن خالل 

 اإلشكالية
 ميكن صياغة التساؤل احملوري الذي يقوم عليه حبثنا يف التالي: 

خطاب الكراهية  يف مواجهة ماهي مسات اخلطاب املضاد الذي تبنته منظمة األمم املتحدة

 زمن الكورونا؟

 ا كالتالي:مميكن صياغته نيفرعي سؤالنيتفرع عن هذا السؤال احملوري ي

خطاب الكراهية ا الدور الذي تضطلع به منظمة األمم املتحدة فعليا ملواجهة م -

والذي ميكن أن نستشفه من خالل   ،تفاقم جراء انتشار جائحة كورونا الذي

 ؟قراءة خطاب أمينها العام 

ما اخلصائص الشكلية واألسلوبية للخطاب املوجه من طرف األمم املتحدة  -

 ؟كورونازمن ال خطاب الكراهية ملكافحة

 الفرضيات
 خالل الفرضيتني التاليتني: من التساؤالت هذه كل عن سنحاول اإلجابة 

باعتبارها منظمة عاملية حامية حلقوق اإلنسان، تضطلع منظمة األمم املتحدة من  -1

خالل هياكلها املختلفة بدور كبري يف معاجلة القضايا املرتبطة خبطاب 
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رب ثنايا خطاب األمني العام الذي أثثه  هو ما يتضح ع، ومعاجلة جذرية الكراهية

بأفعال إجنازيه وبأسلوب حجاجي يؤمن انصياع املتلقي للطلبيات الواردة بالنص 

 اخلطابي.

زمن الكورونا من الكراهية منذ ما قبل منظمة األمم املتحدة خبطاب  اهتمت -2

، واليت تضمنت عدة 2019منذ  باملوضوعاخلاصة  اطالق االسرتاتيجيةخالل 

. وتدابري جدية اتسمت بالعمق واحلزم يف سبيل القضاء على الظاهرة خطط

 .ويأتي خطاب األمني العام كحلقة رئيسية ضمن اسرتاتيجية املكافحة

 األهداف
  إىل:تهدف هذه الدراسة 

 الوقوف عند مؤشرات تصعيد خطاب الكراهية زمن جائحة كورونا، -

 ة يف مكافحة خطاب الكراهية،حتديد الدور الذي تلعبه منظمة األمم املتحد -

مقومات اخلطاب الرمسي ملنظمة األمم املتحدة املناهض خلطاب الكراهية  ضبط -

 وخصائصه البنيوية والوظيفية.

 األهمية
 -زمن الكورونا –الكراهية السيما يف هذا السياق الزمين احلرج  دراسة خطابإن 

ظاهرة وتداعياتها عامليا، ويف يعترب مهما جدا ألنه يساعدنا يف رصد تطورات تفشي ال

حماولة تقييم االسرتاتيجيات الدولية واملنظماتية اليت جندت ملكافحتها. وهو ما ميكننا 

من الوقوف عند اجلهود احملتملة اليت تقدمها املنظمات الدولية ذات الطابع اإلنساني للحد 

ليت الزالت تواجهها، من انتشار العنف والتمييز العنصري والعرقي والديين، والتحديات ا

 واليت حتول دون حتقيق اهلدف املنشود.

 املنهجية
الذي أخذ  2020مايو  8بتحليل خطاب األمني العام لألمم املتحدة يوم  الباحثة قومتس

شكل نداء عاملي من أجل مكافحة تفاقم خطاب الكراهية على اثر انتشار جائحة 

ة التعبوية احلجاجية اليت تضمنها نصه كورونا، من أجل الوقوف عند أبرز مالمح الرسال

 مواطن قوتها بالغة ومضمونا )معنى(. اخلطابي وحتسس
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 وهي: الثالثة طراف التواصليتضمن حتليل اخلطاب أوال حتديدا أل

 ،القائل  -

 ،املتلقي -

 .نص اخلطاب -

، البعد احلجاجي واالقناعي وأفعال الكالم يلي ذلك تفكيك لبنية نص القائل واقتفاء أثر

العام لفعل  سياقدون إغفال ال مقاصد القائل تمادا على املقاربة التداولية للوقوف عنداع

 التلفظ. ويتضمن هذا اجلزء حتديدا ألبرز العناصر مثل:

 املعينات )التعبريات االشارية( -

 صيغ األفعال املوجودة باخلطاب -

 اإلحاالت الضمريية -

 السياقات املستخدمة -

 
 الجزء النظري:

 كراهيةتعريف خطاب ال

تعريف موحد  يف غياب ذات الطابع االشكاليمفهوم "خطاب الكراهية" من املفاهيم  يعترب

على مفاهيم  هاشتمال تعزى صعوبة إجياد تعريف موحد وجامع هلذا املصطلح إىلله. و

متشّعبة متعّلقة بوسائل الّتواصل مثل الوسائل الّلغوية، وعناصر الّصوت، ولغة اجلسد، 

  ات.الّسياقالتخصصات و خيتلف باختالف هذا الّتعريفكما أن ّية، والعناصر البصر

أّن هذا املفهوم مل يتّم تناوله صراحًة يف املواثيق الّدولّية إّلا من  واجلدير بالذكر أيضا هو

باب حظر أشكاله. وقد برز يف هذا السياق إشكالّية تتعّلق باملعطيات اّليت جتعل من 

هي عليها القانون. ولعّل أبرز ما جاء يف الّنصوص القانونّية  خطاب الكراهية جرميًة يعاقب

بدون اسم مؤلف، ( من العهد الّدولّي اخلاص باحلقوق املدنّية والّسياسّية )20.2املاّدة )

(، اليت تدين أّي دعوة إىل الكراهية القومّية والعرقّية والّدينية اّليت تشّكل حتريًضا 1966

العهد الّدولّي اخلاّص باحلقوق املدنّية كما تعرض  و العنف. على الّتمييز أو العداوة أ

مربزا مالحمه األساسية خطاب الكراهية ، إىل 1997سنة  أوروباالتابع جمللس  والّسياسّية

مجيع أشكال الّتعبري اّليت تنشر أو حتّرض أو تشّجع أو ترّبر  اليت تصوره على أنه يشمل
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[، مبا يف ذلك التعّصب اّلذي …]ومعاداة الّسامّية الكراهية العنصرّية، كره األجانب، 

ويف  واإلثيّن واضطهاد األقّلّيات واملهاجرين. العرقّي،تعرب عنه القومّية العدوانّية والّتمييز 

مصطلح خطاب الكراهية  الّشبكة األوروبّية ملناهضة العنصرّيةنفس السياق، عرفت 

األصل أو  العرق،ا أو جمتمع ما بسبب على أنه تعبري عليّن عن الكراهية جتاه شخص م

مدّونة كما صنفته  .اإلعاقة أو الّدين أو االعتقاد الّسن أو امليل اجلنسّي، أو اإلثيّن، أو

، الداعية إىل مواجهة خطاب الكراهية 2016الّسلوك الّصادرة عن االّتحاد األوروبّي لسنة 

ًقا للقانون اجلنائّي الّدولّي مجيع أشكال التحّيز العنصرّي طبعلى أنه اإللكرتونّي، 

تطرقت جمموعة من القوانني الدولية واملعاهدات ملفهوم  من جهة أخرى، .والقوانني الوطنّية

اإلعالن العاملي مثل الكراهية بصفة غري مباشرة من خالل بعض القوانني واملعاهدات 

ات الواردة يف هذا التمتع بكافة احلقوق واحلري حبق 2حيث تقر املادة رقم  حلقوق اإلنسان

اإلعالن، دون أي متييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 

على أن "كل الناس سواسية أمام  7 رقم املادةكذلك تؤكد . "السياسي أو أي رأي آخر

لي العهد الدوكما تناول  ".القانون وهلم احلق يف التمتع حبماية متكافئة منه دون أية تفرقة

لثانية الفقرة ا( خطاب الكراهية يف 2018)املومين،  السياسيةواخلاص باحلقوق املدنية 

ال جيوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن خيل » اليت تنص على أنه 18رقم من املادة 

الفقرة الثالثة ، وأي دين أو معتقد خيتاره" اعتناقحبريته يف أن يدين بدين ما، أو حبريته يف 

تشري إىل أنه "ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو اليت ( 18ادة )من نفس امل

أو  العامة،معتقده، إال للقيود اليت يفرضها القانون واليت تكون ضرورية حلماية السالمة 

. الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية" النظام العام، أو

أية دعوة إىل الكراهية القومية أو »و« أية دعاية للحرب»من  20املادة  كما حضرت

 .العنصرية أو الدينية تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف"

عالوة على ما سبق ميكن اإلشارة إىل دور مبادئ كامدن يف حتديد مالمح خطاب 

ري من قبل املنظمة غ 2009سنة ” كامدن“مبادئ الكراهية. فقد متت صياغة 

وتعزيز  من جهة ، بهدف استكشاف العالقة بني حرية التعبري19 املادة احلكومية،

، حيث بادئ تفسريًا تقدميًا للقانون الدولي ومعايريههذه املمتّثل و . من جهة أخرى املساواة

ان وتضمن الدميقراطية وتعزيز السلم واألمن تلعب دورًا حيويًا يف محاية كرامة اإلنس

حسب مبادئ كامدن إىل "حالة ذهنية تتسم بانفعاالت وحييل مفهوم الكراهية  .الدوليني

https://www.article19.org/
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 حادة وغري عقالنية من العداء واملقت واالحتقار جتاه اجملموعة أو الشخص احملرض ضده". 

الدول تشريعا مينع أي دعوة  لى وجوب أن تتبنى مجيععالفقرة األوىل،  12املبدأ كما ينص 

للكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديين مما يشكل حتريضا على التمييز أو العداء 

 أو العنف. 

اسرتاتيجية وخطة " حتت عنوان (2019يونيو  8) برناجما من جهتها أطلقت األمم املّتحدة

يضم تعريفا خلطاب الكراهية مفاده أنه   " عمل األمم املتحدة بشأن خبطاب الكراهّية

 "أي نوع من التواصل، بالقول، بالكتابة أو بالفعل، يستخدم لغة متييزية حتقريّية تهّجمية

عند اإلشارة إىل شخص أو جمموعة على أساس هوّيته، أي بعبارة أخرى على أساس دينه 

وتسعى  ".أو عرقه أو جنسيته أو لونه أو نوعه االجتماعّي أو أي عامل آخر حيّدد هوّيته

األمم املّتحدة لتحقيق هدفها املتمثل يف مواجهة خطاب الكراهية ومنعه والتصدي له على 

وهو ما سيتم  .التعاون مع احلكومات واجملتمع املدني والقطاع اخلاصاملستوى العاملي ب

 الرتكيز عليه خالل اجلزء التطبيقي من هذا البحث.

أول مفهوم أمريكي خلطاب  أما بالنسبة للواليات املتحدة، تبني بعض الدراسات أن

السلكية  االتصاالتضمن قانون لـ " 1993سنة  قد مت التصريح به الكراهية 

سلكية وإدارة املعلومات" الذي أصدره الكونغرس األمريكي، حيث عرف خطاب والال

الكراهية بأنه "اخلطاب الذي يدعو إىل أعمال العنف أو اجلرائم الكراهية اخلطاب الذي 

جرائم  ارتكابخيلق مناخا من الكراهية واألحكام املسبقة اليت قد تتحول إىل تشجيع 

 (.  2017)اهلواري،  الكراهية"

تتطلب  حماولة الوصول إىل فهم شامل لظاهرة الكراهيةومًا، ميكن التأكيد على أن عم

أي عرب حتديد الّسلوكّيات اّليت ينطوي )من منظور سلوكّي  ة اخلطابطبيعالنظر يف 

لذلك صّممت رابطة مكافحة  ومن ثّم الّتفكري يف عواقبها احملتملة.  القول(، عليها

 :على النحو اآلتي التشهري ما يسمى هرم الكراهية

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf
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 * : هرم الكراهية1رسم رقم

 
 (2019أنطونيوس، *املصدر: )

يصنف اهلرم األعمال املنحازة، اّليت تتطّور يف تعقيدها من األسفل إىل األعلى. وحبسب 

املستويات املختلفة يف اهلرم، يتبّين مدى تأثري األفعال املنحازة سلًبا على األفراد واجلماعات 

شكل عام. ولكن ما يلفت االنتباه هنا، هو احلّد األعلى اّلذي قد تصل إليه أو اجملتمع ب

 .هذه الّسلوكّيات، حيث يتحّول اخلطاب إىل فعل إجرامّي يهّدد احلياة

مل ترتك املنظمات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان خطاب الكراهية والتحريض على 

خطاب الكراهية تتداخل وم مفهالتمييز دون معاجلة، ولكن من املؤكد أن حدود 

حق حرية التعبري، مما خيلق  عدة مفاهيم أخرى جماورة من أهمها بطريقة أو بأخرى مع

مشكلة كبرية يف حتديد أين تبدأ حدود التعبري وأين تنتهي، ومتى يتحول التعبري إىل 

 .خطاب كراهية

 أصدره الذي املتحدة لألمم العام األمني خطاب بتحليل سنقوم البحث، من املوالي اجلزء يف

، 2020 مايو 8يف  كورونا جائحة إبان الكراهية خطاب تفاقم اثر على استغاثة كنداء

 مستأنسني باملقاربة التداولية.
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 الجزء التطبيقي
حتليل خطاب السيد أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة، الذي ورد يف شكل 

 .19-املتصل جبائحة كوفيد نداء مصورمن أجل التصدي خلطاب الكراهية

لقد ارتأينا يف هذا الباب، االعتماد على املقاربة التداولية، من أجل حتليل رسالة مصورة 

عامليا من أجل التصدي  بعث بها أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة، نداًء

 (. وهو ما2020مايو 8ومكافحته ) 19-خلطاب الكراهية املتصل جبائحة كوفيد

، املتلقي ونص اخلطابو القائليفرتض منا أن نقف عند ثالثة دعائم رئيسية وهي: 

 تأمني عمليةكعناصر أساسية مكونة للعملية االتصالية. وهي عناصر ستمكننا من 

 القراءة بعمق.

 املقاربة التداولية: -

درس جممل العالقات املوجودة بني تاجلانب الوظيفي للخطاب، و تتناول مقاربةهي 

ملتكلم واملخاطب مع الرتكيز على البعد احلجاجي واالقناعي وأفعال الكالم. وقد ا

اخرتنا املقاربة التداولية ألن هدفها ينسجم مع طبيعة اخلطاب الذي سنقوم بتحليله، وهو 

 هدف يتخطى التبليغ وإيصال املعنى ليحاول االقناع والتأثري العاطفي والوجداني.

فة التحفيز اليت يكاد يتفرد بها املعيار التداولي يف حتليل وقد أشار "غرمياس" إىل وظي

. فاملقاربة التداولية تركز على عنصر القصدية والوظيفية يف سيميائيًاالنصوص 

اخلطابات، حيث تتجاوز سؤال البنية والداللة، لتهتم بسؤال الوظيفة والدور والرسالة 

تقرتب من املقاربة التأويلية مع "بول  وهي بذلك املعنى .(2016)محداوي،  والسياق الوظيفي

السياقية، ومن مدرسة فرانكفورت اليت تهتم بالسياق  باإلحالةريكور" الذي اهتم 

 التواصلي، خاصة  مع "هابرماس".

إذ ال ميكن فهم الكالم وفاعليته تبعا  فاعلية،ويعد التحليل التداولي من أكثر التحاليل 

لية الكالم وخصوصيته، وال تأخذ بعني االعتبار لتصورات لغوية عامة، ال تراعي فاع

 مشكلة العالقة بني اخلطاب واحمليط الذي يتصوره  كل من القائل واملتلقي.

يف املرحلة املوالية من البحث، سنقوم بتسليط الضوء على أطراف التواصل يف اخلطاب 

نطق التداولي، املدروس لنتخلص إىل دراسة النص اخلطابي وقراءته قراءة معمقة وفقا للم

 وربطه بالسياق الزماني واملكاني الذي بث فيهما.
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 وميكن أن نلخص املعطيات اخلاصة بأطراف اخلطاب يف اجلدول التالي:

 : أطراف التواصل6جدول رقم

 الطرف الوظيفة

األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو  املتحدث-القائل-املتكلم

 غوترييش

 سكان العامل بأسره املتلقي 

 /القائل أو املتحدث أو املتكلم:-

ينتمي اخلطاب املدروس إىل متحدث غري عادي. فالقائل يف هذا املقام هو األمني العام  

لألمم املتحدة، وهو قد حتدث يف سياق مرجعي خمصوص: جائحة صحية عاملية من النوع 

م النص خطاب الكراهية. والقائل بذلك ميثل مفتاح فه تجتليااحلاد ممزوجة بتفاقم 

 وحيدد مدى تفاعل املتلقي مع مضمون خطابه.

. أما هو أن اخلطاب كان قصريا ) دقيقتني وعشرين ثانية( أيضًا نضيفهما ميكن أن 

حيث ، متحكم يف عنصر الكالم وينتقي عبارات قوية ومقنعةوكأنه بدا فقد القائل 

 .إجازة امللفوظ وعمق املنطوقاعتمد على 

 /املتلقي:-

أنطونيو غوترييش( خطابه لكافة سكان  األمني العام ملنظمة األمم املتحدةوجه القائل )

"، على أنه قد مجيع الناسالعامل جبميع أطيافه وألوانه وأجناسه من خالل قوله "أطلب من 

خصص يف نصه اخلطابي فئات حمددة باحلديث وهي: القادة السياسيني، واملؤسسات 

 سائل التواصل االجتماعي، واجملتمع املدني.التعليمية، ووسائل اإلعالم، وشركات و

  / اخلطاب-

مع وجود  اإلجنليزيةينتمي اخلطاب املدروس إىل فئة النص املسموع واملرئي. وقد ورد باللغة 

 ترمجة مكتوبة يف اسفل الشاشة باللغة العربية وهو ما مت اعتماده للتحليل يف هذه الدراسة.

 بنية نص أنطونيو غوترييش : -

ه األمني العام لألمم ئبإلقا مصور قاماب / النداء حمور الدرس يف شكل نداء جاء اخلط

املتحدة السيد أنطونيو غوترييش، وهو نداء حتصلت عليه الباحثة من خالل صفحة قناة 
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اليوتيوب اخلاصة باملنظمة بعد أن مت بثه من خالل وسائل اإلعالم اجلماهريية يف أغلب 

 .2020 مايو 8تلفزيونات العامل، يوم 

ويعرب اخلطاب املدروس والذي ميكن أن نبوبه ضمن إطار اخلطابات السياسية ذات الطابع 

اإلنساني، مبا أنه رسالة ذات قصد موجهة إىل مجهور حمدد، ويف اخلطاب املدروس هو 

مجهور عام، يضم سكان الكرة األرضية قاطبة. لذلك جنده خيتلف عن اخلطاب األدبي 

يصب تركيزه على  إنهالبنيوي وعلى البالغة يف النص، حيث  الذي يركز على اجلانب

 الفكرة أو األفكار اليت يريد القائل إيصاهلا للمتلقي وإقناعه بها.

وينتمي النداء املدروس إىل فئة اخلطابات املنطوقة واملشاهدة. وكما نعرف فإن اخلطاب 

تعتمد هذه اخلطابات املنطوق يعرب عن ذاته من خالل نربات الصوت وحركات املخاطب. و

من خالل املصاحبات اللغوية وغري اللغوية. ونذكر على سبيل املثال عن ، على بالغة النص

املصاحبات اللغوية، تقنية القياس االستنباطي والقياس االستقرائي وأسلوب الشاهد وتقنية 

 وأسلوب التضمني والتناقض وغريها. التضاد،

إشارية ووحدات لغوية حتدد الظروف اخلاصة  ويتكون نص غوترييش من ألفاظ وقرائن

 للتلفظ، كما حتدد أطراف التواصل وأدوات التملك. 

 املعينات )التعبريات االشارية(: 7جدول رقم

 املعينات: السياق

 الضمائر املضمرة والظاهرة 

 فعل التلفظ

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 حمدد 

 السياق الزماني: احلاضر

 هو: الفريوس

 عامل حنن: سكان ال

ــأ مــرض فــريوس كوفيــد   ال مبــن  19-ال يعب

ــؤمن /     حنــن/، وال حبيــث نعــيش/، وال مبــا ن

 وال بأي فرق آخر يفصل بيننا

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

ــاني:  حمـــدد الســـياق الزمـ

 احلاضر

 حنن: سكان العامل

 هو : الفريوس

حنتــاج إىل كــل مثقــال حبوزتنــا مــن التضــامن 

 لنواجهه معًا

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

ــاني:   دد حمــ الســياق الزم

 احلاضر

هي: اجلائحة/ مشاعر احلقد 

... 

 هم: طوفان /الناس / الغري

ــان لطوفــان مــن     مــا فتئــت اجلائحــة تطلــق العن

مشاعر احلقد وكراهية األجانب وإلقاء اللوم 

 على الغري وبث الرعب يف الناس

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 حمدد

 السياق الزماني: املاضي 

ــاد  ــاعر املعـــــــ ــي: مشـــــــ اة هـــــــ

 /االنرتنت

 

ــى     ــب علـ ــاداة األجانـ ــاعر معـ ــت مشـ ــد تفاقمـ قـ

 اإلنرتنت ويف الشوارع
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 املعينات: السياق

 الضمائر املضمرة والظاهرة 

 فعل التلفظ

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 حمدد

 السياق الزماني: املاضي

 َفَشت نظريات املؤامرة املعادية للسامية املؤامرة تهي: نظريا

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 حمدد

 السياق الزماني: املاضي

 هم: املسلمون

 ئحةهي: اعتداءات /جا

ــلة    ــداءات ذات صــــ ــلمون العتــــ ــرض املســــ تعــــ

 باجلائحة

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 حمدد

 السياق الزماني: املاضي

هـــــــــــــــــــــو: جمهـــــــــــــــــــــول / 

 الفريوس/العالج الطبيعي

 هم املهاجرين

ــاتهموا      ــى املهــاجرين والالجــئني ف ــنلع عل قــد شِّ

بكونهم منبَع الفريوس/ ثم حِّرموا من العالج 

 الطيب

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 دحمد

 السياق الزماني: املاضي

 هي: أفكار شنيعة

 هم: كبار السن

راجت أفكار شنيعة توحي بأن كبار السن، 

الذين هم من أشـد النـاس تـأثرا بـاملرض، هـم      

 أيضا أوَّلِّ من ميكن االستغناء عنهم

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 حمدد

 السياق الزماني: احلاضر

 هي: األصابع/املخالفات

ني عــن هــم: الصــحفيون/املبلغ 

 املخالفات/عمال اإلغاثة

وتِّشــري األصــابع إىل الصــحفيني واملــبلغني عــن   

املخالفــــات واألخصــــائيني الصــــحيني وعمــــال 

ــان/ ال     ــوق اإلنسـ ــن حقـ ــدافعني عـ ــة واملـ اإلغاثـ

 لشيء إال ألنهم يؤدون واجبهم

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 حمدد

 السياق الزماني: احلاضر

ــا  العامل نحنن: سكا ــا أن نبـــ ــن واجبنـــ ــة  فمـــ ــز مناعـــ در إىل تعزيـــ

 جمتمعاتنا من فريوس الكراهية.

 السياق املكاني: العام

 السياق الزماني: احلاضر

 أنا: القائل

 هو: خطاب الكراهية

إنين أوجه اليوم نداء من أجل العمل بكـل مـا   

ــة علــــى   ــاء خطــــاب الكراهيــ يف وســــعنا إلنهــ

 الصعيد العاملي

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 حمدد

 احلاضرالسياق الزماني: 

 أنا: القائل

 هم: القادة السياسيني...

 هي: اجملتمعات

أنا أناشـد القـادة السياسـيني أن يتضـامنوا مـع      

مجيـــع أفـــراد جمتمعـــاتهم ويعملـــوا علـــى بنـــاء  

 متاسكها ومتتني عِّراه

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 حمدد

أناشـــد املؤسســـات التعليميـــة أن تركـــز علـــى  أنا: القائل

ــه    ــاد فيــ ــت يرتــ ــة يف وقــ ــة الرقميــ ــو األميــ حمــ
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 املعينات: السياق

 الضمائر املضمرة والظاهرة 

 فعل التلفظ

 هي: املؤسسات التعليمية السياق الزماني: احلاضر

باب هـــــــــم: باليـــــــــني الشـــــــــ   

 /املتطرفون

 هي: مشاعر اليأس

اإلنرتنت بالينيِّ الشباب ويسعى فيه املتطرفون 

ــارهم يف   ــالرتويج ألفكـ ــاع بـ ــب األتبـ إىل كسـ

ــد     ــذين قـ ــخاص الـ ــزين واألشـ ــاحمل احملتجـ أوسـ

 تستحوذ عليهم مشاعر اليأس

ـــ  ــياق املكـ ــري الســ اني: غــ

 حمدد

 السياق الزماني: احلاضر

 أنا: القائل

اإلعالم/وســـائل  لهـــي: وســـائ

التواصل االجتماعي/أحكـام  

 القانون الدولي...

أناشــد وســائل اإلعــالم، وال ســيما شــركات    

وســائل التواصــل االجتمــاعي، أن تبــذل املزيــد  

مــن أجــل التحــذير مــن املــواد احملرضــة علــى       

ــاء وغ   ــة النسـ ــرية أو كراهيـ ــن  العنصـ ــا مـ ريهـ

املواد الضارة اليت تِّنشر على منابرها وسحبها 

منها، مبا يتماشى مع أحكام القانون الدولي 

 حلقوق اإلنسان

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 حمدد

 السياق الزماني: املاضي

 أنا: القائل

 هو: اجملتمع املدني

 هي: الفئات الضعيفة...

ــع      ــزز تواصــله م ــدني أن يع وأناشــد اجملتمــع امل

ــات  ــاعلني الـــــدينيني أن   الفئـــ الضـــــعيفة والفـــ

 يكونوا قدوة يف االحرتام املتبادل

الســــياق املكــــاني: مـــــن   

 كل مكان

 السياق الزماني: املاضي

 أنا: القائل

 هم: مجيع الناس

 هي: الكراهية /الكرامة...

وأطلــب مــن مجيــع النــاس يف كــل مكــان أن   

يناهضوا الكراهية وأن يعاملوا بعضهم بعضا 

 بكرامة//

تهــزوا كــل فرصــة لنشــر قــيم العطــف    وأن ين 

 والطيبة

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 حمدد

الســــياق الزمــــاني: العــــام 

 املاضي

 أنا: القائل

هي: اسرتاتيجية /خطة/األمم 

ــاب   ــو: خطـــــــ ــدة. هـــــــ املتحـــــــ

 الكراهية

ــن وضــــع       ــي عــ ــام املاضــ ــتِّ يف العــ ــد أعلنــ لقــ

اســرتاتيجية وخطــة عمــل األمــم املتحــدة بشــأن 

األمـم املتحـدة   خطاب الكراهية لتعزيز جهود 

 يف مكافحة هذه اآلفة

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 حمدد

 السياق الزماني: املستقبل

ــكان     ــل مــــع ســ ــن: القائــ حنــ

 العامل

 هي: اجلائحة

 هم: الناس. هو: العنف...

ومــن واجبنــا وحنــن نكــافح هــذه اجلائحــة أن  

ــع      ــار ومننـ ــم بالعـ ــي الوصـ ــاس ونِّنوهـ ــي النـ حنمـ

 العنف
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 املعينات: السياق

 الضمائر املضمرة والظاهرة 

 فعل التلفظ

ــري   ــاني: غــ ــياق املكــ الســ

 حمدد

 لسياق الزماني: املستقبلا

ــكان     ــل مــــع ســ ــن: القائــ حنــ

 العامل

هـــــــو: خطـــــــاب الكراهيـــــــة 

 /جائحة كورونا 

مــــن أجــــل القضــــاء علــــى خطــــاب      فلنعمــــل

يف آن  19-الكراهية وعلى جائحـة كوفيـد  

 معا

 

إن احلديث عن املعينات يرتبط دائما يف عالقة جدلية بلحظات اخلطاب الفورية واآلنية 

ل التلفظ )محداوي، مصدر سابق(. وفعل التلفظ يضم عالمات دالة لفعل القول، وتتعلق بفع

على عواطف الباث املتلفظ وانفعاالته ساعة التلفظ. وهي ما تسمح بالتعبري عن األحاسيس 

 وإيصال املعنى واصدار األحكام واألوامر والنواهي السيما يف سياق اخلطاب. 

من املؤشرات اليت تبني أنه ألقي يف  واخلطاب املدروس هو نص رمسي حيمل يف ثناياه عددا

وقت صعب، وقت يعاني منه شق كبري من سكان العام العنصرية والظلم والتحقري 

وغريها من مسات الكراهية. وهي مؤشرات أزمة متأرجحة بني الظهور واألفول منذ زمن 

ب ولكنها شهدت تفاقما مع األزمة الصحية العاملية )كورونا(. لذلك جند اخلطا قديم،

 يبدأ مباشرة باحلديث منذ اجلملة األوىل حول لب املوضوع: 

ال مبن حنن/، وال حبيث نعيش/، وال مبا نؤمن / وال  19-ال يعبأ مرض فريوس كوفيد“

 “ بأي فرق آخر يفصل بيننا

وهذه اجلملة االستهاللية احلجاجية تدخلنا منذ البداية يف صلب املوضوع. وكأن القائل قد 

كتابة اإلعالمية التلفزيونية )قاعدة اهلرم املقلوب يف األخبار اإلذاعية استعار خصائص ال

  فدخل على متلقيه باألهم. والتلفزيونية(،

قصد يربز بصفة أكثر مباشرة يف امل ذاوالنص حممل منذ مجلته األوىل مبقاصد القائل. وه

 "احنتاج إىل كل مثقال حبوزتنا من التضامن لنواجهه مًعاجلملة الثانية " 

نالحظ يف هذا السياق، أن هنالك تناسق كبري وانسجام تام يف بنية الكلمة/اخلطاب، 

 وقوة حجاجية فائقة استخدم فيها القائل أسلوب التضمني.

هذا التضمني هو من قبيل التضمني املقارن الذي يقارن بني "أفعال" كورونا اليت ال تستثين 

شر، ويقصد طبعا االنتهاكات األخالقية أحد وال تفرق بني أحد، وأفعال جمموعة من الب
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املتفاقمة اليت تتسم بالتفرقة والكراهية، وهو تقييم متوازن وعقالني ورصني ألفعال 

الطرفني يهدف إىل الدعوة إىل االستفاقة والرتكيز على حماربة العدو احلقيقي لإلنسانية 

 وهو الوباء. 

مترير أفكار خفية دون اإلشارة فخطاب القائل يبدأ إذن، بافتتاحية مقارنة مقصدها 

صراحة هلا لغويا. ولعل الفكرة اليت أراد القائل تضمينها هي أنه "ال سبيل إىل حماربة 

اجلائحة إال بالتضامن والوحدة والتكاتف والبعد عن خطاب الكراهية". وهي افتتاحية 

بدأ فيها القائل جاءت وفية للموضوع وخارجه على نطاق اخلطابات التقليدية الروتينية اليت ي

 حاسم وهوبالتحية والتمهيد ملوضوعه األصلي، مما يوحي بأن اخلطاب جاء يف وقت 

 منسجم مع السياق الزماني احلرج الذي يعيشه العامل، جراء الوباء العاملي املهدد للبشرية.

 يلي نعرض أهم خصائص ووسائل السبك النصي للخطاب. وفيما

 صيغ األفعال املوجودة باخلطاب: -

عدة صيغ وبنى البد من الوقوف  على املنتيواصل القائل خطابه بعد االفتتاحية، معتمدا يف 

 عندها:

يؤّديه الفعل الّلفظّي من معاني  باعتبارها ما األفعال اإلجنازّية،استخدم القائل يف نصه  -

صد إضافّية يتم اضمارها خلف املعنى األصلّي، وكذلك على األفعال التأثريّية أي اليت يق

الّسامع كأن يكون إقناعا أو ختويفا أو جعل شخص  ما علىمن وراءها القائل إحداث أثر 

 .ما يقوم أو يدرك شيئا حمّددا عن قصد منه أو عن غري قصد

 اإلخبارّيات أثث القائل نصه اخلطابي أيضا جبمل سردية ركز فيها على -

(Assertives) قيقة الغرض القضوّي املتحّدث الّلغوّي اّلذي يلزم القائل حب وتعين الفعل

 مثال: عنه؛ أي إّنه ينقل الواقع كما هو، 

"ما فتئت اجلائحة تطلق العنان لطوفان من مشاعر احلقد وكراهية األجانب وإلقاء اللوم 

 على الغري وبث الرعب يف الناس"

 "قد تفاقمت مشاعر معاداة األجانب على اإلنرتنت ويف الشوارع"

 رة املعادية للسامية""َفَشت نظريات املؤام

 تعرض املسلمون العتداءات ذات صلة باجلائحة" "
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"قد شِّنلع على املهاجرين والالجئني فاتهموا بكونهم منبَع الفريوس/ ثم حِّرموا من العالج 

 الطيب"

"راجت أفكار شنيعة توحي بأن كبار السن، الذين هم من أشد الناس تأثرا باملرض، هم 

 ستغناء عنهم"أيضا أوَّلِّ من ميكن اال

" تِّشري األصابع إىل الصحفيني واملبلغني عن املخالفات واألخصائيني الصحيني وعمال 

 اإلغاثة واملدافعني عن حقوق اإلنسان/ ال لشيء إال ألنهم يؤدون واجبهم".

أشار القائل يف إخبارياته إىل عدد من املعاني اليت ختدم نصه الذي يتضمن نداء  -

ية على اثر تفاقم الظاهرة مع انتشار جائحة كورونا، فانطلق مع ملكافحة خطاب الكراه

بداية املنت إىل حصر مظاهر الكراهية وتعدادها من ذلك: مشاعر كراهية األجانب 

واملهاجرين وكبار السن يف الواقع ومن خالل االنرتنت، واعتبارهم مصدر انتشار الوباء، 

اء كورونا، فضال عن تعرض اإلعالميني ضد املسلمني يف ربطها بانتشار وب واالعتداءات

واألطباء واملختصني يف جمال الصحة وحقوق اإلنسان للمضايقات عند تأديتهم لدورهم يف 

 إطار االجراءات اليت مت اعتمادها للحد من انتشار وباء كورونا.

وتعين  (Directives) للموّجهاتانتقل القائل يف خطابه إىل مستوى ثاني خصصه  -

 :ما يليغوّي اّلذي يدفع الّسامع إىل القيام بفعل معّين. وقد متثلت الطلبيات يف الفعل الّل

"أطلب من مجيع الناس يف كل مكان أن يناهضوا الكراهية وأن يعاملوا بعضهم بعضا 

 بكرامة...  وأن ينتهزوا كل فرصة لنشر قيم العطف والطيبة"

جمتمعاتهم ويعملوا على بناء  "أناشد القادة السياسيني أن يتضامنوا مع مجيع أفراد

 متاسكها ومتتني عِّراه"

"أناشد املؤسسات التعليمية أن تركز على حمو األمية الرقمية يف وقت يرتاد فيه اإلنرتنت 

بالينيِّ الشباب ويسعى فيه املتطرفون إىل كسب األتباع بالرتويج ألفكارهم يف أوساحمل 

 ر اليأس".احملتجزين واألشخاص الذين قد تستحوذ عليهم مشاع

"أناشد وسائل اإلعالم، وال سيما شركات وسائل التواصل االجتماعي، أن تبذل املزيد من 

أجل التحذير من املواد احملرضة على العنصرية أو كراهية النساء وغريها من املواد الضارة 

اليت تِّنشر على منابرها وسحبها منها، مبا يتماشى مع أحكام القانون الدولي حلقوق 

 ان"اإلنس
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"أناشد اجملتمع املدني أن يعزز تواصله مع الفئات الضعيفة والفاعلني الدينيني أن يكونوا 

 قدوة يف االحرتام املتبادل"

العاطفة للخروج من مواقف  أسلوب استمالةوهي ، اْلمَِّطاَلَبُة ِباْلمَِّساَعَدِة هي وامُلَناَشَدُة

خدمة يف اخلطاب السياسي الدعوي، دقيقة وحرجة. وتعد من أكثر أنواع االستماالت املست

العقلي. وتتضمن هذه  التأثري عن قوته يف قلیال  حدث أثرًاِّیالعاطفي  التأثريلكون 

باألمن والعدل.  ، كاحلاجة للشعورالفعلية احلاجات على شددی االسرتاتيجية مضمونًا

 من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على العاطفة. إحياءاتوتقدم 

املناشدة تستخدم عادة يف اخلطاب الذي يصمم بهدف التأثري واإلقناع  ولإلشارة، فإن -

ودفع املتلقي إىل تعديل وجهة نظره بناء على ما خيربه القائل والطريقة اليت خيربه بها، 

واملثال األشهر يف هذا السياق، هو خطاب "مارتن لوثر كينغ"، "لدّي حلم بأنه ذات يوم 

ن أبناء العبيد السابقني وأبناء أسياد العبيد السابقني على تالل جورجيا احلمراء سيتمك

من اجللوس معًا على طاولة اإلخاء، لدّي حلم بأنه يف يوم ما سيعيش أطفالي األربعة يف 

 ."..إخل.دولة ال يِّحكم فيها على الفرد من لون بشرته، إمنا من صفاته وأفعاله

عاطفية تدعم مقصده األصلي وهو مشحونة باستماالت  مناشدةإذن، توجه القائل بعبارات 

وقد متت املناشدة  تظافر جهود كل األطراف من أجل مكافحة خطاب الكراهية.

السياسيني،  السيما القادةبطريقة أقحم فيها القائل عدة أطراف إقحاما صرحيا، 

واملؤسسات التعليمية، ووسائل اإلعالم وخاصة شبكات التواصل االجتماعي، واجملتمع 

على  ل أن خيتم سلسلة املناشدات بطلب عام  مشل مجيع الناس يف كل مكاناملدني، قب

 حد قوله.

أما عن فحوى املناشداتـ، فقد تضمن بناء متاسك الدول، وحمو األمية الرقمية، ومراعاة 

القانون الدولي حلقوق االنسان يف كل ما ينشر يف وسائل التواصل االجتماعي، والتواصل 

 ال الدين لتكريس مبدأ االحرتام املتبادل.مع الفئات الضعيفة ورج

 الطلبياتيف سياق  غري املباشرة األدائيةاألفعال من ناحية أخرى، استخدم القائل أيضا  -

األفعال  خدمحينما نستو اليت أثث بها خطابه قبل أن يلج إىل أفعال األمر الصرحية.

ّتواصل مع اآلخرين؛ فقد يكون األدائّية، فإّننا عادة نستعملها بشكل طبيعّي واعتيادّي لل

ولكّن  ي نقصده يف تواصلنا،اّلذ املعنى من الّتوافق مع أو قريبًامتوافقا  الّتواصل حمتوى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89
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األمر قد اختلف يف بعض عبارات القائل، حيث مل تأت العبارة مباشرة، كما يف املثالني 

 الّتاليني: 

 "فمن واجبنا أن نبادر إىل تعزيز مناعة جمتمعاتنا من فريوس الكراهية"

 "ومن واجبنا وحنن نكافح هذه اجلائحة أن حنمي الناس"

بدا ووهي عبارات توحي باإليعاز لفعل شيء معني دون أن يتضمن النص صراحة أمرا بفعله. 

كان إذ  يقحم القائل نفسه، دون أن  ،من استخدام عبارات مثل بادروا أو كافحواذلك 

أسلوب التضمني، أي  اختارأن يقول: علينا أن نبادر..وأن نكافح.... ولكنه  بإمكانه

ية السامية اليت يتعني على املتلقني مجيعا االلتزام بها من باب اإلحياء بالقيم األخالق

ونعين باملواطنة يف هذا السياق تلك العالقة اليت تربط الفرد بدولته والعامل بأسره  .املواطنة

على اعتبار أنه أصبح قرية كونية، وبالتالي فإن االنتماء إىل بلد ما يف املنظومة العاملية هو 

ماٌء إىل العامل. وتضمن له املواطنة حق املساواة واحلرية واملشاركة يف الوقت نفسه انت

واملسؤولية االجتماعية، وحتتم عليه أن يلتزم بعدد من الواجبات وأن يتحلى جبملة من 

األخالقيات مثل احرتام اآلخر، واالبتعاد عن كل ما يضره، وتقبل االختالفات، 

عا القائل متلقيه إىل ضرورة املساهمة يف والتكاتف أثناء األزمات. ويف هذا اخلطاب د

 حماربة الوباء ويف محاية البعض منه.

 :االلتزام مثلوتدعو إىل  باألمر تقضيأفعاال أدائية مباشرة ومع ذلك تضمن اخلطاب  -

من أجل العمل بكل ما يف وسعنا إلنهاء خطاب الكراهية على  نداءاليوم  أوجه"إنين 

 الصعيد العاملي"

 معا"يف آن  19-أجل القضاء على خطاب الكراهية وعلى جائحة كوفيدمن  "فلنعمل

فهذه املراوحة املتدرجة بني التلميح والتصريح حتيلنا إىل اسرتاتيجية االستدراج الذي قصده 

املواطنة باعتبارها فكرة  تضمني مفهومالقائل يف خطابه، حيث بدأ بالتمهيد عن طريق 

مت يف تطور اجملتمع اإلنساني بشكل كبري حيث تدعوا اجتماعّية وقانونّية وسياسّية ساه

 .إىل املساواة والعدل ونبذ التفرقة والعنصرية واحرتام اآلخر؛ وضمان حقوقهم وواجباتهم

اآلداء الصرحية واملباشرة. وهو أسلوب حجاجي عميق يف  إىل أفعالوختلص بعد ذلك 

 طرحه.
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اليت تعين الفعل  (Declarations) اإلعالنّياتوقد تضمن النص مجال حتيلنا إىل  -

الّلغوّي اّلذي يغّير الواقع ميا يتوافق مع احملتوى القضوّي )احلدث( لإلعالن. ورد ذلك يف 

مناسبتني: األوىل ذكر فيها القائل بإعالنه لالسرتاتيجية العامة لألمم املتحدة من أجل 

 مكافحة خطاب الكراهية:

رتاتيجية وخطة عمل األمم املتحدة بشأن خطاب "لقد أعلنتِّ يف العام املاضي عن وضع اس

 الكراهية لتعزيز جهود األمم املتحدة يف مكافحة هذه اآلفة".

إعالنية أخرى، يدعوا من خالهلا مجيع سكان -كما ختم القائل خطابه جبملة توجيهية

 العامل، كل من موقعه إىل حماربة املعضلتني: خطاب الكراهية وكورونا معا.

 .معا"يف آن  19-ل القضاء على خطاب الكراهية وعلى جائحة كوفيدمن أج "فلنعمل

وهذه اجلملة فضال عن النفس التوجيهي واإلعالني، تشري أيضا إىل البعد اإللزامي  -

حيث تضمنت الفعل الّلغوّي اّلذي يلزم القائل بفعٍل أو   (Commissives) الّتعّهدّياتوإىل 

العام لألمم املتحدة ختم خطابه بتعهد ضمين وهو أنه االلتزام بشيء يف املستقبل. فاألمني 

يلتزم متاما مبا ناشد به خمتلف األطراف ويتعهد مبحاربة خطاب الكراهية وجائحة 

 كورونا معا ويدا واحدة مع مجيع سكان العامل.

حيث  إجنازيةبأفعال أخريا، نستطيع أن نقول بأن القائل قد جنح يف تأثيث خطابه  -

رات االنطباعية واجلمل اإلنشائية اجلوفاء، وركز على استخدام األفعال ابتعد عن العبا

" )بوقرومة، "أوستني" يف كتابه "نظرية أفعال الكالم واملصطلح للباحثالكالمية، 

الذي أكد أن اخلطاب جيب أن يضم أفعاال كالمية تتجاوز األقوال وامللفوظات ، (2013

 ذلك اإلجناز. إىل الفعل اإلجنازي والتأثري الذي يرتكه

 وتنبين نظرية األفعال الكالمية على ثالثة عناصر: 

: إطالق ألفاظ يف مجل سليمة الرتكيب، وهي جمسمة يف اخلطاب حمور فعل القول-

 الدرس من خالل اإلخباريات، مثل" تعرض املسلمون العتداءات ذات صلة باجلائحة".

الغرض املقصود من القول  جنازي، وهو حيدد: الفعل اإلالفعل املتضمن يف القول-

كصيغة الطلبيات اليت وردت يف نص اخلطاب املدروس، مثل "أطلب من مجيع الناس يف 

كل مكان أن يناهضوا الكراهية وأن يعاملوا بعضهم بعضا بكرامة، وأن ينتهزوا كل 

 فرصة لنشر قيم العطف والطيبة"
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ى املخاطب إثر فعل القول، : وهو ما ينتج عن القول من آثار لدالفعل الناتج عن القول-

مثل إقناع املخاطب وحثه وارشاده وتوجيهه. وهو األمر الذي استخدمه القائل يف خطابه من 

خالل مناشدته للقائمني على شبكات التواصل االجتماعي باحلد من السماح بنشر 

 مضامني تتنافى وحقوق اإلنسان:

صل االجتماعي، أن تبذل املزيد "أناشد وسائل اإلعالم، وال سيما شركات وسائل التوا 

من أجل التحذير من املواد احملرضة على العنصرية أو كراهية النساء وغريها من املواد 

الضارة اليت تِّنشر على منابرها وسحبها منها، مبا يتماشى مع أحكام القانون الدولي 

 حلقوق اإلنسان". 

مثل تويرت وفيسبوك، حيث  اعيموقع التواصل االجتموقد متت االستجابة بالفعل من خالل 

كان الفعل الناتج عن القول منسجما مع مضمون الفعل املتضمن يف القول )مناشدة األمني 

العام لألمم املتحدة(. وعلى عكس ذلك، مل تلتزم بعض األطراف األخرى مبا ورد من 

 تمناشدات ملكافحة خطاب الكراهية ال سيما يف فرنسا، مما نتج عنه أحداث قتل صعد

إىل انقسامات يف الرأي بني من يعتربون اإلساءة إىل شخص  تاملوقف على مستوى عاملي وأد

 رسول اهلل حرية تعبري وبني من يعتربونه تعدي على قدسية الدين اإلسالمي وعلى املسلمني.

وهي مؤشرات تدل على نسبية انسجام الفعل الناتج عن القول مع فعل القول، وبالتالي على 

 طاب التأثريية.حمدودية اخل

 اإلحالة:  -

اىل مفهوم  ضمريية تِّحيلناإن اإلحاالت املتضمنة يف النص اخلطابي وردت باألساس إحاالت 

( حيث عمل على إدخال مفهوم Jacobson, 1963الوصل والفصل عند جاكبسون )

لتأسيس مفهومي الوصل والفصل  ليتحقق من خالالذي الذاتية على املستوى اخلطابي، 

 اني ومكاني لألحداث الواردة يف اخلطاب.إطار زم

عالمات حضور الذاتية يف اخلطاب من ضمائر اإلشارات  إىل حتليليهدف مفهوم الوصل 

والشخصية. أما مفهوم الفصل فيشري إىل غياب املتكلم، فاخلطاب بصفته نصا إيضاحيا 

  يتميز بالذاتية اليت تظهر يف اخلطاب ككفاءة منوذجية متصلة بصيغ الفعل.

وقد ورد يف النص اخلطابي إحاالت ضمريية متنوعة، خلصناها وفق دالالتها يف اجلدول 

 التالي:
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 اإلحاالت الضمريية : 8مجدول رق

 الداللة الضمري

 الطبيعي، اجملتمع املدني، العنف الكراهية، العالجفريوس كورونا، خطاب  هو

، األفكار الشنيعة، تاالعتداءااجلائحة، مشاعر احلقد، نظريات املؤامرة،  هي

اجملتمعات، املؤسسات التعليمية، أحكام القانون الدولي، شبكات التواصل 

 االجتماعي

 املسلمون، املهاجرون، القادة السياسيون، املتطرفون هم

 -وردت مخس مرات–سكان العامل  حنن

 -وردت سبع مرات–القائل  أنا

 

الضمائر املتصلة بالنص اخلطابي يف  املنفصلة، فقد تعدد استعمال الضمائروفضال عن 

 عدة مناسبات لعل أهمها:

 (،19-أي مرض كوفيد)، معا)ه( حنتاج إىل كل مثقال حبوزتنا من التضامن لنواجه

( ويعملوا على بناء )مأنا أناشد القادة السياسيني أن يتضامنوا مع مجيع أفراد جمتمعاته

 (، ها( ومتتني عِّرا))همتاسك

 السياقات املستخدمة -

 النص اخلطابي يف السياقني الزماني واملكاني:  الواردة ضمنتلخصت السياقات 

: حيث تراوح استخدام أفعال املاضي، واحلاضر فاملستقبل. وقد أتت السياق الزماني

السياقات الزمنية مضمرة نستشفها فقط من خالل األفعال املاضية اليت تتناول أشياء بدأت 

ر يف الوقت احلاضر، خاصة عند حديث القائل عن ولكن وجودها مستم املاضي،يف 

اليت ضمنتها املوجهات  األدائيةالكراهية واحلقد وجائحة كورونا، أو من خالل األفعال 

 اليت يشري فيها القائل مبا جيب فعله إزاء خطاب الكراهية واجلائحة. ومثال ذلك:

 وصم بالعار ومننع العنف.الناس ونِّنوهي ال أن حنميومن واجبنا وحنن نكافح هذه اجلائحة 

 تشي بالسياقات الزمانية اليت يقصدها القائل، وهي املستقبل. "من واجبنا أن حنمي"فعبارة 
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زمانية صرحية يف مناسبة واحدة حني أشار  إشارةويف نفس السياق، فقد تضمن اخلطاب  

 إىل إعالن اسرتاتيجية منظمة األمم املتحدة ملكافحة خطاب الكراهية:

عن وضع اسرتاتيجية وخطة عمل األمم املتحدة بشأن خطاب  يف العام املاضينتِّ لقد أعل

 الكراهية لتعزيز جهود األمم املتحدة يف مكافحة هذه اآلفة.

 إال يف مناسبتني، حني قال: حمدد صراحةغري  : كاناملكانيالسياق 

بعضا  أن يناهضوا الكراهية وأن يعاملوا بعضهم يف كل مكانوأطلب من مجيع الناس 

 بكرامة  وأن ينتهزوا كل فرصة لنشر قيم العطف والطيبة.

 وكذلك:

على إنين أوجه اليوم نداء من أجل العمل بكل ما يف وسعنا إلنهاء خطاب الكراهية 

 الصعيد العاملي

ويتميز السياقان بأنهما عامليني. فالقائل مل خيصص مكانا بعينه وإنا يرمي حبديثه إىل 

 أصقاع العامل. يف كافةب الكراهية ضرورة القضاء على خطا

 احلذف -

ِ  املخاطب مبقتضاه  وهو أحد الظواهر اللغوية، وعامل من عوامل التماسك فيها، يقوم

بدمج أحد العناصر اللغوية يف السياق ثم حيذفه اعتمادا على فهم املخاطب دون اللجوء إىل 

نص اخلطاب بصفة تكرارها، وميكن حذف كلمة أو عبارة أو شبه مجلة. وقد ورد يف 

 جلية يف اجلملة التالية:

ال مبن حنن/، وال حبيث نعيش/، وال مبا نؤمن / وال  19-ال يعبأ مرض فريوس كوفيد

 بأي فرق آخر يفصل بيننا

يف مستهل  حمذوفا( كان 19-مرض فريوس كوفيد أال يعبفالشق األول من اجلملة )

ا املستوى على فهم املتلقي وقدرته على اجلمل الثالث اليت أتت بعده. وقد عول القائل يف هذ

 االستيعاب.

 االستبدال -

هلا نفس املعنى، للتأكيد على املعنى املقصود وتقريبه  بأخرىبه استبدال كلمة  املقصودو

 أكثر لذهن املتلقي. وقد ورد يف النص يف املثال التالي:
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خطاب تحدة بشأن لقد أعلنتِّ يف العام املاضي عن وضع اسرتاتيجية وخطة عمل األمم امل

 اآلفة.لتعزيز جهود األمم املتحدة يف مكافحة هذه  الكراهية

أن القائل قد استبدل عبارة خطاب الكراهية  ما جيب أن نالحظه يف هذا املستوى، هو

بعبارة اآلفة. وهو استبدال جاء على شكل استعارة معنى اآلفة وما يوحيه من سلبية وقتامة 

ية. وهو تقريب للصورة القامتة اليت يعيشها العامل نتيجة ليماهي به معنى خطاب الكراه

 تفشي آفة الكراهية والكره واحلقد يف العامل.

 املصاحبة املعجمية -

املقصود باملصاحبة املعجمية وجود مفردات تتالءم مع مفردات اخرى يف السياق اللغوي، 

 دف، والتضام.وتتواجد يف النص من خالل التكرار، والرتا تؤدي إىل تقريب املعنى.

 التكرار:

 هممن أشد الناس تأثرا باملرض،  همراجت أفكار شنيعة توحي بأن كبار السن، الذين 

 أيضا أوَّلِّ من ميكن االستغناء عنهم

وتِّشري األصابع إىل الصحفيني واملبلغني عن املخالفات واألخصائيني الصحيني وعمال 

 يؤدون واجبهم ألنهم اإلغاثة واملدافعني عن حقوق اإلنسان/ ال لشيء إال

 معايف آن  19-جائحة كوفيدوعلى  خطاب الكراهيةمن أجل القضاء على  فلنعمل

 التضام

األجانب وإلقاء اللوم  كراهيةو احلقدما فتئت اجلائحة تطلق العنان لطوفان من مشاعر 

 يف الناس الرعبعلى الغري وبث 

قتامة الوضع ولتثري استمالة  لتدل على متضامنةعبارات احلقد والكراهية والرعب  جاءت

املتلقي من أجل االنصياع لألفعال االجنازية وخاصة املوجهات اليت ختم بها القائل نصه 

 اخلطابي واليت أتت يف شكل مناشدات وطلبيات.

وأطلب من مجيع الناس يف كل مكان أن يناهضوا الكراهية وأن يعاملوا بعضهم بعضا 

 بكرامة//

 .الطيبةوالعطف نشر قيم وأن ينتهزوا كل فرصة ل 

ويف هذه اجلملة، ضم القائل قيم العطف مع الطيبة يف إشارة إىل أنها جيب أن حتل حمل 

 الكراهية واحلقد.
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كما ورد يف النص اخلطابي استعارة تتضمن ضما للمعاني املتعلقة باملرض يف اجلملة 

 التالية:

 ". ريوس الكراهيةففمن واجبنا أن نبادر إىل تعزيز مناعة جمتمعاتنا من  "

فقد ماثل القائل خطاب الكراهية يف هذه اجلملة مع فريوس الكورونا، وضم من خالل 

 هذا التشبيه مسات الوباء الصحي مبا يعانيه ضحايا الكراهية والعنصرية والكراهية.

 مالمح خطاب الكراهية زمن الكورونا -

واجهة خطاب الكراهية أخذ خطاب األمني العام لألمم املتحدة قالب نداء من أجل م

مثلما ورد ذلك يف العنوان املصاحب للفيديو املتعلق  19-املتنامي إبان جائحة كوفد

األمني العام لألمم املتحدة يناشد العمل العاملي ضد  باخلطاب واملنشور على موقع املنظمة: "

 ".ة الذي يغذيه الفريوس التاجيخطاب الكراهي

وقد ربط اخلطاب تفاقم انتشار خطاب الكراهية بتفشي اجلائحة من خالل مجل صرحية  

 :ما يليمتثلت يف 

"ما فتئت اجلائحة تطلق العنان لطوفان من مشاعر احلقد وكراهية األجانب وإلقاء اللوم 

 على الغري وبث الرعب يف الناس"،

 ءات ذات صلة باجلائحة"،" تعرض املسلمون العتدا

"قد شِّنلع على املهاجرين والالجئني فاتهموا بكونهم منبَع الفريوس/ ثم حِّرموا من العالج 

 الطيب"،

"راجت أفكار شنيعة توحي بأن كبار السن، الذين هم من أشد الناس تأثرا باملرض، هم 

 أيضا أوَّلِّ من ميكن االستغناء عنهم"،

 العام لألمم املتحدة، فإن ضحايا خطاب الكراهية زمن واستنادا إىل تصرحيات األمني

 الكورونا هم األجانب واملسلمون، واملهاجرون الالجئون، وكبار السن.

وأخذت االعتداءات اليت مورست ضد األجانب واملهاجرين والالجئني شكل االتهام بكون "

 ."عالج الطيبهؤالء هم مصدر انتقال الفريوس، مما أدى إىل الدعوة حلرمانهم من ال

أما فيما خيص املسلمني، فلم يرد يف النص اخلطابي ربط مباشر بني تنامي مشاعر  

 الكراهية ضدهم وجائحة الكورونا.

https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054572
https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054572
https://news.un.org/ar/story/2020/05/1054572
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كما أشار اخلطاب إىل فئة أخرى ملتصقة مباشرة جبائحة كورونا، وهم فئة العاملني يف 

صحفية املتعلقة اجملال الصحي فضال عن اإلعالميني عند تأديتهم واجب التغطيات ال

 بانتشار الوباء.

"وتِّشري األصابع إىل الصحفيني واملبلغني عن املخالفات واألخصائيني الصحيني وعمال 

 "، اإلغاثة واملدافعني عن حقوق اإلنسان/ ال لشيء إال ألنهم يؤدون واجبهم

له وبعد أن شبه األمني العام ملنظمة األمم املتحدة خطاب الكراهية بالفريوس، )عند قو

"(، حث القائل يف فريوس الكراهيةفمن واجبنا أن نبادر إىل تعزيز مناعة جمتمعاتنا من "

نهاية خطابه على ضرورة مكافحة الفريوسني معا ويف اآلن ذاته، وشدد على ذلك يف 

 مناسبتني:

" ومن واجبنا وحنن نكافح هذه اجلائحة أن حنمي الناس ونِّنوهي الوصم بالعار ومننع 

 ،العنف"

 معا".يف آن  19-من أجل القضاء على خطاب الكراهية وعلى جائحة كوفيد لنعملف "

وانطالقا مما ورد نستطيع أن ندعم فرضيتنا الثانية املتعلقة بتفاقم ظاهرة العنف 

والكراهية مع انتشار جائحة كورونا، وهو ما استدعى نداء عامليا للحد من انتشارها، 

األحداث املرتبطة خبطاب الكراهية مؤخرا )أكتوبر  أثبتت نسبية جدواه وفعاليته تواتر

 ( يف فرنسا.2020

 
 خالصة تحليل الخطاب

وسائل السبك النصي، متيز اخلطاب املدروس من ناحية الشكل، باستخدام متنوع ل

إذا ما استحضرنا مقاربة بنفيست حول ثنائية اللسان واإلحاالت والسياقات. و واملدعمات،

ا معامل املقولة اخلطابية الناجحة اليت تستعمل كل ضمائر والكالم، اليت حدد فيه

الشخصية ومجيع األزمنة وتؤسس حلضور املتكلم مع املستمع يف وضعية التخاطب، يبدوا 

لنا أن القائل )أنطونيو غوترييش( قد أفلح يف تأثيث نصه وسبك فقراته وربطها مستخدما 

ص تأثريه يف املتلقي. من ناحية أخرى، عددا من مقومات النص الرتكيبية اليت تزيد من فر

فقد رجح املتحدث استخدام أسلوب املناشدة واالستعطاف عوضا عن أسلوب األوامر 

 أو ال تفعل. افعلواإلمالءات الذي يربز عادة من خالل تتالي األفعال االجنازية يف ثنائية 
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خطابه كما أن مضامني اخلطاب جاءت منظمة وبتدرج مدروس، حيث استهل القائل 

بافتتاحية صادمة أكد فيها على خطورة الوضع الصحي العاملي وعلى ضرورة التضامن من 

أجل االنتصار على اجلائحة. ولعل الغرض األساسي من هذا األسلوب التخويفي هو شد 

انتباه املتلقي واسرتعاء انتباهه لتأمني عملية التلقي حتى النهاية، ثم مت تأثيث اخلطاب 

ات طابع إخباري مجع فيه القائل الوقائع املتعلقة بتفاقم مظاهر الكره جبمل تقريرية ذ

واحلقد أثناء الوباء ليختم خطابه مبناشدات خمصوصة ألطراف حمددة، وطلب عام يهدف 

 يف آن واحد".  19-إىل "القضاء على خطاب الكراهية وعلى جائحة كوفيد

ه العامل من أحداث تغذي وبوضع اخلطاب يف سياقه الزماني، ومتوقعه ضمن ما يشهد

، )تاريخ االنتهاء من 2020خطاب الكراهية وتعمق تفشيه يف خمتلف أحناء العامل، نوفمرب 

هذه الدراسة(، ميكن اجلزم مبحدودية أسلوب االستعطاف واملناشدة. فاخلطاب مضمونا 

ى ناحية منجزاته التأثريية. فرغم  استجابة عدد من القائمني عل نسبيا منأثبت ضعفا 

مثل تويرت وفيسبوك، حيث كان الفعل الناتج عن القول  االجتماعيةشبكات التواصل 

منسجما مع مضمون الفعل املتضمن يف القول )مناشدة األمني العام لألمم املتحدة( واملبادرة 

باعتماد عدد من اإلجراءات حلذف خطابات الكراهية املنشورة عرب مواقعها وحتديد 

، مل تلتزم بعض األطراف األخرى مبا ورد من مناشدات  2020يف مايو معايري النشر وتقنينه 

ال سيما يف فرنسا، مما نتج عنه أحداث قتل صعدت املوقف وأدت إىل انقسامات يف الرأي 

العام العاملي بني من يعتربون اإلساءة إىل شخص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تدخل 

ونه تعدي على قدسية الدين اإلسالمي وعلى ضمن خانة حرية التعبري،  وبني من يعترب

ؤشرات تدل على نسبية انسجام الفعل الناتج عن القول مع فعل امل ذهاملسلمني عامة. وه

 القول، وبالتالي على حمدودية اخلطاب التأثريية.

ن منظمة األمم املتحدة قد أظهرت انتقائية يف تعاملها مع إيف نفس السياق، القول ميكن 

، حيث تفاعلت مع 2020مايو 8يت ترتبط خبطاب الكراهية بعد خطاب األخبار ال

األصداء اإلجيابية اليت تلت نداء أمينها العام من خالل موقعها، يف حني خريت الصمت إزاء 

 ما حدث يف فرنسا من مظاهر العنف والكراهية. 

ركات مبا قامت به ش شكل إشادةفقد نشر رجع الصدى عرب املوقع الرمسي للمنظمة يف 

مكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يرحب باخلطوات التواصل االجتماعي، حتت عنوان "

https://news.un.org/ar/story/2020/05/1055732
https://news.un.org/ar/story/2020/05/1055732
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. يف حني 2020مايو  29" بتاريخ اهلادفة إىل احلد من انتشار الكراهية والعنف عرب اإلنرتنت

 أية ردة فعل. 2020آخر أكتوبر  مل يصدر عما حدث يف فرنسا إىل

واليت  ،2019يونيو  8وهذه االنتقائية ال تنسجم مع منطق االسرتاتيجية اليت أطلقتها منذ 

"مع وصول قنوات جديدة خلطاب الكراهية إىل مجهور أوسع من أي  غوترييش خالهلا قال

األمم املتحدة واحلكومات وشركات  -وقت مضى وبسرعة الربق، حنن مجيعا 

ألن تصعيد  تصعيد استجاباتنا". حنتاج إىل -تكنولوجيا واملؤسسات التعليمية ال

االستجابة املرتقب ال ميكن أن يتأتى من خالل الصمت عما حيدث، أو التأني يف الرد، بل 

يف التدخل السريع الذي يضاهي سرعة الربق اليت وصف بها األمني العام سريان خطاب 

 الكراهية عرب االنرتنت.

 
 ةخاتم

يف نهاية هذا البحث، ميكن القول من خالل ماورد من استنتاجات بأن تعاطي منظمة 

األمم املتحدة مع خطاب الكراهية يفتقد إىل العمق من حيث الطرح والسطحية من حيث 

املعاجلة.  فقد غاب تناول املوضوع يف موقعها إال من خالل تغطية إعالمية للفعاليات غري 

املنتقاة اليت قامت بتنظيمها. من جهة أخرى، فإن خطاب األمني العام  "املناسبتية"املنتظمة 

بقي يف مستوى النداء فإنه رغم احتوائه على عناصر سبك لغوي وأسلوب حجاجي قوي، 

االستعطايف الذي قد ينبأ بالضعف، يف وقت حرج تتاىل مظاهر الكراهية فيه وتزداد 

 وتريتها مع انتشار وباء كورونا.

ه الوقت الراهن هو اجلدية يف التعاطي والعمق يف املعاجلة واحلزم يف فرض إن ما حيتاج

إمالءات جترب السلطات السياسية واحلكومات على خلق تشريعات تؤمن العيش يف أمن 

يف خطابه  املتحدةوتقضي على خطاب الكراهية الذي وصفه األمني العام لألمم   وأمان،

"هو حبد ذاته هجوم على التسامح واإلدماج والتنوع  الذي أطلق من خالله اسرتاتيجيته بأنه

اإلنسانية على نطاق أوسع، إنه )خطاب الكراهية( يقوض  وجوهر معايري ومبادئ حقوقنا

معيقا  األساس للعنف، يرسي االجتماعي والقيم املشرتكة، وميكن أن التماسك

 ."نسان للجميعقضية السالم واالستقرار والتنمية املستدامة وكفالة حقوق اإل بذلك

https://news.un.org/ar/story/2020/05/1055732
https://news.un.org/ar/story/2020/05/1055732
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ومع ما ينشر من خطابات مسيئة للنيب صلى اهلل عليه وسلم يف فرنسا واليت ما انفكت 

من هذا ء نتهااالتداعياتها تتصاعد ال سيما يف أوروبا، وأمام صمت األمم املتحدة، إىل غاية 

 التأكيد على خطورة الوضع الذي ينذرعلى الباحثة (، فإنه يتعني 2020نوفمرب  4البحث )

على دراسة ظاهرة  ينكبواباحثني، يف املرحلة القادمة، أن الباالنفالت، وهو ما يتطلب من 

يف جذورها الظاهرة واخلفية، ويف تداعياتها على األفراد وعلى  التعمقالكراهية و

اجملتمعات، ورسم مالمح اسرتاتيجية اتصالية فعالة تساهم يف خفض وترية العنف 

 .االجتماعيةالتواصل  والكراهية السيما يف مواقع
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مايو  8، بتاريخ أنطونيو غوترييش األمني العام التاسع لألمم املتحدةخطاب  :1ملحق رقم 

2020 

وال / ، وال مبا نؤمن /، وال حبيث نعيش/ال مبن حنن 19-ال يعبأ مرض فريوس كوفيد

  //بأي فرق آخر يفصل بيننا.

  //اجهه معا.وحنتاج إىل كل مثقال حبوزتنا من التضامن لنو

ومع ذلك، فما فتئت اجلائحة تطلق العنان لطوفان من مشاعر احلقد وكراهية األجانب 

 // .الناسوإلقاء اللوم على الغري وبث الرعب يف 

 //وقد تفاقمت مشاعر معاداة األجانب على اإلنرتنت ويف الشوارع.

 //وَفَشت نظريات املؤامرة املعادية للسامية، 

 //عتداءات ذات صلة باجلائحةوتعرض املسلمون ال 

ثم حِّرموا من العالج  /وقد شِّنلع على املهاجرين والالجئني فاتهموا بكونهم منبَع الفريوس

 //الطيب.

وراجت أفكار شنيعة توحي بأن كبار السن، الذين هم من أشد الناس تأثرا باملرض، هم  

 //أيضا أوَّلِّ من ميكن االستغناء عنهم.

 الصحفيني واملبلغني عن املخالفات واألخصائيني الصحيني وعمال وتِّشري األصابع إىل 

 //.ال لشيء إال ألنهم يؤدون واجبهم /اإلغاثة واملدافعني عن حقوق اإلنسان

 //فمن واجبنا أن نبادر إىل تعزيز مناعة جمتمعاتنا من فريوس الكراهية. 

سعنا إلنهاء خطاب وهلذا السبب فإنين أوجه اليوم نداء من أجل العمل بكل ما يف و

 //.الكراهية على الصعيد العاملي

فأنا أناشد القادة السياسيني أن يتضامنوا مع مجيع أفراد جمتمعاتهم ويعملوا على بناء 

 //.متاسكها ومتتني عِّراه

 



 

 231 

حتليل خطاب األمني العام لألمم  :وسبل التصدي  زمن الكورونايف  خطاب الكراهية 
 املتحدة

 

 :همل هجع
 

:-19-covid-https://www.openglobalrights.org/will

discrimination/?lang=Arabic-and-hostilities-religious-increase

 

-https://democraticac.de/wp

-nt/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9conte

-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8

-%A7%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF

-%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8

-%E2%80%93-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1

2020.pdf-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88 

 

:-https://mana.net/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8

%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1

-%A9

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%A4%D8%A7%D9

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%84

%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8

 

:

https://meu.edu.jo/libraryTheses/5ca8335e8883e_1.pdf

 

:-https://journal.kilaw.edu.kw/wp 

https://www.openglobalrights.org/will-covid-19-increase-religious-hostilities-and-discrimination/?lang=Arabic
https://www.openglobalrights.org/will-covid-19-increase-religious-hostilities-and-discrimination/?lang=Arabic
https://www.openglobalrights.org/will-covid-19-increase-religious-hostilities-and-discrimination/?lang=Arabic
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2020/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2020.pdf
https://mana.net/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8/
https://mana.net/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8/
https://mana.net/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8/
https://mana.net/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8/
https://mana.net/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8/
https://mana.net/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8/
https://mana.net/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8/
https://meu.edu.jo/libraryTheses/5ca8335e8883e_1.pdf
https://meu.edu.jo/libraryTheses/5ca8335e8883e_1.pdf
https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/12/533-582%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AE.pdf


 

 

232 

-582%D8%A8%D8%AD%D8%AB-content/uploads/2018/12/533

-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AF

83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AE.pdf%D8%B2%D9% 

 

:-https://scm.bz/wp

-viewer-content/plugins/pdfjs

-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A%2F%2Fscm.bz%2Fwp

2Fuploads%2F2019%2F03%2F%D9%86%D8%B3%D8%AE%Dcontent%

-8%A9

%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8

-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%A7%D8%B3%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8

-%A9

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%B6

%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.pdf&download=true&prin%D8

t=true&openfile=false 

 

-https://www.arabmediasociety.com/wp

.pdf-content/uploads/2017/12/20160601112812_ 

 

:

-https://hrdoegypt.org/wp

content/uploads/2017/01/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7

-%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8

%A9.pdf 

 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html

https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/12/533-582%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AE.pdf
https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/12/533-582%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AE.pdf
https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/12/533-582%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%E2%80%AE.pdf
https://scm.bz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A%2F%2Fscm.bz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.pdf&download=true&print=true&openfile=false
https://scm.bz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A%2F%2Fscm.bz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.pdf&download=true&print=true&openfile=false
https://scm.bz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A%2F%2Fscm.bz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.pdf&download=true&print=true&openfile=false
https://scm.bz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A%2F%2Fscm.bz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.pdf&download=true&print=true&openfile=false
https://scm.bz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A%2F%2Fscm.bz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.pdf&download=true&print=true&openfile=false
https://scm.bz/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A%2F%2Fscm.bz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.pdf&download=true&print=true&openfile=false
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ages/CCPR.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/P

 

us-eu.org/About-https://www.enar

  

:-south/stay-easthttps://www.euneighbours.eu/ar/

-almfwdywt-asdrtha-alty-alswlwk-qwad-informed/news/mdwwnt

mnahdt-mjal-fy-alawrwbywt 

 

-declaration-https://www.un.org/ar/universal

-human

rights/index.html#:~:text=%D9%81%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D9

%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9

8%AA%D9%86%D8%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D

%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7,%D9

%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D8%

A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20%D9%84%D8%B

6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%A7

 

p://alrai.com/article/10458207htt 

 ARTICLE19

-Principles-content/uploads/2009/04/Camden-https://www.article19.org/wp

web.pdf-ARABIC 

 

-and-https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising

ction_plan_on_hate_speech_AR.pdfmobilizing/A 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.enar-eu.org/About-us
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https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html#:~:text=%D9%81%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7,%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20
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https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html#:~:text=%D9%81%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7,%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html#:~:text=%D9%81%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7,%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html#:~:text=%D9%81%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7,%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20
http://alrai.com/article/10458207
http://alrai.com/article/10458207
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2009/04/Camden-Principles-ARABIC-web.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2009/04/Camden-Principles-ARABIC-web.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_AR.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_AR.pdf
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https://democraticac.de/?p=50107 

 

https://mana.net/archives/2501 

 

8 

-na.net/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8https://ma

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8

-%A9

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%A4%D8%A7%D9

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85-%84

%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8    

  8 

http://hamdaoui.ma/news.php?extend.56.3 

 

:-https://www.un.org/ar/coronavirus/we

hate-virus-against-societies-our-nityimmu-strengthen-now-act-must

 

:msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5299-http://dspace.univ. 
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 ملخـــص
 

مل تكممظ همما ر  التضممليل اإلعالمممي همما ر  جدتممد  لكشكمما تطممحرت ة  ممكا  وطممرق  دت ممة   

 ةما الامهاق والتمم      واضمحة املعمامل واألسماليبذ إأ تمم تي هطحرتكما ممظ همال  سممعيكا إ       

علمما الممرأل والممرأل ايهممرذ وتعتمما التضممليل اإلعالمممي أ ممد أك ممر التكدتممدات ل ن مممة      

السياسممية الدرهراطيممة والسممملطحتة وأك ممر هطمممحر  يف الممدو  الشاميمممةذ ةسممبب سممميطر       

احلكحمات علا وسائل اإلعالم الرقمية واستغلت ت    ما علما تامكيل ااا مات اليفمرد يف      

 االت. خمتلف اجمل

وتتم مممل أ ميمممة الدراسمممة يف معر مممة طمممرق وأسممماليب التضمممليل اإلعالممممي املسمممتخدمة يف        

اإلعالم الرقمي ومدى ت    ا علا أ راد اجملتمعذ وحتدد مامكلة البحما يف الت كمد ممظ     

مسمممتحى إدراك طلبمممة كليمممات اإلعمممالم يف اجلامعمممات األردنيمممة لطمممرق وأسممماليب التضمممليل   

الم الرقمي. اعتمدت الدراسمة علما املمشكمل املسمحي الح ميفيذ      اإلعالمي املستخدمة يف اإلع

وأدا  االسممممتمار  كمممم دا  جلمممممع البيانمممماتذ وتح مممملت الدراسممممة إ  أ   شمممماك إدراك ووعممممي  

خبطممحر  التضممليل اإلعالمممي املسممتخدم ةمماإلعالم الرقمممي مممظ قبممل الطلبممة و أ  الطلبمممة          

 مممي ةفضما ة إ  ا تممحا  حباجمة إ  تممحجيككا وتمدرتبكا ملعر ممة هطمحر  التضممليل اإلعال   
 تتعلق محاضيع علا األردنية اجلامعات يف اإلعالم كليات واقسام يف التدرتبية الدورات

الرقمممي  ممب إعطمما  طلبممة  اإلعممالم دورات ت هييفيممة ةالتضممليل       اإلعالمممي ةالتضممليل

اإلعالممممي يف اإلعممممالم الرقمممممي أ شممما  املرا ممممل اجلامعيممممةذ وا  عمممدم وجممممحد وعممممي الطلبممممة    

 اإلعالمي جعلكا معرضني هلا ةطرتهة مبا ر  أو غ  مبا ر .  للتضليل
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 ملقمم :ا

يف الىا    إن الثورة الرقمية اليت يشهدها العامل أثرت على  تللىجم الىاات اةيىاة ة ا ىة      

اللوا ى  ااتلمىاع     مواقى   ةانلشىار ةاررهيىة   ةارسىموعة   اإلعالم مبخللىجم ةاىاهلا اروىرة ة   

األفىرا  يف أ  ماىان يف العىامل يىرةن ةيعرفىون عمىا          تعلتالعصرمن ملطلبات  تبات ليتا

ةمدهشىىةو ةأ ىىبست ةاىىاه  اإلتصىىا    يىىدةر لىىو  العىىامل ةتلوىى  ارعلومىىات بطريوىىة اىىريعة     

كمىا اهلمىت بهىا ارااسىات     وب  الشىع ااتلماع  عامال  مهمىا  يف تاىوين ارا  ةاهاهىات    

 لاسىب الىرأ   اةاومية يف  دمة أهدافها مبا يلنااب م  مصاةها ةأ ذت تسىلخدمها  

أليانىىا  يف اةمىىالت اإلعالميىىة الىىيت تسىىلخدمها   ااىىلخدامهايف ايااىىاتها ة االعىىام لليييىىده

يا تنافسها  ةقد تص  هذه اةمىالت إ  تشىو  ضد معارضيها يف الدا   أة ضد الدة  اليت 

ةتضلي  معارضيها أة ااىلخدامها يف اةىرب اإلعالميىة ضىد أعىداهها يف امىارل مىن الىدة          

 ةارنظماتو  

إن أ القيىىات اإلعىىالم تعىىرو علىى  ةاىىاه  اإلعىىالم الويىىام بواتباتهىىا ةة اهعهىىا بصىىد             

ن هىىىذه   ةلاىىىن مىىى  ةتىىىو   ىىىرال ارصىىىات ا اهىىى  علىىى  ارسىىىلو  العىىىار  فىىى  ةةموضىىوعي 

بهىىا عىى   ةاىىيلة يىىلت الىىلسات اإلعالمىى  اللضىىلي  فوىىد أ ىىب    1أليانىىا   األ القيىىات تبيىىب

الشىركات  بى  بىد    يف عمليات ارنافسىة  ةالصىرال لىيني بىد الىدة       ارخللعةةااه  اإلعالم 

  متامىا   الذ  خيدم أهداف ا حمد ة ه  ضد رغبة ارللوى   ارعلوماتةلل  بد األفرا  للوديت 

 2وةكيانا بلبللا ةالسيطرة عل  إرا تا عن طريق الاذب ةامدال  بهدف

تزييىجم اةوىاهق ةالوقىاه  السيااىية ةااقلصىا ية       إن اللضلي  اإلعالم  ا يولصر فوط عل 

اإللارتةنيىة  بىاألفالم السىينماهية ةاأللعىاب     ا ب  أ ب  لاليا  مرتبطى ةالثوافية ةااتلماعية   

  ةقىا رة  على  الثوافىة ةاملمى      لىيثري لةلمىا  لو  قضية أيدلوتية األفرا  اررا  تبريها  للبري

عل  تزييىجم اةوىاهق للعىرو على  اريمىاهري ارعلومىات ةاةوىاهق لىلبري اهاهىاتهت ةتواىي            

لعليت عل  األ بىار اةويوىة مثى  تىراهت اةىرةب ةاللعىذيب ةتهمى         لمداركهت  ك  هذا ل

 و3عنهالصرف اهلمام اريماهري معينة قضايا 

متامىا  للسويوىة الىذ      ارخللعىة معىاكني  لذ  متاراا ةااه  اإلعالم اللضلي  اإلعالم  اإن  

طمىىني اةويوىىة   إن و هىىو مطلىىب كىى  فىىر  مىىن أفىىرا  املمىى  ةلىىق  ىىب اةصىىو  عليىىا       
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كىة األلىدام مىا هى  إا قضىية قاهمىة على  مصىات  ا ىة ةأتنىدات عىن طريىق إثىارة              ةف 

 ماهري ةتهلهتو النعرات ةامالفات الطاهعية ةالنزاعات ةاالبال  عواطجم اري

أ   اانلشىىار الوااىى  لر بىىار الااملبىىة ةارضىىللة ا  ااعىىاو مسىىلويات الثوىىة يف ةاىىاه       

ةتلجا الدة  ةاةاومىات لاليىا    اإلعالم ةعدم الودرة عل  حتديد األ بار اةويوية بدقة  

 إ  هنيد ارييوش االارتةنية للسعا  عل  األمن السي ان  للمجلمعات مىن  ىال  بىرام    

ة وارزميات الذكا  اا طناع  يف اةىد مىن انلشىار اا بىار ارضىللة ةالااملبىة ةضىرةرة        

الىىوع  الاىىايف للرتبيىىة اإلعالميىىة ةمهىىارات الىىلعاري الناقىىد لىىد  اريمهىىور باعلبارهىىا أ اة    

طىىر  ةأاىىاليب الدرااىة إ  معرفىىة   سىىع ةمىىن هنىىا ت فاعلىة يف اةىىد مىىن األ بىىار الزاهعىة     

من ةتهة نظر طلبىة اإلعىالم يف اريامعىات     ارسلخدمة يف اإلعالم الرقم  اللضلي  اإلعالم 

تضارب ارصات ةامالفات هعى  مىن اللضىلي  اإلعالمى  اىاللا  قويىا  فعىاا         آلن  األر نية 

اإلعىالم ممى  مسىاةلية    ةليى  أن    حتويق مصىات الىدة  ةاألفىرا  ةاريماعىات     يهدف إ 

عالمىى  ياىىون هنىىار  ةرا  فعىىاا  إل   نأفىىال بىىد     كىىبرية يف اةىىد مىىن اللضىىلي  اإلعالمىى   

 واي  مدرار أفرا  املم  ةةعيهتو اةاضر ةارسلوب  يف ت

 
 الدراسات السابقة: 

 Analysis of Network Rumor Dissemination( بعنىوان    2016) (LI)  رااىة  -1
and Control Mechanism on Chinese Social Network    

 ةيبىو  ااىين موقى    –الشىباة ااتلماعيىة الصىينية    لى   الشاهعات عالية نشر ةمراقبة    حتلي 

 منوملتا    

 موقى  اللوا ى  ااتلمىاع     انلشىار الشىاهعات على     مىن ةاللسوق  إ  اللسر هدفت الدرااة 

األاىاليب   اةاومىة الصىينية يف   يااة الرقابىة الىيت تنلهجهىا   ةمعرفة ا ةيبو( )اينا الصيين

ةأاىلوب  اعلمدت الدرااىة على  ارىنه  الو ىع       والشاهعات يطرة عل  انلشارارسلخدمة للس

نىا ا يوتىد طريوىة للوضىا  على   هىور الشىاهعات         تو ىلت الدرااىة إ  أ   ارضىمون   حتلي 

يف  هىىاةتيثري مىىن طىىو  أمىىدهالوليىى  الةلاىىن هنىىار طىىر  لاسىىر السىىلة نشىىر الشىىاهعات ة 

 و  4املم 
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 Detection and Resolution of“بعنىوان  ( 2018)( ZubIaga, et,al)  رااىة  -2
Rumours in Social Media: A Survey    الاشجم عن الشاهعات يف مواقى    

نىىوعد مىىن هىىدفت الدرااىىة إ   رااىىة  اللوا ىى  ااتلمىىاع  ةللىىهاة  رااىىة مسىىسية    

اللوا ىى  ااتلمىىاع ة الشىىاهعات الىىيت تنلشىىر  مواقىى   الشىىاهعات الىىيت يىىلت تىىداة ا علىى  

ةالشاهعات الناشئة لديًثا اليت تولد  ال  األلىدام السىريعة    الزمن يلة من لعرتات طو

تطىوير   إ  اعلمدت الدرااىة ارىنه  الو ىع   ةتو ىلت الدرااىة      ومث  األ بار العاتلة

  و 5ةللهايف مواق  اللوا   ااتلماع   هااكلشافةلصنيجم الشاهعات لنظام 
هىىىدفت إلعالمىىى  يف بىىى  ارعلومىىىات  ( بعنىىىوان   اللضىىىلي  ا2018))العطىىىوان (   رااىىىة -3

   الدرااة إ  معرفة اللضلي  اإلعالم  يف ب  ارعلومات اليت تووم بها ةااه  اإلعالم

ةتو ىلت الدرااىة إ  أن ارعلومىات الىيت تبثهىا ةاىاه         اعلمد البال  ارنه  الو ع  

يف  ال الىب بىداف  إشىعا     هىو  تشىويا ارعلومىات  أن اإلعالم ا تسىري بااهىاه الصىسي   ة   

الصراعات السيااة  ةإن الوااه  اإلعالميىة األكثىر ااىلخداما  يف تضىلي  ارعلومىات      

هىى  الونىىوات العضىىاهية  كمىىا أن ارماراىىات الىىيت تركىىز عليهىىا ةاىىاه  اإلعىىالم يف      

 و  6اللضلي  ارعلومات ه  إثارة النعرات الطاهعية
بيىة ة ةرهىا يف ةايىة مىن     ( بعنىوان   األنشىطة الطال  2019)بىن مى  ة ا  ملىومل( )    رااة -4

هىىدفت الدرااىىة  منوملتىىا (  الىىد تىىاطر اللضىىلي  اإللارتةنىى  )طالبىىات تامعىىة ارلىى 

نشطة الطالبية ة ةرهىا يف اةمايىة مىن تىاطر اللضىلي  اإللارتةنى         األاللعرف إ  

أن أفضىىى  األنشىىىطة  إ  مت ااىىىلخدام ارىىىنه  الو ىىىع  اللسليلىىى   ةتو ىىىلت الدرااىىىة 

هت مىىن اللضىىلي  اإللارتةنىى  هىىو تععيىى  اليىىات ) حتريىىر ارعىىاهيت       الطالبيىىة ةمىىايل 

ترايخ ثوافة اا لالف احملمو   إعا ة بنا  ا وية اإلاىالمية يف  ى  ارىلبريات العاريىة     

باألنشىطة الطالبيىة    اارتوىا    تعليت الطىالب الويىا ة ةاللبعيىة   تعزيىز قىيت ارواطنىة         

هيئة اللدريني ارشرفد عل  األنشطة الطالبيىة(     تيهي  أعضا  ةتنميلها ةهديدها 

ةتو ىىلت الدرااىىة أيضىىا  لوتىىو  تىىيثري لرنشىىطة الطالبيىىة علىى  قىىيت ارواطنىىة ةا ويىىة       

 و  7اريامعة لبةبدرتة أعل    ثت تليها الويت ةاأل ال   ثت األمن العار  لط
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 :Deceptive Journalism( بعنىىوان    2019) ( Govaert, et,al)  رااىىة -5
Characteristics of Untrustworthy News Items         الصىسافة اما عىةة

إ   رااىىة لالىىة     هىىدفت هىىذه الدرااىىة     صىىاها األ بىىار غىىري اريىىديرة بالثوىىة    

مت اكلشىافا  الىذ      (  Perdiep Ramesar) بري يىب رامسىار  الصىسع  ا ولنىد    

ةموارنىة   صىسيعة الاتىا  مىن موا  126 بنشىر األ بىار الزاهعىة ةارضىللة يف      2014يف عىام  

هىىذه اروىىاات ارزيعىىة مىى  موىىاات حاثلىىة مىى   ىىسعيد ا ىىرين ة موىىاات مىى  مصىىا ر     

اروارن ةتو ىلت الدرااىة      اعلمدت الدرااة عل  حتلي  احمللو ميان اللسوق منها 

  موارنة مبصا ر األ بار اةويوية  هى  يف أغلىب األليىان مصىا ر     ارزيعة أن ارصا ر 

  و8 مارره   أكثر منطية  ةمن  ال  اقلباااتدم بطرثانوية  تو
ارسىىىاةلية اريناهيىىىة عىىىن ترميىىىة اللضىىىلي     ( بعنىىىوان   2020( )عبىىىد العىىىا   )  رااىىىة -6

هىىدفت الدرااىىة اللعىىرف علىى  ارسىىاةلية اريناهيىىة عىىن ترميىىة اللضىىلي            اإلعالمىى  

 ىذه اريرميىة     اإلعالم  ةالعووبة اروررة  ذه اريرمية ة أركىان ارسىاةلية اريناهيىة    

الدرااة عل  ارىنه  الو ىع  اللسليلى    ةتو ىلت الدرااىة إ  أن السيااىية       اعلمدت 

اريناهية ارعا ىرة تلعامى  مى  ترميىة اللضىلي  اإلعالمى  باافىة اللىدابري ةاإلتىرا ات          

الوانونية ارسلخدمة يف مواتهة الظواهر اإلترامية األ ىر  مبىا يف مللى  الوقايىة ةارنى       

ةالعواب  ةتو   الدرااة إ  عوىد  ةرات تدريبيىة للعىاملد بوطىال اإلعىالم       ةاللجريت

للىىدريبهت علىى  ميثىىا  الشىىرف اإلعالمىى    ةلىىثهت علىى  اللعامىى  مىى  األ بىىار مبهنيىىة         

أة ااحنيىاز إ  تيىار معىد للسويىق     ةشرف   ةحتذيرهت مىن اارىراف ةرا  الشىاهعات    

 و  9أغراو أة مصات شخصية
( بعنىوان   العلىت الوثىاهو  ةاللضىلي  اإلعالمى   ىال        2021( )لبنى  تععر  ة )   رااة -7

   Hold up اب هولىىد   العرنسىى  للعلىىت نوديىىة حتليلىىة  رااىىةة  ١٩تاهسىىة كوفيىىد 

   ١٩ةبىا  كوفيىد   هدفت الدرااة إ  معرفة مصىداقية العىيلت الوثىاهو   ىال  ةقىت      

العلت الوثاهو  العرنسى   ةملل  من  ال  اللعرف عل  مصداقية ارضامد اإلعالمية يف 

Hold up    اعلمدت الدرااة عل  ارنه  اللسلي  العيلم     ة حتديدا  ارنه  النصى  

يف حتليىى  العىىيلت   بااىىلخدام العينىىة الوصىىدية   ةتو ىىلت الدرااىىة إ  أن اللسليىىى         
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أثبت أن  انعوه االبلوا ك  أااليب اللضلي  اإلعالم  إلثبىات رييىلهت    للعيلتالنود  

اللضىىلي  باللالعىىب بارعلومىىات ةترتيىىب اةوىىاهق         كياىىلوب نظريىىة ارىىاامرة    لىىو 

ةأالوب اللضلي  باللعليت ةاللبييب ةاةذف ةاللجاه    إضىافة إ  اللضىلي  بىالورا ة    

سة ةاللضىلي  بالصىورة ة اللىدليني    ارخا عة لإللصىاهيات ةااىلطالعات الىرأ  الصىسي    

  و  10يف ارصا ر ةارعلومات
  ااة اةالية عن الدرااات السابوة  ما مييز الدر

أمىىا مىىا مييىىز الدرااىىة اةاليىىة عىىن الدرااىىات ةاألفىىام السىىابوة   فوىىد تناةلىىت الدرااىىات   

السىىابوة موضىىوعات عىىن إ رار ةفهىىت ةمعرفىىة ةتىىيثري اللضىىلي  اإلعىىالم ارسىىخدم يف ارواقىى     

و  جبرميىة اللضىلي    اإللارتةنية ةمواق  اللوا   ااتلماع     باإلضافة إ  حتديد اروصى 

بشىا  أاااى  على  طلبىة      ركىزت   فوىد اإلعالم  ةمد   طورتها   أما الدرااة اةاليىة  

اللضىلي  اإلعالمى  ةالىيت مل     طىر  ةأاىاليب  اإلعالم يف اريامعات األر نية لىو  إ راكهىت ل  

 يلت تناة ا اابوا  و 

 
 اإلجراءات املنهجية للدراسة: 

 أهمية الدراسة:  
 اةة  تيت  أهمية الدرا

ضىىرار أل مسىىهت الدرااىىة مبىىا تودمىىة مىىن نلىىاه  ةتو ىىيات يف إفىىا ة الطلبىىة اإلعىىال       ُت (1

توعويىة ةتربويىة للثويىجم أفىرا  املمى       ةارساعدة يف توفري بىرام   اللضلي  اإلعالم  

 و لو   طورة  اللضلي  اإلعالم   األر ن 
اللضىىىلي   تىىىثري انلبىىىاه ارااسىىىات اإلعالميىىىة ةارشىىىرفد عليهىىىا لإلهلمىىىام مطىىىورة      (2

 اإلعالم  الرقم  عل  طلبة اريامعاتو  
إماانيىىىة اااىىىلعا ة مىىىن النلىىىاه  ةاللو ىىىيات يف تعزيىىىز ةإ رار معهىىىوم اللضىىىلي          (3

 اإلعالم  ة مد   طورة عل  املم  بشا  عام ةالشاب األر ن  بشا   اص 
متاىىن أهميىىة الدرااىىة  يف ةعىى  الطالىىب األر نىى   ة قرا هىىا مىىا  بىىد السىىطور عىىن       (4

 إ راكا  لللضلي  اإلعالم   طريق 
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 مشكلة الدراسة: 
ا مىىن األمىىور اةديثىىة نسىىبيا علىى  املمىى   هىىبىىالرغت مىىن ااهلمىىام بالرتبيىىة اإلعالميىىة   إا ان

لللضىىلي    عىى  املمىى  عرضىىة  معهىىوم الرتبيىىة اإلعالميىىة ةمبا ههىىا    ةاألر نىى  فعىىدم معرفىى 

للجم أنواعها بالطريوة اماطئة ةاىو   فخطورة االبال  الوااه  اإلعالمية مبخ  اإلعالم   

أ ىىبست بعىىو الواىىاه  اإلعالميىىة  دااىىلخدامها يىىاثر اىىلبا  علىى  األفىىرا  ةاريمىىاهري   فوىى 

الذ   اةديثة من  ال  ما تودما من أ بار ةمعلومات كاملبة ُتشا  رأ  مجاهري  مضل 

ااطىار  فعدم ةتو  مال  حمد  للشباة ةغياب    عا ة ما ياون ملص  مبصلسة ايااية 

  بسسىب  اراىة ) طويسى    فالوانون  ارنظت للشباة ةالرقابة ةالوواعىد ارهنيىة ةاأل القيىة    

اثبلىىت ان شىىباات اللوا ىى  ااتلمىىاع  اىىاهمت بشىىا  كىىبري يف    (٢٠١٣()ةالطاعىىات 

يف  فىى  رار ةتوعيىىة الشىىباب األر نىى     تشىىاي  ارا  ةاهاهىىات طلبىىة اريامعىىات األر نيىىة      

لهيمنىة ااتصىالية اةديثىة ةاللانولوتيىة ارلطىورة ةا ىب  أكثىر        فيا لالوقت الذ  يلعرو 

فىني نوىد  يف مىا يلداةلىا ااعىالم الرقمى  لياىون         إقباا ةتعامال م  اانرتنىت   فلعاملىا   

لىذل  قامىت    ياىون عىن طريىق ا راكىا      قا ر عل  اللميز ةاللىدقيق مبىا هىو نىاف  للمجلمى      

مسىىلو  إ رار طلبىىة كليىىات اإلعىىالم يف    البالثىىة يف هىىذه الدرااىىة  بالبسىى  لليكىىد مىىن      

 اريامعات األر نية لطر  ةأااليب اللضلي  اإلعالم  ارسلخدمة يف اإلعالم الرقم و 

ةمىىن هنىىا تىىللخا مشىىالة الدرااىىة يف السىىاا  اآلتىى    مىىا  رتىىة إ رار طلبىىة اإلعىىالم يف      

 الرقم ؟  و  اريامعات األر نية لطر  ةأااليب اللضلي  اإلعالم  ارسلخدمة يف اإلعالم

  أهداف الدراسة:
 هدفت الدرااةة

معرفة أااليب ةطر  اللضلي  اإلعالم  ارسلخدمة يف اإلعالم الرقم  ةمد  تيثريها  و1

 عل  أفرا  املم و 
ألهمية ةتو  برام  توعوية يف اريامعات األر نية للنبيا مطورة اللضلي   لعت النظر و2

 اإلعالم و 
اإلعالم يف اريامعات األر نية لللضلي  اإلعالم  ةمعرفىة  اللعرف إ  مد  إ رار طلبة  و3

 اثاره ةأ طارهو 
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اللضىىىلي   طىىىر  ةأاىىىاليبإ رار طلبىىىة اإلعىىىالم يف اريامعىىىات األر نيىىىة لةاقىىى  معرفىىىة  و4

 وارسلخدمة يف اإلعالم الرقم   اإلعالم 
اللضىىلي  اإلعالمىى  ارسىىلخدمة يف     طىىر  ةأاىىاليب ةعىى  الطلبىىة ل  أهميىىة مىىد   بيىىان و5

 م الرقم واإلعال
 ارلعلوىىة باللضىىلي  اإلعالمىى  يف اريامعىىات األر نيىىة  معرفىىة أهميىىة الىىدةرات اإلعالميىىة  و6

  عالم الرقم و يف اإل ارسلخدمة يف 
اللعىىرف علىى  مىىد  ةتىىو  فىىرة   الىىة إلصىىاهيا  يف إ رار طلبىىة اإلعىىالم يف اريامعىىات     و7

الرقمى  تعىز  رىلبري    اللضلي  اإلعالم  ارسلخدمة يف اإلعىالم   لطر  ةأااليباألر نية 

 ارينني )ملكور ةإنام(و 

 الدراسة:  تساؤالت
 يف اإلعالم الرقم ؟  ما مد  إ رار الطالب لطر  ةأااليب اللضلي  اإلعالم   -1
مىى  ارسىىلخدمة يف اإلعىىالم   اللضىىلي  اإلعال طىىر  ةأاىىاليب أهميىىة ةعىى  الطلبىىة ل   مىىا -2

 ؟ الرقم 
  مواتهة  طر اللضلي  اإلعالمى  يف امعات األر نيةيف اري إترا   ةراتما مد  أهمية  -3

 ؟ ارسلخدم يف اإلعالم الرقم 
 اإلعىالم يف اريامعىات األر نيىة    اتفرة   الىة إلصىاهيا  يف إ رار طلبىة كليى     ه  هنار -4

اللضلي  اإلعالم  ارسلخدمة يف اإلعالم الرقم  تعىز  رىلبري اريىنني     لطر  ةأااليب 

  ؟)ملكور ةإنام(
 اإلطار النظري للدراسة: 

 (  Reliance on Media theory)اإلعلما  عل  ةااه  اإلعالم  نظرية

أن اريمهىور يعلمىد بشىا      ةهى  ة  11 على  فاىرة أاااىية    يرتاىز حمور هذه النظريىة  إن  

أن ةاىاه  اإلعىالم     ليى   لاتاتىا   ةلللبيى  كبري على  ارعلومىات الىيت تبثهىا ةاىاه  اإلعىالم      

 ةتىاثر    ةتلىيثر  1213ارعلومىات صو  على   تاثر يف اريمهور بدرتة هعلهت يعلمدةن عليها للس

 البيئة ااتلماعية اليت تنشي فيهاو يف ةااه  اإلعالم 
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 ةهما ة ةيووم ارنظور اماص باعلما  األفرا  عل  ةااه  اإلعالم   عل   عاملد رهيسيلد 

ا لسويوها من  ال  ارعلومات اليت توفرهى ل يسعونالدعامة األة  ة إن هنار أهدافا  لرفرا  

 ارصا ر ارخللعة اوا  كانت هذه األهداف شخصية أة اتلماعية  

نظىىام ةاىىاه  اإلعىىالم نظىىام معلومىىات يىىلسات يف مصىىا ر حتويىىق        يعلىى الدعامىىة الثانيىىةة  

األهىىداف اما ىىة بىىاألفرا    ةتلمثىى  هىىذه ارصىىا ر يف مرالىى  ااىىلوا  ارعلومىىات ةنشىىرها      

 ه ارعلومات ثت نشرها بصورة أ ر  و مرةرا بعملية اإلعدا  ةاللنسيق ةالرتتيب  ذ

ظرية اإلعلما  هذه يف ايطرة ةااه  اإلعالم على  نظىت   نةتامن قوة ةااه  اإلعالم طبوا  ل

ارعلومات اليت موق مىن  ال ىا العىر  أهدافىا   ةهىذه األهىداف مياىن أن تلسى  ةتلزايىد          

 علىى  ةاىاه  اإلعىالم الىىيت  كلمىا زا  املمى  تعويىىدا    ةيزيىد معهىا باللىىال  اعلمىا  األفىرا        

مبصا ر ارعلومات اليت حتوىق  ىت هىذه األهىداف   ةإل ىلالف األفىرا  يف أهىدافهت         تزة هت

حىا يىا   إ    ةمصا ت ف نهت خيللعون أيضا  يف  رتة اإلعلما  عل  نظت ةاىامل  اإلعىالم     

دانيىة ةالسىلوكية   لدةم الليثريات اررتتبة عل  ملل  ةاليت تلمث  يف الليثريات ارعرفية ةالوت

   و14  ةهذه الليثريات تنعاني مرة ا ر  يف تيثريها عل  املم 

   عالم فرضيات نظرية اإلعلما  عل  ةااه  اإل

 ة  اللاليةعرضيات ال عالم عل  نظرية اإلعلما  عل  ةااه  اإل تعلمد

  ةتعاعلىىا معهىا مبىا يللوىاه العىر  مىن املمىى      عىالم يلىيثر ااىلخدام اريمهىور لواىاه  اإل     و1

  عالموةمن ةااه  اإل
 ) النظام ااتلماع  (و  نسق ااتلماع العامال  ماثرا  يف  عالمتعد أنظمة ةااه  اإل و2
 و 15لد  األفرا  تبعا  للظرةف ةام ات السابوة اإلعالمتيثري ةااه   مد  يرتاةح و3

تركىز  ة  ةاىاه  اإلعىالم على  مصىا ر ارعلومىات      لىيثري  ل  متلاز هذه النظرية بينها متن  قوة

لمىىى  بو ىىعا اللمعىىىا   ام ةتنظىىر إ    علىى  العالقىىىات بىىد الىىىنظت املمعيىىة ةماوناتهىىىا    

تىر  البالثىة أن هىذه النظريىة مىن      ةطبوىا   ىذه النظريىة    من األفرا    اتالموع من مركبا  

 ات رااىة إ رار طلبىة كليى    تليى  متى   الدرااىة   ال  فرضياتها ةتيثرياتها تلعق مى  هىذه   

اللضىىلي  اإلعالمىى  ارسىىلخدمة يف اإلعىىالم   طىىر  ةأاىىاليبعىىات األر نيىىة لاإلعىىالم يف اريام

 الرقم و 
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 اإلطار املنهجي للدراسة: 
بدرااىىة  ارىىنه  الو ىىع تنلمىى  الدرااىىة إ  لوىى  الدرااىىات الو ىىعية ليىى  يىىرتبط معهىىوم 

معيىىدة  إمىىا  تةاقىى  األلىىدام ةالظىىواهر ةاآلرا  ةحتليلىىها ةتعسىىريها للو ىىو  إ  ااىىلنلاتا  

مثىى  اااىىلنلاتات فهمىىا  صىىسي  هىىذا الواقىى   أة حتديثىىا  أة ااىىلامالا  أة تطىىويره   ةُتلل

   ارىنه  ارسىس  الو ىع    االخدمت هذه الدرااة  و17 16ارسلوب  للساضر يسلهدف توتيا 

إ رار طلبىىة ةقىىد مت ااىىلخدام هىىذا ارىىنه  رال ملىىا ألغىىراو الدرااىىة اةاليىىة ةارلعلوىىة ب    

يف اإلعىىالم  ةاللضىىلي  اإلعالمىى  ارسىىلخدم  طىىر  ةأاىىاليبت األر نيىىة لاإلعىىالم يف اريامعىىا

 الرقم  و 

 اإلطار اإلجرائي للدراسة: 
 مجتمع الدراسة: 

طلبىة اإلعىالم يف اريامعىىات األر نيىة اةاوميىة ةاما ىىة يف     مىىن اىون اللمى  الدرااىة    يل

  ةحمافظة إربد  ةحمافظة الزرقا   العا مة عمان

امعىات اللاليىة ة ) تامعىة الىبرتا   تامعىة الشىر  األةاىط   ةتامعىة         كليات اإلعىالم يف اري 

 الزرقا  اما ة   تامعة الريمور ( 
 عينة الدراسة:  

مت ا لبىىىار عينىىىة الدرااىىىة مىىىن طلبىىىة اإلعىىىالم يف اريامعىىىات األر نيىىىة بالطريوىىىة العشىىىواهية    

 وةاريدة  اللال  يبد ملل ( معر ةو 100لبسيطة اليت تودر ب )ا

  (1) تدة 

 ملبريات الدرااةلسب  اللارارات ةالنسب ارئوية

 النسبة اللارار العئات 

 43.8 46 ملكر ارينني

 56.2 59 أنث  

 81.9 86 30-18 العمر

 18.1 19 31 فما فو     

اراه  

 العلم 

 73.3 77 طالب مبرللة الباالوريوس

 26.7 28 بال  مبرللة اراتسلري

 100.0 105 اممول 
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  دراسة:أداة ال
  املم من أت  اةصو  عل  ارعلومات ةارا  من عينة اااىلبانة  أ اة االخدمت البالثة 

طىىر  إ رار طلبىىة اإلعىىالم يف اريامعىىات األر نيىىة ل  لويىىاس اااىىلبانةأ اة مت تصىىميت  ةقىىد

  اللضلي  اإلعالم  ارسلخدمة يف اإلعالم الرقم و  ةأااليب

البالثىة بعىرو اااىلبانة على  الموعىة مىن أعضىا          قامىت   د  األ ا ة الصد  الظىاهر ة 

ا يئىىىة اللدريسىىىية يف كليىىىات اإلعىىىالم لبىىىرو بيىىىان مىىىد   ىىىالليلها ألهىىىداف الدرااىىىة      

للاىىون أكثىىر  قىىة ةالىىذين أشىىارةا إ  بعىىو اللعىىديالت علىى   ىىياغة األاىىئلة   ةملطلباتىىا 

 ةمع ة عن اللم  الدرااةو  
 صدق البناء 

للمويىاس  ااىلخرتت معىامالت ارتبىار فوىرات كى  حمىور         االخرال  اات  د  البنىا  

مى  الدرتىة الاليىة للمسىىور الىيت تنلمى  اليىىا يف عينىة ااىلطالعية مىىن  ىارل عينىة الدرااىىة          

تىىة الاليىىة  رةقىىد تراةلىىت معىىامالت ارتبىىار العوىىرات مىى  الد     عينىىة ( (30تاونىىت مىىن  

 للال  يبد ملل  و   ةاريدة  ا )  (0.38 - (0.91)للمسور اليت تنلم  اليا ما بد 

 (2تدة  )

 للمسور اليت تنلم  اليا الدرتة الاليةةمعامالت اارتبار بد العورات 

ما مد  إ رار الطالب لطر  

ةأااليب اللضلي  اإلعالم  

 الرقم  اإلعالم يف ارسلخدمة

لطر   الطلبة ةع  أهميةما 

 اإلعالم  اللضلي  ةأااليب
 الرقم  اإلعالم يف ارسلخدمة

 يف  ةرات إترا  ميةأه مد 
 مواتهة يف األر نية اريامعات

 اإلعالم  اللضلي   طر
 الرقم  اإلعالم يف ارسلخدم

 رقت العورة
معام  

 اارتبار
 رقت العورة

معام  

 اارتبار
 رقت العورة

معام  

 اارتبار

1 .69** 1 .38(*) 1 .69** 
2 .48** 2 .46(*) 2 .91** 
3 .44(*) 3 .49** 3 .84** 
4 .52** 4 .77** 4 .86** 
5 .71** 5 .69** 5 .85** 
6 .60** 6 .49** 6 .79** 
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ما مد  إ رار الطالب لطر  

ةأااليب اللضلي  اإلعالم  

 الرقم  اإلعالم يف ارسلخدمة

لطر   الطلبة ةع  أهميةما 

 اإلعالم  اللضلي  ةأااليب
 الرقم  اإلعالم يف ارسلخدمة

 يف  ةرات إترا  ميةأه مد 
 مواتهة يف األر نية اريامعات

 اإلعالم  اللضلي   طر
 الرقم  اإلعالم يف ارسلخدم

 رقت العورة
معام  

 اارتبار
 رقت العورة

معام  

 اارتبار
 رقت العورة

معام  

 اارتبار

7 .62** 7 .60** 7 .84** 
8 .52** 8 .69** 8 .73** 
9 .45(*) 9 .68** 9 .65** 
10 .40(*) 10 .84** 10 .46(*) 

 (و0.05 الة إلصاهيا عند مسلو  الدالة ) *

 (و0.01 الة إلصاهيا عند مسلو  الدالة ) **

ة الىىة  ةهىىدر اإلشىىارة أن مجيىى  معىىامالت اارتبىىار كانىىت ملات  رتىىات موبولىىة       

   ةلذل  مل يلت لذف أ  من هذه العوراتوإلصاهيا

 ثبات أداة الدراسة:
للليكد من ثبات أ اة الدرااة  فود مت اللسوىق بطريوىة اا لبىار ةإعىا ة اا لبىار       

(test-retest بلطبيىىق ارويىىاس  ةإعىىا ة تطبيوىىا )   بعىىد أاىىبوعد علىى  الموعىىة مىىن  ىىارل

(  ةمن ثت مت لساب معام  ارتبار برياون بد توىديراتهت يف  30عينة الدرااة ماّونة من )

 اررتدو

ةمت أيضا  لساب معام  الثبات بطريوة ااتسىا  الىدا ل  لسىب معا لىة كرةنبىا        

نبىىا  ألعىىا ةثبىىات ( يىىبد معامىى  ااتسىىا  الىىدا ل  ةفىىق معا لىىة كرة3ألعىىا  ةاريىىدة  رقىىت )

 اإلعا ة للمساةر ةاعل ت هذه الويت مالهمة لبايات هذه الدرااةو
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 (3تدة  )

 معام  ااتسا  الدا ل  كرةنبا  ألعا ةثبات اإلعا ة حملاةر الدرااة

 ااتسا  الدا ل  ثبات اإلعا ة اما 
 ما مد  إ رار الطالب لطر  ةأااليب اللضلي  اإلعالم 

 0.72 0.91 الرقم  ماإلعال يف ارسلخدمة

 اإلعالم  اللضلي  طر  ةأااليبل الطلبة ةع  أهميةما 
 0.74 0.90 الرقم  اإلعالم يف ارسلخدمة

 يف األر نية اريامعات يف  ةرات إترا  أهمية مد 
 اإلعالم يف ارسلخدم اإلعالم  اللضلي   طر مواتهة
 الرقم 

0.92 0.91 

 

 املعيار اإلحصائي:
للصسي  أ ةات الدرااة  ب عطا  ك  فورة من  ثالث يارت المت اعلما  الت ل 

( ةه  متث  رقميا  غري موافق  حمايد  موافق) ثالمفوراتا  رتة ةالدة من بد  رتاتا ال

 ( عل  الرتتيب  ةقد مت اعلما  اروياس اللال  ألغراو حتلي  النلاه ة1  2  3)

 قليلة   1.66 -1.00من 

 ملواطة   2.33-1.67 من

 كبرية    3.00-2.34 من

 ةهاذا

 ةقد مت اللساب اروياس من  ال  االخدام ارعا لة اللاليةة

 (1اةد األ ن  للموياس ) -( 3اةد األعل  للموياس )       
 (3عد  العئات ارطلوبة )                 

              3-1         =0.66  
                3 

 إ  نهاية ك  فئةو (0.66)ةمن ثت إضافة اريواب 
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 مصطلحات ومفاهيم الدراسة: 
 اإل رارة  

بينها عملية نعسية تسهت يف الو و  إ  معىان  ة اات األشىيا     اإل رار (الدهراة ) يعرف

ةاألشخاص ةارواقجم اليت يلعام  معها العر  عن طريق تنظىيت ارىثريات اةسىية ارلعلوىة بهىا      

 و  18ة ياغلها يف كليات ملات معن 
 لعريجم اإلتراه  لإل رارة  ال

بينها إلد  العمليات العولية اليت تعم  على  تعسىري ارىثريات ارخللعىة      تعرف البالثة اإل رار

علىى  حنىىو مياىىن فهمىىا  ةتىىلت عمليىىة تعسىىري هىىذه ارىىثريات ارخللعىىة عىىن طريىىق اإلنلبىىاه أة      

 اإللساس بهاو  

 اللضلي  اإلعالم ة  

معلومات كاملبة موصو ة  تودم فاهدة مىن أتى    بينا   اللضلي  اإلعالم لامت(يعرف )فريد 

شن عمليات عسىارية فاعلىة  ةالاشىجم عىن تسىريب ارعلومىات ةإعىا ة توتيىا تسىريبها           

ةتوتيىىا عمليىىة اللالعىىب بىىالوع  ةالىىلسات بىىا كىىذل  ةتلويىىا ألىىد مىىا عىىن طريىىق توىىديت       

 و 19عسامعلومات ناقصة  أة كاملة لان غري معيدة  ةحتريجم تز  منها يف الوقت ن
 اللعريجم اإلتراه  لللضلي  اإلعالم ة   

بينىا مشىرةل تطىط ةمىدرةس يهىدف إ  نشىر معلومىات         تعرف البالثة اللضىلي  اإلعالمى   

تلصجم بارراةغة ةامدال ةالنعا  ةالاذب ةملل  من أت  الليثري عل  رأ  عام لىو  قضىية   

 ماو  

 اإلعالم الرقم 

مىن األاىاليب ةاألنشىطة الرقميىة اريديىدة الىيت        الموعىة  بينا ( اإلعالم الرقم ريانيعرف )

متاننا من إنلال ةنشر ةاالهالر احمللو  اإلعالم  مبخللىجم أشىاالا مىن  ىال  األتهىزة      

ارلصىىلة أة البىىري ملصىىلة باإلنرتنىىت  كمىىا تلىىي  ةاىىاهط     ارلعىىد ة( )الواىىاهطاإللارتةنيىىة 

كمىىىا هىىىو اةىىىا  يف  اإلعىىىالم الرقمىىى  إماانيىىىات هاهلىىىة لللوا ىىى  ةاإلتصىىىا  ااتلمىىىاع  

 و  20الشباات ااتلماعية
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 اللعريجم اإلتراه  لإلعالم الرقم ة  

بينهىىا الموعىىة مىىن األنشىىطة الرقميىىة اريديىىدة مبخللىىجم        تعىىرف البالثىىة اإلعىىالم الرقمىى    

ةاآلرا   ارعلومىات إيصا  ةتبا   أشاا ا ةأنواعها ارلالة عل  شباة اإلنرتنت  تعم  عل  

 ماانو ارلوفرة يف ك  ةاألفاار 

 لدة  الدرااةة 

 طر  ةأااليب اللضلي  اإلعالم   إ رارمعرفة عل   ت الدرااةة ركزاةدة  اروضوعية

ةكيعية  ارسلخدمة يف اإلعالم الرقم  من ةتهة نظر طلبة اإلعالم يف اريامعات األر نية 

 ومواتهة هذا اللضلي  اإلعالم 
 ةاما ةو  األر نية اةاومية اإلعالم يف اريامعاتات طلبة كلي اةدة  البشريةة
يف ارملاة اإلعالم يف اريامعات األر نية اةاومية ةاما ة كليات ة اةدة  اراانية

 إربدو  الزرقا   ةحمافظةةحمافظة   العا مةان ماألر نية ا امشية حمافظة َع

  و3إ  بداية شهر 1شهر 2021, اةال  ة العام الدراا  اةدة  الزمانية
 اللضلي  اإلعالم 

لعب اإلعالم الرقم  بشا  عام  ةرا  أااايا  يف تشاي  ةع  األفرا  ةاريماعات   

  ثورة الرقميةاليف     ةااه  اإلعالم اةديثة من أااايات عارنا ارعا رأ بست ة

قلصا ية  ااة يف قضايا املم  ارخللعةتضاععت مساةلية ةااه  اإلعالم اةديثة ة

نسي   متاا سهت يف فاإلعالم اريا  ةارساة  ُي    ةااتلماعية  ةالثوافية ةالسيااية

عن الويام  ةةااهلا بينما قد يا   تواعني اإلعالم  ةحتويق األمن ااتلماع   املم 

معاهيمهت  تبيري ا   إ حا يالليثري ةاللالعب يف عوو  ةاهاهات اريمهور  إ   بدةره 

  ةقد يا   إ   ل  يف  من قضايا املم  ا امةقضية  لو ةملعوداتهت ةتصوراتهت 

 و متاا  النسي  ااتلماع 

لود ااهت اإلعالم الرقم  يف عمليات الرتبية ةاللعليت ةأ ب  العام  الرهيس  يف اللخاطب 

 لان العصر الرقم  لا أثاره السلبية أيضا    ةتز ا  ا يلجزأ من العلت ةتطورهااتلماع  

تعد الشاو  يف  فلت  21لطور اللوين زا  من إماانية اللضلي  ةامدالال فم  زيا ة

  ع  عدم نو   األغلب من لجب ارعلومات أة إ عاهها  ب  من ايلها العارم ةتضاربها

العيديو حنو إ انة هذا أة ت هة  مواط ارشهد كامل ا ألياًنا  أة ع  ارونلال الذ  يوتا 
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شباات اللوا    االواق و أمبري موتو  عل  أرو لار م األ ملار بالع كة ةا طنال

 بار الااملبة اليت تسلعز شاعات ةاألاإلمبخللجم أنوال  ة فه  أليانا  لافلااتلماع  

  و 22ارشاعر

إا أن حارااتا شهدت تطورا  غري مسبو    عد  اهرة تديدة ا ُيإلعالم  اللضلي  ا إن

اعلا ت فود  ه  اللوا   ااتلماع نليجة تزايد إالخدام النخبة السيااية لواا

ةشد الليييد اريماهري  ةتشاي  توتهات  عالم اةاومات عل  حاراة اللضلي  اإل

 و مبا خيدم النظام السياا  ةالنخبة اةاكمة الرأ  العام  ةالدعاية السيااية

خب أمثلة عل  االخدام اللضلي  اإلعالم  من قب  الن رد عدةإملا رتعنا بالزمن قليال  

لد أ ر كبار ارساةلد يف لاومة  (2003عام )السيااية كما لدم يف غزة العرا  

 دام لسد عل  أنهت مليكدةن من املالر  شالرهيني األمريا  السابق ترةل بو

أالسة  مار شام  ةا عوا أن مزاعمهت تسلند إ  ا لة قاطعة  امبة   لان يف اةويوة أن 

 و شام    عدم املالكا أالسة  مار دام لسد كان يوو  اةويوة لو

يف مضمار السيااة الدةلية   ب ماان الوا ة ةالنخب السيااية أن خيللووا العديد من ة

األكامليب ةلا  نول من تل  األكامليب غرو حمد  فمثال  للسصو  عل   عت الشعب 

ةهو تضخيت اةدم يف خبصوص اللصد  للهديد  ارت  معد عن طريق ) إثارة الذعر( 

الرةح الوطنية يف البال    من  ال   ول   ةمن ارمان أن تبي  ارصلسة الوطنية ا

تصوير العدة بطريوة البية عن طريق )  لق األااطري الوومية( ةهذا النول باللسديد يوتا 

 انعو الورار السياا  لشعوبهت لو  ماض   ةللهت فنجدهت يرةةن قصة ياون فيها ) 

(  اهما  عل   طي   أما ) اللبطيات اإلارتاتيجية ( فه  حنن(  اهما  عل  لق ) ةهت 

أكامليب تهدف إ  إ عا  ايااات فاشلة   أة ايااات مثرية للجد    عن الشعب   

ةأليانا  عن  ة  أ ر    يف لد تيت  حاراة ) اإلم الية ااتلماعية ( لد يطلق الوا ة 

ا ية أة السيااية   ةتظهر ) األكامليب عن  ةلة أ ر  بهدف تنمية مصاةهت ااقلص

اللبطيات الشنيعة ( عندما ياذب الوا ة خبصوص ختبطاتهت أة اياااتهت العاشلة 

رصات شخصية   ةتصمت ) األكامليب اللي الية( للبطية عل  الور يلناقو م  منظومة 

  و23اربا ئ ارلعارف عليها بشا  ةاا  يف أحنا  العامل



 

 

252 

مواقىى  اللوا ىى   يف  ىى  إنلشىىار   مضىى ةضىىولا  عمىىا   أكثىىر  عالمىى اللضىىلي  اإل أضىىس  

أ ىب  مىن السىه  ا ىلال  ارعلومىات البىري  قيوىة ةارضىللة ةنشىرها  فعلى             فوىد  ااتلماع 

ةغريها من مواقى  اللوا ى  ااتلمىاع  قىدرات      ةالعيني بور اللوتري  ابي  ارثا  عزز موقع

ال  اروىىابالت ةالصىىور  األفىىرا  علىى  نشىىر أشىىاا  ملعىىد ة مىىن احمللىىو  اإلعالمىى  مىىن  ىى      

ةموىىاط  العيىىديوهات  ةن الليكىىد مىىن  ىىسة مضىىمون الراىىالة ةهىىو مىىا أ   إ   ىىعو  مىىا  

 و  24يطلق عليا )ارواطن الصسع (

أثبلت ارواق  اإللارتةنية ةمواق  اللوا   ااتلماع  قدرتها عل  الليثري بشا  ملسو  ة 

بىت مواقى  اللوا ى  ااتلمىاع  يف     عل  األفرا    ةأ ب  ا مياىن اإلاىلبنا  عنهىا فوىد لع    

يصىى  للىىيثري علىى   ىىانع  الوىىرار يف تشىىاي   تللىىجم الىىاات اةيىىاة   حىىا بىىات تيثريهىىا  

 الرأ  العام   لي  ااعدت بشا  كبري عل  انلشار امدال الرقم  و 

ةةاىاه  اإلعىالم اةديثىة مصىمت      اللوا ى  ااتلمىاع    إن امدال الرقم  اروتو  يف ارواق 

  ةهىذا يلعىق مى  تعريىجم     ارخا ل خيدم مصلسة األفرا  ةاريماعات بااعلوا  بش   للضلي  

   25اةصىىو  علىى  موابىى  للضىلي  بينىىا ا ليىىار ملعمىىد للضىلي  هىىدف  ةن  ل  )

 و 26األ رين للشوي  عل  ريية حماةلة ملعمدةبينا ( اللضلي  DE Pauloةير  )

 أهداف اللضلي  اإلعالم  

وعة   منها لجب ارعلومات ة اللعليت عل  األ بىار    لناإلعالم الرقم  م إن أهداف اللضلي 

باإلضىىافة إ  تبىىىري اىىلور ةارا  األفىىىرا  ةاريماعىىات لىىىو  قضىىية مىىىا   بنسىىبة لرهىىىداف      

 الرهيسية لللضلي  اإلعالم  فه  ة 

عن طريق فرو نول معد من الثوافة ةتوتيهىا بالاامى     تبيري ةتوتيا الثوافة و1

   واللضلي  اإلعالم ختدم أهداف 
ه  البية العر ية اليت تلسو  باريم  إ  البية مجاعيىة هعى  قيىا ة    السلبية  و2

 العوو  أاه  من قيا ة مجاعات إ ابية و 
حىىا يضىىمن إ هىىار األنظمىىة بينهىىا تبىىذ   توريىىر ةت يىىر ةتعزيىىز الوضىى  الىىراهن  و3

  وا ةا يوتد من يدنو من  اريهد اربذة تهو ه
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مدمىىىىة مصىىىىات الوىىىىو  اااىىىىلثمارية لللبيىىىىة   لهالكية إراىىىىا  الوىىىىيت اإلاىىىى  و4

 و27اللياتاتهت لل  ةإن كانت تعارو ارصلسة العامة

 اللضلي  اإلعالم   ةأااليب طر 

األفىرا    اعلمىا  بدايىة  فم  اللضلي  اإلعالم  ملعد ة ةملنوعة ةملطورة    ةأااليبطر   إن 

  ةااطىالل على  األ بىار    عل  مواقى  اللوا ى  ااتلمىاع  كواىيلة لالتصىا     بشا  كام  

لصىىرية ةاىىرعة  اللىىوازن بىىدأغلىىب ارااسىىات اإلعالميىىة حمىىاة   تباتىى اراههىىت ةمشىىاركة 

الليكىىد مىىن  ىىسة امىى  ةمضىىمونا  ةمبىىا أن امىى  يف لاللىىا امىىر ة      نشىىر األ بىىار إ   

مياىىن أن يهىىد  املمعىىات ةاةاومىىات  ةيشىىع  الثىىورات  فوىىد حتىىو  امىى  إ  ةاىىيلة   

بىىىدة  ةأاىىىوا  ةاللمعىىىاتو إمل يعلىىى  توتيىىىا  لىىىلساتةالشىىىركات الاىىى    للساومىىىات

ةتشاي  الرأ  العام ا دف األة  من ب  األ بار ارع كة ةارضللة  فاةاومات حتاة  

السيطرة عل  ك  ما يص  إ  اريماهري  إما مبساربة الصسافة اةرة   أة بنشىر األ بىار   

أة  (Propaganda) ال ةباغنىدا  إطىار  ىناعة   الااملبة ةارضللة   ةك  ملل  يندرل حتىت 

 ةالعيلسىىىوف ارعاىىىر كمىىىا ة ىىىعها  (Political Propaganda)الدعايىىىة السيااىىىية 

أبرز من حتدم عن ااىرتاتيجيات     28(Noam Chomsky) تشومسا نعوم  األمريا 

امىدال الىيت متاراىها ةاىاه  اإلعىالم   ليى  لىد  عشىرة أاىاليب متاراىها بعىو ةاىىاه             

للضلي  اريمهور كسيااية اإل ا    ةتشليت اريمهور ةههيلا   ة ىناعة امىوف   اإلعالم 

امارت  لرتكا يف لالة من الرتقب ارسلمر   ةافلعىا  ارشىاالت ةمىن ثىت إ ىا  اةلىو        

 و 29 ا

أ  أن  ةتىو ه  ابد من إ عىا  شىواهد    أك  لا  يا   اللضلي  اإلعالم   ةره بععالية ة

عندما يشعر ارضللون بين األشيا  ه  عل  ما هى  عليىا مىن الوتهىة     اللضلي  ياون ناتسا  

ةعلىى  مللىى  ا بىىد مىىن أن الشىىعب الىىذ   ىىر  تضىىليلا بىىين اةاومىىة    ةاةلميىىة الطبيعيىىة 

ةتبوى    ارلصىارعة  بعيىدة مجيعىا  عىن معىرتر ارصىات ااتلماعيىة        ةاللعلىيت ةالعلىت  ةاإلعالم 

فهىىذه  اةيىىا   ىىعها ركيىىزة أاىىطورة  بو  ىىاص ةاةاومىىة الووميىىة بوتىىا   اةاومىىة 

   عامواةاومة بوتا  يزاألاطورة تعرتو مسبوا  ااقنال الاام  باالوامة ةعدم حت

مشىىرةعات هاريىىة  تللوىى  ااىىلثنا   مجيعىىا  ةبىىالإن ةاىىاه  اإلعىىالم اللوليديىىة ةاةديثىىة هىى  

ةلىىذا عالنىىات    و ىىا مىىن اااىىلبال  اللجىىار  رسىىالاتها الزمنيىىة  أة اراانيىىة رصىىلسة اإل
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مىىن الواضىى  أنهىىا ا تىىثري أ  مشىىالة بالنسىىبة  ىىاا  الىىذين يىىدافعون عىىن موضىىوعية      ف نىىا 

 ةنزاهة ا يئات العاملة يف لو  اإلعالمو  

يىىزعت ارضىىللون أن النظىىام اللعليمىى   بىىد ا  مىىن مرلللىىا اإلبلداهيىىة للىى  مسىىلو  اريامعىىة    ة

يىىده  ارىىر  لىىد  ىىد أن أغلىىب   موصىىو و ةلاىىن    خيلىىو متامىىا  مىىن أ  غىىرو أيىىديولوت  

ظلىىون  علىى  الىرغت مىىن كىى  تلى  الضىىجة ارثىىارة لىىو     ر ى  اررالىى  اللعليميىىة ارخللعىة يُ  

ةإملا متعنا انجد أن اةيىا  ةاروضىوعية يىلت اللجىو  إليهمىا لو ىجم األ ا           الثوافة ارضا ة

ام ارااسىات   الو يع  لرنشىطة احململىة بوىيت ةأغىراو حمىد ة   ةالىيت توىدم الىدعت للنظى         

الساهد  لان ما يزا  ارضللون عل  النسو نعسا   عل  اناار ةتو  أ  أيديولوتيىة تعمى    

بو ىعها اليىة اىيطرة   فهنىار فوىىط  على  لىد زعمهىت   السىىة مىن ارعىارف الواهمىة علىى            

لواهق أة معلومىات   ينلوى  منهىا العىامل احملايىد   ةارىدرس ة ارو ىجم اةاىوم  ة العىر           

   و30ملل  ارعلومات الذ  يلال م م  النموملل اليت حتاة  تاوينا العا     
بها  فه  عبارة عن أالسة اللضلي  اإلعالم  جبمي  أنواعا قوة تبارة ا يسلهان يعل   

يعل  السالح الذ  يبيب  بالعوو   اللالعبةبو  ةا تذر  اليت ا ُت املا  مار الشام  

العوو  ةيلالعب ب را ة البشر ةيسلبهت الودرة عل  اللسلي  ةاللدبري فيصبسون تابعد 

  ةقد حتدم من  للسويق أهدافها اما ةأرا ت لوااه  اإلعالم ةحترياهت كيعما 

د  ال  الدعاية السو ا  اليت قد تثار ةاليت تبدأ باللالعب بالوع  لد  األفرا  فه  تعلو

للموضوعية ةإ  اةيا ية ةارهنية ةه  عنصر مدمر ألنها تبدأ بالاذب ةاللزةير 

 و 31ةالدااهني من أت  حتويق أهدافها

ةكما نعلت ف ن ايااية اللضلي  اإلعالم  الرقم  ترتاز عل  عدة ركاهز أاااية منها 

  اإلعالم والدعاية ةاةرب النعسية ةاللسريجم 

  ك  اماات ةااهاهات  ياون بيشاا  ملعد ة يسلهدف اللضلي  اإلعالملا  ة

بعو الالمات ةاةواهق ةااقلبااات ةارصا ر   ةاللعمد ةملنوعة منهاة انلواهية ا ليار 

يف هاه  لواهق ةةقاه    ةعدم اللعاط  معها بشا  مهين ةملوازن   مزل األ بار 

رة تهات معنية  اعمة   إضافة  ةاللسلي    ةيف البالب ما ياون اللسلي  ةفوا  لسيااة ةإ ا

إ  اللعليت ة اللبيب لو  شخصية معينة أة قضية معنية أة هاهلها ة عدم اللطر  إليها 
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مبوضوعية ةتناة ا جبانب ةالد   ةهنار العديد من األشاا  ةالنماملل ةالطر  ةالوااه  

 و 32لللضلي  اإلعالم  ارنلشر بالوااه  اإلعالمية ارخللعة 

ةاشنطن لة اةديثة عل  اللضلي  اإلعالم  فود ملكرت الصسيعة األمرياية مثاألةمن 

تسجي  الرهيني األمريا  السابق  ةنالد  لو  (The Washington post)بوات 

( 30573اا عا ات الااملبة ةارضللة لي  مج  ما يوارب ) من (503ترامب ما يوارب )

  33. اطئا  يف اليوم ( ا عاً 21أ  ما يعا   ) –كذبا   ال  فرتة رهاالا 

 
 ١٩ما شاهدناه يف ةبا  كوفيد  هو اللضلي  اإلعالم  اةديثة عل ةمن األمثلة األ ر  

 عن عبارة هو ١٩ كوفيد ةبا  أن من ااتلماع  اللوا   مواق  عل  موتو ة منشورات من

   يةةهو نول من أنوال اانعلونزا العا  قات  غري ةبا  ١٩ماامرة   ةأن كوفيد نظريات 

ك  تل  األ بار   ةميان معاريلا باالخدام بعو من األعشاب ةاملطات ارنزلية 

الااملبة ةلراجم كانت يف األغلب من ناشطون ة إعالميون يف العامل العرب    حا أ   

إ  اطال  العديد من اةمالت اإللارتةنية للسد من انلشار األ بار الااملبة ةارضللة عن 

  وار الزاهعة ةتوديت معلومات لويوة من مصا رها طريق تدقيق  األ ب

إن ةااه  اإلعالم اريديدة ةمواق  اللوا   ااتلماع  تسببت بالعديد من ارخاطر للبشرية 

إمل   ةتنوعت ما بد الشخصية ة ااتلماعية   ةالسيااية  ةااقلصا ية   ةاألمنية   

ةا ا  عل  األمن العار    أ بست ةاقعا  ا ميان اللجاه  عنا   فود شالت تهديد
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العديد من اللسهيالت البشرية يف  تينار ملل  ارناف  اليت متخضت عنها   فود قدم

تلب  مجي  اماات ةاألةتا اةياتية ارخللعة   ةلان  ب ارواتهة الععالة عن طريق 

إ     إضافة ارلسببد يف ارخاطر   ةضرةرة ارواتهة اةاومية مرتايب اريراهت   ة

يف  ةضرةرة للشبي  العار  للسد من ارخاطر اررتتبة من اللضلي  اإلعالم  ارسلخدم

  املا كان األمر مرتبطا  بيمن املم  الر ل ةااه  اإلعالم الرقم  عن طريق ارياهزية ة

لوع  األفرا  ةاملم  لو  الرتبية اإلعالمية الرتكيز عل  معهوم ةمبا ئ ةةأفرا ه   

ةتععي  مبا ئ ارواطنة الرقمية اليت  بار الااملبة ةارع كة ةاللصد   ا   مواتهة األ

تعد إلد  أهت اآلليات الثوافية ةااتلماعية يف مواتهة حتديات ةتاطر مواق  اللوا   

 و  34ااتلماع 

ةأما للعر  فيجب أا يللو  ك     باللصديق ارطلق  ا ة إمل كان   ا  مهما  أة 

وق من ارصدر إمل تعلمد الاثري من عمليات اللضلي  اإلعالم  عل  إ عا  ةاللس  طريا  

لذا قد ملال العر  إ  أن  اللعميت مصدر ارعلومة أة إبهاما ملهربة من ملكره باللعليت أة 

إضافة  إ  أن كثري من ارنصات اإلعالمية ه  منابر أللزاب  األ ل  يرات  ارصدر 

  و35من اللوتيهات ةاألتندات امعيةحتلضنها فيجب اةذر  ةتيارات
 

 مناقشة نتائج الدراسة  
 اإلعالم يف ارسلخدمةما مد  إ رار الطالب لطر  ةأااليب اللضلي  الساا  األة ة 

 ؟الرقم 
 د ارعيارية رلإلتابة عن هذا الساا  مت االخرال ارلواطات اةسابية ةااحنرافات  

 اإلعالم  اللضلي  طر  ةأااليبل األر نية اريامعات يف اإلعالم كليات طلبة إ رار
 ةاريدة  أ ناه يوض  ملل و  الرقم  اإلعالم يف ارسلخدمة
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 (4تدة  )

 يف اإلعالم كليات طلبة إ رار د مب ارلعلوةارلواطات اةسابية ةااحنرافات ارعيارية 
قم  الر اإلعالم يف ارسلخدمة اإلعالم  اللضلي  طر  ةأااليبل األر نية اريامعات

 مرتبة تنازليا  لسب ارلواطات اةسابية

 العورات الرقت الرتبة
ارلواط 

 اةساب 

ااحنراف 

 ارعيار 
 ارسلو 

1 3 
 باللضلي  تثويعية  ةرات الطالب إعطا  ينبب 

 مرتع  375. 2.89 .اريامعية اررللة أثنا  الرقم  اإلعالم يف اإلعالم 

2 1 
  ةرا  الرقم  عالماإل يف اإلعالم  لللضلي  أن ُأ رر
 مرتع  500. 2.78 .العامة الوضايا هاه العام الرأ  تشاي  يف البيا 

3 5 
  طرية اثار لا الرقم  اإلعالم يف اإلعالم  اللضلي 

 مرتع  533. 2.75 .ارلصع  لياة عل 

4 2 
 اإلعالم يف اإلعالم  اللضلي  مبعهوم تامة معرفة لد 

 مرتع  559. 2.73 . طورتا ةمد  الرقم 

5 7 
 بشا  األر ن يف اإلعالم  اللضلي  مشالة تلعاقت
 مرتع  546. 2.68 .الرقم  اإلعالم تطور م  اري 

6 6 
 األر ن يف الرقم  اإلعالم يف اإلعالم  اللضلي 
 مرتع  593. 2.63 .ةهما  ةليست قاهمة مشالة

7 8 
  طرية اثار لا الرقم  اإلعالم يف اإلعالم  اللضلي 

 مرتع  735. 2.49 .ر ناأل أمن عل 

8 4 
 يف اإلعالم  اللضلي  اكلشجم عندما بالرضا َأشعر

 مرتع  820. 2.45 .الرقم  اإلعالم

9 9 
 اللضلي  أااليب رعرفة الرقم  اإلعالم أتاب 

 ملواط 835. 2.27 .اإلعالم 

10 10 
 ضسايا ألد أكون ا لل  الرقم  اإلعالم أهنب

 ملواط 880. 1.77 .اإلعالم  اللضلي 

 مرتع  357. 2.54 الدرتة الالية  
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  لي  (2.89-1.77ارلواطات اةسابية قد تراةلت مابد )ان ( 4يبد اريدة  )

 باللضلي  تثويعية  ةرات الطالب إعطا  ينبب   ةاليت تنا عل ( 3رقت ) ةتا ت العور
  ةمبلواط لساب  يف اررتبة األة  اريامعية اررللة أثنا  الرقم  اإلعالم يف اإلعالم 

 أكون ا لل  الرقم  اإلعالم أهنب ةنصها ( 10)رقت  ةبينما تا ت العور  (2.89بلغ )
ةبلغ  و(1.77باررتبة األ رية ةمبلواط لساب  بلغ )  اإلعالم  اللضلي  ضسايا ألد

 لسيااات األر نية اريامعات يف اإلعالم كليات طلبة إ رار د ارلواط اةساب  ر
 (و2.54كا  ) الرقم  اإلعالم يف ارسلخدمة إلعالم ا اللضلي 

طلبة اإلعالم يف اريامعات األر نية يف ل ملسة رغبة  ةتعزة البالثة ملل  إ  ان ة هنار

تزةيديهت بارعارف ةارهارات األاااية اليت متانهت من اللصد  لللضلي  اإلعالم  

ةا دامة ةتنمية الوع  الووم   الرقم  ة الوع  الاايف رواتهة كافة األفاار ارلطرفة

  وأثنا  اررللة اريامعية عن طريق زيا ة عد  الدةرات اللدريبية يف اريامعات األر نية

انلشار اإلعالم الرقم  ة مواق   ف ن منخعضة كانت ةاليت( ١٠أما بالنسبة للعورة )

م الرقم  فاإلعال  اللوا   ااتلماع  اهلت انلشار ارعلومات عل  نطا  غري مسبو  

لذل  ا  ب أن ياون اة  هو هنب اإلعالم الرقم  ةمواق  اللوا   االح ملة لدين   

 ؟ كيجم نلجنب الوقول كضسية لر بار ارضللة     ااتلماع  ب 

 

 يف ارسلخدمة اإلعالم  اللضلي  طر  ةأااليبل الطلبة ةع  أهمية ة ماالثان  الساا 
  الرقم ؟ اإلعالم

ارعيارية الساا  مت االخرال ارلواطات اةسابية ةااحنرافات  لإلتابة عن هذا 

 اإلعالم يف ارسلخدمة اإلعالم  اللضلي  طر  ةأااليبل الطلبة ةع  أهمية د ر
 ةاريدة  أ ناه يوض  ملل و  الرقم 
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 (5تدة  )

 يبطر  ةأاالل الطلبة ةع  أهمية د ر ارلعلوةارلواطات اةسابية ةااحنرافات ارعيارية 
 مرتبة تنازليا  لسب ارلواطات اةسابية الرقم  اإلعالم يف ارسلخدمة اإلعالم  اللضلي 

 العورات الرقت الرتبة
ارلواط 

 اةساب 

ااحنراف 

 ارعيار 
 ارسلو 

1 2 
  علهت الرقم  اإلعالم  لللضلي  الطلبة ةع  عدم

 مرتع  432. 2.88 .مباشرة غري أة مباشرة بطريوة  ا معرضد

2 1 
 اللضلي  من للطالب ةقاية ُيعد اإلعالم  باللضلي  الوع 

 مرتع  426. 2.86 .الرقم  اإلعالم 

3 5 
 الوقاية طر  عل  األر نية اريامعات يف اإلعالم طلبة تدريب

 الوقول عدم يف ايسهت الرقم  اإلعالم تضلي  بأاالي من
 .لبا ت يف

 مرتع  469. 2.83

3 10 
 مواةمة إ  الرقم  اإلعالم  ضلي بالل الطالب ةع  يا  

 مرتع  489. 2.83 .ةغريها كالشاهعات أااليبا

5 8 
 خبطورة الوع  زيا ة يف مهما  عامال  اإلعالمية الثوافة ُتعل 

 مرتع  533. 2.82 .الرقم  اإلعالم  اللضلي 

5 9 
 ُتسهت اريامعة  ا   الرقم  اإلعالم  اللضلي  عن الندةات

 مرتع  496. 2.82 .الرقم  اإلعالم  اللضلي  مواتهة و ل الطلبة تثويجم يف

7 6 
 اللضلي  ألااليب لللصد  ضرةرية الذاتية الرقابة ُتعد

 مرتع  502. 2.81 .الرقم  العصر يف اإلعالم 

8 4 
 الرقم  اإلعالم  اللضلي  لسيااات الطلبة إ رار عدم

 مرتع  571. 2.78 .مشاك  من لآل رين مص  مبا ةعيهت عدم إ  ايا  

9 7 
 الطلبة ةع  من العلمية ةاللوا ات اريامعية ارنشورات ُتعزز

 مرتع  555. 2.74 .الرقم  اإلعالم  لللضلي 

10 3 
 يا   الرقم  اإلعالم  لللضلي  الاايف الوع  أن أعلود

 مرتع  593. 2.73 .ااتلماع  النسي  للماا 

 مرتع  368. 2.81 الدرتة الالية  

  
  لي  (2.88-2.73ارلواطات اةسابية قد تراةلت مابد )ان ( 5ة  )يبد اريد

 الرقم  اإلعالم  لللضلي  الطلبة ةع  عدم  ةاليت تنا عل ( 2رقت ) ةتا ت العور
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يف اررتبة األة  ةمبلواط لساب    مباشرة غري أة مباشرة بطريوة  ا معرضد  علهت

 لللضلي  الاايف الوع  أن أعلود ها ةنص( 3)رقت  ةبينما تا ت العور  (2.88بلغ )
باررتبة األ رية ةمبلواط لساب  بلغ   ااتلماع  النسي  للماا  يا   الرقم  اإلعالم 

 اإلعالم  اللضلي  لسيااات الطلبة ةع  أهمية د ةبلغ ارلواط اةساب  ر و(2.73)
 (و2.81كا  ) الرقم  اإلعالم يف ارسلخدمة

غري األفرا   اللضلي  اإلعالم   ع الوع  مبضامد غياب أن ةتعزة البالثة ملل  إ   ة 

قا رين عل  اللصد   ا   امل تعل  من ارشاالت ارلنامية امطورة را  ا من أبعا  يف 

   لذل  ميان أن تلسوق إثارة الوع  عن طريقعل  لياة العر  ةاملم  تللجم اريوانب 

  ةتاوين الوع  ةتشايلا لومات ةاةواهق لزةيد األفرا  بارعل  ةرات ةةرشات عم  

مرةرا  إ  ترايخا   من  ال  تطبيق ارعارف ةارعلومات اليت يللواها العر  نظريا عل  

 أرو الواق و  

يعل  اإلعالم الرقم  ةةااهلة ارخللعة  ةاليت كانت منخعضة ف ن (٣أما بنسبة للعورة ) 

  انها تدف  العر  ةاملم  إلعا ة النظر    من العوام  اليت تاثر يف اللماا  ااتلماع

مث  ة اثارة النعرات الطاهعية ةالعرقية   بشل  امااتلو  قضية ما ة اهلزاز قيت األفرا  

    عل  تشاي  الوع  ااتلماع  ة الويت األ يلة   فود أثرت الوااه  اإلعالم اةديثة

  ةمن ةتهة نظر البالثة ف ن عدم  لي  يعم  النظام اإلعالم  عل   ياغة ةع  األفرا 

الوع  الاايف رعهوم النسي  ااتلماع  بد طلبة اإلعالم يف اريامعات األر نية تعلها يف 

  اررتبة األ رية و

 

  طر مواتهة يف األر نية اريامعات يف  ةرات إترا  أهمية  مدة ما الثال  الساا 
 ؟الرقم  اإلعالم يف ارسلخدم اإلعالم  اللضلي 

ارعيارية لإلتابة عن هذا الساا  مت االخرال ارلواطات اةسابية ةااحنرافات  

 اإلعالم  اللضلي   طر مواتهة يف األر نية اريامعات يف  ةرات إترا  أهمية د ر
 ةاريدة  أ ناه يوض  ملل و  الرقم  اإلعالم يف ارسلخدم
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إدراك طلبة اإلعالم يف اجلامعات األردنية لطرق وأساليب التضليل اإلعالمي املستخدمة 
 ) دراسة مسحية(  - يف اإلعالم الرقمي

 

 (6تدة  )

 اريامعات يف  ةرات إترا  أهمية د مب علوةارلارلواطات اةسابية ةااحنرافات ارعيارية 
مرتبة تنازليا  لسب  الرقم  اإلعالم يف ارسلخدم اإلعالم  اللضلي   طر مواتهة يف األر نية

 ارلواطات اةسابية

 العورات الرقت الرتبة
ارلواط 

 اةساب 

ااحنراف 

 ارعيار 
 ارسلو 

1 1 
 يف إلعالما كليات يف اللدريبية الدةرات حتلو  أن ينبب 

 اإلعالم  باللضلي  تلعلق مواضي  عل  األر نية اريامعات
 .الرقم 

 مرتع  392. 2.89

2 7 
 اإلعالم كليات يف الدةرات أهداف تاون أن ينبب 

 الرقم  اإلعالم  باللضلي  ارلعلوة األر نية باريامعات
 .للطلبة ةاضسة

 مرتع  469. 2.86

3 10 
 اإلعالم  باللضلي  لقارلع الوانون  باريانب اللعريجم
 اإلعالم كليات يف اللدريب برام  يف ضرةر  الرقم 

 .األر نية باريامعات
 مرتع  463. 2.84

4 6 
 كليات يف اروتو ة الدةرات مضامد تاون أن ينبب 

 لللطور ةمواكبة لديثة األر نية باريامعات اإلعالم
 .الرقم  اإلعالم 

 مرتع  545. 2.83

5 3 
 اإلعالم كليات يف ةههيزات حتلية يةبن توفري ينبب 

 عصر رواكبة اللعليمية ةارااسات األر نية باريامعات
 .الرقم  اإلعالم

 مرتع  567. 2.79

6 5 
 مبهارات يلسل  الذ  احملاضر /اردرب ا ليار ينبب 

 اللضلي  تاطر تو ي  عل  الودرة لديا لياون ااتصا 
 .ةُيسر بسهولة للطلبة الرقم  اإلعالم 

 مرتع  576. 2.77

6 8 
 ُيسهت الرمسية ةغري الرمسية األر نية ارااسات م  اللعاةن

 طلبة لد  الرقم  اإلعالم  اللضلي  خبطورة الوع  يف
 .األر نية باريامعات اإلعالم كليات

 مرتع  505. 2.77

8 4 
 باريامعات اإلعالم كليات لطلبة اإلعالمية الرتبية  ةرات

 اإلعالم  اللضلي  مواةمة ةااه  إلد  ُتعد األر نية
 .الرقم 

 مرتع  551. 2.75

9 2 
 ام  يف اللدقيق عل  للطلبة اللدريبية الدةرات ُتسهت

 مرتع  555. 2.74 .مصدره ةمعرفة الرقم  اإلعالم يف ارنشور
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 العورات الرقت الرتبة
ارلواط 

 اةساب 

ااحنراف 

 ارعيار 
 ارسلو 

10 9 

 ارااسات م  األر نية باريامعات اإلعالم كليات تعاةن
 برام  ُيعزز (ونساوالي نومان  فريدري ) مث  األتنبية
 الرقم  اإلعالم  لللضلي  اةديثة األااليب لو  اللدريب

 . ا ةاللصد 

 مرتع  580. 2.68

 مرتع  424. 2.79 الدرتة الالية  
 

  لي  (2.89-2.68ارلواطات اةسابية قد تراةلت مابد )ان ( 6يبد اريدة  )

 كليات يف اللدريبية الدةرات حتلو  أن ينبب   ةاليت تنا عل ( 1رقت ) ةتا ت العور
يف اررتبة   الرقم  اإلعالم  باللضلي  تلعلق مواضي  عل  األر نية اريامعات يف اإلعالم

 كليات تعاةن ةنصها ( 9)رقت  ةبينما تا ت العور  (2.89األة  ةمبلواط لساب  بلغ )
 (اليونساو نومان  فريدري ) مث  األتنبية ارااسات م  األر نية باريامعات اإلعالم

   ا ةاللصد  الرقم  اإلعالم  لللضلي  اةديثة األااليب لو  اللدريب برام  ُيعزز

 إترا  أهمية د ةبلغ ارلواط اةساب  ر و(2.68األ رية ةمبلواط لساب  بلغ ) باررتبة
 اإلعالم يف ارسلخدم اإلعالم  اللضلي   طر مواتهة يف األر نية اريامعات يف  ةرات

 (و2.79ا  )ك الرقم 

اللضلي  اإلعالم  الرقم  أكثر  طورة من اةرةب العسارية البالثة ملل  إ  أن  ةةتعز

  إمل يسلخدم اللضلي  أالوب يف ةقلنا اةال  ب  يد   ضمن اةرةب اإلعالمية النعسية 

  ةتاون يف البالب مونعة في  ا تدان األفرا  ةاريماعاتة ة أفاارة  الليثري عل  ارا

لذل   ب توافر  ةرات ماثعة ملخصصة يف اريامعات العر  إ  أهدافها   ينلبا 

 األر نية رعرفة ايااات اللضلي  اإلعالم  الرقم  ة كيعية اللصد   ا و 

عل  لسااية الطلبة من   و  األتنيب يف  ةاليت كانت منخعضة (٩) أما بالنسبة للعورة

 ةر اليب فود مرت ارنطوة باإلالعمارات  ألن تاريخ األتنيب لابرام  اللضلي  اإلعالم  

كثرية حا أ   إ  عدم ثوة الطلبة فال ام  األتنبية ان األتنيب فذ ملاتا ميارس 

ع  مبعاهيت ةايااات ةالوأهمية ا رار ف ن  اللضلي  اإلعالم  كما لدم يف العرا   

صد  لللضلي  ال ام  اللثويعية لو  الل ها من  ال اللضلي  اإلعالم  ميان تعزيز
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إدراك طلبة اإلعالم يف اجلامعات األردنية لطرق وأساليب التضليل اإلعالمي املستخدمة 
 ) دراسة مسحية(  - يف اإلعالم الرقمي

 

اإلعالم  الرقم  مث  إ  ا ا يف بعو ارورارت اإلعالمية أة من  ال  ةرشات عم  

  و يف اريامعات األر نية ة ةرات اتبارية ماثعة 

فرة   الة إلصاهيا  يف إ رار طلبة كليات اإلعالم يف اريامعات  ه  هنار الساا  الراب ة

سلخدمة يف اإلعالم الرقم  تعز  رلبري اللضلي  اإلعالم  ار طر  ةأااليباألر نية ل

 ارينني )ملكور ةإنام(؟

 االخرال ارلواطات اةسابية ةااحنرافات ارعياريةمت  لإلتابة عن هذا الساا  

اللضلي  اإلعالم   طر  ةاااليبرد  إ رار طلبة كليات اإلعالم يف اريامعات األر نية ل

ةلبيان العرة  اإللصاهية بد   نيارينلسب ملبري ارسلخدمة يف اإلعالم الرقم  

 وض  ملل وتةاريدة  أ ناه   ارلواطات اةسابية مت االخدام ا لبار  ت 

 (7تدة  )

مد  إ رار طلبة عل   اريننيألثر ارلواطات اةسابية ةااحنرافات ارعيارية ةا لبار  ت  

سلخدمة يف اللضلي  اإلعالم  ار طر  ةأااليبكليات اإلعالم يف اريامعات األر نية ل

 اإلعالم الرقم 

 العد  ارينني
ارلواط 

 اةساب 

ااحنراف 

 ارعيار 

 قيمة

  ت 

 رتات 

 اةرية

الدالة 

 اإللصاهية

 360. 103 919.- 332. 2.51 46 ملكر
    376. 2.57 59 أنث 

 اريننيوتعز  ألثر  ( =0.05ةتو  فرة  ملات  الة إلصاهية )عدم  (7يلبد من اريدة  ) 

العىىر  ببىىو النظىىر عىىن تنسىىا مىىاة  هنىىب اإلعىىالم األاىىو  عىىن    مللىى  أنعسىىري ةمياىىن ت

اللضىىىلي  اإلعالمىىى  الرقمىىى  ةالبسىىى  عىىىن الىىىرأ  الصىىىاهب   لطىىىر  ةااىىىاليب إ رارطريىىىق 

 عد  هاه  من ارواق  اللوا   ااتلماع  ةارواق  االارتةنيةو الةاروضوع  يف    ةتو  

أن نظرة تعليت اإلنىام تبىريت بشىا  ملسىو   ةنىر       ةاللعسري الثان  من ةتهة نظر البالثة 

يف األةنة األ ىرية أن أعىدا  اإلنىام أكثىر مىن الىذكور يف بعىو اللخصصىات بشىا  عىام           

حىىا أتىىاح إ  زيىىا ة     ارتىىا ةختصىىا اإلعىىالم بشىىا   ىىاص اىىوا  يف  ا ىى  األر ن أة     

   الوع  ةاا رار لديهن خبصوص عدة مواضي  منها )اللضلي  اإلعالم (و
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 نتائج الدراسة 
مىىن قبىى   هنىىار إ رار ةةعىى  خبطىىورة اللضىىلي  اإلعالمىى  ارسىىلخدم بىىاإلعالم الرقمىى    و1

  الطلبةو  

تبد من  ال  الدرااة أن الطلبة فاتة إ  تىوتيهت ةتىدريبهت رعرفىة  طىورة اللضىلي        و2

  و اإلعالم 
 األر نيىة  امعىات اري يف اإلعىالم  ةاقسىام  كليات يف اللدريبية الدةرات ضرةرة اللوا  و3

 و الرقم  اإلعالم  باللضلي  تلعلق مواضي  عل 
تبد من الدرااة عدم إعطا  الطلبة ااهلمىام الاىبري ألثىر اللضىلي  اإلعالمى  الرقمى         و4

علىىى  اللمااىىى  ااتلمىىىاع  مىىى  العلىىىت أن اللضىىىلي  اإلعالمىىى  يهىىىدف أليانىىىا  إ  اثىىىارة  

 بعو  ة  العامل العرب و النعرات الطاهعية ةالعرقية ةهذا ما شهدناه يف 
 ا يوتد فرة  ملات  الة إلصاهية تعز  رلبري ارينني )ملكر  انث (و   و5
عدم ةتو  تعاةن بد كليات اإلعالم يف اريامعات األر نية ةارااسات األتنبية للعزيز  و6

 اللدريب لو  األااليب اةديثة اللضلي  اإلعالم  ةطر  اللصد   او  
 

 التوصيات 
كليىىات اإلعىىالم  ةرات تثويعيىىة باللضىىلي  اإلعالمىى  يف اإلعىىالم الرقمىى    إعطىىا  طلبىىة  و1

 أثنا  اررال  اريامعيةو   
ضىىرةرة ةتىىىو  تعىىاةن بىىىد اريامعىىات األر نيىىىة ةارااسىىات األتنبيىىىة مثىى  اليونسىىىاو       و2

مى  الرتكيىز على  ارصىات الوطنيىة        اإلعالمةفريدري  للعزيز اللدريب لو  اللضلي  

ه ارااسات اليت أليانا  قد تلناقو م  األهداف الوطنية ةمن هنىا  بعيدا  عن أهداف هذ

  ملال عل  اللوافق م  ال ام  ارطرةلةو 
ضرةرة ةتو  برام  تدريبية ملعلوة باللضىلي  اإلعالمى  يف كليىات ةاقسىام اإلعىالم يف       و3

 اريامعات األر نيةو  
للضىىلي  اإلعالمىى  تعاعليىىة مىىن أتىى  زيىىا ة الىىوع  للمماراىىات ا نىىدةات ةمىىامتراتعوىىد  و4

 الرقم  لد  الطلبةو  
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 ) دراسة مسحية(  - يف اإلعالم الرقمي

 

إ  ىىا  معهىىوم ةمبىىا ئ ةايااىىات اللضىىلي  اإلعالمىى  الرقمىى  يف اروىىررات اريامعيىىة         و5

  و ةإعطا  الطلبة فارة عن هذه الظاهرة ةكيعية اللعام  معها
اريامعىىات األر نيىىة  كمسىىا  اتبىىار الرتكيىىز علىى  معهىىوم ةمبىىا ئ الرتبيىىة اإلعالميىىة   و6

ةهنىار اقرتالىات على  أن      الرقمى  مث  يف اللصد  لللضىلي  اإلعىالم   اعلباره اة  األ

  تد   يف اريامعات األر نيةو 
ضرةرة اهلمام العضاهيات احمللية بعوىد لىوارات مسىلمرة تشىرتر فيهىا الطلبىة ةالنخىب         و7

الىىرأ  العىىام لىىو   اإلعىىالم  للثويىىجماإلعالميىىة ةاألعضىىا  ا يئىىة اللدريسىىية يف كليىىات 

 إلعالم  ارسلخدم يف اإلعالم الرقم و  أضرار اللضلي  ا
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 :مقدمة

أدى التطوووور العووواست يف اسوووتلواي  املولوجيوووا اصاالو وووات واال صووواالت    اال تمووواي   

بالتعوسق الاقمي كاسرتا يجية جوسوة لملجاح الشاكات احملالية والااصية، ومتثل الاال وات  

ملًا أساسيًا يف اسرتا يجيات التعوسق الاقمي  ن جانب الشاكات اصاالملوة ييو    التجارسة رك

  اترب قيمة  ضافة لالمملتجات  ن خالل خالق عالقة وطيوة بني اصعتهالك والشاكة.

كما  او الاال ة التجارسة مبثابة عمالية خالوق قيموة لالمملوتو أو اةو وة أو لالشواكة  ون       

الء، فاملووو ا سطووور الامووالء يفاووتهم يف الاال ووة     خووالل االلتووااي اصعووتما بتضايووق ر ووا الاموو    

التجارسووة  وون خووالل الا ووا عوون االسووتلواي واةووربة، فووكا  لووك ساطووي الشوواكات ال اصووة   

لالبوووء يف بملوواء الاالقووات  اهووم و اوسووة الاال ووة أكثووا هيوو  سصوواب  االيووو ا، فالاال ووة          

بذ  اصاسوو  ون   التجارسة  عهم يف بملاء  وسة ممياة لالشواكات و امول عالوي دسوادة ال اصوة  و      

 .(1) الامالء

لبذا سات الشاكات واصملظمات    خالق قيمة هلا عرب شباات التواصل االجتمواعي،  

كما أكووت الاوسوو  ون الوراسوات وا هوال أا لتالوك الوسوائل قوورة كوبتة عالوي التو يفت            

 عالووي الاوواارات الشوواائية لالامووالء، ولوووسها الاووورة عالووي  لهووار الاال ووات التجارسووة و دار هووا    

 .   (2) بشال أكثا فاعالية

و ت  عارع منو الاال ة التجارسة ودسادة اصملافعة بني الشاكات فكا صورة الاال ة 

التجارسة  بملية عالي أسوا  التصوورات الشلصوية لالمعوتهالك، و وي متالوخ  ون شول          

آلخا باختالف اإلدراك، يي  ال ااة ا ساسية لصورة الاال ة التجارسوة أا اصعوتهالك   

اصملووتو ن عووك، لاملووك سشوورت  الصووورة اصا بطووة بوواصملتو والاوويم الوو  سوووركها    ال سشوورت  

 .(3) وحيصل عاليها  ن خاللك

لوبذلك أدركووت الشوواكات أ ميوة دراسووة صووور ها العوائوة يف أ  وواا ا مووا ت، و  ا    

كانت صور ها  ضطابة، فكنها  ضت اسرتا يجيات خمتال ة لتضعيملها و  كيوو ا، وأصوب    

 وًفا أساسًيا  عاي مجيت الشاكات أو اصؤسعوات    قاياوك  ون     اوسن صورة  جيابية 

    .(4) خالل ا داء ا يو البذ  ستوافق  ت ايتياجات ا ما ت
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
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و اووو صووورة الاال ووة التجارسووة  وون أ ووم ا تما ووات الشوواكات،  وون  ملطالووق اصووت تات    

اصعوتما لصوورة    االقتصادسة احلاصالة وال   ووفاها    التاا ول  اهوا مباونوة ب يوة التضعوني      

الاال ووة التجارسووة لوووى أ  وواا الامووالء احلوواليني وكعووب والئهووم و ووماا اجتووبذا  عمووالء       

 . (5) عتاباليني 

عالوي أنهوا أفضول     2020العوملو  لاواي   Interbrandوجاءت شاكة )أبل( وفاوا لتااسوا   

  اليووار دوالر، و اليهووا )أ ووادوا(323عال ووة رارسووة، ييوو   بالووال قيمووة عال ووة )أبوول( التجارسووة   

  .(6) )و يااوسوفت( )وغوغل(

ويف لل اال تماي الابت  ن الشواكات يف  طووسا أنشوطتها التعووساية عورب اصملصوات       

الاقميووة، ودور ووا يف  شووايل الصووورة البذ مليووة لوووى ا،تمووت العوواود ، سصووب   وون اصهووم      

 دراسة  ا ستاالق بالاال ة التجارسة وخصائ  صور ها ال   ؤسس عالقة قوسوة بوني اصعوتهالك   

والشووواكة، مموووا أدى    أ ميوووة الايووواي بتالوووك الوراسوووة صاافوووة دور التعووووسق الاقموووي يف      

  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة )أبل( لوى الشبا  العاود .

 مشكلة البحث:
 عاي الشاكات عرب  ملصا ها الاقمية مبواقت الشباات االجتماعية يف  ااسوا اصيواة   

لتجارسووة،  وون خووالل  شووايل  وووركات وقملاعووات ا مهووور  ووت سوواة      التملافعووية لالاال ووة ا 

 .(7)االنتشار الوولي لالاال ة 

فكنشوواء عال ووة  ايملووة  اوول التواصوول  ووت صووورة  ووبذه الاال ووة، يف  ثوول  ووبذه احلالووة  ا  

مجيووت ا،موعووات اصعووتهوفة لالشوواكة  ووا بل  ووت  ووبذه الاال ووة وبالتووالي مالووق قيمووة سووواء  

اال ووة الاوسووة د  اووو  اموون يف اصبياووات بوول  ا قوووة الاال ووة      لالمعووتهالك أو لالشوواكة، فال 

التجارسة  ظها يف أ  اا الامالء بشال  صورات، ف صبضت الاال ة التجارسة  صور قيمة 

 .  (8) لالاميل  ن أجل البض  عن  ياة  ملافعية، فهي ناطة أساسية لتماسا وجناح الشاكات

ملووتو الملهووائي لالنطباعووات البذا يووة الوو  و اووو الصووورة البذ مليووة لالاال ووة التجارسووة  ووي اص 

 شوواالت يف أ  وواا ا فووااد  وون خووالل التجووار  اصباشوواة وغووت اصباشوواة، و ووا بل  وووبذه           

التجوار  باواطوخ ا فوااد وارا وا هم وعاائوو م، ب وو  الملظوا عون صوضة اصاالو وات الوو           
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ضابها سملظواوا   تضمملها خالصة  بذه التجار ، ف ي الملهاسة فكنهم ميثالوا دافًاا صوادًقا  صو  

 .(9)  ن خاللك     ا يوهلم وس همونك عالي أساسك

ود  اووو  ات ووي الشوواكات بالصووورة العووائوة يف أ  وواا مجا ت ووا والوو   اوورب عوون   

الصوورة اصوركووة بوول  امووو    و ووت اسوورتا يجيات  عوووساية  بتاوواة لالوصووول    الصووورة  

 اصاغوبة و  كيو ا.

أبول سوات بتاووسم اةوو ات االلارتونيوة       وعالي  ا سبق باإليصوائيات فوكا شواكة   

و نشاء ص ضات رمسية هلا عرب  واقت التواصل االجتماعي لتشايل صوورة ومساوة يعوملة    

 لالشاكة، و ا لالصورة البذ ملية قورة عالي  جياد قيمة و  يفت عالي سالوك اصعتهالك.

 و وون  ملووا  تبالووور  شوواالة الوراسووة يف التعوواال التووالي:  ووا دور التعوووسق الاقمووي يف        

  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة لوى الشبا  العاود  لشاكة أبل؟ 

 أهمية البحث:
 ربد أ مية البض  احلوالي  ون ا  ميوة الو  حيظوي بهوا  و ووع التعووسق الاقموي          

وأ ميووة  ولي ووك يف الاطاعووات اصلتال ووة، ا  ووا الووبذ  سووملااس عالووي  الووك الاطاعووات         

أ مية  بذه الوراسة  تمضوور يف  اووميها ل ائوو ني  تووقاتني      باإلجيا . و اى البايثة أا

 نظاسة و طبياية عالي الملضو التالي:

 ا  مية الملظاسة

  امن ا  مية الملظاسة لالوراسة احلالية يف أنها:  

 عهم يف التااف عالي الصورة البذ ملية لالاال ة التجارسة لشواكة أبول اصوركوة  ون      -1

 التعوسق الاقمي.قبل الشبا  العاود   ن خالل أنشطة 

 طم  الوراسوة     اووسن  االو وات وبيانوات يوول الووور الوبذ  ساووي بوك التعووسق            -2

 الاقمي يف  اوسن الصورة البذ ملية لالاال ات التجارسة.

 لصوورة البذ مليوة   ملااس أ ميوة  وبذا البضو  يف احلاجوة     عواليل الضووء عالوي ا        -3

 طالبة جا اة أي الااى. اصوركة لالاال ة التجارسة لوى

سملبثق عن  وبذه الوراسوة راسوة  عوتابالية يوول  دارة اتووى احلموالت اإلعالنيوة         قو  -4

 باالعتماد عالي متيا الاال ة التجارسة عن اصملافعني و  يفت ا ال ور  والااط ي عالي الامالء.
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 ا  مية التطبياية:

 اموون ا  ميووة التطبيايووة لالوراسووة احلاليووة يف أنهووا:  عوواعو يف   ووواد الاووائمني عالووي  

الااار داخل اصمالاة الاابية العاودسة يف التواود بوبا  الملتوائو والتوصويات الو  قوو        اما 

 ثووا  رغبوووا هم يووول كي يوووة االسوووت ادة  وون أنشوووطة التعووووسق الاقمووي يف قطووواع ا عموووال     

 والرتوسو.

 أهداف البحث:
ستمثوول اهلوووف الائيعووي يف  اافووة دور التعوووسق الاقمووي يف  شووايل الصووورة البذ مليووة   

 الاال ة التجارسة لوى الشبا  العاود  لشاكة أبل.اصوركة ل

 ست اع  ن اهلوف الائيعي أ واف فاعية  تمثل فيما سالي:

التاووواف عالوووي أمنووواا  تاباوووة الشوووبا  العووواود  لالاال وووات التجارسوووة عووورب اصواقوووت   -1

 االلارتونية.

التاوواف عالوووي  اوواست اختيوووار الاال ووات التجارسوووة عوورب اصواقوووت االلارتونيووة لووووى       -2

 العاود . الشبا 

 التااف عالي واقت الصورة البذ ملية اصوركة لشاكة أبل لوى الشبا  العاود . -3

التااف عالوي أباواد الصوورة البذ مليوة اصوركوة لالاال وة التجارسوة أبول و  يفت وا عالوي            -4

 الااارات الشاائية.

التاوواف عالووي  ارتيووات الشووبا  العوواود  عوون وسووائل  طوووسا التعوووسق الاقمووي          -5

 لالاال ات التجارسة.

 ساؤالت البحث:ت
ستمثوول التعوواال الائيعووي يف:  ووا دور التعوووسق الاقمووي يف  شووايل الصووورة البذ مليووة      

اصوركووة لالاال وووة التجارسووة لووووى الشوووبا  العوواود  لشووواكة أبووول؟ وسملوووفق  ووون التعووواال     

 الائيعي جمموعة  ن التعااالت ال اعية  تمثل فيما سالي:

 رسة عرب اصواقت االلارتونية؟ ا أمناا  تاباة الشبا  العاود  لالاال ات التجا -1
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 وووا  اووواست اختيوووار الاال وووات التجارسوووة عووورب اصواقوووت االلارتونيوووة لووووى الشوووبا       -2

 العاود ؟

  ا واقت الصورة البذ ملية اصوركة لشاكة أبل لوى الشبا  العاود ؟ -3

 وا أباوواد الصووورة البذ مليووة اصوركووة لالاال وة التجارسووة أبوول و  يفت ووا عالووي الاوواارات    -4

 الشاائية؟

 ارتيووات الشووبا  العوواود  عوون وسووائل  طوووسا التعوووسق الاقمووي لالاال ووات          ووا -5

 التجارسة؟

 فروض البحث:
 س رتض البض  فا ني رئيعني  ما:

 وجو فاوق  ات داللوة  يصوائية بوني  توسول درجوات أفوااد الايملوة  ون          ال اض ا ول:

وغاافيووة ييوو  الصووورة البذ مليووة اصوركووة لالاال ووة التجارسووة أبوول بوواختالف اةصووائ  الومي 

  عتوى الوخل.والتلص  واصعتوى التااليمي والاما والملوع 

 وجو عالقة ار باطية  ات داللة  يصائية بني  وى  تاباة أفااد الايملوة   ال اض الثاني:

 اصواقت االلارتونية و شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة أبل.

 مصطلحات البحث:
يعية و ي: التعووسق الاقموي، الصوورة البذ مليوة     سيتم عاض  صطالضات البض  الائ

 اصوركة، الاال ة التجارسة، الشبا  العاود .

 التعوسق الاقمي:

"التامليوات الاقميوة الوو   عوتلوي بشوال كوبت  ون قبوول        التعووسق الاقموي اصوطاليًا:   

الامووالء كوسووائل التواصوول االجتموواعي أو غت ووا والوو   عوولا لاوواض اصملتجووات واةووو ات     

 .(10)  انتباه الامالء لياونوا عمالء ياياني"بشال جيبذ

 ووو  طبيووق التاملولوجيووا الاقميووة الت اعاليووة كوسووائل التواصوول     التااسووخ االجاائووي:

االجتماعي أو غت ا لوتماني الشواكات يف التواصول  وت عمالئهوا وااليت وال بهوم وجوبذ          

 عمالء جود و ااسا الاال ة التجارسة ودسادة اصبياات.
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

 اصوركة: الصورة البذ ملية

" ووي الصووورة ال االيووة الوو   تاوووا يف أ  وواا الملووا  عوون        الصووورة البذ مليووة اصووطاليًا:  

اصؤسعوات والشواكات والاال وات التجارسوة وقوو  تاووا  وبذه الصوورة  ون التجابوة اصباشوواة أو           

 .  (11)غت اصباشاة وقو  اوا عاالنية أو غت رشيوة"

باعوات واصشواعا الو  كونهوا الشوبا        ي جمموعة ا فاار واالنط التااسخ االجاائي:

 العاود  عن الاال ة التجارسة لشاكة أبل.

 الصورة اصوركة:

 .(12)" ي االدراكات الاا ة لالاال ة التجارسة يف ا  اا ا فااد" الصورة اصوركة اصطاليًا:

 اوورب عوون رأ  الامووالء ونتووائو  اووارنتهم بووني التوقاووات الااسوولة يف    التااسووخ االجاائووي:

 نهم و ا بني ادراكهم صا مت رابتك فااًل.  ا  ا

 الاال ة التجارسة:

"اسم أو  شارة أو ر ا أو رسم أو  اكيبة جمتماوة  ملهوا،    الاال ة التجارسة اصطاليًا:

 وفها قوسو  وسة اصملتجات واةو ات اصاو ة  ن شاكة  ا، ومتيا ا عن باية اصملافعني 

 . (13)اآلخاسن"

لاال وة اصميواة الو   عوتلو ها شواكة أبول لالواللوة عالوي أا          وي ا  التااسخ االجاائي:

اصملتجات واةو ات اصاو ة لالامالء  ملش   ن  صور وايو لتميا ا عن اصملتجات واةوو ات  

 اصملافعة هلا.

 الشبا  العاود :

: " ال أول الشيء، و طالق عالوي اصايالوة الاماسوة الو   بووأ       الشبا  اصطاليًا

 .(14)ا قبل الاشو" ن  ايالة الط ولة     

( سووملة، و اوووا يف اصايالووة   35-18 ووي ال  ووة الاماسووة  ووا بووني )    التااسووخ االجاائووي: 

 جا اة أي الااى. بةا ا اية لطال
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 الدراسات السابقة:
باملووواا "دور التعوووسق وصووورة  et al. (2022) Savitriدراسووة سووافيرت  ونخوواوا 

، (15)يفاة عالي نية شااء اهلوا خ البذكية"الاال ة التجارسة عرب وسائل التواصل االجتماعي وأ

 وووفت الوراسووة    قاليوول الاالقووة بووني التعوووسق عوورب وسووائل التواصوول االجتموواعي وصووورة    

الاال ة التجارسة، والاالقوة بوني التعووسق عورب وسوائل التواصول االجتمواعي ونيوة الشوااء  ون           

ي، ومت مجوت البيانوات   خالل صورة الاال ة التجارسة، واعتمووت الوراسوة عالوي اصوملهو الامو     

( جميوب  ون  عوتهالاني    234باستلواي استبياا و ودساة عالوي عيملوة عشووائية  اونوة  ون )     

اهلوا ووخ البذكيووة يف  نوونيعوويا، وبيملووت الملتووائو أا  ملوواك عالقووة  جيابيووة بووني التعوووسق عوورب  

 %(. 50.1وسائل التواصل االجتماعي وصورة الاال ة التجارسة ونية الشااء  صل    )

الاال وة  قيموة  باملوواا " و يفت    Oyenuga et al. (2021)ة أوسملوجوا ونخواوا   دراسو 

 يوانية عالي طال  جا اة فتستا  يف نيجتسا: دراسة  لوى التجارسة عالي سالوك اصعتهالك

 وووفت الوراسووة     ايوويم قيمووة الاال ووة التجارسووة  ،(16)"البوول اهلوا ووخ البذكيووة عووتلو ي 

لامووالء يف أبوجووا، وقووودت أ ووواف الوراسووة يف  وسووالوك ا Apple لالووهوا خ البذكيووة  وون

 اافة  وى   يفت الوعي بالاال ة التجارسة وصورة الاال ة التجارسة والووالء لالاال وة التجارسوة    

، عالوي اصوملهو الوصو ي   عالي سوالوك الاموالء بوني طوال  جا اوة فتستوا . واعتمووت الوراسوة         

( طالوب  341ائية بالوال عوود ا )  االستبياا، وطباوت عالوي عيملوة عشوو     واستلو ت الوراسة أداة

وطالبة، كش ت الملتائو أا الوعي بالاال ة التجارسة وصورة الاال ة التجارسة والووالء هلوا لوك    

 %( عالي سالوك الامالء بني طال  جا اة فتستا .69.79  يفت  جيابي بملعبة )

( باملواا " اييم فاالية اعالنوات الصو ضات الامسيوة لالشواكات     2021دراسة يعن )

وقووت التواصوول االجتمواعي ودور ووا يف بملوواء  وسووة الاال وة التجارسووة  اارنووة بالوسووائل   عورب   

 وووفت الوراسووة    التاوواف عالووي دور ، (2)التااليوسووة ال وويس بوووك منو جووًا: دراسووة كي يووة"

اإلعالنات اصاو ة يف الص ضات الامسية لالشاكات عرب  واقت التواصل االجتمواعي ال ويس   

الاال ووة، واسووتلو ت الوراسووة التضاليوول الاي ووي، ومت اجووااء   بوووك ودوره يف  وووعيم  وسووة  

( فوادًا  50 اابالة  ت مخس جمموعات كل جمموعة عشاة أفااد يتي بالال الاوود اإلمجوالي )  

يف جا اة بل سوسخ، وأس ات الملتائو عن: أنك ساترب االعالا الاقمي  ن أ م الوسائل الو   
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

شووال أسوواع  وون الوسووائل االعالنيووة      عووا م يف بملوواء و شووايل  وسووة الاال ووة التجارسووة ب     

التااليوسة، وكما  اترب الص ضات الامسية لالشاكات  ملرب  عالني س ضالك  تاباي الصو ضة  

صا  تميا بك  ن  اونة وساعة يف  تاباوة عواض احملتووى اإلعالنوي، كموا أا خو وة الاموالء        

االسوتماار   عرب الص ضة الامسية لالشاكة  ن أ م الوسائل ال   عاعو  تاباي الص ضة يف

 واصتاباة.

التعوساية عرب ال يس بوك يف  ااسا الوالء ( باملواا "دور ا نشطة 2021دراسة خاليل )

 ووفت الوراسوة ا    ، (17)لالاال ة التجارسة )جوال( لوى عمالء الشاكة يف قطاع غاة"

 اافة دور ا نشطة التعوساية عرب ال يس بوك، و ااسا الوالء لالاال ة التجارسة لشاكة 

جوال، وبياا الاالقة وا يفا لتالك ا نشطة عالوي  ااسوا الووالء لالاال وة التجارسوة لشواكة       

اا يجووال، واعتمووت عالووي اصوملهو الوصوو ي التضاليالوي، واسووتلو ت الوراسوة أداة االسووتب     

 مت البيانات، ومت اختيار عيملة  يعاة عورب اإلنرتنوت  ون عموالء شواكة جووال باطواع        

 ن  كور و نال، وألهات الملتائو وجود عالقة  جيابية  (365غاة، وبال ت يجم الايملة )

بني ا نشطة التعوساية عرب ال يس بوك و ااسا الوالء لالاال ة التجارسة،    جانب وجود 

 أيفا لألنشطة التعوساية لال يس بوك يف  ااسا الوالء لالاال ة التجارسة.

 باملووواا "الايمووة الوو   Rahman and Haque (2021)دراسووة ر وون ويووق  

 وا خ سا عونو وأبل البذكية: دراسة  اارنة عالي طال  ا ا اات  سوركها الاميل عالي

 اارنوووة   ضووويالت الاال وووة التجارسوووة بوووني     ووووفت الوراسوووة  ،(18)اليابانيوووة وبووومل الدس "

طووال  ا ا اووات يف بالوووسن خمووتال ني اليابوواا وبوومل الدس . اعتموووت       لوووى سا عووونو وأبوول  

( 332وقو استلوي االستبياا عالي عيملك عشوائية بالال عوود ا ) الوراسة عالي اصملهو الامي، 

طالب. كش ت نتائو الوراسة أا الوالء لالاال وة التجارسوة  ا  وت بوني  عوتلو ي أبول، و ون        

سا عوونو بوني طوال  اليابواا.      يفم فكا شاكة أبل لوسها   ضيل قوو  لالاال وة التجارسوة عالوي    

رسوة  ا  وت بوني  عوتلو ي سا عوونو يف      وعالي الملاي   ون  لوك، فوكا الووالء لالاال وة التجا     

بومل الدس   نظوواًا  نهووا  تمتوت بت ضوويل قووو  لالاال وة التجارسووة عالووي أبول بعووبب نظوواي  شوو يل     

أنوروسو اص توح لالمصور وساا أرخ  لالمملوتو، وألهوات الوراسوة أا الايموة الو  سووركها       

 الاميل لشاكة أبل أعالي  ن قيمة سا عونو.  
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باملواا "دور أنشطة التعوسق عرب وسائل  Zarei et al. (2021)دراسة دار  ونخاوا 

 ،(19)الاال ووة التجارسووة يف  شووايل اسووتجابة الامووالء  و ووا"  قيمووةالتواصوول االجتموواعي و

ا تمووت الوراسووة مباافووة الاالقووة بووني أنشووطة التعوووسق واسووتجابات الامووالء، اعتموووت عالووي  

خووبذ الايملووة بطاساووة أبانة، ومت اصووملهو الامووي، وقووو مت مجووت البيانووات  وون خووالل أداة االسووت 

( عموياًل يف  سوااا، وألهوات الملتوائو بو ا ا نشوطة التعووساية يف        384عشوائية  اونة  ون ) 

%( عالووي قيمووة الاال ووة التجارسووة   95وسووائل التواصوول االجتموواعي هلووا  وو يفت  جيووابي بملعووبة )    

 واستجابة الامالء.

توى يف قعني الصورة ( باملواا "دور عملاصا  عوسق احمل2021دراسة نصور ونخاوا )

البذ ملية لالاال ة التجارسة دراسة  عضية عالي  عتهالاي عال ة سوتونياس يف اافظوة   

 وفت الوراسة     اافة دور  عووسق احملتووى يف قعوني الصوورة البذ مليوة       ،(20)الال قية"

، لالاال ة التجارسة، و لك  ن خالل دراسة دور عملاصا  عوسق احملتوى )ا ا بية، اصالء ة

اعتمووت الوراسوة عالوي اصوملهو الوصو ي التضاليالوي،       والايمة( يف قعوني الصوورة البذ مليوة،    

(  وون 318اا  مووت البيانووات، ومت أخووبذ عيملووة بعوويطة بالووال عووود ا )يواسووتلواي أداة االسووتب

 عتهالاي شاشات ستونياس، و وصالت الملتائو    وجود   يفت  املو   جيابي لتعوسق 

لشواكة سوتونياس وكواا  ا يوب أباواد  عووسق احملتووى         احملتوى عالي الصورة البذ ملية

( يفووم  0.256( يفووم الايمووة )  0.492 وون ييوو  درجووة التوو يفت وفووق الرت يووب اآل ووي: اصالء ووة )       

 (.0.152ا ا بية )

باملوواا " و يفت صوورة     Hapsari and Aminah (2021)دراسة  ابعوار  وأ يملوة   

هوواة الامبيووو ا احملمولووة  وون    الاال ووة التجارسووة و صووور العوواا عالووي قوواار الشووااء )أج     

 وفت الوراسة قوسو   يفت صوورة  ، (21)(  ات الوسائل احمل وفة باصلاطا" ASUSعال ة

الاال وووة و صوووور العووواا عالوووي قووواارات الشوووااء اةاصوووة بالشووواكة، ومت مجوووت البيانوووات       

باستلواي االستبياا، اعتمو عالوي اصوملهو الاموي، ومت أخوبذ عيملوة عشووائية ييو  بالوال عوود          

الملتائو أا  ألهاتاالستبياا، و أداة (  ن ا،يبني، ومت مجت البيانات باستلواي100ملة )الاي

صوووورة الاال وووة التجارسوووة و دراك العووواا سعوووا ماا يف قووواارات شوووااء أجهووواة الامبيوووو ا    

 .sAsAاحملمولة  ن 
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

باملووواا "دور الثاووة  Hokky and Bernarto (2021)دراسوة  وووكي وبانووار و  

ارسة وأيفا ما عالي والء ا  ن جانوب  عوتلو ي اهلوا وخ البذكيوة  ون      وصورة الاال ة التج

 وفت    دراسة   يفت صورة الاال ة التجارسة والثاة  ،DKI"(22)شاكة أبل يف جاكا ا 

اعتموووت عالووي اصووملهو  .DKIبهوا عالووي والء  عووتلو ي اهلوا وخ البذكيووة أبوول يف جاكا وا    

ر و نال، ممن  اارت  اهوم  (   ادة  كو200 ن )وطبات عالي عيملة  اونة الامي، 

أا ، وألهوات الملتوائو   االسوتبياا رابة شااء اصملتو، وقو مت مجت البيانات باسوتلواي أداة  

صووورة الاال ووة التجارسووة كوواا هلووا  وو يفت  جيووابي  الضووول عالووي الوووالء والثاووة يف الاال ووة        

التجارسة عالي التجارسة وا ض  أا الثاة يف الاال ة التجارسة  توسل يف   يفت صورة الاال ة 

 الوالء هلا.

باملووواا " وو يفت ابتاووار اصملتجووات وصووورة الاال ووة     Yusuf (2021)دراسووة سوسووخ  

 ،(23)يف قاار شااء الاميل يف  وسملة جملو   اجنتانو"Oppo التجارسة عالي اهلا خ البذكي

 وووفت الوراسووة    قوسووو  وو يفت ابتاووار اصملتجووات وصووورة الاال ووة التجارسووة عالووي قوواارات  

يف  وسملوة جملوو   واجنتانو، واعتمووت     Oppo اصعتهالك صملتجات اهلوا خ البذكية  ن شااء

الوراسة عالي اصملهو الوصو ي، واسوتلو ت أداة االسوتبياا  موت البيانوات، ومت أخوبذ الايملوة        

ألهوات نتوائو الوراسوة أا ابتاوار اصملوتو لوك       و(  عتجيب، 96بطاساة عشوائية يي  بال ت )

%( وصورة الاال ة التجارسة لك  و يفت عالوي قواار    42.1لشااء بملعبة )  يفت  املو  عالي قاارات ا

 %(.37.4الشااء بملعبة )

( باملووواا " وو يفت جووودة  واقووت التواصوول االجتموواعي عالووي  ااسووا  2020دراسووة البشووت )

 MTNالصورة البذ ملية لشاكات اال صاالت: دراسة وص ية قاليالية عالي ص ضة شاكة 

وفت الوراسة لالتااف عالي أيفا جودة  واقوت التواصول     ،(24)لال صاالت عالي فيس بوك"

االجتماعي يف قعني الصورة البذ ملية لشاكات اال صاالت، بوالتطبيق عالوي شواكة    

" ي  ووي  ا" لال صوواالت، اعتموووت اصووملهو الوصوو ي التضاليالووي، ييوو  يالالووت الوراسووة        

صوو ضة " ي  ووي  ا" لال صوواالت عالووي  وقووت فوويس بوووك، واسووتلو ت االسووتبياا أداة         

(   ادة. ألهوات الملتوائو أا التاواض    386وراسة، عالي عيملة عشوائية بعيطة بال ت )لال
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صواقت التواصل االجتماعي  عاعو يف قعني الصورة البذ ملية لالمملوتو وقايوق انطبواع    

  جيابي عن شاكة " ي  ي  ا" لال صاالت  ن خالل جودة ص ضتها عالي ال يس بوك.

 التعووسق الاقموي لالاال وة التجارسوة عورب      ( باملواا " و يفت 2020دراسة صاحل ونخاوا )

وسائل التواصول االجتمواعي عالوي نيوة شوااء اصعوتهالاني: دراسوة يالوة الاال وة التجارسوة           

 وووفت    قاليوول كي يووة  وو يفت اإلعووالا الاقمووي ك يووو أنشووطة التعوووسق         ،(25)أورسوووو"

امووا  قوواار  الاقمووي عوورب وسووائل التواصوول االجتموواعي عالووي  دراك الاال ووة التجارسووة ونيووة     

مت االعتماد عالي اصملهو الوص ي التضاليالي، ومت  صوميم اسوتبياا   واصعتهالاني،  الشااء عملو

عالي ص ضة اصاجبني اةاصة بالاال ة التجارسة اصوروسة أورسوو يف والسة أدرار، اسوتلو ت  

ا لإلعوال  أيفبتوت الملتوائو أا  دراك اصعوتهالاني  جيابيواً    و(   وادة،  377عيملة عشوائية بال ت )

الاقموي وسوؤيفا بشوال  جيوابي يف  دراكهوم لالاال وة التجارسوة وساواد  ون نواسوا م يف اموا             

قواار الشوااء.  ون جهوة أخواى، أيفبتووت الملتوائو أا الشواور باإلدعواه عملوو اصعوتهالاني نتيجووة           

 دراكهووم سووالبيًا لإلعووالا الاقمووي سوويؤيفا يف نظووا هم لالاال ووة التجارسووة وسثووبل  وون نواسووا         

 .الشااء

( باملواا "  يفت صورة الاال ة التجارسة عالوي والء الابووا لالاال وة    2020ا )دراسة  ج

التجارسوة: ر ووا الابوووا  وت ت وسوويل دراسووة  طبيايوة عالووي عيملووة  ون دبووائن شوواكة نسوويا     

 وووفت الوراسووة     اافووة  وو يفت صووورة الاال ووة التجارسووة عالووي والء الابوووا      ،(26)سوويل"

اسوتلو ت الوراسوة اصوملهو االسوتملباطي، ومت      لالاال ة التجارسة  ن خوالل ر وا الابووا،   

اا، ومت أخوبذ الايملوة بطاساوة عشووائية ييو  بال وت       يمجت البيانات  ن خوالل أداة االسوتب  

(  وون دبووائن شوواكة نسوويا سوويل يف اافظووة البصوواة، وأشووارت الملتووائو    وجووود   233)

ساواد أ ميوة   ر ا الابوا ووالئوك مموا   عالي   يفت  جيابي و باشا لصورة الاال ة التجارسة 

 اصت ت الوسيل و و ر ا الابوا.

( باملووواا "أيفووا الصووورة البذ مليووة لالاال ووة التجارسووة عالووي 2020دراسووة و يبووة ونخوواوا )

الاوواار الشوواائي لالمعووتهالك ا اائووا : دراسووة  طبياووك عالووي  عووتهالاي اهلوا ووخ الملاالووة   

ارسوة ب بااد وا الثاليفوة     وفت الوراسة     بااد أيفا الصورة البذ مليوة لالاال وة التج   ،(27) رسس"

)الباوووو اصاوووايف، الباوووو الوجوووواني، والباوووو العوووالوكي( عالوووي الاووواار الشووواائي لالمعوووتهالك 
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

اا عالوي  ياالسوتب أداة ا اائا ، واعتموت الوراسة عالي اصملهو الوص ي التضاليالي، ومت  ودسوت  

ة (  ن  عتلو ي اهلوا خ الملاالة إلرسوس، و وصوالت الوراسو   120عيملة عشوائية  اونك  ن )

(  باوواد الصووورة البذ مليووة لالاال ووة   0.05   أا  ملوواك أيفووا  و داللووة  يصووائية عملووو  عووتوى )   

 التجارسة عالي الااار الشاائي لالمعتهالك.

 

  :التعقيب على الدراسات السابقة
التعووووساية يف  ااسوووا الووووالء لالاال وووات  دور ا نشوووطة العووواباة أكووووت الوراسوووات  -1

(، Hokky & Bernarto,2021) ودراسة (،2021ل،خالي)التجارسة والوعي بها  ثل دراسة 

الاالقوووة الاوسوووة بوووني التعووووسق عووورب وسوووائل التواصووول     العووواباة الوراسوووات  كموووا أكووووت 

صوواحل )الاال ووة التجارسووة وبملوواء الثاووة  ووت الامووالء  ثوول دراسووة     االجتموواعي وقعووني صووورة  

لاال وة التجارسوة   اقيموة   و يفت  ، وأخوتًا  (Savitri et al.,2022ودراسوة )  ،(2020 ،ونخواوا 

وصور ها )أبل( عالي العالوك الشاائي يي  أا الوعي بالاال ة والوالء هلا سوؤيفا  جيابيوًا عالوي    

 (.Oyenuga et al.,2021سالوك الامالء  ثل دراسة )

ركووات  اظووم الوراسووات العوواباة عالووي نوعيووات خمتال ووة  وون ا مهووور الاوواي        -2

 ,Yusuf)ودراسووة (،2021خوواوا،نصووور ون)  ملهووا دراسووة  والامووالء لالاال ووات التجارسووة  

2021) .  

اعتموت أغالب الوراسوات عالوي اصوملهو الاموي وأداة االسوتبياا  موت البيانوات         -3

  ثل دراسة 

(Rahman & Haque,2021ودراسة ،) .(Hapsari & Aminah, 2021)  

 ,.Zarei et al). ودراسوة  (،2020 وجا، )الايملوة الاشووائية  ثول دراسوة      يواسوتلوا  

2021)     

ايبًا عالي  ا سبق ستبني احلاجة     اسو  ن الوراسات  عتاشوخ عالقوة الشوبا     و ا -4

ا ووا اي العووواود  بالاال وووات التجارسووة ودور التعووووسق الاقموووي يف  شووايل الصوووورة البذ مليوووة    

اصوركة لوسهم باعتبار م  ن أكثا ال  ات الاماسة استلوا ا لالشوباات االجتماعيوة وكوبذلك    

 باال صال التعوساي لتضايق ا  واف اصاغوبة.  عتهوف رفت ك اءة الاائمني
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 أوجك اال  اق بني الوراسة احلالية والوراسات العاباة:

اعتموت  اظم الوراسات العاباة عالي اصملهو الوص ي و و  ا اعتمو وك البايثوة يف    -1

 الوراسة احلالية.

أغالووب الوراسووات العوواباة اسووتلو ت االسووتبانة كوو داة  مووت البيانووات و ووو  ووا         -2

 مو ك البايثة.اعت

ا  ات الوراسة احلالية  ت الوراسات العاباة يف باو  جوانوب اصو ووع  ثول  و يفت       -3

 التعوسق الاقمي لالاال ات التجارسة و  يفت صورة الاال ة التجارسة عالي قاار الشااء.
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

 أوجك االختالف بني الوراسة احلالية والوراسات العاباة:

 يف  شووايل الصووورة البذ مليووةالاقمووي  عالووي دور التعوووسقالوراسووة احلاليووة   اكووا -1

بيملموا  ملاولوت الوراسوات العواباة أيفوا      الشوبا  العواود    ف وة  لالاال ة التجارسة لووى   اصوركة

 التعوسق الت اعالي لالاال ات التجارسة عالي نية الشااء.

 جمتمت الوراسة. اختال ت الوراسة احلالية عن الوراسات العاباة يف -2

اسات العواباة يف د ون  طبيوق الوراسوة وكوبذلك      اختال ت الوراسة احلالية عن الور -3

  ااا التطبيق.

 أوجك االست ادة  ن الوراسات العاباة:

اسووتاانت البايثووة بالوراسووات العوواباة يف بملوواء و اوووسن اسوو الة االسووتبانة لالوراسووة    -1

 احلالية.

 قوسو اةطوات اصملهجية اصملاسبة صو وع الوراسة -2

  يفااء ا انب الملظا  لالوراسة. -3

 سة وا ضة راه  شاالة الوراسة  ن يي  صياغتها واإلطار الااي هلا. اوسن را -4

 صياغة  عااالت الوراسة بشال عالمي حياق أ واف الوراسة. -5

التااف عالوي  ؤشواات نتوائو الوراسوات العواباة لالسوت ادة  ملهوا يف اصاارنوة بيملهوا           -6

 وبني الوراسة احلالية.

 
 املدخل النظري

 أواًل: التسويق الرقمي
 عوسق الاقمي:  هوي الت

 طووور  صووطال  التعوووسق الاقمووي مبوواور الوقووت  وون  صووطال  اووود سصووخ  عوووسق           

اصملتجات واةو ات باستلواي الاملوات الاقميوة     صوطال  شوا ل سصوخ عماليوة اسوتلواي       

التامليووات الاقميووة الكتعووا  الامووالء وبملوواء   ضوويالت الامووالء و ااسووا الاال ووات التجارسووة    

 .(28) اصبياات وااليت ال بالامالء ودسادة



 

 288 

كما أنك ساتمو عالي  طبيق التاملولوجيا الاقمية الت اعالية لتضايوق أ وواف الشواكة    

 .(29)  ن خالل التااف عالي ايتياجات و وقاات الامالء و البيتها

 

 خصائ  التعوسق الاقمي:

 ستوفا يف التعوسق الاقمي جمموعة  ن اةصائ   ملها  ا سالي:

 و عطاء اصاالو ات لاوار الشباة يول اصملتجات.الاورة عالي اصلاطبة  التواصل: -1

يي  متمل  الامالء ياسة قوسو ياجا هم ورغبا هم بشوال  باشوا  وت     الت اعالية: -2

 اصتجا االفرتا ي البذ  حياق االستجابة وفق اال صاالت التعوساية لك. 

وساصووو بهووا  ملووا قووورة الشوواكة عالووي  سصووال البيانووات الائيعووية أو          الووبذاكاة: -3

والوو   ضووم يف اتوسا هووا وجهووات نظووا الامووالء الشلصووية عوون يوواالت الشووااء     اصلاونووة، 

 العاباة ليتم استلواي  بذه البيانات. 

جالووب الامووالء و يفووارة ا تمووا هم واحل ووال عالوويهم دوا انتاوواهلم     واقووت     الاقابووة: -4

 أخاى  ملافعة.  

  اانيووة الوصووول  اسووو وبصوورة كووبتة  وون فاصووة التملووافس     اانيوة الوصووول:  -5

 اض جبذ  ا تماي  عتامالي اإلنرتنت.ل 

 ووي الاووورة الت يفتسووة الوو  والاهووا اصوقووت يف الشووباة عالووي الامووالء     الاقميووة: -6

 .(30) بابول اةصائ  اصمياة لالمملتو عرب نتائو رقمية

 

 أ واف التعوسق الاقمي لالاال ات التجارسة:  

بني الامالء احلواليني   دسادة الوعي بالاال ة التجارسة: دسادة الوعي بالاال ة التجارسة -1

 احملتمالني.  

جووبذ  الامووالء: يوو  الامووالء عالووي اال تموواي مبملتجووك أو اةووو ات الوو   اووو ها،     -2

 و نشاء قائمة ا صال لالمعتلو ني ممن أبووا ا تما ًا.

دسادة اصبياات: دسادة  بياات اصملتجوات واةوو ات الو   اوو ها، وقوو ساووا  لوك         -3

  و اهلوف التعوساي الملهائي. 
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

ار الامالء:  بااء الامالء عالي عالم مبا  و جوسو  ن خالل  شاركة ا خبوار،   خط -4

 و اوسم عاوض خاصة لالجمهور اصعتهوف.  

قعني خو ة الامالء:  وطيو الاالقوة  وت الاموالء  ون خوالل قعوني خو وة الاموالء،          -5

 و اوسم اصعاعوة واصشورة هلم.  

 .(31) دسادة عود دسارات الاوار يف اصوقت اإللارتوني -6

 

 ثانيًا: الصورة الذهنية للعالمة التجارية

   هوي الصورة البذ ملية لالاال ة التجارسة:

ُ ااف الصورة البذ مليوة لالاال وة التجارسوة عالوي أنهوا: " جمموعوة ا فاوار واالنطباعوات         

الوو  سافاهووا اصعووتهالك باال ووة  ايملووة، أو مباملووي أدق  ووي استضضووار   وول واعتاوواد عميووق    

ياسويس اصوجوودة ارواه الاال وة والو  قوود قبوول الاال وة أو رفضوها          و مل ،موعوة ا  

        .(32)عملو الشااء"

وعافووت ب نهووا: " صووورات الشوول  و شوواعاه روواه الاال ووة التجارسووة ييوو  سووؤيفا  ووبذا  

 .(33)الشاور أو اإلدراك عالي كي ية  صاف الامالء راه الاال ة التجارسة"

والااط يوة  ات     أ مية  ا قمالك اصاواني الولي يوة   و اى البايثة أنك ميان اإلشارة  

أصووضا  اصصووالضة بالشوواكات هيوو   اوووا صووورة       الطووابت المل عووي يف عالقووة الامووالء    

الاال وووة التجارسوووة والووووعي بهوووا  موووا ا سوووا  لايمتهوووا و وووي  وووا مييوووا اهلوسوووة اصؤسعوووية        

 لالمؤسعات.

 أبااد الصورة البذ ملية لالاال ة التجارسة:

 افية:ا بااد اصا

 تمثوول يف اصاالو ووات والبيانووات اةاصووة بوواصملتو أو الشوواكة الوو   شووت  ليهووا الاال ووة      

التجارسووة، وقووو مت اكتعووا   ووبذه اصاالو ووات بشووال  باشووا  وون خووالل وجووود ال ووواد أو           

اصعوتهالك داخول اويل أو نشوواا الشواكة أو اصؤسعوة، أو بشوال غووت  باشوا  ون خووالل         



 

 290 

صووي، وغووت  لووك  وون  صووادر احلصووول عالووي اصاالو ووات.     وسووائل اإلعووالي أو اال صووال الشل 

 و تعم  بذه الصورة ب نها مضت    عماليات انتاائية  ا ية.

قوو سوتم  اا وة اصو ووعات والبيانوات بشوال جيوو فياطوي انطباعوًا أو صوورة   مليوة            

 جيابية، أو قو ستم  دراكها بشال خاطئ ميان أا سوؤد     ارا وات سوالبية  صول        

 واا والتاصب.درجة الاو

 ا بااد الوجوانية: 

 تضمن  اوسن ارا ات عاط ية سالبية أو  جيابية  و الاال ة التجارسة أو قو  اوا 

ااسووووة ووفوووق الوراسوووات العوووياولوجية اناااسوووًا لوووووافت داخاليوووة أو ياجوووات دافايوووة     

ك لالشل  البذ  ساوا  بذه الصورة. و اتمو الصورة البذ ملية لال فاد عالي خربا ك وراربو 

 .(4) العاباة و ت يفا هالتك المل عية

 ا بااد العالوكية:

وستمثل  لك يف باو  العوالوكيات اصباشواة  ثول التضيوا أو التاصوب  وو الاال وة، أو         

الايواي ب عموال عووانيووة أو باو  العووالوكيات الباطمليوة الوو  مياون أا  اوووا كواد فاوول       

شواور باالر يواح وباالسوتماار    لالشاور باإليباا أو ساوا سالوكا اجيابيا رواه الاال وة كال  

 .(34) يف التاا ل  ت ن س الاال ة

 ا مية صورة الاال ة التجارسة:

 عم  الصورة بتمييا اصملتو، فهي  اترب  ياة  ملافعية  همة،  امل عالوي  طووسا  واقوخ    

 جيابيوووة رووواه الاال وووة، و لوووك باالعتمووواد عالوووي الاالقوووات الاا وووة، وأسضوووا باالعتمووواد عالوووي 

 ووؤيفا عالووي اصعووتهالك يف الصوو ضات اإلعالنيووة اةاصووة بالاال ووة و اطووي      الشلصوويات الوو  

لالمعتهالك الوافت لالشااء، كما أا الصورة  اترب وسيالة انتااء، فاملو الشااء ساووي اصعوتهالك   

باستضضار الصورة، فك ا كانت جيوة فكنك سيواصول البضو  عون الاال وة، و اوتت الصوورة       

ت جيوب أا ال ستاووى احملويل اإلدراكوي لالاال وة،      أسا  لتوسيت الاال ة، لان  وبذا التوسو  

 ا  اووو   ووبذا احملوويل ساووو  اةطووا و ساسووو  وون ايتموواالت ال شوول والصووورة  افووت  وون والء 

اصعووتهالاني لالاال ووة،  ووبذا الوووالء سوووفا احلماسووة  وون اصملافعووني و عوواعو الصووورة ا يوووة        
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

 شووواعا م ونرائهوووم لالاال وووة يف دفوووت اصعوووتهالاني إلعوووادة  اووواار عماليوووة الشوووااء، وناووول   

اإلجيابية  وو الاال وة    اآلخواسن، مموا سوؤد     احلصوول عالوي نصويب أكورب  ون سووق            

 .(35)اصملتو

 خصائ  الصورة البذ ملية لالاال ة التجارسة: 

 او الاملاصوا اصشواالة لالاال وة و وا سضومن رانعوها )الواقايوة الامو يوة، الشومولية،          

ة الت اعل(. أا الايموة ا ساسوية لالاال وة قوود بملواء      الثبات الملعيب، البذا ية، االر باا بورج

عالي اةصوائ  اصميواة الو   شوال صوور ها، و ون اةصوائ  الو   بملوي عاليهوا قواارات            

الشووااء لوووى اصعووتهالك والوو  ةصووها )أكووا ونخوواوا( يف جمموووعتني )الاملاصووا الولي يووة، 

اة أو غوت  باشواة باإل وافة    والاملاصا اةيالية( فا و   ملهوا  ا بطوة بواصملتو بطاساوة  باشو     

   ال وائووو احملصووالة  وون قبوول اصعووتهالك، ويفانيهووا  ووا ار ووبل با انووب الشوواور  لالمعووتهالك     

كوالتابت عوون الووبذات، واالنتموواء الطباووي  ووبذه الاملاصووا  ووي  ووا أمجووت البووايثوا عالووي  وو يفت  

 .(36)باضها عالي عا ل اإلدراك لالاال ة 

 وسا بل  لك بثاليفة خصائ   ي:

 ي  ا سايس شوة االر باا بني الاال ة والاملاصا اصا بطة بهوا، فالاملاصوا   و الاوة: -1

الاوسة  شال صورة الاال ة و امل عالي  اسيلها يف   ن اصعتهالاني عرب الوا ن، و امول   

عالي استضضار ا يف أ  اا اصعتهالاني و عا م يف الت يفت االجيابي عالي اختيار م لالاال وة  

 ملافعة.وقمي ببذلك الاال ة  ن خطا اص

و ول عالي شوة ار باا عملاصا الاالقة بالاال ة  ا ها يف   ون اصعوتهالك    العيطاة: -2

 اارنووة بار باطهووا بالاال ووات اصملافعووة، ا  ووا الووبذ  سيعووم  باستضضووار الاال ووة يف   وون     

 اصعتهالاني و عم  هلم بكدراجها  من الصملخ البذ   ملتمي  ليك ومتيا ا عن اصملافعة.

بها التاييم اإلجيابي أو العاليب لالاملاصا اصشاالة لالاال ة يف  ساصو درجة اصالئمة: -3

  ن اصعتهالك، فملجاح الربنا و التعوساي ال   اوه الشواكات ساوا  باعتمواد كوبت عالوي      

  وى قور ك عالي خالق الاملاصا اإلجيابية اصشاالة لالاال ة.   

يتها   ا عالي خالصة صا سبق فكا جممل  بذه الاملاصا اصشاالة لصورة الاال ة هلا أ م

 .(32) اصعتوى المل عي لالمعتهالك أو عالي اصعتوى التعوساي
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 اإلجراءات املنهجية للبحث
 البض : و ملهو نوع 

سملتمي البضو     الوراسوات الوصو ية الو   عوتهوف  اافوة دور التعووسق الاقموي يف         

ل،  شايل الصورة البذ ملية اصوركوة لالاال وة التجارسوة لووى الشوبا  العواود  لشواكة أبو        

لاونك  ن أكثا اصملوا و اعتموادا يف هوول الاالقوات الاا وة، واعتمووت عالوي  وملهو اصعو           

ويف  طار  بذا اصملهو مت االعتماد عالي أسالو  اصعو  بالايملوة  ون أفوااد جمتموت البضو  والو         

 .(37)  شمل الشبا  ا ا اي جبا اة أي الااى

 البحث: وعينة مجتمع
ا  ا وا اي العوواود  جبا اوة أي الاوواى ونظوواًا   ستمثول جمتمووت البضو  يف مجيووت الشووب   

جا اوة أي   بوة لصاوبة دراسة كافة   ادات جمتمت البض ، سيتم اختيار عيملة عموسة  ن طال

 الوبذكور ) بوني   ودعوة    وادة ( ۲۰۰الااى  ن  عوتلو ي أجهواة أبول و شوتمل الايملوة عالوي )      

 :  التالي ا وول سو ضها كما الايملة  الك خصائ  وجاءت( واإلنال
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

 (1وول )ج

 خصائ  أفااد الايملة
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 اة جمع بيانات البحث: أد
اعتموووت الوراسووة عالووي اسووتمارة االسووتبياا الوو   تضوومن عووودًا  وون ا سوو الة والابووارات  

  هوف    قيا   ت تات وفاوض الوراسة.

 إجراءات الصدق والثبات
 صوق االستبانة: -أ

لتوووفت صووووق البيانوووات ُعا وووت االسوووتبانة عالووي جمموعوووة  ووون احملاموووني يف جموووال   

مت التاوووسل يف صووياغة باوو  ا سوو الة و  ووافة       يووة ويف  وووء  وجيهووا هم   الوراسووات اإلعال

 البا  ويبذف البا  اآلخا وبهبذا قاق الصوق الظا ا  لالبيانات. 

 يفبات االستبانة:-  

لايا  يفبات االستبانة مت باستلااه  اا ل أل ا كاونباخ صااسيس الوراسة، سو وضها   

 ا وول التالي:

 (2جوول )

 باخ لايا  يفبات أداة الوراسة اا ل أل ا كاون

 و و   بيانات ا وول العابق ار  اع  اا ل يفبات عبارات كافة  ااسيس الوراسة.
 

 أمساء العادة احملامني  ا بة وفاًا لالورجة الاالمية  

 جا اة اي الااى أستا  باعم االعالي أ.د عاة الاضاي

 جا اة اي الااى االعالي أستا  باعم أ.د امو غاسب

 جا اة اي الااى أستا  باعم االعالي أ.د ودست الااعا 

 جا اة اال اي عبو الا ن بن فيصل أستا   شارك باعم االعالي د. أ تة امو

 جا اة اصالك ساود أستا   شارك باعم االعالي د.  يثم امو سوسخ

 الااىجا اة اي  أستا   عاعو باعم االعالي د. فيصل الشمت 
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

 حدود البحث:
 تمثووول يف الوقووووف عالوووي دور التعووووسق الاقموووي يف  شوووايل  احلووووود اصو ووووعية: -1

 الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة لوى الشبا  العاود  لشاكة أبل.

 جا اة أي الااى مباة اصاا ة. احلوود اصاانية: -2

ات جا اة أي (   ادة  ن طال  وطالب200سطبق البض  عالي ) احلوود البشاسة: -3

 الااى بالتودست اصتعاو   ا بني البذكور واإلنال.

 .ه 1443سياوا التطبيق خالل ال صل الوراسي الثاني لالااي  احلوود الا ملية: -4

 اصاا ة اإليصائية لالبيانات:

باووو االنتهوواء  وون مجووت بيانووات الوراسووة اصيوانيووة، مت  ا يووا البيانووات و دخاهلووا            

ا تهووا وقاليالووها واسووتلااه الملتووائو اإليصووائية باسووتلواي بانووا و     احلاسووب اآللووي، يفووم  ا 

مت الالجوووء الووي اصاووا الت واالختبووارات اإليصووائية      احلا ووة اإليصووائية لالاالوووي االجتماعيووة   

 التالية يف قاليل بيانات الوراسة:

 .التااارات البعيطة والملعب اص وسة 

 .اصتوسطات احلعابية واال اافات اصايارسة 

  2كووااختبووار (Chi Square Test    لوراسووة الواللووة اإليصووائية لالاالقووة بووني )

 .(Nominal ت تسن  ن اصت تات االمسية )

  ( اختبوارT- Test        لوراسوة الواللوة اإليصوائية لال واوق بوني اصتوسوطات احلعوابية )

 (. Interval Or Ratio،موعتني  ن اصبضويفني يف أيو  ت تات ال  ة أو الملعبة )

 (اختبارz)  لوراسة  املوسة ال اق بني نعبتني   وستني، وقو اعتربت قيمةz   غت دالوة

وأقوول  وون  1.96% فوو كثا   ا بال ووت 95، واعتووربت دالووة عملووو  عووتو  يفاووة  1.96  ا د  صوول 

 ف كثا. 2.58% ف كثا   ا بال ت 99، واعتربت دالة عملو  عتو  يفاة 2.58

 

    ( اا ول ار بواا بتسووا Pearson Correlation Coefficient   لوراسوة شووة )

 واراه الاالقة االر باطية بني  ت تسن  ن  عتوى اصعافة أو الملعبة.
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     ( قاليول التبواسن  و الباوو الوايووOneway Analysis of Variance  اصاواوف )

لوراسووة الواللووة اإليصووائية لال وواوق بووني اصتوسووطات احلعووابية    ANOVAاختصووارًا باسووم 

 Interval يف أيو اصت تات  ن نوع اصعافة أو الملعوبة )  كثا  ن جمموعتني  ن اصبضويفني

Or Ratio.) 

%( فوو كثا، أ  عملووو 95وقووو مت قبووول نتووائو االختبووارات اإليصووائية عملووو درجووة يفاووة )  

 ( ف قل. 0.05 عتوى  املوسة )

 
 النتائج العامة للدراسة

  الوراسة اصيوانية:نتائو )أ( 

لارتونية لالتااف عالي اصملتجات والعالت ال   وى  تاباة أفااد الايملة اصواقت اال -1

 ساغبوا يف شاائها:

 (3جوول )

 وى  تاباة أفااد الايملة اصواقت االلارتونية لالتااف عالي اصملتجات والعالت ال  ساغبوا يف 

 شاائها وفاًا لالملوع

 غت دالة الواللة =    0.394اصاملوسة=    0.096 اا ل التوافق= 2درجة احلاسة =    1.864= 2قيمة كا

 

باوا اصواقووت االلارتونيووة   شووت الملتووائو الت صوويالية لالجوووول العووابق أا نعووبة  وون ستووا     

  وون ٪49.5لالتاوواف عالووي اصملتجووات والعووالت الوو  ساغبوووا يف شوواائها )بصوو ة دائمووة( بال ووت        
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

  ون  نعوبة  وبال وت  ،٪45.5 أييانواً  ستاباهوا   ون  نعوبة  وبال وت  الوراسوة،  عيملوة    وادات   مجالي

 .٪5 نادرًا ستاباها

( و وي  1.864هوا ) ، وجو أن2 ن ا وول العابق عملو درجة ياسة = 2وهعا  قيمة كا

( 0.096، وقوو بال وت قيموة  اا ول التوافوق )     0.05قيمة غت دالة  يصوائيًا عملوو  عوتوى داللوة     

 نال( و ووى  تاباوة    - ااسبًا مما سؤكو عوي وجود عالقة دالة  يصائيًا بني الملوع ) كور

 ها.أفااد الايملة اصواقت االلارتونية لالتااف عالي اصملتجات والعالت ال  ساغبوا يف شاائ

و وواى البايثووة أا  ووبذه الملتيجووة  شووت    أ ميووة اصواقووت االلارتونيووة باعتبار ووا أيووو      

وسووائل االعووالي ا وسووو الوو  سالجوو   ليهووا ا مهووور لالضصووول عالووي  االو ووات وبيانووات يووول      

اةو ات اصاو ة، و بذه الملتيجة  توافق وطبياة عيملة الوراسة يي   اتمو الوراسوة احلاليوة   

 اي، وف ة الشبا   ي أكثا ا تما ًا عن غت ا بالوسائل الاقمية.عالي الشبا  ا ا 

، ييو  أكووت   (38) (2021و ت ق  بذه الملتيجة  ت  ا أشارت  ليوك نتوائو دراسوة سوالي )    

عالي دسادة  ااض أفااد الايملة لاماليات التعوسق الاقمي، وقور ك عالي كعوب ر وا الاموالء    

وني عالي التعووسق التااليوو  و ملهوا    اانيوة     صا ساو ك  ن  ااسا ست وق بها التعوسق االلارت

      الوصول لالامالء يف وقت قصت نعبيًا.
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أ م اصواقت االلارتونية ال  ستابت أفااد الايملة  ون خالهلوا  عالنوات الاال وات      -2

 التجارسة:

 (4جوول )

 تجارسة وفاًا لالملوعأ م اصواقت االلارتونية ال  ستابت أفااد الايملة  ن خالهلا  عالنات الاال ات ال

z
      

google, yahoo

 

عابق    أ م اصواقت االلارتونيوة الو  ستوابت أفوااد الايملوة  ون        شت بيانات ا وول ال 

اإلنوال(، ييو  جواء يف الرت يوب      –خالهلا  عالنات الاال ات التجارسة وفاًا لالملووع )الوبذكور   

 الوبذكور  عيملة   ادات  مجالي  ن ٪67 بني  ودعة  ٪59.5ا ول )سملا  شات( بملعبة بال ت 

(، 2.503احملعوووبة ) Zاإلنووال، فاووو بال ووت قيمووة وون  مجووالي   ووادات عيملووة  ٪53  اابوول يف

 .٪95و ي قيمة  ملب ة بوجود عالقة فارقة بني الملعبتني عملو  عتوى يفاة 
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

%  وون  مجووالي 55بال ووت  ودعووة بووني ٪57.5وجوواء يف الرت يووب الثوواني )انعووتاااي( بملعووبة  

 Zاإلنوال، فاوو بال وت قيموة     عيملة   ادات  مجالي  ن ٪60  ادات عيملة البذكور يف  اابل 

(، و ووي قيمووة  ملب ووة بوجووود عالقووة فارقووة بووني الملعووبتني عملووو  عووتوى يفاووة   0.719احملعوووبة )

95٪. 

  ٪42(( بملعوبة بال وت   google, yahooوجاء يف الرت يب الثال  )ااكات البض  )...

   ووادات  مجووالي  وون ٪37  اابوول يف الووبذكور عيملووة   ووادات  مجووالي  وون ٪47 بووني  ودعووة

(، و ووي قيمووة غووت  ملب ووة بوجووود عالقووة  1.989احملعوووبة ) Zاإلنووال، فاووو بال ووت قيمووة عيملووة

 .٪95فارقة بني الملعبتني عملو  عتوى يفاة 

   وادات   مجالي  ن ٪40 بني  ودعة  ٪37وجاء يف الرت يب الاابت ) وسرت( بملعبة بال ت 

احملعووبة   Zةقيمو  بال ت فاو اإلنال، عيملة   ادات  مجالي  ن ٪34  اابل يف البذكور عيملة

 .٪95 ي قيمة غت  ملب ة بوجود عالقة فارقة بني الملعبتني عملو  عتوى يفاة (، و1.033)

  مجوالي   ون  ٪6 بوني   ودعوة   ٪6.5وجاء يف الرت يوب اةوا س )فيعوبوك( بملعوبة بال وت      

 Zقيموة  بال وت  فاوو  اإلنوال،  عيملوة    وادات   مجوالي   ون  ٪7  اابل يف البذكور عيملة   ادات

ود عالقة فارقة بني الملعبتني عملوو  عوتوى يفاوة    (، و ي قيمة غت  ملب ة بوج0.631احملعوبة )

95٪. 

و ووواى البايثوووة أا  وووبذه الملتيجوووة  شوووت    أ ميوووة سوووملا  شوووات يف اصمالاوووة الاابيوووة    

العواودسة ييوو  ساووو التطبيووق ا بوواد يف اصمالاووة وا سوواع انتشووارًا بووني اصعووتلو ني خاصووة  

 لوى ف ة الشبا . 

ييو  أكووت نتوائو الوراسوة      ،(39) (2019و ت وق  وبذه الملتيجوة  وت دراسوة الاضطواني )      

 صور سملا  شات قائمة شباات التواصل االجتماعي ا كثا اسوتلوا ًا لووى الشوبا  يف    

 ا ا اات العاودسة.
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 ااست اختيار أفااد الايملة لالاال ة التجارسة لالمملتجات ال  س ضالو ا عرب اصواقت  -3

 االلارتونية:

 (5جوول )

 ااست اختيار أفااد الايملة لالاال ة التجارسة لالمملتجات ال  س ضالو ا عرب اصواقت 

 االلارتونية وفاًا لالملوع

عوابق     اواست اختيوار أفوااد الايملوة لالاال وة التجارسوة لالمملتجوات          شت بيانات ا وول ال

اإلنال(، يي  جواء يف الرت يوب    –ال  س ضالو ا عرب اصواقت االلارتونية وفاًا لالملوع )البذكور 

z
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

  ودعووة  ٪56.5ا ول )اختوار الاال وات التجارسوة الو   ملاسوب   اانيوا ي اصاليوة( بملعوبة بال وت          

 اإلنوال،  عيملوة    ادات  مجالي  ن ٪57  اابل يف البذكور عيملة ات  اد  مجالي  ن ٪56 بني

(، و ي قيمة غت  ملب وة بوجوود عالقوة فارقوة بوني الملعوبتني       1.017احملعوبة ) Zقيمة بال ت فاو

 .٪95عملو  عتوى يفاة 

وجاء يف الرت يب الثاني )ا ابت اراء اصعوتهالاني عورب اصتجوا الاقموي الختيوار الاال وات       

 يف الوبذكور  عيملوة    ادات  مجالي  ن ٪63 بني  ودعة  ٪56( بملعبة بال ت التجارسة ا فضل

(، و وي  2.410احملعووبة )  Zقيموة  بال وت  فاوو  اإلنوال،  عيملة   ادات  مجالي  ن ٪49  اابل

 .٪95قيمة  ملب ة بوجود عالقة فارقة بني الملعبتني عملو  عتوى يفاة 

ال توك التجارسوة( بملعوبة بال وت     وجاء يف الرت يب الثال  )االنطباع اإلجيابي عون اصملوتو وع  

  مجووالي  وون ٪45  اابوول يف الووبذكور عيملووة   ووادات  مجووالي  وون ٪44 بووني  ودعووة  44.5٪

(، و وي قيموة غوت  ملب وة بوجوود      0.719احملعووبة )  Zقيموة  بال وت  فاوو  اإلنوال،  عيملة   ادات

 .٪95عالقة فارقة بني الملعبتني عملو  عتوى يفاة 

الو وات اصاو وة عون اصملوتو وعال توك التجارسوة( بملعوبة        وجاء يف الرت يوب الاابوت )ا وابت اصا   

  مجوالي   ون  ٪40  اابول  يف الوبذكور  عيملة   ادات  مجالي  ن ٪44 بني  ودعة  ٪42بال ت 

(، و وي قيموة غوت  ملب وة بوجوود      1.007احملعووبة )  Zقيموة  بال وت  فاوو  اإلنوال،  عيملة   ادات

 ٪95عالقة فارقة بني الملعبتني عملو  عتوى يفاة 

 يووب اةووا س )أفضوول شووااء الاال ووات التجارسووة الااصيووة( بملعووبة بال ووت         وجوواء يف الرت

  مجووالي  وون ٪35  اابوول يف الووبذكور عيملووة   ووادات  مجووالي  وون ٪32 بووني  ودعووة  33.5٪

(، و وي قيموة غوت  ملب وة بوجوود      1.782احملعووبة )  Zقيموة  بال وت  فاوو  اإلنوال،  عيملة   ادات

 .٪95عالقة فارقة بني الملعبتني عملو  عتوى يفاة 

و اى البايثة أا  بذه الملتيجة  شوت    أا اإل اانوات اصادسوة واالنطبواع اإلجيوابي عون       

الاال ووة التجارسووة  تضامووواا بشووال رئيعوووي يف اختيووار الاال ووة التجارسوووة، ييوو  ساموووو       

 اصعتهالك    اختيار الاال ة التجارسة ال   ملاسب ا اانا ك اصادسة.
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والو  أشوارت    Hapsari and Aminah (2021) و ت ق  بذه الملتيجة  وت  وا أورد وك دراسوة    

   أا صووورة الاال ووة التجارسووة والعوواا ستضاموواا يف قوواارات الشووااء  جهووا الامبيووو ا     

 احملمولة.

 استجابات أفااد الايملة يول أسبا  االر باا بالاال ة التجارسة أبل: -4

 (6جوول )

 ارسة أبلاستجابات أفااد الايملة يول أسبا  االر باا بالاال ة التج

 شووت بيانووات ا وووول العووابق    اسووتجابات أفووااد الايملووة يووول أسووبا  االر بوواا بالاال ووة 

 ،٪93.7التجارسووة أبوول، ييوو  جوواءت )الشووهاة الااصيووة لالاال ووة التجارسووة( يف اصاو ووة بووودا نعووبي  

 يف الثاوة ) وجواءت  ،٪92 نعوبي  بوودا  الثانيوة  اصا بوة  يف( التجارسوة  لالاال وة  الطيبة العماة) وجاءت

 صملتجوووات والتجابوووة اةوووربة) وجووواءت ،٪91.7 نعوووبي بوووودا الثالثوووة اصا بوووة يف( التجارسوووة الاال وووة
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

ا بوووة ب  وقوووي( يف اص ملاسووو) وجووواءت ،٪91.3 نعوووبي بوووودا الااباوووة اصا بوووة يف( التجارسوووة الاال ووة 

 .٪87.3اةا عة بودا نعبي 

و وواى البايثووة أا  ووبذه الملتيجووة  توافووق وطبياووة عيملووة الوراسووة،  وون الشووبا  ا ووا اي،           

فالشبا  سعاي بشال أكرب  و كل  ا  و  شوهور و وو سشوت    عالقوة ا وانوب اصالموسوة       

صيووة والعووماة لالمملتجووات بالصووورة البذ مليووة اصوركووة لوووى اصعووتهالك والوو  متثالووت يف الشووهاة الاا  

 الطيبة والثاة يف اصملتو ورابة الامالء ك يو اسرتا يجيات التعوسق ال االة ال   تباها أبل.

 أشوارت  ييو   et al. (2022) Savitriو ت ق  بذه الملتيجوة  وت  وا  وصوالت  ليوة دراسوة       

 وة  الملتائو أا  ملاك عالقة  جيابية بني التعوسق عرب وسائل التواصل االجتماعي وصورة الاال

 %.50.1التجارسة ونية الشااء  صل    

 استجابات أفااد الايملة يول وصخ الاال ة التجارسة أبل:-5

 (7جوول )

 استجابات أفااد الايملة يول وصخ الاال ة التجارسة أبل
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العابق    استجابات أفااد الايملة يوول وصوخ الاال وة التجارسوة      شت بيانات ا وول 

 اصا بوة  يف( مميواة ) وجواءت  ،٪95.5أبل، يي  جاءت ) ات شوابية( يف اصاو وة بوودا نعوبي     

 وجواءت  ،٪90.5) تطورة( يف اصا بوة الثالثوة بوودا نعوبي      وجاءت ،٪92.8 نعبي بودا الثانية

 .٪87.2 نعبي بودا الااباة اصا بة يف( صادقة)

، ييو  أشوارت      (40) (2018) عبوو ال دراسوة    وا  وصوالت  ليوة    الملتيجة  ت  ت ق  بذه

  يفت يب االبتاار ورابة اصملتجات ا وسوة عالي اصتاة اصوركة صتاباة  عالنوات الاال وات   

 التجارسة اصمياة والشهتة.

يووة والعووماة ( الوو  أكوووت عالووي الشووهاة الااص 6كمووا  ت ووق  الووك الملتيجووة  ووت جوووول )  

 الطيبة والثاة  ن أسبا  االر باا بالاال ة التجارسة أبل.

 انطباع أفااد الايملة عملو  شا وة الاال ة التجارسة أبل:-6

 (8جوول )

 انطباع أفااد الايملة عملو  شا وة الاال ة التجارسة أبل وفاًا لالملوع

 الواللة =غت دالة    0.085اصاملوسة=    0.481 اا ل التوافق= 2درجة احلاسة =    1.462= 2قيمة كا

نعوبة  ون ساونوووا انطبواع ) جيوابي( عملووو      شوت الملتوائو الت صويالية لالجوووول العوابق أا     

عيملوة الوراسوة، وبال وت نعوبة        وادات   مجوالي   ون  ٪71 شا وة الاال ة التجارسة أبل بال ت 

 .٪3.5( ساليب) انطباع ساونوا  ن نعبة وبال ت ،٪25.5 ن ساونوا انطباع )ااسو( 
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

 وي  ( و1.462، وجو أنها )2 ن ا وول العابق عملو درجة ياسة = 2وهعا  قيمة كا

( 0.481، وقوو بال وت قيموة  اا ول التوافوق )     0.05قيمة غت دالة  يصوائيًا عملوو  عوتوى داللوة     

 نووال( وانطبوواع  - ااسبووًا ممووا سؤكووو عوووي وجووود عالقووة دالووة  يصووائيًا بووني الملوووع ) كووور 

 أفااد الايملة عملو  شا وة الاال ة التجارسة أبل.

والو  أشوارت نتائجهوا       ( 2020 ت ق  بذه الملتيجة  ت  ا  وصالت  لية دراسوة  وجا )  

ر ا الابوا ووالئك مما سااد أ مية عالي وجود   يفت  جيابي و باشا لصورة الاال ة التجارسة 

 اصت ت الوسيل ر ا الابوا.

أا  دراك  وصووالت ( الوو  2020كمووا  ت ووق  ووبذه الملتيجووة  ووت دراسووة صوواحل ونخوواوا )   

ي يف  دراكهوم لالاال وة التجارسوة    اصعتهالاني  جيابيا لإلعوالا الاقموي سوؤيفا بشوال  جيواب     

  .وسااد  ن نواسا م يف اما  قاار الشااء

  اييم أفااد الايملة لالاال ة التجارسة أبل:-7

 (9جوول )

  اييم أفااد الايملة لالاال ة التجارسة أبل وفاًا لالملوع

 غت دالة الواللة =    0.563اصاملوسة=    0.076 اا ل التوافق= 2درجة احلاسة =     1.149= 2قيمة كا

،،، 

وول العوابق أا نعوبة  ون ساويم الاال وة التجارسوة لشواكة         شت الملتائو الت صويالية لالجو  

  وادات عيملوة الوراسوة، وبال وت نعوبة        مجوالي   ون  ٪85.5أبل ب نها ) ات جودة عالية( بال ت 

 جووودة  ات) ب نهووا سايمهووا  وون نعووبة وبال ووت ،٪14 وون سامهووا ب نهووا ) ات جووودة  توسووطة(    

 .٪0.5(  ملل ضة
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(، 1.149، وجوو أنهووا ) 2درجوة ياسووة =  ون ا ووول العووابق عملوو     2وهعوا  قيموة كووا  

، وقووو بال ووت قيمووة  اا وول التوافووق   0.05و ووي قيمووة غووت دالووة  يصووائيًا عملووو  عووتوى داللووة    

 نووال(  -(  ااسبووًا ممووا سؤكووو عوووي وجووود عالقووة دالووة  يصووائيًا بووني الملوووع ) كووور0.076)

 و اييم أفااد الايملة لالاال ة التجارسة أبل.

الملتوائو    وصوالت ييو    and Haque (2021) Rahman ت ق  بذه الملتيجة  ت دراسة 

 ب ا والء الاال ة التجارسة  ا  ت بني  عتلو ي أبل.

ييو  أكووت الملتوائو     et al. (2021)  Oyenuga بذه الملتيجوة  وت دراسوة     ت قكما 

أا الوووعي بالاال ووة التجارسووة وصووورة الاال ووة التجارسووة والوووالء هلووا لووك  وو يفت  جيووابي بملعووبة      

 ك الامالء.% عالي سالو69.79

 أشاال   اعل أفااد الايملة عملو  شا وة الاال ة التجارسة أبل:-8

 (10جوول )

 أشاال   اعل أفااد الايملة عملو  شا وة الاال ة التجارسة أبل وفاًا لالملوع

z 
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

 شت بيانات ا وول العوابق    أشواال   اعول أفوااد الايملوة عملوو  شوا وة الاال وة          

اإلنوال(، ييو  جواء يف الرت يوب ا ول ) عجوا ( بملعوبة        –التجارسة أبل وفاًا لالملوع )البذكور 

  مجوالي   ون  ٪67 ل اابو  يف الوبذكور  عيملة   ادات  مجالي  ن ٪71 بني  ودعة  ٪69بال ت 

(، و وي قيموة غوت  ملب وة بوجوود      0.102احملعووبة )  Zو بال وت قيموة  فاو  اإلنوال،  عيملة   ادات

 .٪95عالقة فارقة بني الملعبتني عملو  عتوى يفاة 

وجوواء يف الرت يووب الثوواني ) تاباووة اخبووار عوورب اصوقووت الامسووي لالشوواكة( بملعووبة بال ووت        

  مجووالي  وون ٪30  اابوول يف لووبذكورا عيملووة   ووادات  مجووالي  وون ٪33 بووني  ودعووة  31.5٪

(، و وي قيموة غوت  ملب وة بوجوود      0.385احملعووبة )  Zملة اإلنوال، فاوو بال وت قيموة    عي   ادات

 .٪95عالقة فارقة بني الملعبتني عملو  عتوى يفاة 

   وادات   مجالي  ن ٪9 بني  ودعة  ٪10وجاء يف الرت يب الثال  ) االيق( بملعبة بال ت 

احملعووبة   Zموة قي بال ت فاو اإلنال، عيملة   ادات  مجالي  ن ٪11  اابل يف البذكور عيملة

 .٪95(، و ي قيمة غت  ملب ة بوجود عالقة فارقة بني الملعبتني عملو  عتوى يفاة 0.992)

  ٪8وجاء يف الرت يب الاابت )أخاى ) ثل:  تاباة ا خبار، عوي الت اعول(( بملعوبة بال وت    

 عيملوة    وادات   مجوالي   ون  ٪9 ابول  ا يف الوبذكور  عيملوة    ادات  مجالي  ن ٪7 بني  ودعة

(، و ي قيمة غت  ملب ة بوجود عالقة فارقوة بوني   0.385احملعوبة ) Zاو بال ت قيمةف اإلنال،

 .٪95الملعبتني عملو  عتوى يفاة 

  مجوالي   ون  ٪5 بوني   ودعوة   ٪4وجاء يف الرت يب اةا س ) عادة   اسو( بملعوبة بال وت   

 Zقيموة  بال وت  فاوو  اإلنوال،  عيملوة   وادات    مجوالي   ون  ٪3  اابل يف البذكور عيملة   ادات

(، و ي قيمة غت  ملب ة بوجود عالقة فارقة بني الملعبتني عملوو  عوتوى يفاوة    0.457احملعوبة )

95٪. 
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استجابات أفااد الايملة يول أباواد الصوورة البذ مليوة اصوركوة لالاال وة التجارسوة أبول         -9

 و  يفت ا عالي الااارات الشاائية:

 (11جوول )

د الايملة يول أبااد الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة أبل و  يفت ا عالي استجابات أفاا

 الااارات الشاائية
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

العوابق    اسوتجابات أفوااد الايملوة يوول أباواد الصوورة البذ مليوة           شت بيانات ا ووول 

 اصوركة لالاال ة التجارسة أبل و  يفت ا عالي الااارات الشاائية:

بالملعووبة لباووو )اصاايف(:ييوو  جوواءت )أيوواة عالووي  اافووة كوول  ووا  ووو جوسووو عوون          

 لاال وووةا  اتووورب) وجووواءت ،٪92.0 ملتجووات الاال وووة التجارسوووة أبووول( يف اصاو وووة بووودا نعوووبي   

 وجواءت  ،٪89.7 نعوبي  بوودا  الثانيوة  اصا بوة  يف( مبملافعيها  اارنة جودة ا عالي أبل التجارسة

 وجوواءت ،٪88.5 نعووبي بووودا الثالثووة اصا بووة يف( الامووالء ر ووا قاووق أبوول التجارسووة الاال ووة)

اللارتونيوة  بول    دسوادة الطالوب عالوي خوو ا ها       ا الصو ضة  عورب  اصاو وة  اصاالو ات  وفال)
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 يف  وقاوا ي  قاوق  أبول   عالنوات ) وجواءت  ،٪84.2و ملتجا ها( يف اصا بة الااباة بوودا نعوبي   

 .٪83.3 نعبي بودا اةا عة اصا بة يف( عملها اصاالن اصملتجات

( الو  أكووت أا التاواض لالصو ضات     2021و ت ق الملتيجة العاباة  وت دراسوة يعون )   

 ء مبملتجات الشاكات.الامسية لالشاكات اصاالملة ساعو عالي ار باا الامال

بالملعبة لباو )الوجواني(: يي  جاءت )اطم ن وأنا ا اا ل  ت  ملتجات أبل( يف اصاو وة  

)أشاا بالااية عملو شوااء  ملتجوات أبول( يف اصا بوة الثانيوة بوودا        وجاءت ،٪92.2بودا نعبي 

دا عن شاكة أبل( يف اصا بوة الثالثوة بوو    )أ ل يف   ل صورة جيوة وجاءت ،٪91.5نعبي 

 نعوبي  بوودا  الااباوة  اصا بوة  يف( باصتاوة   اودنوي  أبول  التجارسوة  الاال ة) وجاءت ،٪89.8نعبي 

 بوودا  اةا عة اصا بة يف(  صوقائي أبل مبملتجات التوصية يف ساادة أجو) وجاءت ،87.5٪

 .٪86.8 نعبي

الوو  أشووارت     وو يفت الباووو  et al. (2021)  Oyenuga ووبذه الملتيجووة  ووت دراسووة  ت ووق

 الوجواني عالي ار باا الامالء بالاال ة التجارسة أبل.   

بالملعبة لباو )العالوكي(: يي  جاءت )امبذت الااار الصضي  عملو ا أخورتت أجهواة   

أنو  الشوااء اسوتلوي  ملتجوات شواكة      عملو ا) وجاءت ،٪93.0أبل( يف اصاو ة بودا نعبي 

 شواكة   ملتجوات   وت  اسوتماار   ايتموال ) وجواءت  ،٪90.0أبل( يف اصا بة الثانية بودا نعبي 

 أبوول صملتجوات  اصبتاووا الشوال ) وجواءت  ،٪89.0 نعووبي بوودا  الثالثوة  اصا بووة يف(  ا  وت  أبول 

أنوول سوو غت   أعتاووو ال) وجوواءت ،٪86.7 نعووبي بووودا الااباووة اصا بووة يف( لالشووااء جيووبذبل

 .٪85.2اقتملائي لالاال ة التجارسة أبل( يف اصا بة اةا عة بودا نعبي 

بايثووة أا  ووبذه الملتيجووة  شووت    وجووود صووورة   مليووة  جيابيووة لوووى  عووتلو ي و واى ال 

شاكة أبل، و ا بل مبايوار اصاالو وات وا وودة واالطم ملواا لالمملوتو و ت وق  وبذه الملتيجوة  وت          

 (.9عيملة  جابات البض  راه  اييم الاال ة التجارسة ب نها  ات جودة عالية با وول رقم )

( ييو   وصوالت   2021الصوت  ليوك دراسوة نصوور ونخواوا )     و ت ق  بذه الملتيجوة  وت  وا خ   

الملتووائو    وجووود  وو يفت  املووو   جيووابي لتعوووسق احملتوووى عالووي الصووورة البذ مليووة لشوواكة          

ستونياس وكاا  ا يب أبااد  عوسق احملتوى  ن يي  درجة الت يفت وفوق الرت يوب اآل وي:    

 (.0.152( يفم ا ا بية )0.256( يفم الايمة )0.492اصالء ة )

( أا  ملواك أيفوا  و داللوة  يصوائية عملووو     2020أو وضت نتوائو دراسوة و يبوة ونخوواوا )    و

 (  بااد الصورة البذ ملية لالاال ة التجارسة عالي الااار الشاائي لالمعتهالك.  0.05 عتوى )
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

  ارتيات أفااد الايملة راه  طوسا التعوسق الاقمي لالاال ات التجارسة: -10

 (12جوول )

 اه  طوسا التعوسق الاقمي لالاال ات التجارسة وفاًا لالملوع ارتيات أفااد الايملة ر

z
      

بيانات ا وول العابق     ارتيوات أفوااد الايملوة رواه  طووسا التعووسق الاقموي         شت 

اإلنال(، يي  جاء يف الرت يوب ا ول )نشوا يفاافوة     –لالاال ات التجارسة وفاًا لالملوع )البذكور 

  وون ٪57 بووني  ودعووة  ٪60الوووعي بالاال ووات التجارسووة ا صووالية بووني ا مهووور( بملعووبة بال ووت 

 بال وت  فاوو  اإلنوال،  عيملة   ادات  مجالي  ن ٪63  اابل يف لبذكورا عيملة   ادات  مجالي
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(، و ووي قيمووة غووت  ملب ووة بوجووود عالقووة فارقووة بووني الملعووبتني عملووو  0.758احملعوووبة ) Zقيمووة

 .٪95 عتوى يفاة 

وجاء يف الرت يب الثواني )اال تمواي بالتعووسق ا خالقوي لالمملتجوات عالوي أسوا  الصووق         

  اابول  يف الوبذكور  عيملة   ادات  مجالي  ن ٪64 بني عة ود  ٪58والش افية( بملعبة بال ت 

(، و وي قيموة   2.305احملعووبة )  Zقيموة  بال وت  فاوو  اإلنوال،  عيملوة    ادات  مجالي  ن 52٪

 .٪95 ملب ة بوجود عالقة فارقة بني الملعبتني عملو  عتوى يفاة 

سووة وجواء يف الرت يووب الثالو  )عوووي  ضوواليل اصعوتهالك عملووو اصاارنووة بوني الاال ووات التجار    

 عيملوة    وادات   مجوالي   ن ٪59 بني  ودعة  ٪55بكخ اء اصاالو ات أو ناصانها( بملعبة بال ت 

احملعوووبة  Zقيمووة بال ووت فاووو اإلنووال، عيملووة   ووادات  مجووالي  وون ٪51  اابوول يف الووبذكور

 .٪95(، و ي قيمة غت  ملب ة بوجود عالقة فارقة بني الملعبتني عملو  عتوى يفاة 1.192)

بت ) وليخ التعوسق الاقمي لالمملتجات وفاًا صبووأ الايموة وا وودة    وجاء يف الرت يب الاا

 يف الوبذكور  عيملة   ادات  مجالي  ن ٪53 بني  ودعة  ٪51وليس الاب  فال( بملعبة بال ت 

(، و وي  0.758احملعووبة )  Zاإلنال، فاو بال وت قيموة    عيملة   ادات  مجالي  ن ٪49  اابل

 .٪95ملعبتني عملو  عتوى يفاة قيمة غت  ملب ة بوجود عالقة فارقة بني ال

وجاء يف الرت يب اةا س ) طوسا التعوسق الرتوجيي لالاال ات التجارسة مبا حيمول قويم   

ات عيملووة   وواد  مجووالي  وون ٪42 بووني  ودعووة  ٪39ويفاافووة الشوواكة اصاالملووة( بملعووبة بال ووت    

احملعوووبة  Zقيمووة بال ووت فاووو اإلنووال، عيملووة   ووادات  مجووالي  وون ٪36الووبذكور يف  اابوول 

 .٪95(، و ي قيمة غت  ملب ة بوجود عالقة فارقة بني الملعبتني عملو  عتوى يفاة 1.330)

 وقو  اجت البايثة  بذه الملتيجة    ا سبا  اال ية:
   ساو قايق الوعي باهلوسة التجارسة لوى ا مهور اصعتهوف  و أيو أ م اةطووات

ييوواء عال ووة رارسووة   الضوواورسة لتعوووسق  ملووتو جوسووو يف بواسووة  اايالووك أو يتووي لالبوووء يف        

 . وجودة بال ال

         ستضاق الوعي بشال  جيابي بوجود  وا مييوا الاال وة التجارسوة و وا جياالوها  مل واد

 عن غت ا  ن اصملافعني.
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

وجود عالقوة   ،(41) (2019دراسة نوال وقال  )  ا  وصالت  لية و ت ق الملتيجة العاباة  ت

والصووورة البذ مليووة لالاال ووة التجارسووة ار باطيووة بووني الوووعي ب خالقيووات اال صوواالت التعوووساية  

و ؤكو الملتيجة العاباة أا دسوادة الووعي بالاال وة التجارسوة  عوا م يف التاواف عالوي  وستهوا         

 وربل الامالء مبملتجات الشاكة.

  الوراسة: فاوض نتائو) (  

 وجو فاوق  ات داللة  يصائية بني  توسطات استجابات أفااد الايملة  ال اض ا ول:

شووايل الصووورة البذ مليووة اصوركووة لالاال ووة التجارسووة أبوول وفاووًا لالمووت تات   عالووي  ايووا   

 الوخل الشها (. - التلص  - التااليمي اصعتوى - العن - الوميوغاافية )الملوع

 ال اوق  باًا لالملوع: - أ

 (13جوول )

( لواللة ال اوق بني  توسطات استجابات أفااد الايملة عالي  ايا   شايل T.testنتائو اختبار )

 ورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة أبل  باًا لالملوعالص

 
  

 
  

 نتائو اختبار "ت" يف ا وول العابق    شت 

         عوي وجود فاوق  ات داللة  يصوائية بوني  توسوطات اسوتجابات أفوااد الايملوة عالوي

 ايووا   شووايل الصووورة البذ مليووة اصوركووة لالاال ووة التجارسووة أبوول  باووًا لالملوووع )الووبذكور         
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داللووة  ( و ووي قيمووة غووت دالووة  يصووائيًا عملووو  عووتوى0.711اإلنووال(، ييوو  بال ووت قيمووة "ت" )

0.05. 

         عوي وجود فاوق  ات داللة  يصوائية بوني  توسوطات اسوتجابات أفوااد الايملوة عالوي

 ايا   شوايل الصوورة البذ مليوة اصوركوة لالاال وة التجارسوة أبول  باوًا لالتلصو  )كاليوات           

( و وي قيموة غوت دالوة  يصووائيًا     0.672نظاسوة   كاليوات  طبيايوة(، ييو  بال وت قيمووة "ت" )     

 .0.05عملو  عتوى داللة 

و شت الملتيجة العواباة    أا افوااد الايملوة يف  دراكهوم لالاال وة التجارسوة ال وتال ووا        

 كونهم  كورًا أو  نايفًا وكبذلك  ن يي  التلص .

( الووو  أشوووارت    وجوووود فووواوق  2019واختال وووت الملتيجوووة  وووت دراسوووة طهوووار وفوووالق )  

بوواختالف  ENIE إلدراك اصعووتهالك لصووورة الاال ووة التجارسووة  0.05 يصووائية عملووو  عووتوى  

 خصائصهم الومي اافية اصتمثالة يف: العن، ا ملس، اصعتوى التااليمي والوخل.

وميان   عت وجك االختالف     اار  ارا وات الشوبا  العواود  بصو ة عا وة يف      

اختيووار الاال ووات التجارسووة ك يووو نتووائو  وو يفت الت اعوول  ووت اسووتلواي  واقووت الشووباات         

 االجتماعية.
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

 ًا لالاما واصعتوى التااليمي والوخل الشها :ال اوق  با- 

 (14جوول )

نتائو اختبار قاليل التباسن ا ياد  لواللة ال اوق بني  توسطات استجابات أفااد الايملة عالي 

 ايا   شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة أبل  باًا لالاما واصعتوى التااليمي 

 والوخل الشها 

 

  

   

 

  

   

 

  

   

ة عالوي   شت بيانات ا وول العوابق    ال واوق بوني  توسوطات اسوتجابات أفوااد الايملو       

  ايا   شايل الصورة البذ ملية 

 اصوركة لالاال ة التجارسة أبل  باًا لالاما واصعتوى التااليمي والوخل الشها :
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       فيما ستاالق بال اوق  باًا لالاما:  شت بيانات ا ووول العوابق    عووي وجوود فواوق

 ات داللووة  يصووائية بووني  توسووطات درجووات أفووااد الايملووة عالووي  ايووا   شووايل الصووورة        

   أقوول  24سووملة،  24   أقوول  وون 18البذ مليووة اصوركووة لالاال ووة التجارسووة أبوول  باووًا لالامووا )   

( و وبذه الايموة غوت دالوة     0.997سوملة(، ييو  بال وت قيموة ف )     35   أقل  ون  30سملة، 30 ن

 .0.05 يصائيًا عملو  عتوى داللة = 

    بق    عووي  فيما ستاالق بال اوق  باًا لالمعتوى التااليمي:  شت بيانوات ا ووول العوا

وجود فاوق  ات داللة  يصائية بوني  توسوطات درجوات أفوااد الايملوة عالوي  ايوا   شوايل         

الصووووورة البذ مليووووة اصوركووووة لالاال ووووة التجارسووووة أبوووول  باووووًا لالمعووووتوى التااليمووووي )دبالوووووي        

(، و وووبذه الايموووة غوووت دالوووة  1.171باوووالورسو   دراسوووات عاليوووا(، ييووو  بال وووت قيموووة ف ) 

 .0.05=   يصائيًا عملو  عتوى داللة

         فيموا ستاالوق بووال اوق  باوًا لالووخل الشووها :  شوت بيانوات ا وووول العوابق    عوووي

وجود فاوق  ات داللة  يصائية بوني  توسوطات درجوات أفوااد الايملوة عالوي  ايوا   شوايل         

 - 3000رسال،  3000الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة أبل  باًا لالولي ة )أقل  ن 

فووو كثا رسوووال(، ييووو  بال وووت قيموووة ف    10000رسوووال،  ووون 10000 - 6000رسوووال، 6000

 .0.05(، و بذه الايمة غت دالة  يصائيًا عملو  عتوى داللة = 2.158)

          وبوبذلك د سثبوت صوضة ال واض ا ول فيمووا ستاالوق مبوت ت الملووع والتلصو  والامووا

 واصعتوى التااليمي والوخل الشها .

كواا غوت    داللوة     وخل الشوها  االيموي والو  و اى البايثة أا  ت ت الاما واصعتوى الت

يف   ضوويل عيملووة البضوو  لالاال ووة التجارسووة أبوول ومياوون   عووت  لووك أا   ضوويل الاال ووة           

التجارسوة أبوول والايموة اصوركووة هلوا ال  ووا بل بتالووك اصوت تات بشووال جوو ا  بيملمووا سووا بل      

 (.7-6باوا ل أخاى مت اإلشارة اليها يف ا واول )
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

و عالقة ار باطية  ات داللة  يصائية بني  وى  تاباة أفااد الايملة  وج ال اض الثاني:

 اصواقت االلارتونية و شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة أبل.

 (15جوول )

 اا ل ار باا بتسوا لايا  االر باا بني  وى  تاباة أفااد الايملة اصواقت االلارتونية و شايل 

 ة لالاال ة التجارسة أبلالصورة البذ ملية اصورك

 

ستضو   وون ا وووول العوابق   : وجووود عالقووة ار باطيووة  ات داللوة  يصووائية بووني  وووى    

ة اصواقوووت االلارتونيوووة و شوووايل الصوووورة البذ مليوووة اصوركوووة لالاال وووة   تاباوووة أفوووااد الايملووو

(، و ووي قيمووة دالووة  يصووائيًا عملووو  0.176التجارسووة أبوول، ييوو  بالووال  اا وول ار بوواا بتسوووا ) 

 (.0.05 عتوى داللة )

 وببذلك نابل بصضة ال اض الثاني.

صواقوت   ( ييو   وصوالت الملتوائو أا التاواض    2020و ت ق  بذه الملتيجة  ت دراسة البشت )

 التواصل االجتماعي

 عاعو يف قعني الصورة البذ ملية لالمملتو وقايوق انطبواع  جيوابي عون شواكة " ي  وي       

  ا" لال صاالت  ن خالل جودة ص ضتها عالي ال يس بوك.

( الو  أشوارت    الاالقوة اإلجيابيوة بوني ا نشوطة       2021كما  ت ق  ت دراسوة خاليول )   

 لوالء لالاال ة التجارسة.  التعوساية عرب ال يس بوك و ااسا ا
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 ملخص النتائج:
          ااووس نتووائو البضوو  أ ميووة اصواقووت اإللارتونيووة كوسوويالة لتعوووسق الاال ووات 

% 49.5عيملة البضو  لالتاواف عاليهوا وبالوال  ون ستاباهوا بصو ة دائموة          صاالو ات   التجارسة و صور 

 %.5ونادراً  45.5وأييانًا 

     يف  او ووة 57.5 نعووتاااي بملعووبة % وساليهووا ا59.5 جوواء  وقووت سووملا  شووات بملعووبة %

 اصواقت اإللارتونية  تاباة  ن جانب عيملة البض  لالاال ة التجارسة عالي التوالي.

        ألهات الملتائو أا الباو اصاايف وووي الصوورة البذ مليوة اصوركوة لالاال وة التجارسوة

ساليهوا  % يفوم  92.0 أبل  ن خالل  اافة كل  ا  و جوسو عن  ملتجا ها وجاء يف اصاو وة بملعوبة  

 % عالي التوالي.88.5 % يفم الا ا عن الاال ة بملعبة89.7ا ودة اصوركة بملعبة 

        ميثل ا انب الوجواني لالصورة البذ ملية اصوركوة أيوو الاوا ول الو   وابل عموالء

 أبل مبملتجا ها و تضود يف االطم ملاا والشاور بالااية واصتاة يف االقتملاء.

  مليووة اصوركووة لالمملووتو عالووي سووالوك اصعووتهالك  أشووارت الملتووائو     وو يفت الصووورة البذ

و وعيم الااار الشاائي يي  جواءت عبوارة )اموبذت الاواار الصوضي  عملوو ا اخورتت أجهواة         

 %وجاءت عبارة )عملو ا أنوو  الشوااء اسوتلوي  ملتجوات شواكة أبول( بملعوبة       93.0 أبل( بملعبة

 %.89.0%وجاءت عبارة )االستماار  ت  ملتجات شاكة أبل( 90.0

 يووات عيملووة البضوو  روواه أسوواليب  طوووسا التعوووسق الاقمووي لالاال ووات   وون أ ووم  ارت

% يفوم  60 التجارسة نشا يفاافة الوعي بالاال ات التجارسة ا صالية بوني ا مهوور وجواءت بملعوبة    

%وعوووي 58 اال تموواي بالتعوووسق ا خالقووي لالمملتجووات عالووي أسووا  الصوووق والشوو افية بملعووبة   

 التجارسووة بكخ واء اصاالو ووات أو ناصوانها بملعووبة   ضواليل اصعوتهالك عملووو اصاارنوة بووني الاال وات     

55 .% 

   أو ووضت نتوووائو البضووو  عووووي وجوووود فووواوق  ات داللوووة  يصوووائية بوووني  توسوووطات

استجابات أفااد الايملة عالي  ايا   شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسوة أبول   

 ل الشها . نال( والاما واصعتوى التااليمي والتلص  والوخ - باًا لالملوع ) كور
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    أيفبتووت الملتووائو وجووود عالقووة ار باطيووة  ات داللووة  يصووائية بووني  وووى  تاباووة أفووااد

الايملة اصواقت االلارتونية و شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال وة التجارسوة أبول، ييو      

 (.0.05(، و ي قيمة دالة  يصائيًا عملو  عتوى داللة )0.176بالال  اا ل ار باا بتسوا )

 
 :التوصيات

  ن خالل الملتائو  وصالت البايثة    التوصيات التالية:  

أ ميووووووة  وليووووووخ التعوووووووسق الاقمووووووي يف ابووووووااد الايمووووووة اصوركووووووة لالاال ووووووات   -1

 التجارسة اعتمادًا عالي  ملافاها لالمعتهالك وجودة اصملتجات.

أ ميوووة  طووووسا ا ووواات التعووووسق عووورب وسوووائل التواصووول االجتمووواعي اصا بطوووة          -2

ل المل عوووية الووو   وووؤيفا عالوووي  وق وووك رووواه الاال وووات       بوووووافت اصعوووتهالك والاوا ووو  

 التجارسة.

اال تمووووواي باووووواض  واصووووو ات اصملوووووتو الووووو  قاوووووق والء اصعوووووتهالك لالاال وووووات      -3

 التجارسة و دراك الصورة اصاغوبة فيك.

أا  عووووت يو أسوووواليب  عوووووسق الاال ووووات التجارسووووة  وووون التامليووووات ا وسوووووة  ثوووول  -4

 بوووووووادرات  عوووووووتلو ي  الواقوووووووت اصاووووووواد والوووووووبذكاء االصوووووووطملاعي و شوووووووجيت  

 الشباات االجتماعية عالي   ايل ا فاار ا وسوة.

أ ميوووووة االسوووووت ادة  ووووون الصوووووورة البذ مليوووووة اصوركوووووة لالاال وووووة أبووووول يف  طووووووسا   -5

الاوووووواوض التعوووووووساية واالسوووووورتا يجيات اال صووووووالية صواجهووووووة اصملافعووووووني  وووووون    

 الاال ات ا خاى.

ية  ووووون جانوووووب أ ميووووة التوسوووووت يف دراسوووووة سووووالوك اصعوووووتهالك ودوافاوووووك الشوووواائ   -6

اصعوووووقني لتطوووووسا االسوووورتا يجيات التعوووووساية والاالقووووة الوووو   ووووابل الصووووورة       

 البذ ملية بالوالء لالاال ات التجارسة.

اال تمووووواي مباسوووووو  ووووون البضوووووول اإلعال يوووووة اصا بطوووووة بتضاليووووول وفهوووووم أكووووورب      -7

لتوقاوووات الاموووالء وأسوووبا    ضووويال هم لالاال وووات التجارسوووة عووورب التاملولوجيوووا       

 الاقمية.
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جووووااء هووووول   ووووافية لالتاوووواف عالووووي كيووووخ ساوووووي الامووووالء بتايوووويم       أ ميووووة  -8

احملتووووى اإلعالنوووي لالاال وووات التجارسوووة و وووا الوووبذ  ستوقاووووه  ووون اصعووووقني وطووواق   

 بملاء الثاة يف عمالية التعوسق.

 وصوووووي الوراسوووووة بضووووواورة عاوووووو ور  عمووووول لالاوووووا الني يف قطووووواع ا عموووووال يف -9

ليووووووخ  طبياووووووات اصمالاووووووة الاابيووووووة العوووووواودسة لتووووووورسبهم عالووووووي كي يووووووة  و  

 التعوسق الاقمي بشال أكثا فاالية.

. 
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Management Research, 174(1), 470-478, p.471. 

(، ة 2015،دار الااسة لالملشا والتودست)عماا:  أسس واسرتا يجيات  دارة اصملتو  و، امو (34)

172. 

اوووار التعووووساي يف قعوووني صوووورة الاال وووة التجارسوووة دراسوووة       أيفوووا االبت  الشووويخ،  سووواليماا (35)

 ووووا  8جا اووووة ، )رسووووالة  اجعووووتت غووووت  ملشووووورة الطووووارف،  يالووووة  ؤسعووووة بيولوووووكس 

 .65(، ة2017: كالية الاالوي االنعانية واالجتماعية، قاصة1945
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 الشبا ى لو دور التعوسق الاقمي يف  شايل الصورة البذ ملية اصوركة لالاال ة التجارسة
 (جا اة أي الااى بة ن طال عالي عيملة دراسة  يوانية) ة أبل منو جًا: العاود  شاك

 

التعووسق عورب شوباات التواصول االجتمواعي وأيفواه عالوي قعوني          صوشوي، "  ، د يةناسالي  هلاي (36)

، 6الاوووود جمالوووة جموووا يت اصاافوووة، "،رة البذ مليوووة لالاال وووة التجارسوووة صؤسعوووة  ووووبياليسالصوووو

 .399، ة409 -393 (:2020، )2ا،الو

دار الاالم واإلمياا لالملشا ) صا:  هول ودراسات يف الاالقات الاا ةقملوسل،  امو (37)

  .26(، ة 2016،والتودست

كعوووب ر وووا الاموووالء: دراسوووة   قيوووا  أيفوووا أباووواد التعووووسق الاقموووي يف  سوووالي، " أسوووا ة اموووو (38)

ا،الووة "،  طبيايووة عالووي عيملووة  وون عمووالء الشوواكة اصصوواسة الاا ووة لالعووياية وال ملووادق  جيووول         

 .165-107 (:2021، )3، ا،الو41الاود ،الاالمية التجارة والتموسل

استلوا ات الشبا  ا ا اي العاود  لشباات التواصل االجتماعي الاضطاني،  عبو اإللك (39)

جا اوة نواسخ   ، )سالة  اجعتت غت  ملشوورة رمنو جا، تضااة  ملها سملا  شات واإلشباعات اص

 (.2019: كالية الاالوي االجتماعية،الاابية لالاالوي ا  ملية

اصووووؤيفاة عالووووي فااليووووة التطبياووووات  ات الاال ووووات التجارسووووة يف    لداليووووا عبووووو ال، "الاوا وووو  (40)

 ني"، ا،الوووة اصصووواسة اهلوا وووخ البذكيوووة: دراسوووة  اارنوووة بوووني اصعوووتلو ني وغوووت اصعوووتلو   

 .139-63(: 2018، )62، ا،الو2018لبضول اإلعالي، الاود 

أيفووووا الوووووعي ب خالقيووووات اال صوووواالت التعوووووساية عالووووي    قالوووو ، "  ، عبووووو النوووووال خملتووووار (41)

الصوووورة البذ مليوووة لالاال وووة التجارسوووة لشووواكة كونووووور دراسوووة عيملوووة  ووون اصعوووتهالاني  ووون  

 ،21واإلنعوووووانية، ا،الوووووو ت االجتماعيوووووة جمالوووووة ا كادمييوووووة لالوراسوووووا  "،والسوووووة الشوووووالخ

(2019:) 3-16.    
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The role of digital marketing in forming the perceived 

mental image of the commercial brand among Saudi 

youth, the Apple company as a model, 
(A field study on a sample of Umm Al-Qura University students) 

  

Abstract 
The study aimed to identify the role of digital marketing in forming the perceived 

mental image of commercial brands among Saudi youth, to identify the reality of 

the perceived mental image of Apple among Saudi youth, and its dimensions 

and impact on purchasing decisions. The study used aintentionality sample of 

(200) student users of Apple devices from Umm University, and the study used 

the descriptive approach, and the researcher used the questionnaire as a tool 

for data collection. 

The study reached several results, the most important of which are: 

From the research sample view, the results showed a strong impact of the per-

ceived mental image of the Apple brand and its association with multiple ele-

ments which combined between global fame, good reputation, trust, experience 

and good impression. 

The perceived mental image of the Apple brand was positive by 71% and had 

high quality by 85.50% among the research sample. 

The results revealed a strong impact of the mental image of the Apple brand on 

its perceived value through the cognitive, emotional and behavioral dimensions. 

The results proved the existence of a statistically significant correlation between 

the extent to which the sample members follow websites and the formation of 

the perceived mental image of the Apple brand, where the Pearson correlation 

coefficient reached (0.176), and was statistically significant value at (0.05) level. 

Most important recommendations: 

The importance of conducting additional research to learn how customers eval-

uate the advertising content of commercial brands, and what they expect from 

marketers, as well as ways of trust building in the marketing process. 

The importance of benefiting from the perceived mental image of the Apple 

commercial brand in developing marketing offers and communication strategies 

to face competitors from other brands. 

Key words: digital marketing, perceived mental image, the brand, Apple compa-

ny. 
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The Awareness of Media Students in Jordanian 

Universities of Ways and Methods of Media 

Disinformation in Digital Media  
(Survey Study) 

  
 

Abstract 
 

The disinformation media phenomenon is not a new phenomenon , but it has 

recently developed in a new and modern pathways , it is danger lies in causing 

conflicts and affecting individuals own opinion . Media disinformation phenome-

non is considered one of the biggest threats to political and democratic move-

ments .and it is most dangerous in developing countries , because the local au-

thorities has an immense power that control the local media which in turn 

shapes indivisual opinion.  

This study is important because it unravel the ways and methods used in media 

disinformation phenomenon and it is massive effects on local communities. The 

research aim is to investigate and determine the awareness level among stu-

dents of media and journalism at jordanaian universities of the media disinfor-

mation concept, the study conducted using a suvery and questionnaire methods 

to collect data.  

The study findings are ; firstly there is an awareness among students towards 

the danger of media disinformation phenomenon ,secondly , students need to 

be trained and guided to spot the disinformation in digital media through work-

shops and seminars that spot the light on this dangerous phenomenon , lastly , 

students who were ignorance towards media misinformation concepts were ex-

posed directly and indirectly to fake news .  
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Hate speech during Covid-19 Pandemic and Ways to 

Confront it: A Discourse Analysis of the UN  

Secretary-General  
 
  

Abstract 
 

The study addresses the increase of Hate speech during Covid-19 pandemic. A 

special focus was put on the role played by the United Nations to countering it. 

The speech of António Guterres, Secretary-General of the United Nations 

launched on May 8, 2020, was analyzed based on a deliberative approach. 

The results showed that although António Guterres succeeded in composing his 

text using a number of structural components and a persuasive speaking style, 

the discourse proved to be relatively weak in terms of its influential achieve-

ments; by placing the discourse in its temporal context, the author notes the 

limitations of its impact: While Facebook and Twitter managers responded posi-

tively to the call and took action to reduce hate speech posted on their sites, 

other parties did not comply (what happened in France, for example). Finally, 

the author recommends the need to intensify studies dealing with hate speech 

in the current situation to study its repercussions and create effective communi-

cation strategies to confront it. 

Keywords: Hate speech - United Nations Organization - discourse Analysis - 

Coronavirus 
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Rumors of Social Networks and their Role in Influencing 

the Degree of Citizens Attitude Regarding Vaccination 

with the Covid-19 Vaccine: A Field Study. 
 

  

Abstract 
 

The present study sought to investigate social network rumors and their function 

in affecting a citizen's desire to get vaccinated with the Corona Vaccine, as well 

as to evaluate the social networks that are most commonly utilized in dissemi-

nating rumors regarding the Corona Vaccine. Furthermore, this study looked at 

the vaccinations that were most influenced by the misinformation. The current 

study involved 400 individuals via internet questionnaires. 

The survey revealed that the majority of respondents (95.2 %) believe that ru-

mors circulate on social networks and that the degree of diffusion of these ru-

mors is considerable (66.8 %). While other social networks were significantly 

affected, Facebook had the most at (68.9 %). According to the study, periods 

when rumors propagate on social media are when diseases and epidemics 

spread. It was discovered that the purpose of disseminating rumors about the 

vaccination on social media was to instill fear in residents and lead to a misun-

derstanding of the genuine scientific truth. 

According to the study, the most rumored vaccination via social networks was 

AstraZeneca at (65.1 %). The most widely circulated rumor regarding the vac-

cine on social networks was that it “causes sterility”. 

 

Keywords: Rumors, Social networks, Impact, Vaccination, Corona vaccine 
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Seeking Information from Traditional and Modern Means 

of Communication and its Relationship to the 
Behavioural Responses of the Yemeni Public During the 

Corona Pandemic (A Survey Study) 
 
 

Abstract 
 

         The study dealt with the relationship between the Yemeni public's seeking 

of information from traditional and modern means of communication about the 

Corona pandemic and the achieved cognitive, emotional and behavioural re-

sponses, and it monitored the role of some important variables such as demo-

graphic variables, fear variables and risk perception. 

The study concluded that the public’s interest in information about Corona was 

average, and that the communication activity of nearly half of the respondents 

was low, especially among females, and the most important communication 

sources about the pandemic were family, friends and doctors, then some social 

networking applications and websites, especially WhatsApp and then television, 

and it was the most important The information that the public is seeking about 

the Corona epidemic is about preventive methods, then about the symptoms, 

then about the causes, and the motive to protect oneself and the family from the 

danger of the epidemic is the public’s motives in seeking information, then the 

motive to get rid of the feeling of anxiety and fear, and the respondents showed 

a good level of knowledge about information about symptoms. And how to pre-

vent, and one of the most important psychological effects caused by the spread 

of the epidemic: anxiety and fear, and the level of the respondents’ behavioural 

response towards precautionary measures against the Corona epidemic was 

high, and the study showed a positive and significant correlation between the 

rate of public seeking information from modern and traditional means of com-

munication and their positive behavioural responses. 
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The Use of Virtual and Augmented Reality Fechnologies 
in the Arab News Bulletins: Analytical Study on (Al-Ghad, 

Al-Arabiya, and Sky News) Channels 
 

  

Abstract 
 

 

 This study aims to explore the characteristics and features of augmented reality
technologies that are used in Arab news  channels in order to be familiar with 
the least technological developments and innovations in the medium of reality, 
or to bring fantasy to reality or move from reality to fantasy. In fact, the studies 
that focused on the importance of using augmented reality techniques are still 
not effective in the Arab media. 

The study used the quantitative approach (content analysis) so that the re-
searcher could apply the objectives of the study and measure its variables. Fur-
thermore, the researcher in his study used different channels which are Al 
Arabiya, Sky News and Algad. 

 The study found that the augmented reality technology is the most used virtual
reality technology in displaying Arab news content in the used channels, and 
the time taken to display the news content was between (1-4) minutes, 66.7% of 
the total time View news content. In contrast, the scientific/technical content was 
used more than the political content in the virtual reality techniques used in the 
sample news channels. 

-Also, the researcher neither used the broadcaster nor  any auxiliary tools to ac
cess the reality technology in the  sample news channels. The study recom-
mended conducting more studies on virtual and augmented reality technologies 
used in the media and focus on   their impact on the society. 

-virtual reality techniques, techno,Keywords: virtual reality, augmented reality
logical determinism, reality and imagination. 
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 Exposure to Social Media Platforms and its Influence on 

Digital Citizenship Values for Saudis 
 
 

Abstract 
 

 

This study aimed to present the nature of Saudis` exposure to social media plat-

forms and understand the positive and negative influence of that exposure on 

users` digital citizenship values. 610 participants fueled the questionnaires 

(55.4%) of participants were men and (83.2%) had bachelors and above. The 

majority of sample was between 20 to 40 years. Moreover, the research em-

phasized that Snapchat, Twitter, and YouTube were the commonly used plat-

forms. On the other hand, the sample confirmed that the exposure to social plat-

forms influenced on the digital citizenship values of Saudis. The common results 

of positive influenced of exposure were the facilitate to reach the information on 

digital platforms through different devices as well as learn and teach others and 

exchange information with other users.  Moreover, the negative influence of ex-

posure to social media were the exposure of who were under 18 years to pad 

content and facilitate the reach to website that decimate rumors and exposure 

to marketing unreliable commercial products.   
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