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 الصحفيني العرب إزاء سبل مواجهة حتديات العصر الرقمياجتاهات 

تطبيقات الذكاء االصطناعي ودورها يف تطوير العمل باملؤسسات 

 “دراسة ميدانية على القائمني باالتصال " اإلعالمية اإلماراتية

التعرض ملواقع التواصل االجتماعي يف ترتيب أولويات القضايا دور 

وصفية على طالب اجلامعات السعودية  دراسة » السعوديالسياسية لدى الشباب 

 «الرياضيف مدينة 

املهنية لطلبة االعالم  ختصص تشكيل اهلوية التدريب امليداني يف دور 

 االذاعة والتلفزيون 

األنشطة االتصالية للعالقات العامة وتعزيز مسعة املؤسسات احلكومية 

 دراسة ميدانية : يف ظل اإلعالم اجلديد  الكويتية

 يف اإلعالنات التلفزيونية"  Vignette"العالقة بني دراما املوقف القصرية
 (دراسة حتليلية)واالستجابة العاطفية للمستهلك 

: دور املنصات الرقمية يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طالب اجلامعات

 دراسة على طالب االعالم واالتصال جبامعة امللك خالد

العوامل املؤثرة يف ممارسة املرأة للعالقات العامة باجلامعات السعودية 

 دراسة مسحية –يف الرياض 
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 تصدر عن

 الثامن والعشرونالعدد 

 م  2021ديسمرب 
 هـ 1443مجادى األوىل  _
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متخصصة بالبحوث والدراسات يف جمااالت اععاالم    ربع سنوية لة العربية لإلعالم واالتصال، دورية علمية حمكمةجملا (1

 .واالتصال اعنساني مبختلف فروعه

 .تصدر اجمللة عن اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال جبامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية (2

دراسااات واملالاااالت العلميااة وملخصااات الرسااا،ل العلميااة، ومراجعااات الكتاا  يف  افااة فاارو        تنشاار اجمللااة البحااوث وال  (3

 .اععالم واالتصال

 .ختضع مجيع املواد املالدمة للمجلة للتحكيم العلمي املتخصص (4

 :تالبل البحوث والدراسات للنشر باجمللة، وفالًا لالواعد النشر التالية (5

يف الالضايا اععالمياة الات تتبلا      اعجنليزيةوتالبل األحباث باللغة  أن يكون البحث مكتوبًا بلغة عربية سليمة، . 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

 .واته وأن يتبع قواعد التوثيق العلمي املستخدمة باجمللةأن يعتمد الباحث األسس العلمية يف  افة خب  ث.

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

 (.واملالحق واملراجع

 .أخرى أال يكون حاليا قيد الدراسة للنشر أو قد سبق نشره يف جهة ح. 

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

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

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

رأا اجلمعياة، ويتحمال مفلفو اا    البحوث والدراساات املنشاورة باجمللاة تعا  عان رأا أصاحابها وال تعا  بالضارورة عان           (6

 .املسفولية  املة عن صحة ودقة املعلومات واالستنتاجات

توجااااااه املراسااااااالت اىلاصااااااة باجمللااااااة إا ر،اااااايس  ياااااااة التحرياااااار علااااااى ال يااااااد اعلك ونااااااي اىلااااااا  باجمللااااااة        (7

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

 واالتصالاجمللة العربية لإلعالم 

 قسم اععالم-جامعة امللك سعود 

 11451 الرياض 2456 . ب 

 اململكة العربية السعودية

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

" الاا ا تعتمااده دوريااة الصااحافة   End Notes البحااث أو الدراسااة، و ااي البريالااة 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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 اعشارة األوا للمرجع:

  تاب:

شر نقطتني: الناشر فاصلة، سـنة النشـر القـ      اسم املؤلف )األول فالثاني فالعائلة(، عنوان الكتاب فتح قوس )مدينة الن -

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

 مثال:

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

 حبث يف دورية:

عنـوان البحـأ أو الدراسـة القـ   التنصـي"  فاصـلة،       اسم املؤلف )األول فالثاني فالعائلة( فاصلة، فتح ع مـة ننصـي"     -

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

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

 مثال:

(: 2005الصـحافة يف عصـر العوملـة ، اإلـة العربيـة لوعـ م وا نصـال، العـدد األول، )نـوفمرب          علي عبدالرمحن العلي،   -

 .33، ص 30 – 25

 اإلشارة الثانية التالية مباشرة:

 )نطبق يف حالة الكتب والبحوث(

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

 مثال:

 .24 – 22ص ص املر ع السابق،  .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

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

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

 الصفحة أو الصفحا  مسبوقًا بـ ص أو ص ص.

 مثال:

 .23العلي،  اإلع م ... ، ص  .4

 اإلشارة للمرا ع األ نبية:

، Journalism & Mass Communication Quarterlyيسـتددم األسـلوب املتبـع نفسـه يف دوريـة الصـحافة واإلعـ م        

 .AEJMCال  نصدرها مجعية نعليم اإلع م والصحافة األمريكية 
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 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 سعود آل ثنيان بن نايفأ.د. 

  لساجمل ر،يس
 

 العناد حمود بن رحمنعبدال. د.أ
 الر،يس نا، 

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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اجتا ات الصحفيني العرب إزاء سبل مواجهة 
 حتديات العصر الرقمي

 درويش د. السيد بخيتأ. 

األنشبة االتصالية للعالقات العامة وتعزيز مسعة 
 يف ظل اععالم اجلديد املفسسات احلكومية الكويتية

 محمد مرضي الشمريد. 

تببيالات ال  اء االصبناعي ودور ا يف تبوير العمل 
"دراسة ميدانية على  باملفسسات اععالمية اعماراتية

 الالا،مني باالتصال "

 حميدد. عمرو عبدال  ، بسام املكاوي  د. 

خصصة محكمة دورية ربع سنوية مت
 ُتعنى بأبحاث اإلعالم واالتصال

 تصدر عن
 الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

 الثامن والعشرونالعدد 
 هـ1443جمادى األولى  -م2021ديسمرب 

 تالديم
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63 
 

 مدير التحرير 
 فهـــد بن منصور القبـــاع . أ

 

 
 عضو

 أ. د. فهد بن عبدالعزيز العسكر

 عضو
 أ. د. عثمان بن محمد العربي

 الرسائل العلمية

 

 عضو 
 بيت املالد. حمزة بن أحمد 

125 

www.samc.ksu.edu.sa 
 

العوامل املفثرة يف ممارسة املرأة للعالقات العامة 
 باجلامعات السعودية يف الرياض

 دراسة مسحية

 العنود بنت محمود بن صالح العمران

 377 

 

لبلبة  ةاملهنيتشكيل اهلوية يف  امليداني دور التدري 
   ختصص االذاعة والتلفزيون -االعالم 

 187  عالء مكي د.
 

دور التعرض ملواقع التواصل االجتماعي يف ترتي  
 الشباب السعوداأولويات الالضايا السياسية لدى 

 سافد. عبداهلل بن عبداملحسن الع

 237 
 

"  يف اععالنات Vignetteملوقف الالص ة"دراما ا العالقة بني
 (حتليلية دراسة االستجابة العاطفية للمستهلك و التلفزيونية

 حنان عاطف كمال الدين د. 

  مرفت مدحت علىد. 

 

 265 
 

لرقمية لدى دور املنصات الرقمية يف تعزيز قيم املواطنة ا
طالب اجلامعات: دراسة على طالب االعالم واالتصال 

 جبامعة امللك خالد

 د.عبداهلل علي آل مرعي العسريي

 

 317 
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 تقديم
 

 

 

  

سانتها  يف   ا  و اعصادار الربعاي الراباع مان اجمللاة العربياة لإلعاالم واالتصاال         

العدد سبعة أحبااث علمياة وملخاص     األوا بعد التحول إا جملة ربع سنوية، ويضم

محلاااااااو العنااااااااوين التالياااااااة: " تصاااااااورات الصاااااااحفيني     واحاااااااد لرساااااااالة علمياااااااة،   

مواجهااة حتااديات العصاار الرقمااي"، و"تببيالااات الاا  اء االصاابناعي      لساابل العاارب

ودور اااا يف تباااوير العمااال باملفسساااات اععالمياااة اعماراتياااة"، و"دور التعااارض ملواقاااع      

و التواصل االجتماعي يف ترتي  أولويات الالضايا السياسية لدى الشاباب الساعودا"،   

ختصااص االذاعااة  -"دور التاادري  امليااداني يف تشااكيل اهلويااة املهنيااة لبلبااة االعااالم  

والتلفزياااون" ، و "األنشاااابة االتصااااالية للعالقااااات العامااااة وتعزيااااز مسعااااة املفسسااااات  

احلكوميااة الكويتيااة يف ظاال اععااالم اجلديااد"، و "العالقااة بااني درامااا املوقااف الالصاا ة   

"Vignette"   زيونيااة واالساتجابة العاطفيااة للمسااتهلك"، و"دور  يف اععالناات التلف

املنصات الرقمياة يف تعزياز قايم املواطناة الرقمياة لادى طاالب اجلامعاات: دراساة علاى           

رسااالة ماجساات  بعنااوان:  وملخااص طااالب اععااالم واالتصااال جبامعااة امللااك خالااد"، 

 ة يف الرياض"."العوامل املفثرة يف ممارسة املرأة للعالقات العامة باجلامعات السعودي

 واهلل ولي التوفيق
 

 

 

 رئيس هيئة التحرير        
 أ. د. عبدالرحمن حمود العناد
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تصوووت ال الصووولعيب العووور   

متاجهوووووة  ووووو  ال  لسووووو ل

 العصر الرقمي

  
 

 محمد درويش د. السيد بخيتأ. 
 أستاذ صحافة وإعالم جبامعة زايد والالا رة

  
 

 تم بدعم من جامعة زايدهذا لبحث 
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 ملخـــص
 

يف وقاو تثااار العديااد مان التسااامالت حااول مسااتالبل الصاحافة ، وعاادم وجااود تصااور    

راسة للتعرف واضح حول أنس  مناذج األعمال للبالاء يف البياة الرقمية، سعو الد

مااان  161علااى تصااورات الصاااحفيني حااول  اا ه النمااااذج، ماان خااالل مالاااابالت مااع        

الصاااحفيني باعماااارات ومصااار والساااعودية. و شااافو الدراساااة عااان وجاااود ن ااارة       

تشااااممية لااادى الصاااحفيني حاااول مساااتالبل الصاااحافة ، وقلاااة ثالاااة الصاااحفيني يف  

قعوا توقف بعض مساندة اجلمهور للنماذج الت تعتمد على مسا ماتهم ،  ما تو

الصااحف املببوعااة قريبااًا، وعاادم جناااح مناااذج األعمااال الالا،مااة علااى الاادفع مالاباال  

احلصااول علااى ا تااوى ، ودعااوا لال تمااام بنشاار حمتااوى ماادفو  ، واعبالاااء علااى         

الاااادعم احلكااااومي ، و إلااااي عاااادم التخلااااي عاااان النمااااوذج التاللياااادا املعتمااااد علااااى   

البوا باالسااتفادة ماان النماااذج املعتماادة اععالنااات والتوزيااع والاادعم اىلااارجي ، وطاا

علااى شاارا ات مااع وسااا،ل التواصاال االجتماااعي، وتنبااى توليفااة ماان عاادة مناااذج          

أعمااال ، وال وياام لنمااوذج األعمااال الالااا،م علااى الاادفع ، واالعتماااد علااى التحااول      

الرقمااي يف إدارة العماال التحرياارا واعدارا، وتأ ياال الصااحفيني لتالااديم حمتااوى   

 مبتكر .

مااات املفتاحيااة: مسااتالبل الصااحافة، مناااذج األعمااال الصااحفية، الصااحفيون       الكل

 والعصر الرقمي، الصحافة الرقمية
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 :املق مة
فة يف العامل حتديا  كثرية يف السنوا  األلرية سواء من ناحيـة نرا ـع نسـب    نوا ه الصحا

مبيعاناا، واخنفاض مستوى اليراداناا اإلع نية، وقلـة أعـداد قرائاـا، وننـافك الكـثري مـن       

املواقع والبوابا  اإلليكرتونية وقنوا  الرتفيـه   تـباب مجاورهـا، ونصـاعد اإلقبـال علـ        

كمصـدر ماـم للحصـول علـ  األلبـار واملعلومـا ، وقريهـا مـن         وسائا التواصا ا  تماعي 

 التحــديا  الــ  نلــع الصــحف يف مفــرت  وــر  حقيقــي ولطــري، ياــدد بقائاــا ومســتقبلاا     

(2020نقرير رويرتز، )

نتباين فيه و اا  النظر حول أفلا الطر  للحفـا  علـ  الصـحف كمصـدر ماـم      يف وقت 

الذ بينمـا يتشـبأ الـبعض بلـرورة ا فـا  علـ        لأللبار واملعلوما ، ونكوين الرأي العـام،  

الصحف سواء بصورناا التقليدية، أو حت  يف حلتاا اإلليكرتونية اجلديدة، باعتبار أناـا    

  نــزال لثـــا أهــم وســـيلة الع ميـــة لنقــا األلبـــار وحتليلـــاا ونفســريها  انيـــة وحرفيـــة، و    

 هبا الشنن، ملا ننشر  مـن  مصادر األلبار األلرى ووسائا التواصا ا  تماعي يف نلاهياا

ألبــار مفربكــة وكاذبــة وشــائعا . يف املقابــا وــة نو اــا  وخراء ونوقعــا  ألــرى نــرى أن    

الصحافة بشكلاا التقليدي   حمالة سيكون مصريها الزوال خ ً  أو عا ً ، وأن اجليـا  

ا، بــا و  اجلديــد  مــن الشــباب الــبي يثــا قالبيــة اجلماــور   ياــتم  تابعتاــا و  بقراءاناــ   

يعرف أمساء هب  الصحف، و  يعنيه نوعية املصدر البي يتحصـا منـه علـ  األلبـار ، وانـه      

يتوافر أمامه الكثري من مصـادر األلبـار واملعلومـا  والرتفيـه اإانيـة الـ  نغنيـه عـن هـب           

الصحف، كما الن ندهور األوضاع ا قتصادية للعديد من الصـحف يـدفعاا الىل ا نـدماو أو    

 ، ويستشادون ببل  بالعديـد مـن حـا   الصـحف الـ  التفـت أو أقلقـت، وحتـول         اإلق 

النســا املطبوعــة مــن الصــحف الىل نســا الليكرتونيــة.. ال   ) 

.)

ويف  ا و ود هب  اخل فا  يف الرؤى حـول مسـتقبا الصـحافة، يـدعو الـبعض الىل التقليـا       

عناـا كليـة، وا نتقـال الـي العـامل الرقمـي، وحتويـا         من عدد الصحف املطبوعة أو التدلـي 

الصــحف املطبوعــة الىل صــحف اليكرتونيــة، باعتبــار  يثــا اســتلابة لتطــورا  العصــر،         

وللــوعًا إلكراهــا  األمــر الواقــع، ووســيلة النقــاذ ءــا مــن ا لتفــاء والــزوال، والبقــاء  علــ   

، بيـد أن األمـر لـيك بسـاولة هـبا      املاام ا  تماعية واإلع مية ا يويـة الـ  نقـوم باـا.. ال     
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الطرح، فا نتقال للعامل الرقمي له حتديانه أيلًا، فاو عامل له مناذ ه وأساليبه اخلاصـة:  

اقتصادية والع مية والع نية ونكنولو ية.. ال ، والنلاح فيه له متطلبانـه ومقومانـه، فـ ىل    

قائاـا علـ  قيـد ا يـاة      أي مدى يكـن أن يـنلح حتـول الصـحافة الىل العـامل الرقمـي يف الب      

يف موا اــة حتــديا  العصــر   -باعتبــارهم أهــم أســلحة الصــحف -وهــا لــدى الصــحفيني  

نصورا  حمددة عن واقع ومستقبا الصـحافة  ومـا رؤيـتام ألبـرز منـاذو األعمـال        –الرقمية 

ــاة يف العــامل الرقمــي  ومــا      ــا الصــحافة للحي ، الــ  يكــن أن نتبعا

ــب اليــرادا  للصــحف،     نصــورانام عــن أ  بــرز مصــادر الــدلا الــ  يكــن أن نســاعد يف  ل

ولكناا من النتاو أعمال صحفية قادرة عل   بب مجاور  ديد ءا  وما اقرتاحانام ألبـرز  

ا لــول الــ  يكــن أن نو فاــا الصــحافة املطبوعــة ملوا اــة الظــواهر الــ  أفرزهــا العصــر 

الرقمي 

فيه نثار العديد من التسـاؤ   حـول مسـتقبا الصـحافة     وننني هب  الدراسة يف وقت   نزال 

يف  ا نعرضاا ألزما  اقتصادية، وهلران العديد مـن قرائاـا الىل البي ـة الرقميـة، ونسـرب      

حالة من اإلحبا  بني املانيني واملعنيني بشؤوناا حول سبا اخلروو من هب  األزمـا ، والـ    

د يف الدارة العمــا الصــحفي بشــكا مــن بيناــا المكانيــة وــرح منــاذو أعمــال  ديــدة، نســاع 

يكن أن يسام يف دعم البقـاء الصـحافة علـ  قيـد ا يـاة، يف  ـا  اـور بعـض التطبيقـا           

شبه النا حة ملثا هب  النماذو يف بعض املؤسسا  الصحفية يف العامل، وهو ما حتـاول هـب    

ا. الدراسة حبأ  وانبه واستكشاف نصورا  الصحفيني العرب حول سبا ا ستفادة منا

( الناا مـن الدراسـا  العربيـة القليلـة الـ  حتلـا       1: )لعدة أسباب ونر ع أهمية هب  الدراسة

( الناـا  2نصورا  الصحفيني العرب الزاء التحديا  ال  نوا ه الصحافة يف العصـر الرقمـي )  

نتلاوز مرحلة حتليا واقع الصحافة ورصد مظاهر ، الىل مناقشة حلول ونوقعـا  ونصـورا    

( الناــا نشــرص الصــحفيني 3د الصــحافة العربيــة علــ  اخلــروو مــن أزمتاــا. )يكــن أن نســاع

العرب يف النقاش الدائر حول مستقبا الصحافة، ونعمـا علـ  حتليـا رؤاهـم بشـكا علمـي       

منظم، يكن أن يساعد متدبي القرار اإلع مي يف صياقة سياسا  ونبين اسـرتانيليا   

نصـورا  صــحفيني مـن عــدة دول عربيــة   ( الناـا نســتطلع  4نصـب يف صــاه مانـة الصــحافة. )  

)مصــر واإلمــارا  والســعودية(  ــا يســاعد علــ  نكــوين صــورة عامــة عــن واقــع الصــحافة       

العربية.
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ووة دوافع كثرية للقيام  ثا هب  الدراسة من بيناا: 

( معاناة الصـحف العربيـة مـن العديـد مـن األزمـا  ا قتصـادية املرنبطـة برتا ـع اليراداناـا           1)

ة، ونقل" مبيعاناا، وجلوء الغالبية من مجاورها ملصادر رقمية بديلة للحصول عل  اإلع ني

األلبار واملعلوما  والرتفيـه، وقلـة القبـال اجلماـور علـ  متابعـة الصـحف املطبوعـة، لعوامـا          

متعددة من بيناا: عدم الرضا عن حمتواها، ومعاجلاناا التحريرية، ودورية صدورها، وقدم 

ــور، وو ــود       ألبارهــا، فلــً  عــن    ــن اجلما ــدة م ــا  عدي ــة لف  الظــروف ا قتصــادية واملالي

مصــادر ألــرى ةانيــة بديلــة للحصــول علــ  األلبــار..ال . فالعديــد مــن الدراســا  واملســوح    

امليدانيــة نشــري الىل أن نســبة كــبرية مــن اجلماــور ولاصــة مــن الشــباب،   يفلــلون متابعــة    

وعـة، ويللـؤون لوسـائا ألـرى للحصـول      األلبار بصـفة عامـة أو متابعاـا عـرب الصـحف املطب     

ــا       ــائا التواصــ ــرب وســ ــة عــ ــة، ولاصــ ــة والرتفيايــ ــة واإللباريــ ــانام املعلومانيــ ــ  احتيا ــ علــ

(.ا  تماعي، وهو ما يادد مستقبا هب  الصحف 

( يف وقت بـدأ  فيـه العديـد مـن املؤسسـا  اإلع ميـة واإللباريـة يف عـدة دول قربيـة يف          2) 

بيــق منــاذو أعمــال  ديــدة، نســع  مــن ل ءــا الىل زيــادة اليراداناــا املاديــة عــرب نطبيقــا      نط

ــا         ــدفع بطــر  متنوعــة مقاب ــ  ال ــ  حــأ ونشــليع اجلماــور عل ــا عل متعــددة، نســتند معظما

ا صول عل  ألبار هب  الصحف ال  ننشرها أون  ين

( )) Sjøvaag     وكـبل  نو يـف اإلمكانـا ،)

التكنولو يــة يف نقــديم حمتــوى تيــز ومتدصــ" ونفــاعلي، يكــن أن  ــبب قطاعــا      

 ديدة مـن اجلماـور، مل نستشـرف معظـم الصـحف العربيـة، نطبيقـا  مثـا هـب  النمـاذو،           

بالرقم من أهميتاـا مـن  اـة، وكوسـيلة ملسـاعدناا علـ  البقـاء علـ  قيـد ا يـاة مـن  اـة             

ألرى.

ــة الىل ســاح بعــض املؤسســا  الصــحفية يف        3) ــد مــن الدراســا  األ نبي ( بينمــا نشــري العدي

العــامل ولاصـــة يف الغـــرب يف نطبيـــق بعـــض منـــاذو األعمـــال اجلديـــدة املتوافقـــة مـــع البي ـــة  

اإلليكرتونيــة، بيــد أن هــب  الدراســا  مل نتوصــا بعــد الىل نتــائل حمــددة يف هــبا الصــدد،    

ا   وصحف ألرى، ومدى م ءمتاا لبي ا  صحفية ألرى، حول المكانية نعميماا عل  ح

ــة للتعــاي  مــع هــب         فثمــة حا ــة ماســة إل ــراء مثــا هــب  الدراســا  يف بي ــا  عربيــة مؤهل

الظاهرة، لتبيان مدى م ءمتاا للصحافة العربية، عل  أن يراع  نطبيقاـا يف بي ـا  نتـوافر    

ــع      ــة ملؤسســاناا الصــحفية، ونتمت ــا  املادي ــا اإلمكان ــة   فيا ــة، وةقاف ــا  نكنولو ي ب مكان
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(، وهو ما يكن أن سـد  يف بي ـة   رقمية ماينة للتلاوب مع هب  الظاهرة

دول اخلليل العربي.

( بينما ناتم الكتابا  والدراسا  املتعلقة بنوضاع الصحافة العربيـة، برصـد واقـع هـب      4) 

ســا  هــي الــ  نعنــ  بطــرح حلــول الصــحافة ونعديــد مســببا  أزماناــا، ال  أن قلــة مــن الدرا

ونصورا  يكن أن نساعد الصحافة العربية عل  اخلروو من أزمتاا، مع قياب للدراسـا   

ال  نتصدى للتعرف عل  اجتاها  الصحفيني الزاء مناذو األعمـال امل ئمـة للعمـا الصـحفي     

وقريهـا مـن   يف البي ة الرقمية. كما يفتقر معظماا الىل خلية الربط بـني الدراسـا  الصـحفية    

الدراسا  يف ةـا   ألـرى ذا  صـلة بـاإلع م والصـحافة مثـا الدراسـا  املعنيـة بتسـويق          

والدارة واقتصاديا  الصحف، فلً  عن عدم نناوءا لنماذو األعمال الـ  يكـن أن نطـرح    

ــة        ــدة ألزمــة الصــحافة، مــع الســعي لرصــد نصــورا  الصــحفيني حــول المكاني خمــارو  دي

(   عـن   األوـر   2018  نوا ااـا. وقـد للصـت  دراسـة حمـرز قـالي )      نطبيقاا والتحديا  ال

النظرية واملنالية املستددمة يف حبوث الدارة املؤسسا  الصـحفية    الىل قلبـة وـابع اجلمـود     

عل  دراسا  الدارة املؤسسا  الصحفية واإلع مية واقتصـاداناا ، لاصـة يف الوـار املدرسـة     

ــة واملعرفيــة واملناليــة ، نتيلــة    العربيــة ، مــن حيــأ حــدودها املوضــوعية ،   وأورهــا النظري

ا ستســاال والوقــوع يف فـــا التقليــد والعـــادة اإلنتــاو، و الىل أن هنــاص ة ةـــة مســتويا  مـــن       

ــة املرنبطــة بصــناعة الصــحافة     ــا للظــواهر ا قتصــادية واإلداري ــا   التحلي هــي : مســتوى حتلي

هـب  الظـواهر علـ  املسـتوى     لـي، وحتليـا   کالظواهر ا قتصـادية واإلداريـة علـ  املسـتوى ال    

وأن دراســا  الدارة املؤسســا  الصــحفية   اجلزئــي، وألــري ا التحليــا النقــدي ءــب  الظــواهر  

واقتصاداناا قد استددمت هب  املدالا بدر ا  شديدة التباين .

( ) أينـاس أبـو   2018، 2017، 2016وبصفة عامة للصت الدراسا  العربية ) حمرز قـالي،  

( الىل أن صناعة الصحافة نعاني من أزمة و وديـة،  2016الزهراء،  ( ) فاومة2003يوسف، 

نادد بقاء هب  الصناعة نفسه، ومـدى اسـتمراريتاا وقـدرناا علـ  املنافسـة، نتيلـة للكـثري        

من العواما واللغو  والتحديا  ا قتصـادية واإلداريـة والتكنولو يـة والسـوقية. وأكـد       

ــ  ا ســتمرارية وا   لصــمود مرهــون الىل حــد كــبري،  ــدى قــدرة    أن قــدرة هــب  الصــناعة عل

الدارا  املشـــــروعا  واملؤسســـــا  الصـــــحفية علـــــ  ةاباـــــة هـــــب  التحـــــديا ، ونطـــــوير   

ا ســرتانيليا  اإلداريــة والســوقية امل ئمــة للحفــا  علــ  هــب  الصــناعة ونطويرهــا، كمــا     

 للصــت الىل أن القــيم ا قتصــادية وقــيم الســو  أصــبحت هــي املعــايري ا ــددة لعمــا صــناعة  
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الصــحافة، والىل ميــا الصــحف الــي نــنا اســرتانيليا   ديــدة نقــوم علــ  حتــول املؤسســا   

ــة كـــربى للـــمان حتقيـــق التكامـــا بـــني الوســـائا الـــ      الصـــحفية الىل مؤسســـا  الع ميـ

(2018نصدرها وختطي األزمة ا قتصادية) حمرز قالي، 

اإلوار النظري: مناذو أعمال الصحف 

ار  األزمــا  الــ  نتعــرض ءــا الصــحف املطبوعــة يف الســنوا  األلــرية، الكــثري مـــن          أةــ 

النقاشا  حول مستقبا الصـحافة، ومـدى جتاوباـا مـع حتـديا  العصـر الرقمـي، و  وـرح         

ــاء يف البي ــة           ــ  البق ــ  يكــن أن نســاعد هــب  الصــحف عل ــال ال ــد مــن منــاذو األعم العدي

  الرقمية

كما نزايد اقتناع العديد من املؤسسا  اإلع ميـة واملعنـيني بشـؤون املانـة، بلـرورة العمـا       

عل  فـرض رسـوم يـدفعاا ) مسـتالكي املنتلـا  اإلع ميـة ، والـدعوة لتـنا منـاذو أعمـال           

 (ø(علــ  أســاس الــدفع مقابــا ا تــوى   

ودعم هبا التصـور نتـائل أحبـاث السـو  يف بعـض البلـدان        . )

الغربية ال  نشري الىل قلة اإليرادا  اإلع نية ال  حتصلت علياا الصحف عرب اإلنرتنت. 

وقد وبقت العديد من املؤسسا  الصحفية الـ  انتقلـت الىل اإلنرتنـت منـاذو أعمـال خمتلفـة       

، نيليا  ا تـوى املــدفوع مثـا: النمـوذو املقـنن أو  ــدار الـدفع     نسـتند الىل اسـرتا  

 فلً  عن مناذو اإليرادا  اخلاصة با شرتاكا  والدفع مقابا املشـاهدة  

واإلع نا .. ال ، وكبل  النماذو القائمة عل  صيغ مـن نعب ـة ونغليـف املنـتل الصـحفي يف      

وف شـية عـرب قنـوا  ووسـائا متنوعـة      أشـكال مصـورة   

مثا اءانف البكي والكمبيونر اللوحي والكمبيونر الشدصي، بيد أن قلة فقط من هـب   

 النماذو سح يف حتسني األوضاع ا قتصـادية ءـب  املؤسسـا     

(، مــن لـ ل نطبيــق منــاذو أعمــال مســتندة علــ   ( ))

اســـرتانيليا  ا تـــوى املـــدفوع مثـــا صـــحيف  وول ســـرتيت  ورنـــال والفاينشـــيال نـــايز،   

، فاـانني املؤسسـتني اسـتندنا يف مناذ امـا علـ  نقـديم حمتـوى متفـرد ومتميـز ومتدصـ"          

قاعـدة نؤكـد المكانيـة سـاح نطبيـق مثـا هـب  ا سـرتانيليا           وهو ما يعـد اسـتثناء  ولـيك   

عل  حا   ألرى. 

وللصــــت عــــدة دراســــا  الىل أنــــه بــــالرقم مــــن انتقــــال العديــــد مــــن الصــــحف الىل البي ــــة  

اإلليكرتونية ، ال  أن معظماـا مل يـنلح بعـد يف نـبين اسـرتانيلية أعمـال مناسـبة ، نلـمن         

https://www.tandfonline.com/author/Fletcher%2C+Richard
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( )ا ستقرار املادي ءب  الصحف 

والن معظماــا   يــزال يف مراحــا     

ــ  الــدفع مقابــا          ــز اجلماــور عل ــوم علــ  حتفي ــة ومتنوعــة، نق ــب  ســرتانيليا  خمتلف جتري

،وسعيًا  لتيار أنسـباا  مللامني اإلع مية ال  يتصفحوناا عرب اإلنرتنت ا

(.( ) ø وأفللاا 

وقد دفع عدم سـاح العديـد هـب  املؤسسـا  يف نطبيـق هـب  ا سـرتانيليا ، بالبـاحثني يف          

والتســويق الىل وــرح منـــاذو مأعدلــة وألــرى  ديـــدة      ةــا   عديــدة مناــا اإلعـــ م واإلدارة   

ــ  ال ــاد مصــادر اليــرادا   ديــدة ومتعــددة ومتنوعــة وم ئمــة        ملســاعدة هــب  املؤسســا  عل

وصا ة للتطبيق يف البي ة الرقمية، دون ا عتماد عل  مصدر اليـرادا  واحـد فقـط، والـبى     

اث بوضــوح أن  قالبــًا مــا كانــت نتصــدر  اإلع نــا  ، حيــأ أ اــر  الكــثري مــن األحبــ         

ا عتمــاد علــ  اإلعــ ن وحــد  كمصــدر لويــرادا    يكــن أن يــوفر بي ــة مســتقرة ءــب       

(.  ( )املؤسسا  و  أرباحًا مستدامة

وبالرقم من اهتمام العديد من األكادييني واملمارسني يف السنوا  األلرية بتحديـد مفاـوم   

ــويق أو   منــــاذو األعمــــال  ــا   اإلدارة العامــــة أو التســ ســــواء يف ةــ

اقتصاديا  والدارة وسائا اإلع م أو قريها، بيد أنه   يو د انفا  بينام حول نعريف منوذو 

بننـه الطريقـة الـ      ويكـن حتديـد مفاـوم منـوذو األعمـال      األعمال ، 

وكيفيـة حتصـيلاا لـربح  ـراء      جتلب من ل ءا مؤسسة مـا قيمـه ءـا    

(. وبصــفة عامــة  هــب  القيمــة 

منـــوذو األعمـــال لوصـــف نطـــا  عـــريض مـــن املفـــاهيم األساســـية        مصـــطلح  يســـتددم 

متلـــمنة: الغايـــة، وا ســـرتانيليا ، والبنـــ  التحتيـــة، واءياكـــا التنظيميـــة،      لألعمـــال

والعمليا  التشغيلية والسياسا . ويتم نقـدير سـاح منـاذو أعمـال املؤسسـا   قـدار نلبيتاـا        

ــه      حتيا ــــا  ــه علــــ  الدارة نفســ ــة، وبقدرنــ ــة حمتملــ ــعر ننافســــي وبتكلفــ العمــــ ء، بســ

ونكمـن صـعوبة نـبين منـوذو أعمـال مـا، مـن ضـرورة مرا عتـه بشـكا مسـتمر مـع             بنفسه.

مرور الوقت، و ـا  علـه يـت ءم مـع نغـري بي ـا  العمـا ومتطلبـا  السـو ، و ـدى اسـتناد             

مـن األقـا علـ  بـدائا ة ةـة يفالنظـر عالبقـاء، مـ  أ ـا مـن للدلامتنوعةاسرتانيليةعل 

ــ ا عتمــادلطــرمــنا ــدأ ــا ــرادا مصــدرينأومصــدرعل فقــطلوي

()

https://www.tandfonline.com/author/Fletcher%2C+Richard
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
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وختتلف مناذو األعمال حبسب وبيعـة أعمـال املؤسسـا  ، ومـا الذا كـان سـيتم نطبيقاـا يف        

يف وقـت أو ـد    البي ة التقليدية أو ا ليكرتونية وا فرتاضية. ولكا منوذو مزايـا وعيـوب.   

ا نرتنــت مــا يعــرف بــالنموذو املدــتلط الــبي  مــع بــني التوا ــد الفعلــي امللمــوس والتوا ــد     

ــة        ــت، وهــو مــا يســتو ب وــرح منــاذو أعمــال خمتلف ــ  اإلنرتن ) ا فرتاضــي عل

.)  

 ويف عامل اإلع م، يعد نبين املؤسسا  اإلع مية لنموذو أعمال حمدد أمـرًا مامـًا، باعتبـار   

أنـــه  ـــدد األســـلوب الـــبى نتبعـــه هـــب  املؤسســـا  يف للـــق قيمـــة الع ميـــة وةتمعيـــة ءـــا   

وا ســتفادة مناــا، فلــً  عــن ضــمان وفائاــا بــدورها، ودوام اســتقرارها، ونلبيــة احتيا ــا   

عم ئاا، بتكلفة نتناسب مع قدرانام املادية، ولكن من ناحيـة ألـرى، ينبغـي أن نتلـاوب     

اع هـب  املؤسسـا  وبي ـة عملـاا، فمـن املؤكـد أن منـاذو األعمـال         هب  النماذو مع نغري أوض

الصا ة للتطبيق يف البي ا  التقليدية   نصـلح يف البي ـا  ا ليكرتونيـة ا فرتاضـية، وهـو      

ما يقتلي ضرورة التمييز بني مناذو األعمـال املناسـبة للصـحف التقليديـة والنمـاذو امل ئمـة       

، اا علـ  الناـا منـاذو جللـب اليـرادا      للصحف ا ليكرتونية، والنظر اللي

هـي الواعـدة األعمـال وأن اجلماور هو شري  أساسي يف هب  النمـاذو ا قتصـادية. فنمـاذو   

بـاجلماور، وأن يكـون اجلماـور علـ      صـلة ذيحمتـوى علـ  النتـاو  حقيقيـة قـدرة نوفرال 

ــه للمؤسســة، وهــ     و مــا قــد يقتلــي نــبين   اســتعداد  ســتا كه ودفــع ونــه، وأن يزيــد و ئ

، وأن ينلـب  ()اسرتانيليا  نقوم عل  جتزئة اجلماور وفقًا لف ا  حمددة

يف ا عتبــار و اــا  نظــر صــانعي ا تــوى مــن الصــحفيني يف كيفيــة الدارة هــب  النمــاذو         

والتيار أنسباا، وهو ما نسع  هب  الدراسة  ستكشافه.

ــة ا نرتنــت   النمــاذو املويكــن التمييــز بــني نــوعني     طروحــة يف ةــال عمــا الصــحف يف بي 

: احـداهما  

، واأللـر يسـتند علـ  مفاـوم ا تـوى املـدفوع       يقـوم علـ  ةانيـة ا تـوى     

منـاذو   . ويف الوـار هـبين النمـوذ ني نطـرح بي ـة العمـا علـ  اإلنرتنـت عـدة         

فرعية مناا:   

وهـو منـوذو يقـوم علـ  حريـة الوصـول       منوذو األعمال اإاني .1

باإلضافة الىل الدعم اإلع ني. ،الىل املعلوما 

https://www.thaqafnafsak.com/2018/09/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%83%D9%84.html
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ــدفع      .2 ــوى      منــوذو    ــدار ال ــ  أســاس فــرض رســوم للوصــول الىل حمت ــوم عل ، ويق

دف ا صـول علـ  اليـرادا  متنوعـة     الصحف عل  اإلنرتنت، مع نو يـف منـاذو ألـرى نسـتا    

سواء عن وريق ا شرتاص أو الدفع لكا مشاهدة، وقـد يكـون الـدفع حبسـاب ا سـتددام      

. اليومي/ األسبوع أو قراءة املقالة، أو منوذو الدفعا  الصغرية 

و قتلـا  نطـرح الصـحف علـ  ا نرتنـت حمتـوى معـني ملسـتددمياا          منوذو الـ  .3

، حيـأ يـدفع العميـا مـاً      نًا، مع ورح حمتوى خلر وفقًا لنموذو  دار الـدفع  ةا

هـبا  مقابا ا ستفادة من اخلدما  املميزة أو اإلضافية ال  نقدماا هب  الصحف. و  يشـبه 

اإلصدار التلريا اإاني، حيـأ  صـا العمـ ء فقـط علـ  منـتل أو لدمـة لفـرتة         النموذو

  ا، وبعدها يدفعون املال مقابا ا صول عل  املزيد من املميزا زمنية حمدودة ةان 

، وهو يسمح حبرية الوصـول الىل عـدد معـني مـن املقـا        النموذو املقنن  .4

يف فــرتة زمنيــة معينــة، و لــرد جتــاوز ا ســتددام للمبلــغ املــدفوع، نــدعو الصــحيفة القــار   

نقدماا.  ل شرتاص يف واحدة من حزم اخلدما  ال 

، ويقـوم علـ  نشـر    املـدعوم أو املرعـي   النموذو القائم علـ  ا تـوى   .5

ة لامـًا، بيـد أناـا قصـ" مكتوبـة للرتويـل أو       قص" وموضوعا  نشبه القصـ" الصـحفي  

أو ا توى املدفوع   املرعيا توىع مةوضععادةاإلع ن عن شركة ما، ويتم

.ومن املر ح أن نعترب مثا هـب  القصـ" ذا   ـدارة وأهميـة باعتبـار نـبين وسـائا        

اا ا سـتفادة مـن مسعـة    اإلع م ءا، كما يكناا أن جتتبب الكثري من الشركا  لسـعي 

ومكانة هب  الوسائا اإلع مية جلبب مجاور ءا.

مبـالغ بـدفع ،حيـأ يقـوم القـراء   الصغريةالنموذو القائم عل  الدأفعا  .6

حمتــوى حمــدد مفلــا لــديام، يــتم عرضــه بــدون الع نــا ، وبــدون   الىلللوصــولصــغرية

و  يف حال ملا ينا هبا ا توى رضاهم.استددام  دار الدفع، ويكن ءم اسرتداد ما دفع

: ويقــوم علــ  دعــوة اجلماــور للمســاهمة مــن  منــوذو التمويــا اجلمــاعي .7

ــة ونربعــا    ــة الــ  نتمتــع بســمعة    لــ ل لــوي   مجاعي للمؤسســا  اإلع مي

لنوعيـة  كبرية من حيأ املصداقية، وال  نسع  لتحقيق استق لية الع ميـة، بيـد أن هـب  ا   

من النمـاذو ن ئـم ا قتصـاديا  املتقدمـة يف النمـو، حيـأ   نـزال نو ـد العديـد مـن القيـود            

القانونية والتنظيمية ال  حتد من نفعيا فكرة التمويا اجلماعي يف العديد من البلدان. 

https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/white-papers/the-definition-of-sponsored-content/
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ــ  اإلعــ ن   .8 ــا، والن     النمــوذو املســتند عل ــب وقــت ووي ، وهــو منــوذو ســائد من

نعقيد ا يف السنوا  األلرية، مع زيادة ا هتمام  مارسة العمـا اإلع مـي علـ     أصبح أكثر 

اإلنرتنـــت. ونـــدور أساســـيا  النمـــوذو حـــول نشـــر ا تـــوى الـــبي يريـــد اجلماـــور قراءنـــه أو 

مشاهدنه مصحوبًا ب ع نا  مدفوعة األ ر من قبا  اا  جتارية.

ســواء أكـان مــن قبـا الــدعم   املــا نيالنمـوذو املعتمـد علــ  لويـا    .9

ا كومي للصحف ا كوميـة أو العامـة أو القوميـة، وهـو منـوذو نتبعـه بعـض الـدول مثـا          

فرنسا و النرويل لتمويا الوسـائا اإلع ميـة قـري اءادفـة للـربح، وقـد ينلـب شـكا التمويـا          

اخلريى مـن قبـا أفـراد أو شـركا ، كمـا قـد يتدـب شـكا الـدعم املسـتمد مـن مسـؤولية             

، فعلــي ســبيا املثــال نقــوم شــرك  فيســبوص ا الشــرك

و و ــا بتمويــا بعــض املشــروعا  الصــحفية يف الوــار مســؤولياناا املؤسســية، بيــد أن هــبا    

النــوع مــن الــدعم قــد يثــا حتــديًا رئيســًا أمــام اســتق لية الصــحف، حيــأ نســع  مثــا هــب   

لصــحف مقابــا لويــا مشــروعاناا   الشــركا  واجلاــا  الىل تارســة نفــوذ علــ  هــب  ا     

ذكيـة نعمـا    ، التو ه الي نبين منـاذو أعمـال  ومن بني النماذو ا ديثة يف الصحافة الرقمية

علــ  نو يــف نقنيــا  اإلنتــاو والتوزيــع الرقميــة املندفلــة التكلفــة،  ونــبين منــاذو أعمــال      

 ديدة صغرية، وندشني قـرف اللبـار صـغرية،  صـا ة إلدارة مؤسسـا  صـغرية، ونو يـف        

ــرادا  مــن لــ ل          ــادة اإلي ــاو، مــع الســعي لزي ــة اإلنت ــا نكلف ــا مــن األفــراد، لتقلي عــدد قلي

ددمني بـدً  مـن املعلـنني. كمـا  اـر  بعـض النمـاذو الـ  نركـز علـ            الرتكيز عل  املست

ة يف املسـاعد مفاوم اخلدمة العامة، والتقليا من الرتكيز عل  العادة األربـاح للمسـتثمرين، و  

ــاملتطوعني    ــق ا ســتعانة ب ــار عــن وري ــاو األلب ــا ، والتســويق  ســاعدة   النت ، ونو يــف البيان

اجلماـور علـ  مواقـع التواصــا، ودعـوة اجلماـور مـن أصــحاب الـو ء للمؤسسـا  اإلع ميــة         

لدفع مقابا ا توى البي يستالكه من ل ل ا شرتاكا  ومدفوعا  ماليـة حمـدودة، يف   

ا   ودة عالية مثلما هو ا ال يف ) ةلة اإليكونيميسـت ونيويـورص   مقابا نقديم لدما  ذ

(  نايز وواشنطن بوست( 

كمــا بــدأ  ننتشــر النمــاذو القائمــة علــ  ا بتكــار املســتمر يف ا تــوى اخلــاص واملركــز    

فية والتوزيع مع نطور األذوا  والتكنولو يـا ، ونشـر أنـواع  ديـدة مـن املوضـوعا  الصـح       

املســتندة علــ  الوســائط املتعــددة مثــا اخلــرائط التفاعليــة والرســوما  الــ  نــدعماا أدوا     

http://newsentrepreneurs.blogspot.com/2017/01/the-hidden-power-of-social-capital-for.html
http://newsentrepreneurs.blogspot.com/2017/01/the-hidden-power-of-social-capital-for.html
http://newsentrepreneurs.blogspot.com/2017/01/the-hidden-power-of-social-capital-for.html
http://newsentrepreneurs.blogspot.com/2017/01/the-hidden-power-of-social-capital-for.html
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البيانـــا  والفيـــديو وأدوا  حتريـــر الصـــو ، والتقـــارير املعتمـــدة علـــ  املوبايـــا،  وكـــبل  

ا عتماد عل  اجلماور يف نقديم اقرتاحا  لتغطيا  صحفية، ونقـديم عـروض صـحفية ذا     

أساليب الصحافة ا ستقصائية، وننفيب نقارير وملفا  معمقـة  عـن    قيمة عن وريق نو يف

موضـــوعا  حمـــددة يف ةـــا   )األعمـــال، التمويـــا، الصـــحة، التعلـــيم( أو قلـــايا نتعلـــق  

باحتيا ا  اإتمع ومشك نه بدً  من السعي للحصول عل  مزيد من النقـرا  عـن وريـق    

ا يــة اــوم الصــحافة نشــر ألبــار عا لــة مــثرية،  وكــبل  ا ســتفادة مــن مف      

القصـ"  لتقـديم املنصـا ، مـن وقريهاالتواصا ا  تماعيونو يف وسائا

الصحفية بشكا مباشر وحي ونفاعلي، وكبل  ا سـتفادة مـن مفاـوم الصـحافة اجليـدة     

الــبي يســتادف نقــديم موضـوعا  ذا  للفيــا  حتليليــة معمقــة   

فك باـا األلبـار واملعلومـا  الـ  ننشـرها وسـائا التواصـا ا  تمـاعي        وذا  مصـداقية ننـا  

.

وللمان ساح النماذو السابقة،  ب أن نطرح هب  املؤسسـا  عـدة أسـ لة علـ  نفسـاا مـن       

حديا  ال  نوا ااا  وكيف نوا ااا، ومـا هـي أبـرز مصـادر الـدلا الـ        ما هي التبيناا: 

 ب أن نعتمـد علياـا ونسـع  الىل ننميتاـا، وهـا البي ـة اإلليكرتونيـة نـوافر مصـادر للـدلا           

 ديدة وخمتلفة عن مثي ناا يف البي ة التقليدية، وكيفية نو يفاا  وكيفية ا سـتفادة مـن   

لداعمـــة يف نـــوفري مصـــادر دلـــا الضـــافية، ومـــا هـــي اجلماـــور، ومـــن املؤسســـا  األلـــرى ا

متطلبا  واحتيا ا  اجلماور من ا تويا  اإلع مية ال  يكن نقدياا ءم، ونشـلعام  

 يف هب  املؤسسـا  والتـربع ملشـاريعاا، والـدفع مقابـا لـدماناا وملـاميناا،        ا شرتاصعل  

ــة اإلب     ــاع اجلماــور بنهمي ــ  هــب  املؤسســا    ومــا الوســائا الــ  يكــن نو يفــه إلقن قــاء عل

وا فـــا  علـــ  اســـتق ءا املـــادي، وكيـــف يكـــن القناعـــه باعتبـــار وســـائا اإلعـــ م هـــي  

مصــدرهم اإللبــاري املفلــا  والــبي  ظــ  باملصــداقية، ويلبــ  احتيا ــانام واهتمامــانام    

ومصــا ام، ومــا هــي الطــر  الــ  يكــن انباعاــا للحفــا  علــ  ع قــة مســتقرة وذا            

ني ، والىل أي مـدى يسـاعد منـوذو األعمـال املتبـع يف حتقيـق قيمـة ومسعـة         مصداقية مع املعلن

ــاو        ــ  النت ــة نســاعد يف اســتدامة قــدرناا عل ــزة للمؤسســة ويف ذا  الوقــت رحبي ــة تي ومكان

ــال الع ميــة مقبولــة وتيــزة  وكيفيــة ننهيــا صــحافيياا وواقماــا اإلداري والبشــري         أعم

للتلاوب مع متطلبا  العصر الرقمي.
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السابقة:الدراسات 
وـــرح انتقـــال الصـــحافة املطبوعـــة الىل البي ـــة الرقميـــة العديـــد مـــن القلـــايا اجلديـــدة علـــ  

ــا     ــة ومساناــ ــع الصــــحافة اإلليكرتونيــ ــت بتحليــــا واقــ ــحفية، الــــ  اهتمــ ــا  الصــ الدراســ

ومشــك ناا، وحتليــا مشــك   الصــحافة املطبوعــة ومســتقبلاا، ونصــورا  الصــحفيني    

، ومـدى اخنـرا  الصـحفيني مـع     ور ألدوارهـم يف قـرف األلبـار ولللماـ    

(، والتحـديا  الـ  نوا ااـا قـرف األلبـار الرقميـة       اجلماور أون  يـن ) 

(، (، وننةري األدوا  الرقمية عل  عما حلـرا  األلبـار )   )

نصـورا  الصـحفيني عـن     وننةري السو ، وندهور األوضاع ا قتصادية، والتكنولو يـة علـ   

أدوارهـم اإتمعيـة   

، وكـبل  علـ  أدوارهـم يف قـرف األلبـار     

، وللصـت الىل أن هـب  العوامـا نزيـد مـن اللـغو  علـ  عمـا الصـحفيني          

ونـؤةر يف نصـورانام ألدوارهـم   

أن الصـحفيني أصـبحوا    ، وو ـد 

أكثــر مــيً  لتــبين اجتاهــا  ورؤى املســتالكني، والنتــاو ألبــار وفقــا ملــا يريــد أن يعرفــه           

معارضـة بـني    اجلماـور ولـيك مـا  تا ـه، كمـا و ـد       

يني جتا  ننةريا  هب  العواما عل   ودة قيامام بنعماءم.الصحف

كمــا أ ريــت دراســا  للتعــرف علــ  نصــورا  الصــحفيني الزاء اســتددام التقنيــا  ا ديثــة  

، حيـأ  ال  حتلا مدى ا ندماو بني الصحفيني واجلماور 

التقنيــا  التكنولو يـة ا ديثــة  وبـق بعلـاا نظريــة ا قـا/ امليــدان لتحليـا كيفيــة نغـيري      

لطـر  العمـا يف قـرف األلبـار ومعـايري التيـار األلبـار يف العصـر الرقمـي         

، وللصــت الىل الن هــب  التقنيــا  نســمح للمســؤولني عــن التحريــر واإلدارة  راقبــة  

، والىل أن ومتابعـــة أعمـــال الصـــحفيني، وكيـــف يارســـون أعمـــاءم 

فيني يرون أن هب  التقنيا  مفيدة يف مساعدة يف حتديد أدوارهم جتا  اجلماور، والن الصح

الىل أن الصــحفيني يــرون أن نو يــف هــب  التقنيــا       للصــت دراســة 

نســتادف ســـوى ا صــول علـــ  اليـــرادا  الضــافية، كمـــا للصــت هـــب  الدراســـا  الىل أن     

ــا  ملســاعدنام     ــة  ا ــررين يســتددمون هــب  التقني ــرارانام التحريري يف اختــاذ ق

، وأنــه بــدون فاــم مــا يعنيــه اجلماــور للصــحفيني وا ــررين  
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ــال       ــوذو أعمـ ــاد منـ ــدم يف ال ـ ــدث نقـ ــن  ـ ــه لـ ــ م، ف نـ ــائا اإلعـ ــالكي وسـ ــرين ومـ والناشـ

. ديد

ــا ا       ــائا التواصـ ــنةري وسـ ــا نـ ــا  بتحليـ ــض الدراسـ ــت بعـ ــا اهتمـ ــا  كمـ ــ  عمـ ــاعي علـ تمـ

(، ونصورا  الصـحفيني عـن األلبـار املفربكـة ،     الصحفيني )

(، ووـرح نصـورا  إلعـادة    والدارة الصـحف يف أوقـا  األزمـا  )   

، وأوضــاع ودور اجلماــور يف صــناعة األلبــار (،  نعريــف حمتــوى األلبــار )

(لرقمي )الصحفيني يف العصر ا

ووة دراسـا  قليلـة قامـت علـ  حبـأ نصـورا  الصـحفيني لنمـاذو األعمـال الصـحفية، مـن            

الــ  للصــت الىل صــعوبة حتقيــق قبــول  بيناـا دراســة  

بنماذو األعمال القائمة عل  الدفع مقابـا ا تـوى بـني مسـتددمي اإلنرتنـت، ولكـن هنـاص        

ــًا         الم ــدفع، وهــي قالب ــور لل ــة اجلما ــؤةرة يف قابلي ــا امل ــة لتطــوير منــاذو مســتندة للعوام كاني

مرنبطــة  ــدى نــوفري هــب  الصــحف لقــيم ملــافة، بنــاء  علــ  مــا نقدمــه الصــحف مــن مــواد  

عـدم قبـول    متدصصة وتيزة وحصرية وسالة الوصـول اللياـا. والن و ـد    

ال القائمـة علـ  الـدفع، تـا قلـا مـن دافعيـة الصـحفيني         بني الصحفيني اءنود لنماذو األعمـ 

للتعامـا مـع الـتغريا  اجلديــدة يف الصـحافة ا ليكرتونيـة. وبصــفة عامـة مل نـول الدراســا         

السابقة أهمية لدراسة نوعية منـاذو األعمـال امل ئمـة للصـحف مـن و اـة نظـر الصـحفيني،         

لـ  مـا يتوقـع مـن الصـحفيني القيـام       وبينما نتوافر دراسا  حـول نـنةري الصـناعة واجلماـور ع    

به، ف  نتوافر دراسا  كثرية حول نصورا  الصـحفيني عـن مسـتقبا املانـة ذاناـا، وبينمـا       

نتوافر بعض الدراسا  حول ما   يرو  لللماور يف الصـحف، ومـا يعتـرب  الصـحفيون أدوار     

نقـارن بـني    ، فـ ن هنـاص دراسـا  قليلـة    مانية  ب القيـام باـا  

نصورا  الصحفيني حول نصورا  لنماذو األعمال امل ئمة للصحف يف العصر الرقمية.

كما أ ار  هب  الدراسا  أن وسائا اإلع م قد الترب  العديد مـن منـاذو األعمـال بـدءًا     

من  دران الدفع الصارمة الىل النماذو القائمة علـ  ةانيـة ا تـوي وبـدعم مـن اإلع نـا       

 ، ،ø

  .)

ومن بني الصحف ال  حظت باهتمام الدراسا  السابقة كحا   تيزة مـن نطبيـق منـاذو    

أعمال  ديدة صحف الفايننشال نايز والتايز ونيويورص نـايز، واجلارديـان، وول سـرتيت    
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نطبيــق مثــا هــب  النمــاذو علــ  حــا   وصــحف ألــرى    ورنــال، والن يصــعب 

 

ومن اجلوانب املامة املتعلقة بنمـاذو األعمـال والـ  عنـت باـا عـدة دراسـا ، حماولـة نقصـ           

مدى استعداد اجلماور للدفع مقابا األلبار ال  يقرأهـا أون  يـن، وهـ  دراسـا  مامـة يف      

ؤسسا  اإلع مية ملزيد من اإليرادا  ال  لكناـا مـن البقـاء يف وقـت نرسـا       ا حا ة امل

متزايـدة  مقاومـة ويف  ـا و ـود  واأللبار،املعلوما الوصول اإاني الىلفيه اإلنرتنت ةقافة

حيأ نشري الكثري من املؤشرا  الىل نغول هب  الثقافـة  ا توى.ونلدفعمن قبا اجلماور

ئا اإلعــ م ولاصــة مــع دلــول نقنيــا  نكنولو يــة  ديــدة لعــامل   بــني أوســا  مجاــور وســا 

ا تـوى مشـاركة عنـد ، وجتاها الكـثريون للملكيـة الفكريـة   اإلنرتنت و اور 

(. وعـدم  ( اآللـرون أنشـن  الـبي 

قــد أ اــر  هــب  اهتمــام عــدد كــبري مــن اجلماــور  تابعــة األلبــار ولاصــة ف ــة الشــباب. و  

مثلمـا يـدفع   اإلنرتنـت عربا توى املتوافرأنه من املر ح أن يدفع اجلماور مقاباالدراسا 

ــوى الــبي يتحصــا عليــه دون ا نصــال باإلنرتنــت  ولكــن نظــرًا لكــون معظــم        مقابــا ا ت

الصحف نتوافر بشكا ةاني عل  اإلنرتنت، ف ن ا سـتعداد لـدفع  وـن  مقابـا املعلومـا       

لبار ال  يتم قراءاناا أون  يـن،   يعـد أمـرًا مقبـوً  لـدى الكـثريين، ونشـري التقـارير        واأل

 امعـة رويـرتز، البيانـا  مثـا معاـد   حتليـا قطـاع يفمامـة مؤسسـا  سـنوياً ننشـرها الـ  

 ـداً حمـدودة للـدفع املسـتعدين لألشـداص امل ويةالنسبةأنأكسفورد، الىل

املستددمنيالىل أنالعلميةالعديد من الدراسا نتائلللصت كما(.

ةان ـا عليـه العثـور يستطيعونأنامإرداإلنرتنتعل اإللباريا توىمقابايدفعون 

.  ألرى مواقععل 

وقارنــت بــني منــاذو األعمــال اخلاصــة بالصــحف ومــدى قبــول اجلماــور للــدفع مقابــا قــراءة     

، وركـز بعلـاا علـ     صـحف أون  يـن  ال

، وركز مناذو الدفع ومصادر اليرادا  الصحف 

ــر علــــ  ا تــــوى املــــدفوع   الــــبعض األلــ

ø  و الــدفع ، واستكشــف دراســا  ألــرى منــاذ

أو عـرب   ا ـدود سـواء يف صـناعة الصـحافة أو يف وسـائا اإلعـ م األلـرى       

، واهتمت قريها ببحـأ كيفيـة نطبيـق بعـض الصـحف      قنوا  متعددة
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. ولكــن ي حــ  أن لنمــاذو اليــرادا  خمتلفــة 

الدراسا  ال  نناولت مناذو أعمال الصحف عل  اإلنرتنت، ورحتاا بنشكال نتناسـب مـع   

ــبعض )        ــني بعلــاا ال ــق ب ــاهيم لاصــة، يصــعب التوفي أهــدافاا، وبصــور ومف

.)

 وعــدد  الدراســا  الســابقة أســباب عــدم رقبــة املســتالكني يف الــدفع مقابــا األلبــار الــ   

ــادة،        ــالعرف والع ــت، وأر عتاــا ألســباب متعلقــة باعتقــادا  مرنبطــة ب ــا عــرب اإلنرتن يقرؤونا

وبعلـــاا ير ـــع ألســـباب ذا  صـــلة بنســـاليب الـــدفع أو مـــدى نوافرهـــا ) 

( بينمــا أر عاــا الــبعض األلــر ألســباب متعلقــة بطبيعــة املنصــة الرقميــة   

(.  ومـن بـني مـا للصـت     اءا وور  نقـا ونوصـيا األلبـار واملعلومـا  )    وأشك

الليــه هــب  الدراســا  أن النــوع، والتعلــيم، والــدلا، واســتددام وســائا اإلعــ م، وا هتمــام   

 تابعة األلبار، وشكا الوسيلة، ومدى قياماا بتوليف وشدصنة ا توى، ونوفري حمتـوى  

 ابية عل  قيام اجلماور بالدفع مقابا قـراءة الصـحف أون   تيز ومتدص"، ءم ننةريا  ال

 ين، بينما مل ننته الىل و ود ننةريا  ال ابية ملا يتعلق  دى لربة اجلماور بظـاهرة الـدفع،   

وصورة ومسعة الوسيلة وساولة ا ستددام ومدى نفرد ملاميناا، فالنتائل املتعلقـة بـبل      

.  نزال قري قاوعة

ومن بني القلايا ال  اهتمـت باـا الدراسـا  السـابقة يف ةـال اقتصـاديا  وسـائا اإلعـ م          

، فمــن املعتقــدا  الشــائعة أن اإلنرتنــت لثــا  ــاهرة نــنةري البــدائا 

(، علــ  الــرقم مــن و ــود  بــديً  لوســائا اإلعــ م التقليديــة )  

نصورا  بديلة نرى أن اإلنرتنت أ ـرب  وسـائا اإلعـ م التقليديـة علـ  الولـوو ملنافـب  ديـدة         

صـفة عامـة، وأن   والقيام بو ائف  ديدة، بـا وزيـادة اسـتا ص/ اسـتددام وسـائا اإلعـ م ب      

ــور      ــبعض، والىل أن اجلماـ ــاا الـ ــا بعلـ ــة نكمـ ــة واملطبوعـ ــائا اإلليكرتونيـ ــن الوسـ ــا مـ كـ

 يستددم كا من النسا ا ليكرتونية واملطبوعة بشكا متزامن 

مـا يف أن يكـون لـه قيمـة    منـوذو فشـا أوسـاح الباحثني عل  أن مفتاحمجيعويكاد يتفق

القيمـة هـب  عل  نوفريالرقميةالوسائطهو ما يتوقف عل  قدرةو ملافة 

الرقمـي ا تـوى وـن لـدفع اسـتعداد علـ  املسـتددمون وأن يكـون امللـافة، 

(.  ونـولي (   ) 

أووالشـراء والسـعر اجلـودة ةيف الوـار جتربـ  امللافةللقيمةأهميةالبحثيةالدراسا معظم
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ونوعيـة سـعر ونشـما املنـتل نوعيـة مـن لـ ل  اللياـا يأنظـر ا سـتا ص، فالقيمـة امللـافة   

. ويعـد مـا نقدمـه هـب  الوسـائا مـن مسـا          اإلضـافية اخلـدما  

مثا الفورية وسـاولة الوصـول الىل مصـادر املعلومـا  مـن أي مكـان ودون  اـد، فلـً  عـن          

املسـتددمني يأ ا توى اإللباري من قبيـا القـيم امللـافة ءـب  الوسـائا،  فاسـتعداد      حتد

ملـدى  بتصـورهم ال ـابي بشـكا يـرنبط اإلنرتنـت علـ  اخلـدما  أوا توىنكاليفلدفع

امللافة،وقيمتاابالنسبة ءمضروريته ومدى م ئمته ءم 

ذلـ ، الىلمعينـة، باإلضـافة  خلدمـة اسـتددامام معـدل عنفلً اخلدمة املقدمة،و ودة

اخلدمةمنوذويفسلبًا بتصورهم لو ود حالة من عدم العدالةيرنبطللدفعاستعدادهمف ن

    ا شرتاصعل القائماإلنرتنتعرب

ق قيمـة ملـافة   ونقوم الوسائط الرقمية بصفة عامة بتو يف عدة اسرتانيليا  من أ ا للـ  

للعميـا، مـن لـ ل نـوفري     ملـافة قيمـة ءـا معلومـا  ( نـوفري 1ملنتلاناـا ولـدماناا مناـا:  )   

ننتلاا شركا  ذا  مسعـة مرموقـة ومتدصصـة يف     معلوما  نتسم بالتفرد،

، مـع المكانيـة ختصيصـاا وفقـًا  هتمامـا  املسـتددم       األلبـار، ةـال 

مـن ا سـتفادة ( 2اإـاني.  ) الوصـول مواقـع يفعلياـا العثـور يكـن وهـي معلومـا      

املطبوعـة، ونـوفري حمتوياناـا لللماـور     للصـحف التلاريةومسعة ومصداقية الع مةمكانة

ا سـرتانيليتني بـني اجلمـع ( 3يف شـكا وبعـا  رقميـة، نتسـم بسـما  رقميـة تيـزة .  )       

ملسـتددم يلـيف مكانـة تيـزة   اإلنرتنـت علـ  حمتـوى مـع العمـا علـ  نطـوير    السـابقتني، 

املطبوعـة للطبعـة التلاريـة للع مـة واملكانـة املـوارد مـن ا سـتفادة لـ ل مـن اإلنرتنـت، 

 

( عـدم سـاح العديـد مـن     1ويكن رصد أبرز ما نوصلت الليه الدراسا  السابقة فيما يلي: )

( مل 2ائمــة علــ  الــدفع مقابــا ا تــوى ) املؤسســا  الصــحفية يف نطبيــق ا ســرتانيليا  الق 

نتمكن معظم املؤسسا  الصحفية العاملة يف البي ـة اإلليكرتونيـة مـن ال ـاد منـاذو أعمـال       

( مــن األفلـا للمؤسسـا  الصـحفية أن نسـع  لتــبين     3مناسـبة ومر ـة ومرحبـة حتـ  اآلن )    

يــرادا  واحــد  منــاذو أعمــال قائمــة علــ  اليــرادا  متعــددة بــدً  مــن ا عتمــاد علــ  مصــدر ال     

(  أن وة عواما عديدة نؤةر يف قابليـة اجلماـور للـدفع    4) فقط

ــاجلماور      ــة لاصــة ب ــوى، بعلــاا يعــود ملــتغريا  ديوقرافي ــا ا ت مقاب

، والن مل جتر دراسا  كافية نستكشف اجتاها  ودوافـع اجلماـور الزاء المكانيـة    
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( مــن أهــم العوائــق الــ  نقــف أمــام ســاح منــاذو األعمــال اجلديــدة  5وى )الــدفع مقابــا ا تــ

والقائمــة علـــ  الـــدفع مقابـــا ا تـــوى، هـــو انتشـــار ةقافـــة ةانيـــة األلبـــار املتـــوافرة علـــ   

اإلنرتنـــــت، يف مقابـــــا و ـــــود قابليـــــة للـــــدفع  تويـــــا  ألـــــرى مـــــن بيناـــــا ا تـــــوى          

يــت العديــد مــن الدراســا  حــول     ( بينمــا أ ر6) الرتفياــي

استعداد املستالكني للدفع مقابـا اخلـدما  واملنتلـا  الرقميـة الـ  يتحصـلون علياـا عـرب         

اإلنرتنــت، بيــد أن هــب  الدراســا  مل نقــدم خدلــة كافيــة حــول مــدى اســتعداد املســتالكني    

د للـدفع  للدفع مقابا السلع واخلدما  اإلع مية الرقمية وعل  و ه التحديد مـدى ا سـتعدا  

ــ  اإلنرتنــت )   ( بينمــا عــدد  هــب  الدراســا    7(. )مقابــا قــراءة الصــحف عل

العديد من العواما املؤةرة عل  هبا ا ستعداد، ال  أناا للصت لنتائل متناقلة

  ،

عـامً  ، وصـنفتاا الىل    17 فعلـ  سـبيا املثـال حـدد  دراسـة )      

(   نــزال الصــحف 8عوامــا لاصــة باملســتال  وألــرى لاصــة بــاملنتل و عوامــا اقتصــادية. )  

ة قــرف األلبــار يف نوا ــه مشــك   نتعلــق بكيفيــة الدار  يف البي ــة اإلليكرتونيــةالعاملــة

العصـر الرقمـي، وكيـف جتـاوب الصـحفيني مـع اجلماـور أون  يـن )         

( قلــة الدراســا  الــ   9)( ) )،

نناولت أوضاع أدوار الصـحفيني اجلديـدة يف العصـر الرقمـي، والعوامـا املـؤةرة علـ  عملـام         

( قلــة عــدد الدراســا  الــ  اهتمــت بتحليــا   9)  تمــاعي واجلماــور مثــا وســائا التواصــا ا 

  يو ـد انفـا    ( 10) )ودور اجلماـور يف صـناعة األلبـار.   حمتوى األلبار يف العصر الرقمي 

بـــني األكـــادييني واملانـــيني حـــول أفلـــا منـــاذو األعمـــال وأكثرهـــا م ئمـــة للمؤسســـا   

نتـــوافر مثـــا هـــب  الدراســـا  يف العـــامل  الصـــحفية العاملـــة يف البي ـــة الرقميـــة، يف وقـــت  

العربي، وهو ما يقتلي ا هتمام باا.

ونكشف مرا عة الدراسا  السابقة عن قلة الدراسـا  األكادييـة ا ـدودة الـ  أ ريـت      

عل  اجتاها  الصحفيني الزاء مناذو األعمـال امل ئمـة إلدارة العمـا الصـحفي واإلع مـي يف      

ــة، ونصــورانام ال   ــة الرقمي ــا يف دعــم      البي  ــ   ــب ا ســتناد الليا ــدلا ال ــرادا  ال زاء أهــم الي

املؤسسا  الصحفية، والن اهتمت بعض الدراسا  بتقصي مدى قبول اجلماور للدفع مقابـا  

ا صول عل  اخلدما  اإللبارية الرقمية، ووبيعة العواما الـ  نـؤةر علـ  قابليـة اجلماـور      

الصـحفيني ألدوارهـم املانيـة يف  ـا     للدفع  ، كما اهتمت دراسا  ألرى بتحليا نصـورا   
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التحو   الرقمية، أكثر من اهتماماا بتحليا نصورانام لكيفيـة مسـاعدة الصـحافة علـ      

جتاوز حتديا  هب  التحو  . كما أن معظم الدراسا  السابقة نعاملت مع وسائا اإلعـ م  

الرقميــة، التقليديــة بشــكا عــام، ماملــة نكنولو يــا وســائا اإلعــ م اجلديــدة واخلــدما   

وال  نوسع من قدرة اجلماور عل  التواصا عرب العديد من املنصا  اإلليكرتونية، ونسـع   

هــب  الدراســة الىل ســد الفلــوا  املتعلقــة بتصــورا  الصــحفيني الزاء منــاذو األعمــال املناســبة  

للصــحافة يف البي ــة الرقميــة، ومصــادر الــدلا الــ  يكــن أن نســع  لتنميتاــا، وذلــ  مــن   

ا منالي ءـب  التصـورا ، اسـتنادًا ملـا أسزنـه بعـض الدراسـا  السـابقة يف دول         ل ل حتلي

ألرى ويف ةا   اقتصاديا /الدارة وسائا اإلع م والتسويق، فلً  عن التقارير وأحبـاث  

املؤسسا  األكاديية واملانية.

 مشكلة الدراسة:
باة نقريبــًا، بنــاء  علــ  بينمــا نطبــق معظــم املؤسســا  اإلع ميــة الغربيــة منــاذو أعمــال متشــا 

جتارباــا وتارســاناا ونعام ناــا مــع البي ــة اإلليكرتونيــة، و ــا يتفــق مــع نظماــا السياســية  

وا قتصـادية وواقعاـا اإلع مـي، ووبيعـة مجاورهــا والمكانيانـه املاديـة املرنفعـة نسـبيًا عــن         

و أعمـال رقميـة   قريها من اإتمعا ، مل نطور معظم املؤسسا  اإلع مية العربية بعد مناذ

لاصــة باــا، يف  ــا حداةــة انتقاءــا للبي ــة اإلليكرتونيــة، ونطبيقاــا لــبا  منــاذو األعمــال     

املستددمة يف البي ة التقليدية، بالرقم من حـدوث حتـو   كـبرية يف املمارسـا  اإلع ميـة      

الرقمية، ويف عادا  اسـتددام اجلماـور واسـتا كه لوسـائا اإلعـ م التقليديـة والرقميـة،        

ــ  تارســة أدوارهــا          ــدرناا عل ــا، وق ــدد بقائا ــدة، نا ــا  عدي ونعــرض هــب  املؤسســا  ألزم

اإلع ميــة واإتمعيــة، ويف وقــت يكــن أن يلعــب فيــه اجلماــور دورًا حيويــًا يف البقــاء هــب     

املؤسسا  علـ  قيـد ا يـاة، ويف زيـادة اليراداناـا املاديـة، فمعظـم هـب  املؤسسـا    نعـرف           

فيني العــاملني باــا، ملعــامل واقــع الصــحافة العربيــة يف العصــر   الكــثري عــن نصــورا  الصــح 

الرقمــي، والتحــديا  الــ  نوا ــه الصــحافة العربيــة يف العصــر الرقمــي، ومنــاذو األعمــال      

امل ئمة للصحافة العربيـة يف العصـر الرقمـي، وأهـم مصـادر اليـرادا  الـدلا الـ   ـب أن          

تقبا الصـحافة العربيـة يف العصـر الرقمـي،     نسع  الصحافة العربية لتنميتاا، ونوقعانام ملس

وا لول ال  يكن أن نو فاا الصحافة املطبوعة ملوا اة حتديا  العصر الرقمي.

يف ذا  الوقـت   نــزال القــرارا  املتعلقـة ب نبــاع منــوذو أعمـال مــا عــن قـري ، مرتوكــًا بيــد     و

عمـًا حكوميـًا، يف   السلطا  السياسـية يف معظـم هـب  الـدول، باعتبـار أن معظماـا يتلقـ  د       
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 ا قياب و ود نصـور واضـح لـدى معظـم املسـؤولني عـن املؤسسـا  اإلع ميـة العربيـة عـن           

األنــواع واألشــكال املدتلفــة لنمــاذو األعمــال الــ  يكــن أن نــنظم عمــا هــب  املؤسســا ،   

واملدى البي يكن أن يساهم فيه اجلماور والصحفيون يف الساح هب  النماذو. 

راســة يف قلــة الدراســا  العربيــة الــ  نناولــت واقــع ومظــاهر الصــحافة   ونتمثــا مشــكلة الد

العربيـة ونصـورا  الصــحفيني العـرب لطبيعــة التحـديا  الـ  نوا ااــا وكيفيـة موا اتاــا،       

فلــً  عــن نركيــز الدراســا  الســابقة علــ  حتليــا اجتاهــا  اجلماــور الزاء منــاذو األعمــال  

مقابـا قـراءة هـب  الصـحف أون  يـن، بيـد        املناسبة للصحف ومدى المكانية قيامام بالدفع

أناا مل ناتم كثريًا بالتعرف عل  نصورا  صانعي املادة اإلع مية مـن الصـحفيني الزاء هـب     

النمــاذو ، واقتصــار معظــم الدراســا  الســابقة علــ  حتليــا الواقــع أو حتديــد األدوار املانيــة   

 لـروو الصـحافة مـن    للصحفيني ، أكثر من استعراض حلول ومنـاذو يكـن أن نسـاعد يف   

ــربط بــني الدراســا  الصــحفية        ــة ال ــة الىل خلي أزمتاــا، كمــا نفتقــر معظــم الدراســا  العربي

وقريها من الدراسا  يف ةا   ألرى ذا  صلة باإلع م والصحافة مثا الدراسا  املعنية 

بتسويق والدارة الصحف، كما مل نتناول النماذو ا قتصادية الـ  يكـن أن نفيـد يف وـرح     

ارو  ديدة ألزمة الصحافة، ورؤية الصحفيني ءب  النماذو.خم

نوعية الدراسة:
نقــع هــب  الدراســة يف الوــار منــط الدراســا  الوصــفية التحليليــة، حيــأ نســع  الىل نوصــيف  

نصــورا  الصــحفيني ملعــامل واقــع الصــحافة العربيــة يف العصــر الرقمــي، والتحــديا  الــ       

ي، ومنـاذو األعمـال امل ئمـة للصـحافة العربيـة يف      نوا ه الصحافة العربيـة يف العصـر الرقمـ   

العصــر الرقمــي، وأهــم مصــادر اليــرادا  الــدلا الــ   ــب أن نســع  الصــحافة العربيــة           

لتنميتاا، ونوقعانام ملستقبا الصحافة العربية يف العصر الرقمي، وا لـول الـ  يكـن أن    

نتوقـــف عنـــد حـــدود  و نو فاـــا الصـــحافة املطبوعـــة ملوا اـــة حتـــديا  العصـــر الرقمـــي.

موضــوعاا أو ةــرد استكشــاف عناصــر الظــاهرة وأبعادهــا وحــدودها، والمنــا نتعــدى ذلــ  

 اولة البحأ يف عوامـا و ودهـا وأسـباباا، وربطاـا بسـياقاا األكثـر سـوً ، سـواء علـ           

صـــعيد العوامـــا البنيويـــة والتنظيميـــة والـــ  أفرزناـــا، أو العوامـــا اإتمعيـــة الـــ  أد  الىل  

ونزايد حدناا. نفاقاما
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تساؤالت وفروض الدراسة:
أوً : نساؤ   الدراسة

( ما نصورا  الصحفيني ملعامل واقع الصحافة العربية يف العصر الرقمي 1)

( ما التحديا  الـ  نوا ـه الصـحافة العربيـة يف العصـر الرقمـي يف نصـورا  الصـحفيني         2)

العرب 

 ئمة للصحافة العربية يف العصر الرقمي نصورا  الصحفيني لنماذو األعمال امل( ما 3)

( مــا نصــورا  الصــحفيني ألهــم مصــادر اليــرادا  الــدلا الــ   ــب أن نســع  الصــحافة    4)

العربية لتنميتاا 

( ما نوقعا  الصحفيني بشنن مستقبا الصحافة العربية يف العصر الرقمي 5)

املطبوعــة علــ  موا اــة ( مــا ا لــول الــ  يقــرتح الصــحفيون نو يفاــا ملســاعدة الصــحافة  6)

حتديا  العصر الرقمي 

ةانيًا: فروض الدراسة:

وة نصور قامض لدى الصحفيني العرب عـن وبيعـة النمـاذو ا قتصـادية املناسـبة للصـحافة        (1

يف العصر الرقمي.

ييــا معظــم الصــحفيني الىل نــبين نوليفــة مــن عــدة منــاذو اقتصــادية ولــيك منوذ ــا  واحــدًا       (2

تمرار يف العصر الرقمي.ملساعدة الصحافة ل س

ــدفع مقابـــا القـــراءة أون  يـــن، ووســـائا التواصـــا           (3 ــا يثـــا عـــدم قابليـــة اجلماـــور للـ بينمـ

ا  تمــاعي، أكــرب حتــديا  الصــحافة ملوا اــة أزمتاــا، ف نامــا يــث ن أبــرز العوامــا الــ    

يكن أن نساعدها عل  اخلروو من أزمتاا ا قتصادية يف نصور الصحفيني.

بة ةقة الصحفيني يف المكانية دعم اجلماور للتدل" من أزمتاـا ا قتصـادية،   بينما نزيد نس (4

نقا نسبة ةقتام يف المكانية أن نساعد اإليرادا  اإلع نية عل  جتاوز هب  األزمة.

اإلوار املنالي واإل رائي للدراسة:

مـة  نستددم هب  الدراسة منال املسح اإلع مي، باعتبار أنه من أكثر منـاهل البحـوث م ء  

لنمط الدراسا  الوصفية، حيأ يسمح هبا املنال للباحأ بتصميم أدوا  ونطبيـق أسـاليب   

ــاهرة      ــلة بالظـ ــا  ذا  الصـ ــا  واملعلومـ ــن البيانـ ــن مـ ــع أكـــرب قـــدر تكـ ــه مـــن مجـ لكنـ

املدروسة، والمكانية نصنيف هب  البيانا  واملعلوما  وحتليلياا، واخلـروو مناـا  ؤشـرا     
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عل  الظاهرة بقدر من الدقة واملوضـوعية. وقـد اسـتددام    كمية يكن من ل ءا ا كم 

الباحأ هبا األسلوب يف مجع البيانا  واملعلوما  واآلراء ال  ورحاا الصـحفيون مـن عينـة    

الدراسة حول عناصر الظاهرة املدروسة، من ل ل استمارة ا ستقصاء وبقاا مع عينـة مـن   

صــحفيني لواقــع الصــحافة العربيــة ،    الصــحفيني. ويفيــد هــبا املــنال يف ننــاول نصــورا  ال     

والتحديا  ال  نوا ااـا ، ومنـاذو األعمـال امل ئمـة للصـحافة العربيـة يف العصـر الرقمـي،         

وأهــم مصــادر اليــرادا  الــدلا الــ   ــب أن نســع  الصــحافة العربيــة لتنميتاــا، ونوقعــانام  

فاـا الصـحافة   ملستقبا الصـحافة العربيـة يف العصـر الرقمـي، وا لـول الـ  يكـن أن نو        

املطبوعــة ملوا اــة حتــديا  العصــر الرقمــي . كمــا يرصــد البحــأ و لــا الظــاهرة بشــكا  

علمي منظم من لـ ل نقصـ  أبعادهـا والعوامـا املـؤةرة فياـا وفـق نصـورا  الصـحفيني مـن           

ناحية وواقع الصحافة يف العامل العربـي مـن ناحيـة ةانيـة، ويف ضـوء الدراسـا  األكادييـة        

ــة الــ  أ رناــا العديــد مــن املؤسســا  الدوليــة، ولاصــة مؤسســة     الســابقة واملســو ح امليداني

رويرتز، وما   نطرحه من مناذو أعمال إلدارة اإلنتاو الصحفي يف العصـر الرقمـي. كـبل     

يســتددم الباحــأ أســلوب املقارنــة املناليــة بــني عناصــر الظــاهرة املدروســة وجتلياناــا يف         

  ومســتقبا الصــحافة يف العصــر الرقمــي، و ــا  نصــورا  ونوقعــا  الصــحفيني الزاء حتــديا 

يساعد يف التعمق يف حتليا الظاهرة. 

أدوات جمع البيانات املستخدمة:
ــاء،     ــع البيانـــا ، ونتمثـــا يف صـــحيفة ا ستقصـ اعتمـــد  الدراســـة علـــ  أداة رئيســـية جلمـ

انيـة  باعتبارها األداة األكثر م ءمة يف مثا هبا النمط من الدراسا ،  ا نتيحـه مـن المك  

مجــع أكــرب قــدر تكــن مــن البيانــا  واملعلومــا  عــن عناصــر الظــاهرة أو اإلشــكالية          

املدروســة، وكــبل  المكانيــة نصــنيف هــب  البيانــا  واملعلومــا  وحتليلــاا واخلــروو مناــا     

 ؤشــرا  كميــة، لكــن الباحــأ مــن ا كــم علــ  الظــاهرة املدروســة بقــدر مــن الدقــة    

صـحيفة ا ستقصـاء، مراعيـًا شـروواا املوضـوعية،      واملوضوعية. وقد قام الباحأ بتصـميم  

ومستلامًا من ل ءا عناصر مشـكلته البحثيـة وحـدودها، وأهـداف الدراسـة ونسـاؤ ناا،       

وقد   نرمجة كا ذل  يف عدد من األسـ لة واملؤشـرا ، الـ  نـؤدي يف الناايـة الىل حتقيـق       

ء الــ  اســتادفت  أهــداف البحــأ واإل ابــة عــن نســاؤ نه.  ونلــمنت صــحيفة ا ستقصــا       

ــي،      ــر الرقمـ ــة يف العصـ ــحافة العربيـ ــع الصـ ــامل واقـ ــحفيني ملعـ ــورا  الصـ ــ  نصـ التعـــرف علـ

والتحديا  ال  نوا ه الصـحافة العربيـة يف العصـر الرقمـي، ونصـورا  الصـحفيني لنمـاذو        
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األعمال امل ئمة للصحافة العربيـة يف العصـر الرقمـي، ونصـورا  الصـحفيني ألهـم مصـادر        

ال   ب أن نسع  الصحافة العربيـة لتنميتاـا، ونوقعـا  الصـحفيني بشـنن       اليرادا  الدلا

مستقبا الصـحافة العربيـة يف العصـر الرقمـي، وا لـول الـ  يكـن أن نو فاـا الصـحافة          

املطبوعة ملوا اة حتديا  العصر الرقمي.

اإلطار الزمني للدراسة
زمين ليشـما الفـرتة ا اضـرة    نعد هـب  الدراسـة مـن الدراسـا  اآلنيـة الـ  يتـد الوارهـا الـ         

ال  أ ريت فياا الدراسة، ما بـني بلـورة مشـكلتاا البحثيـة، وحتديـد أهـدافاا ونسـاؤ ناا        

الرئيسة، مرورًا بكافة مراحا مجع البيانا  واملعلوما  ذا  الصـلة  وضـوعاا، ونصـنيف    

بنورها املعرفيـة   هب  البيانا  واملعلوما  وحتليلاا، وانتااء ب عداد نقريرها الناائي اخلاص

ــد  هــب  الفــرتة مــا بــني شــاري ديســمرب        ــة. وقــد امت ــة ونتائلاــا التطبيقي ــة واملنالي والنظري

.2020، وأقسطك 2019

مجتمع الدراسة: 
( 50مفـردة مـن الصـحفيني العـاملني بدولـة اإلمـارا  )       161  نطبيق الدراسة عل  عينة مـن  

ربة الصــحفيني مــن عينــة الدراســة   (. وقــد ننوعــت مســتويا  لــ  21( والســعودية )90ومصــر )

وكبل  مسـتويانام اإلداريـة، حيـأ بلغـت نسـبة الصـحفيني الـبين   يقومـون  اـام الداريـة           

ــة متوســطة )    60) ــام الداري ــبين يقومــون  ا %( ونســبة الصــحفيني  20%( ونســبة الصــحفيني ال

%( . 35)%( ونسـبة األنـاث   65%( وبلغت نسبة البكور )20البين يقومون  اام الدارية أكرب )

% يعملـون يف صـحف   20% و80وبلغت نسـبة العـاملني يف صـحف مؤيـدة أو نابعـة للحكومـا        

لاصة. و  التيار هب  الدول لتقـارب منـاذو الدارة وملكيـة الصـحف فياـا، وحصـوءا علـ         

دعــم ســواء مــن ا كومــة أو  اــا  لاصــة، فلــً  عــن نشــابه  ــروف نعرضــاا ألزمــا         

ــد    ــع معـ ــة، ونرا ـ ــادية وماليـ ــة     اقتصـ ــ  البي ـ ــا علـ ــود معظماـ ــن و ـ ــً  عـ ــا، فلـ   نوزيعاـ

ا ليكرتونية، والن مل نفعا لاصية ا شـرتاكا  ا ليكرتونيـة بعـد، واسـتادفت الدراسـة      

التعرف عل  التصورا  العامة للصحفيني الزاء قلايا البحأ، دون السعي ملعرفة نبـاين هـب    

فاءـدف هـو رصـد نصـورا      التصورا  حبسـب املـتغريا  الديوقرافيـة ءـؤ ء الصـحفيني،      

الصحفيني بصفة عامة الزاء واقـع وحتـديا  ومسـتقبا الصـحافة العربيـة يف العصـر الرقمـي.        

ــحفيني   نوزيـــع اســـتبانة مطبـــوع وألـــرى         ــافة الىل املقـــاب   الشدصـــية مـــع الصـ وباإلضـ

 اليكرتوني،
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أساليب التحليل املستخدمة 
عاجلـة البيانـا  وحتليلـاا، مـن لـ ل      قام الباحأ باستددام أسلوب التحليا اإلحصائي يف م

للتعــرف علــ  اجتاهــا  ونصــورا  ودوافــع الصــحفيني الزاء واقــع ، ا سـتعانة بربنــامل  

الصحافة العربية والعواما املؤةرة فياا ومناذو األعمال املناسبة ءا.

لقيـاس مـدى    2ونتمثا هب  املعام   يف حسـاب التكـرارا  والنسـب امل ويـة، والتبـار كـا      

 ود ع قة ارنباوية بني بعض املتغريا  ا مسية قري الرنبية واملـتغريا  األلـرى املدروسـة،    و

للتعــرف علــ  نــنةري بعــض العوامــا علــ        كمــا   نطبيــق معامــا ا  ــدار    

ــي.       ــال املناســبة للصــحف يف العصــر الرقم ــا    اجتاهــا  الصــحفيني الزاء منــاذو األعم كم

ي املعلمـي ك وركـك وا س لدراسـة الفـرو  اإلحصـائية بـني       استددام ا لتبـار ا حصـائ  

بعــض املــتغريا  الديوقرافيــة اخلاصــة بــاملبحوةني مــن حيــأ و اــة نظــرهم جتــا  بعــض           

العبارا  واملؤشرا  املتعلقة جبوانب من الدراسة.

كمـــا   ا ســـتعانة  عامـــا األهميـــة النســـبية 

يولياـا اجلماـور   لقياس األهمية الـ    

ــب املؤشــرا ، وقــد           ــر مــن قريهــا، وفقــا لرتني ــة بالظــاهرة أكث ــبعض املؤشــرا  املتعلق ل

 5الىل  1( الوزن النسـا علـ  مقيـاس مكـون مـن       استددام املعادلة التالية، حيأ لثا ) 

(  ( أعلـي نرنيـب أو در ـة، و )    األكثـر أهميـة. ولثـا )     5األقا أهمية و  1حيأ لثا 

امجــالي العينــة. ويــتم حتويــا مســتوى األهميــة اخلمــك الــي قــيم نســبية، حيــأ نعتــرب      لثــا 

، ومـا بـني القويـة واملتوسـطة     ≥يف حـال )  األهمية قوية

(، و نكـون  ≥( ونكـون متوسـطة  )  ≥)  

ــا بــني املتوســطة واملندفلــة     (، ونكــون ≥)م

( ≥مندفلة)

كما   نطبيـق بعـض األسـاليب اإلحصـائية مثـا التحليـا العـاملي، حيـأ   ال ـراء حتلـيً            

استكشــافيًا للبيانــا ، بتطبيــق التبــار 

ام ، ولــت استكشــاف مصــفوفة البيانــا  باســتدد 

ــون الــــرئيك )    ــا املكــ ( و) حتليــ

ــتددام )  ــق )  (، وباســــــ ــبل    نطبيــــــ (، وكــــــ

أو أعلـ ، مـع مراعـاة     0.25. و  حتميا العبارا  عند مسـتوى  (  ستوى 
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وامــا فرعيــة.. وبعــد مجــع  ال  يقــا مــا يتلــمنه أي عامــا عــن ة ةــة عناصــر أو عبــارا  أو ع   

( لقيــاس ا نســا  الــداللي البيانــا    اســتددام ألفــا كرونبــا  )

( لتصورا  الصحفيني عن أوضاع الصحافة العربية يف العصر الرقمي، وبلغت قيمته )

. و لتبــار فــروض 0.70واعتـرب  قيمــة املعامــا مقبولــة عنــدما نكــون مســاوية أو أكــرب مــن  

ــ ــدرة  البحـ ــة املقـ ــام   املعياريـ أ،   فحـــ" املعـ

fi وقيم ، .

وفيما يتعلق ب  راءا  الصد  والثبا : 

لثلت ال راءا  الصد  يف مرا عة التعريفا  اإل رائيـة للبحـأ وف انـه، وعـرض ا سـتبانة       

ــ  ةموعــة مــن ا كمــني يف ةــال اإلعــ م والصــحافة لتحد     ــاس   عل ــ  قي ــد قــدرناا عل ي

متغريا  الدراسة وحتقيقاا ألهدافاا، وال راء التعدي   املناسبة، حيأ لـت مراعـاة عـدد    

من امل حظا  مناا: نقليا عدد األس لة وا ستغناء عن بعلاا، والضافة بعـض اخليـارا  يف   

األســ لة متعــددة ا لتيــارا ، وحــبف األســـ لة قــري ذا  الصــلة باءــدف الــرئيك للبحـــأ.         

ولقياس الثبـا ، التـار البـاحثون وريقـة ا سـتقرار الـ  نشـري الىل انفـا  النتـائل مـن لـ ل            

ــ  ا ســتبانة العــادة        ــ  فرتنــني، حيــأ   الطلــب مــن عشــرة مبحــوةني أ ــابوا عل القيــاس عل

اإل ابــة علياــا بعــد مــرور أســبوعني، و  حســاب معامــا ا ســتقرار يف نطبيــق ا ســتمارة          

ا    حساب معاما ا ستقرار بالنسبة لكا مبحوث حسب معادلة الفعلي، و قارنة اإل اب

% وهي نسـبة ةبـا  مقبولـة    90هولتسي. ومن ل ل نطبيق املعادلة عل  املبحوةني ، وصا الي 

 يف حبوث اإلع م.
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 نتائج الدراسة
نصورا  الصحفيني لواقـع وحتـديا  الصـحافة العربيـة يف العصـر الرقمـي والعوامـا املـؤةرة          (1

فياا
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( عـن أن رصـد الصـحفيني العـرب ملعـامل واقـع الصـحافة يف        1نكشف قـراءة اجلـدول رقـم )   

العصــر الرقمــي، نلــمن حتديــدًا ملســببا  أزمــة الصــحافة، والــبعض األلــر مــنام وـــرح           

الواقع، و ا يساعد عل  اخلـروو مـن أزمـة الصـحافة     نصورا  لكيفية العادة نشكيا هبا 

ونيســري نعاوياــا مــع متطلبــا  العصــر الرقمــي.  ونراوحــت مســببا  أزمــة الصــحافة العربيــة  

وال  نشكا واقعاا يف العصر الرقمي يف نصور الصحفيني، ما بـني أسـباب نر ـع لبهنيـة     

نلــاح وســائا التواصــا وعــادا  اجلماــور العربــي يف التعامــا مــع الصــحف، وبعلــاا ير ــع ل

ا  تماعي يف  بب مجاور الصحف ءا، ولقلة اإليرادا  اإلع نيـة، والـبعض األلـر ير ـع     

لطبيعة منوذو األعمال ال  نتبعاـا الصـحف العربيـة، وللسياسـا  واملعاجلـا  التحريريـة يف       

الصــحف العربيــة، وللتمويــا ا كــومي، وأســباب ألــرى مر عاــا وبيعــة ونوعيــة ماــارا      

   الصحفيني العرب.ومؤه

ففيما يتعلق باألسباب الفرعية املرنبطة ببهنية وعادا  اجلماـور يف التعامـا مـع الصـحف،     

 ار  اجتاها   لدى الصحفيني ءب  األسباب، و اء يف صدارناا اعتيـاد اجلماـور العربـي    

ا صول عل  األلبار بشكا ةـاني، تـا يعـو  سـاح فكـرة الـدفع مقابـا الصـحف أون         



 

 

 

 

38 

(، و سـتوى أهميـة   ( وبنهمية نسبية بلغت )ن،  توسط حسابي بلغت نسبته )  ي

ــا         ــه يتقب ــي   جتعل ــور العرب ــة اجلما ــاد،  ن هــا أن ذهني ــاس ألاســي األبع ــ  مقي مرنفــع عل

ــغ مــالي مقابــا قــراءة الصــحف أون  يــن  توســط حســابي بلغــت نســبته )         فكــرة دفــع مبل

و ســتوى أهميــة مرنفــع، ومــن بــني األســباب الــ        (، ( وبنهميــة نســبية بلغــت )  

يكناـا أن نتـربع   هـي الـ    قلة من اجلماورأن  نراوحت أهميتاا ما بني املتوسط واملرنفع،

 توسط حسابي بلغت نسبته )  للصحف أو نشرتص فياا من أ ا استمرار نوا دها أون  ين

ة لللماور   لكنه مـن الـدفع   اإلمكانيا  املالي(،  وأن ( وبنهمية نسبية بلغت )

( وبنهميـة نسـبية بلغـت     توسـط حسـابي بلغـت نسـبته )      مقابا قراءة األلبار أون  ين

لــوف اجلماــور مــن الــدفع أون  يــن يعــو  نطبيــق فكــرة الــدفع    باإلضــافة الىل أن  (، )

(، ( وبنهميـة نسـبية بلغـت )    توسـط حسـابي بلغـت نسـبته )      مقابا قراءة األلبـار 

)كم املبلغ املفروض دفعه( هو ما  دد المكانيـة دفـع اجلماـور ملـا يقـرأ  أون  يـن مـن        وأن 

باإلضـافة الىل أن   (،( وبنهمية نسبية بلغت ) توسط حسابي بلغت نسبته )  عدمه

ــن يقبــا بفكــرة الــدفع مقابــا القــراءة       ــم ل  اجلماــور   ياــتم كــثريًا  تابعــة األلبــار ومــن ة

(  ( وبنهمية نسبية بلغت )ابي بلغت نسبته )  توسط حس

ــدور وســائا التواصــا           ــق ب ــا يتعل ــة م ــ  نشــكا واقــع الصــحافة العربي ــا ال ــني العوام ومــن ب

ا  تماعي يف أزمة الصـحافة العربيـة، حيـأ  اـر  اجتاهـا  مؤيـدة لـدى الصـحفيني الزاء         

 صـداقية أكـرب     حتظـ  ألبار الصحف واملؤسسا  اإلع ميـة هب  األسباب، فقد رأوا أن 

( وبنهمية نسبية بلغـت   توسط حسابي بلغت نسبته )  عن وسائا التواصا ا  تماعي

 ـببت ءـا قطاعـًا كـبريًا مـن مجاـور        كما أقروا بنن وسائا التواصا ا  تمـاعي (،)

(، ( وبنهميــة نســبية بلغــت ) توســط حســابي بلغــت نســبته )   الصــحافة املطبوعــة

نتشــار وســائا التواصــا ا  تمــاعي  ــد مــن فكــرة قبــول     وى أهميــة مرنفــع، وأن ا و ســت

( وبنهمية نسبية بلغـت   توسط حسابي بلغت نسبته )  ،اجلماور للدفع مقابا القراءة

كمـا  اـر  اجتاهـا  ال ابيـة      وقد  ـاء  هـب  العوامـا  سـتوى أهميـة مرنفـع.       (،)

ا التواصا ا  تمـاعي وحمركـا  البحـأ ننـتق" مـن      لدى الصحفيني الزاء القول بنن وسائ

( وبنهميــة نســبية بلغــت ) ا قــو  املاديــة للصــحف،  توســط حســابي بلغــت نســبته )  

.)
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ومن بني العواما ذا  الصلة بتنةري اإلع ن عل  أوضاع الصحافة العربية،  اـر  اجتاهـا    

 ـه الوسـائا اإلع ميـة هـو كيفيـة      التحدي الـبي يوا ال ابية لدى الصحفيني الزاء القول بنن 

( وبنهميـة نسـبية بلغـت     توسط حسابي بلغت نسبته )   بب اإلع نا  ا ليكرتونية

ــة مرنفــع، والىل  ) ــنني مــؤلرًا باجتــا  منصــا  وســائا     (، و ســتوى أهمي نغــري مــزاو املعل

ــر مــن الصــحف املطبوعــة     ــة أكث  ( توســط حســابي بلغــت نســبته )    التواصــا ا ديث

(، و ستوى أهمية مرنفع أيلًا. وبنهمية نسبية بلغت )

ــنةري منــاذو األعمــال املتبعــة يف الصــحافة العربيــة،  اــر         ومــن بــني العوامــا ذا  الصــلة بت

اجتاها  ال ابية، وذا  مستوى أهمية مرنفعة لدى الصحفيني الزاء بعض هب  العوامـا ومـن   

ا شــرتاكا  علــ   با عتمــادالصــدور  يف اســتمرار وســائا اإلعــ م   بيناــا عــدم المكانيــة  

(، ( وبنهميـة نسـبية بلغـت )    توسـط حسـابي بلغـت نسـبته )     ا ليكرتونيـة فقـط  

قطـاع كـبري مـن     يف البعـاد  أسـام  ساولة الوصول الىل األلبار واملعلوما  بشكا ةـاني وأن 

(، ( وبنهمية نسـبية بلغـت )   توسط حسابي بلغت نسبته )  اجلماور عن الصحافة

نا حـة لتشـليع اجلماـور    أعمـال  الصحف العربيـة مل نطـور بعـد منـاذو     ن ها ننكيدهم أن 

ــا القــراءة   ــدفع مقاب ــ  ال ــة نســبية بلغــت   توســط حســابي بلغــت نســبته )    عل ( وبنهمي

منـع اجلماـور مـن الوصـول الـي حمتـوى       كمـا اعتـربوا أن    (، و ستوى أهمية مرنفـع، )

ذا أهمية متوسطة، حيـأ بلغـت نسـبة     واقع الصحف )ال  بالدفع( يرتص انطباعًا سلبيًا عناام

. ( ( وأهمية نسبية بلغت )املتوسط ا سابي له )

وفيما يتعلق بالعواما ذا  الصلة بالسياسا  التحريرية للصـحف العربيـة،  اـر  اجتاهـا      

واملتوسط لدى الصـحفيني الزاء بعـض العوامـا     ال ابية، نراوح مستوى أهميتاا ما بني املرنفع

 بعــد عناــا قطاعــا  كــبرية مــن القــراء  أدم معايشــة الصــحافة ءمــوم اجلمــاهري  مناــا: أن عــ

قلبـة الكـم علـ     (،  وأن ( وبنهمية نسـبية بلغـت )   توسط حسابي بلغت نسبته ) 

ــف،  ــو ،   والكيـ ــحفي املشـ ــراو الصـ ــاب اإللـ ــة الكتا وقيـ ــا  وركاكـ ــعف املعلومـ ــة ضـ بـ

( املنافســة  توســط حســابي بلغــت نســبته )  دــرو الصــحافة املطبوعــة مــن  التحريريــة يأ

عدم حتديأ ألبـار النسـدة ا ليكرتونيـة للصـحيفة أوً      (، وأن وبنهمية نسبية بلغت ) 

(،،  توسـط حسـابي بلغـت نسـبته )     يقلـا فرصـاا يف  ـبب مجاـور ءـا      ، تـا بـنول 

(. وبنهمية نسبية بلغت )
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وفيمـا يتعلــق بتــنةري التمويــا ا كــومي علـ  الصــحافة العربيــة،  اــر  اجتاهــا  ال ابيــة   

  قين للصحف املؤيدة للحكومة عن التمويـا ا كـومي،   لدى الصحفيني الزاء القول بننه 

(، وبنهميـة   توسـط حسـابي بلغـت نسـبته )      حت  يف حـال نـوافر مصـادر دلـا ألـرى     

وكـبل  جتـا  القـول بـنن      وى أهمية مـا بـني املتوسـط واملرنفـع،    (، و ستنسبية بلغت )

 سيطرة ا كوما  علـ  الصـحف املطبوعـة ونـبين أوروحاناـا أفقـد الصـحف مصـداقيتاا        

(، و سـتوى أهميـة مـا    (، وبنهميـة نسـبية بلغـت )    توسط حسابي بلغت نسـبته )  

بني املتوسط واملرنفع،

 ــؤه   وماــارا  الصــحفيني،  اــر  اجتاهــا  ال ابيــة وفيمــا يتعلــق بالعوامــا املرنبطــة  

ا الية ملعظـم الصـحفيني   لكـنام مـن التعامـا       لدى الصحفيني الزاء القول بنن املؤه  

( وبنهميـة نسـبية بلغـت     توسط حسابي بلغت نسبته )  مع متطلبا  الصحافة الرقمية

قالبيـة  ع، وكـبل  الزاء القـول بـنن    (، و ستوى أهمية نرتاوح مـا بـني املتوسـط واملرنفـ    )

 توسـط   الصحفيني قري مبالني  ا يكتبونه ويعتربونه قري مفيد ءم وللقراء و  يعرب عـنام 

(، و سـتوى أهميـة نـرتاوح مـا بـني      ( وبنهمية نسـبية بلغـت )  حسابي بلغت نسبته ) 

املتوسط واملرنفع.   

ابيـة قويـة لـدى الصـحفيني جتـا  بعـض العوامـا        نشري النتائل السابقة الىل و ود اجتاها  ال 

ال  نرى أناا نشكا واقع الصحافة العربية، حيأ اعتربوها ذا  مستوى أهميـة مرنفـع يف   

وسائا التواصا ا  تماعي  ببت ءا قطاعًا كـبريًا  نشكيا هبا الواقع، ويف صدارناا أن 

لـدفع مبلـغ مـالي مقابـا      ، وعدم نقبـا ذهنيـة اجلماـور العربـي    من مجاور الصحافة املطبوعة

يثـــا حتـــديًا كـــبريًا   ـــبب اإلع نـــا  ا ليكرتونيـــةقـــراءة الصـــحف أون  يـــن، والىل أن 

نغري مزاو املعلنني مؤلرًا باجتا  منصـا  وسـائا التواصـا ا ديثـة أكثـر      للصحف، يف  ا 

اعتياد اجلماور ا صول عل  ألبار ةانية يعـو  سـاح فكـرة    ، وأن من الصحف املطبوعة

 يسـام يف ا ـد  وسـائا التواصـا ا  تمـاعي     ، وأن انتشـار دور  دفع مقابا قـراءة الصـحف  ال

، كمــا أن ســاولة ا صــول علــ  األلبــار  مــن فكــرة قبــول اجلماــور للــدفع مقابــا القــراءة  

، فلـً  عـن   ساح فكـرة الـدفع مقابـا قـراءة الصـحف      نعيق المكانية واملعلوما  اإانية،

وعـدم نطويرهــا لنمــاذو   ا سـتمرار يف الصــدور ،  يف عــ مالصـعوبا  الــ  نوا ـه وســائا اإل  

أون  يـن، وعـدم قـدرة الصـحف العربيـة       لتشليع اجلماور عل  الدفع مقابـا القـراءة   نا حة
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ــت للنظــر ننكيــد الصــحفيني أن ألبــار          ــا ا كــومي، ومــن امللف ــي عــن التموي ــ  التدل عل

ن وســائا التواصـــا  الصــحف واملؤسســا  اإلع ميــة   نــزال حتظــ   صــداقية أكثــر عــ        

ا  تماعي.

ومــن بــني املســببا  األلــرى ألزمــة الصــحافة والــ   ــاء  يف املســتوى الثــاني يف األهميــة يف  

نصــور الصــحفيني أن قلــة مــن اجلماــور هــي الــ  يكناــا نتــربع أو نشــرتص يف الصــحف          

ا ليكرتونيــة، نظــرًا للــعف اإلمكانــا  املاديــة لللماــور، وخلــوف اجلماــور مــن فكــرة     

فع ا ليكرتونــي، والىل أن املبلــغ املــادي املطلــوب دفعــه هــو الــبي  ــدد مــدى المكانيــة    الــد

ــد         ــة جتوي ــار، وقل ــدفع، فلــً  عــن عــدم اهتمــام اجلماــور  تابعــة األلب ــة اجلماــور لل قابلي

الصـــحفيني ألعمـــاءم ، وعـــدم معايشـــتام ءمـــوم اجلمـــاهري، وقصـــور بعـــض املعاجلــــا          

ــ  ا   ــار النســا    التحريريــة، وســيطرة ا كومــا  عل لصــحف املطبوعــة، وعــدم حتــديأ ألب

اإلليكرتونية للصحف، وعدم م ءمة مؤه   الصحفيني للعما يف البي ة الرقمية ، فلـً   

عن املتطلبا  املادية املكلفة لللماور للدفع مقابا ا صول عل  الصحف.

العصـر  الىل أن الصـحفيني يـرون أن الصـحافة نوا ـه عـدة حتـديا  يف        أيل ـا  ويشري مـا سـبق  

صـة كـبرية مـن مجاـور      الرقمي، سواء فيما يتعلـق باقتطـاع وسـائا التواصـا ا  تمـاعي      

ــة واإلع نيــة ءــب  الوســائا، أو مــن       ــة واملادي وســائا اإلعــ م، وانتااكاــا للحقــو  الفكري

ناحيــة الظــروف ا يطــة بــاجلماور، وعــدم اعتيــاد  علــ  الــدفع مقابــا القــراءة أون  يــن أو    

ــة  ــه املادي ــا التحــدي       لظروف ــاري، والن لث ــن مصــدر اللب ــر م ــا  ا شــرتاص يف أكث أو ملتطلب

األكـــرب يف كيفيـــة التيـــار أفلـــا وانســـب منـــوذو اقتصـــادي يكـــن أن يســـاعد يف للـــق 

ــة ءــب  الصــحف، مســتندة      ــرادا  متنوعــة وذا  ديوم ــال الي ــاهريي، ســواء   علــ  اإلقب اجلم

 .الع نانام عرب الوسائط الرقمية، وحتفيز املعلنني لنشر بالدفع أو التربع أو ا شرتاص
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 نصورا  الصحفيني لنماذو األعمال املناسبة للصحافة يف العصر الرقمي   (2

M T RII Rank I.L 

2.47 47.92* .82 1 H 

2.29 43.99* .76 2 H_M 

2.27 41.96* .75 3 H_M 

2.22 37.25* .73 4 H_M 

2.13 34.77* .70 5 H_M 

2.05 36.68* .68 6 H_M 

1.97 35.60* .65 7 H_M 

1.78 29.12* .59 8 H_M 

1.68 27.72* .55 9 H_M 

1.57 28.40* .52 10 H_M 

عـن أن معظـم الصـحفيني يتوقعـون اسـتمرار منـوذو القـراءة         (2رقـم ) نكشف نتائل اجلدول 

حيـأ   وعـدم التفـاء ،  صـامدًا   وبقائـه ،  اإانية للصـحف  

ــت قيمــة املتوســط ا   (، ( وقيمــة األهميــة النســبية )  ) للقــائلني بــبل    ســابيبلغ

اقــا  علــ  مقيــاس ة ةــي األبعــاد. ويف املقابــا، فــ نام يتوقعــون أن  و ســتوى أهميــة مرنفــع.

منــوذو التمويــا اجلمــاهريي املعتمــد علــ      النمــاذو ا قتصــادية الــ  يكــن نطبيقاــا هــو      

( وقيمـة األهميـة   املتوسط ا سـابي )  التربعا  واملساهما  اخلريية، حيأ بلغت قيمة

(  ستوى أهمية ما بني املتوسط واملرنفع، عل  مقياس ة ةي الـدر ا ، وهـو   النسبية )

أمر يبدو وبيعيًا يف  ا انتشار ا توى اإاني عل  اإلنرتنت، وعدم نطبيق معظم الصـحف  

ملؤسسـا  اإلع ميـة يف القنـاع    العربية ألية مناذو قائمة علـ  الـدفع، فلـً  عـن عـدم سـاح ا      

اجلماور باآلةار املرتنبة عل  الق قاا، وهو ما يظار يف اقتنـاع الصـحفيني بصـعوبة ا عتمـاد     

عل  التمويا اجلماهريي للصحف.
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واعتـــرب الصـــحفيون بـــاقي النمـــاذو علـــ  أناـــا نصـــنف مـــا بـــني مســـتويا  األهميـــة املرنفعـــة  

يعتمــد علــ  الشــراكة مــع وســائا التواصــا   النمــوذو الــبي واملتوســطة، و ــاء يف صــدارناا  

ا  تمــاعي ولويلــاا لــبعض املشــروعا  اإلع ميــة حيــأ بلغــت قيمــة املتوســط ا ســابي         

النموذو املعتمد علـ  لويـا اجلاـا  املا ـة     ن ها  (،( وقيمة األهمية النسبية ))

ســـابي مناـــا التمويـــا ا كـــومي ومســـؤولية الشـــركا ، حيـــأ بلغـــت قيمـــة املتوســـط ا 

يليــه نــوقعام بقــاء النمــوذو التقليــدي املعتمــد علــ    (، ( وقيمــة األهميــة النســبية ))

اإلع نـا  والتوزيــع ودعــم بعــض اجلاــا  )ســواء ا كوميــة أو اخلاصــة( حيــأ بلغــت قيمــة  

نعميم منـوذو    نوقع بعلاميليه (، ( وقيمة األهمية النسبية )املتوسط ا سابي )

بقــراءة بعــض املوضــوعا  ةانــًا والــبعض األلــر   لللماــور لــ ل الســماح مــن

 (،( وقيمة األهميـة النسـبية )   قابا مادي، حيأ بلغت قيمة املتوسط ا سابي )

بقراءة موضـوعا  حمـددة   وهو النموذو البي يسمح   يليه النموذو املقنن

حيـأ بلغـت قيمـة املتوسـط ا سـابي       ،ل شـرتاص  اجلماـور  بعدها يتم دعـوة ولفرتة حمددة، 

 ،، يليــه منــوذو ا تــوي املــدفوع (( وقيمــة األهميــة النســبية ) )

نـ   نـوقعام    (،( وقيمـة األهميـة النسـبية )   حيأ بلغـت قيمـة املتوسـط ا سـابي )    

حيـأ   خمتلفـة، شـكال  ونطبيقـه بن  بنن سيتم نعميم منوذو الدفع مقابا القـراءة  

نــ   نــوقعام بننــه (،( وقيمــة األهميــة النســبية )بلغــت قيمــة املتوســط ا ســابي )

منـوذو يعتمـد علـ  الـدفعا  الصـغرية مقابـا القـراءة، والمكانيـة اسـرتداد           سـيتم اسـتددام  

( األمــوال يف حــال عــدم الرضــا عــن ا تــوى، حيــأ بلغــت قيمــة املتوســط ا ســابي )    

(. همية النسبية )وقيمة األ

كمــا نكشــف نتــائل اجلــدول عــن فــرو  ذا  د لــة الحصــائية بــني الصــحفيني فيمــا يتعلــق     

بتصورانام لنمـوذو األعمـال املناسـب للصـحف يف البي ـة الرقميـة، حيـأ نراوحـت قيمـة )         

وهـو مـا يثبـت صـحة      (.وبد لـة معنويـة أقـا مـن     و ) ) ( مـا بـني   

ــق بتصــورانام      لقائــا بو ــود الفــرض ا ــة الحصــائية بــني الصــحفيني فيمــا يتعل فــرو  ذا  د ل

لنماذو األعمال املناسبة للصحافة يف العصر الرقمي

ويشـــري مـــا ســـبق الىل نعـــدد نوقعـــا  الصـــحفيني للنمـــاذو الـــ  يكـــن أن يـــتم اســـتدداماا  

 اـا ا قتصـادية  ونطبيقاا يف املستقبا كنماذو اقتصادية نساعد يف لروو الصحافة مـن أزمت 

والن نوقع معظمام بقاء منوذو القراءة اإانية للصحف،  عتياد اجلماور علـ  ذلـ ، وعـدم    
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ــراءة أون  يـــن. ال    ــا القـ ــم الـــدفع مقابـ ــا قابليـــة معظماـ ــائل ، كمـ ــري النتـ ــة نشـ ــة ةقـ الىل قلـ

ــ  مســاهمتام ونربعــانام، نظــرًا          ــاذو الــ  نعتمــد عل الصــحفيني يف مســاندة اجلماــور للنم

وهو ما يثبت عدم صـحة الفـرض الثالـأ    هم عل  القراءة اإانية للصحف أون  ين،  عتياد

بينما يثا عدم قابليـة اجلماـور للـدفع مقابـا القـراءة أون  يـن، ووسـائا         زئيًا، القائا أنه 

التواصا ا  تماعي، أكرب حتديا  الصحافة ملوا اة أزمتاا، ف ناما يث ن أبـرز العوامـا   

ــ  اخلــروو مــن أزمتاــا ا قتصــادية يف نصــور الصــحفيني   الــ  يكــن أن نســ  ، الذ اعدها عل

المكانية ا سـتفادة مـن النمـاذو املعتمـدة علـ        ار  اجتاها  ال ابية لدى الصحفيني الزاء 

ا عتماد عل  الدعم ا كـومي، وعـدم   أو  شراكا  سواء مع وسائا التواصا ا  تماعي 

، مـد علـ  اإلع نـا  والتوزيـع والـدعم اخلـار ي      التدلي عن النمـوذو التقليـدي املطبـق واملعت   

بينما مل يعط  الصحفيون أولوية للنماذو القائمـة علـ  نربعـا  ومسـاهما  اجلماـور. كمـا       

نكشــف النتــائل الســابقة عــن نقــارب نســب نــبين الصــحفيني لنمــاذو أعمــال متعــددة، فاــم     

ملسـاعدة الصـحافة    ، واحـداً ييلون الىل نبين نوليفة من عدة مناذو اقتصادية ولـيك منوذ ـا   

 .، وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني ل ستمرار يف العصر الرقمي

 نصورا  الصحفيني ألهم مصادر اليرادا  الدلا للصحف (3

M T Rank M  

10.36 4.037 10.89 1 

9.13 3.789 9.65 2 

8.09 3.467 8.64 3 

7.97 3.757 8.45 4 

7.73 3.577 8.10 7 

7.22 3.058 7.67 5 

6.60 3.106 7.08 6 

6.48 3.719 6.95 8 

5.65 3.236 6.17 9 

4.94 3.579 5.36 10 

3.92 2.764 4.41 11 

3.58 3.026 4.12 12 

2.97 2.392 3.51 13 
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( عــن أن الصــحفيني يــرون أن أبــرز مصــادر اليــرادا  الــدلا 3كشــف نتــائل اجلــدول رقــم )ن

فـرض رسـوم أو ضـرائب    ال  يكن ا ستعانة باا لتلاوز األزمة ا قتصادية للصـحافة هـي   

حيــأ بلغــت نســبة املتوســط ا ســابي  بســيطة علــ  اجلماــور لصــاه املؤسســا  الصــحفية،

العمـا علـ  زيـادة    (، ويف املرنبـة الثانيـة   نيـب ) ( ومتوسط الرت للقائلني ببل  )

ــع الصــحف    ــا  ونوزي ــبل       امجــالي مبيع ــائلني ب ــت نســبة املتوســط ا ســابي للق ــأ بلغ ، حي

ــة  ( ومتوســط الرتنيــب ) ) ــة الثالث ــ  دلــا مــن    (. ويف املرنب ا هتمــام با صــول عل

( ومتوســط بل  )، حيــأ بلغــت نســبة املتوســط ا ســابي للقــائلني بــ   مبيعــا  ا تــوى

ــة  وفـــ  املرنبـــة الرابعـــة  (،الرتنيـــب )  زيـــادة ا ســـتثمارا  يف ةـــا   قـــري الع ميـ

،  حيـأ بلغـت نسـبة املتوسـط ا سـابي للقـائلني       لزيـادة دلـا الصـحف    

ننشيط فكرة ا صول عل  منح ونربعا  (، ن   ( ومتوسط الرتنيب ) ببل  ) 

، حيــأ بلغــت نســبة املتوســط ا ســابي للقــائلني بــبل          مــن اجلماــور  

ــب ) ) ــط الرتنيـ ــ   ( ومتوسـ ــيط   (،نـ ــة/ ننشـ ــرتاكا  ا ليكرتونيـ ــيط ا شـ ننشـ

(  ، حيأ بلغت نسبة املتوسـط ا سـابي للقـائلني بـبل  )    العلوية يف املواقع الصحفية

، حيـأ بلغـت   بعض اخلدما  املدفوعةرعاية (، ن   ا صول عل  ومتوسط الرتنيب )

نفعيــا (، نــ   ( ومتوســط الرتنيــب )  نســبة املتوســط ا ســابي للقــائلني بــبل  ) 

، حيأ بلغت نسبة املتوسط ا سابي للقائلني بـبل   ا صول عل  املنح واملساهما  اخلريية

بلغـت نسـبة   ، حيـأ  اإلبقاء عل  الـدعم ا كـومي  (، ن   ( ومتوسط الرتنيب ))

املزيـد مـن   (، نـ   نشـر   ( ومتوسـط الرتنيـب )  املتوسط ا سابي للقائلني بـبل  ) 

، حيأ بلغت نسـبة املتوسـط    ظ  برعاية والبي ا توى املدفوع/ 

(،  نـ   ا صـول علـ  رعايـة مـن      ( ومتوسط الرتنيب )ا سابي للقائلني ببل  )

( ومتوسط  نية، حيأ بلغت نسبة املتوسط ا سابي للقائلني ببل  )الشبكا  اإلع 

(، ن   العما علـ  زيـادة اإلع نـا  التقليديـة،  حيـأ بلغـت نسـبة املتوسـط          الرتنيب )

ــبل  )  ــائلني بـ ــابي للقـ ــب )ا سـ ــط الرتنيـ ــريًا  (،( ومتوسـ ــ  والـ ــاد علـ ا عتمـ

( بة املتوســط ا ســابي للقــائلني بــبل  )    ، حيــأ بلغــت نســ   اإلع نــا  ا ليكرتونيــة 

(.ومتوسط الرتنيب )
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( ملعرفــة الفــرو  بــني اإموعــا  عنــد      وباســتددام معامــا فريــان )   

( وبدر ـة حريـة)   حساب املتغريا  بشكا نرانبيي، بلغت قيمـة )  

 ود فرو  ذا  د لـة بـني الصـحفيني    وهو ما يشري الي و ( و ستوى معنوية = 

فيما يتعلـق بتصـورانام حـول أبـرز مصـادر اليـرادا  الـدلا الـ  يكـن أن نسـع  الصـحف            

للحصول علياا أو زيادناا.  

ونشري النتائل السابقة الىل أن الصحفيني يرون ضرورة فـرض رسـوم أو ضـرائب بسـيطة علـ       

صول عل  دلا من مبيعـا  ا تـوى،   ،وا هتمام با  اجلماور لصاه املؤسسا  الصحفية

لزيادة دلا الصحف وهـي   وزيادة ا ستثمارا  يف ةا   قري الع مية 

ــة       ــة التقليديــة، ونكشــف عــن العطــاء الصــحفيني ألهمي ــًا مــن البي  اقرتاحــا  مســتمدة قالب

ط فكــرة ن هــا يف املرنبــة اخلامســة ومــا بعــدها الــدعوة لتنشــي  وأكــرب للنمــاذو التقليديــة،  

ا صول عل  منح ونربعـا  مـن اجلماـور، وننشـيط ا شـرتاكا  والعلـوية ا ليكرتونيـة        

والـبي   ،يف املواقع الصحفية، يلياا العما عل  ا صول علي دلـا مـن بيـع ا تـوى املـدفوع     

 ظ  برعاية من قبا بعض اجلاـا ، ونفعيـا ا صـول علـ  املـنح واملسـاهما  اخلرييـة ةـم         

م ا كـومي، يليـه ا صــول علـ  رعايـة لــبعض اخلـدما  املدفوعـة، ةــم        اإلبقـاء علـ  الــدع  

ا عتماد عل  اإلع نا  كمصدر للدلا سواء أكانت الع نـا  اليكرتونيـة أو نقليديـة أو    

 .رعاية من قبا الشبكا  اإلع نية

مـن ناحيـة وقـامض مـن ناحيـة       عـن سـيادة نصـور نقليـدي     (3( و )2نتائل اجلدول )ونكشف 

املناسبة للصـحافة يف العصـر الرقمـي     مناذو األعماللصحفيني العرب عن وبيعة بني ا ألرى

لـــرورة نســبة القــائلني ب   تنرا عــ ففيمــا يتعلــق بتصــورانام ملصــادر اليــرادا  الصــحف،       ، 

، علــ  الــرقم مــن أهميــة    منــاذو أعمــال مســتمدة مــن البي ــة اإلليكرتونيــة     ا عتمــاد علــ   

اا، والتلاوب مـع مقتلـيا  العصـر الرقمـي،     استكشاف المكانية نطبيقاا وا ستفادة من

نرنيــب الصــحفيني ملصــادر اإليــرادا  الــ  يكــن أن نعتمــد علياــا الصــحف،       كمــا أن 

ــة الرقميــة، و  نتصــف       نــت ءم كــثريًا مــع واقــع الصــحافة و  وبيعــة النمــاذو امل ئمــة للبي 

ــ  اجل     ماــور لصــاه  بالواقعيــة يف بعــض ا ــا   مثــا الــدعوة لفــرض رســوم أو ضــرائب عل

صــعوبة نطبيــق مثــا هــب  الفكــرة، والضــافتاا ألعبــاء علــ          ل ســواء املؤسســا  الصــحفية   

املدتلفـة يف دعـم هـب  الصـحف،      ابنشـكاء  املصادر اإلع نيـة وبالرقم من أهمية  اجلماور.

يف نرنيبام إليرادا  الصحف الـ  يـرون ضـرورة ننميتاـا،      بيد أناا  اء  يف مرانب متنلرة
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حة الفـرض الرابـع، اخلـاص بعـدم ةقـة الصـحفيني يف اإلع نـا  كمصـدر         وهو ما يثبت صـ 

مستقر ودائم لدعم الصحف، فلـً  عـن دعـونام ل هتمـام بتنميـة اليـرادا  يصـعب نفعيلـاا         

مـع   وننشيطاا مثا زيادة مبيعا  الصحف وا ستمرار يف ا عتمـاد علـ  الـدعم ا كـومي،    

وكبل  بينمـا يـرى الصـحفيون أن    حفي. ما قد يثله من ضغووا  وندل   يف العما الص

وســائا التواصــا ا  تمــاعي لثــا ناديــدًا للصــحف، فــ نام يــرون الناــا يكــن أن نســاعد      

الصحف عل  اخلـروو مـن أزمتاـا، بـالرقم مـن عـدم نعـاون وسـائا التواصـا ا  تمـاعي مـع            

 والن دعــا الــبعض مــنام الىلالصــحف يف هــبا الصــدد، وانتااكاــا للحقــو  املاديــة للصــحف.  

 نطوير ا توى كوسيلة جللب اليرادا  ونفعيا املنح واملساهما  اخلريية ونربعا  اجلماـور. 

مصـادر   وبصفة عامة يعتمد لروو الصحافة العربية من أزمتاا عل  مدى قـدرناا علـ  ننويـع   

لبي ة اإلليكرتونيـة، واخلـروو مـن أسـار الـتفكري التقليـدي       ل م ئمة وننا مناذواليراداناا، 

 الدلا. إليرادا  

 نوقعا  الصحفيني ملستقبا الصحافة (4

M T RII I.L طبيعة 

 التوقع

3.92 47.55 .78 H_M توقعات 

 H_M 70. 36.63 3.50 سلبية 

3.33 40.60 .67 H_M 

3.23 35.61 .65 H_M 

3.98 46.40 .80 H توقعات 

 

 H_M 69. 42.82 3.43 ايجابية

3.41 42.65 .68 H_M 

3.35 35.72 .67 H_M 

3.33 41.85 .67 H_M 

3.27 40.55 .65 H_M 
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( عــن نوقعــا  الصــحفيني ملســتقبا ملانــة الصــحافة، حيــأ   4نكشــف نتــائل اجلــدول رقــم ) 

نفاونــت نوقعــانام مــا بــني الســلبية واإل ابيــة. ويــنني يف صــدارة التوقعــا  الســلبية أن عــدد     

كبري من الصحف املطبوعة سـيتوقف عـن الصـدور، حيـأ بلغـت نسـبة  املتوسـط ا سـابي         

(،  يليـه نـوقعام بـنن قـوى السـو       ( وبنهمية نسبية بلغـت قيمتاـا )   للقائلني ببل ) 

لن ننلح بنن نكون بديً  عن الـدعم ا كـومي أو اخلـاص للمؤسسـا  الصـحفية، حيـأ       

(  ، وبنهمية نسبية بلغت قيمتاـا )  بلغت نسبة  املتوسط ا سابي للقائلني ببل  )

األلبـار أون  يـن لـن نـنلح،  حيـأ بلغـت نسـبة          يليه نوقعام بنن فكرة الـدفع مقابـا قـراءة   

(،كمـا رأى   ( وبنهميـة نسـبية بلغـت قيمتاـا )    املتوسط ا سابي للقائلني بـبل  )  

الصحفيون أن ننوع مصادر الدلا لن ندر اليرادا  عل  الصحف بساولة، حيـأ بلغـت نسـبة     

ــبل  )  ــائلني بـ ــابي للقـ ــبية بلغـــت ق املتوســـط ا سـ ــا )( وبنهميـــة نسـ ــد  يمتاـ (.  وقـ

نراوحت مستوى أهمية هب  التوقعا  ما بني املتوسط واملرنفع. 

أما عن التوقعـا  اإل ابيـة الـ  ذكرهـا الصـحفيون عـن مسـتقبا الصـحافة، نـوقعام بـنن           

،  موةوقــة للمعلومــا  واأللبــارو ،األلبـار الوهميــة ســتقود اجلماــور للمطالبــة  صـادر بديلــة  

وبنهميـة نسـبية بلغـت قيمتاـا      ط ا سـابي للقـائلني بـبل  )   حيأ بلغت نسـبة  املتوسـ  

و ستوى أهمية مرنفع، ن   رصدهم لتوقعا  ألرى، نراوح مسـتوى أهميتاـا مـا      ،()

معــدل ا شــرتاص ا ليكرتونــي   بــني املتوســط واملرنفــع، و ــاء يف صــدارناا نــوقعام زيــادة       

حيـأ بلغـت نسـبة  املتوسـط      لقادمـة، األعـوام ا يف املدفوع كمصدر الضـايف لـدلا الصـحف    

(، نـــ   نوقـــع  وبنهميـــة نســـبية بلغـــت قيمتاـــا )(ا ســـابي للقـــائلني بـــبل  )

يدفع اجلماور مقابا قراءة صحف نقـدم لدمـة   الصحفيني أنه عل  املدى القريب يكن أن 

ية (، وبنهميــة نســب ، حيــأ بلغــت نســبة  املتوســط ا ســابي للقــائلني بــبل  )متميــزة

يعـد عـامً  ال ابيـًا    ا ستقرار البي يسود العامل (   يليه نوقعام بنن عدم  بلغت قيمتاا )

،، حيأ بلغت نسبة  املتوسط ا سابي للقائلني بـبل   صاه بقاء الصحف واستمراريتاا يف

ــا )  ) ــة نســبية بلغــت قيمتا ــنن نطــور    ( وبنهمي األســوا  وانتشــار  (، كمــا نوقعــوا ب

، حيـــأ بلغـــت نســـبة  ليكرتونـــي ســـيماد لفكــرة الـــدفع مقابـــا قـــراءة األلبــار  التســو  ا  

(  وكــبل   ( وبنهميـة نســبية بلغـت قيمتاـا )   املتوسـط ا سـابي للقــائلني بـبل  )    

 اهرة الـدفع مقابـا مشـاهدة أفـ م وشـراء ألعـاب سـتماد لفكـرة الـدفع          انتشارنوقعوا أن 
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( وبنهمية نسبية سط ا سابي للقائلني ببل  ) ، حيأ بلغت نسبة  املتولقراءة األلبار

(  .  بلغت قيمتاا )

كمــا نكشــف نتــائل اجلــدول عــن و ــود فــرو  ذا  د لــة الحصــائية بــني الصــحفيني فيمــا  

( ما بني يتعلق نوقعانام ملستقبا الصحافة يف العصر الرقمي، حيأ نراوحت قيمة )

وهـو مـا يثبـت صـحة الفـرض       معنويـة أقـا مـن    (.وكانت د لـة  و ) ) 

ــا بو ــود   ــق بتصــورانام       الســابع القائ ــا يتعل ــني الصــحفيني فيم ــة الحصــائية ب فــرو  ذا  د ل

ملستقبا الصحافة يف العصر الرقمي.

ــحفيني الزاء       ــدى الصـــ ــة لـــ ــة قويـــ ــا  ال ابيـــ ــود اجتاهـــ ــابقة الىل و ـــ ــائل الســـ ــري النتـــ ونشـــ

ــور  صـــادر بديلـــة     ــوقعام ملطالبـــة اجلماـ ــ  الـــ  ننشـــرها      نـ ــار واملعلومـــا  عـــن نلـ لأللبـ

ــًا بـــنن وـــة عوامـــا ستســـاعد الصـــحف     وســـائا التواصـــا ا  تمـــاعي، كمـــا نوقعـــوا أيلـ

ــد        ــادة معــــ ــه وزيــــ ــا يقرؤونــــ ــا ملــــ ــور مقابــــ ــع اجلماــــ ــة دفــــ ــا المكانيــــ ــاء مثــــ يف البقــــ

ــه     ــا  الىل صـــــحف يف وقـــــت نتعـــــرض فيـــ ــة اإتمعـــ ــة وحا ـــ ا شـــــرتاكا  ا ليكرتونيـــ

 نــــوقعام  ــــدوث نــــنةريا  ال ابيــــة  ــــراء ســــتقرار ، فلــــً  عــــنللكــــثري مــــن عــــدم ا 

انتشـــــار ةقافـــــة التســـــو  والـــــدفع اإلليكرتونـــــي، والن نوقـــــع الصـــــحفيون نوقـــــف بعـــــض  

عــــدم ســـاح قـــوى الســــو    كـــبل  نوقعـــوا   الصـــحف املطبوعـــة يف املســـتقبا القريــــب،  و   

لكــــ  نكــــون بديلــــة للــــدعم ا كــــومي أو اخلــــاص، وعــــدم المكانيــــة ســــاح فكــــرة  

ــدفع م ــ       الـ ــدلا الـ ــادر الـ ــوع مصـ ــن  نتنـ ــوا بـ ــا نوقعـ ــن، كمـ ــار أون  يـ ــراءة األلبـ ــا قـ قابـ

وهــــ  نوقعــــا  نكشــــف عــــن خمــــاوف      يكــــن أن نــــدر اليــــرادا  للصــــحف بســــاولة.      

ــا يـــؤةر علـــ  أدائاـــم املاـــين، ونـــدعو أكثـــر     الصـــحفيني مـــن مســـتقبا الصـــحافة، وهـــو مـ

ــن        ــة مــ ــة الرقميــ ــه البي ــ ــا نطرحــ ــع مــ ــب مــ ــال نتناســ ــاذو أعمــ ــتفكري يف منــ ــورا   للــ نصــ

 وحلول.
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 الرقمي العصر حتديا  ملوا اة املطبوعة الصحافة نو فاا أن يكن ال  ا لول (5

M 1 2 3 4 5 

4.13 .734 .006 .086 .137 -.077 

4.13 .634 .094 .363 .096 .078 

3.95 .717 .004 .018 .105 .177 

3.94 .544 .315 .372 .116 .021 

3.59 .625 .138 -.118 .289 .142 

3.56 .541 .336 -.004 .270 .156 

4.32 .047 .727 .147 .000 .097 

4.20 -

.168 

.648 .034 .074 .325 

4.13 .232 .688 .176 .213 -.092 

3.93 .717 .004 .018 .105 .177 

4.42 .041 .192 .798 .077 .085 

4.41 .152 .091 .723 -.040 .184 

4.09 .006 .018 .639 .312 -

.057 

3.61 .247 .188 .083 .587 .396 

3.53 .422 .027 .195 .683 .175 

3.47 .342 .256 .031 .728 -.037 

4.13 .537 .181 .135 -.112 -

.091 

4.30 .728 -.041 .089 .055 -

.076 

3.95 .775 .053 .033 -.021 .238 
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. و  3عـامً  مل نصـا عـدد العبـارا  الـ  يتلـمناا الىل        15عبـارة   اسـتبعاد    34ومن بـني  

عامـــا األول ا ـــددا   عبـــارة املتبقيـــة يف ألســـة عوامـــا، حيـــأ يثـــا ال      19نصـــنيف ال 

ــه ويتلــمن ألــك        ــبي  ــب نبني ــد ال ــة التنسيســية لنمــوذو األعمــال اجلدي األساســية والبني

 6(. ولثا العبارا  من  . وبلغت نسبة التباين بيناا) 5اللي  1عبارا  من 

إلداري، ،  العاما املتعلـق با عتمـاد علـ  التحـول الرقمـي يف الدارة العمـا التحريـري وا       9الي 

، العامــا 12الــي  10، ولثــا العبــارا  مــن وبلغــت نســبة التبــاين بيناــا 

املتعلــق بتنــوع النمــوذو اجلديــد وننهيــا الصــحفيني لتقــديم حمتــوى مبتكــر ورقمــي، وبلغــت  

، العامـا املتعلـق بـ دارة    15الـي   13ولثـا العبـارا    نسبة التباين بيناـا  

ريــري والرتو ــي لنمــوذو األعمــال، وبلغــت نســبة التبــاين بيناــا        العمــا التح

. فتمثـا العامـا املتعلـق بشـكا ووريقـة ومتطلبـا         19الىل  17، أما العبارا  مـن   

منوذو أعمال  يد م ئم ومناسب للصـحافة يف العصـر الرقمـي، وبلغـت نسـبة التبـاين بيناـا        

 

األول   ا ددا  األساسية والبنية التنسيسية لنموذو األعمال اجلديد الـبي  ويتلمن العاما 

ــا،        ــة الصــحيفة املطبوعــة ذانا ــارا  املتعلقــة بلــرورة نعزيــز مسعــة ومكان ــه  العب  ــب نبني

وضـــرورة ا ـــرص علـــ  التوا ـــد علـــ  املواقـــع الرقميـــة، فلـــ   عـــن اســـتمرار الصـــحيفة    

طلـوب دفعـه مـن قبـا اجلماـور للحصـول علـي األلبـار         املطبوعة، والعما عل  نقليـا املبلـغ امل  

أون  ين، ونقليا خماور الدفع اإلليكرتوني، وضرورة قيام الصحف بتغطية لربية متميـزة  

ومتدصصة،  

ويلـــم العامـــا الثـــاني املتعلـــق با عتمـــاد علـــ  التحـــول الرقمـــي يف الدارة العمـــا التحريـــري   

ل  ا توى املدفوع ونو يف الوسائا الرقميـة  واإلداري العبارا  اخلاصة بلرورة ا عتماد ع

واملرئيــة والفيديويــة يف نقــا ا تــوى، وسوليــة مشــروع التحــول الرقمــي، لللوانــب املتعلقــة    
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ــاو، وضــرورة نقــديم لــدما  صــحفية  ديــدة جلــبب ةموعــا       بــالتحرير واإلدارة، واإلنت

معينة من الشباب

ديـد وننهيـا الصـحفيني لتقـديم حمتـوى      ويتلمن العامـا الثالـأ اخلـاص بتنـوع النمـوذو اجل     

ــتم حبســب احتيا ــا         ــع وــر  الــدفع وأن ن ــارا  املتعلقــة بلــرورة ننوي مبتكــر ورقمــي العب

ــول       ــار التحـ ــري يف الوـ ــالي والداري عصـ ــ ح مـ ــام ب صـ ــرورة القيـ ــتددم، وبلـ ــور املسـ اجلماـ

ا .الرقمي، وننهيا فريق التحرير عل  نقديم حمتوى مرن قابا للنشر عل  خمتلف البواب

ويتلمن العاما الرابع واخلاص ب دارة العما التحريري والرتو ي لنموذو األعمـال العبـارا    

املتعلقة بلرورة العادة ابتكار حمتوى ومفاوم األلبار إلساح فكرة الـدفع مقابـا القـراءة،    

وندشــني الصــحف الرقميــة ملشــاريع ومحــ   ةتمعيــة، والقنــاع املســتددمني بالــدفع مقابــا  

ار مثلما يدفعون مقابا الرتفيه.عل  األلب

أما العاما اخلامك واملتعلق بشكا ووريقـة ومتطلبـا  منـوذو أعمـال  يـد م ئـم ومناسـب        

للصحافة يف العصر الرقمي، فيتلمن العبارا  املتعلقـة بلـرورة ا عتمـاد علـ  الصـحفيني      

منـوذو أعمـال   الرقميني يف الساح أي منوذو أعمال، وننبـ  هيكليـة الداريـة خمتلفـة يف الوـار      

 ديد، واعتبار استقرار األوضاع السياسية ضرورة إلساح أي منوذو أعمال  ديد.

( عــن و ــود اجتاهــا  ال ابيــة لــدى الصــحفيني الزاء كــا  5ونكشــف نتــائل اجلــدول رقــم ) 

العبارا  ال  نشكا العواما اخلمسة ال  اقرتحاا الصحفيون كحلول ألزمـا  الصـحفية   

( ونراوحـت أهميتاـا النسـبية     4.42و  وسط ا سابي ما بـني )  العربية حيأ نراوح املت

، و ستوى أهمية قلبت عليه األهمية املرنفعة، بينما نراوحت األهمية ، الىل ما بني 

النسبية للبعض األلر ما بني املتوسط واملرنفع .

الصـحافة العربيـة :   و اء يف صدارة ا قرتاحا  ال  يرى الصحفيون اناا لثا حلـوً  ألزمـة   

الن التحــول الرقمــي للصــحافة  فــرد    يكفــي لبقــاء الصــحف، دون الصــ ح مــالي والداري  

عصري، وضرورة ننهيا فريـق التحريـر علـ  نقـديم حمتـوى مـرن قابـا للنشـر علـ  خمتلـف           

البوابــا ، ونو يـــف الوســـائا الرقميــة واملرئيـــة والفيديويـــة يف نقــا ا تـــوى جلـــبب ف ـــا     

ء هيكلـة الداريـة خمتلفـة، و أن يشـما أن مشـروع التحـول الرقمـي، التحريـر          ديدة، وال را

ــع       ــالتوازي مــع اســتمرار التوزي ــة ب واإلدارة، واإلنتــاو، مــع ضــرورة التوا ــد علــ  مواقــع رقمي
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الــورقي، و نــوفري لــدما  صــحفية  ديــدة جلــبب ةموعــا  معينــة مــن الشــباب، وو ــود      

اــوم األلبــار إلســاح فكــرة الــدفع مقابــا  صــحفيني رقمــيني، و العــادة ابتكــار حمتــوى ومف 

القراءة.

ــع         ــد نشــكيا واق ــا يكــن أن نعي ــ  رأى الصــحفيون أنا ــني ا قرتاحــا  األلــرى ال ومــن ب

الصـحافة،  العمـا علــ  نصـميم املواقــع الصـحفية بشــكا تيـز كمــدلا أساسـي جلــبب       

لنسـدة  ، وأن يشـما التطـوير كـا مـن ا    وفاـم أمنـا  ا تـوى املفلـا لللماـور     اجلماـور، 

ــا       ــور، ونقـ ــا  اجلماـ ــي   واحتيا ـ ــا  ونفلـ ــتلابة  هتمامـ ــة ، وا سـ ــة والرقميـ املطبوعـ

ا توى عرب نطبيقا  رقمية متنوعة ولوسائا ومنصا  رقميـة، وأن يتسـم ا تـوى بالسـرعة     

والعناصر املرئية والتكثيف واإلباار وكبل  رعاية الصحف لبعض املوضـوعا  والقصـ"   

، وزيـادة اإلع نـا  الرقميـة باعتبارهـا     ن لتوفري مصدر ألر دلـا وا م   اخلاصة بآلري

، وضرورة اعتماد منوذو أعمـال يعتمـد علـ     بديً  مامًا إلبقاء استمرارية الصحف أون  ين

، ويف حال نبين منـوذو قـائم علـ  الـدفع، ينبغـي نـوفري معظـم        دعم  اجلماور   قوي السو 

و نو يــف ر الــدفع علــ  املــواد ذا  التحلــي   املــواد بشــكا ةــاني، علــ  أن يقتصــر أمــ  

البكاء ا صطناعي والواقع ا فرتاضي  ا يساعد يف اقنـاع اجلماـور بالـدفع ، و ا عتمـاد     

، وال بــار علــ  لويــا اجلاــا  املا ــة ومــن بيناــا الــدعم اخلــريي والتمويــا ا كــومي        

حصا عليه من ألبار حمركا  البحأ ووسائا التواصا ا  تماعي عل  الدفع مقابا ما نت

، وا عتمــاد علــ  التمويــا اجلمــاهريي مــن لــ ل التربعــا  أو    وموضــوعا  مــن الصــحف 

ا شرتاكا  والدفع عرب اإلنرتنت . 

 
الخالصة واملناقشة

للصت الدراسة الىل و ود اجتاها  ال ابية قوية لـدى الصـحفيني جتـا  بعـض العوامـا الـ        

العربيـــة ويف صـــدارناا أن وســـائا التواصـــا  رأى الصـــحفيون أناـــا نشـــكا واقـــع الصـــحافة

ا  تماعي  ببت ءا قطاعًا كـبريًا مـن مجاـور الصـحافة املطبوعـة، وأن الصـحافة نوا ـه        

حتــدى  ــبب اإلع نــا  ا ليكرتونيــة،  وأن ذهنيــة اجلماــور العربــي   نتقبــا فكــرة دفــع   

ســائا التواصــا   مبلــغ مــالي مقابــا قــراءة الصــحف أون  يــن،  وأن زيــادة ا عتمــاد علــ  و        
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ا  تماعي  د من المكانية سـاح فكـرة قبـول اجلماـور للـدفع مقابـا القـراءة، كمـا أن         

ساولة ا صول عل  األلبار واملعلوما  اإانيـة، نعيـق مـن امكانيـة سـاح منـاذو األعمـال        

القائمــة الــدفع مقابــا قــراءة الصــحف، يف  ــا عــدم نطــوير هــب  الصــحف لنمــاذو نا حــة       

علـ  الـدفع مقابـا القـراءة أون  يـن. كمـا أكـد الصـحفيون أنـه يـنني يف           نشليع اجلماـور  

صـدارة مســببا  أزمــة الصــحافة احتيا اــا للتمويـا ا كــومي، وعــدم معايشــة الصــحفيني   

ءموم اجلماهري، وقصور بعض املعاجلـا  التحريريـة، وسـيطرة ا كومـا  علـ  الصـحف       

نيـــة، وقلـــة نـــربع أو اشـــرتاص املطبوعــة، وعـــدم حتـــديأ هـــب  الصـــحف لنســداا اإلليكرتو  

اجلماور يف الصـحف ا ليكرتونيـة، وضـعف اإلمكانـا  املاديـة لللماـور،  وعـدم م ءمـة         

مــــؤه   الصــــحفيني للعمــــا يف البي ــــة الرقميــــة، ولــــوف اجلماــــور مــــن فكــــرة الــــدفع  

ا ليكرتونــي، فلــً  عــن املتطلبــا  املاديــة املكلفــة لللماــور للــدفع مقابــا ا صــول علــ   

عدم اهتمام اجلماور  تابعة األلبار، وقلة اهتمـام الصـحفيني بتلويـد أعمـاءم     الصحف، و

الصــحفية.  ويتطلــب موا اــة مجلــة هــب  املســببا  العــادة هيكلــة للمؤسســا  الصـــحفية          

العربيــة، والعمــا علــ  نطــوير منــاذو أعمــال م ئمــة للبي ــة اجلديــدة، علــ  أ  نقتصــر هــب     

ن نتلمن نغيريا   برية يف بي ـة العمـا الصـحفي:    اءيكلة عل   انب دون ألر، با  ب أ

الدارة وحتريرًا والنتا ًا وور  عما. 

كمــا للصــت الدراســة الىل موافقــة الصــحفيني علــ  أنــه مــن بــني التحــديا  الــ  نوا ــه           

الصحافة يف العصر الرقمي، اقتطاع وسائا التواصا ا  تماعي  صة كبرية مـن مجاـور   

ــا للحقــ   ــة واإلع نيــة ءــب  الوســائا، وعــدم    وســائا اإلعــ م، وانتااكا ــة واملادي و  الفكري

اعتيــاد اجلماــور علــ  الــدفع مقابــا القــراءة أون  يــن والن لثــا التحــدي األكــرب يف كيفيــة  

التيار منوذو اقتصادي أفلا يكن أن يساعد يف للق اليرادا  متنوعة وذا  ديومة ءـب   

ول علـ  اإلقبـال اجلمـاهريي، سـواء     مسـتندًا يف املقـام األ   الصحف) 

بالدفع أو التربع أو ا شرتاص.

ونكشــف الدراســة عــن و ــود نظــرة نشــاؤمية لــدى الصــحفيني حــول مســتقبا الصــحافة          

ــة ســواء بفعــا نرا ــع مصــادر       ــة أو اإلليكرتوني ــة التقليدي والمكانيــة ساحاــا ســواء يف البي 

ية أو من حيأ نـوقعام  سـتمرارية منـوذو    مدلو ناا أو قلة نوزيعاا ونرا ع اليراداناا اإلع ن

ــ  اليــرادا            ــة حصــول الصــحف عل ــن المكاني ــا  ــد م ــة للصــحف،  وهــو م ــراءة اإاني الق
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مســتمدة مــن الــدعم اجلمــاهريي، بــا ومل يولــوا أهميــة لتطبيــق منــوذو التمويــا اجلمــاهريي    

املعتمــد علــ  التربعــا  واملســاهما  اخلرييــة، وهــو مــا يتفــق مــع دراســة )  

(، كمـا أ اـر  النتـائل قلـة ةقـة الصـحفيني يف مسـاندة اجلماـور للنمـاذو الـ            

ــة للصــحف أون       ــ  القــراءة اإاني نعتمــد علــ  مســاهمانام ونربعــانام، نظــرًا  عتيــادهم عل

ــ           ــق واملعتمــد عل ــدي املطب ــي عــن النمــوذو التقلي ــي التدل ــا  الل ــدعوا فيا  يــن، يف وقــت مل ي

ــدة علـــ    اإلع نـــا  والتوزيـــ ــالبوا با ســـتفادة مـــن النمـــاذو املعتمـ ــار ي، ووـ ع والـــدعم اخلـ

شراكا  سواء مع وسـائا التواصـا ا  تمـاعي أو ا عتمـاد علـ  الـدعم ا كـومي، علـ          

ــاعي        ــا ا  تمـ ــائا التواصـ ــردد وسـ ــا نـ ــراكا  يف  ـ ــب  الشـ ــام هـ ــعوبة اللـ ــن صـ ــرقم مـ الـ

ا كوما  عن رقبتاـا   وحمركا  البحأ الشارية يف دعم الصحف، والعراب الكثري من

يف الرتا ع عن استمرارية قياماا بدعم هب  الصحف.

كشفت الدراسة عن نوقع الصحفيون نوقف بعض الصحف املطبوعة يف املسـتقبا القريـب،   

وعدم ساح مناذو األعمال القائمة عل  الـدفع مقابـا ا صـول علـ  ا تـوى أون  يـن، والن       

ر بديلـة لأللبـار واملعلومـا  عـن نلـ  الـ  ننشـرها        نوقع الصحفيون مطالبة اجلماور  صاد

وســائا التواصــا ا  تمــاعي، وهــو مــا يعــد عــامً  مشــلعًا لبقــاء ا ا ــة لقيــام الصــحافة      

بندوارها، كما نوقعوا  المكانية قبول اجلماور  بالدفع مقابـا ملـا يقرؤونـه وزيـادة معـد        

 نزال قائمة يف  ا عدم ا ستقرار ا شرتاكا  ا ليكرتونية ، والىل أن حا ة اإتمعا   

الــ  نســود العــامل،  فلــً  عــن انتشــار ةقافــة التســو  والــدفع اإلليكرتونــي الــ  نايــ            

 اجلماور لقبول ةقافة ألرى قري ةقافة القراءة اإانية.

كشــفت الدراســة عــن ســيادة نصــور نقليــدي مــن ناحيــة وقــامض مــن ناحيــة ألــرى بــني             

اذو األعمـال املناسـبة للصـحافة يف العصـر الرقمـي ، فلـً        الصحفيني العرب عن وبيعة منـ 

عن موافقتام عل  ضرورة ا هتمام بنشر حمتوى مدفوع لصاه بعض اجلاا ، وهـو مـا قـد    

يــؤةر بشــكا أو بــنلر علــ  اســتق لية هــب  الصــحف، وكــبل  املوافقــة علــ  اإلبقــاء علــ   

ما الصـحفي. وبـالرقم مـن    الدعم ا كومي مع ما قد يثله من ضغووا  وندل   يف الع

أهميــة املصــادر اإلع نيــة بنشــكاءا املدتلفــة يف دعــم هــب  الصــحف، بيــد أناــا  ــاء  يف     

مرانب متنلرة يف نرنيبام إليرادا  الصحف ال  يرون ضرورة ننميتاا، فلً  عـن دعـونام   

ار ل هتمام بتنمية اليرادا  يصعب نفعيلـاا وننشـيطاا مثـا زيـادة مبيعـا  الصـحف وا سـتمر       
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يف ا عتمــاد علــ  الــدعم ا كــومي، مــع مــا قــد يثلــه مــن ضــغووا  ونــدل   يف العمــا   

الصحفي، كما نرا عت نسـبة القـائلني بلـرورة ا عتمـاد علـ  منـاذو أعمـال مسـتمدة مـن          

ــا وا ســتفادة        ــة نطبيقا ــة استكشــاف المكاني ــرقم مــن أهمي ــ  ال ــة، عل ــة اإلليكرتوني البي 

ر الرقميمناا، والتلاوب مع مقتليا  العص

ــ         ــة ا عتمــاد عل ــائل عــن و ــود نظــرة نشــاؤمية لــدى الصــحفيني مــن المكاني كشــفت النت

اليرادا  نوزيـع الصـحف كمصـدر ماـم للـدلا، والن دعـا الـبعض مـنام الىل نطـوير ا تـوى           

ــة ونربعــا  اجلماــور، والتوســع       ــب اليــرادا  ونفعيــا املــنح واملســاهما  اخلريي كوســيلة جلل

استثماراناا يف ةا   قري الع مية وفرض رسـوم أو ضـرائب    املؤسسا  الصحفية يف زيادة

بسيطة عل  اجلماور لصاه املؤسسا  الصحفية.  

رصــد  الدراســة ألســة عوامــا  ســد  ا لــول الــ  اقــرتح الصــحفيون نو يفاــا ملســاعدة  

الصحافة املطبوعة عل  موا اة حتديا  العصر الرقمي، وهـي: نطـوير الوسـائا الـ   ـب      

الرتويل لنموذو األعمـال القـائم علـ  الـدفع ، وا عتمـاد علـ  التحـول الرقمـي يف          انباعاا يف

نقديم الدارة العما التحريري واإلداري، وننهيا الصحفيني لتقديم حمتـوى مبتكـر ورقمـي،    

وابتكــار وــر   ديــدة يف الرتويــل لنمــاذو األعمــال اجلديــدة، وا هتمــام بتطــوير شــكا         

اجلديــد . كمــا كشــفت النتــائل عــن و ــود اجتاهــا      ووريقــة ومتطلبــا  منــوذو األعمــال 

ال ابية الزاء العواما اخلمسة ال  اقرتحاا الصـحفيون كحلـول ألزمـا  الصـحفية العربيـة .      

كما ورح الصحفيون بعض اآلراء ال  يكن أن نعيد نشكيا واقـع الصـحافة ومـن بيناـا     

ا العصـر، وننكيـدهم   حا ة هب  الصحف الي الص ح مالي والداري يتوافق مع متطلبا  هـب 

علــ  أن حا ــة اجلماــور لأللبــار مل نــتقل"، وأن وــة حا ــة لفاــم أمنــا  ا تــوى املفلــا  

لللماــور، حتــ  نــتمكن الصــحف مــن نلبيــة ا حتيا ــا  اجلديــدة لللماــور ، وضــرورة أن   

يتسم ا تـوى بالسـرعة والعناصـر املرئيـة والتكثيـف واإلباـار أكثـر مـن العمـق والتحليـا،           

ــة التمويــا ا كــومي للصــحف املؤيــدة للحكومــة ، حتــ  يف حــال      والن أكــدو ــ  أهمي ا عل

نوافر مصادر دلا ألرى. 
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وفيمــا يتعلــق بفــروض الدراســة، ةبــت صــحة الفــرض القائــا بننــه يو ــد نصــور قــامض لــدى  

الصــحفيني العــرب عــن وبيعــة النمــاذو ا قتصــادية املناســبة للصــحافة يف العصــر الرقمــي،    

 نوليفــة مــن عــدة منــاذو اقتصــادية ولــيك منوذ ــا  واحــدًا ملســاعدة     علــام ييلــون الىل نــبين 

الصــحافة ل ســتمرار يف العصــر الرقمــي، و  يزالــون يتبــون النمــاذو التقليديــة، و  ييلــون   

كثريًا للنماذو املستمدة من البي ة اإلليكرتونية، ونرنيبام ملصـادر اإليـرادا  الـ   ـب أن     

عي، ويثـا أعبـاء أكثـر علـ  اجلماـور، و  يعتقـدون يف       نعتمد علياا هب  الصحف قري واق

ــة اإلع نــــا  كمصــــدر ماــــم للــــدلا، ويــــرون يف وســــائا التواصــــا ا  تمــــاعي         أهميــ

وا كوما  عل  أنام من أهم الداعمني لبقائاا أون  ين بالرقم من نردد األولي، والعراب 

فلً  عمـا قـد لثلـه مـن     الثانية عن رقبتاا يف التدلي عن استمرارية دعماا ءب  الصحف، 

ضغووا  عل  استق لية هب  الصحف.

كما ةبت صحة الفرض الثاني القائا، بننـه بينمـا يثـا عـدم قابليـة اجلماـور للـدفع مقابـا         

القراءة أون  ين، ووسائا التواصا ا  تماعي، أكـرب حتـديا  الصـحافة ملوا اـة أزمتاـا،      

اعدها عل  اخلروو من أزمتاا ا قتصـادية يف  ف ناما يث ن أبرز العواما ال  يكن أن نس

نصـــور الصـــحفيني. كمـــا ةبـــت صـــحة الفـــرض الثالـــأ القائـــا أنـــه بينمـــا نزيـــد نســـبة ةقـــة  

الصحفيني يف المكانية دعم اجلماور للتدل" من أزمتاـا ا قتصـادية، نقـا نسـبة ةقـتام يف      

المكانية أن نساعد اإليرادا  اإلع نية عل  جتاوز هب  األزمة.

ــق       كمــا لل ــني الصــحفيني فيمــا يتعل ــة الحصــائية ب صــت الدراســة الىل و ــود فــرو  ذا  د ل

بتصورانام حول مصادر اليرادا  الدلا ال  يكـن أن نتحصـا علياـا الصـحف يف العصـر      

الرقمــي، وفيمــا يتعلــق بتصــورانام لنمــاذو األعمــال املناســبة للصــحافة يف العصــر الرقمــي،   

ة يف العصر الرقمي.وفيما يتعلق بتصورانام ملستقبا الصحاف
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وبناء  عل  نتـائل الدراسـة، فـ ن أيـة حماولـة إللـراو الصـحافة العربيـة مـن أزمتاـا، وناي تاـا            

للتلاوب مـع متطلبـا  العصـر الرقمـي، نتطلـب ضـرورة ال ـراء نغـيري  ـبري يف الدارة العمـا           

الصحفي من كا  وانبه، والعما عل  ال ـاد منـوذو أعمـال يسـتفيد مـن اليـرادا  ومصـادر        

لا البي ة التقليدية، فلً  عن السعي ل ستفادة مـن اإليـرادا  واملشـروعا  الـ  نوفرهـا      د

البي ة الرقمية، وأن يستند أي منوذو أعمال عل  حتـول رقمـي والداري وصـحفي شـاما سـواء      

من حيأ اإلدارة أو التحرير أو ا توى وننهيا الصـحفيني للتكيـف مـع متطلبـا  اجلماـور      

(، مــع ضــرورة ســع  املؤسســا  اجلديــدة )يف  ـا هــب  البي ــة  

(، وأن نسـع   ستكشـاف النمـاذو    2018الصحفية لتنويع مصادر اليراداناا ) حمرز قـالي،  

(، اجلديدة لزيادة دلوءا ولاصة نل  املستمدة من البي ة اإلليكرتونيـة ) 

لا. واخلروو من أسر التفكري التقليدي إليرادا  الد
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 ملخـــص
 

استهدفت الدراسة الكشف عن تطبيقات الذكاء االصطناعي املستخدمة باملؤسساات اإلعممياة   

اإلعمماي بهااو وا اساتخدا     اإلماراتياة والادور الاذق تقاو  با  لاذب التطبيقاات   تطاوي  الع ا           

منهج املسحو أداة االستبيان من خامل تطبياا اساتباإة رتلكيوإياة أعادت لاذا الىا ي علا  عيناة          

( مبحوث من الصاحفي  واإلعمماي  العاامل  بعادد مان املؤسساات       100ع دية متاحة قوامها )

 اإلعممية اإلماراتية.

ة غااق قليلااة ماان اإلعممااي  باالعت اااد علاا  وتوصاالت الدراسااة رتة عاادة إتااا ج منهااا   هاا  إسااب 

تقنيات الذكاء االصطناعي مبؤسساتهم من عدما و ولاو ماا يعكاف ااعف اساتخدا  تطبيقاات        

 الذكاء االصطناعي داخ  املؤسسات اإلعممية اإلماراتية.

ك ا أظه ت النتا ج عد  تقب  الصحفي  واإلعممي  لفك ة أن يكون ال وباوت ر يساا مبااا ا     

ماايم لااام   الع ااا  ووافقاات إسااابة ااااويلة أن يكاااون ال وبااوت مسااااعدا  لااام   أداء مهاااامهم     أو ز

% ماان عيناة الدراساة  ادوت االسااتعاإة    37عاد  اقتناان إسابة    رتة الوظيفياةو ك اا تشاق النتااا ج    

باااال وبوت   الع ااا  اإلعمماااي و  وأوااااحت النتاااا ج أن وظيفاااة رتمااا"مج بااااملواق  اإللكيوإياااةرت       

دس الصااوت رت   مقدمااة الوظااا ف الاا  سااتتت   بتقنيااات الااذكاء االصااطناعي     مهناا“ووظيفااة 

% و ووظيفااة مصااور 68.4% لكاا  منه اااو تلتهااا وظيفااة رتمصاا م   افياا رت بنساابة   70بنساابة بلىاات 

%و في ااا أظهاا ت النتااا ج أن وظااا ف 51.7%. ووظيفااة جاا ف صااحفي بنساابة 60تليفزياوإي بنساابة  

ل"امج وحم ر إش ات األخبار أقا  تات  ا مان و هاة إ ا       احمل ر الصحفي ومعد ال"امج ومقد  ا

اإلعممااي و ك ااا و اادت الدراسااة عمقااة ارتباحيااة دالااة رتحصااا ياا باا  مسااتوت قلااا القااا           

باالتصال من تطبيقات الذكاء االصطناعي واجتالاتهم حنو دور تقنيات الذكاء االصاطناعي  

  تطوي  الع   باملؤسسات اإلعممية اإلماراتية.

كل اااات مفتاحياااة  تطبيقاااات الاااذكاء االصاااطناعيو القاااا م باالتصاااالو املؤسساااات اإلعممياااة     

 اإلماراتية.
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  قدمة: 

تشهد صناعة اإلعالم ظهور حقبة جديدة نتيجة للتطورات املتسارعة يف التكنولوجيا، 

وتزايد االعتماد على صحافة الذكاء االصطناعي وهو ما أطلق عليه البعض الثورة 

ايد القدرات اآللية يف الصناعية الرابعة، ومن أبرز مظاهرها يف جمال العمل اإلعالمي، تز

معاجلة البيانات وتقديم نشرات األخبار والربامج التليفزيونية، كما توفر تطبيقات 

الذكاء االصطناعي لوسائل اإلعالم أدوات أكثر تقدما وسرعة يف نقل اخلرب إىل املتلقي، 

ة عرب استخدام اخلوارزميات لتطوير احملتوى اإلعالمي وكتابة القصص واألخبار الصحفي

والتحقق من صحة األخبار املزيفة. وقد أدي ذلك إىل إحداث تغيريات كبرية يف قدرة وسائل 

اإلعالم على التأثري وسرعة خماطبة اجلمهور، األمر الذي سيضاعف من التنافسية بني 

وسائل اإلعالم وتقليل تكلفة املنتج اإلعالمي. وهو ما يتطلب من العاملني باملؤسسات 

 داد هلذه التقنيات احلديثة والوعي بأهميتها. اإلعالمية االستع

واعتمدت العديد من وكاالت األنباء واملؤسسات الصحفية والتليفزيونية العاملية على 

استخدام مناذج الذكاء االصطناعي يف أداء أعماهلا اليومية من خالل استخدام تطبيقات 

ية من دون تدخل البشر، ويف الذكاء االصطناعي  واخلوارزميات يف توليد األخبار التلقائ

و لوس اجنلوس  هذا الصدد ذكرت مؤسسيت اسوشيتدبرس

أن استخدامهما تطبيقات الذكاء االصطناعي زادت من   تايم  

أضعاف الصحفيني البشر الذين مل يتمكنوا من  10كمية القصص املنشورة أكثر من 

ليت جتاوزت درجة معينة، يف حني أن تطبيقات الذكاء االصطناعي التغطية وقت الزالزل ا

اليت أنتجتها هذه املؤسسات وفرت تغطية شاملة جلميع الزالزل اليت تكتشفها أجهزة 

(1)االستشعار الزلزالية يف منطقة جنوبليفي زينيا يف أمريكا. 

عالمية وقد جتلت مظاهر استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املؤسسات اإل

خباري روبوت ناطق بالعربية إاإلماراتية يف قيام مؤسسة أبو ظيب لإلعالم بتطوير أول مذيع 

 باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي. 

إلجراء  «راشد احلل»اسم ب، أول روبوت مذيع 2019عام أطلقت مؤسسة دبي لإلعالم كما 

كما واكب  ،ء االصطناعيحوارات إعالمية باللغة العربية باستخدام خوارزميات الذكا

التخصيص »تقنية عرب اإللكرتوني عامل الذكاء االصطناعي  موقع جريدة البيان
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ومسيت  ،، لتتيح لكل متصفح موقعه اخلاص، حبسب جنسه وعمره ومكانه«الذكي

وتعد مدينة الشارقة لإلعالم )مشس( أول ،«بياني.. موقع لكل قارئ»هذه اخلاصية بـ

الذكاء االصطناعي لتقدم مجيع خدماتها املتوافرة واملقدمة لتتم تستخدم مدينة إعالمية 

 إلكرتونيًا بأنظمة ذكية متطورة على مدار الساعة.

ولذا، فإن رصد واقع تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية  

ق حكومة ودورها يف تطوير العمل اإلعالمي بها تعد حماولة بالغة األهمية فى ضوء إطال

، واليت تصنف 2017دولة اإلمارات اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي خالل عام 

بكونها املرحلة اجلديدة بعد احلكومة الذكية، وستعتمد عليها اخلدمات والقطاعات، 

، وتعد  2071والبنية التحتية املستقبلية يف الدولة، مبا ينسجم ومئوية اإلمارات 

ت للذكاء االصطناعي األوىل من نوعها يف املنطقة والعامل، وتهدف من اسرتاتيجية اإلمارا

خالهلا إىل حتقيق  التنمية املستدامة والشاملة للدولة، اليت تعمل لبلوغ املركز األول يف 

(2)اجملاالت كافة عامليًا. 

 الدراسات السابقة.أوال: 
ل ستحل الروبوتات التساؤل: ه ناإلجابة ع (2020)استهدفت دراسة

حمل الصحفيني؟  باالعتماد على مراجعة احلالة الراهنة للصحافة اآللية، وحتليل احلجج 

وتقديم  اإلبداعية؛الشائعة حول "عدم قدرة الروبوتات" على التغلب على البشر يف املمارسات 

 ااملتعارف عليهنظرة ثاقبة للتطور احملتمل للصحافة اآللية وتعارضها مع األشكال 

اء يف بعض األحيان ال يستطيعون التمييز بني األخبار ّروتشري الدراسة إىل أن الُق ،للصحافة

البشر؛ كما أن استخدام الروبوت أظهر جناحا كبريا يف املكتوبة بواسطة الروبوتات أو 

التعامل مع البيانات الضخمة وحتليلها وكتابة األخبار االقتصادية والرياضية، وتتوقع 

ن غرف األخبار باملؤسسات اإلعالمية ستعتمد على الروبوت خالل العقد القادم الدراسة أ

إلنتاج أكرب قدر من احملتوى وبأسرع وقت ممكن مبا يتوافق مع اقتصاديات عمل تلك 

 (3) املؤسسات.

بني ( 2020) يف حني ربطت دراسة

ور عرب تطوير مناذج نظرية لالتصال والتكنولوجيا الذكاء االصطناعي وتفاعالت اجلمه
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جوانب رئيسة  ةالناشئة إلجياد صيغة توافقية للعالقة بني اإلنسان واآللة من خالل ثالث

 لتقنيات الذكاء االصطناعي تشمل: 

 والتطبيقات.( األبعاد الوظيفية اليت يفهم اجلمهور من خالهلا هذه األجهزة 1)

ربط اجلمهور من خالل هذه التقنيات، وحدود العالقة بني ( الديناميكيات اليت ت2) 

 واآلخرين.اجلمهور وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي سواء بني الفرد ذاته أو بني الفرد 

( اآلثار امليتافيزيقية اليت ختفي احلدود بني  اإلنسان ، واآللة ، واالتصاالت بصفة 3) 

 (4)عامة.

توصيف تطبيق اخلوارزميات á (2020 )  استهدفت دراسة

وحتويل ملفات البيانات الكبرية إىل نصوص إخبارية  Čبوكالة األنباء التشيكية 

باالعتماد على إنتاج  تقارير حول نتائج التداول يف بورصة براغ بالذكاء االصطناعي دون 

معدالت إنتاج . واملقارنة بني 2019تدخل بشري لوكالة األنباء التشيكية خالل عام 

باإلضافة  ،اخلوارزميات وجودة احملتوى الصحفي الذى ينتجه البشر يف مقابل اخلوارزميات

وأشارت  ،إىل إجراء دراسة ميدانية على الصحفيني واحملررين االقتصاديني بالوكالة 

النتائج أن الوضع املالي يف غرف األخبار التشيكية يشري إىل حتمية االعتماد على الذكاء 

صطناعي بالصحافة التشيكية ملواصلة مهمتها ،ورغم كل ذلك فإن الصحفيني اال

يتوقعون أن أدوارهم ستظل مهمة ، وأنهم سيعملون بالتزامن مع تقنيات الذكاء 

(5)االصطناعي إلنتاج التقارير على حنو أفضل .

أن ( 2019) دراسة وأكدت 

طرق    دإطار رص اليت تركز على الصحافة اآللية ، لديها الكثري لتحققه يف األحباث

التواصل بني اإلنسان واآللة ، ضمن إطار مفاهيمي ناشئ وجمال حبثي يستند إىل أسس 

جتريبية ويستهدف اختبار االستجابة للتقنيات املختلفة مثل برامج الدردشة اآللية وبرامج 

لتواصل األخرى اليت مت متكينها من خالل تطورات الذكاء الروبوت االجتماعية وعوامل ا

واليت مت تصميمها لتعمل كمصادر للرسائل بداًل من أن تكون قنوات ، االصطناعي

أن يرتكز على أن البشر هم  ينبغييف حني أن االفرتاض النظري األساسي ،الرسائل

ا  من  خالل البحث  املتواصلون واآلالت  مبثابة الوسطاء وقدمت الدراسة مدخال جديد

عما حيدث عندما تدخل اآللة  حمل  هذا الدور البشري ، وكيف يتم إنشاء العالقات 
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االجتماعية من خالل التبادل بني البشر واآلالت ، وما قد يرتتب على ذلك من آثار على 

 (6)الذات واجملتمع .

واستهدفت دراسة

سوق رأس  علىالبحث يف تأثريات النشر اإلعالمي باستخدام صحافة الروبوت ( 2018)

يف استخدام اخلوارزميات لكتابة وكالة أسوشيتدبرس  املال، وذلك بالتطبيق على جتربة

مقاالت عن إعالنات أرباح الشركات، وقيام صحافة الروبوت بتجميع املعلومات من 

 ،ر احملللني وأداء األسهم و نشرها على نطاق واسعالبيانات الصحفية للشركات وتقاري

املتدرج للصحافة اآللية لفحص آثار كتابة األخبار  الوكالةوقد استخدمت الدراسة تطبيق 

شركة لديها  2268بالتطبيق على عينة من  عرب الذكاء االصطناعي ونشرها بسوق املال،

فيني، وتوصلت الدراسة إىل تغطية إعالمية سابقة لنشاطاتها من خالل احملررين الصح

وجود أدلة واضحة على أن املقاالت اآللية اليت أنتجها صحافة الروبوت زادت من حجم 

7التداول والسيولة وكفاءة السوق للشركات.

الذكاء االصطناعي واالبتكار، حيث  تأثري البحث يف( 2018)دراسةاستهدفت 

إىل تزايد  وصلت الدراسة يف نتائجهاوت ٬افرتضت أن الروبوت سيحل حمل الصحفيني

 أنوأظهرت الدراسة باستمرار،  مهارات وكفاءات ما يسمى بالـ 

 أو الروبوتات بواسطة املكتوبة األخبار بني التفريق يستطيعون ال األحيان بعض يف القراء

كما  الفروق، ههذ من القليل سوى يقدمون ال غالًبا القراء البشر كما أن يكتبها اليت

نطاق  يف البشر على التغلب على" الروبوتات قدرة عدم" حول الشائعة حللت الدراسة احلجج

 للصحافة احملتمل اإلضايف للتطور رؤية وقدمت ؛ اإلبداعية القدرة على أداء املمارسات

 (8).الصحفية التقليدية  األشكال مع ومدى تصادمها اآللية

مستقبل الصحافة واإلعالم ( 2018)استشرفت دراسة

أوضح حيث املؤسسات والصحف اإلعالمية يف الواليات املتحدة، ببالتطبيق على العاملني 

 ٬للقلقمتثل مصدرًا غالبية املبحوثني أن تطبيقات الذكاء االصطناعي يف غرف األخبار 

غرف  يف تلعبه الذي الدور يظل، اجملال هذا يف ُتضخ اليت الكبرية االستثمارات فرغم

 أن آخرون يرى حني يف، وظائفهم يهدد أنه العاملني بعض ويرى ٬األخبار ليس بواضح
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، لكن بشكل عام، توجد حالة من واملكاسب للصحفيني  الفوائد من يزيد استخدامها

(9)االرتباك بشأن تطبيقها يف اجملال اإلخباري حتى اآلن.

التنبؤات يف جماالت الصحافة بالبحث يف ( 2017) ةاهتمت دراس

والتكنولوجيا واإلعالم، وتوصلت يف نتائجها إىل أنه ميكن اجلمع بني الصحافة املؤمتتة 

، املاضي ففي ٬واألجهزة املبتكرة ذات التقنية العالية مثل الواقع املعزز والواقع االفرتاضي

 وضمان احلقائق لوصف الثالث الشخص نظر وجهة عادة يستخدمون الصحفيون كان

 الواقع تقنية دمج جيلب أن املتوقع فمن، احلالي الوقت يف أما املستقبل، يف املوضوعية

ة تفاعلية؛ وبالتالي يسمح للناس بالتحول من مقاعد اجلمهور إىل حسي جتارب االفرتاضي

(10)املشاركة يف احلدث.

بتقديم رؤية حول (2017) اهتمت دراسة

كيفية استخدام برامج الكتابة بواسطة اخلوارزميات، كما اهتمت بتوثيق وحتليل 

يف سياق  االصطناعيأحكام الصحفيني بشأن إمكانات وحدود االعتماد على الذكاء 

تنوع األدوار اليت تؤديها، وأظهرت الدراسة يف نتائجها أن جتربة تومسون رويرتز تتضمن 

وطرق االستفادة من  الصحافة اآللية مبادرات استخدام 

لتغطية أحداث كان من غري املمكن الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل الصحفي

تغطيتها بطريقة أخرى، مثل بعض األلعاب الرياضية يف الواليات املتحدة، وأن استخدام 

شارت ة، وأالتكنولوجيا ال يتم إلنتاج نصوص فقط، بل إلنتاج تقارير مسعية بصرية قصري

ستة قيود رئيسية للصحافة اآللية تتحدد يف اعتمادها على قواعد بيانات  الدراسة إىل وجود

منفردة ومعزولة، واعتمادها على بيانات كمية أحادية الُبعد، وكذلك صعوبات التحقق 

من هذه البيانات، وعدم وجود زوايا إنسانية يف النصوص اليت يتم إنشاؤها، إىل جانب 

ا على مناذج؛ األمر الذي يتيح التنبؤ سلًفا مبقدماتها، مع صعوبة العمل بشكل اعتماده

 (11)خالق مع البيانات يف أثناء عملية الرتكيب.

إىل البحث يف كيفية تفاعل البشر مع  ( 2016) هدفت دراسة

ص املكتوب احملتوى املصنع من قبل تطبيق الربجميات، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن الن

 حني يف ٬من خالل اآللة ُينظر إليه على أنه أكثر مصداقية من النص الذي يكتبه اإلنسان

 إنشاؤه مت الذي النص عن املتعة من مبزيد اإلنسان قبل من املكتوب النص القارئ يتلقى
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 معني ملوضوع اإلخبارية القصص آالف إنشاء من اخلوارزميات تتمكن فلن اآللة ، بواسطة

 أقل بأخطاء ورمبا ، منخفضة وبتكلفة ، أكرب بسرعة أيًضا ذلك تفعل إنها بل ، فحسب

 اآللي احملتوى إنتاج أن من الصحفيني خماوف أثار التطور وهذا بشري ، صحفي أي من

 يف واملمارسون العلماء يرى بينما ، األخبار بغرفة سيؤثر على إلغاء عدد كبري من الوظائف

(12).األخبار  جودة حتسني سيسهم فى ى تلك التكنولوجياأن االعتماد عل نفسه الوقت

إىل املقارنة بني اللغة اليت يكتبها ( 2016)دراسةسعت ذاته يف السياق 

 بيَّنت نتائجهاالروبوت، واللغة اليت يكتبها الصحفيون من وجهة نظر املستخدمني، حيث 

ت جمرب على استخدام أكثر أن اللغة اليت يستعملها الروبوت تعد لغة جافة، فالروبو

الكلمات مالءمة وأكثرها تقليدية وتكراًرا؛ األمر الذي يقود إىل جفاف أسلوبه يف 

عرض األخبار، كما أن املفردات اليت يستخدمها الروبوت تكون حمدودة بالتخصص 

الذي تدور القصة اإلخبارية حوله، يف حني ميكن أن يستخدم الصحفي اإلنسان مفردات 

رمبا غري متكررة،  وتوصلت الدراسة يف مقارنتها بني قصة كتبها الروبوت نادرة أو 

وأخرى كتبها صحفي، إىل أن الروبوت كان أسرع وأسلوبه أقرب إىل لغة اجملال املالي 

أن القصة اليت كتبها الروبوت قد ُقيِّمت كما الذي تنتمي إليه القصة اإلخبارية، 

واضح"، و"الدقة"، أما القصة اليت كتبها لاوصف الباعتبارها "موضوعية"، تتسم بـ"

الصحفي، فقد كانت مساتها كالتالي: "مكتوبة بشكل ممتاز"، "وسارة للقرَّاءة 

(13)ومرضية".

بالتعرف على مستقبل ( 2014)دراسةاهتمت و

وت الوظائف البشرية يف ظل التقدم التكنولوجي يف جمال الذكاء االصطناعي والروب

أنه مع النجاح الذي حققه الذكاء االصطناعي يف وتوصلت يف نتائجها إىل بشكل خاص، 

جماالت متعددة، سوف يقوم قريًبا حبل الوظائف املعقدة اليت تتطلب قدًرا عالًيا من 

الذكاء، كما أنه سيحل حمل العنصر البشري فيها، ومنها عدد كبري من الوظائف يف 

 والذكاء الروبوتات أن تتوقع املشاركني من العظمى بيةكما أن الغال جمال اإلعالم

 مع ،2025 عام اليومية حبلول احلياة من واسعة قطاعات تتخلل سوف االصطناعي

واإلعالم  ،النقل الصحية الرعاية مثل الصناعات من جمموعة على هائلة تداعيات

 (14).املنزل وصيانة العمالء وخدمة اللوجستية واخلدمات
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الذكاء االصطناعي يف الوطن العربي عامة وتطبيقاته يف جمال اإلعالم على  نظرا حلداثةو

حول تطبيقات  موثقة معلومات علىيف احلصول  قلةوجه التحديد لذا واجه الباحثان 

الرتاث استعراض الذكاء االصطناعي يف اإلعالم يف الوطن العربي ولكن من خالل 

ضعف استخدام تطبيقات الذكاء  حيث أوضحت النتائج العلمي للدراسات العربية

 بالنظر حلداثة الظاهرة. الدول العربيةباالصطناعي يف جمال اإلعالم 

( حول اجتاهات القائمني باالتصال حنو 2020أكدت دراسة بريك،أمين )فعلى سبيل املثال 

استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي يف املؤسسات الصحفية املصرية والسعودية، أن 

ام تقنيات الذكاء االصطناعي يف املؤسسات الصحفية جاء بشكل مستوى استخد

%، ثم 33.6%، يليها عدم استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي بنسبة 34.2منخفض بنسبة 

%، كما توصلت الدراسة 5.6%، وأخريًا بشكل مرتفع بنسبة 26.6بشكل متوسط بنسبة 

ئمني باالتصال حنو استخدام تقنيات إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاه القا

 إليهاالذكاء االصطناعي يف املؤسسات الصحفية اليت يعملون بها تبعًا للدولة اليت تنتمي 

  (15)املؤسسة.

( حول اجتاهات الصحفيني 2020كما توصلت دراسة عبد الباقي، وعبد الفتاح )

ر باملؤسسات والقيادات حنو توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي داخل غرف األخبا

% من إمجالي العينة من الصحفيني والقيادات الصحفية 88الصحفية املصرية أن نسبة 

أشاروا إىل عدم جاهزية نسبة كبرية من غرف األخبار لتوظيف هذه األدوات نتيجة عدم 

حتديث اهلياكل التنظيمية بها، وعدم تبين أنظمة اجلودة، جبانب عدم توفر خوارزميات 

هم أوأن  ،بالنسخة العربية، وتراجع االستثمار والتمويل يف هذه التقنيةلتحرير النصوص 

التحديات اليت تقف أمام توظيف هذه التقنيات تتمثل يف التحديات التقنية والتكنولوجية، 

 (16).ألخالقيةاثم التحديات التنظيمية واملؤسسية، فالتحديات االقتصادية، واملهنية، و

اجتاهات الصحفيني املصريني إزاء  على حتليل( 9201دراسة سحر اخلولي ) وركزت

حيث توظيف الذكاء االصطناعي يف تطوير املضامني الصحفية اخلاصة بالثراء املعلوماتي 

التطبيقات املتطورة ألنظمة الذكاء االصطناعي يف  تستخدمالصحف املصرية  كانت

عتمد عليها بشكل الصحف القومية واخلاصة، وتب% من العينة 51.6العمل الصحفي بنسبة 

% من الصحف املصرية على التطبيقات 15.6%، بينما ال تعتمد نسبة 32.8غري منتظم بنسبة 

د فروق ذات داللة إحصائية بني وج،كما أثبتت الدراسة واحلديثة للذكاء االصطناعي
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اجتاهات الصحفيني املصريني حنو تطبيق تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف املؤسسات 

 (17)نوع املؤسسة(.  ،العمر ،اخلربة ،لنوعل)  عاالصحفية تب

 وفيمايتصل بالتأثريات املتوقعة لتطبيقات الذكاء االصطناعي تشري دراسة حسناوى مهدية

 أن الذكاء االصطناعي ال يشكل تهديدا للصحافة املهنية (2016) مونية وسقوالي

عوائدها االقتصادية من سيزيد وأن توظيفه باملؤسسات اإلعالمية  ووظائفها الرئيسية 

شكل قيمة مضافة سيوويقلل من اخلسائر املادية التى تواجه معظم املؤسسات اإلعالمية، 

للتغلب على األخبار املزيفة وأمتتة الوظائف الروتينية ليتفرغ  وسائل اإلعالملعمل 

 (18).للمهام اإلبداعيةاإلعالميني 

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 اآلتي نستخلص أن ميكن السابقة راساتالد باستقراء

 دراسات اإلعالم يف االصطناعي الذكاء موضوع تناولت اليت الدراسات معظم جاءت

 ندرة هناك كانت املقابل يف أجنبية بالواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبية ،

 بريك أمين دراسة ا،عد فيما  املوضوع هذا تناولت اليت واإلماراتية العربية الدراسات يف

 يف االصطناعي الذكاء تقنيات استخدام حنو باالتصال القائمني اجتاهات حول( 2020)

 الفتاح عبد وأمحد الباقي عبد عيسي ودراسة والسعودية، املصرية الصحفية املؤسسات

 االصطناعي الذكاء تقنيات توظيف حنو والقيادات الصحفيني اجتاهات حول( 2020)

 حول( 2016) مهدية حسناوي ودراسة املصرية، الصحفية باملؤسسات باراألخ غرف داخل

 سحر دراسة و األمريكية، اإلعالمية باملؤسسات الرقمي باإلعالم األخبار حترير تقنيات

 يف االصطناعي الذكاء توظيف إزاء املصريني الصحفيني اجتاهات حول( 2019) اخلولي

 يؤكد وهذا الباحَثني، علم حد على ملعلوماتيا بالثراء اخلاصة الصحفية املضامني تطوير

 احلالية. للدراسة النسبية األهمية

 على التطبيق خالل من العينة باستخدام املسح منهج السابقة الدراسات معظم واستخدمت

á (2020 ) ة دراس مثل باالتصال القائمني أو اجلمهور

(،  2018)التجرييب منها سات املنهجدرا استخدمت فيما  ( ،2017) ،

 ( ، 2018)دراسة

: مثل والكيفية الكمية بني ما الدراسات معظم يف البيانات مجع أدوات وتنوعت
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 اليت الدراسات مع الدراسة هذه تشابهت وقد(. املالحظة – االستبيان – املقابالت)

 اإلماراتية اإلعالمية باملؤسسات باالتصال القائمني من عينة على املسح منهج استخدمت

 املتعمقة واملقابالت االستبيان أداتي خالل من

 باالتصال القائمني اجتاهات إىل التعرف السابقة الدراسات معظم كما استهدفت

 تمعاتجم يف اإلعالمي العمل يف االصطناعي الذكاء تقنيات استخدام حنو واجلمهور

 على بالرتكيز الدراسات تلك إليه هدفت ما مع الدراسة هذه تشابهت وقد خمتلفة،

 باالتصال القائمني اجتاهات على للتعرف خاص بشكل اإلماراتية اإلعالمية املؤسسات

بتلك املؤسسات. االصطناعي الذكاء تطبيقات توظيف حنو

 :مشكلة الدراسةثانيا:
على رؤية عينة من القائمني باالتصال باملؤسسات  ترتكز مشكلة الدراسة يف التعرف

اإلعالمية اإلماراتية لواقع استخدام أدوات الذكاء االصطناعي يف العمل الصحفي 

واإلعالمي يف مؤسساتهم، وتقييم هذا االستخدام والوقوف على مدى قبول الصحفيني 

باملؤسسات اإلعالمية  واإلعالميني عينة البحث التعامل مع تلك التقنيات داخل بيئة العمل

فى ضوء تزايد االعتماد على  رؤيتهم ملستقبلهم املهين استشرافباإلضافة إىل  ،اإلماراتية

والوظائف اإلعالمية املتوقع تأثرها يف  تطبيقات الذكاء االصطناعى بالعمل اإلعالمى،

 حال تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي يف اجملال الصحفي والتليفزيوني والرقمي.

 أهداف الدراسة:ثالثا:  
تسعى هذه الدراسة لتحقيق هدف رئيس يتمثل يف : الرصد الكمي والتفسري الكيفىي 

الجتاهات القائمني باالتصال باملؤسسات اإلعالمية حنو توظيف تطبيقات الذكاء 

االصطناعي بوسائل اإلعالم بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وينبثق من هذا اهلدف 

ألهداف الفرعية وهي :جمموعة من ا

تطبيقات الذكاء االصطناعي ب مدى معرفة القائمني باالتصال إىلالتعرف  .1

املستخدمة بوسائل اإلعالم.

رصد التهديدات اليت متثلها تطبيقات الذكاء االصطناعي على مستقبل العاملني  .2

املهين يف املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية
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يف املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية بوجود  تقبل القائمني باالتصال ىدراسة مد .3

تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املؤسسات اإلعالمية.

استشراف رؤية القائمني باالتصال فى املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية لعالقتهم  .4

املهنية املتوقعة بتطبيقات الذكاء االصطناعي. 

لتوظيف تطبيقات  الكشف عن مدى استعداد املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية .5

الذكاء االصطناعي يف أداء أعماهلا اليومية.

أهمية الدراسة:رابعا: 
تنبع أهمية الدراسة من خالل عدة اعتبارات على النحو التالي:

املكانة اليت متثلها تطبيقات الذكاء االصطناعي من تستمد الدراسة أهميتها  -1

ري اإلحصاءات إىل ارتفاع معدل بالنسبة جملتمع الدراسة )اجملتمع اإلماراتي( إذ تش

استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف اآلونة األخرية بشكل كبري يف اجملتمع 

استخدام تطبيقات الذكاء تعميم رص احلكومة اإلماراتية على باإلضافة حل اإلماراتي

 االستشارات ، حيث أوضح تقرير لشركة مؤسسات الدولة معظماالصطناعي يف 

 التنمية ألحباث الكندي املركز»و املتحدة، باململكة «إنسايتس فوردأكس» العاملية

 مبؤشر إقليميًا دولة كأفضل املتحدة العربية اإلمارات ( الختيار2020)« الدولية

 تقنيات لفوائد األمثل لالستثمار االصطناعي،واالستعداد للذكاء احلكومة جاهزية

 ، أبرزها االصطناعي الذكاء يزتعز يف عوامل عدة االصطناعي،وأسهمت الذكاء

 للذكاء وزارة وإنشاء بالقطاع، للنهوض األهداف حمددة واضحة اسرتاتيجية تبين

 وتعزيز لنجاحه، الالزمة والقوانني والتشريعات اإلمكانات وتوفري االصطناعي،

استخدام   أهمية عن لتكشف كورونا أزمة تداعيات وجاءت األعمال، وريادة االبتكار

الصطناعي يف التعامل مع اجلائحة حلل كثري من املشكالت الصحية الذكاء ا

 (19)واالجتماعية .

حداثة استخدام الذكاء االصطناعي يف العامل العربي كظاهرة جديدة حتتاج  -2

بتقنيات حديثة سواء يف التحرير  املؤسسات اإلعالميةاستعانة بعض إىل دراسة يف ظل 

 أو التصوير والبث املرئي.... وغريها.
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تطبيقات الذكاء االصطناعي لالدراسات اإلعالمية العربية اليت تعرضت  قلة -3

واستخداماتها يف املؤسسات اإلعالمية. 

إمكانية االستفادة من نتائج الدراسة للوقوف على مدى استخدام تطبيقات  -4

الذكاء االصطناعي يف املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية.

تساؤالت الدراسة:خامسا: 
وى متابعة القائمني باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية لتطورات ما مست -

الذكاء االصطناعي يف جمال اإلعالم؟

إىل أي مدى تعتمد املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية على تقنيات الذكاء االصطناعي؟ -

ما تصور القائمني باالتصال لعالقاتهم املهنية بتقنيات الذكاء االصطناعي؟  -

ما الوظائف الصحفية اليت ستتأثر يف حال زيادة االعتماد على الذكاء االصطناعي؟  -

يف حال زيادة االعتماد على الذكاء  التليفزيونية واإلذاعية اليت ستتأثر ما الوظائف -

 االصطناعي؟

ما تقييم القائمني باالتصال عينة البحث ملستوى تهديد تقنيات الذكاء  االصطناعي  -

حلالية ؟لوظائفهم ا

 الدراسة: ضياتفرسادسا: 
وفقا القائمني باالتصال عينة الدراسة بني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .1

للمتغريات التالية: السن والوظيفة وعدد سنوات اخلربة، وإدراكهم ألهمية 

 الذكاء االصطناعي.

وفقا القائمني باالتصال عينة الدراسة بني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .2

وتقييمهم للتهديدات  متغريات التالية: السن والوظيفة وعدد سنوات اخلربة،لل

الناجتة عن تزايد االعتماد على أدوات الذكاء االصطناعي يف وسائل اإلعالم.

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني مستوى قلق القائمني باالتصال من  .3

يات الذكاء االصطناعي تطبيقات الذكاء االصطناعي واجتاهاتهم حنو دور تقن

اإلماراتية.يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية 
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وفقا القائمني باالتصال عينة الدراسة بني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .4

للمتغريات التالية: السن والوظيفة وعدد سنوات اخلربة، واجتاهاتهم حنو دور 

.اإلعالمية اإلماراتيةتقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل باملؤسسات 

وفقا القائمني باالتصال عينة الدراسة بني  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .5

والوظيفة وعدد سنوات اخلربة، ورؤيتهم لطبيعة  للمتغريات التالية: السن والنوع

العالقة املهنية مع تقنيات الذكاء االصطناعي.

محددات الدراسة:سابعا: 
باالتصال يف املؤسسات  من القائمني لدراسة على عينةاحملددات البشرية: ُطبقت ا -

 اإلعالمية اإلماراتية.

احملددات املكانية: ُطبقت الدراسة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. -

 10إىل  2019نوفمرب  10احملددات الزمانية: ُطبقت الدراسة خالل الفرتة من:  -

.2020يناير 

 

 ثامنا: اإلطار النظري للدراسة
 الذكاء االصطناعي وتطوره: مفهوم

ظهر التفكري يف اآلالت  حيثيعد مفهوم الذكاء االصطناعي ليس باألمر احلديث 

 "كتشاف مصطلح سا Čكما استطاع األسـاطري اليونانيـة،باالصطناعية 

 الروبوت للمرة األولي يف مسرحية  " اإلنسان اآللي

، وحتديدا 1956األحباث عام  بدايةإال أن الظهـور الفعلـي هلـا كـان مـع   (20)م1921يف عام 

م، والذي 1955يف عام وزمالئه  يف كلية دارت مـوث وذلـك من قبـل 

إذ متكنوا مـن حـل مشـاكل يف اجلرب،  يعترب أيضا أحد مؤسسي الذكاء االصطناعي

حدد مصطلح الذكاء االصطناعي  و باللغة اإلجنليزية وإثبات النظريات املنطقية والناطقة

 .(21)تطوير آالت تتصرف وكأنها ذكية.ل الذى يهدف

 بني والتعاون بالُروبوتات االصطناعي الذكاء ربط مّت التسعينات، أواخر  من واعتبارا

 ردود ومشاعر  لتقّيم عاطفية أوضاع بوجود توحي ذكية حواسيب إلنتاج واآللة، اإلنسان



 

 77 

 تطبيقات الذكاء االصطناعي ودورها يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية
 "دراسة ميدانية على القائمني باالتصال "

 

 قادرة روبوتات تطوير وحماولة اآللة، على إنتاجها لتعيد مشاعرههم عن الناجتة األفراد فعل

 (22)احملادثة مع البشر على

 الذكاء حدث ما ميكن أن نطلق عليه نهضة اآللة، قوة بفضل ،2010 عام ومنذ

 دتعتم اليت العميق التعّلم تقنيات  بواسطة  الضخمة البيانات استغالل االصطناعي نتيجة

الصور  على الشكلية وظهور تطبيقات مثل "التعرف العصبية الشبكات استخدام على

 (23)القيادة". ذاتية الطبيعية، إنتاج سيارة اللغة فهم والكالم،

نسـاني، فهـو ملعرفة ماهية الذكاء االصطناعي يتعني أوال حتديد املقصود بالذكاء اإلو

لى التكيف مع ظـروف احليـاة واالسـتفادة مـن الـذي يـرتبط بالقدرات العقلية مثل القدرة ع

التجـارب واخلبـرات السابقة والتفكري والتحليل والتخطيط وحل املشـاكل واالسـتنتاج 

السـليم واالحسـاس بـاآلخرين، باإلضافة إىل سرعة التعلم واستخدام ما مت تعلمه بالشكل 

 .السليم واملفيد

وتشري إىل شيء  ألولي اصطناعي الذكاء االصطناعي من كلمتني: اويتكون 

واليت تعين القدرة على الفهم  مصنوع أو غري طبيعي، والكلمة الثانية ذكاء 

 أو التفكري. 

بأنه: طريقة لصنع حاسوب أو روبوت يتم التحكم فيه بواسطة 24ولذا عرفه البعض 

 ذكياء.يفكر بها البشر األالكمبيوتر، أو برنامج يفكر بذكاء، بنفس الطريقة اليت 

بأنه بناء برامج الكمبيوتر اليت تنخرط يف املهام اليت يتم  وعرفه 

ي من قبل البشر، وذلك ألنها تتطلب عمليات عقلية عالية املستوي رِضإجنازها بشكل ُم

 (25). مثل: التعلم اإلدراكي وتنظيم الذاكرة والتفكري النقدي

"الذكاء االصطناعي هو قدرة اآللة على القيام باملهام اليت  كما عرف 

حتتاج إىل الذكاء البشري عند أدائها مثل االستنتاج املنطقي والتعلم والقدرة على 

 26)التعديل".

كما يقصد بالذكاء االصطناعي التحّكم بالروبوت أو اجلهاز الرقمي، باالعتماد على 

يَّة والذهنيَّة اليت ميارسها اإلنسان، وقد أخذ الذكاء تقليد وحماكاة العمليات احلرك

االصطناعّي بالتطّور والدخول يف جماالت احلياة بصورة أكثر انتشاًرا وتأثرًيا منذ أن مت 

تطوير جهاز الكمبيوتر يف أربعينيات القرن العشرين ألداء العمليَّات البشريَّة اليت تتطلب 
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ة، ويهدف علم الذكاء االصطناعي إىل حماكاة السلوك قدرات حتليليَّة واستنتاجيَّة معقد

اإلنساني، وذلك من خالل فهمه وحتويله إىل برامج حاسوبية تعمل على اختاذ قرارات، 

والبحث عن حلول ملسائل معينة من خالل توصيفها؛ األمر الذي ميكِّن الروبوت أو أجهزة 

رارات أو تلك احللول بالرجوع إىل الكمبيوتر من أن جتد الطريقة املناسبة لتحديد هذه الق

 (27)العمليات االستداللية اليت مت تغذية الكمبيوتر بها.

وإذا ما مت النظر إىل الوضع احلالي للذكاء االصطناعي، جند أن الشركات الكربى يف 

جمال صناعة التكنولوجيا مثل جوجل ومايكروسوفت واي بي إم وفيس بوك قد تعمقوا 

ناعي ويتطلعون إىل املزيد يف هذا اجملال؛ ويستثمرون أمواهلم يف يف أحباث الذكاء االصط

كما متلك كل واحدة من هذه  ،البحث والتطوير يف جمال التعلم العميق 

الشركات الكبرية خمتربها اخلاص حيث يقومون بإجراء أحدث األحباث يف جمال 

 (28) الذكاء االصطناعي وينشرون هذه األحباث يف كل عام.

عد معاجلة تلذا سنجد أن وترية تطور الذكاء االصطناعي قد أصبحت أسرع كما و 

من أشهر املؤمترات يف جمال التعلم عن  ةواحد الشبكة العصبية ملعاجلة املعلومات

وهذا هو نفس املؤمتر الذي أعلن فيه الرئيس ، طريق اآلالت وعلم األعصاب احلاسوبية

تشكيل خمترب للذكاء  2013يف عام  التنفيذي لفيس بوك، 

للذكاء  احيث استعرض خالل املؤمتر منوذج االصطناعي والبدء بإطالق 

االصطناعي الذي بإمكانه التعلم من األلعاب على احلاسب اآللي وبعد ذلك استحوذت 

 (29).جوجل على 

اخلاص بها )يف دورية جوجل نظام الذكاء االصطناعي شركة ، نشرت 2015ويف عام 

كما أنشأت شركة  ،( والذي يقوم بتعلم ولعب ألعاب الفيديو بنفسه دون توجيه

فيس بوك نظام تعرف على الصور بإمكانه التعرف على الصور بصورة أتوماتيكية 

 وبإمكانه ترمجتهم إىل األشخاص الذين يعانون من فقدان البصر. 

 عتمد على برنامج ي اجديد امايكروسوفت نظامشركة وكذلك عرضت 

على نظامها للذكاء  بإمكانه الرتمجة من لغة إىل أخري، وكذلك تعمل 

يف  ، والذي حقق الفوز يف منافسات االصطناعي الشهري املسمى 
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م كما أن هناك عدد من الشركات مثل جوجل اليت بدأت من االستفادة من 2011عام 

 (30)مشاريعهم احلالية بغرض تطوير خدماتهم. التعلم العميق يف

 أساليب تطبيقات الذكاء االصطناعي:
 (2019وآخرون،)عثامنية هيأساليبأربعةيفاالصطناعيالذكاءتطبيقاتتتجسد

(31) 

يفاآلليةللحاسباتاحلديثةالتكنولوجيةالتطبيقاتىحدإهي اخلبريةالنظم.1

ميكنومتطورذكيدعمنظامفهياالصطناعيالذكاء تطبيقاتوأهماملعلومات،

برامجعلىمبيننظامفهيأفضل،بشكلعملهأداءيفالبشريالعنصريساعدأن

اخلرباءمعني وتساعدبنظاماملتعلقةللمشكالتواقرتاحاتحلولبوضعتقوماحلاسوب

أيكمساعد،تعملاليتتلكأنواعهاومن،املشاكلوحلالقراراتاختاذعلى

حتتاجاليتاألنشطةوتوضيحاألعماللبعضالروتيينالتحليلأداءاملستخدم يفتساعد

.بشريلتدخل

ومبحاكاةالدماغبنيةغرارعلىمصممةمعلوماتنظم: هيالعصبيةلشبكاتا.2

الدماغمعمارمنبكثريأسهلهياحلاسوبيةالشبكة العصبيةلكنعمله،طريقة

عملنفسهابالطريقةأن تؤديلتحاولبرجمتلكنهانفسها،العصبيةاخلليةبنيةومن

بطريقة وتتفاعلبالتوازيتعملاليتللمعاجلاتالداخليالربطخاللمنالدماغ

هذاومبعاجلتها،تقوماليتالبياناتيفاملوجودةوالعالقاتاألمناطبنيديناميكية

لتنفيذاملعرفةمنقدرأكربمندتستفيوبياناتمنما تستلمهلتميزتتعلمأنهايعين

وخرباتهاتكتسبومن التجربةتتعلمنظمفهيالبيانات،نفسعلىحماوالتعدة

 العملية. باملمارسةالتعلموالتدريبخاللمنمعارفها

ملسائلحلإلجياداستخدامهاميكنخوارزمياتهي اجلينية )الوراثية(:اخلوارزميات.3

العاملابتكرهاالوراثة،وعلمالطبيعياالختيارمبادئدة علىوحتسينها معتممعقدة

.1975عامهوالندجون

هو برنامج يتوىل تنفيذ عمليات متنوعة نيابة عن املستخدم لتحقيق  الوكيل الذكي:.4

نه كل شيء مدرك إثناء قيامه بذلك بقدر من االستقاللية، وهناك من قال أأهدافه ويتمتع 

 خاصة.ة استشعار لبيئته بواسطة أجهز
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 خصائص الذكاء االصطناعي:
منذ ظهور الذكاء االصطناعي يف العقود األخرية من القرن املاضي أصبح يستخدم يف 

العديد من اجملاالت احلياتية أهمها اجملال الطيب واجملال الصناعي واجملال األمين واجملال 

 (32) صطناعي يف اآلتي :اإلعالمي وغريها من اجملاالت وتتمثل أهم خصائص الذكاء اال

التعامل مع الفرضيات بشكل متزامن وبدقة عالية. -1

وجود حل متخصص لكل مشكلة. -2

القدرة على اكتساب املعرفة وتطبيقها. -3

تعاجل البيانات الرمزية غري الرقمية. -4

إثارة أفكار جديدة تؤدي إىل االبتكار. -5

توفري أكثر من نسخة من النظام تعوض عن اخلرباء. -6

ى التعامل مع احلاالت الصعبة واملعقدة.القدرة عل -7

القدرة على االستجابة السريعة للمواقف والظروف اجلديدة. -8

ع املواقف الغامضة مع غياب املعلومة.مالقدرة على التعامل  -9

القدرة على متييز األهمية النسبية لعناصر احلاالت املعروضة. -10

قف جديدة.القدرة على استخدام اخلربات القدمية وتوظيفها يف موا -11

( 33)الذكاء االصطناعي يف دولة اإلمارات:مراحل تطور 

  لكرتونيبدأت دولة اإلمارات اخلطوة األوىل للتحول اإل 2000يف العام

  أطلقت دولة اإلمارات مبادرة احلكومة الذكية لتوفري اخلدمات  2013يف العام

للجمهور

  ذكية متكاملة  أنشأت دولة اإلمارات مشروع أول مدينة 2014يف عام

"سيليكون بارك

  أكملت دولة اإلمارات التحول الذكي للخدمات احلكومية  2015يف العام

.100بنسبة 
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  أطلقت دولة اإلمارات اسرتاتيجية الذكاء االصطناعي كأول  2017يف العام

.2071مشروع ضخم ضـمن مئوية اإلمارات 

 رية اجلديدة حلكومة إطالق وزارة للذكاء االصطناعي ضمن التشكيلة الوزا

.2017مارات دولـة اإل

   2019تأسيس أول جامعة يف العامل للذكاء االصطناعي عام.

  مواجهة انتشار جائحة  يفتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي واحللول الذكية

(.2021-2020)كورونا 

 مارات للذكاء االصطناعي:اسرتاتيجية اإل
د بـن راشـد نائـب رئـيس الدولـة رئـيس جملـس أعلن مسو الشيخ حمم 2017يف أكتوبر  

الـوزراء حاكم دبي عـن إطـالق اسـرتاتيجية اإلمـارات للـذكاء االصـطناعي،التـي تعـد أول 

لالرتقاء باألداء احلكومي وتسريع اإلجناز  2071مشروع ضخم ضمن مئوية اإلمارات 

الل استثمار أحدث تقنيات وخلـق بيئـات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية من خ

وأدوات الذكاء االصـطناعي وتطبيقها يف شتى ميادين العمل ، واستثمار كافة الطاقات 

واستغالل املوارد واإلمكانـات البشـرية واملادية املتوفرة على النحو األمثل وبطريقـة خالقـة 

فيما سية لالسرتاتيجية وتتلخص احملاور األسا، تعجـل تنفيـذ البـرامج واملشـاريع التنمويـة 

 (34) يلى

 - احلوكمة -1

  للدولة.تشكيل جملس الذكاء االصطناعي 

  تكوين فرق عمل من الرؤساء التنفيذيني لالبتكار باجلهات احلكومية 

  اصدار قانون بشأن االستخدام اآلمن للذكاء االصطناعي 

  تنظيم سلسلة مؤمترات الستقطاب خرباء يف الذكاء االصطناعي 

 ر بروتوكول عاملي مع احلكومات الرائدة يف نفس اجملال تطوي 

 -التفعيل:  -2

  تنظيم زيارات ميدانية للجهات احلكومية لفهم الذكاء االصطناعي 

  تنظيم ودعم ورش العمل يف كافة اجلهات احلكومية 
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  تنظيم قمة عاملية سنوية للذكاء االصطناعي 

  إطالق املسرعات احلكومية للذكاء االصطناعي 

 تنمية القدرات -3

  تطوير قدرات القيادات احلكومية العليا يف جمال الذكاء االصطناعي 

  رفع مهارات مجيع الوظائف املتصلة بالتكنولوجيا 

  تنظيم دورات تدريبية للموظفني احلكوميني يف جمال الذكاء االصطناعي 

 ي.حتديد نسبة من ختصصات املبتعثني خارج الدولة لدراسة الذكاء االصطناع 

 التطبيق -4

 توفري نسبة من خدمات اخلط األول للجمهور من خالل الذكاء االصطناعي 

 دمج الذكاء االصطناعي بنسبة حمددة يف اخلدمات الطبية 

 زيادة االعتماد على الذكاء الصناعي يف الوظائف الروتينية

 

 

 

 (35) وتهدف اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي إىل ما يلي:

 وتعجيل تنفيذ الربامج واملشروعات التنموية 2071داف مئوية اإلمارات حتقيق أه ،

.لبلوغ املستقبل

  100االعتماد على الذكاء االصطناعي يف اخلدمات وحتليل البيانات مبعدل %

2031حبلول عام 

 االرتقاء باألداء احلكومي وتسريع اإلجناز وخلق بيئات عمل مبتكرة.

 يف العامل، يف استثمار الذكاء االصطناعي أن تكون حكومة اإلمارات األوىل 

.مبختلف قطاعاتها احليوية

 خلق سوق جديدة واعدة يف املنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.

  دعم مبادرات القطاع اخلاص وزيادة اإلنتاجية، باإلضافة إىل بناء قاعدة قوية يف

.جمال البحث والتطوير
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 طناعي وتطبيقها يف شتى ميادين استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء االص

.العمل بكفاءة رفيعة املستوى

  استثمار كل الطاقات على النحو األمثل، واستغالل املوارد واإلمكانات البشرية

واملادية املتوافرة بطريقة خالقة

وفى إطار اجلهود العاملية لوضع تشريعات وقيم أخالقية تضبط تقنيات الذكاء 

ة الرابعة، أطلقت دولة اإلمارات " خمترب التشريعات" األول الصناعي والثورة الصناعي

من نوعه عامليا، ويعد من أكرب خمتربات ختطيط املستقبل بشكل استباقي من خالل 

 (36).تطوير آليات وتشريعات الذكاء االصطناعي 

 (37)صحافة الذكاء االصطناعي: 

اعتماد بعض وسائل  هو مصطلح أعم وأمشل من صحافة الروبوت فما نراه اليوم من 

% من 5اإلعالم على" روبوت" يف صاالت التحرير أو املؤسسات اإلعالمية ال ميثل إال أقل من 

صحافة الذكاء االصطناعي حيث تعتمد صحافة الذكاء االصطناعي على تقنيات عديدة 

 توفرها الثورة الصناعية الرابعة مثل:     

مولة عالية الدقة، تكنولوجيا كشف انرتنت األشياء، أجهزة اهلاتف احمل )منصات  

املواقع، التفاعل املتقدم بني اإلنسان واآللة، التوثيق وكشف االحتيال، الطباعة ثالثية 

األبعاد، أجهزة االستشعار الذكية، حتليل البيانات الكبرية واخلوارزميات املتقدمة، 

عزز/ األجهزة القابلة التفاعل متعدد املستويات مع العمالء ومجع البيانات، الواقع امل

 لالرتداء، تقنية بلوك تشني(.  

 ولكل تقنية من هذه التقنيات أدوار كبرية يف الدفع بصحافة الذكاء االصطناعي

 فعلى سبيل املثال وتطويرها

أجهزة اهلاتف احملمول عالية الدقة يف التصوير والنقل والتواصل بشبكات-أ

ها ألف مرة عن السرعات احلالية، عالوة أو شبكات جديدة تتزايد سرعت

على اتصاهلا املباشر بعدة أقمار صناعية دوارة، ومتصلة بقنوات إعالمية أو شبكات 

تواصل مباشرة، واليت سوف تتيح للصحفي أو اإلعالمي أو حتى )الروبوت( ناقل األخبار 

بة، التصوير، واملزود مبثل تلك التقنيات بأن يكون مؤسسة إعالمية متنقلة يف )الكتا
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التحرير، البث( وهذا ما يقود صحافة الذكاء االصطناعي إىل مستويات عالية وحيقق 

 طفرة كبرية يف صناعة اإلعالم

: سوف يكون هلا تأثري كبري أيضا يف منو صحافة الذكاء منصات انرتنت األشياء-ب

لف األدوات االصطناعي، وسوف تعمل على دعم وتوفري التواصل الدائم والسريع بني خمت

سواء " كامريات، استوديوهات، أجهزة حاسوبية، هواتف، روبوت، أقمار صناعية 

وغريها" أو أدوات تكنولوجية ناقلة للمحتوي واألخبار، كل أداة على حدة تتضمن هوية 

حيث يستطيع صانع اإلعالم أو الصحفي التحكم عن بعد بتلك لكرتونيةإ

 (38)واصل مع اجلمهور املستهدفاألدوات يف نقل احملتوى أو الت

لوكالة كشف تقرير  التصوير عرب تقنيات  -ج

سم الصحافة املعززة ايف إطار مشروعهم الذي أطلق عليه  أنهم أسوشييتد برس

روبوتا لتغطية وتصوير أوليمبياد  11، استعانوا بفريق من 

ب على اإلنسان الوصول إليها، ويعد استخدام أجهزة الطائرات  يصعيتمن الزوايا ال 2016

أحد أوجه هذا التطور التقين حيث كشفت أسوشييتد برس « درونز»بدون طيار 

عنه حبيث أنها استعانت أيضا بروبوت درونز لتغطية مأساة وحاالت النازحني جنوب املوصل 

إىل جانب التصوير إذ امتدت فاعليتها دورا آخر  ويف هذه احلالة لعبت  ،بالعراق

إىل أبعد من ذلك بتوفريها ملعلومات دقيقة حول حالة الطقس يف تلك املنطقة ومعلومات 

وهو ما قد  (39)أخرى حسب ما صرح به سام ماكنيل املتخصص يف صحافة الفيديو.

إىل تقليص من أعداد الصحفيني الذين يتعرضون إلصابات ويف بعض احلاالت الن من ميّك

 (40)القتل أثناء تغطيتهم يف مناطق احلروب.

واليت تفتح أبوابا جديدة يف رسم وتصوير األشخاص واألحداث  بعاد:الطباعة ثالثية األ-د

بصورة أقرب للواقع، فقد تغري متاما من برامج املونتاج وحترير الفيديوهات، عالوة على 

األحداث اليت يصعب على لبعض  -ثالثية األبعاد –صناعة جمسمات حيوية وختيلية 

 (41)اإلعالم احلصول على مواد مصورة خاصة يف املناطق اخلطرة واحلروب

يقصد بها قيام الروبوت بأدوار يف العمل صحافة الروبوت-ه

وذلك من خالل  اآللية،اإلعالمي ويطلق عليها البعض الصحافة اخلوارزمية أو الصحافة 

 االصطناعي،ت إخبارية بواسطة برامج الكمبيوتر عرب برامج الذكاء إنشاء وحترير مقاال
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تفسر هذه و ،يتم إنتاج القصص تلقائًيا بواسطة أجهزة الكمبيوتر بداًل من املراسلني البشر

ال يقتصر (42)الربامج البيانات وتنظمها وتقدمها بطرق ميكن قراءتها من ِقبل اإلنسان.

على أنظمة  االعتمادكتابة فقط، لذلك ميكن عمل الروبوتات يف الصحافة على ال

 .الذكاء الصناعي

 (43) جماالت تطبيق الذكاء االصطناعي يف اإلعالم:

 املزيفةمواجهة األخبار  .1

إنتاج كم هائل من القصص اإلخبارية مقارنة مبا تنتجه وكاالت األنباء اليوم،  .2

من خالل حتويل البيانات واألرقام إىل نصوص.

تلخص احلدث.مرئية  فيديوهات حتويل النصوص إىل .3

 جوانب متعددة كعمل تغريدات من عمل قوالب متعددة تعاجل نفس اخلرب .4

وعناوين وتلخيص خمتصر للقصة اخلربية وكتابة نبذه عن أبطال  ومنشورات

احلدث.

أمساء املسؤولني من خالل تقنيات التعرف  إىلمساعدة الصحافيني على التعرف  .5

عرب الصور.

 ل البشرية وتعليقات اجلمهور عرب منصات التواصل االجتماعيفهم ردود الفع .6

 تقديم احملتوى التليفزيوني .7

 اختيار املوضوعات وشخصنة جتربة املستخدم على املواقع اإلليكرتونية. .8

استخراج البيانات وحتسني البحث. .9

نتاجها بوسائط متعددة إترمجة الفيديوهات والنصوص إىل أكثر من لغة و .10

.املنصات واألجهزة الذكيةلتناسب كافة 

 الذكاء االصطناعي باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية:مناذج من تطبيقات 

(44) "روبوت" ناطق بالعربية يف العامل مذيع إخباريأول  -1

ول مذيع باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي ليقدم أطورت مؤسسة أبو ظيب لإلعالم 

واإلجنليزية على خمتلف قنوات شبكة تلفزيون أبو النشرات اإلخبارية باللغتني العربية 

بشكل حياكي إىل حد كبري ظيب. يف إطار شراكة مع شركة "سوجو" الصينية، 

 .صوتًا وتفاعاًلمالمح املذيع احلقيقي 
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 (45) "راشد احلل": -2

إلجراء  «راشد احلل»اسم ب، أول روبوت مذيع 2019عام أطلقت مؤسسة دبي لإلعالم 

ليشارك يف  باللغة العربية باستخدام خوارزميات الذكاء االصطناعيحوارات إعالمية 

ن احلل، ليحاور ابرنامج املؤشر على قناة مسا دبي الذي يقدمه اإلعالمي اإلماراتي مرو

 عمر بن سلطان العلماء.سعادة وزير دولة اإلمارات للذكاء االصطناعي  "الروبوت املذيع"

 (46) بيان اإللكرتوني:، مبوقع ال«التخصيص الذكي»تقنية  -3

التخصيص »تقنية عرب اإللكرتوني عامل الذكاء االصطناعي  واكب موقع جريدة البيان

، لتتيح لكل متصفح موقعه اخلاص، حبسب جنسه وعمره ومكانه. ومسيت «الذكي

، لتضفي جتربة تصــفح فريدة لكل زائر ال «بياني.. موقع لكل قارئ»هذه اخلاصية بـ

التحليل »و« التعرف الصــوتي»وخواص  ساعد االفرتاضي الصوتي للبيانامل، عرب تشبه غريه

كما  ،لتكون بذلك أول موقع عربي إخباري يطبق هذه التقنيات«. القارئ اآللي»و« التنبئي

، اليت تتيح للقارئ أن يتعرف بشكل «لوائح الشخصيات األكثر ذكرًا»مت إضافة خاصية 

يومًا، وميكنه أن  30خالل « البيان»حوهلا حمتوى  اليت متحورو فوري إىل األكثر ذكرًا،

يسرتجع معلومات كاملة عن كل شخصية ويتفقد جمموع أخبارها بالكامل، كذلك 

من حيث « لوائح أكثر األماكن ذكرًا»و« لوائح أبرز املؤسسات ذكرًا»األمر بالنسبة لـ

 املدن أو البالد أو القارات، على موقع البيان.

 (47) عالم )مشس( منوذج للمدن احلرة الذكية:مدينة الشارقة لإل -4

تستخدم الذكاء االصطناعي باإلمارات تعد مدينة الشارقة لإلعالم أول مدينة إعالمية 

لتقدم مجيع خدماتها املتوافرة واملقدمة لتتم إلكرتونيًا بأنظمة ذكية متطورة على مدار 

وذجًا للمدن احلرة الذكية اليت من الرقمي، لتمثللالستفادة منها يف تعزيز التحول  الساعة؛

توفر بيئة مثالية لألشخاص املبدعني الناجحني للتواصل والعمل مع أقرانهم، وتوفري دعم 

 موثوق لشركات اإلعالم إلنتاج احملتوى واألفالم والربامج التلفزيونية".

اإلطار املنهجي للدراسة:
إليها  اليت يلجأتكشافية : تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية االسنوع الدراسة

الباحث عندما يريد أن يستطلع ظاهرة جديدة بهدف التعرف على درجة وجودها 

 واستخدامها يف جمتمع الدراسة.
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منهج الدراسة:تاسعا: 
 الباحثان منهجلتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها واختبار الفروض، استخدم 

ول على معلومات عن الظاهرة حمل الدراسة مبا املسح باعتباره جهدا علميا منظما للحص

يتيح اختبار العالقات بني املتغريات واختبار فروضها، وهو املنهج املناسب لطبيعة 

الدراسة، وذلك للتعرف من خالل مجع البيانات الالزمة عن تطبيقات الذكاء 

استبانة على  االصطناعي ودورها يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية بتطبيق

 عينة من الصحفيني واإلعالميني العاملني يف تلك املؤسسات ُأعدت هلذا الغرض.

مجتمع الدراسة: -
يتكًون جمتمع الدراسة من مجيع القائمني باالتصال العاملني باملؤسسات اإلعالمية 

لقنوات ، سواء بالصحف أو املواقع االليكرتونية أو وكاالت األنباء واإلذاعات وااإلماراتية

 التليفزيونية.

عينة الدراسة -
متثلت عينة الدراسة امليدانية يف تطبيق استطالع رأى إلكرتوني على عينة عمدية متاحة 

مبحوث من القائمني باالتصال باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية اإلذاعية  100بلغت 

يناير  10وحتى  2019نوفمرب  10والتليفزيونية والصحفية واإللكرتونية خالل الفرتة من 

وبيانها كالتالي )أبو ظيب لإلعالم، مؤسسة دبي لإلعالم، هيئة الشارقة لإلذاعة  2020

مدينة الشارقة لإلعالم "مشس"، وكالة  عربية، والتلفزيون، دار اخلليج، سكاي نيوز

باإلضافة إىل إجراء مقابالت متعمقة مع عدد من مسؤولي التطوير  "،"وام أنباء اإلمارات

 تحول الرقمي بتلك املؤسسات.وال

 .خصائص عينة الدراسة( 1جدول رقم )

 النسبة الفئة املتغري

 النوع
 66 ذكر

 34 أنثى

 

 السن

 45 سنة 40سنة إىل أقل من  30من

 30 سنة 50سنة إىل أقل من  40من 

 14 سنة 30اىل أقل من 20من 
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 11 سنة فأكثر 50

 سنوات اخلربة

 27 سنة 15ن سنوات إىل أقل م 10من 

 20 سنة 20إىل أقل من  15من 

 21 سنوات 10إىل أقل من  5من 

 23  سنة فأكثر  20

 الوظيفة

 36 التحرير

 15 التقديم

 18 االخراج

 12 التصوير

 19 واملونتاج اجلرافيك

 املؤسسة اإلعالمية

 

 20 دار اخلليج

 15 أبو ظيب لإلعالم

 16 مؤسسة دبي لإلعالم

 14 ئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيونهي

 12 وكالة أنباء اإلمارات "وام"

 11 سكاي نيوز عربية

 9 مدينة الشارقة لإلعالم "مشس

 

تشري بيانات اجلدول السابق إىل تنوع خصائص فئات القائمني باالتصال العاملني 

% 66اسة بنسبة باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية حيث غلبت فئة الذكور على عينة الدر

سنة بنسبة  40سنة إىل أقل من  30% ، وتركزت العينة فى املرحلة العمرية من 34واإلناث 

 15سنوات إىل أقل من  10% ، وفيما يتصل بسنوات اخلربة فقد تركزت فى الفئة من 45

% وفيما يتصل بوظائف القائمني باالتصال فقد كانت النسبة 27سنة حيث جاءت بنسبة 

% وبالنسبة للمؤسسات اإلعالمية فقد كانت 36املني مبهن احملررين بنسبة األكرب للع

% وتوزعت 20مؤسسة دار اخلليج باعتبارها من أقدم املؤسسات اإلعالمية اخلليجية بنسبة 

لإلعالم  دبي مؤسسةبقية العينة املتاحة على عدد من املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية أبرزها 

 %.14والتلفزيون بنسبة  لإلذاعة الشارقة % ، فهيئة15عالم لإل %، ثم مؤسسة أبوظيب16
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إجراءات الدراسة: -
لكرتوني بالتطبيق على عينة للقائمني باالتصال يف إقام الباحثان بإعداد استبيان 

املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية عالوة على ذلك قام الباحثان بإجراء مقابالت متعمقة مع 

 االصطناعي يفمي والصحفيني املهتمني مبجال الذكاء بعض مسئولي اإلعالم الرق

املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية بغرض الوقوف أكثر على آلية استخدام تطبيقات الذكاء 

وقد مت تقسيم العمل بني الباحثني حبسب  ،االصطناعي وتعرف وجهة نظرهم فيها

عمقة مع مسئولي التخصص الدقيق حيث قام الباحث بسام املكاوي بإجراء مقابالت مت

املؤسسات الصحفية املطبوعة واإللكرتونية، باإلعالم الرقمي واملختصني بتطوير اإلعالم 

و قام الباحث عمرو عبد احلميد بإجراء مقابالت متعمقة مع مسئولي اإلعالم الرقمي 

 (1)املؤسسات اإلذاعية والتليفزيونية، حتى يضمن الباحثان دقة النتائج وعمق املقابلة.ب

أداة الدراسة: -
ستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املؤسسات بتطوير استبانة لقياس ا انقام الباحث

وذلك بعد  املؤسسات،اإلعالمية اإلماراتية وتعرف وجهة نظر القائمني باالتصال يف تلك 

والدراسات ذات العالقة مبوضوع الدراسة. وقد تكونت  الدراسات النظريةاالطالع على 

انة من عدد من األسئلة حتقق اإلجابة عليها أهداف الدراسة من التعرف على مدى االستب

استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف العمل اإلعالمي باملؤسسات اإلعالمية 

وإلقاء الضوء على مفهوم الذكاء االصطناعي وأهميته يف تطوير صناعة  ،اإلماراتية

األسئلة التهديدات اليت متثلها  تكشفتاساإلعالم من وجهة نظر اإلعالميني كما 

                                                           
 بيان باخلرباء الذين أجريت معهم املقابالت املتعمقة:  *

 .هيئة الشارقة لإلذاعة والتليفزيوناحلمادي مدير إدارة اإلعالم الرقمي  لأ. فيص -

 إم.إذاعة إمارات إف الروسي رئيس  بوأ. يعق -

 .للصحافة والطباعة والنشرمصطفى حممود مدير التطوير وإدارة اإلعالم الرقمي مؤسسة دار اخلليج  دد. أمح -

 حممد مدير إدارة اإلعالم الرقمي باملوقع اإلليكرتوني لصحيفة البيان. ىأ. عل -

 .احلساوى مدير التحرير الفين جلريدة البيان مأ. ابراهي -

 عربية. نيوز يسكاحممد ثروت منتج أخبار قناة  فأ. شري -

 عطا نائب مدير حترير جريدة اخلليج. لأ. نبي -

 ابو النور صحفي بوكالة أنباء اإلمارات. اأ. رض -

 اليماني حمرر أخبار اقتصادية بقناة العربية. فأ. شري -

 فة الرؤية اإلماراتية.منصور صحفي أخبار التكنولوجيا والذكاء االصطناعي مبوقع وصحي دأ. حمم -



 

 

90 

والوقوف على  ،تطبيقات الذكاء االصطناعي على مستقبل العاملني املهين يف ذلك القطاع

تطبيقات ب باالستعانةمدى تقبل القائمني باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية 

لقياس  اسياخلموقد استخدم مقياس ليكرت  يف العمل اليومي،الذكاء االصطناعي 

 االستبيان.استجابات املبحوثني حول عبارات 

صدق األداة:-
على جمموعة  عرضهابتحكيمها من خالل  انقام الباحث أداة االستبيان للتحقق من صدق

املالحظات واملقرتحات حول فقرات االستبانة، ويف ضوء  مراعاةوقد مت  2من األكادمييني

  تتوافق مع أهداف وتساؤالت الدراسة .ل املالحظات مت تعديل األداة وتطويرها

: اعتمد الباحثان على أسلوب تطبيق االستمارة ثم إعادة اختبارها مرة أخرى الثبات

 حيث يوم ، وذلك من خالل توزيع االستبيان مرة أخرى 15بعد فرتة زمنية مدتها  

ية والتلفزيونية باالتصال باملؤسسات الصحف من القائمني( 10) مت عرضها على عدد

وهذا للتأكد من وضوح أسئلة االستمارة وعباراتها، وكذا ضبط والرقمية اإلماراتية،

% بني 80وقد حققت النتائج توافق بنسبة  أسئلة االستبانة عنعنصر الزمن الالزم لإلجابة 

 القائمني باالتصال .

للعلوم االجتماعية حزمة الربامج اإلحصائية  انالباحث ماستخد اإلحصائيةملعاجلات ا -

SPSS املعياري، واالحنراف احلسابي، واملتوسط الوصفيحصاء واختار منها اإل ،

للعينات املستقلة، اختبار  اختبار ، Personوالتكرارات ومعامل ارتباط بريسون 

 .ملعنوية الفروق بني الفئات معامل التباين 

 

 

                                                           
 أمساء السادة احملكمني وفق الرتتيب األجبدى:  2

 صاحل األستاذ بكلية اإلعالم. جامعة القاهرة. فأ.د. أشر

 شريف درويش اللبان. رئيس قسم الصحافة. كلية اإلعالم. جامعة القاهرة. دأ. 

 ةد. عادل فهمي أستاذ اإلذاعة والتلفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهر

 أ.د عطا حسن عميد كلية االتصال باجلامعة القامسية.

 جامعة طيبة. -نسانية‘كلية اآلداب والعلوم ال-د. عيسى عبد الباقى أستاذ مشارك بقسم االتصال واإلعالم 
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 عاشرا: نتائج الدراسة امليدانية:
مبتابعة تطبيقات الذكاء االصطناعي املستخدمة يف مدى اهتمام القائمني باالتصال -

 جمال اإلعالم

 (2جدول رقم )

 اهتمام املبحوثني مبتابعة تطبيقات الذكاء االصطناعي املستخدمة يف جمال اإلعالم

 مستوى االهتمام  الذكور  اإلناث  اإلمجالي 

 بدرجة كبرية  30% 10%  40%

 بدرجة متوسطة  32% 19%  51% 

 بدرجة ضعيفة  4% 5%  9%

 اإلمجالي  66% 34% 100%

 

اإلماراتية توضح بيانات اجلدول السابق حرص القائمني باالتصال باملؤسسات اإلعالمية 

االصطناعي متابعة التقنيات اجلديدة املطبقة عامليا فيما يتصل بتطبيق أدوات الذكاء  على

متابعة القائمني باالتصال عينة الدراسة بدرجة كبرية  حيث جاءت اإلعالم، مبجال

املتابعة األقل بني القائمني باالتصال  % وكانت51%، وبدرجة متوسطة بنسبة 40بنسبة

 %.9 ضعيفة بنسبةبدرجة 

وتظهر النتائج السابقة وجود اختالفات بني الذكور واإلناث من اإلعالميني العاملني يف 

بيقات الذكاء االصطناعي باملؤسسات اإلعالمية املختلفة مستوى االهتمام مبتابعة تط

ولدراسة مدى وجود فروق معنوية بني أفراد القائمني باالتصال عينة الدراسة من حيث 

 االهتمام مبتابعة تطبيقات الذكاء االصطناعي املستخدمة يف جمال اإلعالم وفقا للنوع،

 واإلناث الذكور بني الفروق لدراسة ةللعينات املستقل أجرى الباحثان اختبار  وقد

 االصطناعي كما يلي: الذكاء تطبيقات مبتابعة االهتمام مستويات يف
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 (3جدول رقم )

يف مستويات االهتمام مبتابعة الفروق بني الذكور واإلناث  ملعنوية  T- Testاختبار 

 تطبيقات الذكاء االصطناعي  

 النوع

 

 إناث ذكور

قيمة 

 ت

درجة  

 احلرية

توى مس

 العدد املعنوية
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 العدد

املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 0.063 98 1.878 0.657 2.15 34 0.605 2.39 66 مستوى االهتمام

عدم وجود فروق  للعينات املستقلة  اختبار تشري نتائج اجلدول السابق من خالل  

من حيث االهتمام )ذكور / إناث (  االتصال عينة الدراسة وفقا للنوعب نيالقائممعنوية بني 

 :حيث جاءت قيمة ، مبتابعة تطبيقات الذكاء االصطناعي املستخدمة يف جمال اإلعالم

تقاربت متوسطات حيث ،  0.063عند مستوى معنوية  وهى قيمة غري داله إحصائيا  1.878

، وبالتالي مل 2.15، واإلناث  2.39ابي للذكور الذكور واإلناث حيث بلغ املتوسط احلس

االتصال يف مستوى القائمني بتظهر فروق واضحة بني متوسطات الذكور واإلناث من 

   .اهتمامهم مبتابعة تطبيقات الذكاء االصطناعي 

 :استخدام الذكاء االصطناعي باالتصال جملاالتتقييم القائمني  -

 ( 4جدول رقم )

 االت استخدام الذكاء االصطناعي باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية تقييم املبحوثني جمل

املتوسط 

 احلسابي 

االحنراف 

 املعياري 
 ال أعرف

 تعتمد ال 

 عليها

 اإلطالق 

 تعتمد عليها

 بدرجة ضعيفة  

تعتمد 

 عليها

بدرجة 

 متوسطة 

تعتمد 

 عليها

 بدرجة 

 كبرية 

 اجملاالت

3.17 1.511 16.7% 13.3%  28.3% 35% 6.7% 
الدعاية والتسويق 

 الرقمي 

3.17 1.511 
 

26.7% 
 التصوير التليفزيوني 20% 31.7% 11.7% 10%

ختصيص احملتوى  13.3%  15% 6.7%  1.429 3.09
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الرقمي ليتناسب مع  38.3% 26.7%

 طبيعة كل متصفح 

 2.99 1.321 36.7% 6.7% 21.7% 
 

28.3% 
   كشف األخبار الزائفة 6.7%

2.71 1.200 3% 29% 36% 32% - 
حترير األخبار

  

2.70 1.418 35% 30% 21% 6% 8% 
تقديم الربامج 

 والنشرات التليفزيونية

 2.58املتوسط املرجح 

يتضح من نتائج اجلدول السابق املتوسط احلسابي لتقييم القائمني باالتصال عينة          

ية اإلماراتية، أنها باملؤسسات اإلعالم االصطناعي الذكاء استخدام الدراسة جملاالت

تشري إىل أنها ذات  متوسطات وهي( 3.17 اىل 2.70)متوسطات حسابية  بني ماترتاوح 

 وضعيف إىل حد ما. متوسطمستوى اعتماد 

وقد جاءت تطبيقات الذكاء االصطناعي املستخدمة يف كل من: الدعاية والتسويق  

 كل طبيعة مع يتناسبل الرقمي احملتوى الرقمي، والتصوير التليفزيوني، وختصيص

متصفح، يف مقدمة تطبيقات الذكاء االصطناعي اليت تعتمد عليها املؤسسات اإلعالمية 

 ( على الرتتيب. 3.09(، )3.17(، )3.17اإلماراتية مبتوسط حسابي )

الزائفة،  األخبار يف حني جاءت جماالت الذكاء االصطناعي املستخدمة يف: كشف

التليفزيونية مبستوى اعتماد أقل، ومبتوسط  والنشرات الربامج تقديم األخبار، حترير

 ( على الرتتيب. 2.70(، )2.71(، )2.99حسابي )

والتسويق  وميكن تفسري هذه النتائج  يف ضوء أن جماالت العمل اإلعالمي ) الدعاية

،التصوير، ،ختصيص احملتوي( اليت تعتمد على تطبيقات الذكاء االصطناعي قد  الرقمي

ملحوظة خالل السنوات القليلة املاضية واستعانت بها بعض املؤسسات  شهدت تطورات

اإلعالمية اإلمارتية ضمن خطتها للتحول الرقمي ومواكبة التحديث التكنولوجي لتسهيل 

وسرعة األداء اإلعالمي، مبا انعكس على زيادة اعتماد القائمني باالتصال على تلك 

هذه اجملاالت تعتمد بدرجة أكرب على التقنية  األدوات يف أداء مهامهم اليومية ، كما أن

وسرعة اإلجناز وتقلل من حجم األخطاء باملقارنة بأداء العنصر البشرى، يف حني أن 
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اجملاالت اليت تعتمد على توافر مهارات إبداعية بشرية يف إجنازها )كالتحرير والتقديم 

املؤسسات ل اعتمادا لدى التلفزيونى والتحقق من مصداقية األخبار الزائفة، كانت األق

نتيجة طبيعة هذه املهام اليت حتتاج إىل خربات مهنية، إضافة إىل أن  اإلعالمية اإلمارتية

هذه النوعيه من روبوتات التحرير والتقديم التلفزيونى تتطلب عمليات معقدة  لربجمتها 

 لتقارب األداء البشري.

صعوبة أمتتة اللغة العربية لتناسب وهو ما أكده اخلرباء خالل املقابالت املتعمقة من 

ملخاوف كبرية لدى املمارسني اإلعالميني من  خوارزميات الذكاء االصطناعى، وإثارتها

صعوبة االعتماد على اللغة العربية فى إنتاج احملتوى التليفزيونى عرب الروبوت املذيع أو 

النص العربي واختالف  الصحافة اآللية باملقارنة باللغة االجنليزية نتيجة صعوبات حتليل

معاجلة اللغة العربية عن اللغات الالتينية األخرى يف تركيبتها الصرفية والنحوية والداللية 

، كما أن خوارزميات الذكاء االصطناعي املصممة لتحليل ومنذجة الكلمة العربية 

جد تواجه صعوبات عدة نتيجة أن اللغة العربية تصنف ضمن أغنى اللغات صرفيا ، كما تو

وكذلك الربط بني اللغة العربية الفصحى  ةیمشكالت أخرى تتعلق بتعدد اللهجات العرب

وهو ما حيتاج من علماء الذكاء االصطناعى للعمل على معاجلة ، وعامية املثقفني والعامية 

اللغات الطبيعية من جوانب تطوير عمليات الكتابة والرتمجة وتصحيح اإلمالء والقواعد 

وهذا ما اتفقت معه نتائج دراسة عبد الباقي وعبد الفتاح  ،ية وفهم املعانيالنحوية والصرف

( من أن عدم توفر خوارزميات لتحرير النصوص باللغة العربية بها يعد من أهم 2020)

 معوقات جاهزية غرف األخبار باملؤسسات اإلعالمية املصرية.

مات الـذكاء االصـطناعى   وفى هذا الصدد أوضح اخلرباء يف اجملال الصحفى أن تفعيل خـد 

باملؤسســات الصــحفية اإلماراتيــة يقتصــر علــى بعــض اخلــدمات مثــل التخصــيص الرقمــى          

الهتمامات كل قارئ وال يتم التوسع بها خاصة أنهـا فـى مراحلـها التجريبيـة جتنبـًا حلـدوث       

أخطـاء يصـعب تـداركها أو إصــالحها لتضـمن التحقـق الكامـل مــن التطبيـق قبـل تعميمهــا         

ألقسام.   على خمتلف ا

وأكــد اخلــرباء املتخصصــون يف اإلنتــاج التليفزيــونى أن تقنيــات التصــوير عــرب الروبــوت قــد    

حققت جناحا ملموسا لكنها ختضع إلشراف بشري داخل عـرف الـتحكم باالسـتوديوهات    

ــات        ــاج لنفق ــة حتت ــربامج التلفزيوني ــات تقــديم ال ــة، يف حــني أشــار آخــرون أن روبوت التلفزيوني
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 حتقق روبوتات مثـل "راشـد احلـل وصـوفيا" جناحـًا وتقـباًل ملموسـا لـدى         كبرية وبرجمة ومل

 املشاهد العربي.

اليت ستتأثر يف حال زيادة االعتماد على  رؤية القائمني باالتصال للوظائف التليفزيونية -

 الذكاء االصطناعي

 ( 5جدول رقم )

االعتماد على الذكاء اليت ستتأثر يف حال زيادة  للوظائف التليفزيونية املبحوثنيرؤية 

 االصطناعي

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 ال أعرف

% 

لن تتأثر 

على 

 اإلطالق

% 

تتأثر س

بدرجة 

 ضعيفة

% 

تتأثر بدرجة س

 متوسطة

% 

تتأثر س

 بدرجة

 كبرية

% 

 الوظائف

 لتليفزيونيةا

 مهندس صوت 24 46 12 8 10 1.216 3.66

 يمصور تليفزيون 17 44 21 18 0 974. 3.60

 مقدم برامج 15 27 48 6 4 866. 3.59

 فين مونتاج 14 41 31 10 4 990. 3.51

حمرر نشرات  4 26 59 9 2 686. 3.44

 إخبارية

 خمرج 10 34 28 22 6 975. 3.41

 معد برامج 4 10 65 14 7 823. 2.90

 3.44املتوسط املرجح 

 للوظائف باالتصال منيالقائ يتضح من نتائج اجلدول السابق املتوسط احلسابي لرؤية

االصطناعي، أن رؤية  الذكاء على االعتماد زيادة حال يف ستتأثر اليت التليفزيونية

 وهي( 3.66 اىل 2.90) بنيالقائمني باالتصال للوظائف التليفزيونية اليت ستتأثر تراوحت 

 بدرجة متوسطة وضعيفة إىل حد ما طبقا للوسط املرجح. متوسطات
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ــة املب   ــاءت رؤيــ ــد جــ ــى     وقــ ــاد علــ ــادة االعتمــ ــال زيــ ــتتأثر يف حــ ــيت ســ ــائف الــ ــوثني للوظــ حــ

ــدس        ــة مهنـ ــي: وظيفـ ــا يلـ ــون كمـ ــتخدمة يف التليفزيـ ــطناعي املسـ ــذكاء االصـ ــات الـ تطبيقـ

ــابي )  ــوني  3.66الصــــوت يف الرتتيــــب األول مبتوســــط حســ ــور تليفزيــ ــة مصــ (، يليهــــا وظيفــ

ــط ) ــط )   3.60مبتوسـ ــرامج مبتوسـ ــدم بـ ــة مقـ ــم وظيفـ ــين   3.59(، ثـ ــة فـ ــم وظيفـ ــاج (، ثـ مونتـ

(، فوظيفـــــة 3.44" مبتوســـــط )حمـــــرر نشـــــرات إخباريـــــة(، ثـــــم وظيفـــــة "3.51مبتوســـــط )

ــط )   ــوني" مبتوســ ــرج التليفزيــ ــا     3.41"املخــ ــا ملــ ــة طبقــ ــا مرتفعــ ــطات معظمهــ ــي متوســ ( وهــ

ــي       ــة" هــ ــربامج التليفزيونيــ ــد الــ ــة "معــ ــاءت وظيفــ ــني جــ ــابق، يف حــ ــدول الســ ــحه اجلــ يوضــ

( 2.90نـــة الدراســـة مبتوســـط حســـابي )   األقـــل تـــأثرا وفقـــا لرؤيـــة القـــائمني باالتصـــال عي     

 وبدرجة تأثر متوسطة  وضعيفة إىل حد ما طبقا للجدول السابق .

ــر         ــي  األكثـ ــتتأثر هـ ــيت سـ ــائف الـ ــة أن الوظـ ــابالت املتعمقـ ــالل املقـ ــرباء خـ ــق اخلـ ــد اتفـ وقـ

ــا      ــة يف إجنازهـــ ــات واآلالت الرقميـــ ــي التقنيـــ ــد علـــ ــيت تعتمـــ ــا والـــ ــا بالتكنولوجيـــ ارتباطـــ

ـــ   ــا عل ــن اعتمادهـ ــر مـ ــارات اإلأكثـ ــا    ى املهـ ــهل برجمتهـ ــا يسـ ــري، مبـ ــر البشـ ــة للعنصـ بداعيـ

ــر يف      ــن البشــ ــتغناء عــ ــدرجييا االســ ــتم تــ ــطناعي ويــ ــذكاء االصــ ــات الــ ــالل تطبيقــ ــن خــ مــ

ــدس      ــيفيت مهنـ ــة مـــن خـــالل وظـ ــائج امليدانيـ ــه النتـ ــا أكـــدت عليـ ــذا مـ ــائف، وهـ ــذه الوظـ هـ

الصـــــوت واملصـــــور التليفزيـــــوني الـــــيت تصــــــدرتا الوظـــــائف األكثـــــر تـــــأثرًا يف ضــــــوء        

ــات احل ــذكاء       التقنيـ ــات الـ ــى تطبيقـ ــاد علـ ــائف باالعتمـ ــذه الوظـ ــن هـ ــورت مـ ــيت طـ ــة الـ ديثـ

القنـــوات  تاالصـــطناعي ومنهـــا االســـتغناء عـــن وظيفـــة املصـــور التليفزيـــوني باســـتوديوها       

ــة       ــارات اإلبداعيــ ــى املهــ ــا علــ ــد يف إجنازهــ ــيت تعتمــ ــائف الــ ــني أن الوظــ ــائية ، يف حــ الفضــ

الوظـــائف األقـــل تـــأثرا، وهـــذا للقـــائم باالتصـــال بـــدون االعتمـــاد علـــى أجهـــزة رقميـــة هـــي  

مـــا توصـــلت إليـــه نتـــائج الدراســـة امليدانيـــة يف أن وظـــائف التحريـــر واإلخـــراج واإلعـــداد          

هـــي الوظــــائف األقــــل تـــأثرا بتطبيقــــات الــــذكاء االصـــطناعي يف املؤسســــات اإلعالميــــة    

 اإلماراتية.
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العتماد على رؤية القائمني باالتصال للوظائف الصحفية اليت ستتأثر يف حال زيادة ا -

 .الذكاء االصطناعي

 (6جدول رقم )

رؤية القائمني باالتصال للوظائف الصحفية اليت ستتأثر يف حال زيادة االعتماد على 

 الذكاء االصطناعي

املتوسط 

 احلسابي 

االحنراف 

 املعياري 

 ال أعرف

% 

لن تتأثر 

على 

 اإلطالق 

% 

تتأثر 

بدرجة 

 ضعيفة  

% 

تتأثر 

بدرجة 

 متوسطة 

% 

 تتأثر

 بدرجة 

 كبرية

%  

الوظائف 

 الصحفية 

 مربمج مواقع  37 33 20 8 2 1.038 3.95

مصمم  21 47 23 7 2 927. 3.78

 جرافيك 

مصور  16 41 33 8 2 920. 3.61

 صحفي 

خمرج   10 42 43 5 0 742. 3.57

 صحفي 

حمرر   3 14 69 14 0 633. 3.06

 صحفي 

 3.59املتوسط املرجح 

جلدول السابق املتوسط احلسابي لرؤية القائمني باالتصال للوظائف يتضح من نتائج ا   

الذكاء االصطناعي، أن رؤية تطبيقات اليت ستتأثر يف حال زيادة االعتماد على صحفية ال

 وهي( 3.95ىل إ 3.06اليت ستتأثر تراوحت بني ) صحفيةالقائمني باالتصال للوظائف ال

 .املرجح متوسط طبقا للوسط مبستوىمتوسطات 

وقد جاءت رؤية املبحوثني للوظائف اليت ستتأثر يف حال زيادة االعتماد على تطبيقات 

الذكاء االصطناعي املستخدمة يف الصحافة كما يلي:وظيفة مربمج مواقع إلكرتونية يف 

(، ثم 3.78(، يليها وظيفة مصمم جرافيك مبتوسط )3.95الرتتيب األول مبتوسط حسابي )
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(.وبدرجة 3.57(، ثم وظيفة خمرج صحفي مبتوسط )3.61) وظيفة مصور صحفي مبتوسط

صحفي أقل تأثرا وفقا لرؤية حمرر تأثر عالية طبقا للوسط املرجح، يف حني جاءت وظيفة 

(، وبدرجة تأثر متوسطة طبقا 3.06القائمني باالتصال عينة الدراسة مبتوسط  حسابي )

 للوسط املرجح.

ئج يف اجلدولني السابقني من الدراسة: أن وهذه النتيجة تؤكد ما توصلت إليه النتا

الوظائف األكثر  ارتباطا بالتكنولوجيا واليت تعتمد على التقنيات واآلالت الرقمية يف 

إجنازها هي األكثر  تأثرا بتطبيقات الذكاء االصطناعي ، يف حني أن الوظائف اليت 

االعتماد على أية أجهزة  تعتمد يف إجنازها على املهارات اإلبداعية للقائم باالتصال بدون

رقمية هي الوظائف األقل تأثرا وهذا ما أكدته النتائج يف اجلدول السابق من أن وظيفيت 

احملرر الصحفي واملخرج الصحفي هما الوظيفتان األقل تأثرا بتطبيقات الذكاء 

االصطناعي يف املؤسسات الصحفية اإلماراتية وأن وظيفيت مربمج املواقع ومصمم 

كانت األعلى تأثرا بتطبيقات الذكاء االصطناعي يف املؤسسات الصحفية  اجلرافيك

 دراسةوتؤيد هذه النتيجة ما توصلت إليه اإلماراتية، 

مستقبل الوظائف البشرية يف ظل التقدم التكنولوجي يف جمال الذكاء  ( حول2014)

أنه مع النجاح الذي ائجها إىل توصلت يف نت اليتو،االصطناعي والروبوت بشكل خاص

قريًبا ل الذكاء االصطناعي حققه الذكاء االصطناعي يف جماالت متعددة، سوف حي

كما أنه سيحل حمل العنصر  ،حمل الوظائف املعقدة اليت تتطلب قدًرا عالًيا من الذكاء

دراسة  كما توصلت. و(48)ومنها عدد كبري من الوظائف يف جمال اإلعالم ،البشري فيها

إىل أنه يف غضون فرتة ترتاوح بني عشرة إىل ( 2017) 

   49).الوظائف من ٪٤٧عشرين سنة ستحل اآلالت مكان اإلنسان بنسبة 

أن  أكد اخلرباء خالل املناقشات علىوعلى الرغم من نتائج الدراسة امليدانية فقد 

مبربجمني ومتخصصني يف  الستعانةايستلزم تطوير العمل بغرف املؤسسات اإلعالمية 

منذجة اللغات وخوارزميات الذكاء االصطناعى ـوبالتالي فإن التوسع يف تقنيات الذكاء 

االصطناعى لن يلغى االعتماد على هذه الوظائف بشكل كلى، بل سيخلق وظائف جديدة 

تناسب التحول الرقمى ألداء بعض املهام ولكن من خالل إشراف بشري متخصص وأن 

قوالب اجلاهزة اليت تتيحها برامج الذكاء االصطناعى يف اجلرافيك واملونتاج ال تغين عن ال

 املصمم واملونتري واملخرج الصحفي واملربمج. 



 

 99 

 تطبيقات الذكاء االصطناعي ودورها يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية
 "دراسة ميدانية على القائمني باالتصال "

 

 بالروبوت.رؤية القائمني باالتصال لطبيعة عالقتهم املهنية  -

 رؤية القائمني باالتصال لطبيعة عالقتهم املهنية بالروبوت (7جدول رقم )

 

يتضح من نتائج اجلدول السابق املتوسط احلسابي لرؤية القائمني باالتصال لطبيعة 

طبيعة العالقة املهنية بني اإلعالميني لأن رؤية القائمني باالتصال  بالروبوت،عالقتهم املهنية 

إىل حد  )متوسطة وضعيفةمتوسطات بدرجة  وهي ،(2.20 إىل 3.61تراوحت بني ) والروبوت

 .املرجح طبقا للوسطما( 

يف حال زيادة  لطبيعة العالقة املهنية بني اإلعالميني والروبوتوقد جاءت رؤية املبحوثني 

من عي املستخدمة يف العمل اإلعالمي كما يلي: االعتماد على تطبيقات الذكاء االصطنا

يف الرتتيب األول مبتوسط حسابي  الصعب أن يكون الروبوت مديرًا لي يف العمل اإلعالمي

لي يف العمل" مبتوسط أوافق على أن يكون الروبوت مساعدا (، تلتها عبارة "3.61)

" مبتوسط ل اإلعالميال أقتنع جبدوى االستعانة بالروبوت يف العم(، ثم عبارة "2.72)

هي األقل موافقة بني  لي"أتقبل أن يكون الروبوت زميال (، يف حني جاءت عبارة " 2.24)

(، وبدرجة موافقة ضعيفة طبقا 2.20القائمني باالتصال عينة الدراسة مبتوسط حسابي )

 للوسط املرجح.

سط املتو

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

معارض 

 بشدة
 موافق حمايد معارض

موافق 

 بشدة
 احملور

3.61 1.340 %6 %15 %35 0 %44 
أن يكون الروبوت مديرًا لي يف من الصعب 

 العمل 

  ليأوافق على أن يكون الروبوت مساعدا  %12 %5 %41 %27 %15 1.155 2.72

2.24 1.296 %38 %24 %26 0 %12 
جبدوى االستعانة بالروبوت يف العمل  ال أقتنع

 اإلعالمي

  ليأن يكون الروبوت زميال  أتقبل  0 0 %44 %32 %24 804. 2.20

   2.6 املتوسط املرجح
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ات اإلعالمية يتضح من نتائج اجلدول السابق صعوبة تقبل القائمني باالتصال يف املؤسس

اإلماراتية جلدوى االعتماد على تطبيقات الذكاء االصطناعي من حيث وجود الروبوت 

كمدير أو زميل هلم يف العمل يف الوقت احلالي 

ميكن تفسري ذلك يف إطار حداثة التجربة وعدم توسعها يف جمال اإلعالم باملؤسسات و

طاعات أخري داخل اجملتمع اإلماراتي اإلماراتية وذلك باملقارنة بتطبيقها يف جماالت وق

كالصحة واملرور واليت حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع ميكن قياسها، وتتفق هذه 

إىل أن غالبية واليت توصلت  (2018) النتيجة مع دراسة 

وأنه  ٬لقلقل مثارااملبحوثني يعتقدون أن تطبيقات الذكاء االصطناعي يف غرف األخبار تعد 

 (50).بشكل عام، توجد حالة من االرتباك بشأن تطبيقها يف اجملال اإلخباري حتى اآلن

( ودراسة عمر 51)  وختتلف النتائج السابقة مع ما توصلت إليه 

(اليت أكدتا أن استخدام الصحافة اآللية املعتمدة على تقنيات 52( ) 2019أبوعرقوب )

ت يف زيادة الكفاءة والرضا الوظيفي للصحفني البشر، كما الذكاء اإلصطناعي ساعد

 عملت على حتسني ممارسات العمل وتطوير مهارات العاملني بها.
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 فروض الدراسة:نتائج اختبار  -
  الفرض األول: اختبار نتائج

تية "توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القائمني باالتصال باملؤسسات اإلعالمية اإلمارا

السن والوظيفة وعدد سنوات اخلربة،وإدراكهم ألهمية عينة الدراسة وفقًا ملتغريات 

 .الذكاء االصطناعي

 (8جدول رقم )

ملعنوية الفروق بني الفئات العمرية  One Way ANOVAاختبار معامل التباين 

 .الذكاء االصطناعي إدراكهم ألهمية اخلربة للقائمني باالتصال يفوسنوات والوظيفية 

 ك الفئة البعد
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 درجات احلرية
قيمة 

 ف

مستوى 

بني  املعنوية

 اجملموعات

داخل 

 اجملموعات

أهمية إدراك  

الذكاء 

 االصطناعي و

الفئة العمرية  

للقائمني 

 باالتصال 

اىل 20من 

 30أقل من 

 سنة  

14 3.08 .6162 

4 95 0.830 0.481 

سنة  30من

إىل أقل من 

 سنة   40

45 3.06 .6630 

سنة  40من 

إىل أقل من 

 سنة   50

30 3.30 .6982 

سنة   50من 

 فأكرب
11 3.18 .6030 

 0.6602 3.15 100 اجملموع

أهمية إدراك 

الذكاء 

االصطناعي 

 وطبيعة  

وظيفة القائمني 

 باالتصال  

 66042. 3.1611 36 التحرير

4 95 2.354 .059 

 51824. 3.0000 15 التقديم

 74597. 3.5000 18 خراجاإل

 64079. 2.8167 12 التصوير

 اجلرافيك

 املونتاج
19 3.1263 .58958 
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 66020. 3.1500 100 اجملموع

أهمية إدراك 

الذكاء 

االصطناعي 

وسنوات اخلربة  

القائمني 

 باالتصال  

 من أقل

 مخسة

 سنوات 

9 3.04 .3844 

4 95 1.175 0.327 

إىل أقل  5من 

 10من 

 سنوات 

21 3.17 .6907 

 10من 

سنوات إىل 

 15أقل من 

 سنة 

27 2.94 .5885 

إىل  15من 

 20أقل من 

 سنة 

20 3.29 .7297 

سنة  20 من

 فأكرب
23 3.28 .7156 

 6602. 3.15 100 اجملموع

بني جمموعات السابق عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تكشف بيانات اجلدول 

 من القائمني باالتصال باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية حبسب الفئة العمرية يفاملبحوثني 

دالة غري  وهي قيمة، (0.830) "ف"،إذ كانت قيمة ألهمية الذكاء االصطناعي  إدراكهم

ذات داللة وضح النتائج عدم وجود فروق ، كما ت (0.481عند مستوى معنوية ) ًاإحصائي

إدراكهم ألهمية الذكاء  حسب طبيعة وظائفهم يفإحصائية بني جمموعات املبحوثني 

عند مستوى  ًادالة إحصائيغري  وهي قيمة(، 2.354) "ف"إذ كانت قيمة  ،االصطناعي

 صال وبني، وتكرر ذات األمر بالنسبة لعدد سنوات اخلربة للقائمني باالت (0.059معنوية )

دالة غري  وهي قيمة(، 1.175) "ف"ألهمية الذكاء االصطناعي ،إذ كانت قيمة  إدراكهم

حيث تشري البيانات إىل وجود تقارب يف املتوسطات  (0.327عند مستوى معنوية ) ًاإحصائي

حسب املستوى العمري أو الوظيفي  وعدد سنوات خربة  املبحوثني احلسابية جملموعات 

وبالتالي يتم رفض الفرض السابق صال باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية القائمني باالت

فروق ذات داللة إحصائية بني كليا، كما يتضح من النتائج السابقة حيث مل توجد 

القائمني باالتصال باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية عينة الدراسة وفقًا ملتغريات السن 
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، وتتفق هذه النتيجة ألهمية الذكاء االصطناعي "والوظيفة وعدد سنوات اخلربة، ورؤيتهم 

% من عينة الدراسة يؤكدون على 88( من أن 2020)مع دراسة عبد الباقي وعبد الفتاح 

األهمية الكربى لتوظيف التقنيات الذكية بغرف األخبار، واتضح عدم وجود فروق بينهم 

 ة وطبيعة العمل .يف رؤيتهم ألهميتها على مستوى الفئات العمرية، وسنوات اخلرب

 نتائج اختبار الفرض الثاني: 

  بني املبحوثني وفقا للمتغريات التالية: السن  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة

للتهديدات الناجتة عن تزايد  تقييمهم ىوالوظيفة وعدد سنوات اخلربة، ومستو

االعتماد على أدوات الذكاء االصطناعي يف وسائل اإلعالم.

 (9جدول رقم )

ملعنوية الفروق بني الفئات العمرية  One Way ANOVAبار معامل التباين اخت

تقييمهم للتهديدات الناجتة عن تزايد  اخلربة للقائمني باالتصال يفوسنوات والوظيفية 

 االعتماد على أدوات الذكاء االصطناعي يف وسائل اإلعالم.

 ك الفئة البعد
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 ريةدرجات احل
قيمة 

 ف

مستوى 

بني  املعنوية

 اجملموعات

داخل 

 اجملموعات

تهديدات تقييم  

الذكاء 

االصطناعي 

لوسائل اإلعالم 

الفئة العمرية و

 للقائمني باالتصال 

اىل أقل 20من 

 سنة   30من 
14 2.21 .975 

3 96 1.656 .182 

سنة إىل  30من

 سنة   40أقل من 
45 2.07 .780 

سنة إىل  40من 

 سنة   50أقل من 
30 1.97 .765 

سنة   50من 

 فأكرب
11 1.55 .688 

 804. 2.00 100 اجملموع

تهديدات تقييم 

الذكاء 

االصطناعي 

لوسائل اإلعالم 

 وطبيعة  

 632. 1.67 36 التحرير

4 95 3.776 .007 
 756. 2.00 15 التقديم

 832. 2.11 18 خراجاإل

 669. 2.58 12 التصوير
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وظيفة القائمني 

 باالتصال  

 اجلرافيك

 املونتاجو
19 2.16 .958 

 804. 2.00 100 اجملموع

تهديدات تقييم 

الذكاء 

االصطناعي 

لوسائل اإلعالم  

وسنوات اخلربة  

 القائمني باالتصال  

 مخسة من أقل

 سنوات 
9 1.78 .833 

4 95 1.161 .333 

أقل إىل  5من 

 سنوات  10من 
21 2.10 .889 

سنوات  10من 

 15إىل أقل من 

 سنة 

27 2.11 .847 

إىل أقل  15من 

 سنة  20من 
20 2.15 .671 

سنة  20 من

  أكثر ف
23 1.74 .752 

 804. 2.00 100 اجملموع

ني بتكشف بيانات اجلدول السابق عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

من القائمني باالتصال باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية حبسب الفئة جمموعات املبحوثني 

للتهديدات الناجتة عن تزايد االعتماد على أدوات الذكاء  إدراكهم العمرية يف

دالة غري  وهي قيمة، (0.830) "ف"االصطناعي يف وسائل اإلعالم ،إذ كانت قيمة 

، وتكرر ذات األمر بالنسبة لعدد سنوات اخلربة  (0.481عند مستوى معنوية ) ًاإحصائي

للتهديدات الناجتة عن تزايد االعتماد على أدوات  إدراكهم للقائمني باالتصال وبني

دالة غري  وهي قيمة، (1.175) "ف"إذ كانت قيمة  الذكاء االصطناعي يف وسائل اإلعالم،

ات إىل وجود تقارب يف املتوسطات ، حيث تشري البيان(0.327عند مستوى معنوية ) ًاإحصائي

القائمني حسب املستوى العمري وعدد سنوات خربة  املبحوثني احلسابية جملموعات 

 .باالتصال باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية

اخلرباء خالل املقابالت املتعمقـة أن األجيـال الكـبرية مـن املمارسـيني      وفى هذا الصدد اتفق 

ـــ  ــه بعــ ــادة تواجـــ ــيني والقـــ ــة   اإلعالمـــ ــورات اإلعالميـــ ــتيعاب التطـــ ــى اســـ ــعوبات فـــ ض الصـــ

املتالحقة،والتى مل يكن لدى الغالبية العظمى من املتابعني توقعهـا مثـل وجـود مـذيع آلـي أو      

وجــود صــحافة تــدار مــن خــالل الكمبيــوتر أو خدمــة عمــالء ال تعتمــد علــى البشــر وبالتــالي   
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بها يف صـنع مشـكالت   يكون لدى تلك الفئات ختوفات عديدة مـن تعرضـها للخطـأ او تسـب    

كبرية يصعب تداركها وذلـك علـى عكـس األجيـال اإلعالميـة الشـابة الـيت نشـأت يف ظـل          

تطــور كــبري لتكنولوجيــا االتصــال وشــبكة اإلنرتنــت وظهــور مواقــع التواصــل االجتمــاعي    

 واهلواتف الذكية وبالتالي يكون تكيفها أسرع مع تطبيقات الذكاء االصطناعي .

حسب  ذات داللة إحصائية بني جمموعات املبحوثنيود فروق كما توضح النتائج وج

للتهديدات الناجتة عن تزايد االعتماد على أدوات الذكاء  طبيعة وظائفهم يف إدراكهم

 ًادالة إحصائي قيمة (، وهي3.776) "ف"إذ كانت قيمة  االصطناعي يف وسائل اإلعالم،

 .(0.007عند مستوى معنوية )

 الوظيفية اجملموعات املختلفة للمبحوثني حسب الفئات مصدر التباين بنيوملعرفة 

للتهديدات الناجتة عن تزايد االعتماد على أدوات الذكاء  يف إدراكهم املختلفة

مت إجراء املقارنات بني املتوسطات احلسابية لدرجات هذه  اإلعالم،االصطناعي يف وسائل 

معنوييقة أقل فرق حيث استخدم الباحث االختبارات البعدية بطر اجملموعات،

 : التالياجلدول  يفوتظهر نتيجتها (  
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 (10جدول رقم )

تقييمهم  املختلفة يف الوظيفية( ملعرفة مصدر الفروق بني املبحوثني من املستويات LSDاختبار )

 ي يف وسائل اإلعالم للتهديدات الناجتة عن تزايد االعتماد على أدوات الذكاء االصطناع

 مستوى املعنوية الفروق بني املتوسطني اجملموعة املقارنة اجملموعة األوىل البعد

تهديدات إدراك 

الذكاء االصطناعي 

لوسائل اإلعالم 

 وطبيعة  

وظيفة القائمني 

 باالتصال  

 التحرير

 158. 333. التقديم

444. خراجاإل
*

 .046 

917. التصوير
*

 .000 

491. واملونتاج فيكاجلرا
*

 .025 

 التقديم

 158. 333. التحرير

 678. 111. خراجاإل

 051. 583. التصوير

 550. 158. واملونتاج اجلرافيك

 خراجاإل

444. التحرير
*

 .046 

 678. 111. التقديم

 100. 472. التصوير

 852. 047. واملونتاج اجلرافيك

 التصوير

917. التحرير
*

 .000 

 051. 583. التقديم

 100. 472. خراجاإل

 134. 425. واملونتاج اجلرافيك

 اجلرافيك

 واملونتاج

491. التحرير
*

 .025 

 550. 158. التقديم

 852. 047. خراجاإل

 134. 425.- التصوير
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وي املبحـوثني ذ جمموعـات  توضح بيانات اجلـدول السـابق وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـني        

للتهديـدات الناجتـة عـن تزايـد االعتمـاد علـى أدوات       يف تقييمهم املختلفة  الوظيفية الفئات 

باستخدام االختبارات البعدية بطريقة أقل  وذلك، الذكاء االصطناعي يف وسائل اإلعالم 

حيث تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الفئات الوظيفية التالية العاملـة  فرق معنوي، 

ــر ( )التحر ــة )"يـ ــائف التاليـ ــراجوالوظـ ــوير، اإلخـ ــاج، التصـ ــم ( اجلرافيـــك واملونتـ يف إدراكهـ

، للتهديدات الناجتة عن تزايد االعتماد على أدوات الذكاء االصطناعي يف وسـائل اإلعـالم   

لصــاحل الفئــة الوظيفيــة اإلخــراج والتصــوير واملونتــاج واجلرافيــك ذات املتوســطات احلســابية  

، حيث يتضح أن مصدر التباين للفروق بني  0.05ى املعنوية أقل من األعلى، وذلك عن مستو

يف إدراكهــم للتهديــدات الناجتــة عــن تزايــد االعتمــاد علــى  اجملموعــات املختلفــة للمســتويات 

،يرجـع إىل الفـروق بـني الوظـائف الـيت حتتـاج       أدوات الذكاء االصطناعي يف وسائل اإلعالم

ف اليت تطورت درجة االعتماد علـى تقنيـات الـذكاء    إىل حترير للمحتوى وإبداع وبني الوظائ

 االصطناعي على حنو كبري مثل التصوير واجلرافيك واملونتاج . 

فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات وبالتالي يتم قبول الفرض السابق جزئيا بوجود  

على  للتهديدات الناجتة عن تزايد االعتماد تقييمهماملبحوثني حسب طبيعة وظائفهم يف 

فروق ذات داللة إحصائية ، يف حني مل توجد أدوات الذكاء االصطناعي يف وسائل اإلعالم

بني القائمني باالتصال باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية عينة الدراسة وفقًا ملتغريات السن 

للتهديدات الناجتة عن تزايد االعتماد على أدوات الذكاء وتقييمهم وعدد سنوات اخلربة، 

 .ناعي يف وسائل اإلعالماالصط
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توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني مستوى قلق  الثالثالفرض نتائج اختبار -

القائمني باالتصال من تطبيقات الذكاء االصطناعي واجتاهاتهم حنو دور تقنيات الذكاء 

 االصطناعي يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية.

 (11جدول رقم )

قلق القائمني باالتصال من تطبيقات الذكاء االصطناعي  مستوى بني العالقة

 واجتاهاتهم حنو دورها يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية.

دورها يف تطوير العمل  العالقة بني قلق القائمني باالتصال واالجتاه حنو

 باملؤسسات اإلعالمية 

 مستوى املعنويةمعامل االرتباط

 

وجود عالقة ارتباطية  بريسون،وباستخدام معامل ارتباط توضح بيانات اجلدول السابق 

قلق القائمني باالتصال من تطبيقات الذكاء مستوى متوسطة دالة إحصائًيا بني  عكسية

حيث  اإلماراتية،االصطناعي واجتاهاتهم حنو دورها يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية 

حيث أوضحت  (٠.٤٧٤-) االرتباط   معامل قيمة وبلغت ،(٠.٠٠٠عنوية )بلغ مستوى امل

النتائج أنه كلما ارتفع مستوى قلق القائمني باالتصال من تقنيات الذكاء االصطناعي 

انعكس ذلك على تبّنيهم اجتاهات سلبية حنو دورها يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية 

مستويات القلق لدى القائمني باالتصال زادت اإلماراتية والعكس الصحيح كلما قلت 

اجتاهاتهم اإلجيابية حنو دور تطبيقات الذكاء االصطناعي وإسهاماتها يف تطوير العمل 

 باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية وهو ما يتسق مع نتائج الدراسة العامة السابق اإلشارة إليها.

اصة على أن تقنيـات الـذكاء االصـطناعى    اتفق اخلرباء باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية اخل

مكلفة وتثري حالة من القلق لدى القيادات اإلعالمية من قـدرتها علـى حتقيـق جنـاح ملمـوس      

خاصــة أنهــا حتتــاج إىل دعــم مــالي كــبري لتطــوير تطبيقــات الــذكاء االصــطناعي ســواء يف    

للمؤسســات التحريــر الصــحفي واإلعــالم الرقمــي، وهــو مــا يتــوفر   التقــديم التلفزيــوني أو

ــا تواجـــه    اإلعالميـــة احلكوميـــة وال تقـــوى عليـــه املؤسســـات اإلعالميـــة اخلاصـــة يف ظـــل مـ

املؤسسات اإلعالمية عموما من صعوبات مالية واجتاه اجلمهور حنو احملتوى الرقمي. 
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 نتائج اختبار الفرض الرابع-
السن والوظيفة  بني املبحوثني وفقا للمتغريات التالية: إحصائيةفروق ذات داللة  " توجد

واجتاهاتهم حنو دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل  وعدد سنوات اخلربة،
 -اإلماراتية": باملؤسسات اإلعالمية 

 (12جدول رقم )

والوظيفية ملعنوية الفروق بني الفئات العمرية  One Way ANOVAاختبار معامل التباين  
اجتاهاتهم حنو دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير  اخلربة للقائمني باالتصال يفوسنوات 

 العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية

 ك الفئة البعد
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 درجات احلرية

 قيمة ف
مستوى 
بني  املعنوية

 اجملموعات
داخل 

 اجملموعات

 االجتاه  حنو دور
تقنيات الذكاء 
االصطناعي يف 

ير العمل تطو
باملؤسسات اإلعالمية 

الفئة و اإلماراتية
العمرية للقائمني 

 باالتصال

اىل أقل من 20من 
 سنة   30

14 2.4805 .78238 

3 96 6.970 .000 

سنة إىل أقل  30من
 سنة   40من 

45 2.5333 .60414 

سنة إىل  40من 
 سنة   50أقل من 

30 2.7273 .70256 

سنة   50من 
 فأكرب

11 1.9835 .36999 

 66806. 2.5236 100 اجملموع

 االجتاه حنو دور
تقنيات الذكاء 
االصطناعي يف 
تطوير العمل 

باملؤسسات اإلعالمية 
وطبيعة  اإلماراتية

وظيفة القائمني 
 باالتصال

 74246. 2.5808 36 التحرير

 4 95 2.553 .044 

 33100. 2.1455 15 التقديم

 66547. 2.8232 18 االخراج

 72637. 2.3409 12 التصوير

 56448. 2.5455 19 املونتاجو اجلرافيك

 66806. 2.5236 100 اجملموع

 االجتاه  حنو دور
تقنيات الذكاء 
االصطناعي يف 
تطوير العمل 

باملؤسسات اإلعالمية 
وسنوات  اإلماراتية

اخلربة  القائمني 
 باالتصال

 تسنوا مخسة من
  أقل

9 2. 3518 .71437 

 4 95 3.614 .016 

إىل أقل من  5من 
 سنوات 10

21 2.5455 .47499 

سنوات إىل  10من 
 سنة 15أقل من 

27 2.2795 .47501 

إىل أقل من  15من 
 سنة 20

20 3.1273 .66439 

سنة  20من 
 فأكرب

23 2.3030 .71703 

 66806. 2.5236 100 اجملموع
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بني جمموعات تكشف بيانات اجلدول السابق عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 من القائمني باالتصال باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية حبسب الفئة العمرية يفاملبحوثني 

اجتاهاتهم حنو دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية 

عند مستوى معنوية  ًادالة إحصائي وهي قيمة، (6.970) "ف"قيمة إذ كانت  ، اإلماراتية

اجتاهاتهم  ، وتكرر ذات األمر بالنسبة لعدد سنوات اخلربة للقائمني باالتصال وبني (0.00)

إذ  حنو دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية ،

حيث تشري  (0.044عند مستوى معنوية ) ًادالة إحصائي وهي قيمة، (2.553) "ف"كانت قيمة 

حسب املستوى املبحوثني البيانات إىل وجود اختالف يف املتوسطات احلسابية جملموعات 

 .القائمني باالتصال باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتيةالعمري وعدد سنوات اخلربة  

حسب  عات املبحوثنيذات داللة إحصائية بني جمموكما توضح النتائج وجود فروق 

اجتاهاتهم حنو دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل طبيعة وظائفهم يف 

عند  ًادالة إحصائي قيمة (، وهي3.614) "ف"إذ كانت قيمة اإلماراتية، باملؤسسات اإلعالمية 

 .(0.016مستوى معنوية )

 الفئات املختلفة مصدر التباين بني اجملموعات املختلفة للمبحوثني حسبوملعرفة 

اجتاهاتهم حنو دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل  للقائمني باالتصال يف

مت إجراء املقارنات بني املتوسطات احلسابية لدرجات هذه  باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية،

)معنوي حيث استخدم الباحث االختبارات البعدية بطريقة أقل فرق  اجملموعات،

التالي:اجلدول  يفوتظهر نتيجتها  
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 (13جدول رقم )

اجتاهاتهم حنو دور  املختلفة يف الوظيفية( ملعرفة مصدر الفروق بني املبحوثني من املستويات LSDاختبار )

 تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية

 مستوى املعنوية الفروق بني املتوسطني اجملموعة املقارنة اجملموعة األوىل لبعدا

دور  االجتاه حنو

تقنيات الذكاء 

االصطناعي يف 

تطوير العمل 

باملؤسسات 

اإلعالمية اإلماراتية 

وظيفة وطبيعة 

 القائمني باالتصال  

 التحرير

 031. 43535. التقديم

 198. 24242.- خراجاإل

 270. 23990. رالتصوي

 848. 03535. واملونتاج اجلرافيك

 التقديم

 031. 43535.- التحرير

 004. 67778.- خراجاإل

 438. 19545.- التصوير

 077. 40000.- واملونتاج اجلرافيك

 خراجاإل

 198. 24242. التحرير

 004. 67778. التقديم

 049. 48232. التصوير

 196. 27778. تاجواملون اجلرافيك

 التصوير

 270. 23990.- التحرير

 438. 19545. التقديم

 049. 48232.- خراجاإل

 394. 20455.- واملونتاج اجلرافيك

 واملونتاج اجلرافيك

 848. 03535.- التحرير

 077. 40000. التقديم

 196. 27778.- خراجاإل

 394. 20455. التصوير

دول السابق وجود فروق دالة إحصائيا بني جمموعات املبحوثني ذوي الفئات اجل توضح بيانات

يف اجتاهاتهم حنو دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل  الوظيفية املختلفة
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باستخدام االختبارات البعدية بطريقة أقل فرق  اإلماراتية، وذلكباملؤسسات اإلعالمية 

 معنوي، كما يلى : 

املختصني بتحرير  التالية:إحصائية بني الفئات الوظيفية ات داللة تبني فروق ذ-

دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف احملتوى، والعاملني بتقديم الربامج يف اجتاههم حنو 

، ومبقارنة 0.031وذلك عند مستوى معنوية تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية 

 لصاحل العاملني بوظيفة التحرير. أن مصدر التباينيتضح املتوسطات احلسابية للفئتني، 

 و “" مقدمي الربامج  إحصائية بني الفئات الوظيفية التاليةتوجد فروق ذات داللة -

دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل "العاملني باإلخراج" ، يف االجتاه حنو 

،  ومبقارنة املتوسطات  0.004 وذلك عند مستوى معنويةباملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية 

 لصاحل العاملني بوظيفة اإلخراج. يتضح أن مصدر التبايناحلسابية للفئتني ، 

والعاملني “" اإلخراج  إحصائية بني الفئات الوظيفية التاليةتوجد فروق ذات داللة -

دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل باملؤسسات بالتصوير، يف االجتاه حنو 

، ومبقارنة املتوسطات احلسابية 0.004وذلك عند مستوى معنوية اإلعالمية اإلماراتية 

 لصاحل العاملني بوظيفة اإلخراج. يتضح أن مصدر التباينللفئتني، 

وميكن تفسري النتائج السابقة يف ضوء ما ملسة القائمون باالتصال يف املؤسسات 

بتقنيات الذكاء االصطناعي يف جماالت  اإلعالمية بوجود تطور ملحوظ يف آلية االستعانة

التحرير والتصوير واإلخراج على عكس فئة التقديم حيث مل يتم تفعيل دور املذيع اآللي يف 

تقديم احملتوى الرباجمي واإلخباري مبؤسسات اإلعالم اإلماراتية خالل الفرتة الراهنة، وهو 

تقنيات  هات إجيابية حنو دورما انعكس على تبّني الفئات العاملة بهذه الوظائف الجتا

 .الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية

ــي جتــاه التوســع يف         ــور العرب ــل اجلمه ــوني أن ردود فع ــا أوضــح اخلــرباء باجملــال التلفزي كم

االعتماد على الذكاء االصطناعي يف البث التلفزيوني مل ترصد بشكل موسع مبـا يضـمن   

ر لقيـام الروبـوت مبهـام إعالميـة مثـل التقـديم التلفزيـوني والـيت اقتصـرت علـى           تقبل اجلمهـو 

جتــارب قليلــه مثــل برنــامج" راشــد احلــل "وتقــديم النشــرات اإلخباريــة والــذي مل يــتم تعميمــه  

لفرتات طويلة بتلفزيوني أبو ظيب ودبي لوجود شكوك لـدى صـناع السياسـات اإلعالميـة يف     

 وعية.تقبل اجلمهور العربي هلذه الن
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 (14جدول رقم )

اجتاهاتهم  املختلفة يفالعمرية ( ملعرفة مصدر الفروق بني املبحوثني من املستويات LSDاختبار )

 تطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتيةبحنو دور تقنيات الذكاء االصطناعي 

 عنويةمستوى امل الفروق بني املتوسطني اجملموعة املقارنة اجملموعة األوىل البعد

االجتاه  حنو دور 

تقنيات الذكاء 

االصطناعي يف 

تطوير العمل 

باملؤسسات 

اإلعالمية اإلماراتية 

 واملستوى العمرى 

 القائمني باالتصال  

سنة إىل  30من

 سنة   40أقل من 

 789. 05281. سنة   30اىل أقل من 20من 

 204. 19394.- سنة   50سنة إىل أقل من  40من 

 013. 54986. فأكربسنة  50من 

سنة إىل أقل  40من 

 سنة   50من 

 239. 24675. سنة   30اىل أقل من 20من 

 204. 19394. سنة   40سنة إىل أقل من  30من

 001. 74380. سنة فأكرب 50من 

 سنة فأكرب 50من 

 058. 49705.- سنة   30اىل أقل من 20من 

 013. 54986.- سنة   40سنة إىل أقل من  30من

 001. 74380.- سنة   50سنة إىل أقل من  40من 

 مناملبحوثني جمموعات توضح بيانات اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا بني 

تطوير باجتاهاتهم حنو دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف املختلفة  العمرية الفئات 

االختبارات البعدية بطريقة أقل  باستخدام وذلك، العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية

حيث تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الفئات العمرية التالية :  فرق معنوي ، 

سنة ، والفئة العمرية من  50سنة إىل أقل من  40سنة ،  من  40سنة إىل أقل من  30من

انت تتبّنى سنة فأكرب لصاحل املتوسطات األعلى وهى للفئات العمرية األقل واليت ك 50

دور تقنيات الذكاء االصطناعي بتطوير العمل باملؤسسات اجتاهات إجيابية حنو 

، بعكس الفئات العمرية األكرب سنًا اليت قد تتبنى رؤية تشاؤمية اإلعالمية اإلماراتية

حنو دور التقنيات احلديثة يف الذكاء االصطناعي يف تطوير العمل اإلعالمي بصفة 

ذه النتائج يف ضوء أن األجيال األصغر سنا أكثر تقباًل وتفاعاًل عامة، وميكن تفسري ه

للتكنولوجيا وانتشار املستحدثات بدرجة أكرب من الفئات العمرية األكرب سنًا اليت جتد 

بعض الصعوبات يف التعامل مع التقنيات اإلعالمية احلديثة، وهذه الظاهرة تكررت 
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تعلقة بتطور شبكة اإلنرتنت ومواقع التواصل تارخييا يف معظم املستحدثات اإلعالمية امل

 االجتماعي اليت وجدت تفاعال مع فئات الشباب بدرجة أكرب من كبار السن . 

 (15جدول رقم )

اجتاهاتهم  املختلفة يف حيث سنوات خربتهم( ملعرفة مصدر الفروق بني املبحوثني من LSDاختبار )

 مل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتيةحنو دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير الع

 مستوى املعنوية الفروق بني املتوسطني اجملموعة املقارنة اجملموعة األوىل البعد

االجتاه  حنو دور 

تقنيات الذكاء 

االصطناعي يف 

تطوير العمل 

باملؤسسات 

اإلعالمية اإلماراتية 

 وسنوات خربة

 القائمني باالتصال  

أقل من مخسة 

 سنوات 

 313. 24242.- سنوات  10 أقل من إىل 5من 

 919. 02357. سنة  15سنوات إىل أقل من  10من 

 001. 82424.- سنة  20إىل أقل من  15من 

 837. 04875.- سنة فأكثر 20

إىل أقل من  5من 

 سنوات  10

 313. 24242. سنوات مخسة من أقل 

 131. 26599. سنة  15سنوات إىل أقل من  10من 

 003. 58182.- سنة  20إىل أقل من  15من 

 287. 19368. سنة فأكثر 20

سنوات  10من  

 15إىل أقل من 

 سنة

 919. 02357.- سنوات مخسة من أقل 

 131. 26599.- سنوات  10إىل أقل من  5من 

 000. 84781.- سنة  20إىل أقل من  15من 

 672. 07232.- سنة فأكثر 20

أقل إىل  15من  

 سنة 20من 

 001. 82424. سنوات مخسة من أقل 

 003. 58182. سنوات  10إىل أقل من  5من 

 000. 84781. سنة 15سنوات إىل أقل من  10من 

 000. 77549. سنة فأكثر 20

 سنة فأكثر 20

 837. 04875. سنوات مخسة من أقل 

 287. 19368.- سنوات  10إىل أقل من  5من 

 672. 07232. سنة 15سنوات إىل أقل من  10من 

 000. 77549.- سنة 20إىل أقل من  15من 
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حسـب  املبحـوثني  جمموعـات  توضح بيانـات اجلـدول السـابق وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـني         

اجتاهاتهم حنو دور تقنيات الذكاء االصـطناعي يف تطـوير العمـل    و سنوات خرباتهم املختلفة

ماراتيــة، وذلــك باســتخدام االختبــارات البعديــة بطريقــة أقــل فــرق    اإلباملؤسســات اإلعالميــة 

معنــوي، حيــث تــبني وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني فئــات القــائمني باالتصــال حســب  

سـنة ،   15سنوات إىل أقل من  10سنوات ،  من  5منأقلسنوات خربتهم كما يلى : الفئة 

 فئات القـائمني باالتصـال األقـل يف    لصاحلأكثرسنة ف20، من  سنة 20إىل أقل من  15من 

عــدد ســنوات اخلـــربة والــذين مييلـــون بــالطبع إىل التعامـــل مــع التقنيـــات احلديثــة للـــذكاء       

االصطناعي ويتقبلوها بعكس الفئات األخرى، وهذه النتيجة تتسق مع ما مت ذكـره سـابقًا   

ديثــة، كمــا أن مــن أن الفئــات العمريــة الّشــاّبة أكثــر ارتباطــا مبواكبــة التكنولوجيــا احل   

الفئات اليت متتلك خربات كـبرية قـد تتبنـى رؤيـة سـلبية حنـو القـدرات الـيت تتيحهـا تقنيـات           

الــذكاء االصـــطناعي وعـــدم اســـتيعاب احللـــول الـــيت وفرتهـــا يف جمـــال حتريـــر األخبـــار أو  

التصوير والربجمة والردود اآللية يف اإلعالم الرقمي، بالنظر إىل التعود لسنوات طويلـة علـى   

اط كالسيكية معتادة يف جماالت اإلعالم املختلفة ، وبالتالي يتم قبول الفرض السابق أمن

فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني كــاماًل كمــا يتضــح مــن النتــائج الســابقة والقائــل     توجــد 

ــائفهم   يفومســـتوياتهم العمريـــة وســـنوات خـــربتهم   جمموعـــات املبحـــوثني حســـب طبيعـــة وظـ

تطــوير العمــل باملؤسســات اإلعالميــة   الــذكاء االصــطناعي يفاجتاهــاتهم حنــو دور تقنيــات  

 .اإلماراتية
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بني املبحوثني وفقا  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  اخلامس:نتائج اختبار الفرض 

لطبيعة العالقة  املستقبلية للمتغريات التالية: السن والوظيفة وعدد سنوات اخلربة، ورؤيتهم

 االصطناعي.املهنية مع تقنيات الذكاء 

 (16جدول رقم )

وسنوات والوظيفية ملعنوية الفروق بني الفئات العمرية  One Way ANOVAاختبار معامل التباين 

 رؤيتهم املستقبلية لطبيعة العالقة املهنية مع تقنيات الذكاء االصطناعي. اخلربة للقائمني باالتصال يف

 ك الفئة البعد
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 درجات احلرية

 قيمة ف
مستوى 
بني  املعنوية

 اجملموعات
داخل 

 اجملموعات

الفئة العمرية للقائمني 
 باالتصال

ورؤيتهم املستقبلية 
لطبيعة العالقة املهنية 
مع تقنيات الذكاء 

   االصطناعي.

اىل أقل من 20من 
 سنة   30

14 
3.0714 .76854 

3 96 8.972 .000 

سنة إىل  30من
 سنة   40 أقل من

45 
2.5111 .48837 

سنة إىل  40من 
 سنة   50أقل من 

30 
3.0417 .94020 

 22361. 2.0000 11 سنة   50أكرب من 

 75700. 2.6925 100 اجملموع

 طبيعة

وظيفة القائمني 
ورؤيتهم باالتصال 

املستقبلية لطبيعة 
العالقة املهنية مع 
تقنيات الذكاء 

  االصطناعي.

 

 84621. 2.7917 36 التحرير

 4 95 .631 .642 

 63714. 2.4833 15 التقديم

 75961. 2.7361 18 اإلخراج

 74493. 2.7917 12 التصوير

 اجلرافيك

 املونتاجو
19 2.5658 .69143 

 75700. 2.6925 100 اجملموع

سنوات خربة القائمني 
ورؤيتهم  باالتصال

لية لطبيعة املستقب
العالقة املهنية مع 
تقنيات الذكاء 

  االصطناعي.

 

 مخسة من أقل
 سنوات 

9 3.6944 .96645 

 4 95 9.868 .000 

إىل أقل من  5من 
 سنوات  10

21 2.5357 .31904 

سنوات  10من 
 15إىل أقل من 

 سنة 
27 2.3241 .52722 

إىل أقل  15من 
 سنة  20من 

20 3.0750 .53864 

سنة  20 من
  أكثر ف

23 2.5435 .90029 

 75700. 2.6925 100 اجملموع
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بـني جمموعــات  تكشـف بيانـات اجلــدول السـابق عــن وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائية      

 مــن القــائمني باالتصــال باملؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة حبســب الفئــة العمريــة يف   املبحــوثني 

إذ كانــت قيمــة  العالقــة املهنيــة مـع تقنيــات الــذكاء االصــطناعي، رؤيـتهم املســتقبلية لطبيعــة  

، وتكــرر ذات األمــر (0.000عنــد مســتوى معنويــة ) ًادالــة إحصــائي وهــي قيمــة(، 8.972) "ف"

رؤيـتهم املسـتقبلية لطبيعـة العالقـة املهنيـة       بالنسبة لعدد سنوات اخلربة للقائمني باالتصال وبني

 ًادالــة إحصــائي وهــي قيمــة، (9.868) "ف"كانــت قيمــة إذ  مــع تقنيــات الــذكاء االصــطناعي،

حيث تشري البيانات إىل وجـود اخـتالف يف املتوسـطات احلسـابية      (0.000عند مستوى معنوية )

ــات  ــوثني جملموعـ ــربة    املبحـ ــنوات اخلـ ــدد سـ ــري وعـ ــتوى العمـ ــب املسـ ــال  حسـ ــائمني باالتصـ القـ

.باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية

 ذات داللة إحصـائية بـني جمموعـات املبحـوثني    عدم وجود فروق يف حني أشارت النتائج ل 

اجتاهـاتهم حنـو دور تقنيـات الـذكاء االصـطناعي يف تطـوير العمـل        حسب طبيعة وظائفهم يف 

 ًاإحصـائي غري دالة  قيمة (، وهي0.631) "ف"إذ كانت قيمة اإلماراتية، باملؤسسات اإلعالمية 

 .(0.642عند مستوى معنوية )

العمريـــة التبـــاين بـــني اجملموعـــات املختلفـــة للمبحـــوثني حســـب الفئـــات مصـــدر وملعرفـــة 

رؤيـتهم املسـتقبلية لطبيعـة العالقـة املهنيـة مـع تقنيـات الـذكاء          للقـائمني باالتصـال يف   املختلفة

حيـث   اجملموعـات، االصطناعي مت إجـراء املقارنـات بـني املتوسـطات احلسـابية لـدرجات هـذه        

)معنــوييــة بطريقــة أقــل فــرق اســتخدم الباحــث االختبــارات البعد

 التالي:اجلدول  يفوتظهر نتيجتها  
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 (17جدول رقم )

 املختلفة يفالعمرية ( ملعرفة مصدر الفروق بني املبحوثني من املستويات LSDاختبار )

 صطناعيرؤيتهم املستقبلية لطبيعة العالقة املهنية مع تقنيات الذكاء اال

 مستوى املعنوية الفروق بني املتوسطني اجملموعة املقارنة اجملموعة األوىل البعد

الفئة العمرية 

 للقائمني باالتصال

ورؤيتهم املستقبلية 

لطبيعة العالقة 

املهنية مع تقنيات 

الذكاء 

   االصطناعي.

إىل أقل من  20من 

 سنة   30

 071. 56032. سنة   40سنة إىل أقل من  30من

 999. 02976. سنة   50سنة إىل أقل من  40من 

 003. *1.07143 سنة  فأكرب 50من 

سنة إىل  30من

 سنة   40أقل من 

 071. 56032.- سنة   30اىل أقل من 20من 

 015. *53056.- سنة   50سنة إىل أقل من  40من 

 179. 51111. سنة  فأكرب 50من 

سنة إىل أقل  40من 

   سنة 50من 

 999. 02976.- سنة   30اىل أقل من 20من 

 015. *53056. سنة   40سنة إىل أقل من  30من

 001. *1.04167 فأكرب  سنة 50 من

 سنة  فأكرب 50من 

 003. *1.07143- سنة   30اىل أقل من 20من 

 179. 51111.- سنة   40سنة إىل أقل من  30من

 001. *1.04167- سنة   50سنة إىل أقل من  40من 

 مناملبحوثني جمموعات توضح بيانات اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا بني 

رؤيتهم املستقبلية لطبيعة العالقة املهنية مع تقنيات الذكاء يف املختلفة  العمرية الفئات 

حيث تبني باستخدام االختبارات البعدية بطريقة أقل فرق معنوي،  وذلك، االصطناعي

 سنة ، 30إىل أقل من  20من فروق ذات داللة إحصائية بني الفئات العمرية التالية :  وجود

سنة ، والفئة العمرية من  50سنة إىل أقل من  40سنة ،  من  40سنة إىل أقل من  30من

سنة فأكرب ،  لصاحل املتوسطات األعلى وهي للفئات العمرية األقل يف كثري من  50

دور دول السابق واليت كانت تتبنى اجتاهات إجيابية حنو اجملموعات كما يتضح من اجل

وميكنها أن  تقنيات الذكاء االصطناعي بتطوير العمل باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية

تتقبل بدرجة أن يكون الروبوت مساعدا هلا خالل العمل ومدعما هلا يف أداء بعض املهام 

 مع نتائج  الفروض السابقة .على عكس الفئات األكرب سنا فقد اتسقت نتائجها 
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 (18جدول رقم )

رؤيتهم  املختلفة يف حيث سنوات خربتهم( ملعرفة مصدر الفروق بني املبحوثني من LSDاختبار )

 املستقبلية لطبيعة العالقة املهنية مع تقنيات الذكاء االصطناعي.

 ملعنويةمستوى ا الفروق بني املتوسطني اجملموعة املقارنة اجملموعة األوىل البعد

القائمني  سنوات خربة

 باالتصال ورؤيتهم

املستقبلية لطبيعة 

العالقة املهنية مع 

تقنيات الذكاء 

 االصطناعي. 

 مخسة من أقل 

 سنوات

 001. 1.15873 سنوات  10إىل أقل من  5من 

 000. 1.37037 سنة  15سنوات إىل أقل من  10من 

 236. 61944. سنة  20إىل أقل من  15من 

 001. 1.15097  أكثر سنة ف 20 من

 10إىل أقل من  5من 

 سنوات 

 001. 1.15873- سنوات مخسة من أقل 

 868. 21164. سنة  15سنوات إىل أقل من  10من 

 142. 53929.- سنة  20إىل أقل من  15من 

 1.000 00776.-  أكثر سنة ف 20 من

سنوات إىل  10من  

 سنة 15أقل من 

 000. 1.37037- سنوات مخسة من أقل 

 868. 21164.- سنوات  10إىل أقل من  5من 

 006. 75093.- سنة  20إىل أقل من  15من 

 840. 21940.-  أكثر سنة ف 20 من

إىل أقل من  15من  

 سنة 20

 236. 61944.- سنوات مخسة من أقل 

 142. 53929. سنوات  10إىل أقل من  5من 

 006. 75093. سنة 15إىل أقل من  سنوات 10من 

 137. 53152.  أكثر سنة ف20 من

  أكثر سنة ف 20 من

 001. 1.15097- سنوات مخسة من أقل 

 1.000 00776. سنوات  10إىل أقل من  5من 

 840. 21940. سنة 15سنوات إىل أقل من  10من 

 137. 53152.- سنة 20إىل أقل من  15من 

حسـب  املبحـوثني  جمموعـات  اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصـائيا بـني   توضح بيانات 

رؤيـتهم املسـتقبلية لطبيعـة العالقـة املهنيـة مـع تقنيـات الـذكاء         و سنوات خـرباتهم املختلفـة  

وذلــك باســتخدام االختبــارات البعديــة بطريقــة أقــل فــرق معنــوي، حيــث تــبني   ،االصــطناعي

القـائمني باالتصـال حسـب سـنوات خـربتهم كمـا        وجود فروق ذات داللة إحصائية بني فئـات 
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إىل أقـل   15مـن  سـنة ،   15سـنوات إىل أقـل مـن     10سنوات ،  من  مخسةمنأقليلى: الفئة 

لصـاحل فئـات القـائمني باالتصـال األقـل يف عـدد سـنوات        أكثر سنة فـ 20ن ، م سنة 20من 

مـل مـع التقنيـات احلديثـة     اخلربة والذين مييلون بـالطبع إىل تـبين رؤيـة مسـتقبلية لقبـول التعا     

للذكاء االصطناعي بعكس الفئات اليت متتلك خربات إعالمية أكثر مبا يعنـى أن الفئـات   

 األقل يف سنوات اخلربة والسن هما األكثر تقبال لعالقات مهنية مع الروبوت .

فروق ذات وبالتالي يتم قبول الفرض السابق جزئيا كما يتضح من النتائج السابقة بوجود 

رؤيتهم مستوياتهم العمرية وسنوات خربتهم ولة إحصائية بني جمموعات املبحوثني حسب دال

يف حني مل ثبت عدم صحة  املستقبلية لطبيعة العالقة املهنية مع تقنيات الذكاء االصطناعي

 الفرض بالنسبة لوظائف القائمني باالتصال. 

 
 الخاتمة:

عمقــة مـع عـدد مـن اخلـرباء واملمارســني     أظهـرت نتـائج الدراسـة امليدانيـة واملقـابالت املت     

أن أدوات الـذكاء االصـطناعي املطبقـة بوسـائل     بدولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة     اإلعالميني

زالـت يف مراحلـها األوىل مـن حيـث التطبيـق واستكشـاف الفوائـد علـى         الاإلعالم اإلماراتية 

 والرقمي.املستوى الصحفي أو اإلذاعي والتليفزيوني 

ــائج الدراســة لوجــود   ويف حــني توصــ  ــني جمموعــات    لت نت ــة إحصــائية ب فــروق ذات دالل

املبحــوثني حســب طبيعــة وظــائفهم يف تقيــيمهم للتهديــدات الناجتــة عــن تزايــد االعتمــاد علــى  

ذات داللـة إحصـائية    تظهر النتائج فروقـاً أدوات الذكاء االصطناعي يف وسائل اإلعالم، مل 

ن ميـة اإلماراتيـة عينـة الدراسـة وفقـًا ملـتغريات السّـ       بني القائمني باالتصال باملؤسسـات اإلعال 

وعدد سنوات اخلربة، وتقييمهم للتهديدات الناجتة عن تزايـد االعتمـاد علـى أدوات الـذكاء     

االصطناعي يف وسائل اإلعالم.

خماوف عديدة يثري الذكاء االصطناعي  وأظهرت النتائج أن تزايد االعتماد على تقنيات

التأثري وحنو مستقبلهم املهين داخل املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية ال لدى القائمني باالتص

حنو التحول التوّجه العاملي يف ظل  ،احملتمل يف الوظائف وتقليص فرص العمل املتاحة للبشر

يف ضوء مساهمة  ،خاصة بالنسبة للوظائف اليت ال حتتاج إىل اإلبداع البشريالرقمي 

مراحل العمل بعض وتنفيذ  اإلعالميسني جودة املنتج يف حت تطبيقات الذكاء االصطناعي
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وتصوير وغريه من املهام اليت يصعب على البشر القيام  إخراجمن مجع بيانات و اإلعالمي

 بها يف وقت وجيز وبدقة عالية.

وتوصي الدراسة بضرورة توعية القائمني باالتصال العاملني باملؤسسات اإلعالمية اإلماراتية 

ت الذكاء االصطناعي ومميزاتها املتوقعة على العمل الصحفي والتلفزيوني بأهمية تطبيقا

والرقمي ، والتأكيد على أن هذه التطبيقات ال تهدف باألساس االستغناء عن العاملني 

محتوى الذي للللتفرغ توفري الوقت واجلهد وإتاحة اجملال بقدر ما تسهل عملهم وتسهم يف 

 استبداله باآللة. يعتمد على اإلبداع البشري ويصعب

جمال على تعظيم فوائد الذكاء الصناعي يف بضرورة العمل  كما يوصي الباحثان 

معايري مهنية  والتليفزيوني وفق واالستفادة منه يف مضاعفة اإلنتاج الصحايف اإلعالم،

يتم  حتى فى جماالته املختلفة الذكاء االصطناعيمناسبة يتم اقرتاحها من خرباء وأخالقية 

اإلماراتية ووضعها  م تلك التجارب واستخدامها من قبل خمتلف املؤسسات اإلعالميةتعمي

 يف إطار التنفيذ الفعلي مبا يتوافق مع خصوصية الثقافة العربية .

وكذلك توصـي الدراسـة بضـرورة العمـل علـى تطـوير برجمـة اللغـة العربيـة لتناسـب تقنيـات            

االصــطناعي أو عناصــر  ذكاء الــع مــذيالــذكاء االصــطناعي املســتخدمة ســواء مــن خــالل   

خصوصية اللغة العربية وطبيعة الصحافة اآللية األخرى كالتحرير والردود اآللية، مبا تثريه 

اآللـي بـالكثري مـن     واإلنسـان ؤثر سـلبًا يف االسـتعانة بـالروبوت    الـيت قـد تـ   اجلمهور باملنطقـة  

الكالم وحتديـد   ى تركيباإلعالمية، وهو ما حيتاج ملزيد من التأكد من القدرة علاملهام 

 امُلحرِتف. للمذيع البشري  مقاربةلتعطي صورة على حنو دقيق الصور 

وتوصـي الدراســة بأهميــة تكامــل جهــود املؤسسـات اإلعالميــة احلكوميــة واخلاصــة بدولــة   

اإلمــارات العربيــة لالســتفادة مــن االجتاهــات احلديثــة يف جمــال الــذكاء االصــطناعي ودعــم 

حلاليــة وتطويرهــا وتبــادل اخلــربات مبــا يتفــق مــع تبّنــي دولــة اإلمــارات    التجــارب اإلعالميــة ا

 العربية املتحدة السرتاتيجية الذكاء االصطناعي وتوّسعها لتشمل خمتلف اجملاالت.  

احلكم علـى مـدى جنـاح أدوات الـذكاء االصـطناعي حيتـاج إىل بعـض الوقـت حلـني           ىويبق

مــاد علــى الــذكاء االصــطناعي موضــع   وضــع خطــط املؤسســات اإلعالميــة اإلماراتيــة لالعت 

 تقّبلها.وقياس اجتاهات اجلمهور اإلماراتي حنو  بأهميتها،التنفيذ وتوعية العاملني 
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 :اادا 

لععا ارتنتنععا يف ا عععوا علععا املعلومععات واعربععار النتشععار ا     مععع تمععامي اعتمععاد اع ععراد ع  

أدى لتطععور املواقععع علععا الشععبكة     إلي ععاو  ععا الكععب و وسعع ولة وقلععة تكععالي  الوصععوا    

مععج ج ععة أرععرى إا ااديععاد االعتمععاد علععا الشععبكة ةواقع ععا امل تل ععة        وأدىالعمكبوتيععةو 

  م علا وجه اخلعوص.مم والشبابكمعدر للمعلومات لدى الكث  مج اع رادو 

وقعععد تععععددت اسعععت دامات نعععبكة االنتنعععا لعععد ا معععج التعععع   لل يعععد ارتلكتونعععيو  عععم      

املمتعععدياتو ورعععرد الدردنععة والرسععاةل المعععية وال عععورية واملععدونات عتععا   ععرت املواقععع          

االجتماعية كمعطل  أطلق علا جمموعة املواقع االلكتونية اليت   رت مع اجليل الثعاني  

وأتاعا التواصل مع جمتمعًا ا تاضيو ولعل أن ر ا للويبو 

ور  ا و وادى ذلك عن وصل نسبة مست دمي االنتنعا معج الشعباب      

% و عيث و رت للمست دمني لمية ت اعلية ا تاضعية  42عكثر مج 

و كعر وا تمعاو ووجعدان وعقعوا الشعباب      اعتلا مساعة واضحة مج وقعا   

وراصة لعد جناع ا يف جعبب واسعتقطاب العديعد معج ال اعات العمريعة دوبعا اعتبعار لل عوار           

اجلغرا يععة والديميععة والعرقيععة واجلمسععية والسياسععية واالقتعععاديةو ليمتععتي االتعععاا الععباتي    

جتماعيعععة والش ععععي واجلمععععي واجلمعععا  ي يف لياعععة واععععدحل أععععادت تشعععكيل ا يعععاحل اال   

 (1)واالتعالية لل ردو وسا ما يف التأ   علا معر ة الشباب لقضايا وطمه الدارلية.

ومل يكععج أكثععر رعع ا  التكمولوجيععا العععامليني وأسععاتبحل ارتعععوو االجتمععاعي يتوقعععون أن       

ست ا  به الوساةل م توعة ال ضا اتو واليت حيرر عا المعاا الععاديون لعو      2011لداية عاو 

كعععل مكعععان ومعععج موقعععع ا عععداال وإذا واضعععع يف االعتبعععار معععا تسعععببا  يعععه  عععبه   رععع حل يف 

املسععتحد ات االتعععالية مععج نقلععة نوعيععة يف نقلعع ا لرعععداا واعربععار أواًل لععأواو مععع سعع ولة     

است دام ا وتعداوا معلومات عاو أدركمعا تأ   عا علعا ترتيعب اولويعات مسعت دمي ا وصعماعة          

 (2).. توج ات م امل تل ة

و عيعث كشع ا دراسعة    (3)لسعوديون قاةمة أكثر نعوب العامل تغريدًا علا تعويت و يتعدر ا

 موقعع يفعديثعة قعاو ل عا قسعم ارتعععاةيات     

أن السعععودية تتعععدر دوا العععامل مععج عيععث نسععبة مسععت دمي تععويت وال ععي  لععو  المشععطني     

% معج مسعت دمي ارتنتنعا يف اململكعة      41ي مقارنة حبجم مسعت دمي ارتنتنعاو  يمعا يعواا    
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املعيععار علععا دوا مثععل  –يغععردون علععا نععبكة تععويت لانت ععاوو و ععي لععبلك تت ععو  و ععق  ععبا      

 ي مععا مععج  –الواليععات املتحععدحل اعمريكيععة والعععنيو والععيت للغععا نسععب مسععت دمي تععويت         

ديثعة إا أن  ارتعععاةيات ا   وتشع  %.  19% و  23إمجالي  مست دمي ارتنتنا علا التوالي 

و كمععا يعععد (4)عقيقععي ( مويععني مسععت دو 5)إا عععدد مسععت دمي تععويت يف السعععودية يعععل 

%و  40السعععععوديني اعكثععععر اسععععت دامًا لتععععويت وال ععععي  لععععو  يف العععععامل العرلععععي حبععععدود  

 ويتعدرون قاةمة املاةة ن عية عرلية اعكثر تأ  ًا علا مواقع التواصل االجتماعي.

ستحد ات االتععالية رعارا دورًا كعب ًا و لعاراًا يف ا يعاحل املعاصعرحلال       عيث أصبحا  به امل

  ي تؤ ر يف الم او االجتماعي البي تعمل  يهو وتتأ ر لهو وإذا ن رنا إا اجملاا السياسعيال  

 إنما نوعظ أنه يشكل جت ًا كب ًا مج ا تمامات اع عراد يف اجملتمععو راصعة معع التطعور      

وو لتتويد  با ال رد لاملعلومات عج اععداا والقضايا اليت تعدور يف  الكب  للوساةل اليت تق

لياتهو وراصة السياسية  مم ا و عتعا أصعب  ال عرد يععية ممعة معر يعة رع  مسعبوقةو معج          

عيث كم املعلومات اليت تتوده ل عا أععداد كعب حل معج الوسعاةص االتععالية مسعت دمة أرقعا         

 ثر ا قدرحل علا التأ  .أنواع التقميةو وأس ل ا است دامًاو وأك

و كبا مل تعد وساةل ارتععوو كمعا كانعا يف املاضعي القريعبو وإبعا أصعبحا كغ  عا         

علعا   واملتد قعة مج اجملاالت تعمل يف وسص جمتمع حماط لالعديد مج وساةل املعر ة ا ديثة 

 مج تست د ه لرساةل ا يف كل امان ومكان.

عععاا والكععب  لوتعععاا السياسععي يف تتويععد وتؤكععد العديععد مععج الدراسععات علععا الععدور ال   

اجلم ععور  لاملعلومععاتال  وسععاةل ارتعععوو تععتود كععل مععج اجلم ععور والسياسععيني لاملعلومععاتو         

وتقوو لدور الوسعيص يف ذلعكو عيعث تسعا م يف توعيعة ال عرد وإمعداده لاملعلومعات ععوا لياتعه           

جلانعب اخرعر تعو ر    السياسيةو وتر عع معج مسعتوى معر تعه لالقضعايا املطروععةو و عا علعا ا        

للم ععب السياسععية طريقععة  عالععة للوصععوا إا اجلمععا  و وعاطبت ععاو للتعريعع  ةشععاريع ا      

السياسيةو كما تقوو وساةل ارتععوو لتيعادحل وععي ال عرد وإدراكعه للبياعة السياسعيةو وذلعك         

لتقدمي ا الشرح والت س  والتعليق علا ما جيرى مج أعداا وقضاياو ورلط عا لعالواقع العبي    

يعيشعععه املعععواطجو اعمعععر العععبي يسعععا م يف تشعععكيل معار عععه وا ا اتعععه وموق عععه وسعععلوكه   

السياسععي عععج مععا جيععرى عولععه مععج أعععداا وقضععايا سياسععية تعمععل وسععاةل ارتعععوو علععا            

 تغطيت او وتو   املعلومات عوهلا لشكل داةم ومستمر.
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واملعر عة معا يؤ لعه     و در ارتنارحل  ما إا أن ال رد يف  با الععر أصعب  ميلعك معج العوعي      

نتيجعة  مج تكويج ا ا ات وسلوكيات عوا ما يدور يف العامل معج قضعايا سياسعيةو وذلعك     

  ( 5) يف الكم املعريف البي أصب  يستقبله ال رد مج روا وساةل االتعاا ا ديثة للتموع

 ولالررم مج توا ر املعلومات معج رعوا وسعاةل االتععاا امل تل عةو وتعد ق ا لشعكل كعب         و

تعدد معادر ا كما سبقا ارتنارحلو إال إن القعدرحل علعا اكتسعاب  عبه املعلومعات و  م عا       و

أصب   و الععاةق أمعاو يقيعق اهلعدد العبي يرمعي إا تكعويج مج عور يععي وي  عم اعععداا            

العيت تععدور يف العععامل مععج عولععهو وأسععبال ا وتأ  ات ععا عليععهو  قععد أنععارت نتععاة  الكععث  مععج  

لعديعد معج الم ريععات العلميعة علعا أن تعو ر املعلومعات معج رععوا        الدراسعاتو كمعا أكعدت ا   

وسععاةل ارتعععوو يف جمتمععع مععا ال يعععل وصععوهلا لال عععل إا مجيععع أ ععراد اجملتمعععو   مععا           

متغ ات كث حل تؤ ر سلبًا وإجيالا يف تقبل أو ر ع  تلعك املعلومعاتو  ويعد لعبلك معج قعدرحل        

ج عةو كمعا أن رسعم و يديعد مسعارات ت كع        وساةل ارتعوو يف التعأ   علعا اجملتمعع معج     

اع راد و أولويات القضايا لديهو تسعا كعبلك إا  عرض أجمعدحل و أيدولوجيعة حمعددحل علعا       

 عبا اجلم عورو ةعا قعد يعؤ ر يف الم ايعة علعا معار عه و توج اتعه اعو القضعايا و املوضعوعات             

 امل تل ة.

واملسععععتوى االقتعععععادي   ععععم  ععععأن السععععمات الش عععععية لر ععععرادو والبمععععا  الطبقععععيو   ومععععج

واالجتماعيو والرربة يف املعر ةو ونعوع الوسعيلةو واال تمعاوو كعل  عبه العوامعل ميكعج أن        

تؤ ر يف قدرحل اجلم ور علا اكتساب املعلوماتو وتبكر ا و  م ا.

 

 :اشك   البحث: أواًل

لععالم ر ع ميععة رصععد وقيععاا دور مواقععع التواصععل االجتمععاعي يف توجيععه ا تمععاو اجلم ععور        

و وترتيععب تلععك اال تمامععات و ًقععا    السياسععية العرليععةو واعجمبيععة  السعععودي اععو القضععايا  

ع ميت عا المسععبية يف ضعو  مععا تطرععه ن ريععة وترتيععب اعولويعاتو كانععا  عبه الدراسععة الععيت      

تؤكد علا دور ارتعوو اجلديد يف تشكيل أولويات ا تماو اجلم ور او القضايا اليت ترى 

رصد ويليل العوقة لني دور . ومج  مَّ تست دد الدراسة ا الية اجملتمعالوساةل أ ميت ا يف 

املادحل ارتربارية املعروضة ع  مواقع التواصل االجتماعي امل تل ة يف ترتيب أولويات عيمعة معج   

املعلومعععات ععععوا القضعععايا السياسعععية العرليعععة و ععععوا  الشعععباب السععععودي يف مديمعععة الريعععاض
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أجمدحل أولويعات الشعباب لشعأن  عبه القضعاياو والتعأ  ات الما عة ععج         اعجمبية املثارحلو وليان 

 أجمدحل مواقع التواصل االجتماعي يف ضو  جمموعة مج املتغ ات الوسيطة.   

 

 ثرن ًر: أهم   الدرا  :

      تعع ا أ ميععة الدراسععة يف تقععديم معلومععات أكثععر دقععة عععج أولويععات اجلم ععور املسععت دد

ا القضععايا السعععوديةو تسععاعد ا يف ترتيععب أجمععدت ا للمؤسسععات ارتعوميععة امل تل ععة عععو

 لما  علا ريارات املست دمني.  

    ياوا الدراسة مساعدحل أصحاب القرار يف رسم سياسات راصة لمشر اعربعار املو وقعة

عععع  مواقعععع التواصعععل االجتمعععاعيو وتععععميم اسعععتاتيجيات إعوميعععة توعويعععة لشعععكل    

ل التممويعععة ا يويعععة يف اجملتمعععع معععدروا ولعععي  عشعععواةيااو ل عععدد التععععدي للمشعععاك 

السعودي.

       تأتي أ مية الدراسة ا الية انطوًقا مج الشععور لأ ميعة مواقعع التواصعل االجتمعاعي يف

السياسعية مم عا    والقضعايا عوقت ا لكا ة القضايا اليت تتعرض هلا اجملتمعات املعاصرحل 

 ال عتحل اعرع حلال   علا وجه اخلعوصو  ا اكسب ا مجا  ية كب حل وطالعاعا  يعتاا يف  

 ضًو عج ذلك اتسما  به املواقع جبرأت ا يف تماوا املوضعوعات والقضعايا العيت يعاوا     

 ّمو تمبعع أ ميعة الدراسعة     ومجالكش  عج الثغرات والسلبيات املوجودحل يف اجملتمعاتو 

ا الية مج واقع:

       حل وسعاةل  عدوا يوالت عديدحل يف اسعت داو اجلم عور لوسعاةل ارتععوو التقليديعة لععا

ارتعوو اجلديعدحل وااصعة مواقعع التواصعل االجتمعاعيال عيعث  عرض  عبا الواقعع يعوا           

العرليععة  اععععداا السياسععية قطععاع لععي  لقليععل مععج اجلم ععور اععو البحععث عععج عقيقععة      

ع  تلك املواقعو يف  ل التغ ات السياسية املتوعقة وتبعايج ا ا عات التغطيعة     والعاملية

ياسية لني وساةل ارتعوو التقليدية واجلديدحل.ارتعومية للقضايا الس

         تكتسععب  ععبه الدراسععة أ ميععة راصععة مععج دراسععة دور مواقععع الشععبكات االجتماعيععة

وت اعععل اجلم ععور مععع اعربععار املمشععورحل ل ععا مععج عيععث قععدرت ا علععا ترتيععب أولويععات  ععبا  

سععيةو اجلم ععورو لعععد أن أصععبحا ةثالععة وسععيلة نعععبية متتايععدحل ملتالعععة اععععداا السيا   

ولعد أن ساعدت إسع امات اجلم عور علعا مواقعع التواصعل االجتمعاعي يف إنتعاي ا تعوى         
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ارتربعاري مبانعرحل أو مععج رعوا التعليقععات علعا العع حات ارترباريععةو يف تغعي  السععيا        

السياسعععي وارتعومعععيو وكعععان ملتعععع حي مواقعععع التواصعععل االجتمعععاعي دورًا عيويعععًا يف 

اسعية العيت رع ت معج املشع د السياسعي وارتعومعي  يف        التأ   علا لعع  اعععداا السي  

 الوطج العرليو روا اخلم  سموات املاضية.  

 ثرلثًر: أهداف الدرا  :

 وتشعكيل ت دد الدراسة لشكل رةي  إا رصد دور مواقع التواصل االجتمعاعي يف ترتيعب   

بيعةو ويمبثعق ععج    أولويات اجلم ور السعودي لشأن اعربار والقضايا السياسية العرليعة واعجم 

  با اهلدد جمموعة مج اع داد ال رعية مم ا:

    واعجمبيععةالتعععرد علععا كثا ععة تعععرض اجلم ععور السعععودي للقضععايا السياسععية العرليععة 

 ةواقع التواصل االجتماعي امل تل ة.

           التعععرد علععا درجععة اعتمععاد اجلم ععور السعععودي مواقععع التواصععل االجتمععاعي امل تل ععة

 .واعجمبيةالسياسية العرلية للتعرد علا للقضايا 

      التعععرد علععا عععادات وأبععاط مشععا دحل اجلم ععور السعععودي للقضععايا السياسععية العرليععة

 ةواقع التواصل االجتماعي امل تل ة. واعجمبية

      لعدى اجلم عور السععودي علعا      واعجمبيعة التعرد علا أجمعدحل القضعايا السياسعية العرليعة

املستوى السعودي والعرلي والدولي.

 تعرد علا ترتيب اجلم ور السعودي ع م القضايا السياسية علا املستوى ا لا  عتحل  ال

إعداد الدراسة ا الية.

   التعععرد علععا ترتيععب اجلم ععور السعععودي ع ععم القضععايا السياسععية علععا املسععتوى العرلععي

 تحل إعداد الدراسة ا الية.

  علعا املسعتوى العدولي يف     التعرد علا ترتيب اجلم ور السعودي ع م القضايا السياسعية

 تحل إعداد الدراسة ا الية

 .التعرد علا تأ   لع  املتغ ات الوسيطة علا قوحل  به العوقة
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 رابًعر: الدرا را الةربا :  

الدراسات اليت تماولا ن رية وترتيعب اعولويعات يف عوقت عا لقضعايا اجملتمعع      اعوا: ا ور 

 امل تل ة:

( لعموان ونبكات التواصل االجتماعي ووضع 2020وآرريج )دراسة  الريتيو جيوردي 

 اعجمدحل السياسيةو

تست دد الدراسة البحث يف دور وساةل التواصل االجتماعي يف وضع اعجمدحل السياسية يف 

 ومج روا رصد ويليل اعجمدحل ارتعومية اليت تقدم ا العح  التقليدية سويسرادولة 

قدم ا السياسيون واععتاب السياسية ع  نبكة وكبلك اعجمدحل ارتعومية اليت ي

ورصد اعجمدحل ارتعومية اعكثر تأ  اا. ورا الدراسة  والتواصل االجتماعي وتويتو

مادحل صح ية(  ) السويسريةلالتطبيق علا املضامني اليت نشرت ا العح  

 2018يماير  1حل مج روا ال ت( تغريدحل )واملضامني املمشورحل ع  نبكة تويت 

وذلك  يما يتعلق لأرلعة قضايا رةيسية تشمل قضايا البياة  و2019ديسم   31عتا 

 .االادار الباتيمتجهبوذيلاست داو واملساواه لني اجلمسني واهلجرحل والشاون اعورولية

 وأن العوقة لني اعجمدات السياسية وارتعومية تعد عوقة معقدحل أكدت نتاة  الدراسة

وساةل التواصل االجتماعي أصبحا قماحل راس ة للتواصل السياسيو يسعا السياسيون وأن 

 وولبلك أصبحا تؤدي دوراا م ماا يف يديد اعجمدحل السياسية وواععتاب إا است دام ا

كما تعب  القضايا اليت يركت علي ا السياسيون واععتاب السياسية مج روهلا ذات 

حبرية يف التعب  مج روهلا أيضاا ويتمتع السياسيون  ولسياسيأ مية يف جماا التواصل ا

. وأضا ا المتاة  أن أجمدحل وساةل ارتعوو عج توج ات م وآراة م دون أي قيود مؤسسية

وأجمدحل نبكات التواصل اخلاصة لالسياسيني واععتاب السياسية تؤ ر علا  والتقليدية

ررى لاستثما  واعد يتعلق لقضية اعلعض ا لعضااو ولشكل عاوو ال توجد أجمدحل تقود 

البياةو عيث كانا أجمدحل اععتاب أكثر تمبؤية لأجمدحل وساةل ارتعوو التقليدية مقارنًة 

ولبلك تقوو اعجمدحل السياسية لرعتاب ع  تويت لتحديد أجمدحل  ولأجمدحل السياسيني

إا نشاط  وقد يرجع ذلك والعح  التقليدية يف  با اجملاا لشكل ي و  تأ ر ا ل ا

والعدى املرت ع للتعرحيات السياسية عوا  والتواصل االجتماعي نبكاتاععتاب ع  

ةسألة راصة  يما يتعلق  والقضية والتجاوب اجلما  ي الواسع مع  به التعرحيات
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 يما ياعرد  الت ا رات اجلما  ية ضد ارتر ا  يف التحر  العاملي ملكا حة التغ  املماري

 ملماخو.وإضرالات ا لع

سيباستيان ليمتوو و يديريكو ألبانيتو وكووديو أو دورسوو ولاللو لاليمتويو دراسة 

( لعموان ويديد اعجمدحل ارتعومية التممية وقياا الرأي العاو مج روا ببجة 2019)

 القضاياو

تست دد الدراسة البحث يف أجمدحل وساةل ارتعوو وتأ   ا علا جماالت ا تماو الرأي 

وو انطوًقا مج دور وساةل ارتعوو يف تشكيل الرأي العاو وقدرت ا علا يديد العا

واست دما الدراسة أداحل يليل املضمون موضوعات المقاش لشكل مبانر أو ر  مبانر. 

 ,Clarin, La Nacionتشمل كل مج  ولالتطبيق علا جمموعة مج العح  اعرجمتيمية

Pagina12, and the news portal Infobae عيث للغ عدد املواد العح ية  و

كما قاما الدراسة لاالستعانة لتوج ات البحث ع  موقع  ومادحل 11815اخلاضعة للتحليل 

( كمؤنرات عوا ا ا ات اجلما   لتحديد TWGT &جوجل وتغريدات تويت )

 13تبدأ يف  ووذلك روا  تحل اممية رتد إا  و ة أن ر وأجمدحل ا تمامات الرأي العاو

وقاما الدراسة لاست داو وعدحل قياا املعلومات  .2017نو م   5وتمت ي يف  2017يوليو 

 .ونانون –جمسج ووانتوليو ومقياا 

أن أجمععدحل العامععة تععد أقععل تموعاععا مععج اعجمععدحل ارتعوميععةو   توصعلا الدراسععة يف نتاةج ععا إا 

ث يقعل تمعاوهلم لغع ه    عيع  وعمد تركيت أ راد اجلم ور علا أعد املوضوعات اجلبالعة  راصًة

معععج املوضعععوعات. وأضعععا ا المتعععاة  أن املوضعععوعات الرةيسعععية العععيت تسعععيطر علعععا أجمعععدات 

وتستمر سيطرحل لع  املوضوعات علعا   واال تماو ارتعومية واجلما  ية تتغ  ةرور الوقا

ا تمامعععات املسعععت دمني عععع  تعععويت لشعععكل ي عععو  جوجعععل. كمعععا أوضعععحا الدراسعععة أن       

مماقشععع ا عععع  جوجعععل أكثعععر اسعععتجالًة للعععتغ  ا عععادا يف اعجمعععدحل   تعععتماملوضعععوعات العععيت 

ميكج ت س  ذلك يف ضو  بعص الت اععل   و وارتعومية مقارنًة لالمقانات اليت تتم ع  تويت

 امل تل  البي يتميت له تويت كموقع للتواصل االجتماعي.
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قة لني مستوى اال تماو دراسة لاللو لارل ا وآررون لعموانو مج يقودو ومج يتبع؟! العو

اعجمدحل لني املشرعني واجلم ور لاست داو ليانات وساةل التواصل  ووضعلالقضية 

 (6) (2019)االجتماعي 

و ي ععععا ارتعععع  البععععاعثون العوقععععة لععععني واضعععععي التشععععريعات اعمريكيععععة ولععععني اجلم ععععور   

رعون اعمريكعيو وقععد قامعا الدراسععة علعا تسععايا حبثعي رةععي  م عاده  ععل يسعتجيب املشعع      

عولويات اجلم ور؟ وقد قاو الباعثون لتحليل عيمة مج رساةل تعوت  واخلاصعة لانعقعاد جلسعة     

. وقد أ  رت نتاة  الدراسة وجود عوقة ارتباطية قوية 113الكوجنرا اعمريكي رقم الع 

لني القضايا اليت ي تم ل ا اجلم عور والقضعايا العيت يتماوهلعا السياسعيون يف وسعاةل ارتععووو        

الدليل القعاطع ععوا معج يقعود معج يف وضعع اعجمعدحل السياسعية مل يعتم الكشع  عمعه             لكج

لعععدو وإن توصععلا الدراسععة أن املشععرعني اعمععريكني  ععم أكثععر ميًلععا إا أن يتبعععوا رأي          

اجلم عور يف مقالعل قيععادت مو كمعا أن عم مييلععون إا أن يتبععوا مؤيعدي م لشععكل أكع  مععج        

 اجلم ور العاو.

لعموان وترتيب اعجمدحل يف وساةل ارتعوو التقليدية مقالل مواقع  وآررون دراسة اليم  تشني

التواصل االجتماعي: يليل مضمون القعص ارتربارية عوا السحالة السودا  و ق بوذي 

  (7) (2019)املتوااية العمليات 

واست د ا  به الدراسة اكتشاد ومقارنعة ا تعوى املعرتبص لالضعباب )السعحالة السعودا (       

ني وساةل ارتعوو التقليدية ومواقع التواصل االجتماعي يف العني مج رعوا تطبيعق ن ريعة    ل

(. علا وجه التحديدو وتبحث الورقة وضع اعجمدحل وبوذي العملية املتوااية املمتدحل )

كبلك يف العوقة لني نكلي الوساةص معج عيعث ترتيعب توصعي  الضعباب )أي مكونعات       

دلة لني التوصعي ات امل تل عة العيت يوصع  ل عا يف كعو الوسعيلتني        ( والعوقات املتبا

 ارتعوميتني.

وقععد و  ععا الدراسععة أسععلوب يليععل ا تععوى ويليععل الشععبكة الدالليععة ملعاجلععة أ ععداد          

البحثو وقد كش ا المتاة  أن أكثر مج نع  إمجالي الرسعاةل علعا كعو المعوعني معج      

ا معلومععات الت ديععد أو ال عاليععة. ومععع   إمعع والوسععاةل ارتعوميععة تعكعع  مكونععات   

كان عدو التواان لني الت ديد وال عالية أكثر وضوعاا يف ا توى املعرتبص لالضعباب    ذلكو

أنعارت   ذلعكو . لارتضعا ة إا   عا كعان عليعه علعا      املقعدو يف  
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( تليععي ) المتاة  املستمدحل مج ارتبعاط ارتبعار الرتعب لسعب مان وإجعرا  الت ععيص ال      

مععج عيععث تعععمي ات  ععات   و إا عععدو وجععود ارتبععاط كععب  لععني   

 ( أو العوقات املتبادلة لني السمات.الضباب )أي مكونات 

( لعمععوان و مععج اععلععا إا اعسعع ل أو مععج اعسعع ل إا  2019دراسععة تسععاو تشععني وآرععرون )

 (8")ة العيمية ع  مواقع التواصل االجتماعياععلا: ترتيب اعولويات لدى دراسة القومي

عيث حبثا الدراسة يف مدى وا اه اخلطاب القومي العيل لعني السعلطة والشععبو وذلعك     

 .لالتطبيق علا اخلطاب القومي املمشور علا ممعة 

( مسععت دمني 1إا  ععوا جمموعععات كالتععالي: )  وقععد قسععما الدراسععة عسععالات   

( عسعالات مؤسسعية.   3و و)عسعالات ملسعت دمني معؤ ريج   ( 2أ راد ععاديونو ) 

( لتحليعل  )الشعبكات  وقد ارتع ت الدراسعة ن ريعة ترتيعب اعولويعات لأسعلوب أعمعاا        

الكي ية اليت تامرر ل ا القضعايا القوميعة لعني اجل عات ال اعلعة امل تل عة يف اجملتمعع الععيل.         

ات ا كوميععة اخلاضعععة لفنععراد الععدقيق وقععد و  ععا الدراسععة أسععلولي البحععث يف البيانعع 

لشعععأن حمتوا عععاو  ضعععًلا ععععج اسعععت داو أسعععلوب العععتعلم اخلعععي لتحديعععد  اعععات املشعععكوت   

 والقضايا اليت مت عرض ا وا ديث عم ا ع  املمعة حمل التحليل.

وتش  نتعاة  الدراسعة إا أن ترتيعب اعجمعدحل ارتعوميعة يعؤ ر لال ععل علعا أجمعدحل اع عراد يف           

و وذلععك علععا الععررم مععج أن أسععاليب لمععا  اهلويععة والقوميععة العععيمية تت ععب ا ا اععا           العمععوو

معاكساعععا معععج القاععععدحل )الشععععبش القاععععدحل الشععععبية( إا القمعععة )مت عععبو وصعععانعو القعععرار  

 السياسي(.

لعمعوان وترتيعب اعجمعدحل لعني وسعاةل ارتععوو        دراسعة  عاردر وآرعرون    

التواصل االجتماعي: كي  ي يمج الوعبون التقليديون علا  لعض ا البع  يف ععر مواقع

( 9) (2017أجمدحل وساةل ارتعوو يف اوقات اعاماتو)

اعتمدت الدراسة ا الية علا ن رية جديدحل نسعبياا و عي ن ريعة ترتيعب اعجمعدحل دارلياعا لعني        

أوقعات   وساةل ارتعوو لعض ا البع  ويديداا كي ية اعتمعاد لعضع ا علعا لعضعه اخرعر يف     

االنت الععععات. وتشعععع  الدراسععععة إا أن ن ريععععة وضععععع اعجمععععدحل البيميععععة لوسععععاةل ارتعععععوو         

 ععي ن ريععة مسععت دمة علععا نطععا  واسععع لشععرح كي يععة انتقععاا ا تععوى لععني    



 

 

136 

وسععاةل ارتعععوو لعضعع ا الععبع و ومععع ذلععكو  ععإن موجععة الرقممععة اعرعع حل تتحععدى لععع              

 ا تاضات ا املسبقة اعساسية.

ت  الدراسعة  و عة ا تاضعات رةيسعية ميكعج تطبيق عا علعا ارتنتنعا ووسعاةل التواصعل           وم

االجتماعي لشروط كالتالي: أواًلو جيب قياا رريطة اععماا ارتعوميعة علعا مسعتوى معا     

و ععي قضععية االنت الععات يف الدراسععة ا اليععةو  انياععا أن  ععتحل امميععة مقممععة وحمععددحل حبيععث        

وا التعدارل يف حمتعوى الوسعاةصال والثالعث أن تكعون  عبه       تكون كا ية ل  م مستوى عد

 الوساةص ارتعومية كيانات متجانسة مج عيث طبيعت ا وطبيعة ما يعرض ل ا مج حمتوى.

وتقتح الدراسة أسعلوب والقععة ارترباريعةو كطريقعة لديلعة لرسعم رعراةص لكي يعة انتشعار          

ب التحليعل والتقليعديو لبيانعات    اعربار ع  وساةل ارتعووو وقارنعا  عبا اعسعلوب معع أسعلو     

السوسل التمميعة.  ضعًلا ععج ذلعكو  رقعا الدراسعة لعني  عوا جمموععات معج الش ععيات            

الش  حل مج املعؤ ريج العبيج يسعت دمون تعويت. وقعد طبقعا الدراسعة علعا ا ملعة االنت اليعة           

 يف للجيكا.  2014لعاو 

تعؤ ر لشعدحل علعا وسعاةل ارتععوو       وتوصلا الدراسعة عموماعا أن وسعاةل ارتععوو عع  ارتنتنعا      

التقليدية اليت تمشر ةعدا أقلعو ألطعأو ومعع ذلعكو تؤكعد نتعاة  الدراسعة علعا ا اجعة إا          

الم ر إا السياقات وأجمعدحل المشعر و يكلع اال  علعا سعبيل املثعاا رالباعا معا تسعبق الععح            

 اص والبطياعععةو تغطيعععة وسعععاةل ارتععععوو اعرعععرىو كمعععا أكعععدت نتعععاة  الدراسعععة أن اعنععع 

املؤ ريج علا توت  أكثر تأ  ا يف وضعع أجمعدحل وسعاةل ارتععوو اعرعرىو وذلعك دون ر  عم        

مععج اجل ععات ارتعوميععة ال اعلععة اعرععرى يف وسععاةل ارتعععوو اعرععرى ةععا  ي ععا لقيععة مواقععع       

 التواصل االجتماعي.  

اال ا ات الم رية ( لعموان و2017)يوجني كيم ويوجنو كيم ونو وا تشو دراسة 

روا العقود اعرلعة والدراسات املم جية لم رية وضع اعجمدحل: يليل موضوعي للبحوا و

 واعر حل

تست دد الدراسة البحث يف اال ا ات الم رية واملوضوعية واملم جية لبحوا وضع 

وذلك مج روا رصد  و2015عتا عاو  1972اعجمدحل اليت مت إجراي ا روا ال تحل مج عاو 

 تماوهلابحوا واجملاالت املوضوعية اليت مت  به الالم رية الساةدحل يف  ويليل اال ا ات

  به البحواإجرا  اعساليب اعكثر است داماا يف ووساةل ارتعوو اليت را دراست ا و

الم ريات املست دمة  ي ا. ومت مجع الدراسات والبحوا مج روا قاعدتي ليانات و
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 & Academic Search Premier and Communication ما  وأكادمييتني

Mass Media Complete   لاست داو الكلمة امل تاعية ووضع اعجمدحلوو ولبلك مت

عتا عاو  1972البحث يف مجيع الدراسات اليت نشرت ا اجملوت اعكادميية ممب عاو 

تتايد عدد  أ بتا نتاة  الدراسة .دراسٍة 512للغ عدد الدراسات اخلاضعة للتحليل و و2015

سات والبحوا اليت قاما لدراسة ن رية وضع اعجمدحل مع مرور السموات. كما الدرا

 شملا  وأكدت تعدد املوضوعات والقضايا اليت تماولت ا البحوا والدراسات السالقة

وكبلك القضايا  والقضايا االجتماعيةو مثل الر اه االجتماعي والتأمني واجلرمية والتعليم

 واد السياسي والدميقراطية واملرنحني السياسينيمثل االنت الات وال س والسياسية

 با إا جانب قضايا  ووالتو ي مثل التسويق وال ساد واملوارد املالية  ووقضايا االقتعاد

وكبلك القضايا  ومثل الشاون الطبية والكوارا والتبغ وامل درات والعحة والبياة

مثل  ولي و والقضايا الدوليةمثل ارتر اب والتس ووقضايا ا روب والعلمية والتكمولوجية

مثل  ومع جمموعة مج القضايا اعررى والسياسة اخلارجية وااليادات واملم مات الدولية

 والقضايا الرياضية والبحثية وقضايا التغبية. و يما يتعلق لوساةل ارتعوو حمل الدراسة

اللية وع   قد تموعا ما لني العح  اليومية واعسبوعية والقموات التلي تيونية الك

وكبلك الراديو واجملوت والمشرات العح ية ومواقع ارتنتنا ونبكات  وارتنتنا

 التواصل االجتماعي.

(. وعمليات وضع اعجمدحل مج روا وساةل التواصل االجتماعي: 2017جيسيكا تي  يتيل )

 أ مية التعرض العرضي لرربار وتقميات  لتحل املعلومات يف الععر الرقميو 

الدراسة البحث يف قدرحل وساةل ارتعوو الرةيسية علا التأ   علا أجمدحل العامة  تست دد

وذلك لالتطبيق علا تأ   املعلومات  ومج روا است دام ا لوساةل التواصل االجتماعي

السياسية املمشورحل ع  نبكة التواصل االجتماعي وال يسبو و علا أجمدحل ا تمامات أ راد 

واملقارنة ليم م ولني أ راد  وم او لع  القضايا السياسيةاجلم ور وتشكيل توج ات 

تسعا الدراسة إا التحقق  واجلم ور البيج مل يطلعوا علا  به املعلومات السياسية. ولبلك

يتحدد اعوا مم ما يف أن املشاركني البيج تعرضوا لقضايا سياسية  ومج  رضني أساسيني

يف عني  وبدون ا تماماا أك  ل به القضاياحمددحل مج روا وساةل التواصل االجتماعي ي

ا يتحدد ال رض الثاني يف ارت اع تأ   وضع اعجمدحل لني املشاركني ر  امل تمني سياسيا
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لاملشاركني امل تمني لالسياسة. واست دما الدراسة أداحل االستبيان لالتطبيق علا  مقارنًة

 .2014م ردحلو روا رليع عاو  210

ن المماذي التقليدية لوضع اعجمدحل تش  إا قدرحل وساةل ارتعوو أ أكدت نتاة  الدراسة

علا التأ   علا اعجمدحل العامة ع راد اجلم ور مج روا جبب انتبا  م لقضايا معيمة 

إال أن عاملي  تةة اجلم ور واالنتقاةية املتتايدحل الما ني  ووتشكيل تعورات م  ا  ا

 ددان القوحل التقليدية لوساةل ارتعوو يف وضع عج است داو لياة الوساةص الرقمية ي

وأضا ا المتاة  أنه ررم قدرحل وساةل ارتعوو علا الوصوا إا اجلم ور مج روا اعجمدحل. 

 قد أصبحا تتأ ر لشكل كب  لتكويج الشبكة  ونبكات التواصل االجتماعي

تأ   وضع أوضحا المتاة  أيضاا أن  و وتركيب ا وأباط است وك ا ورواراميات ا.

اعجمدحل كان أقوى لشكل كب  لني أولاك البيج لدي م ا تماو سياسي مم    والبيج 

تعرضوا ملعلومات سياسية لشكل عرضيال  ررم أن البياة ارتعومية ا الية تسم  

لرن اص ذوي املستوى املم    مج اال تماو السياسي لتجمب اعربار واملعلومات 

التجمب  لا د مجقع أن تقوو وساةل التواصل االجتماعي السياسية لس ولةو  مج املتو

 نقل قدر ضايل مج املعلومات السياسية إا ر  امل تمني.مع االنتقاةي للمست دمني 

( لعموان ووضع أجمدحل 2017دراسة جولي رميون إيه  اردر وسي يمانت وليت  ان إيلسا )

التقليديون علا  ال اعلون الوساةص يف ععر وساةل ارتعوو االجتماعية: كي  ي يمج

 10أجمدحل اعربار أ ما   تحل االنت الاتو

تست دد الدراسة البحث يف أساليب التالص التمل لني ممعات الوساةل ارتعومية 

امل تل ة يف املش د ارتعومي املعاصرو وكي ية انتقاا ا توى ارتعومي لني عتل  

ت دما الدراسة أداحل يليل ا توى ارتعومي اسوساةل ارتعوو التقليدية وارتلكتونية. و

لالتطبيق علا جمموعة مج العح   و2014امُلقدو روا  تحل االنت الات البلجيكية عاو 

 De Standaard, De Morgen, De Tijd, Het Laatsteمشلا كل مج 

Nieuws, Het Nieuwsblad و و و ة مواقع إربارية مشلاdestandaard.be, 

demorgen.be, deredactie Be وكبلك نشرتي أربار تلي تيونتنيو وسا نشرات

 24عتا  1إا جانب نبكة التواصل االجتماعي تويتو روا ال تحل مج  وإربارية إذاعية

 .2014مايو 
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تعأ   مواقعع ارتنتنعا ارترباريعة ونعبكة التواصعل االجتمعاعي وتعويتو          أ بتا نتاة  الدراسعة 

سععوا    ووسععاةل ارتعععوو اليوميععة  ل كععب و عيععث إن  علععا وسععاةل ارتعععوو اعرععرى لشععك    

ال تقععوو لوضععع اعجمععدحل ارتعوميععة وال يععدد قاةمععة ا تمامععات        والعععح ية أو التلي تيونيععة 

إبعا تعععد تالعاعا بوذجياعا ملواقعع ارتنتنععا ارترباريعة ونعبكة تعويت وقمععوات         ووسعاةل ارتععوو  

نادراا ما تقعوو لالتعأ   علعا     و با السيا ويف  . تتأ ر لأجمدات ا وجماالت ا تمام ا والراديو

ممعععات ارتعععوو اعرععرىو عيععث تععؤ ر العععح  علععا نععبكة تععويت تععأ  اا ط يً ععاو ميكععج  

ت س ه يف إطار قيعاو املؤسسعات ارترباريعة لمشعر تغريعدات ا عع  الشعبكةو يف ععني ال تعؤ ر          

أن املمععات التقليديعة    وأضعا ا المتعاة    .مطلًقعا  القموات التلي تيونيعة علعا املمععات اعرعرى    

اليت يتم يديث ا لشعكل متكعررو مثعل قمعوات ارتذاععة ومواقعع ارتنتنعا ارترباريعةو تتمتعع          

لقعععوحل نسعععبية يف وضعععع اعجمعععدحل ارتعوميعععةو  عععا أدى إا تأ   عععا علعععا أجمعععدات الععععح   

والتلي تيععون وعلععا لعضعع ا لعضاععا. و مععا أوضععحا المتععاة  أن ا تمععاو مواقععع اعربععار وقمععوات   

ارتذاعة ة تل  القضايا ي و  تويت ويسبقهو  ا يعؤدي إا تأ   عا علعا مسعت دمي تعويت      

يمحعر تأ   الراديو علا جماالت اال تمعاو ارتعوميعة  قعص.     ما السياسيني وارتعومينيو و

ومععج ج ععة أرععرىو أنععارت المتععاة  إا تععأ ر مواقععع ارتنتنععا ارترباريععة ةجععاالت اال تمععاو        

تععويتو يف عععني تتععأ ر اعربععار ارتذاعيععة ةجععاالت اال تمععاو  نععبكة ععع  ةدحل السععاالسياسععية 

 .الساةدحل ع  الشبكةارتعومية 

دراسععة  ععر يسععري جععالر لعمععوانو دور القمععوات ال ضععاةية العرليععة االقتعععادية يف ترتيععب    

دراسعة  لعدى اجلم عور املععري    العرليعة والدوليعة  أولويات القضعايا االقتععادية املععرية و    

 :(11) (2016عرليةو ) CNBCو  TVالعقاريةميدانية( علا قماتي  –ليلية )ي

يعععددت املشعععكلة البحثيعععة يف  عععبه الدراسعععة يف رصعععد وقيعععاا دور ال ضعععاةيات العرليعععة       

املت عععععة يف الشعععؤون االقتععععادية يف توجيعععه ا تمعععاو اجلم عععور املععععري اعععو القضعععايا      

ًا ع ميت ععا المسععبية يف ضععو  ماتطرعععه   االقتعععادية امل مععةو وترتيععب تلععك اال تمامععات و قعع    

ن ريععة و ترتيععب اعولويععات و الععيت تؤكععد علععا دور ارتعععوو يف تشععكيل أولويععات ا تمعععاو          

 اجلم ور او القضايا امل مة يف اجملتمع.

ت تم الدراسة لرصد تأ  ات املعتغ ات الوسعيطة يف عمليعة وضعع اعجمعدحل االقتععادية      كما

 للجم ور املعري.
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نتاة  الدراسة تعدر موضعوع تراجعع إيعرادات قمعاحل السعوي  قاةمعة املوضعوعات        وقد أ  رت 

والقضععايا االقتعععادية املعععرية الععيت تماولت ععا العع ام  عيمععة الدراسععةو ليممععا جععا  يف املرتبععة    

الثانيععة قطععاع السععياعة يف معععرو تو ععا أربععار البورصععة املعععرية و أربععار الوقععود واملععواد         

ال ام  عيمعة الدراسعة لعبع  القضعايا واملوضعوعات االقتععادية        البتولية اعررىو وأ ملا

املعرية امل مة مثل: البطالة وقضايا ارت اع اعسعار وال قر واخن اض الدرل وأامعة إسعكان   

الشععباب والعقععاراتو و ععو مععا يؤكععد أن العع ام  االقتعععادية عيمععة الدراسععة ت ععتم ل اععات           

املستثمريج أكثر مج  اعة املعواطج الععادي    وقطاعات حمددحل مج اجلم ور كرجاا اععماا و

واعتياجاتععه اليوميععةو و ععا نقطععة سععلبية يععتم أرععب ا علععا العع ام  االقتعععادية لععالقموات           

 ال ضاةية العرلية املت ععة لالشأن االقتعادي.

املتغ ات املؤ رحل يف لما  أجمدحل القضايا العامة يف لرام  و لعموانو  بة  تحي عساننيدراسة 

 .(12) 2016و( لالقموات ا كومية واخلارجية املعريةوي تيونية )الرأي التل

سعا  به الدراسة إا يليعل املعتغ ات املعؤ رحل يف لمعا  أجمعدحل القضعايا العامعة العيت تتماوهلعا          

لععععرام  الععععرأي ”“ املقدمععععة يف القمععععوات ال ضععععاةية املعععععرية ا كوميععععة  

 به املتغ اتو إضا ة إا يديد عجعم تعأ   كعل مم عا      التلي تيونية واخلاصة للوقود علا

يف لما  أجمدحل  به ال ام  يف ضو  ارتود لياة العمل لكل مم ما وكعبلك ارعتود بعص    

السياسعية وذلعك معج     امللكيعة والتوج عات والعيت تععد املرعلعة الرالععة       

لوياتو كما تتماوا مشكلة البحث روا إطار لما  اعجمدحل وا ديثة مج ن رية ترتيب اعو

التعرد علا ا ا ات القعاةمني لاالتععاا يف لعرام  العرأي التلي تيونيعة اعو م  عومي عريعة         

ارتعوو واملسؤولية االجتماعيةو وكان مج أ م نتاةج او تأ   بص امللكية للقموات املقعدو  

 معج %  ٩٢ ام  عيعث أجعاب   ل ا لرام  الرأي التلي تيونية يف لما  أجمدحل  به الموعيعة معج الع   

 ال أنععه مععج% ٨ أجععاب ليممععا يععؤ رو امللكيععة بععص لععأن الدراسععة عيمععة الععرأي لعع ام  العععاملني

 عيمععة ال نععاجمني  قععرات عععرض روهلععا مععج مت الععيت ال ميععة القوالععب رثلععا كمععا يععؤ رو

 و%  ٢٣.٨ لمسعبة  اهلعات   عع   رأي ا عوار  يليعه  و% ٧٣.٩بة لمسع  مبانر عديث: يف الدراسة

 وترجععع و% ٢٠.٦ لمسععبة االسعتديو  يف رأي عععوار و% ٢١.٣ لمسععبة اهلعات   ععع  معلومععة ععوار 

 يبععدأ مم مععا كععل أن إا الدراسععة عيمععة ال نععاجمني يف املبانععر ا ععديث  قععرات نسععبة ايععادحل

ر لشعكل يعوميو و عبه املقدمعة ععادحل      معع  يف حيعدا  ملا عرض رثل إربارية ةقدمة ا لقة

 عديث مبانر ويعحبه عوار تلي وني. قالب ا ال ل نما يكو
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دور الععحا ة االردنيعة اليوميعة يف يديعد     لعمعوان و  عمعان عسعج صعاحل الكسعواني    دراسة 

  (13) .2016أولويات القضايا العلمية لدى اجلم ور ودراسة يليلية وميدانيةوو 

سعععا الدراسععة لرصععد دقيععق لععدور العععح  اليوميععة اعردنيععة يف يديععد أولويععات اجلم ععور     

املتعلقة ةضامني القضايا العلميةو ولاملقالل معر ة دور اجلم ور يف يديد أجمعدحل الععح    

اليومية لالقضايا العلمية و ي: )العحةو البياعةو امليعاهو والطاقعة(و وذلعك معج رعوا دراسعة        

يليلية ومسحية علا عيمة  ثلة للعح  واجلم ور اعردنيال ومج  عم رلط عا لم ريعة ترتيعب     

مععج اجلم ععور املشععت  يف صععح   ( مبحععوا400امليدانيععة علععا ) الدراسععةوأعععدت  اعولويععات.

الععرأي والغععد والدسععتور اليوميععةو ومت يديععد جمتمععع الدراسععة يف صععح  الععرأي والدسععتور     

والغدو لاعتبار عا أكثعر الععح  اليوميعة انتشعارًا يف اعردن  وقعد رلععا الدراسعة إا أن         

يدانية ش مج مؤيدي أن والعحا ة اعردنية ت تم لالقضايا نسبة آرا  اجلم ور ش يف الدراسة امل

 -عسعب إجالعات م   -%و و ي نسبة مرت ععةو ويععود ذلعك   92السياسية أكثر مج العلميةو  

إا سعععع ونة اععععععداا السياسععععية يف املمطقععععة العرليععععة وتبعععععات  ععععورات والرليععععع العرلععععيو     

ضعا ة إا تععدار الععح     وانعكاساته علا اعردن كونه يف قلعب الععراع السياسعيو لارت   

للقضععايا املتعلقععة لارتر ععاب ال سععيما تم ععيم وداعععةو والتحال ععات الغرليععة مععع اعردن للقضععا   

علععا  ععبا المععوع مععج التم يمععاتو وا تمععاو العععح  ةتالعععة قضععايا اللجععو  السععوري إا           

اعراضععي اعردنيععة وانعكاسععاته علععا اخلطععص التممععوي اخنيععة واملسععتقبليةو كمععا وجععدت        

لدراسة ارتو ًا لني العح  اليومية وعوقت ا مع اجلم ور يف داةعرحل ا تمامعات م والقضعايا    ا

اعكثععر متالعععةال إذ عا  ععا القضععايا العععحية علععا رأا قاةمععة اال تمععاوو لكععج اع ععا        

القضايا املاةية لتحتل املرتبة الثانيعة يف داةعرحل ا تمعاو للجم عور لعداًل معج قضعايا الطاقعة العيت          

ة الثالثععةو ليممععا جععا ت القضععايا البيايععة يف املرتبععة اعرعع حل يف ترتيععب العععح    اعتلععا املرتبعع

 اليومية للقضايا العلمية وا تماو اجلم ور ل ا.

دراسة  شاو عبد امللك عبد الرعيم لعموان ودور لرام  الرأي يف القموات ال ضاةية اخلاصة 

عيث سعا  عبه    (14)(2015العرلية يف ترتيب أولويات القضايا املعرية لدى مشا دي او )

الدراسععة إا التعععرد علععا دور لععرام  الععرأي يف القمععوات ال ضععاةية العرليععة اخلاصععة حمععل       

الدراسة يف ترتيب أولويات القضايا املعرية لدى اجلم ور املعريو  ضًو عج اع مية العيت  

م   رمح ا  به ال ام  لكل قضية مج القضايا املععريةو واعتمعدت  عبه الدراسعة علعا مع      

املس  وواست دما كًو مج مس  اجلم ور املتمثل يف أ راد اجلم ور املعري مج اجلمسعني  
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م عردحلو ومسع  املضعمون املتمثعل يف لعرام  العرأي        420مج روا عيمة عمدية متاععة قوام عا   

لعالقموات ال ضعاةية العرليعة اخلاصعة حمعل الدراسعةو و عا لعرام  :)القعا رحل اليعوو املععباع يف           

لتالعة لشركة أورلياو املرن  الرةي  املباع يف قماحل العرلية ا داو مععر إا  قماحل اليوو ا

أيج املباع يف قماحل روتانا معريةو أربار أو العدنيا املعباع يف قمعاحل املسعتقلة(و وكعان معج أ عم        

نتاةج ععا ا تمععاو لععرام  الععرأي عيمععة الدراسععة لالقضععايا املعععرية يف املقععاو اعوا لمسععبة للغععا  

رت المتاة  أن القموات ال ضاةية العرلية اخلاصعة  عي أكثعر املععادر ععوا      %و كما أ  88

%و وأ  ععرت المتععاة  أن ضععي  ال نععام  جععا  يف 75.2القضععايا العامععة يف معععر لمسععبة للغععا 

مقدمة املعادر اليت اعتمدت علي ا لرام  العرأي عيمعة الدراسعة يف ا ععوا علعا املعلومعات       

 %. 34لمسبة للغا 

دور نشععرات االربععار ال ضععاةية الليبيععة يف ترتيععب ود الشععكري لعمععوانو  اطمععة مععي دراسععة

 .(15)2014اولويات القضايا ا لية والعرلية واال ريقية لدى طلبة اجلامعات يف ليبياوو 

تعد  به الدراسة مج البحوا الوص ية اليت تسعت دد العوقعات لعني املعتغ ات عيعث تعدرا       

لمشععرات الععيت تقععدم ا قمععاحل ليبيععا الوطميععة ولععني ترتيععب   العوقععة لععني ترتيععب أولويععات أربععار ا 

الطلبة املشا ديج هلبه القماحل عيمعة الدراسعة لعم   اعربعار عسعب أ ميت عا لعدي م وانطوقعًا         

مج ال رض العاو لم رية وضع اعجمدحل و و )كلمعا ااد تركيعت وسعاةل ارتععوو علعا قضعية       

او عا(و وقعد اسعت دو املعم   الوصع ي      معيمةو ااد ا تماو اجلم عور ل عبه القضعية واال عاه     

عنه يتماسب وطبيعة الدراسة والبيانات املراد ا عوا علي او و د ا  به الدراسة يف عدحل 

 ععععوا ومباععععث إا تمعععاوا ععععدحل موضعععوعات وقضعععايا معععص ليبيعععاو تار يعععًا وجغرا يعععًا     

يليعل املضعمون علعا    واجتماعيًا وسياسيًا واقتعاديًا و قا يًا و ميعًا وليايعًاو وأجريعا دراسعة     

يوليعو( مت معج روهلعا توضعي   عات اعربععار       30معايو إا   1دورحل تلي تيونيعة متكاملعة معج )   

الواردحل أ ما  الدراسة عوا القضايا ا لية والعرلية واع ريقيعة والعامليعة معع ت اصعيل ععج معا       

 يمله  به المشرات مج أربار.

وطالبات كلية ارتعوو جامععة لمغعااي قوام عا     وأجريا الدراسة امليدانية علا عيمة مج طلبة

( طالععب وطالبععةو عيععث مت عععرض اع ععداد اخلاصععة لالدراسععة امليدانيععةو والععرد علععا    400)

التسايالتو وقد جا ت أرلب المتاة  متقارلة لني الدراستني يليل مضمون نشعرات اعربعار   

تيب اعربار اليت تبث ا نشرات وعيمة الدراسة امليدانية لطلبة اجلامعة مج عيث التوا ق يف تر

قماحل ليبيا الوطمية مع ترتيب الطلبة لم   اعربار عيمة الدراسعة امليدانيعة وععج المتعاة  أيضعًا      
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أن مع م الطلبة عيمة الدراسة يتالعون أربار نشعرات قمعاحل ليبيعا الوطميعة ةعا يتماسعب معع معا         

ا ليعة والعرليعة رعوا  عتحل      تتمتع له مج معداقية يف نقل اعربار عما جيعرى علعا السعاعة   

 الدراسة.

دور العحا ة الليبية يف ترتيب أولويات اجلم عور  لعموانو ا رحل مجعة علا لج عطية  دراسة

  (16) .2014وو ياو قضايا اعمج االجتماع

 ععد ا  ععبه الدراسععة إا التعععرد علععا دور العععحا ة الليبيععة يف ترتيععب أولويععات اجلم ععور      

االجتمععاعيو ملعر ععة مععدى االرتبععاط لععني أجمععدحل العععحا ة وأجمععدحل  اللععيحن اععو قضععايا اعمععج

قراة ععا وأجمععدحل الععع وحلو ولالتععالي معر ععة مععدى جنععاح العععحا ة يف يقيععق و ي ععة ترتيععب       

اعولويات لقضايا اعمج االجتماعي لدى اجلم عور الععاو ومج عور العع وحلو ومعج  عم التععرد        

قععد تقععوي أو تضععع  مععج درجععة التوا ععق أو    علععا العوامععل الوسععيطة )املععتغ ات( املععؤ رحل الععيت  

االرتبعععاط لعععني أولويعععات الععععح  وأولويعععات اجلم عععور الععععاو والعععع وحلو ومم عععا: العوامعععل         

طارةعة(و   -امل معة(و طبيععة القضعايا )مسعتمرحل     -العمعر  -التعليم -الدميوررا ية )الموع

قعة ارتبعاط   متغ  االتعاا الش عيو الثقة واملعداقيةو وقد تعلا الدراسعة إا وجعود عو  

اجيالية قوية لني أولويات اجلم ور العاو وأولويات العع وحل  يمعا  عص ترتيعب قضعايا اعمعج       

االجتماعيو كما كش ا الدراسة عج  قدرحل العح  الليبية يف وضعع أولويعات ا تمامعات    

القضععايا الطارةععة أقععل مععج قععدرت ا يف عالععة القضععايا املسععتمرحل يف عالععة العععح  الر يععة        

 بوتععه يف عالععة العععح  اعسععبوعية املسععتقلة ونععع  الشعع رية الر يععةو مععع    اليوميععة وعععدو

وجود عوقة لني ترتيب اجلم ور الععاو ومج عور العع وحل للقضعايا ولعني معتغ  )المعوع(و ولعني         

 متغ  )العمر(و ولني متغ  )التعليم(.

ن الكعوييت  لما  أجمدحل اعربعار يف التلي تيعو   لعموانو معاي دراسة مطر علا مطر املط ي 

:(17) (2012وعوقت ا لا ا ات اجلم ور او القضايا العرليةو )

سعععا  ععبه الدراسععة إا التعععرد علععا معععاي  لمععا  أجمععدحل اعربععار يف التلي تيععون الكععوييت     

وعوقت ععا لا ا ععات اجلم ععور اععو القضععايا العرليععةو والتعععرد علععا كي يععة لمععا  أجمععدحل        

وقعة ذلعك لا ا عات اجلم عور املتعالع عربعار التلي تيعون        اعربار يف التلي تيون الكعوييت وع 

الكععوييت اععو القضععايا العرليععة ووذلععك لاسععت داو ن ريععة لمععا  اعجمععدحل كإطععار ن ععري           

للدراسةو وكان مج أ م نتاةج ا وجود تأ   عجمدحل أربار التلي تيعون علعا اجلم عور املتعالع     

لعا ارتجعادحل الداةمعة وارتتقعان هلعا      لشكل واض  و ا حيمل صماع المشرحل مسعؤولية العمعل ع  
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كما ليما الدراسة أن لما  المشرحل  ضع لتأ  ات السياسة ارتعومية وأيدولوجية ا كعم  

واجملتمععع وو ععو لععدوره يععؤ ر علععا القععاةم لاالتعععاا وآرععر اعمععر يمتقععل التععأ   إا اجلم ععور     

 املتالع .

يا السياسععية يف املواقععع  و أولويععات وأطععر القضععا  لعمععوان رنععا  عع  أدععد صععديق    دراسععة

 (18) .2012 ووارتلكتونية وعوقت ا لا ا ات الشباب املعري

سعا  به الدراسة إا الوقود علا دور املواقع ارتربارية علا نبكة ارتنتنا يف تشعكيل  

ا ا ات الشباب املعري اعو القضعايا السياسعيةو عع  تأصعيل ن عري يسعتمد أساسعه معج          

اخل يععة ووضععع اعجمععدحل يف دمعع  حيععاوا اسععتيعاب ن ريععة اعطععر   اجلمععع لععني ن ععرييت اعطععر  

لاعتبار ا مستوى  ان لرجمدحل أو ما يطلق عليه أجمدحل السماتو وال يغ ل اعساسيات امل معة  

 للم رية كبما  ن ري مستقل له أيضًا رعوصية التطبيقية.

املضعطرد يف االعتمعاد   وأتا  با الرصد علا املستوى التحليلي وامليداني انطوقًا مج التتايد 

علا املواقع ارتربارية كمعدر للمعلومات السياسية لدى الشباب املععريو واعتمعدت  عبه    

الدراسععة علععا أسععلوب املسعع  وتو ي ععه لبعععده التحليلععي  يمععا  ععص املسعع  الشععامل ملضععمون   

املواقعععع ارترباريعععة حمعععل الدراسعععة املتععععل لالتغطيعععة ارترباريعععة للقضعععايا السياسعععية موضعععع   

اسةو وامليعداني )املسع  لالعيمعة جلم عور الشعباب املععري معج مسعت دمي ارتنتنعا علعا           الدر

وانت ععا يف يمععاير  2009م ععردحل علععا مععدار أرلعععة أنعع ر تبععدأ مععج أكتععولر   500عيمععة قوام ععا 

و وقد توصلا الدراسة اا الدور املتتايعد لفنتنعا يف اجملعاا السياسعي والعبي ارت عع       2010

يماير يديدا يف مععر وا عا اا    25يف اعقاب  ورات الرليع و ورحل  صداه يف الدوا العرلية

العديععد مععج اجملععاالت الععيت ميكععج ان يو عع  ل ععا االنتنععا واالسعع او ا قيقععي يف العمليععة       

السياسععية السععيما يف اوسععاط الشععباب عيععث تتعععدى جمععرد عععدود تععأ  ه علععا املعععارد او         

معج  اعليعة دوره يف ا عرا  السياسعي ويف     اال ا ات السياسية العي جمعاالت ارععب تمطلعق     

 يقيق م  وو الدميقراطية االلكتونية.

كما اكعدت الدراسعة علعا ا ميعة املواقعع االرباريعة كمععدر متتايعد معج عيعث االعتمعاد            

عليه للحعوا علا املعلومات السياسية لعدى الشعباب املععري وررعم ذلعك  قعد عانعا ارلعب         

تغوا  به العماصعر املدعمعة ملم ومعة التغطيعة اخل يعة      مواقع الدراسة مج  قر و ي ي يف اس

 السيما  يما يتعلق لالقضايا السياسية.
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علا ا ا ات املشاركة  نو املساةيةلرام  التو   تأ   أجمدحلدراسة سارحل اخلليل لعموان و 

: (19) (2011املدنية للجم ور يف معر و )

 ام  العرأي التلي تيونيعة يف املواقع      د ا  عبه الدراسعة إا ارتبعار تعأ   وضعع اعجمعدحل لع       

 اه املشاركة املدنية لني الم بة املعريةو وقاما  به الدراسة لعالرلص لعني وضعع اعجمعدحل     

واملشاركة املدنيةو  مج روا الراا االربار ورلق وععا اجتمعاعي سياسعيو يسعاعد واضعع      

معواطمني واععينيو وسععا    اعجمدحل علا اجياد اخلطوحل اعوا يف املشعاركة املدنيعةو واععداد    

الدراسة يف سبيل ذلعك إا يليعل حمتعوى  و عة معج لعرام  العرأي املسعاةية املععرية اعكثعر           

دقيقععة (و  رععوا  90يمععايرو و ععا لرام :)معععر اليععووو العانععرحل مسععا و25نعععبية قبععل  ععورحل 

كمعا مت   و2010نو م   28نو م  قبل االنت الات ال ملانية يف  10أكتولر إا  6ال تحل مج 

م عردحل الرتبعار العوقعة     356اجرا  دراسة ميدانية علا عيمة مج الم بة املعريةو للغ عدد ا 

لني التعرض ل ام  الرأي ووضع اعجمدحل واملشاركة املدنيةو وكان مج أ م نتاةج عا وجعود   

عوقععة ارتباطيععة اجياليععة لععني التعععرض لعع ام  الععرأي لشععكل عععاوو ولععرام  الععرأي املسععاةية   

لي تيون لشكل راص وا ا ات اجلم ور مج الم بة او املشاركة املدنية.لالت

أولويعات وا ا عات اجلم عور اعو قضعايا املعرأحل       لعمعوانو   دراسة لرلمعا نتيعه حممعد قاليعل    

 (20) .2011ودراسة مسحيةو املعري:املقدمة يف العح  والتلي تيون 

جلم عور وتشعكيل ا ا اتعهو    سعا  به الدراسة إا التعرد علا كي ية ترتيعب أولويعات ا  

 يما يتعلعق لقضعايا املعرأحل املقدمعة يف الععح  والتل تيعون مركعتحل علعا قضعييت املشعاركة           

واعتماليعة   السياسية ورتان ارتنااو مست دمة بعوذجي وضعع اعجمعدحل    

علعا   ةالتحليليع . عيعث أجريعا العيمعة    إعمعاا العقعل   

واد ارتعوميععة الععيت تماولععا قضععايا املععرأحل يف كععل مععج التلي تيععون والعععحا ة رععوا   كععل املعع

و كما أجريعا العيمعة امليدانيعة علعا أرلععني م عردحلو       2010إا يوليو  2010ال تحل مج   اير 

عشرون مم م مج الش عيات القيادية يف مجاعات املعاحل امل تمة لاملرأحلو وعشرون ر  م 

تعأ   عمليعة وضعع اعجمعدحل      ني لقضايا املعرأحلو وكعان معج أ عم نتاةج عا     مج ارتعوميني امل تم

علععا ا ا ععات اجلم ععور حمععل الدراسععة.و كمععا تعععدرت القضععايا االجتماعيععة قاةمععة أ ععم      

%و تلت ا قضايا العمع  ضعد املعرأحل لمسعبة     31.5القضايا املطروعة علا أجمدحل اجلم ور لمسبة 

ليعة ضععي ة لعني معتغ  المعوع ومسعتوى املعر عة        %و كما ليما الدراسة وجود عوقة اجيا21.6

لقضية املشاركة السياسيةو عيث تراوح مستوى معر ة ارتناا لقضية املشاركة السياسعية  
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% معج العبكور لعدي م مسعتوى     16.7لني املسعتوى املتوسعص واملسعتوى املرت ععو يف ععني كعان       

مم    لاملعر ة ل به القضية.

ر نشرات اعربار لالقموات ال ضاةية العرلية يف ترتيب و دودراسة ن ا عاط  العبد لعموان

 : (21)2007أولويات الرأي العاو او القضايا املعرية والعرلية والدولية )

سعا  به الدراسة إا معر عة ترتيعب أولويعات العرأي الععاو عيمعة الدراسعة للقضعايا املععرية          

وكان مج أ عم المتعاة   وجعود      والعرلية والدوليةو مقارنة لأجمدتي قماتي اجلتيرحل و

ارتباط إجيالي لني أجمدحل المشعرات ارترباريعة وأجمعدحل العرأي الععاو لالمسعبة للقضعايا العرليعة         

والدوليعععة  قعععص دون القضعععايا املععععريةو كمعععا إن  معععا  تعععأ   لوتععععاا الش ععععي علعععا   

يف القمعاتنيو  االرتباط لني ترتيعب العرأي الععاو للقضعايا املععرية والعرليعة والدوليعة وترتيب عا         

ليمما مل يكج  ما  تعأ   ملعتغ  املسعتوى االقتععادي االجتمعاعيو كمعا أن  معا  ارتبعاط         

لني أجمدحل املضمون وأجمعدحل العرأي الععاو يف القضعايا العيت تتسعم لعالقربو كمعا  بعا أيضعًا           

لالمسبة للقضايا اليت تتسم لاالستمرارية وعدو االستمرارية علا عد سوا .

قمعاحل الميعل ارترباريعة يف ترتيعب أولويعات القضعايا        رلعمعوانو دو د عثمان دراسة ص ا  حممو

 : (22) (2002و )السياسية لدى عيمة مج طلبة اجلامعات او القضايا السياسية

سععععا  عععبه الدراسعععة إا التععععرد علعععا دور قمعععاحل الميعععل لرربعععار يف ترتيعععب أولويعععات طلبعععة  

وجود عوقة ارتباطية إجيالية لني  اتاةج نأ م  وكان مجاجلامعات او القضايا السياسية. 

ترتيب أولويات القضعايا السياسعية كمعا تعكسع ا قمعاحل الميعل لرربعار والقضعايا السياسعية          

تأ   ملتغ  طبيعة أو نوع القضعية علعا قعوحل العوقعة لعني       ال يوجدلدى طلبة اجلامعاتو كما 

يا السياسية لدى اجلم ور.أجمدحل قماحل الميل لرربار للقضايا السياسية وأجمدحل القضا

دراسععة جي ععان يسععرى لعمععوان ودور التلي تيععون يف ترتيععب أولويععات الشععباب اجلععامعي  ععاه   

 :(23) (2000القضايا العرلية و)

اسععت د ا  عععبه الدراسععة معر عععة قعععدرحل التلي تيععون يف لعععروا املععواد ارترباريعععة للموضعععوعات     

جلم عورو وقعد مت إجعرا  دراسعة يليليعة      والقضايا العرلية واملتضعممة يف أجمدتعه إا أجمعدحل ا   

وملعدحل أسعبوعنيو  عم     2000  ايعر   8علا عيمة مج نشرحل أربار الساعة التاسعة يف ال تحل معج  

م عردحل معج طعوب وطالبعات كليعة       240مت إجرا  دراسة ميدانية علا عيمة عشعواةية قوام عا   

مج أ م نتاةج ا وجعود  و  وكان 2000  اير  24-23ارتعوو جامعة القا رحل يف ال تحل مج 
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ارتباط إجيالي لني ترتيب التلي تيون املعري عولويات القضايا العرلية ولعني ترتيعب الشعباب    

اجلامعي لتلك القضاياو كما اكدت المتاة  علا أنعه كلمعا ااد االعتمعاد علعا التلي تيعون      

 املعري كمعدر أساسي للحعوا علا املعلومعاتو اادت قدرتعه علعا وضعع أجمعدحل قضعايا      

 مج وره مج الشباب العرلي.

صلوي لعموان وتأ   وساةل ارتعوو السعودي يف ترتيب أولويات ا تماو  ظعبد ا ا دراسة 

: وتوصلا (24) (1996اجلم ور لالقضايا اخلارجية دراسة مقارنة علا العحا ة والتل ااوو)

أولويععات  الدراسععة إا رتععع ارتعععوو السعععودي لش عععية مسععتقلة ومعععاي  راصععة يف يديععد 

ا تمام ا لالقضايا اخلارجيةو إذ استطاعا وسعاةل ارتععوو السععودية أن تاع ا قضعايا اعمعة       

ذات العوقة الوطيدحل لاجملتمع السعوديو كما كشع ا الدراسعة ععج أن اجملتمعع السععودي      

يعتمد لشكل كعب  علعا وسعاةل ارتععوو وأن الععحا ة السععودية يف مقدمعة الوسعاةل لععد          

جمبية.ارتذاعة اع

 

ا ور الثاني: الدراسعات العيت تماولعا دور مواقعع التواصعل االجتمعاعي يف معاجلعة قضعايا         

 اجملتمعات و عوقت ا لاجلم ور: 

( عج و ا ا ات اجلم ور السعودي او معداقية 2015دراسة عبد الردج السكران ) .1

(25)و ليةالقموات ال ضاةية ومواقع التواصل االجتماعي يف تماوا القضايا الدار

است د ا الدراسة التعرد علا العوقة لني درجات اعتماد اجلم ور السعودي علعا القمعوات   

ال ضاةية ومواقع التواصل االجتماعي ومدركات املعداقية اخلاصة له والثقعة املمموععة هلعا    

مبحععوا مععج املمععاطق امل تل ععة للمملكععة     400ووذلععك لععالتطبيق علععا عيمععة عمديععة قوام ععا     

وكعان معج أ عم نتعاة  الدراسعة ارت عاع نسعبة مععداقية موقعع تعوت  لعدى            سععوديةو  العرلية ال

اجلم ور السعودي يف ا عوا علا معلومات عوا القضايا الدارليةو عيث للغعا نسعبة معج    

% 18.5%و توه العح  ارتليكتونية يف املرتبة الثانيعة لمسعبة   50.3يرونه اعكثر معداقية 

%و كمعا أ بتعا الدراسعة    3.5%  م موقع ال يسبو  لمسعبة  10.5 و  م موقع و اليوتيوبو لمسبة

عدو وجود عوقة ارتباطية دالة إععاةيا لني كثا ة تعرض املبحو ني للقموات ال ضاةية معج  

العمعر   –ج ة ومستوى معداقيت او كما مل ي  ر أي تأ   للمتغ ات الدميوررا ية )المعوع  

ةو  كما تموعا أسعباب اعتمعاد املبحعو ني علعا     التعليم ( كتغ ات وسيطة يف تلك العوق –

مواقعع التواصعل االجتمععاعي كمععدر لرربععار عيعث كععان عامعل السععرعة يف نقعل اعربععار       
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%  م التغطية ا ية لرععداا لمسعبة   46.8% تلت ا ا رية يف مماقشة القضايا لمسبة 61لمسبة 

% .  32.5% وصد  معلومات ا لمسبة 36.3

( عج ومعداقية اعربار السياسية ارتليكتونيعة لعني الشعباب    2015دراسة داليا العبد ) .2

اسععت د ا الدراسععة رصععد عماصععر املعععداقية )الوسععيلةو واملعععدر والرسععالة(     (26)و املعععري

عامععًا( ملعععداقية   25-18وتأ   ععا علععا إدرا  الشععباب املعععري يف املرعلععة العمريععة مععج )   

لعوامعععل املعععؤ رحل علعععا تقيعععيم م لرربعععار اعربعععار السياسعععية علعععا املواقعععع ارتليكتونيعععة ووا

رثلعا أ عم مععاي  رتعع     السياسية ع  نبكة ارتنتنعاو وكعان معج أ عم نتعاة  الدراسعةو        

اعربععار السياسععية علععا ارتنتنععا تغطيت ععا السععريعة لرعععداا يف الوقععا املماسععبو وعريععة       

امعل املععداقية   التعب  والتمثيل اجملتمععيو  يمعا أ  عر الشعباب تشعككًا واضعحًا  عاه عو       

اعررى املتعلقة لالثقة واملوضوعية والتواان ون رًا رتسا حل است داو نبكة ارتنتنا كعأداحل  

اتعاا للحعوا علا اعربار السياسية وعدو وجود تم يم هلاو يف  ل اتسعاع مسعاعة عريعة    

اطيعة  نشر اعربار والتعليق علي ا مج املواطج العاديو كما أ بتا الدراسة وجود عوقعة ارتب 

دالة إععاةيا لني متغ ات معدر الرسالة ومععدا اسعت و  اعربعار السياسعية علعا املواقعع       

 ارتليكتونية  وتعور الشباب  ملعداقية اعربار السياسية علا نبكة ارتنتنا.

( ععج مععداقية   2014) دراسعة   .3

ت السياسية لدى مست دمي نبكة ارتنتنا مواقع التواصل االجتماعي كمعدر للمعلوما

(27)ذوي اال تمامات السياسية و

اسععت د ا الدراسععة رصععد معععداقية مواقععع التواصععل االجتمععاعي لععدى مسععت دمي نععبكة     

ارتنتنعععا ذوى اال تمعععاو  لالقضعععايا السياسعععية والكشععع  ععععج العوقعععة لعععني اخلععععاةص        

واصععل االجتمععاعي ومعععداقيت ا   الدميوررا يععة للمبحععو ني ومععدى االعتمععاد علععا مواقععع الت     

لععدي م يف تشععكيل مععواق  م وا ا ععات م السياسععيةو وطبقععا الدراسععة ععع  اسععتطوع رأى     

إليكتونعععي ملتعععع حي مواقعععع التواصعععل االجتمعععاعي امل عععتمني ةتالععععة الشعععؤون السياسعععية   

مبحو ًاو وكعان معج أ عم     4421اعمريكية مج روا عيمة عمدية لأسلوب كرحل الثل  للغا 

% مععج مسععت دمي  نععبكة ارتنتنععا عيمععة الدراسععة لععدي م عوقععات      44.4  الدراسععةو  نتععاة

% عوقعععات معتدلعععة حبعععتل م  35.9وروالعععص قويعععة حبعععتل م السياسعععيو ليممعععا كعععان لمسعععبة    

 لاملععادر  يتعلعق  و يمعا  السياسعيةو  لعأعتال م  ضعي ة روالص ٪19.7السياسيو وكان لمسبة 

السياسعي علعا نعبكة ارتنتنعاو  قعد كانعا        الشأن متالعة يف املبحو ون علي ا يعتمد اليت
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%و ومواقععع 53.4%و  ععم املواقععع ذات الطععالع السياسععي لمسععبة   67املععدونات السياسععية لمسععبة  

%و ومواقعع املرنعحني السياسعيني لمسعبة     11.4%ووموقع اليوتيوب لمسعبة 31.3العح  لمسبة 

 ني مععج مسععت دمي %و كمععا جععا ت املععدونات السياسععية اعكثععر معععداقية لععدى املبحععو  8.5

نبكة ارتنتنا معج عيعث تعوا ر عماصعر الثقعةو ارتنععادو الدقعة والعمعقو وتو عا مواقعع           

العح  ارتليكتونية و م مواقع التواصل االجتماعي.

( ععج ومواقعع التواصعل االجتمعاعي     2014)دراسعة  .4

(28)كمعدر للمعلومات ودور التحديثات ال ورية ومعداقيت او 

حبثعععا الدراسععععة طبيععععة املعلومععععات املتععععو رحل عععع  وسععععاةل ارتععععوو االجتماعيععععة وتأ   ععععا     

علعععا  تععععورات اجلم عععور ملععععداقية املععععدرو معععج رعععوا إجعععرا  دراسعععة  ريبيعععة علعععا         

لالواليعععععععات املتحعععععععدحل    طالبعععععععًا معععععععج كليعععععععة ارتععععععععوو جبامععععععععة    181

معععععداقية  ععععوا صعععع حات    اعمريكيععععةو مععععج رععععوا الطلععععب مععععج املشععععاركني تقيععععيم    

و ميعععععة تتمعععععاوا أمعععععراض القلعععععب علعععععا موقعععععع تعععععويت مت إنشعععععاي م رعيععععععا عرعععععراض  

إا  و ععععة   الدراسعععة وارتل عععا درجععععة يعععديث التغريعععدات ل ععععم     

مسععععتويات عتل ععععة سععععريع )آرععععر يععععديث للععععع حة مت  قبععععل دقيقععععة(و ومتوسععععص )آرععععر   

اععة )لعععد عععوالي  يععوو واعععد( ومععج  ععم       يععديث للععع حة ممععب مععا يقععرب مععج سععاعةو ولطي     

تقعععديم تقريعععر لتقيعععيم م ملععععداقية مععععدر العععع حةو وكعععان معععج أ عععم نتاةج عععا مل تثبعععا   

صعععحة ال عععرض اعساسعععي للدراسعععة لوجعععود عوقعععة ارتبعععاط إجياليعععة لعععني مععععدالت يعععديث  

صععع حات مواقعععع التواصعععل االجتمعععاعي حمعععل الدراسعععة ولعععني تقيعععيم اجلم عععور ملععععداقية         

ا ععععج إنشعععا  العععع حة سعععوا  معععج عيعععث )الك عععا حلو الموايعععا ا سعععمةو         املععععدر املسعععاو 

اجلععععدارحل لالثقععععة( كمععععا توصععععلا الدراسععععة إا صععععحة ال ععععرض القاةععععل لوجععععود عوقععععة        

ارتبعععاط إجياليعععة لعععني تقيعععيم اجلم عععور ملععععداقية املععععدر املسعععؤوا ععععج إنشعععا  العععع حة        

ت ارتعععععداد سععععوا  مععععج عيععععث )الك ععععا حلو الموايععععا ا سععععمةو اجلععععدارحل لالثقععععة( وعمليععععا      

املعععععريف للثو ععععة جمموعععععات التجريبيععععة عيمععععة الدراسععععة كمععععا توصععععلا الدراسععععة لوجععععود  

عوقعععة ارتبعععاط إجياليعععة لعععني سعععرعة يعععديث العععع حة علعععا مواقعععع التواصعععل االجتمعععاعي    

ولععععني عمليععععات ارتعععععداد املعععععريفو ةعمععععا أنععععه كلمععععا كععععان معععععدا يععععديث الععععع حة    

ريف لدى اجلم ور.سريعًا و تكون أك  قدر مج ارتعداد املع
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( عععج والعوامععل املععؤ رحل يف   2015) دراسععة  .5

(29)معداقية املعلومات علا ممعات مواقع التواصل االجتماعي و 

اسعت د ا الدراسععة رصععد كي يعة تقيععيم معععداقية املعلومععات علعا ممعععات وسععاةل ارتعععوو    

مبحو ًا معج مسعت دمي    135يمة مكونة مج االجتماعية والعوامل املؤ رحل ل ا لالتطبيق علا ع

وكان مج أ م نتاةج اال وجود عوقة ارتبعاط دالعة إعععاةيا لعني كعل معج       موقع ال يسبو و 

مستوى ت اعل املتع حني ومستوى اعتماد م علا مواقع التواصل االجتماعي ولعني تقيعيم م   

 لبععد اخلع ات   ملعداقية املعلومعات علعا مواقعع التواصعل االجتمعاعيو كمعا مل ي  عر تعأ          

الش عععية للمبحععو ني كمععتغ  وسععيص يف إدرا  معععداقية املعلومععات ععع  مواقععع التواصععل   

االجتماعي سوا  علا مستوى معداقية الرسالة أو الوسيلة.

( عععج أسععباب 2015) دراسععة  .6

(30)جتماعية ولتأ   املعداقية علا دوا ع است داو الشبكات اال االعتقاد:

 د ا الدراسة إا مقارنة  تعورات اجلم عور ملععداقية املعلومعات السياسعية املوجعودحل علعا       

وساةل ارتعوو االجتماعيعة )املعدونات ارتليكتونيعةو ال يسعبو و تعويت( ةععداقية وسعاةل        

 ارتععوو التقليديعةو والعيت مشلعا )لعث اعربعار التلي تيونيعة لكعل معج قمعوات           

وتأ  ات دوا ع است داو وساةل ارتعوو االجتماعية للحعوا علعا   و و

املعلومعععات السياسعععيةو وطبقعععا الدراسعععة امليدانيعععة لوضعععع رالعععص لوسعععتطوع علعععا موقعععع       

مبحو ععًاو  1267وللععغ عععدد املسععتجيبني  

يعة املرتبعة اعوا لعني وسعاةل ارتععوو      أن اعتلا املعدونات ارتليكتون أ م نتاةج ا وكان مج 

 ععم  7.4وتو ععا موقععع  يسععبو  ةتوسععص   7.8اجلديععد اعكثععر معععداقية ةتوسععص عسععالي  

و وةقارنعة مععادر اعربعار لكعل معج وسعاةل ارتععوو        6.9موقع تويت متوسعص عسعالي للعغ     

ية اجلديدحل والتقليديةو صم  املبحو ون الععح  كعأكثر مععدر مو عو  لرربعار السياسع      

و  عم تلي عا    8.9ةتوسعص   % وتلي ا اعربار التل تيونية اليت تبث ا قموات 9.6ةتوسص 

و 6.8ةتوسععص  و ويف املرتبععة اعرعع حل قمععاحل    8.5ةتوسععص  قمععاحل  

كمعععا أنعععارت الدراسعععة إا أن اسعععت داو املبحعععو ني لشعععبكات التواصعععل االجتمعععاعي يف       

جا  نتيجة ضع  الثقة لوسعاةل ارتععوو التقليديعة وييت عا     ا عوا علا اعربار السياسية 

وورثلععا دوا ععع اسععت داو املبحععو ني هلععا  يف: ا عععوا علععا املعلومععات السياسععية و املم عععة     

لعدعم وعشعد املواقع  السياسعية و ارترنعاد والتوجيعه        ياالجتماعية و تشعكيل جمتمعع رقمع   
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الدوا ع الطقوسية لتحقيق ا أكع  قعدر   للقضايا السياسية ومج  م اماذ قرار التعويا و و

.مج التسلية واالسترا 

( عععجو معععداقية أربععار 2014) دراسععة  .7

وساةل ارتعوو: ال ر  لني تأط  وساةل ارتعوو التقليدية وموقع تويت لعد ت ج  املارا ون 

(31)لبوسطجو 

 عات و لعني أطعر إدرا  املععداقية لوسعاةل      است د ا  به الدراسة التعرد علا وجود ارتو

ارتعوو التقليدية و املطبوعة و ووساةل ارتعوو االجتماعية و تويتو يف التماوا ارترباريو عع   

يليل حمتوى ما مت نشره يف اعسبوع اعوا لعد ت ج ات مارا ون لوسطج روا نع ر إلريعل   

لعيمععععة مععععج العععععح  ا ليععععة ورثلععععا يف صععععح    2013

والععح  الوطميعة    

وجعود  روقعا   أ م نتاة  الدراسعةو  و وكان مج  وكبلك  

واضععحة يف التغطيععة ارترباريععة للحععداو وكانععا وسععاةل ارتعععوو املطبوعععة التقليديععة أكثععر 

أن ا رع  متحيعتحلو يف ععني   عر أن موقعع تعويت كعان        جدارحل لالثقة لدى اجلم ور ووص ا ل

أقل مو وقية وأكثر اايعااًاو كمعا توصعلا الدراسعة إا أنعه رو عًا للشعاةعو  قعد كانعا          

يديثات اعربار ع  موقع تويت تعتمد لاعساا علا نبكات اعربار التقليدية كمععدر  

ا رلععا الدراسعة لوجعود    أساا للمعلوماتو ومل يكج تويت معدر اعربار لاعساا كمع 

 رقععًا كععب ًا لععني وسععاةل ارتعععوو املطبوعععة وموقععع تععويت يف تغطيععة اعربععار العاجلععة لعععاحل  

تويت.

الشعباب الععيل ملععداقية ارتععوو       ععجو إدرا ( 2013)دراسعة  .8

 (32)التقليدية وارتعوو االجتماعي و

عيل والبى أطلعق عليعه الباععث وجيعل     است د ا الدراسة معر ة معدا است داو الشباب ال

اعل يعععةو لوسعععاةل ارتععععوو االجتمعععاعي وااصعععة املعععدونات ارتليكتونيعععة ومواقعععع التواصعععل   

االجتماعي وواملقارنة لني وساةل ارتعوو التقليدية املطبوعة العيت تعدير ا الدولعة  ضعو ععج      

ريعةو وأجريعا   التعرد علا مععداقية كعل مم معا كمععادر للمعلومعات ععج اعععداا اجلا       

نعععالًا صعععيميًا وذلعععك لاسعععت داو االسعععتبيان   127الدراسعععة علعععا عيمعععة عمديعععة مكونعععة معععج  

ارتليكتونيو لقياا معدا است داو وساةل ارتعووو واملعداقية املدركعةو لارتضعا ة إا   

تأ   املتغ ات الدميوررا ية علا درجة املعداقية اليت تتمتع ل ا تلعك الوسعاةلو وكعان معج     

ت ضعععيل الشعععباب الععععيل ملواقعععع التواصعععل االجتمعععاعي كمععععادر     ة  الدراسعععةأ عععم نتعععا
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للمعلومات لدرجة ت وقا لشكل كب  علا وساةل ارتعوو التقليدية العيت تعدير ا الدولعةو    

سوا  أكانا مطبوعة أو إليكتونيةو وارت اع مععدا اعتمعاد الشعباب الععيل علعا وسعاةل       

أن الععح  املطبوععة العيت تعدير ا الدولعة كعان        ارتعوو اجلديد كمعدر للمعلومعاتو إال 

يم ععر إلي ععا لاعتبار ععا اعكثععر معععداقية مععج كععل وسععاةل ارتعععوو تلت ععا مواقععع التواصععل       

االجتمععاعي يف املرتبععة الثانيععة  ععم املععدونات ارتليكتونيععة يف املرتبععة الثالثععة واعرعع حلو كمععا   

اب الععيل يف ا ا عات م اعو    توصلا الدراسة لوجود  عرو  ذات داللعة إعععاةية لعني الشعب     

 معداقية مواقع التواصل االجتماعي و ق مستويات م التعليمية.   

( عععج 2012)  دراسععة .9

 (33) موقع تويت ومدى إدراك ا وومعداقية القضايا ع  

است د ا الدراسة التعرد علا مععداقية وسعاةل ارتععوو العيت رتلعك عسعالات علعا موقعع         

تععويتو ومععدى تععأ   ذلععك علععا إدرا  اجلم ععور ملعععداقيت ا وذلععك لععالتطبيق علععا بععاذي مععج  

عسعععاب صعععحي ة نيويعععور  تعععاميت علعععا موقعععع تعععويتو وطبقعععا الدراسعععة لاسعععت داو املعععم     

طالبًا ع  است داو  وا تغريعدات عتل عة ععج قضعية      225لتجريحن علا عيمة مكونة مج ا

أن التغريعدات القعع حل لوسعاةل ارتععوو     وكان مج أ عم نتعاة  الدراسعةو    الرعاية العحيةو 

تتمتععع لدرجععة معععداقية أقععل لععدى الطععوب عيععث تععبني أن تععويت يعتعع  أقععل معععداقية مععج        

شعورحل علعا املوقعع ارتليكتونعي للععحي ةو كمعا أن قلععة       أنعكاا عتل عة معج القععص املم    

املعلومععات املتاعععة ععع  موقععع تععويت حبكععم أنععه موقععع للتغريععدات القععع حل أ ععرت علععا  قععة       

الطوب وأ  رت لدي م تشككًا كب ًا يف صحة املضامني اليت وردت إلي م ع  املوقع.

جو ( عع 2011) دراسعة   .10

(34)إدرا  معداقية العح  وموقع ال يسبو  و

است د ا الدراسة رصد الدور البي ميكج أن تضطلع له الشبكات االجتماعية يف التعأ    

علععا معععداقية اعربععار لععدى اجلم ععور واملقارنععة ليم ععا ولععني العععح  الرةيسععية الععيت لععدي ا    

مبحو عًا معج دارسعي     48معج  مواقع إليكتونية وعيث ُطبَقعا الدراسعة التجريبيعة علعا عيمعة      

ارتعوو مت تقسيم م إا جمموعتني عيث ُطِلب مج املبحعو ني تقيعيم معدى اسعتي ا  القععص      

ارتربارية للجوانب التقليدية للمعداقية مثل اجلدارحل لالثقةو والسلطةو والعد و والدقعة و  

وأ  عرت   ورووالقيمةو والتحيتو والك ا حل امل ميةو وكون ا معث حل لو تمعاو وم يعدحل للجم ع    

الدراسة  روقًا ذات داللعة إعععاةية يف مععاي  املععداقية لكعل معج القععة ارترباريعة ملوقعع          

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Schmierbach%2C+Mike)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Oeldorf%5C-Hirsch%2C+Anne)
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نيويور  تعاميت ارتليكتونعي ولعني القععة اخل يعة املمشعورحل علعا صع حة موقعع ال يسعبو و           

عيث   رت ارتو ات واضحة يف  و ة مؤنرات للمعداقيةو كانا قعة نيويعور  تعاميت   

مج عيث السلطةو وما إذا كانا تقدو معلومات م يدحلو والك ا حل امل ميةو يف  أعلا تقييما

عني جعا ت القععة اخل يعة علعا صع حة ال يسعبو  اععلعا تقييمعا معج عيعث كعون القععة             

مث حل لو تماو وم يدحل  يات م ةا يامّكج املشاركني مج وضع رالص لل   علعا صع حت م   

ما توصلا الدراسة أنعه يف  عل عععر ارتنتنعا     الش عية ومشاركة اخل  عصدقاة مو ك

مل تعععد معععاي  اجلععدارحل لالثقععةو والدقععة أمععرًا ضععروريًا وم مععًا للعومععات التجاريععة العععح ية   

الش  حل عتا ي ا لاملعداقية لدى اجلم ور.

   :التعقيب على الدراسات السابقة 
 يتض  مج استعراض الدراسات السالقة:

ة اليت أجريا الرتبعار ال عرض العرةي  لم ريعة ووضعع      أكدت مع م الدراسات السالق -1

اعجمععدحلو قععدرحل وسععاةل ارتعععوو لشععكل عععاو علععا وضععع اعجمععدحل اخلاصععة لععاجلم ورو   

 إمجاع وساةل ارتعوو امل تل ة علا تبل قضايا معيمة.راصة يف عالة

الدراسعات السعالقة أن  معا  جمموععة معج العوامعل الوسعيطة املعؤ رحل يف قعوحل          أوضعحا  -2

قة لني أجمدحل اجلم ور وأجمدحل وساةل ارتعوو مم ا: االتععاا الش ععيو كثا عة    العو

 التعرضو درجة االعتماد علا وساةل ارتعووو العوامل الدميوررا ية.

اعتمدت العديد مج الدراسات السالقة علا الدراسعة امليدانيعة للجم عورو والعيت دراسعة       -3

 ل ارتعوو امل تل ة.تأ  ات وضع اعجمدحل لشكل مبانر علا مج ور وساة

تشعع  نتععاة  العععرض السععالق أن مع ععم الدراسععات السععالقة اعتمععدت علععا مععم   املسعع     -4

 املقارن.لالعيمةو لاستثما  عدد قليل مم ا است دو املم   

اسعت دما الدراسععات السعالقة العديععد معج أدوات وأسععاليب القيعاا امل تل ععة واملتموعععة      -5

مععدحل اجلم ععورو ويوعععظ أيضععًا أن مع ععم  لقيععاا كععل مععج أجمععدحل وسععاةل ارتعععوو وأج 

الدراسععععات السععععالقة اسععععت دما أكثععععر مععععج أداحلو وكععععان مععععج أ ععععم اعدوات الععععيت  

اسععععت دما: أداحل يليععععل املضععععمونو وأداحل املقاللععععةو واسععععتمارحل االسععععتبيان لاملقاللععععة      

الش عيةو وأداحل املوع ة العلمية يف مجع ليانات الدراسة.  

ا ديثعععة تعععأ ر أجمعععدحل اجلم عععور لأجمعععدحل مواقعععع  أوضعععحا لعععع  الدراسعععات اعجمبيعععة  -6

التواصععل االجتمععاعي كععال ي  لععو  وتععويت ولكععج لدرجععة حمععدودحل مقارنععة لدرجععة       

تأ ر ا لأجمدحل وساةل ارتعوو التقليدية وااصة التلي تيون.
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 اال ا ات ا ديثة يف حبوا اعجمدحل

ال مم عا ا عاه يركعت علعا       رت عديد مج اال ا ات البحثية املتعلقة لم رية وضعع اعجمعدحل  

عععتب ت ضععيل الكشعع  عععج عععاالت التحيععت ارتعومععيو إمععا لععالم ر إا ارتنععارات املتعلقععة ل 

ملوقعع  وسععاةل ارتعععوو  ععاه لععع     و ًقععاسياسععي معععني أو مععج رععوا يديععد اعيديولوجيععة   

ارتنتناو أصعب  التحليعل الكمعي     ومع ارت اع است داو نبكةالقضايا أو اجل ات ال اعلة. 

املسععتمد إا البيانععات الضعع مة متاعاععاو مثععل الدراسععات التحليليععة الععيت ت ععتم لاجملععاا الععتمل  

 .  35املرتبص لأجمدات وساةل ارتعوو وا تمامات اجلم ور

مع   ور نبكة ارتنتنعاو أصعبحا عمليعة وضعع اعجمعدحل ويديعد أولويعات اال تمعاو لعني          و

أمععراا معقععداا نوعاععا مععا.  علععا سععبيل املثععااو ميكععج   م ععورعععوو وأجمععدحل اجلأجمععدحل وسععاةل ارت

ملسععت دمي الوسععاةص ارتلكتونيععة ا عععوا علععا املعلومععات مععج رععوا القمععوات ارتعوميععة     

أن تعأ   وضعع    (2005) امل تل ة و ًقا لل رو  والت ضيوت ال رديعة. كمعا أوضع  كعيم ولعي     

مععا حيععدا علععا اععو ميكععج التمبععؤ لععهال  قععد أصععب   اعجمععدحل يف ال ضععا  ارتلكتونععي عععادحًل 

لإمكان ال رد أن يمشر رأيه مج روا قمعوات ارتنتنعا امل تل عة العيت تسعتم   العرأي الععاو        

 عم تععؤ ر أجمعدحل وسععاةل ارتععوو ارتلكتونيعة علععا أجمعدحل وسععاةل ارتععوو ارترباريععة        ووتعث ه 

 .36نتناكما تؤ ر علا أ راد اجلم ور املست دمني لف والتقليدية

 لتطوير ن رية وضع اعجمدحل ع  نعبكة ارتنتنعا لاعتبعار    قاو جو وميكومبوا )و

املستوى الثالث معج مسعتويات ن ريعة وضعع اعجمعدحل. ويسعتمد  عبا املسعتوى إا  رضعية           ذلك

رةيسية تمص علا وأ مية العوقات املتدارلعة لعني التكيبعات اهليكليعة للشعبكة التالطيعة       

وضعععوع مععععنيو ةعععا ميكعععج نقلعععه معععج أجمعععدحل وسعععاةل ارتععععوو إا أجمعععدحل        يمعععا يتعلعععق ة 

 .37واجلما  

ررعم أن املسععتويني اعوا والثعاني مععج ن ريععة وضعع اعجمععدحل يؤكععدان تعأ   قضععايا وجمععاالت     

و يركععت املسعععتوى الثالععث املعععرتبص   اجلمععا   ا تمععاو أجمععدحل وسعععاةل ارتعععوو علععا أجمعععدحل     

لشععبكة وتأ   ععا علععا اجلم ععورو عيععث تععؤ ر أجمععدحل   لشععبكة ارتنتنععا علععا لععروا أجمععدحل ا 

وسععاةل ارتعععوو ارتلكتونيععة علععا تشععكيل اع ميععة املتعععورحل لقضععية مععا يف ذ ععج أ ععراد         

اجلم ور
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لبلكو يتضمج وضع أجمدحل وساةل ارتعوو ع  نبكة ارتنتنا عدوا تأ  ات علا أجمدحل 

وضع اعجمدحل مع التطور  . و كباو تطور تطبيق ن رية38وأولويات املست دمني للشبكة

( أن 2005ا ادا يف وساةل ارتعوو و  ور لياة الوساةص ارتلكتونية. ويش  ماكومب  )

الباعثني أعادوا الم ر يف لع  عماصر ن رية وضع اعجمدحل وتوسيع جماالت او عيث أ ار 

املش د ارتعومي اجلديد لفنتنا أسالة و رصاا جديدحل

 املرعلة اعواوا مراعل لتطور ن رية وضع اعجمدحلال تتعلق (  2004اقتح ماكومب  )

مخ  مراعل متميتحل مج عمليات التواصل وتشكيل الرأي العاوو  ع م رية المم م لممو 

إا  ات  به التأ  اتو  و وصواًللد اا مج املستوى اعوا لتأ  ات وضع اعجمدحل

ميةو والمتاة  املتتبة علا تأ  ات ا. يف واالرتو ات ال ردية  ي او ومعادر اعجمدحل ارتعو

ة يالسياساجملاالت وضع اعجمدحلو ةا يف ذلك جماالت لتوسيع املرعلة الثانية عني تتعلق 

لتطوير امل ا يم الم رية الرةيسية  املرعلة الثالثةة. وتتعلق ية والثقا ية والرياضيوالتجار

إا التوجيه واعطر. كما اقتح  مثل ال وا والسمات وا اجة ولم رية وضع اعجمدحل

( ا ا ني رةيسيني يف حبوا وضع اعجمدحلال يتعلق اال اه اعوا مم ما 2005ماكومب  )

و يف عني يتعلق اال اه الثاني ةراجعة والتوسع  ي اةراجعة امل ا يم اعساسية للم رية 

الم رية وتوسيع نطاق ا يف جماالت جديدحل تتجاوا نطا  الرأي العاو

 وضع اعجمدحل ع  نبكات التواصل االجتماعي

قادحل الرأي ع  نبكة ارتنتنا ج ات عيوية يعد ن رية تد ق املعلومات ع  مرعلتني  و ق

ر  املمتب ةو ولالتالي السا ية أو تساعد علا توايع رساةل وساةل ارتعوو علا اجلما   

. ومع ذلكو  قد اجلما   لدىعجمدحل اوضع وساةل ارتعوو يف تس يل وتوسيع و ي ة 

( مؤرراا علا إمكانية تطبيق  به الم رية يف لياة الوساةص 2006اعتض ليميا ومان ايم )

املشاركة االجتماعية لوساةل ارتعوو مج  أن يدااليوو ه مج ر  املرج  الرقمية. ورأوا أن

اعية اليت يارج  روا قادحل الرأي لسبب تماقص عدد اععضا  يف الموادي واملم مات االجتم

 .39أن يكون ل ا قادحل الرأي

است داد وساةص التواصل وانتقاةية اجلم ور وأن العتلة االجتماعية إا الباعثون  ويش 

و أي مج املمت  ويف رطوحل واعدحل  قص أدوا إا ترجي  تد ق املعلومات ع  مرعلة واعدحل

ةو سيكون تأ   أجمدحل ارتعومي إا املست لك مبانرحل. وإذا كانا  به الريية دقيق
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وساةل ارتعوو اجلما  ية مقعوراا  قص علا اجلما   امل تمة لالشاون السياسيةو يف 

اليت ت ضل ا لشكل  )ر  السياسية( اجلما   الغا لة لال ام  اعررى يستمر ا تماوعني 

أك 

لتواصل يقوو رالبية مست دمي الوساةص االجتماعية لالدروا علي ا مج أجل يقيق او

البحث عج واالجتماعي ومشاركة املعلومات الش عيةو وال تبدو سلوكيات م نوعاا مج 

و إال أن م يتعرضون ع  ال يسبو  وتويت ملعلومات إربارية أو واال تماو السياسيو اعربارو

% مج املضمون 13تتمتع جبودحل نوعية لشكل متشالهو عيث أ بتا إعدى الدراسات أن 

ه ع  ال يسبو  يتعلق لاععداا اجلادحل اليت ترتبص لالشاوت الوطمية البي تتم مشاركت

% مج املست دمني نقروا علا  به اعربار يف املوجت ارترباري 7والسياسية والدوليةو وأن 

 عشرحل كل اخلاص ل مو  ا يوض  وجود ممشور واعد حيتوي علا أربار جادحل ضمج

 . اعربار موجت علا ررير ا يتم ممشورات

تتلقا املوضوعات الشاةعة يف وساةل ارتعوو مشاركات أعلا ع  ال يسبو  كبا و 

يوض  دور وساةل التواصل االجتماعي يف نقل املعلومات السياسية و و و ما 40مقارنًة لتويت

إا املست دمنيو ولالتالي تأ   ا علا عمليات وضع اعجمدحل لشكل يعك  حمتوى 

 وساةل ارتعوو.

السياسية املعاحلة لوضع اعجمدحل وأ مية الطبيعة املشروط

وساةل التواصل االجتماعي التعرض العرضي للمعلومات السياسية  قصو لل قد  قد ال تتي 

تو ر أيضاا ممتدى ميكج مج روله لرن اص امل تمني لالسياسة مشاركة املعلومات 

اركة الرقمية لس ولة مع أ راد آرريج قد يكونون أقل ا تماماا. ولالتاليو  إن املش

كاتت والاارس يلد  عيث قدو وللمعلومات السياسية تشبه التد ق البي يتم ع  مرعلتني

وساةل ارتعوو لإنتاي املعلوماتو  م  وصً ا هلبا التد ق يقوو علا أساا قياو( 1955عاو )

قادحل الرأي عج طريق نشر روالص ع  وساةل التواصل االجتماعيو ولالتالي لواسطة تبادهلا 

ةعلومات مم  ضة التكل ة يشارك ا قادحل لالشاون السياسية يتمتع املواطمون امل تمون 

الرأي ع  نبكات م االجتماعية. ول به الطريقةو قد تساعد ممعات التواصل االجتماعي 

علا نشر أجمدحل وساةل ارتعوو لني مجا   أوسع مج روا قادحل الرأي ع  ارتنتنا 

 ت.والتعرض العرضي للمعلوما
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 إن دور قادحل الرأي يف نشر املعلومات مج روا وساةل التواصل االجتماعي قد  ولبلك

يؤدي إا تس يل عدوا تأ  ات اعجمدحل ارتعومية. وميكج يديد الت س  الم سي ع مية 

يع   ان سيا او. وتعد ا اجة إا التوجيه معطلحاوا اجة إا التوجيه با الدور يف ضو  

عيث تمبع عاجة املر  إا التوجيه مج  وة ل  م العامل ر  املألود مج عولماا اجة ال طري

لأ مية الشعور لاملو مة  ترتبص ما املو مة وعدو اليقنيال عيث  وعاملني أساسيني

ويكون  ووضوعامليف عني ترتبص عالة عدو اليقني ةدى معر ة الش ص ل املوضوعو

لأ مية املوضوع يف  يعدو اليقني ولدي م نعور قواع راد البيج يعانون مج درجة عالية مج 

 ولالتالي يرت ع تأ ر م لاعجمدحل ارتعومية. وعاجة أقوى للتوجيه

عيث  والتعرض للمعلومات السياسيةل يرتبصيعد اال تماو السياسي أيضاا مؤنراا قوياا 

يكون البيج لدي م مستويات عالية مج اال تماو السياسي أكثر عرضة للبحث عج 

لتأ   ارتعومي ل ضوع لربار واملعلومات السياسيةال ومع ذلكو   م أيضاا أقل عرضة لاع

كما يكونون أكثر عرضة ملعارضة املعلومات  ورعن مواق  م وآراة م نديدحل التبلو

وعلا العك  مج ذلكو يكون اع راد البيج لدي م مستويات مع م.  املتما رحل ور  املتسقة

مج  إال أنه لتأ   وساةل ارتعوو لشكل أك و نيياسي معرضمم  ضة مج اال تماو الس

عج  لسبب حبث م المادراملستبعد أن ي  روا تأ  اا ناً ا عج تعرض م للمعلومات السياسية 

ذلكو قد يتعرض اعن اص ذوي  ررمو .ا تمام م ايارات أررى أكثر تسليةواعربار 

ات تعرض إجبارية رالباا ما  عل م اال تماو املم    للمعلومات السياسية يف سياق

.ي  رون تأ  ات أك 

تتعلق وساةل التواصل االجتماعي لالتواصل السياسي لشكل عاوو ولعمليات وضع اعجمدحل 

عيث أدى االرت اع السريع يف است داو وساةل ارتعوو االجتماعيةو ةا يف  ولشكل راص

. ويرى الجنر 41السياسيني أجمدات جديدحل لوضع أساليبو إا تو   Twitterذلك ممعة 

أن ال  م الشامل لعمليات وضع اعجمدحل يستلتو توسيع نطا  التكيت  42(2020وررولر )

علا وساةل ارتعوو التقليدية واالجتماعية. وتو ق عديد مج الدراسات تأ  ات عمليات وضع 

 ر علا تبني أن وساةل ارتعوو تؤ عيث واعجمدحل ع  وساةل التواصل االجتماعي

أن اع راد يولون كما  با  و43املوضوعات اليت ي تم املست دمون لالتغريد عوهلا

تأ    أن أيضاا تبنيو و44املوضوعات أ مية أك  إذا تعرضوا هلا ع  موقع ال يسبو 

ورأى آررون . 45وساةل ارتعوو علا السياسيني ي و  تأ   السياسيني علا وساةل ارتعوو
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كما  .46الجتماعي مل تغ  دور عراسة البوالة لوساةل ارتعوو التقليديةأن وساةل التواصل ا

وساةل التواصل االجتماعي قد أدت إا لروا أعداد أك  أنار لاعثون آررون إا أن 

قوحل عراسة البوالة   ا أدى إا م ي ال 47ونطا  أكثر تموعاا مج ال اعلني والت اعوت

عمه لروا عدد كب  مج الش عيات املؤ رحل اليت و اعمر البي نت  48للوساةص التقليدية

 .49ولالتالي السيطرحل علا اخلطاب السياسي وتتمتع لالقدرحل علا تقديم املوضوعات واعطر

 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة:
 نوع الدراسة: – 1

عيعث  تمتما  به الدراسة إا الدراسات والبحوا الوصع ية 

اسة إا التعرد علا نوع معني مج اجلم ور يتبما ا ا ات معيمة اعو نعي    ت دد  به الدر

ماو مج روا تقديم توصي  أكثر دقة لل ا رحل عج طريق التكيعت علعا دراسعة املعتغ ات     

يف حماولعة   (50) املعتغ ات امل تل ة العيت تعؤ ر يف ال عا رحل معج رعوا ارتبعار العوقعة لعني  عبه          

اصل االجتماعي يف ترتيب أولويات القضايا السياسعية العرليعة و   لدراسة تأ   دور مواقع التو

 الدولية لدى اجلم ور السعودي.

 مم   الدراسة: -2

لشعقه امليعداني   -أداحل املسع    لاست داو- سحيتعتمد  به الدراسة علا املم   امل

كمعا   للحععوا علعا ليانعات ومعلومعات وأوصعاد لل عا رحلو       (51)لاعتباره ج دًا علميًا مم مًا

أنه يست دو أكثر مج أسعلوب يف عمليعة مجعع البيانعاتو كمعا أنعه يشعتمل علعا ععدحل أنعواع           

مم ا: مس  الرأي العاوو مس  املضمونو مس  أساليب املمارسعة ارتعوميعةو لعبلك   عو معج      

أكثععر املمععا   املسععت دمة يف البحععوا ارتعوميععة وراصععة الدراسععات الوصعع ية والععيت تمععدري  

واليت اسعت دما مسع  عيمعة معج أ عراد اجلم عور السععودي يف عوقتعه          يت ا  به الدراسةو

 ةواقع التواصل االجتماعي مج ج ةو و أجمدحل أولوياته مج ج ة  انية.

 أداحل الدراسة: -3

قععاو الباعععث لتعععميم اسععتمارحل اسععتبيان جلمععع البيانععات اخلاصععة لععاجلم ور عيمععة الدراسععةو  

 اعاحل عدحل اعتبارات م مة:واليت تضمما لدور ا عشرون سؤااًلو مع مر

 انطو  االسالة مج  روض الدراسة وتسايالت ا. -

 عدو التدارل والتكرار يف االسالة. -
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 وقد تضمما االستمارحل اعلعاد االتية:

 كثا ة تعرض املبحو ني ملواقع التواصل االجتماعي. -

عيمعة الدراسعةو    املوضوعات والقضعايا السياسعية العرليعة العيت ي عتم ةتالعت عا املبحو عون        -

 االجتماعي.ع  مواقع التواصل 

املوضوعات والقضايا السياسية اعجمبية العيت ي عتم ةتالعت عا املبحو عون عيمعة الدراسعةو        -

 االجتماعي.ع  مواقع التواصل 

املعععادر الععيت يعتمععد علي ععا املبحو ععون يف ا عععوا علععا املعلومععات السياسععية العرليععة          -

 واعجمبية.

اقية مواقعععع التواصعععل االجتمعععاعي لعععدى املبحعععو نيو كمععععدر لرربعععار  مسعععتوى مععععد -

 .واعجمبيةالسياسية العرلية  والقضايا

 درجة مماقشة املبحو ني للقضايا حمل الدراسة مع اخرريج. -

 -مسععتوى التعلععيم -السععج -للمبحععو ني مععج عيععث: المععوع الدميوررا يععةاخلعععاةص  -

 املستوى االجتماعي االقتعادي

 ة الدراسة:عيم -4

( م ععردحل مععج أ ععراد اجلم ععور العععاو ةديمععة  400طبقععا الدراسععة ا اليععة علععا عيمععة قوام ععا ) 

 ععوا جامعععات ةديمععة   الريععاضو لاململكععة العرليععة السعععوديةال عيععث واعععا العيمععة علععا        

الريععاضو مثلععا كععل مععج القطععاع ا كععومي واخلععاص مععج ج ععةو واجلامعععات الععيت تضععم      

 اصة لارتناا  قصو كالتالي:  اخل وتلكو وارتنااالبكور 

لعني   وتضعم و ذات طعالع ديعلو   عكوميعة جامععة   )و عي  حممعد لعج سععود   ماو جامعة ارت -1

 مم ا( والم ريجمبات ا مععات عتل ة تتواع ما لني العلميش التطبيقيو 

لعني جمبات عا    وتضعم جامعة عكوميةو راصة لالبمات  قعصو   )و يحل م حل نورجامعة اع -2

   .مم ا( والم ريما لني العلميش التطبيقيو مععات عتل ة تتواع 

 جامعععة راصععةو مت ععععة يف إدارحل اععمععاا لاعسععااو  )و ععي جامعععة اعمعع  سععلطان -3

يعتعع  مععج يمتمععي الي ععا مععج ذوو املسععتوى  ولععبلككمععا أن ععا ذات رسععوو مرت عععة نسععيبًاو 

   االجتماعي االقتعادي املرت ع نسبيًا(
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 سةاخلعاةص الدميوررا ية لعيمة الدرا

 (1جدوا رقم )

 (400اخلعاةص الدميوررا ية لعيمة الدراسة )ن=





































  

 

 الدراسة: متغ ات-5

املتغ  املستقل -1

كمعا تععرض هلعا     واعجمبيعة رثل يف ترتيعب أجمعدحل املوضعوعات والقضعايا السياسعية العرليعة       

 مواقع التواصل االجتماعي.
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دور التعرض ملواقع التواصل االجتماعي يف ترتيب أولويات القضايا السياسية 
 الشباب السعوديلدى 

 

:املتغ ات الوسيطة  -2

املسععتوى االقتعععادي  –عليمععي املسععتوى الت –السععج  –رثععل يف العوامععل الدميوررا يععة )المععوع 

االجتمعععاعي(و املععععداقية ودرجعععة الثقعععةو معععدى مماقشعععة القضعععايا معععع اخرعععريج )االتععععاا    

الش عععي(و درجععة االعتمععاد علععا مواقععع التواصععل االجتمععاعي يف ا عععوا علععا املعلومععات   

 السياسيةو مستوى اال تماو السياسي لدى املبحو ني.

:املتغ  التالع  -3

رثل يف ترتيب أجمدحل املوضوعات والقضايا السياسية العرلية والدولية لدى عيمة مج أ راد 

 اجملتمع السعودي.

 

مقايي  الدراسة: -6

 (2جدوا رقم )

 ارتباري العد  والثبات الستمارحل االستبيان:  -7

لوستمارحل قعاو الباععث لععرض االسعتمارحل        يلقياا العد  ال ا ر

للتأكعععد معععج صعععوعية أداحل مجعععع   (52)علعععا ععععدد معععج ا كمعععني واخلععع ا  اعكعععادمييني  

البياناتو ومراجعة تسلسل اعسالةو وصيارت ا وقدرت ا علا مجع البيانات املطلولة يف ضو  

أ داد الدراسعة معج أجعل ضعمان القعدرحل علعا تعمعيم المتعاة و وقعاو الباععث لعإجرا  ارتبعار             

الدراسة اعصعلية   % مج عيمة5الثبات مج روا إعادحل تطبيق صحي ة االستبيان امليدانية علا 
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م ععردحل( ل اصععل اممععا أسععبوع واعععد  قععص لعععد االنت ععا  مععج الدراسععة اعواو ومت   20لواقععع )

مقارنة إجالات املبحو ني علا أسالة الدراسة اعوا لم  ت ا يف الدراسة الثانية للتأكد معج  

اعمعر و وكانعا إجالعات م متطالقعة يف الدراسعتنيو     أن القياا يتمتع لالثبات 

( 0.85البى عتا مج  بات استمارحل االستبيانو وقد للغ قيمة معامل )أل ا كرونباخ( للثبعات ) 

 وو ا نسبة  بات عالية. 

 نتاة  الدراسة: -8

ترتيب مواقع التواصل االجتماعي اليت يعتمد علي ا اجلم ور السعودي ملتالعة القضايا  -1

 السياسية العرلية واعجمبية:

 (3جدوا رقم )

لتواصل االجتماعي اليت يست دم ا املبحو ني ملتالعة القضايا السياسية العرلية مواقع ا

 (400واعجمبية )ن=









 

امل ضلة ملتالعة القضايا السياسية ( مواقع التواصل االجتماعي 3توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

% مج 32.5العرلية واعجمبيةو  قد جا  يف التتيب اعوا موقع تويت عيث ارتاره ما نسبته 

%و  م موقع 27.5امجالي عيمة الدراسةو يليه التطبيقات ارتربارية ع  اجلواا لمسبة 

% مج امجالي 17.5 %و وأر اا جا  موقع  يسبو  عيث ذكره ما نسبته22.5يوتيوب لمسبة 

 املبحو ني عيمة الدراسة.
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دور التعرض ملواقع التواصل االجتماعي يف ترتيب أولويات القضايا السياسية 
 الشباب السعوديلدى 

 

 كي ية تع   أربار القضايا السياسية ع  مواقع التواصل االجتماعي: -2

 (4جدوا رقم )

 (400كي ية تع   أربار القضايا السياسية )ن=

% كي ية التع  

120أ ضل التمقل لني كث  مج الع حات ارتربارية

97االتأكت ي لقرا حل وتع   لع  املق

70أكت ي لتع   وقرا حل لع  العماويج

68أتع   لتكيت نديد

45أكت ي لتع   وقرا حل لع  اعربار واملقتط ات

 

( كي ية تع   املبحو ني القضايا السياسية ع  مواقع 4توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

ة الدراسة أن م ي ضلون التمقل لني % مج املبحو ني عيم30التواصل االجتماعيو عيث ذكر 

% أن م يكت ون لقرا حل وتع   لع  24.3كث  مج الع حات ارتربارية. ليمما ذكر 

% مج املبحو ني أن م يكت ون لتع   وقرا حل لع  17.5املقاالتو علا عني ذكر 

%و أما املبحو ون 17العماويجو ليمما للغا نسبة املبحو ني البيج يتع حون لتكيت نديد 

% مج 11.3البيج يكت ون لتع   وقرا حل لع  اعربار واملقتط ات  قد للغا نسبت م 

 امجالي عيمة الدراسة.

درجة االعتماد علا مواقع التواصل االجتماعي ملتالعة القضايا السياسية العرلية  -3

 واعجمبية:

 (5جدوا رقم )

 العرلية واعجمبية االعتماد علا مواقع التواصل االجتماعي ملتالعة القضايا السياسية 

% درجة االعتماد

208اعتمد علي ا لدرجة كب حل

120اعتمد علي ا لدرجة متوسطة

72اعتمد علي ا لدرجة ضعي ة

%400100االمجالي



 

 

164 

( درجة اعتماد املبحو ني علا مواقع التواصل االجتماعي 5توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

العرلية واعجمبيةو عيث للغا نسبة املبحو ني البيج يعتمدون  ملتالعة القضايا السياسية

% مج امجالي عيمة الدراسةو ليمما للغا نسبة املبحو ني البيج 52علي ا لدرجة كب حل 

%و علا عني للغا نسبة املبحو ني البيج يعتمدون علي ا 30يعتمدون علي ا لدرجة متوسطة 

 % مج امجالي عيمة الدراسة.18لدرجة ضعي ة 

مدى ا رص علا متالعة القضايا السياسية العرلية واعجمبية ع  مواقع التواصل  -4

 االجتماعي:

 (6جدوا رقم )

 ا رص علا متالعة القضايا السياسية العرلية واعجمبية ع  مواقع التواصل االجتماعي

 معدا املتالعة

املوقع

الوان نادرًاأعيانًالانت او

المسحن
التتيب

 % % %

1%270679223401082.6توت 

2%21059.810325.85814.579.1تطبيق نب  ارترباري

3%190609423.56616.576.2 ي  لو 

4%15050.310626.59323.274يوتيوب

مواقع القموات ارتربارية 

 علا

 ي  لو  أو توت  

9849.413934.86315.868.3%5

6%9049.210325.81002561.9جراوانست

مواقع العح  علا  ي  

لو  أو توت 
884714536.36716.759.7%7

التطبيقات ارتربارية ع  

اجلواا
8746.8156395714.258.8%8

 

( ما  ص مدى عرص اجلم ور السعودي علا متالعة مواقع 6توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

تماعي ملتالعة القضايا السياسية العرلية واعجمبيةو  قد جا  موقع تويت يف التواصل االج

%و 79.1%و يليه تطبيق نب  ارترباري لوان نسحن 82.6التتيب اعوا لوان نسحن للمتالعة 

%و  م مواقع 74%و  م يوتيوب لوان نسحن للموا قة 76.2 م موقع  يسبو  لوان نسحن 

 %.68.3  أو توت  لوان نسبا القموات ارتربارية علا  ي  لو
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طبيعة املوضوعات اليت حيرص اجلم ور السعودي علا متالعت ا ع  مواقع التواصل  -5

 االجتماعي:

 (7جدوا رقم )

 (400اليت حيرص املبحو ون علا متالعت ا ع  مواقع التواصل االجتماعي )ن= املوضوعات

% طبيعة املوضوعات

323املوضوعات السياسية

181وضوعات االقتعاديةامل

177موضوعات الرياضة

159املوضوعات الديمية

137املوضوعات االجتماعية

98املوضوعات الثقا ية

77املوضوعات العحية

51املوضوعات البياية

 

و ون علا متالعت ا ع  ( طبيعة املوضوعات اليت حيرص املبح7توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

مواقع التواصل االجتماعيال عيث جا ت املوضوعات السياسية يف املرتبة اعواال عيث 

%و  م موضوعات 45.3% مج املبحو نيو يلي ا املوضوعات االقتعادية لمسبة 80.8ارتار ا 

%و  م 39.8%و ويف التتيب الرالع جا ت املوضوعات الديمية لمسبة 44.3الرياضة لمسبة 

% مج امجالي 24.5%و  م املوضوعات الثقا ية لمسبة 34.3املوضوعات االجتماعية لمسبة 

 املبحو ني عيمة الدراسة.
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 أسباب ت ضيل  به املواد أكثر مج ر  ا لدى عيمة الدراسة: -6

 (8جدوا رقم )

 (400أسباب ت ضيل  به املواد أكثر مج ر  ا )ن=

% أسباب الت ضيل

311يتتو و مع ا تمامات

225تكسبل معلومات جديدحل

122ييطل علما ةا يدور يف اجملتمع

98ت تم ةشاكل أ راد اجملتمع

71تشغل وقا ال راغ

 

( أنه  يما  ص أسباب ت ضيل  به املواد أكثر مج ر  ا 8توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

% أن ا 56.3مع ا تمامات مو ليمما ذكر  تتو و أن ا% مج املبحو ني 77.8 قد ذكر 

% مج املبحو ني إا أن ا ييط م علمًا ةا 30.5تكسب م معلومات جديدحلو علا عني أنار 

% مج املبحو نيو 24.5يدور يف اجملتمعو أما ا تمام ا ةشاكل أ راد اجملتمع  قد ذكر ا 

 % إا أن ا يشغلون ل ا أوقات  رار م.17.8يف عني أنار 

 

املعادر اليت يعتمد علي ا املبحو ون يف ععوهلم علا املعلومات واخرا  اخلاصة لدوا  -7

 املمطقة العرلية يديدًا:

 (9جدوا رقم )

 (400معادر ا عوا علا املعلومات واخرا  اخلاصة لدوا املمطقة العرلية يديدًا )ن=

% أ م املعادر

327توت 

217جلوااالتطبيقات ارتربارية علا ا

138مقاطع ال يديو اليت تمتشر علا يوتيوب

71الع حات ارتربارية علا  ي  لو 
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 الشباب السعوديلدى 

 

الدراسة يف  السعودي عيمة( أ م  و ة معادر يعتمد اجلم ور 9توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

ا  علا ا عوا علا املعلومات واخرا  اخلاصة لدوا املمطقة العرلية يديدااو عيث ج

% مج املبحو نيو تليه التطبيقات ارتربارية 81.8ارتاره ما نسبته  يرأس ا موقع توت  الب

%و  م مقاطع ال يديو اليت تمتشر علا اليوتيوب لمسبة 54.3علا اجلواا لدى ما نسبته 

% مج امجالي 17.8%و وأر ًا جا ت الع حات ارتربارية علا  ي  لو  لمسبة 34.5

 لدراسة. املبحو ني عيمة ا

املعادر اليت يعتمد علي ا املبحو ون يف ععوهلم علا املعلومات واخرا  اخلاصة لالدوا  -8

 اعجمبية:

 (10جدوا رقم )

 (400معادر ا عوا علا املعلومات واخرا  اخلاصة لالدوا اعجمبية )ن=

% أ م املعادر

227توت 

178مقاطع ال يديو اليت تمتشر علا يوتيوب

157التطبيقات ارتربارية علا اجلواا

82الع حات ارتربارية علا  ي  لو 

 

( أ م  و ة معادر يعتمد علي ا اجلم ور السعودي يف 10توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

ا عوا علا املعلومات واخرا  اخلاصة لالدوا اعجمبيةو عيث جا  علا رأس ا موقع توت  

% مج املبحو نيو تليه مقاطع ال يديو اليت تمتشر علا يوتيوب 56.8ا نسبته ارتاره م يالب

%و  م الع حات 39.3%و  م التطبيقات ارتربارية علا اجلواا لمسبة 44.5لدى ما نسبته 

%و وأر اا جا ت المقانات العامة مع اع ل واعصدقا  20.5ارتربارية علا  ي  لو  لمسبة 

 حو ني عيمة الدراسة.% مج امجالي املب10.3لمسبة 
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 ترتيب القضايا والتحديات اليت تواجه املمطقة العرلية عاليًا عسب درجة أ ميت ا: -9

(11جدوا رقم )

 (400أ م القضايا والتحديات اليت تواجه املمطقة العرلية عاليًا )ن=

% القضايا والتحديات

32781.8التدرل االيراني يف املمطقة العرلية

30275.5وارتر ابرد مواج ة التط

29774.3اخلو ات الداةمة وامل تل ة لني الدوا العرلية

28872عططات تقسيم الوطج العرلي

28270.5مواج ة البطالة وعدو تو ر  رص عمل

25864.5اعوضاع يف سوريا

24461تو ر مسكج موةم

24060يسني اخلدمات التعليمية

23959.8لثقا ية والت ي يةاال تماو لاخلدمات ا

 22255.5القضية ال لسطيمية

21152.8إجياد علوا ملشاكل الوجاني والمااعني وضحايا ا رب

20050اادياد عدد اجلراةم

19749.3حماولة القضا  علا ال قر واجلوع

19248يسني اخلدمات العحية

12030رلا  وصرد صحيالر ع مج مستوى اخلدمات البياية مج مياه وك 

 

( أ م القضايا والتحديات اليت تواجه املمطقة العرلية 11توضِّ  ليانات  با اجلدوا رقم )

عاليًا مج وج ة ن ر عيمة الدراسةو عيث جا  علا رأس ا التدرل االيراني يف املمطقة 

ر اب لدى ما % مج املبحو نيو يليه مواج ة التطرد واال81.8ارتاره ما نسبته  يالعرلية الب

%و  م 74.3%و  م اخلو ات الداةمة وامل تل ة لني الدوا العرلية لمسبة 75.5نسبته 

%و  م مواج ة البطالة وعدو تو ر  رص عمل 72عططات تقسيم الوطج العرلي لمسبة 

 % مج امجالي املبحو ني عيمة الدراسة.70.5لمسبة 
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يًا مج وج ة ن ر عيمة الدراسة:أسباب التحديات اليت تواجه املمطقة العرلية عال -10

 )مرتبة عسب درجة أ ميت ا(

 (12جدوا رقم )

 (400أسباب التحديات )ن=

% أسباب التحديات

255عدو وجود مشرع عرلي مشت 

211عدو التكامل لني الدوا العرلية

190عدو وجود لرام  عكومية عرلية

97سو  ارتدارحل والت طيص

90ل وضا والت بص نتيجة ا رب املتعددحلا

 

( أسباب التحديات اليت تواجه املمطقة العرلية عالياا مج 12توضِّ  ليانات  با اجلدوا رقم )

 يوج ة ن ر عيمة الدراسةو عيث جا  علا رأس ا عدو وجود مشرع عرلي مشت و الب

لني الدوا العرلية لدى ما نسبته % مج املبحو نيو يليه عدو التكامل 63.8ارتاره ما نسبته 

%و  م سو  ارتدارحل والت طيص 47.5 عرلية لمسبة%و  م عدو وجود لرام  عكومية 52.8

% مج 22.5%و  م ال وضا والت بص نتيجة ا روب وانتشار السوح لمسبة 24.3لمسبة 

 امجالي املبحو ني عيمة الدراسة.

ديات املثارحل يف اجملتمعات مدى نقاش عيمة الدراسة مع اخرريج عوا  به التح -11

 العرلية:

 (13جدوا رقم )

 المقاش مع اخرريج عوا  به التحديات املثارحل يف اجملتمعات العرلية

% مدى المقاش

211داةمًا

119أعيانًا

70ال

%400100ارتمجالي
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لتحديات املثارحل يف ( مدى المقاش مع اخرريج عوا  به ا13توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

% مج امجالي 52.8اجملتمعات العرليةو عيث للغا نسبة املبحو ني البيج يماقشون ا داةماا 

%و علا عني للغا 29.8عيمة الدراسة. ليمما للغا نسبة املبحو ني البيج يماقشون ا أعياناا 

 % مج امجالي عيمة الدراسة.17.4نسبة املبحو ني البيج ال يماقشون ا 

 لمقاش عوا القضايا املثارحل يف اجملتمعات العرلية:أطراد ا -12

 (14جدوا رقم )

 (330أطراد المقاش )ن=

% أطراد المقاش

%18856.9اعصدقا 

%12036.4اعساتبحل وامل تعني

%7221.8الوالديجش اعسرحل

%206اعقارب

 

بحو ون عوا  به ( اعطراد اليت يتماقة مع ا امل14توضِّ  ليانات  با اجلدوا رقم )

التحديات املثارحل يف اجملتمعات العرليةو عيث جا  اعصدقا  علا رأس م لدى ما نسبته 

%و  م الوالديجش 36.4% مج امجالي عيمة الدارسةو يلي م اعساتبحل وامل تعني لمسبة 56.9

يج % مج املبحو ني عيمة الدراسة الب6%و وأر اا اعقارب لدى ما نسبته 21.8اعسرحل لمسبة 

 يماقشون القضايا امُلثارحل. 

 رد  عل املبحو ني نتيجة املماقشة: -13

 (15جدوا رقم )

 (330رد ال عل نتيجة المقاش )ن=

% رد ال عل

%20762.7أعاوا أن أقمع اخرريج لأ كاري وأراةي

%15346.4أع  عج أراةي لم سي لقدر ا تمامي لآرا  اخرريج

%4814.5استمع  قص ملا يقولونه
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دور التعرض ملواقع التواصل االجتماعي يف ترتيب أولويات القضايا السياسية 
 الشباب السعوديلدى 

 

% مج املبحو ني البيج يماقشون القضايا امُلثارحل 62.7( أن 15توض  ليانات اجلدوا رقم )

% أن م يع ون عج أرا  م 46.4حياولون إقماع اعرريج لأ كار م وآراة مو ليمما ذكر 

% أن م يستمعون  قص ملا 14.5لأن س م لقدر ا تمام م لآرا  اخرريجو علا عني ذكر 

 يقولونه.
 

قة  يما تقدمه مواقع التواصل االجتماعي اعوص القضايا اليت تتعرض درجة الث -14

هلا املمطقة العرليةو مج وج ة ن ر عيمة الدراسة:

 (16جدوا رقم )

 (400الثقة  يما تقدمه مواقع التواصل االجتماعي اعوص قضايا املمطقة العرلية )ن=

 درجة الثقة                  

املوقع

أ ق 

 ي ا 

لشدحل

أ ق 

ي ا  

إا 

عد 

ما

ال 

أستطيع 

ا كم

ال أ ق 

 ي ا 

كث ًا

 ال أ ق

 ي ا  

مطلقًا

     

الوان 

المسحن

التتيب

تويت
 20772136642

85.2%1
%51.7183.316.510.5

يوتيوب
 20011954630

84%2
%5029.71.311.57.5

تطبيق نب  ارترباري
 18060307060

81.7%3
%45157.517.515

مواقع العح  علا  ي  

لو  وتويت

 14050706080
74.3%4

%3512.517.51520

 ي  لو 
 80771008360

69.2%5
%2019.22520.815

انستجراو
 70205070190

67.2%6
%17.5512.517.547.5

عسالات القموات 

 ي تيونية علا  ي  لو  التل

 تويت

 70805075125

61.2%7
%17.52012.518.831.2
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( أنه  يما  ص درجة الثقة  يما تقدمه مواقع التواصل 16توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

االجتماعي اعوص التحديات املطروعة يف املمطقة العرليةو  قد جا  موقع تويت يف 

%و  م تطبيق نب  84%و يليه يوتيوب لوان نسحن 85.2ان نسحن للثقة التتيب اعوا لو

%و  م مواقع العح  علا  ي  لو  وتويت لوان نسحن للثقة 81.7ارترباري لوان نسحن 

 %.69.2%و  م  ي  لو  لوان نسبا 74.3

أ م القضايا والتحديات اليت تواجه الدوا اعجمبية عاليًاو مج وج ة ن ر عيمة  -15

 الدراسة:

 (17وا رقم )جد

 (400القضايا والتحديات اليت تواجه الدوا اعجمبية عاليًا )ن=

% التحديات

34085مواج ة االر اب وأعماا التطرد

19749.3مواج ة مشكوت الوجاني والمااعني

18847حماولة القضا  علا ال قر واجلوع

 18245.5إجرا  تغي ات اجيالية لعاحل  اات الضمان االجتماعي

18145.3مشكوت ا روب يف املماطق اليت تشت   ي ا  به الدوا جبمود ا

15538.8اادياد عدد اجلراةم

13934.8مشكوت يقق الدميوقراطية والعدالة االجتماعية

11729.3انتشار اعولاة واعمراض املستععية

8220.5مواج ة املشكوت البياية الما ة عج تغ  املماخ

 

( أ م التحديات التمموية وارتصوعية اليت تواجه الدوا 17توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

اعجمبية عاليًا مج وج ة ن ر املبحو نيو عيث جا  علا رأس ا مواج ة االر اب وأعماا 

% مج املبحو نيو يليه مواج ة مشكوت الوجاني والمااعني 85ارتاره ما نسبته والتطرد 

%و  م إجرا  تغي ات 47%و  م حماولة القضا  علا ال قر واجلوع لمسبة 49.3ه لدى ما نسبت

%و  م مشكوت ا روب يف املماطق 45.5اجيالية لعاحل  اات الضمان االجتماعي لمسبة 

 % مج امجالي املبحو ني عيمة الدراسة.45.3اليت تشت   ي ا  به الدوا جبمود ا لمسبة 
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دور التعرض ملواقع التواصل االجتماعي يف ترتيب أولويات القضايا السياسية 
 الشباب السعوديلدى 

 

التواصل االجتماعي اعوص القضايا اليت تعاصر ا  درجة الثقة  يما تقدمه مواقع -16

 الدوا اعجمبية لدى عيمة الدراسة:

 (18جدوا رقم )

 (400الثقة يف املضمون املقدو ع  مواقع التواصل االجتماعي اعوص قضايا الدوا اعجمبية )ن=

 درجة الثقة

املوقع

أ ق 

 ي ا 

لشدحل

أ ق 

 ي ا 

إا 

عد 

ما

ال 

أستطيع 

ا كم

ال أ ق 

 ا  ي

كث ًا

ال أ ق 

 ي ا 

مطلقًا

الوان 

المسحن
التتيب

عسالات القموات 

التلي تيونية علا  ي  

لو  تويت

 14877226687

68.4%1
%3719.25.516.521.8

مواقع العح  علا  ي  

لو  وتويت

 13993186882
67%2

%34.823.24.51720.5

تويت
 120802080100

63.9%3
%302052025

يوتيوب
 111155286442

61.7%4
%27.838.871610.4

 ي  لو 
 9282827470

59.9%5
%2320.520.518.517.5

تطبيق نب  ارترباري
 80803377130

57.4%6
%20208.219.332.5

انستجراو
 65456040190

56.3%7
%16.311.2151047.5

 

( أنه  يما  ص درجة الثقة  يما تقدمه مواقع التواصل 18توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

االجتماعي اعوص التحديات املطروعة يف الدوا اعجمبيةو  قد جا ت عسالات القموات 

%و يلي ا مواقع 68.4ة التلي تيونية علا  ي  لو  تويت يف التتيب اعوا لوان نسحن للثق

%و  م 63.9%و  م موقع تويت لوان نسحن 67العح  علا  ي  لو  وتويت لوان نسحن 

 %.59.9%و  م  ي  لو  لوان نسبا 61.7موقع يوتيوب لوان نسحن للثقة 



 

 

174 

 نتائج اختبار فروض الدراسة
 ال رض اعوا:

سعودي عيمة الدراسة لني كثا ة تعرض الشباب التوجد عوقة ارتباطية دالة إععاةيًّا

 ملواقع التواصل االجتماعي وترتيب أولويات القضايا السياسية 

 (20جدوا رقم )

معموية العوقة االرتباطية لني كثا ة تعرض الشباب  السعودي  عيمة الدراسة ملواقع 

 التواصل االجتماعي وترتيب أولويات القضايا السياسية

مستوى املعمويةمعامل سب مان

0.216**0.000

  0.01** داا عمد مستوى معموية 

 

لني كثا ة تعرض ( وجود عوقة ارتباطية دالة إععاةيًّا20توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

الشباب  السعودي  عيمة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي وترتيب أولويات القضايا 

دالة إععاةيًّا عمد  و و ا قيمة0.216السياسيةو عيث للغا قيمة معامل سب مان للرتب 

. و ا عوقة طردية لالم ر إا إجيالية قيمة معامل االرتباطو كما 0.000مستوى معموية 

.  أكثر تعرضاا ملواقع 0.3أن ا عوقة ضعي ة الشدحل عيث كانا قيمة املعامل أقل مج 

يف  التواصل االجتماعي أعطوا ترتيبا متقدماا للقضايا السياسية )السيما التدرل االيراني

املمطقة العرلية ومواج ة التطرد( مقارنة لغ  ا مج القضايا

ن ارتبار ال رض اعوا القاةل لوجود عوقة ارتباطية دالة إععاةيًّاإمج ذلك ميكج القوا 

لني كثا ة تعرض الشباب  السعودي  عيمة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي وترتيب 

ا  بوت صحة ال رض لشكل كلي. و ي المتيجة أولويات القضايا السياسية قد انت ا إ

 اليت تقتب إا عد كب   ا رلعا إليه دراسة  اردر وآررون 

 القضايا اليت نغلا اجلم ور عيمة الدراسة اعر حل تطالقا يف ترتيب ا مع ( 53) (2017)

 ترتيب املوضوعات املطروعة ع  مواقع التواصل االجتماعي.
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دور التعرض ملواقع التواصل االجتماعي يف ترتيب أولويات القضايا السياسية 
 الشباب السعوديلدى 

 

المتيجة االنتباه إا قوحل التأ   البي تستطيع مواقع التواصل االجتماعي إعدا ه تل ا  به 

يف مست دمي او  إذا كانا  به املواقع قد استطاعا أن يكون هلا دور يف ترتيب 

أولويات القضايا السياسية لدى الشباب السعوديو   ي ل با الوضع قادرحل علا توجيه 

ما يسطر علا ت ك  مو و و ما قد يكون أعد جوانب اعن ار واع اع إا ما يشغل م و

اخلطورحل عني يدرل ا الشباب ر  متوديج لاملعارد واملعلومات الضرورية لتكويج أرا  

سديدحل او القضايا واملوضوعات امل تل ةو ولالتالي تتيد قالليت م للتأ ر ل با االست داوو 

 ما يمبر ة اطر تتوجب التحوط هلا لالشكل املماسب.

 ال رض الثاني: 

لني كثا ة تعرض الشباب السعودي عيمة الدراسة توجد عوقة ارتباطية دالة إععاةيًّا

ملواقع التواصل االجتماعي وتقييم م ملستوى معداقية  به املواقع يف تماوا القضايا 

 السياسية العرلية

 (21جدوا رقم )

راسة ملواقع التواصل معموية العوقة لني كثا ة تعرض الشباب السعودي عيمة الد

 االجتماعي وتقييم م ملستوى معداقية  به املواقع يف تماوا القضايا السياسية العرلية

مستوى املعمويةمعامل ل سون

0.421**0.000

  0.01** داا عمد مستوى معموية 

لني كثا ة تعرض ( وجود عوقة ارتباطية دالة إععاةيًّا21توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

شباب السعودي عيمة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي وتقييم م ملستوى معداقية  به ال

و 421362املواقع يف تماوا القضايا السياسية العرليةو عيث للغا قيمة معامل ل سون 

. و ا عوقة طردية لالم ر إا إجيالية 0.000و ا قيمة دالة إععاةيًّا عمد مستوى معموية 

. 0.4باطو كما أن ا عوقة متوسطة الشدحل عيث قيمة املعامل للغا قيمة معامل االرت

 كلما ااد تعرض الشباب عيمة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي ااد مع ا لالتبعية 

تقييم م ملعداقيت ا.
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لني ن ارتبار ال رض الثاني القاةل لوجود ارتباط داا إععاةيًّاإمج ذلك ميكج القوا 

لسعودي عيمة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي وتقييم م ملستوى كثا ة تعرض الشباب ا

معداقية  به املواقع يف تماووا القضايا السياسية العرلية قد انت ا إا  بوت صحة ال رض 

مج  54(2016لشكل كلي. وتدعم  به المتيجة ما توصلا إليه دراسة  ر يسري جالر )

تتيب أولويات القضايا واملوضوعات اليت كون الثقة يف القاةم لاالتعاا حمدد قوى ل

 يطرع ا.

ارت اع االعتقاد يف معداقية مواقع التواصل االجتماعي يد ع إا البحث يف طبيعة ا توى 

البي يتعرض له الشباب السعودي ع  او و و حمتوى مييل يف الغالب عن يكون تر ي يااو 

تهو و و ما يقوي لدوره تأ    به ومج  م يقبل الشباب علا التعرض له اعتقاداا يف صح

 املواقع علا املتعرضني هلا.

 ال رض الثالث:

لني اعتماد الشباب السعودي عيمة الدراسة علا مواقع توجد عوقة ارتباطية دالة إععاةيًّا

 التواصل االجتماعي وترتيب أولويات القضايا السياسية

 (22جدوا رقم )

سعودي عيمة الدراسة علا مواقع التواصل االجتماعي معموية العوقة لني اعتماد الشباب ال

 وترتيب أولويات القضايا السياسية

مستوى املعمويةمعامل سب مان

0.267*0.002

  0.05* داا عمد مستوى معموية 

( اعتماد الشباب السعودي عيمة الدراسة علا مواقع 22توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

يات القضايا السياسيةو عيث للغا قيمة معامل سب مان التواصل االجتماعي وترتيب أولو

. و ا عوقة طردية 0.002و و ا قيمة دالة إععاةيًّا عمد مستوى معموية 0.2674للرتب 

لالم ر إا إجيالية قيمة معامل االرتباطو كما أن ا عوقة ضعي ة الشدحل عيث قيمة 

تيبا متقدماا للقضايا السياسية دون .  الشباب اعكثر اعتماداا أعطوا تر0.3املعامل أقل مج 

 ر  ا مج القضايا
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دور التعرض ملواقع التواصل االجتماعي يف ترتيب أولويات القضايا السياسية 
 الشباب السعوديلدى 

 

لني ن ارتبار ال رض الثالث القاةل لوجود ارتباط داا إععاةيًّاإمج ذلك ميكج القوا 

اعتماد الشباب السعودي عيمة الدراسة علا مواقع التواصل االجتماعي وترتيب أولويات 

ل كلي. وتقتب  به المتيجة مج القضايا السياسية قد انت ا إا  بوت صحة ال رض لشك

 .(55)(2015دراسة  شاو عبد امللك عبد الرعيم )

 كبا  قد قاو الشباب السعودي لتتيب أولويات القضايا اليت تشغل م لما ا علا ما 

يتعرضون له يف مواقع التواصل االجتماعي مج مضامني عتل ةو وقد علا مواقع التواصل 

تقليدية لدى املست دمنيو  عاروا يلجأون إلي ا ملعر ة االجتماعي حمل وساةل ارتعوو ال

اعربار ومتالعة اععداا والت اعل مع القضايا املطروعةو و به اعر حل لدور ا سرعان ما 

 .ت رض ن س ا علا أجمدحل ا تمامات الشباب

 ال رض الرالع:

ي  عيمة كثا ة تعرض الشباب  السعوديؤ ر االتعاا الش عي يف قوحل االرتباط لني   

 .الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي وترتيب أولويات القضايا السياسية

 (23جدوا رقم )

معموية تأ   االتعاا الش عي يف قوحل االرتباط لني كثا ة تعرض الشباب  السعودي  عيمة 

 الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي وترتيب أولويات القضايا السياسية

مستوى املعمويةمعامل االرتباط اجلتةي

0.138*0.047

  0.05* داا عمد مستوى معموية 

( قيمة معامل االرتباط اجلتةي لني كثا ة تعرض الشباب  23توضِّ  ليانات اجلدوا رقم )

السعودي  عيمة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي وترتيب أولويات القضايا السياسية 

 ر إا إجيالية قيمة معامل االرتباطو كما أنه و و و ارتباط طردي لالم0.153واليت للغا 

. ما يعما ضع  العوقة لني املتغ يج 0.3ارتباط ضعي  الشدحل عيث قيمة املعامل أقل مج 

عمد عتا متغ  االتعاا الش عي مقارنة ل ا عمد إدراا  با املتغ  )كما ي  ر مج قيمة 

ن ارتبار ال رض الرالع القاةل إمعامل االرتباط يف ال رض اعوا(  مج ذلك ميكج القوا 

لتأ   متغ  االتعاا الش عي يف قوحل االرتباط لني كثا ة تعرض الشباب  السعودي  عيمة 
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الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي وترتيب أولويات القضايا السياسية قد انت ا إا  بوت 

 تحي صحة ال رض لشكل كلي. و ي المتيجة ذات ا اليت كش ا عم ا دراسة  بة 

 .(56) 2016عسانني 

تؤكد  به المتيجة علا عقيقة أنه إذا كان االست داو املرت ع ملواقع التواصل االجتماعي 

يرتبص إجيالاا لبما  أجمدحل معيمة لدى مج ور املست دمنيو  و تغيب يف  با السيا  أ مية 

مني ال االتعاا الش عي لني املست دمني يف يديد  به العوقة وتوجي  او  املست د

يتبمون مبانرحل ما يطرح ع  ص حات وعسالات مواقع التواصل االجتماعيو عيا تدور 

نقانات ليم م أواًلو مج روهلا تطرح اعرا و يتعر ون علا أرا  الغ و و و ما يتم ع  

 االتعاا الش عيو ومج روله يدا عملية التبل.

 ال رض اخلام :

كثا ة تعرض الشباب  السعودي  عيمة االرتباط لني  يؤ ر مستوى اال تماو السياسي يف قوحل

 .الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي وترتيب أولويات القضايا السياسية

 (24جدوا رقم )

يف قوحل االرتباط لني كثا ة تعرض الشباب  السعودي  عيمة  معموية تأ   اال تماو السياسي

 ت القضايا السياسيةالدراسة ملواقع التواصل االجتماعي وترتيب أولويا

مستوى املعمويةمعامل االرتباط اجلتةي

0.0890.137

( قيمة معامل االرتباط اجلتةي لني كثا ة تعرض الشباب  24توضِّ  ليانات  اجلدوا رقم )

السعودي  عيمة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي وترتيب أولويات القضايا السياسية 

عما عدو معموية العوقة لني املتغ يج عمد عتا متغ  اال تماو و و و ما ي0.089واليت للغا 

 السياسي.

ن ارتبار ال رض السادا القاةل لتأ   معتغ  اال تمعاو السياسعي يف    إمج ذلك ميكج القوا 

قعععوحل االرتبعععاط لعععني كثا عععة تععععرض الشعععباب  السععععودي  عيمعععة الدراسعععة ملواقعععع التواصعععل       

السياسعية قعد انت عا إا  بعوت صعحة ال عرض لشعكل        االجتماعي وترتيب أولويعات القضعايا   

 (57)2002كلي. وتقتب  به المتيجة  ا انت ا إليه دراسة ص ا عثمان 
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ولبلك يكون ارتبار ال روض البحثية اخلمسة قعد جعا  متسعًقا معع معا تقعرره ن ريعة ترتيعب         

معع   اعولويات مج قعدرحل وسعاةل ارتععوو علعا لمعا  أجمعدحل ا تمامعات اجلم عور لشعكل يتسعق          

أولويات املوضوعات العيت تتماوهلعاو ومل يكعج اجملتمعع السععودي ةمعأي ععج  عبه التعأ  ات          

امل تضة يف أولوياتهو عيث ساقته املشا دحل إا تبل أولويات القضعايا املمشعورحل عع  مواقعع     

 التواصل االجتماعي.

اليعة العوقعة    كبا يلعب اال تماو السياسي دوراا  اماا إا جانب االتععاا الش ععي يف  ع  

كثا ععة تعععرض الشععباب  السعععودي  عيمععة الدراسععة ملواقععع التواصععل االجتمععاعي وترتيععب  لععني 

 أولويات القضايا السياسية

 
 الخاتمة :

است د ا  به الدراسعة رصعد ويليعل العوقعة لعني دور املعادحل ارترباريعة املعروضعة عع  مواقعع           

 ة مج الشباب السعودي يف مديمعة الريعاض  التواصل االجتماعي امل تل ة يف ترتيب أولويات عيم

املعلومععات عععوا القضععايا السياسععية العرليععة و اعجمبيععة املثععارحلو وليععان أجمععدحل أولويععات   لشععأن 

الشباب لشعأن  عبه القضعاياو والتعأ  ات الما عة ععج أجمعدحل مواقعع التواصعل االجتمعاعي يف           

 ضو  جمموعة مج املتغ ات الوسيطة.  

سة علا مم   املس و البي يعت  ج دًا علميعًا مم معًا للحععوا علعا     و قد اعتمدت  به الدرا 

معلومات أو أوصاد عج ال ا رحل أو ال وا ر حمل الدراسةو ويعت  أ ضل معم   حبثعي متعاح    

للدراسات االجتماعية للحعوا علا معلومات وليانات أصلية لوصع  جمتمعع البحعثو عيعث     

 و  ا الدراسة مم   املس  لشقه الوص ي.

ار الباععث ن ريعة ترتيعب اعولويعاتو الرتبعار  روضع ا وقيعاا تعأ   ععدد معج املعتغ ات            وارت

لدى الشباب السعوديو واملتمثلة يف درجعة مماقشعة    سياسيةعلا ترتيب أولويات املوضوعات ال

 املوضععوعات والقضععايا السياسععية مععع اخرريج)االتعععاا الش عععي(و درجععة االعتمععاد علععا       

و املععداقية ودرجعة الثقعةو    سياسعية يف ا عوا علا املعلومعات ال  مواقع التواصل االجتماعي

املعععتغ ات الدميوجرا يعععة كعععالموع والسعععج ومسعععتوى التعلعععيم واملسعععتوى  ضعععًلا ععععج جمموععععة 

مواقع التواصل االجتمعاعي  االجتماعي واالقتعادي. وتستمد تلك الدراسة أ ميت ا مج أ مية 

اعرعع حل  ضععًلا عععج أ ميععة اعدوار الععيت رارسعع ا يف  يف اخونععة املتتايععدحل يف اجملتمعععات العرليععة

اجملتمع السعودي علا وجه اخلعوص. وتتتايد أ مية  عبه املواقعع عمعد رلط عا لم ريعة وضعع       

اعجمدحل وواقع  ارسات ا يف العديد مج القضايا العيت طرععا علعا سعاعة ارتععوو واجملتمعع       
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 ت اليت ركعت علي عا ارتععوو القطعري    م رية واعدحل مج الم رياالعد السعودي مؤررااال عيث ت

وععدد معج   و لالتعاون مع ارتعوو ارتيراني والتكي والتالع جلماععة ارترعوان   علا سبيل املثاا

وساةل ارتعوو الغرلية مثل نيويور  تعاميت ورويعتا ور  عاو إذ قامعا  عبه الوسعاةل لتطبيعق        

قضعية رانععقجيو يف   معج رعوا لمعا  صعورحل ذ ميعة لعدى اجلمعا   يف        -اعر ياع -الم ريعة  

طبعق معا أنعار إليعه      قطعري العبي  ععوو ال ارتبعل  لضع  ارتعومعي الكعب  معج قِ    معج ا  لياة ااة ة

البي أوض  أن مج حماور ن رية ترتيب اعولويات طرح موضوع علا اجلما  و « نورتج النغ»

 .واقتاح علي م ما البي يمبغي أن ي كروا  يه كأ رادو وما البي يمبغي أن يشعروا له

إسعع او وسععاةل ارتعععوو يف ترتيععب أولويععات امُلسععت دمنيو  ضععًو عععج أولويععات وسععاةل ارتعععوو  

يف « ترتيعب اعولويعات  »اعررىو ليسوا م ا ر التطبيعق الوعيعدحل للم ريعة ارتعوميعة الشع  حل      

للتجرلععةو ياعععب  لوسعععما اسععتمباط  « اعربععار الكاذلععة»مشعع دنا ارتعومععيو  بععدروا ماتغّيععر 

لة عديدحلو لعض ا جدير لاالنتباه والدراسة والتمحيصو ويف مقعدمت مو اعتماليعة   نتاة  ماحتم

أن تقوو املمعات اليت تعروي لرربعار الكاذلعة ذات عا لتحديعد أولويعة وسعاةل ارتععوو اعرعرى          

ا قيقيةو عووحل علا أولويات املست دمني البيج يتداولون ا. لبساطةو تسعتطيع املمععة العيت    

يعة ماتي عةو أن تاجِبعر وسعيلة ارتععوو ذات املععداقية علعا تمعاوا مادت عاو إمعا           ترّوي ملواد إعوم

 لإعادحل المشرو أو عتا لإ راد قعة أو أكثر للتحقق مج صدق ا

ناشععرت دراسععة حبثيععة عععوا عوقععة اعربععار التاة ععة لإعععادحل ترتيععب اعولويععات          2017يف عععاو 

ت كولعععععورادو ولوسعععععطج ارتعوميعععععةو تشعععععار  يف إععععععداد ا  و عععععة لعععععاعثني معععععج جامععععععا 

the agenda-settingاعم كيعتنيو يعا عمعوان    power of fake news  و إال أن عا

يف طريقععه « اعجمععدحل»وجععدت أن تععأ   اعربععار التاة ععة علععا أولويععات الوسععاةل ارتعوميععة أو     

 2014لواسار لشكل كب و وذلك لععد متالععة البعاعثني لوسعاةل إعوميعة معا لعني ععامي         

عوداا و بوًطععا نعع دته ال ععا رحل يف السععموات اعرلعع اعرعع حل تععؤ ر اعربععار التاة ععة  و صع 2016و

 عم   و يما نتمعاوا معج موضعوعات وتاج نعا دون وععي ممعا علعا الم عي أو التأكيعد والتععحي           

 ةمعج ج عة أرعرى مل نعر  أيع      .58وتتمعاوا معج الوسعيلة ارتعوميعة الُكع ى      وأر ًا ترض  اعربار

و و و ما يعدعونا  يلل ال ا رحل عج قرب يف السو  ارتعومية العرلية دراسات إعومية عرلية

 لدعوحل الباعثني العرب لو تماو ةثل  به الموعية مج القضايا وارتنكاليات.

 وتث  تلك الدراسة عدد مج املقتعات والدراسات املستقبلية مم ا: 



 

 181 

دور التعرض ملواقع التواصل االجتماعي يف ترتيب أولويات القضايا السياسية 
 الشباب السعوديلدى 

 

ال يكت ععا  قععص   يايععادحل اال تمععاو لدراسععة املسععتوى الثععاني مععج تععأ  ات اعجمععدحل الععب       (1

لدراسععة تععأ   وسععاةل ارتعععوو علععا ترتيععب أولويععات اجلم ععورو ولكععج يبحععث يف قععدرحل   

وساةل ارتعوو علا التأ   علا ا ا ات اع راد وسلوكيات م.

إجرا  دراسات يليليعة للوقعود علعا طبيععة املضعامني العيت تععرض هلعا مواقعع التواصعل            (2

ال السياسعيةو  والدوليعة ا لععرض القضعايا العرليعة    امل تل ة اليت تو   ع  واعطراالجتماعي 

مم ا.  واالجتماعية واالقتعادية

املضععامني ععع  مواقععع االنتنععا    وممتجععوإجععرا  دراسععة علععا القععاةم لاالتعععاا )ُكتععاب     (3

و والتععععرد علعععا ا عععددات العععيت يضععععون ا الرتيعععار املوضعععوعات   الشععع  حل(ارترباريعععة 

تلك القضايا. والقضايا السياسية وأساليب تماوا وطرح

ايادحل اال تماو لدراسة تأ  ات اعجمدحل لالمسبة لفنتنا كوسيص اتعالي مسعتحداو   (4

مج روا يليل مضمون مواقع التواصل اعن ر.
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:اهلقااش
                                                           

نتنا ورساةل ال ضاةيات علا أ ر نبكات العوقات االجتماعية الت اعلية لاال وعسجأنرد جوا  (1)

ارتعوو اخلام  عشر و املؤرر العلمي السمويو والقطريةالعوقات االجتماعية واالتعالية لرسرحل املعرية 

 475ص  و2009جامعة القا رحلو  ارتعوووواعسرحل ويديات الععروو كلية 
دراسة  لقضايا ال ساد يف معرو:حممد رضا حممد عبيبو معاجلة وساةل ارتعوو التقليدية واجلديدحل  (2)

و)جامعة القا رحل:كلية ر  ممشورحل هرسالة دكتوارللمضمون والقاةم لاالتعاا واجلم ورو 

 89(وص2013ارتعووو

اعكثر است دامًا لالسعوديةارتنتنامست دموالتقميةلرربارالعرليةالبوالة (3)

 موقععلا  ر ونو م  1 6لعوتويتو يف العاملو
 .مرجع سالقالبوالة العرلية لرربار التقميةو  (4)
: متاح علا(. اكثر مج مليون سعودي يست دمون ارتنتناو العرليةو ماراو 2017مريم اجلالر ) (5)
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العرلية االقتعادية يف ترتيب أولويات القضايا االقتعادية و دور القموات ال ضاةية .  ر يسري جالر (10 )

 العقاريةتا علا قماميدانية(  –دراسة )يليلية املعرية و العرلية  والدولية لدى اجلم ور املعري

(.2016.)القا رحل :كلية االعووو جامعة القا رحلو  ر  ممشورحل ماجست رسالة و رليةو ع و 
املتغ ات املؤ رحل يف لما  أجمدحل القضايا العامة يف لرام  الرأي التلي تيونية و لعموانو سانني بة  تحا ع (11 )

و كلية رسالة ماجست  ر  ممشورحل وو( لالقموات ا كومية واخلارجية املعرية)

  .2016االعووو جامعة القا رحلو 
ومية يف يديد أولويات القضايا العلمية لدى دور العحا ة االردنية اليوعمان عسج صاحل الكسوانا ( 12 )

جامعة القا رحلو  كلية ارتعووو ور  ممشورحل دكتوراهرسالة  واجلم ور ودراسة يليلية وميدانية و

2016. 

ودور لرام  الرأي يف القموات ال ضاةية اخلاصة العرلية يف ترتيب أولويات الرعيم. شاو عبد امللك عبد  (13

االعووو جامعة  القا رحل: كلية). ممشورحلدكتوراه ر   ةرسال و.ى مشا دي االقضايا املعرية لد

(.2015القا رحلو 
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 :مقبم 

يرى الباحث أن هنالك عالقة ترابطية بني كل من التدريب والتأهيل، فكالهما على 

رخر، فكل منهما يدرخل ممن عملية التلل،، وكالهما يلك  عملية عالقة وصلة باآل

مراحل النشاط الذي ميارسه الطالب إلكتساب املللومات وامللارف واخلربات واملهارات 

سواء رخالل فرتة دراسته وقبل ممارسته املهنة أو أثناءها، وميكن القول أن مياع فرصة 

، فضال عن كون التأهيل يقود اىل تأكيد ممارسة التأهيل يلين مياع لفرصة اللمل ذاتها

اللمل يف نوع من التخصص، الذي يساه، رفع مستوى أداء اللمل فيه، ومن ذلك ميكن 

لنا ان نتبني طبيلة اللالقة الرتابطية بني كل من التدريب والتأهيل اليت تؤكد على جانب 

 االرتقاء مبستوى االداء واللمل ومتطلباته . 

إنتشار وتداول وسائل االتصال اجلماهريي وعلى رية اليت طرأت على وتبلا للتطورات الكب

بات على املهتمني والدارسني واللاملني يف هذا اجملال اللمل على  ،رأسها االذاعة والتلفزيون

أن عملية التدريب فيه شك  تطوير ملارفه، ومهاراته، بشكل مستمر وشبه دائ،. ومما ال

بشرية ومادية إلجناحها تهدف يف األساس إىل  يات وملط اليت تشرتك فيها عدة عوامل

 وفري فرصإىل تلزيز مسلتها عرب ت كذلك و تهدف الكلياتحمددة. و حتقيق غايات ملينة 

 .فيهاواللاملني االعالمية  ناجحة تسه، يف تلبية متطلبات املؤسسات

وية املهنية بالتأهيل املهين وتشكيل اهل تتجلىثالث مهام أصلية وأهداف يضطلع بالتدريب 

نلحظ اليوم أن ميكن لنا أن . ويةوصقل القدرات املهار، نقل املللومات وامللرفةمن رخالل 

تكتفي باهلدف األول فقط فرتكز على توصيل املللومات وال تنتقل إىل  ساقاتمن امل بلضا

 تطوير املهارات . 

ناك من يرى من تتقاطع االراء ووجهات النظر حول مستوى خمرجات التدريب ونتائجه، فه

رفع بكسب مهارات جديدة للطلبة أو  اليت تتللق املرجوة نتائجه أن التدريب ال يؤتىاخلرباء 

)وهنا املتدربني أنفسه، الطلبة تللق بي منها ما بسبب عوائقوذلك  ها،وتطوير ته،كفاء

 باملؤسسات اليت يتدرب فيها،أو تلك اليت ختتص  (،ميثلون مشكلة وعائقا أمام التدريب

االمكانيات الفنية والتقنية من  توفر مبلنى عدم . أو بالكليات نفسها يف أحيان أرخرى

 ،ورخارجها تهادارخل اروق يت تتيحها الكليةاالستوديوهات واملختربات والفرص التدريبية ال

باملللومات واخلربات وعدم  ساتذةملوقا يتمثل يف احتفاظ االو يرى فريق آرخر أن هنالك 

، أو عدم توفر البنى ، وعدم قيامه، بدوره، التدرييبشكل كامل ووامحب طلبةنقلها لل
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فضال عن عدم توفر . التحتية الالزمة لتدريب الطلبة رخالل مسريته، الللمية يف الكلية

امليداني لطلبة  التدريبمساقات  تلد أحد األركان املهمة يف اليت اللملية التدريبية  املناهج

  برامج  االذاعة والتلفزيون.

 ويستهدف الباحث من هذه الدراسة التلرف على :  

الدور الذي يللبه التدريب يف كليات االتصال واالعالم على طلبة ختصص  -1

االذاعة والتلفزيون.

واملهارات اليت يكتسبونها مبا يؤدي إىل تطوير مهاراته، وقدراته، لللمل يف  -2

 امليدان االحرتايف فيما بلد . 

فالبد من ومع  ذاعي والتلفزيوني يف كليات االتصال واالعالماإل يتدريب امليدانال ولتطوير

املأمول  حلول لإلشكاليات واللقبات اليت تقف حجر عثرة أمام القيام بالدور احملوري

املدرخالت املتللقة خبطط التدريب امليداني واملهام املتللقة  وهو كيفية تطويرواملنشود، 

 اللالقة.  باملؤسسات التلليمية واالعالمية ذات

ن النتائج اليت رخرج بها البحث ميكن إعتبارها مفيدة لذوي اللالقة إ وميكن القول    

على اإلداريني يف املؤسسات االعالمية ووالقرار من االكادمييني يف الكليات ذات الصلة، 

 مللرفة فائدة ودور التدريب يف تأهيل الطلبة. حد سواء ، 

   

 املبحث االول
 امليداني وأثرها على تشكيل الهوية املهنية للطالب أهداف التدريب 

حيث جيب  ،ان اهلوية املهنية اإلعالمية مبفهومها الشامل هو املدرخل احلقيقي للتغيري   

وكفاءة بيئة اللمل واملؤسسات  ،إدارة النقاش على حموري كفاءة املوارد البشرية

قدي، احللول املوموعية لتطوير ال ميكن ت ،اإلعالمية، وبالتالي جودة املنتج اإلعالمي

اإلعالم من دون النظر إليه على أساس انه قطاع تنموي حيتاج للتنمية لكي يسه، بدوره يف 

 يظل  مل، وهذا املنظور يلين ان احلديث عن تنمية املهنية اإلعالمية تنمية اجملتملات

م وتدريبه، يشمل طلبة كليات االعال أصبحدارات واملؤسسات، بل حيصر اهتماماته باإل

وتأهيله، . 
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وهنا البد من االشارة اىل ان هناك ست حزم من مؤشرات وملايري املهنية اإلعالمية،  

التدريب والتأهيل، ومجيع هذه اللناصر تصب يف صياغة : هي هاواحدة من بني أهم

 1وحتديد مستوى جودة احملتوى اإلعالمي.

لك عالقة وارتباط فكري قوي بني تشري دراسات حبوث اهلوية املهنية ان هناكما    

امللايري اللليا يف نقل امللرفة وامللايري اللليا يف ابداع امللرفة وان كثريا من ذلك مرتبط 

 2.للطالب باملرحلة التلليمية والتدريبية

املهنية اإلعالمية الميكن له بأي شكل من  وعلى أساس ذلك فإن تشكيل اهلوية   

، لذلك البد من تدريب أو بناء الكفاءة التنفيذية لإلفراداالشكال ان يتجاوز موموع ال

حتديد أهداف التدريب وما يراد إحداثه من تغيريات يف طريقة التفكري اإلبداعي وصقل 

املهارات اللذان يشكالن مدعاة ألن يرس، واملوا اخلطط التدريبية للطلبة مواد الدراسة 

التحديد احلقيقي والدقيق ملوموعات ملينة  والتللي، واالنشطة املتللقة بهما، وهذا يتطلب

 يف موء االهداف املرسومة للطالب. 

وتتباين وجهات النظر يف هذا االمر، فهناك النظرية التقليدية يف التدريب: وترتكز على 

تزويد الطلبة باملللومات واملهارات االساسية اليت تساعده، يف فه، املشكالت واجياد 

3احللول املناسبة هلا. 

فضال عن النظرية السلوكية يف التدريب: وترتكز على عملية اإلعداد النفسي وامللنوي 

للطلبة بالشكل الذي جيلله، أكثر تكيفا مع عمليات التغيري يف طريقة التفكري 

4اإلبداعي وصقل املهارات والبدء بتشكيل اهلوية املهنية. 

 تهيئة وادارة اخلربات االولية وبذلك ميكن القول أن الوظيفة االساسية للتدريب تكمن يف

يف مواقع التدريب إن كانت دارخل املؤسسة االكادميية أو املهنية اليت حيقق من رخالهلا 

الطلبة إكتساب امللرفة واملهارة لتطوير األداء وإمفاء عناصر إبداعية على املنجز النهائي  

تباط فكري قوي بني عالقة واروهذا تأكيد على ما سبق ان أشار اليه الباحث يف وجود 

وان كثريا من ذلك مرتبط  ، امللايري اللليا يف نقل امللرفة وامللايري اللليا يف ابداع امللرفة

 للطالب.  باملرحلة التلليمية والتدريبية
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 5أه، أهداف التدريب امليداني:

يب ومع الباحث اهدافا للتدريب امليداني مستخلصة من املخرجات التلليمية ملساقات التدر

 امليداني يف كليات االعالم واالتصال يف دولة االمارات اللربية املتحدة. 

يلزز ويدع، منظومة ملارف الطلبة.   .1

يطور املهارات ويلمل على ترسيخها وصقلها.  .2

تنمية مللومات الطلبة بإحاطته، باجلديد من الللوم لزيادة ملارفه، املرتبطة بتحسني  .3

أداءه، وقدراته، التطبيقية. 

كساب الطلبة مهارات جديدة يف جمال ختصصه، مبا حيقق كفاءة وفلالية يف إ .4

االداء املهين مستقبال. 

إكساب الطلبة قيما جديدة جتاه اللمل ومواجهة مشاكله واقرتاح احللول . .5

تقليص الفجوة بني اجلانب التلليمي وجوانب التطبيق . .6

لالقة بتخصص الطلبة . مواكبة التطورات واملستجدات يف حقول امللرفة ذات ال .7

تنمية الطلبة الدراسني يف جماالت ختصصه، من رخالل إعتماد أحدث الطرق  .8

واالدوات واالساليب والوسائل التدريبية مبا يلود بالنفع على الطلبة واجلاملات 

واملؤسسات .

تنمية عالقات إجيابية وتلزيز مفهوم روح الفريق لدى الطلبة . .9

ص ودعمه وتأصيله رخالل تدريب الطلبة . تلزيز مفاهي، وعلوم التخص .11

الربط بني إكتساب امللرفة الللمية واملهارات والقي، االرخالقية، وبني النجاح مستقبال  .11

يف اللمل املهين.  

  أه، أس  ومباديء التدريب امليداني:  

وردت االس  واملباديء يف تقسيمات ذات جوهر واحد مشرتك رغ، بلض اإلرختالفات يف 

ومبلث ذلك هو إرختالف املهنة ال املبدأ، على ذلك فإن املباديء واالس  اليت  الشروحات

 6تقوم عليها برامج  التدريب تتمثل مبا يلي: 

أن يؤس  التدريب على إطار أو منوذج نظري يستمد مبادءه من احلقائق التجريبية.  .1

أن تكون أهداف التدريب  وامحة وواقلية.  .2
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ية حقيقية. أن يليب التدريب حاجات تدريب .3

أن تتوافر املرونة وتتلدد اإلرختيارات يف التدريب امليداني .  .4

توجه الربامج حنو الكفاءات التلليمية والتدريبية.  .5

أن حيقق التدريب وبراجمه التوافق مابني االفكار النظرية واملمارسات الللمية. .6

االستناد اىل ملايري  ملينة لقياس أداء التدريب.  .7

الطلبة من حتقيق ذاته، وحيفزه، على مواصلة التلل،.أن ميكن تدريب  .8

أن يساه، التدريب يف حتقيق طموحات الطلبة وحيفزه، على مواصلة التلل،.  .9

إستثمار التدريب لنتائج البحوث والدراسات الللمية.  .11

أن يستثمر الطالب من رخالل التدريب ملطيات تقنيات املهنة .  .11

تلددة لتحقيق أهدافه املرجوة. أن يلتمد التدريب وسائل متنوعة وم .12

 إعتماد منهج التدريب املتلدد الوسائط .     .13

 مجاالت التدريب:
 7إن جمال التدريب حيتوي على مستويني: 

مستوى االداء الفللي.  .1

مستوى ماجيب أن يصل إليه األداء وفقا لإلمكانيات املتاحة.  .2

تدريب فيها بغية املساهمة يف وميكن االشارة هنا اىل اجملاالت االساسية اليت يلمل ال

 8ترسيخ الوعي املهين لدى الطلبة، وأهمها: 

امللرفة: أي حتصيل امللارف من مفاهي، وحقائق ومللومات ومباديء وعالقات  . أ

كأنواع امللرفة الللمية املتخصصة. 

املهارات: أي إكتساب املهرات اليت تلمل على اجلانب احلسي أو اللقلي  . ب

ملشكالت وإجياد البدائل املناسبة. كطرق التفكري أو حل ا

 االجتاهات: أي إستثارة االجتاهات وامليول والقي، والدوافع.   . ت

 تكون متزنة إن عملية اختاذ القرار املهين للطالب جيب أن ال ختضع للصدفة، بل جيب أن

للهدف واختاذ القرار ، وبالتالي ميكن الوصول القدرات وامليولمع املهارات و تناغمةمو

 .    مضي يف تنفيذهلل يلةكوس
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 رخصوصية ملينات التدريب اإلعالمي:   

 بالتكنولوجيا يتللق مبا الوسائل احدث استخدام الطلبة بتأهيل امللنيني على يتوجب 

 قبل اوال إعجباه، تنال أعماال يقدمون الطلبة جلل وحماولة والتلفزيون، االذاعة يف احلديثة

.  غريه،

 وامللحقات واستوديوهات أجهزة من امللينات من وإعداده ارختياره جيب ما احلديث عن وهنا 

 يف األهـــداف حتــــــقيق فـــى دورهـــــا لتؤدي املنهـــــــــج مع تتواءم وأدوات ملدات من االرخرى

. املهارات تطوير يف تأثريها فاعلية من التأكد عن فضال واملللومات امللارف اكتساب

 اخلاطئ االستخدام عن واالبتلاد امللينات استخدام بقواعد لرفةامل أهمية تأتي لذلك  

 السيما أنها تلد ممن القائمة اليت تتضمن قيمتها مع يتناسب مبا استخدامها و للملينات

 وجه على االتصال كليات ويف عام بشكل اجلاملات يف للطلبة التدريب أولويات

 بشكل التلفزيونية وامللدات هزةاالج على احلاصلة السريلة للتطورات نظرا اخلصوص

      . دائ، وشبه مستمر

 : 9طرق التدريب وأساليبه الللمية

 احملامرة.  .1

 أسلوب املناقشات. .2

 احلوار املفتوح بني اجلماعة.   -املناقشة اجلماعية -الندوة

 الورشة التدريبية.  .3

 أسلوب دراسة احلالة.  .4

 أسلوب للب االدوار .  .5

 أسلوب التمارين.  .6

 اللملي والتطبيقات والواجبات والنشاطات الالصفية. التدريب  .7

 الزيارات امليدانية واإلطالع على اخلربات املختلفة بصورة واقلية.  .8

 التللي، أو التدريب املربمج .   .9

 الربامج التدريبية املهنية )الدبلومات املهنية، والدورات(.  .11
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 االطار املهنجي
 أوال، مشكلة البحث: 

 حول احلقائق تقصي اىل االعالم كليات على القائمني حاجة يف بحثيةال املشكلة تتبلور

يف ختصص اإلذاعة  التدريب واملهارات الفنية وامللرفية املكتسبة للطالب إشكالية

االقليمي، ألن واقع احلال يشري اىل  أو احمللي املستوى على اهمية من له ملا والتلفزيون 

 اجليدين واألداء باملهارة يتمتلون اخلرجيني الذين لكفاءات من  اإلعالمية املؤسسات حاجة

 التحديات مستويات ملواجهة االعالمي مبضامني ورسائل وأشكال االنتاج االرتقاء بغية

تدريب وتأهيل املتللقة بطط اخلو ىرؤكما تتللق مشكلة البحث بلدم وموح ال .الراهنة

ون ومواءمتها مع متطلبات سوق يف ختصص اإلذاعة والتلفزي اإلعالمات االتصال وطلبة كلي

اللمل يف املؤسسات االعالمية اليت تتميز بالتناف  الشديد السيما بلد التطورات اهلائلة 

 اليت أحدثتها ثورة تكنولوجيا االتصال.

وبالتالي ، يطرح الباحث تساؤال رئيسيا عاما مفاده: هل ميكن للجاملات وامللاهد من 

قة تطوير اجلوانب املتللقة باكتساب الطالب املهارات رخالل الكليات واألقسام ذات اللال

  الالزمة بغية تأهيله ملرحلة االحرتاف ؟   

 ثانيا، تساؤالت البحث:
 يسلى البحث لإلجابة على التساؤالت االتية: 

 ؟يف تطوير مهارات الطلبة لتدريبا يللبهالذي  لدورما حج، ا 

التدريب؟ رخالل طلبةكتسبها الياملهارات اليت طبيلة ما  

تؤهله، لبدء  لطلبة كليات االعالمحاجة إىل أماكن تدريب مالئمة هل هناك  

.؟ احلياة اللملية

الصلوبات وامللوقات احلقيقية اليت يواجهها الطالب يف موموع التدريب؟  

 البحث:  ةفرضيثالثا، 
 :يفرتض البحث يف هذه الدراسة 

صال واإلعالم يف اجلاملات كليات االت تؤكد على قيامداللة إحصائية  وجود 

 يف إطار مساقات ختصص اإلذاعة والتلفزيون براجمها التدريبية بتنظي، االمارتية 
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 تأهيله، بشكل عصريلبة ويسه، يف تدعي، املهارات الالزمة لتهيئة الط شكلب

 لسوق اللمل .

 رابعا، أهداف البحث:
 يهدف البحث اىل اآلتي : 

ها وفلسفتها  ورخطط ميف كليات االعال وحجمه تهالتلرف على واقع التدريب وجماال .1

.ختصص االذاعة والتلفزيونيف 

رصد املستوى احلقيقي الواقلي للمهارات و مهارات الطلبة يف تطويرالتدريب  دور .2

املؤشرات والتغريات اليت ، وحماولة التلرف على الفنية اليت إكتسبها املتدربون

ريب.تطرأ على األداء الفين للطلبة بلد التد

رصد أه، املشكالت اليت تلرتض تدريب وحتديد مواطن الضلف والقصور،  .3

.الطلبة وسبل ملاجلتها

حماولة الوصول إىل مقرتحات لتطوير جوانب عملية التدريب وسد الثغرات وجتنب  .4

السلبيات وتطوير االجيابيات. 

لطلبة مدى اهتمام املؤسسات اإلعالمية بالتدريب لتطوير القدرات وحتسني أداء ا .5

لشراكة تربط بني كليات وصل إمكانية الت، وواالهتمام بتوظيفه، مستقبال

االعالم واملؤسسات االعالمية.

 خامسا، أهمية البحث: 
من املواميع احليوية واهلامة يف  التدريب يف ختصص االذاعة والتلفزيون يف كليات االعالم

 يف االتي: تكمن اهمية البحث  للي،، لذلكاملسارات احلديثة يف الت

مل حيظ موموع التدريب بالدراسة البحثية الوافية اليت توفر رصيدا أدبيا كافيا على  

حد عل، الباحث.

لطبيلة اللمل االعالمي الذي يكاد ينفرد خبصوصية مساته  بحثتأتي أهمية ال 

ورخصائصه وارتباطهما بلملية التجديد والتحديث واالنية والتفاعلية، ما يفرض على 

اإلعالمية مواكبة التطورات بإستمرار واألرخذ باألسباب اليت تتمثل  املؤسسات

باألدوات والوسائل اليت يكاد يكون من أهمها برامج التدريب اليت أصبحت حمط 

إهتمام اجملتملات واملؤسسات واألفراد .     
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املساهمة يف تأهيل الدراسني يف كليات االعالم تأهيال عمليا يساعد على تطوير حقل  

نتاج االعالمي. اال

املساهمة يف جتسري اللالقة بني التأهيل الللمي واملمارسة اللملية يف جمال االعالم.  

إثراء رصيد الدراسات التطبيقية املتللقة بتدريب طلبة كليات االعالم يف اجلاملات  

االماراتية.

إسهام  املساهمة يف االمافة الللمية يف جمال التخصص )اإلعالم واالتصال( من رخالل 

.البحث يف تنمية املوارد البشرية

يقدم البحثي نتائجه املتورخاة يف رخدمة اجملتمع من رخالل الوصول مللرفة السبل  

الكفيلة لتذليل امللوقات واملشاكل اليت تواجه الطلبة اخلرجيني عندما يباشرون 

اللمل يف املؤسسات االعالمية. 

تمع وذلك من رخالل طرح االفكار تدعي، وتشجيع عناصر االستثمار يف شباب اجمل 

واملقرتحات واحللول املرتبطة حباجة رخرجيي كليات االعالم بغية متكنيه، من أداء 

دوره، بشكل.  

 سادسا: االضافة املعرفية للبحث:
املساهمة يف تأهيل الدراسني يف كليات االعالم تأهيال عمليا يساعد على تطوير  

حقل االنتاج االعالمي. 

جتسري اللالقة بني التأهيل الللمي واملمارسة اللملية يف جمال االعالم.  املساهمة يف 

إثراء رصيد الدراسات التطبيقية املتللقة بتدريب طلبة كليات االعالم يف  

أن اجملال ال يزال بكًرًا لللديد من الدراسات اليت السيما  اجلاملات االماراتية

بالتدريب يف ختصص  صميكن أن تثري الرصيد الللمى، ورخاصة فيما خيت

. االذاعة والتلفزيون يف كليات االعالم واالتصال

املساهمة يف االمافة الللمية يف جمال التخصص )اإلعالم واالتصال( من رخالل   

إسهام البحث يف تنمية املوارد البشرية . 

 تنظر انها البنائية الوظيفية اليت من أه، مالحمها استخدام الدراسة احلالية ملدرخل 

 يف تساه، نسبيا خمتلفة اجتماعية وحدات أي اجتماعي، كنسق اجملتمع ىلا

وتقدمه. اجملتمع لدفع خمتلفة وظائف
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 االذاعي التدريب واقع عن مبللومات االماراتية اجلاملات يف القرار متخذي رفد 

 . واالعالم االتصال كليات يف والتلفزيوني

 سابعا، مفاهيم البحث: 
 : التدريب

ى رفع املستوى املهاري والفين والفكري للطالب، وتثقيف الطالب جبوانب هو اللمل عل

التخصص الذي يدرسه والذي من املؤمل اللمل فيه بلد خترجه، ويلد استكماال ملسرية 

التللي، يف نقل اجلديد من املللومات وامللرفة أو التجارب اإلنسانية، واخلربات للدارسني 

ا، يف إطار رؤية علمية منهجية، فضال عن كون التدريب واملتللمني واللاملني يف مكان م

 .11عمل مرحلي باالمكان تكراره كلما دعت احلاجة اليه

التدريبات والتطبيقات اليت يقوم بها الطالب بإشراف االساتذة  املفهوم اإلجرائي للتدريب:

زة واخلرباء وفق منهجية علمية وامحة ومدروسة مشروطة بتوفر البنى التحتية من أجه

وملدات حتاكي اىل حد ما مع ما يناظرها يف امليدان املهين بغية تأهيل الطلبة يف جماالت 

ختصصه، بشكل جيد ووامح  وإكسابه، مهارات متكنه، من رخوض غمار املنافسة يف 

 سوق اللمل. 

 التأهيل: 

يقدم للطالب املتدرب فيه أفكارا جديدة يقصد منها الفه، والتحسن يف  هو نشاط رخاص

داء، هدفه أن جيلل الطالب املتدرب أهال لللمل أو االمر الذي يوكل إليه بلد خترجه، األ

أي أن التأهيل للطالب هو إعداده لللمل مبؤسسة، وهو شرط ملزاولة عمل أو مهنة ملينة  
11  .  

إعداد الطالب بشكل منهجي مدروس ووامح لتمكينه من املفهوم االجرائي للتأهيل: 

 ية وفنية وتطبيقية متكنه من النجاح يف مزاولة املهنة . إكتساب مهارات فكر

اهلوية املهنية : 

هي الطريقة اليت حتدد سلوك خمتلف مجاعات اللمل وتركز على متثيالت مجاعية 

تثمار يف سمميزة، وقد تتتشكل اهلوية املهنية نتيجة تفاعل الذات مع االرخر، اي انها ا

 . 12كاء االرخرين يف مجاعة ينتمون اليها اللالقات والتفاعل املتبادل مع الشر
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التفاعل اإلجيابي بني الفرد وزمالء اللمل بشكل إحرتايف بروح املفهوم االجرائي للمهنية: 

  الفريق مع احلفاظ على أصول ومباديء وأهداف اللمل .

املهنية االعالمية :

ة رسالتها وفقا صمام األمان ملنظومة اللمل اإلعالمي ورخري ممان ملمارسة دورها وتأدي

لقواعد وامحة وحاكمة تصون حقوق املواطنني وحتمي اجملتملات من االنفالت، وتؤمن 

 13 لإلعالميني أرمية صلبة ملمارسة عمله، بثقة واقتدار.

اللمل اإلعالمي امللتزم باملواثيق والتشريلات املفهوم االجرائي للمهنية اإلعالمية : 

لقي واملؤسسة على حد سواء ويف إطار من املوموعية واألرخالقيات اليت تكفل إحرتام املت

 والشفافية والدقة .  

 :  مهارات االذاعة والتلفزيون

 دارخل االستوديوهات واملختربات، واإلذاعي التلفزيوني باإلنتاج املتللقة املهارات تلك هي

 ةالثابت للصورة والكتابة االلكرتوني واملوقع واإلذاعة للتلفزيون الكتابة وكيفية

 .14وغريها

املفهوم االجرائي ملهارات اإلذاعة والتلفزيون: املهارات املتللقة باإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي 

بدءا من طريقة التفكري واملالحظة وإرختيار املواميع املناسبة وكيفية التحضري للبدء 

باللمل وفق رخطة مدروسة، والبحث عن أنسب احللول اإلنتاجية دارخل االستوديوهات 

 رخارجها ورخارجها. و

 منهج البحث: ،سابعا
تهدف إىل "دراسة احلقائق الراهنة املتللقة اليت  ،البحوث الوصفية من بني البحث يلد 

بطبيلة ظاهرة ملينة او جمموعة من األوماع بهدف احلصول على مللومات كافية ودقيقة 

 .15 "بحثتؤدي يف النهاية اىل وصف كامل وحمدد للمشكلة حمل ال

سباب أىل حتليلها وحماولة التلرف على إتوصيف املشكلة أن قام ببلد  بحثى السليو  

من بني وهو  سحي،امل املنهجمن رخالل وذلك  ،حدوثها وبيان اللالقات بني املتغريات املختلفة

جهد علمي منظ، ويت، من رخالل ، كونه تلتمد عليه البحوث الوصفية اليت هجانامله، أ

 .اخلاصة عن الظاهرة حمل البحثمجع املللومات والبيانات 
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جل تكوين أوحتديد الومع احلالي من  ،الظاهرة اليت ندرسها على ويأتي بقصد التلرف

و حتديد كفاءة األوماع القائمة عن ،أساسية من البيانات واملللومات املطلوبةالقاعدة األ

سبق ارختيارها  و ملايري قياسيةأطريق مقارنة املللومات اليت مت احلصول عليها مبستويات 

 .16وإعدادها

وترتبط عملية املسح يف دراسة اجلمهور بلدد من اإلجراءات املنهجية كتحديد نوع اللينة  

 . 17وتنقيتها وتصنيفها وحتليلها ،ث، فوزها ،وحجمها ومفراداتها ومجع البيانات

 وسائل جمع املعلومات: ،ثامنا 
طلبة اإلذاعة والتلفزيون يف كليات اعتمد الباحث االستبيان وسيلة جلمع املللومات من 

(  الذين تدربوا يف كلياته، ممن املناهج 2119-2118االعالم  )رخالل اللام الدراسي 

الللمية املتبلة، وتدربوا رخارج كلياته، ممن مساق التدريب، بغرض استخراج نتائج تتللق 

 .يف إكتسابه، مهارات جديدة أو تطوير ما لديه، من مهارات بدور التدريب

قام الباحث بإعداد استبيان مقنن رخاص بالدراسة جلمع البيانات الالزمة لإلجابة على و  

طلبة كليات اليت من اللشوائية أسئلة البحث وحتقيق أهدافه اخلاصة من رخالل اللينة 

  اإلعالم واالتصال يف جاملات الشارقة، عجمان، الغرير. 

 .وجتيب على أسئلتهأعد الباحث األسئلة اليت حتقق أهداف البحث   

  إعداد االستبيان: . أ

كيف الباحث صحيفة االستبيان وما حتويه من أسئلة وصم، هيكلها اللام بشكل واف   

حبيث ميكن استخدامها مبا يتسق مع متطلبات البحث، وبالشكل الذي يتفق مع أسلوب 

ثلون عينة مجع البيانات، وطبيلة البيانات املطلوبة ورخصائص الطلبة املبحوثني الذين مي

 البحث حبيث تكون دليال للباحث يف مجع هذه البيانات من مفردات عينة البحث. 

 وعلى ذلك قام الباحث بلدد من اخلطوات، وهي كاالتي:

حتديد املشكلة واملللومات املطلوب من الطلبة تلبئتها يف االستبانة.  

إعداد أسئلة االستبيان.  

مراجلة االسئلة وتوزيلها.  

سئلة. طباعة اال 

توزيع االستبيان .  
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مجع االستبيان وحتليل املللومات.  

عمد الباحث إىل ان تغطي االسئلة جوانب املوموع واللناصر واملتغريات قيد الدراسة  

واليت مبجملها جتيب عن تساؤالت الباحث والفرميات اليت طرحها عند دراسة 

الظاهرة. 

تها بشكل كاف مبا يتناسب وحدود قام الباحث بتبويب اللناصر واملتغريات ومرجل 

املوموع ومسات عينة البحث. 

قام الباحث بصياغة عدد من االسئلة املتتابلة او املركبة .  

صاغ الباحث رخطاب االستمارة املوجه اىل الطلبة املتضمن تلريفه، بالبحث وعنوانه  

واجلاملة اليت تشرف عليه، واملطلوب من الطلبة املبحوثني عمله. 

صدق االستبيان عرض الباحث استمارته على عدد من اخلرباء  لتحقيق 

، وأرخذ الباحث بلدد من 18واملتخصصني يف االعالم  واالتصال لتقوميها 

املالحظات الللمية اليت سجلت على االستمارة.  وقد استفاد الباحث من مالحظات 

 األساتذة احملكمني حول مدى االتساق بني كل حمور من حماور االسبانة. 

واجرى الباحث حساب نسب اتفاق السادة احملكمني على كل حمور من حماور 

 االستبانة وكانت النتائج كاالتي :  

     
 م

عدد 

مرات 

 االرختالف 

عدد 

مرات 

 االتفاق

نسبة 

 االتفاق

عدد  م

مرات 

 االرختالف 

عدد 

مرات 

 االتفاق

نسبة 

 االتفاق

عدد  م

مرات 

 االرختالف 

عدد 

مرات 

 االتفاق

نسبة 

 فاقاالت

1 - 11 111% 8 1 9 91.1% 15 - 11 111% 

2 2 8 81.1% 9 - 11 111% 16 -11111% 

3 - 11 111% 11 -11111% 17 -11111% 

4 - 11 111% 11 -11111% 18 -11111% 

5 - 11 111% 12 2 8 81.1% 19 -11111% 

6 - 11 111% 13 -11111% 21 -11111% 

7 - 11 111% 14 -11111% 21 -11111% 
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 (1جدول رق، )

فئتني من االسئلة منها ما يتللق جبانب التدريب يف إطار الكلية،  واحتوى االستبيان على

أسئلة مغلقة واألرخرى تتللق بفرتة تدريباته، يف مؤسسات رخارج الكلية، وكانت من بينها 

 . طالب على الريأثتت حمددة ترتبط مبا حققه التدريب من للوصول إىل إجابا

ويتميز هذا النوع من األسئلة بأنه يسهل احلصول على البيانات املرتبطة باحلقائق أو 

 السلوك الظاهر لدى املبحوث، وهو ما يتوافق مع أهداف الدراسة. 

 املالحظة: . ب

. فقد تسنى للباحث أن اعتمد الباحث على املالحظة كأداة من أدوات مجع املللومات

مساهما يف عملية تدريب طلبة كلية االتصال ختصص االذاعة والتلفزيون كونه  يكون

 مسار االعالم االلكرتوني يف جاملة الشارقة.  -عضو هيئة تدريسية يف كلية االتصال

 :عينة البحث ،تاسعا
 جمتمع جاملات من جاملة كل من طالب 61 بواقع طالب 181 البحث من عينة تكونت

ختصص االذاعة والتلفزيون  –وعجمان، كليات االعالم  -الغرير -الشارقة– البحث

 211اىل  151الذي ترتاوح اعداد طلبته يف كل جاملة من من اجلاملات املذكورة مابني 

طالب وطالب من املبحوثني يف ختصص االذاعة  511طالب وطالبة مبجموع كلي يناهز 

لذلك تلد عينة البحث من الطلبة يف ختصص االذاعة  % ، 2والتلفزيون، بهامش رخطأ 

 .  والتلفزيون ممثلة جملتمع البحث 

 أنقسمت اللينة اىل قسمني:  

ــة        ــص االذاعــ ــة يف ختصــ ــات االعالميــ ــدريب يف املؤسســ ــوا التــ ــالب أنهــ ــ، االول:  طــ القســ

 والتلفزيون.

مسـاقات ختصـص   القس، الثاني: طـالب مـازالوا يدرسـون اجلوانـب النظريـة والتطبيقيـة يف        

  االذاعة والتلفزيون.

 الدراسات السابقة: ،عاشرا
البد من اإلقرار بشحة الدراسات والبحوث املتللقة بالتدريب اإلعالمي اليت حتصل عليها 

. والدولي الباحث يف اجملال احمللي واللربي
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وبالتالي فإن ما حصل وإطلع عليه الباحث يف هذا االطار كان كاالتي :  

 ت العربية: الدراسا
التدريب يف برامج الدراسات اللليا " :بلنوان 2119دراسة بكر بن حممد ابراهي،  

19.  "ملؤسات التللي، االعالمي

ــة البكــالوريوس يف قســ، اإلعــالم         ــذة عــن مرحل ــة يف احملــور األول نب ــة البحثي ــاول الورق تتن

صصات ومقـررات  جباملة امللك سلود بلد تناول تأسيسه ونشأته ومكوناته من شلب أو خت

ومناهج دراسية مبا حتويه من مقررات تدريبية، والوسائل املساندة لللملية التلليمية بالقسـ،  

 عمومًا.  

ويف احملور الثاني يتطرق الباحث لوملية برنامج الدراسات اللليا بالقس، مـن حيـث بداياتـه    

 ودرجة ترابطه مع املرحلة اجلاملية الدنيا والتدريب اللملي والللمي.

 وأهمها : ويف احملور األرخري يومح ما توصل إليه من نتائج 

.مواكبة املستجدات املللوماتية والتقنية يف عامل اإلعالم واالتصالمرورة  -1

اختاذ رخطوات تطويرية يف سبيل تلبية احتياجات السوق املتزايدة.مرورة  -2

، مل يكتفي مبـا  أبرز املقرتحات والتوصيات واليت تتلخص يف أن القسكما تضمنت الورقة 

هـــو متـــوفر وبـــالرغ، مـــن تـــوفر املقـــررات التدريبيـــة هلـــذا الربنـــامج والـــيت تلـــيب مبتطلبـــات   

 .منا هو يسلى إىل مزيد من التطويراحتياجات السوق باستخدام الوسائل املتوفرة بالقس،، إ

21.  "االتصال التدرييب ومهمته يف مهنة االعالم" :بلنوان  2111دراسة حممد محود حسن  

وصواًل بها ، يركز البحث على بيان طبيلة اللالقة بني التدريب وتنمية املوارد البشرية    

إىل حالة الفه، وتصوير أهميتها، ورخاصة يف اجملال اإلعالمي، حتى ينتهي البحث إىل 

إيضاح اللالقة بني هذه اللوامل أو املتغريات وحتديد أهميتها يف اللمل اإلعالمي 

، اللالقة اليت تتمثل سواء فراد اللاملني واملؤسسات اإلعالمية على حدومردوداتها على األ

التدريب احد األدوات اإلمنائية لإلنسان، أي إن مناء اإلنسان يتحقق من عدة سبل، يف أن 

التدريب اإلعالمي  احد أه، أشكاهلا هو التدريب. هلذا يتناول هذا البحث النظري عالقـة

 املة يف حقـل اإلعالم.بتنمية الكوادر البشرية الل

وخيلص الباحث اىل أن نطاق التنمية البشرية اإلعالمية عن طريق التدريب يلك  طبيلة   

الذي يهدف إىل تنمية اللاملني  ،وحج، اللالقة بتنمية املوارد البشرية والتدريب اإلعالمي
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سوق اإلعالمية يف القطاع اإلعالمي، واحلقيقة امللموسة اليت تتناسب مع هذا االجتاه أن ال

ومنافسة يف الوقت نفسه بني وسائل ومؤسسات اإلعالم يف موء  وان هناك حتديات ،تتسع

مما يستدعي ارخذ موموع تنميتها باستمرار  ازدياد أعدادها وتنوع مضامينها وتوظيفها،

 ممن حسابات التقدم والتطور والثبات .

 2115 يـل سـليمان  دراسة نسـي، حممـد الطويسـي، باسـ، حممـد الطويسـي، رائـد مج        

21. "جودة التدريب االعالمي يف االردن": بلنوان

 ملتعليا ودةج متقييو ردن،ألا في إلعالميا بيدرلتا قعوا لىإ رفلتعا سةدرالا هذه هـــــــــــدفت  

ــرن جهةو نم مإلعالا تمجاال في بيدرلتوا  علمية يةرؤ لىإ لوصولا جلأ نم ن،إلعالمييا ظـ

 ،إلعالميا بيدرلتا في ودةلجا رمعايي قابطلي يحتاجها لتيا تياولوألوا بيدرلتا قعوا لوح

 .لتحليليوا صفيولا بشقيه بالعينة لمسحا منهج على سةدرالا دتعتموا

 :  أهمها من النتائج من عدد لىإ سةدرالا تصلوتو

 

 

 

 

 

 الفلسـطينية  اجلاملـات  يف اإلعـالم  تللي، بلنوان: "واقع 2119أمحد أبو السليد   دراسة 

 قطـاع  جاملـات  يف اإلعـالم  أقسـام  علـى  بالتطبيق الشاملة مبادئ اجلودة تطبيق موء يف

22غزة".

 لتحسـني  الفلسـطينية  اجلاملـات  يف اإلعـالم  تللـي،  واقـع  علـى  للتلـرف  الدراسـة  هذه تأتي

 :  منها نتائج عدة ىل إ الدراسة توصلت وقد أركانها، بكل والتدريبية دريسيةالت اللملية

 .ختصص اإلعالم ملتغري تلزى إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه -

 نظــام وجــود عــدم يف متثلــت فلســطني يف اإلعــالم تللــي، تواجــه مليقــات عــدة هنــاك -

 .الفلسطينية اجلاملات يف اجلودة لضبط
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 قبـول  عمليـة  يف وامـحة  سياسـة  وجـود  وعـدم  اإلعـالم،  ألقسـام  يـات ميزان وجـود  عدم-

 .اإلعالم أقسام يف الطلبة

 .اإلعالم يف اإلنرتنت واستخدام جنليزية، اإل اللغة تللي، ساعات زيادة مرورة -

  . بالتدريب االهتمام مرورة -

-

فاق التدريب يف الراديو اجلاملي عرب اإلنرتنت آو أهميةتهدف هذه الدراسة اىل استكشاف 

مهارات الطالب وكذلك يف وحاجتها بني الطالب والنطاق احملتمل إلسهاماتها يف تطوير 

.املساهمة يف رخدمة اجملتمع

حتاول الدراسة إستكشاف طريقة تطوير آلية شاملة اللتقاط إمكانيات تلظي، جتربة و 

أداة تلليمية لكسب مهاررات تطبيقية وملرفية كالتلل، من رخالل استخدام راديو الكلية 

جلاملة . اعتربها الباحثان مرورية لتأهيل الطالب قبل خترجه من ا

يف لتحقيق املساهمة الفلالة استخدام إذاعة الكلية  يفحتديد آلية مناسبة  الدراسة اولحت

 وجدت الدراسة جماًلا كبرًيا للتلل، القائ، على الراديو يف، وخمرجات التلل، والتللي،

. ملها ةاملتوافق اتكلية الللوم التطبيقية عرب جمموعة من االستخدامات واإلشباع

اآلثار املرتتبة على النتائج، واألهمية فضال عن  النظري واللملياجلانبني الدراسة تناقش 

 .امليداني اللملية والرتبوية واالعالمية إلذاعة الكلية كبديل لوسائل االعالم يف التدريب

 الدراسات االجنبية: 

جيـة  تـأثري اكتسـاب املهـارة التكنولو    ( بلنوان:2111دراسة ويسلون لوري ولي بيكر ) -

للنجاح يف احلصول على اللمل يف وسائل االعالم .  

24

وتهدف الدراسة : اىل توميح وتفسري اللالقة بني إملام رخرجيي اإلعالم بامللرفة ومدى 

بها وملها من جهة، وبني تفوقه وجناحه يف احلصول على وظيفة  إتقانه، للمهارات والتلامل

 يف امليدان اإلعالمي. 
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 ومن بني أه، نتائجها : 

ان التحصيل الدراسي مقرتنا مبهارات ملرفة وإمكانية استخدام التكنولوجيا بشكل 

جيد يساعد اخلرجيني يف التميز يف رخالل رخومه، جمال االحرتاف يف املؤسسات 

  اإلعالمية. 

-  

وهذه مبثابة دراسات متنوعة حول جتربة جمموعة الـ بي بي سي اإلعالمية يف كيفية فتح 

منهجية حديثة لتدريب االعالميني اجلدد على اساليب ومهارات آفاق جديدة وطرق عملية و

التفاعل مع إشكالية التنوع الثقايف واللرقي، وهي من االدبيات اإلعالمية اليت تلترب 

 حديثة على حد عل، الباحث.

ومل يتسنى للباحث الوقوف على دراسات أكادميية أرخرى تتللق مبوموع التدريب  

 والتلفزيون. اإلعالمي يف ختصص االذاعة

 :  السابقة الدراساتتعليق الباحث على أحد عشر: 
اىل عمق وحدة إشكالية التدريب االذاعي لدى طلبة  السابقة أشارت ملظ، الدراسات

كليات االعالم، وأشارت إىل مرورة متكني الطالب املتدرب يف احلصول على فرص 

لدراسات وهذا يف غاية تلك ا أفضل مما هي عليه رخالل فرتة إجراء الدراسات، لكن

أنها مل تومح أو تضع مقرتحات أو حلول أو نتائج باإلمكان تلميمها بغية حتقيق األهمية 

أو  إشكالية التدريب امليداني من الفائدة يف رس، مالمح رخطوات حقيقية لتجاوز جوانب

 . تذليل بلض اسبابها أو رمبا جتاوزها بشكل نهائي

ملظ، الدراسات أشارت اىل أن هنالك إشكالية يف   أنأنتبه اىلفضال عن أن الباحث    

ذلك على مهارات  فبالضرورة مبكان أن ينلك  أو أساتذة التخصص، مستوى املدربني

أغفلت جوانب الدراسات السابقة  ، لكنوهذه ملطيات شبه مؤكدة املتدربنيالطلبة 

طبيقي، مستوى البنى مهمة، منها االساليب املتبلة، االجواء واملناخ الللمي والتأرخرى 

للطلبة  الفرص الكافيةإتاحة التحتية املتوفرة لتحقيق التأهيل وكسب املهارات الالزمة، 

لتدريب، باالمافة إىل وجوب اإلجابة على تساؤالت مهمة منها: مدى إرتباط عالقة ا يف

ومناهجه مبواءمة سوق اللمل وتلبية حاجاته احلقيقية  والتلفزيوني التدريب االذاعي
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ختصص   -لطلبة االعالم  ةاملهنيتشكيل اهلوية يف  امليداني دور التدريب
   االذاعة والتلفزيون

 

الواقلية، فضال عن كيفية إجياد السبل الكفيلة إلجياد عالقة وامحة وآلية مرنة يت، 

ختصص االذاعة وفقها التنسيق بني اجلاملات واملؤسسات اإلعالمية تضمن جلميع طالب 

 .    يف القنوات ذات اللالقة  احلصول على فرص التدريب والتلفزيون

 إثنا عشر، صعوبات البحث:
صلوبات اليت واجهت الباحث يف قلة وندرة املراجع واالدبيات الللمية من متثلت أه، ال   

، طلبة ختصص االذاعة والتلفزيوناملصادر والبحوث ذات اللالقة بدور التدريب يف تأهيل 

رمبا ألن احملور الرئي  للبحث يتللق جبوانب ميدانية يف جمال اإلعالم، وهذا قد يفتح 

تتللق مبدى مرورة أن يكون الباحث ممارسا لللمل أفقا جديدا يف بلورة إشاكالية 

 . امليداني اإلعالمي أو عارفا يف جماالت تطبيقاته يف املختربات األكادميية على اقل تقدير 

 ثالث عشر، األساليب االحصائية املستخدمة في الدراسة: 
لي وذلك قام الباحث بإجراء التحليل اإلحصائي لبيانات هذه الدراسة من رخالل احلاسب اآل

( باستخدام الربامج اإلحصائية للللوم االجتماعية )

. 

 ونتائج التحليلالدراسة امليدانية 
 البيانات الشخصية:

 اجلن : 

 % ك فئات اجلن  

 ذكر 

 أنثى 

 اجملموع 
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 (2جدول رق، )

( السابق فئات اجلن  للينة الدراسة حيث بلغت نسبة الذكور 2يومح اجلدول رق، )

 %. 46.7% بينما بلغت نسبة النساء 53.3

 اجلنسية: 

 % ك فئات اجلنسية  

 إماراتي 

 عربي

 اجملموع 

 

 (3جدول رق، )

(  فئات اجلنسية للينة الدراسة حيث بلغت نسبة إماراتي اجلنسية 3ول رق، )يومح اجلد

 %. 65% بينما بلغت نسبة عربي اجلنسية 35

 اجلاملة: 

 % ك فئات اجلاملة   

 الشارقة 

 عجمان 

 الغرير 

 اجملموع
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ختصص   -لطلبة االعالم  ةاملهنيتشكيل اهلوية يف  امليداني دور التدريب
   االذاعة والتلفزيون

 

 (4جدول رق، )

يومح اجلدول السابق توزيع الطالب حمل الدراسة حبسب اجلاملة اليت ينتمون إليها وقد 

 % لكل منه،.33.3وزعت بالتساوي بني الثالث جاملات حمل الدراسة بنسبة 

 امللدل الرتاكمي: 

 دراسةمتوسط امللدل الرتاكمي للطالب حمل ال  

 جاملة الغرير جاملة عجمان جاملة الشارقة اجلاملة

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر النوع

متوسط امللدل 

 الرتاكمي

 (5جدول رق، )                                                  

الدراسة حيث بلغ للذكور  يومح اجلدول السابق متوسط امللدل الرتاكمي للطالب حمل

 2.68واإلناث  2.65والذكور من جاملة عجمان  2.97واإلناث  2.72من جاملة الشارقة 

 . 3.21واإلناث  2.88والذكور من جاملة الغرير 

املؤسسات اليت أجنزت فيها مساق التدريب امليداني (:6جدول رق، )

املؤسسة

عالقة مؤسسة ال  دارخل اجلاملة مؤسسة إعالمية

بها بتخصصك 

الدقيق )إذاعة 

 وتلفزيون(

 اجملموع أرخرى

 % ك % ك % ك % ك % ك

اجلاملة

جاملة 

 الشارقة

جاملة 

عجمان

جاملة 

الغرير

اإلمجالي
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اجلن 

ذكر

أنثى

اإلمجالي

اجلنسية

إماراتي

عربي

اإلمجالي

 

لسابق املؤسسات اليت أجنـزت فيهـا الطـالب حمـل الدراسـة مسـاق التـدريب        يومح اجلدول ا

 امليداني وقد تبني ما يلي: 

% 81ملظ، طالب جاملة الشارقة أجنزوا مساق التدريب دارخل مؤسسة إعالمية بنسبة 

% للمؤسسة اإلعالمية 46.7% أما جاملة الغرير فكانت 83وأيضا يف جاملة عجمان بنسبة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلاملات الثالث من ملة كما تبني % دارخل اجلا45و 

حيث بلغت قيمة ارختبار  حيث ارختياره، للمؤسسة اليت أجنزوا فيها مساق التدريب امليداني

 . 1.15وهي أقل من  1.111وقيمة امللنوية  كرسكال وال  

% وأيضا 75المية بنسبة ملظ، طالب من الذكور أجنزوا مساق التدريب دارخل مؤسسة إع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث % كما تبني 64.3اإلناث بنسبة 

حيث بلغت قيمة  من حيث ارختياره، للمؤسسة اليت أجنزوا فيها مساق التدريب امليداني

 . 1.15وهي أكرب من  1.117وقيمة امللنوية  ارختبار مان ويتين 

% 65.1اإلماراتيني أجنزوا مساق التدريب دارخل مؤسسة إعالمية بنسبة ملظ، الطالب 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلماراتي % كما تبني 72.6وأيضا اللرب بنسبة 

حيث بلغت  واللربي من حيث ارختياره، للمؤسسة اليت أجنزوا فيها مساق التدريب امليداني

 . 1.15وهي أكرب من  1.276مة امللنوية وقي قيمة ارختبار مان ويتين 
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ختصص   -لطلبة االعالم  ةاملهنيتشكيل اهلوية يف  امليداني دور التدريب
   االذاعة والتلفزيون

 

 (: متوسط عدد ساعات التدريب يف املؤسسة7جدول رق، )

 جاملة الغرير جاملة عجمان جاملة الشارقة اجلاملة

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر النوع

متوسط عدد ساعات 

 التدريب

120 120 90 87 105 97 

ب يف املؤسسة للطالب حمل الدراسة يومح اجلدول السابق متوسط عدد ساعات التدري

 91والذكور من جاملة عجمان  121واإلناث  121حيث بلغ للذكور من جاملة الشارقة 

 . 97واإلناث  115والذكور من جاملة الغرير  87واإلناث 

(: مدى كفاية عدد ساعات التدريب لدى الطالب حمل الدراسة8جدول رق، )

 مدى كفاية عدد ساعات التدريب

اجملموعالرأيالنل،

%ك%ك%ك%ك

 

اجلاملة

جاملة 

الشارقة

جاملة 

عجمان

جاملة 

الغرير

اإلمجالي

اجلن 

ذكر

أنثى

اإلمجالي

اجلنسية

إماراتي

عربي

اإلمجالي
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(: مدى كفاية عدد ساعات التدريب لدى الطالب حمل الدراسة8جدول رق، )

 مدى كفاية عدد ساعات التدريب

موعاجملالرأيالنل،

%ك%ك%ك%ك

  

اجلاملة

جاملة 

الشارقة

جاملة 

عجمان

جاملة 

الغرير

اإلمجالي

اجلن 

ذكر
 

أنثى

اإلمجالي

اجلنسية

إماراتي

عربي

اإلمجالي

يومح اجلدول السابق مدى كفاية عدد ساعات التدريب لـدى الطـالب حمـل الدراسـة وقـد      

 تبني ما يلي: 

% ال 18.3% و 81.7الشارقة بنسبة كفاية عدد ساعات التدريب لدى ملظ، طالب جاملة 

% وبالنسبة لطالب جاملة عجمان فتكفي ساعات التدريب 18.3تكفي لديه، بنسبة 

% من الطالب 76.7% ال تكفي لديه،، أرخريًا جاملة الغرير فكانت 5% و 95لديه، بنسبة 

 % ال تكفي لديه،.  كما تبني وجود فروق ذات داللة16.7تكفي لديه، ساعات التدريب و 

إحصائية بني اجلاملات الثالث من حيث مدى كفاية عدد ساعات التدريب لدى الطالب 

 1وقيمة امللنوية  حمل الدراسة حيث بلغت قيمة ارختبار كرسكال وال  

 . 1.15وهي أقل من 
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ختصص   -لطلبة االعالم  ةاملهنيتشكيل اهلوية يف  امليداني دور التدريب
   االذاعة والتلفزيون

 

% وبالنسبة للإلناث 84.4كفاية عدد ساعات التدريب لدى ملظ، طالب الذكور بنسبة 

تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث من  %.  كما84.5بنسبة 

حيث مدى كفاية عدد ساعات التدريب لدى الطالب حمل الدراسة حيث بلغت قيمة 

 . 1.15وهي أكرب من  1وقيمة امللنوية   ارختبار مان ويتين 

% التكفـي  1.6% و 96.8كفاية عدد ساعات التدريب لدى ملظ، طـالب اإلمـاراتيني بنسـبة     

ــبة   ــبة لللـــرب بنسـ ــاعات التـــدريب و  77.8لـــديه،،  وبالنسـ % 19.7% تكفـــي لـــديه، عـــدد سـ

التكفـي لـديه،.  كمــا تـبني وجـود فــروق ذات داللـة إحصـائية بــني اإلمـاراتيني واللـرب مــن         

حيــث مــدى كفايــة عــدد ســاعات التــدريب لــدى الطــالب حمــل الدراســة حيــث بلغــت قيمــة     

 .1.15وهي أقل من  1.111وقيمة امللنوية   ارختبار مان ويتين 

 (: أسباب ارختيار طالب الدراسة للمؤسسة اليت تدربوا بها9جدول رق، )

   أسباب اإلرختيار

توصية من 

كليتك

توصية من أحد 

ملارفك

كانت رغبتك 

يف اإلرختيار

التطلع لللمل يف 

الؤسسة نفسها 

مستقباًل

ألن املؤسسة 
متتلك مسلة 
يدة يف وصورة ج
جمال 
ختصصك 
الدقيق

اجملموعأرخرى

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

  

اجلاملة

جاملة 

الشارقة

جاملة 

عجمان

جاملة 

الغرير

اإلمجالي

اجلن 

ذكر
 

ىأنث

اإلمجالي

اجلنسية

إماراتي

عربي

اإلمجالي
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يومح اجلدول السابق أسباب ارختيار طالب الدراسة للمؤسسة اليت تدربوا بها وقد تـبني مـا   

 يلي: 

% من الطالب ارختاروا املؤسسة اليت تدربوا بها بسبب 56.7شارقة بالنسبة لطالب جاملة ال

% كانت نتيجة لرغبة 6.7% نتيجة لتوصية من أحد امللارف، و 21.7توصية من الكلية، 

% ألن املؤسسة متتلك مسلة 3.3% للتطلع لللمل يف نف  املؤسسة مستقباًل و 8.3منه، و 

% 63.3رى، وبالنسبة جلاملة عجمان % ألسباب أرخ3.3وصورة جيدة يف جمال التخصص و 

% نتيجة 13.3من الطالب ارختاروا املؤسسة اليت تدربوا بها بسبب توصية من الكلية، 

% للتطلع لللمل يف نف  11% كانت نتيجة لرغبة منه، و 11.7لتوصية من أحد امللارف، و 

خصص، % ألن املؤسسة متتلك مسلة وصورة جيدة يف جمال الت1.7املؤسسة مستقباًل و 

% من الطالب ارختاروا املؤسسة اليت تدربوا بها بسبب توصية 36.7وبالنسبة جلاملة الغرير 

ة منه، و % كانت نتيجة لرغب25.1% نتيجة لتوصية من أحد امللارف، و 21.1من الكلية، 

% ألن املؤسسة متتلك مسلة وصورة 5% للتطلع لللمل يف نف  املؤسسة مستقباًل و 11.7

% ألسباب أرخرى كما تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية 1.7جيدة يف جمال التخصص و 

بني اجلاملات الثالث من حيث أسباب ارختيار طالب الدراسة للمؤسسة اليت تدربوا بها 

وهي أقل من  1.111، وقيمة امللنوية بار كروسكال ووال  حيث بلغت قيمة ارخت

1.15 . 

% منه، ارختاروا املؤسسة اليت تدربوا بها بسبب توصية من الكلية، 51بالنسبة للذكور 

% للتطلع 12.5% كانت نتيجة لرغبة منه، و 16.7% نتيجة لتوصية من أحد امللارف، و 16.7

% ألن املؤسسة متتلك مسلة وصورة جيدة يف جمال 4.2لللمل يف نف  املؤسسة مستقباًل و 

% منه، ارختاروا املؤسسة اليت تدربوا بها بسبب توصية من 54.8التخصص، واإلناث 

% 7.1% كانت نتيجة لرغبة منه، و 11.9% نتيجة لتوصية من أحد امللارف، و 21.2الكلية، 

تلك مسلة وصورة جيدة يف % ألن املؤسسة مت2.4للتطلع لللمل يف نف  املؤسسة مستقباًل و 

% ألسباب أرخرى. كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 3.6جمال التخصص، و

بني الذكور واإلناث من حيث أسباب ارختيار طالب الدراسة للمؤسسة اليت تدربوا بها 

وهي أكرب من  1.411، وقيمة امللنوية حيث بلغت قيمة ارختبار مان ويتين 

1.15 . 
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% منه، ارختاروا املؤسسة اليت تدربوا بها بسبب توصية من الكلية، 49.2نسبة للإلماراتي بال

% للتطلع 12.7% كانت نتيجة لرغبة منه، و 12.7% نتيجة لتوصية من أحد امللارف، و 17.5

% ألن املؤسسة متتلك مسلة وصورة جيدة يف جمال 6.3لللمل يف نف  املؤسسة مستقباًل و 

% منه، ارختاروا املؤسسة اليت تدربوا بها 53.8باب أرخرى، واللرب % ألس1.6التخصص، 

% كانت نتيجة 15.4% نتيجة لتوصية من أحد امللارف، و 18.8بسبب توصية من الكلية، 

% ألن املؤسسة متتلك 1.7% للتطلع لللمل يف نف  املؤسسة مستقباًل و 8.5لرغبة منه، و 

سباب أرخرى. كما تبني عدم وجود فروق % أل1.7مسلة وصورة جيدة يف جمال التخصص، و

ذات داللة إحصائية بني اإلماراتيني واللرب من حيث أسباب ارختيار طالب الدراسة 

، وقيمة امللنوية للمؤسسة اليت تدربوا بها حيث بلغت قيمة ارختبار مان ويتين 

 . 1.15وهي أكرب من  1.341

ة التدريب(: تقيي، الطالب حمل الدراسة لفرت11جدول رق، )

التقيي،

 اجملموع الرأي بال فائدة قليلة الفائدة مفيدة مفيدة جدًا

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

 

اجلاملة

جاملة 

الشارقة

 

جاملة 

عجمان

39 65.0% 14 23.3% 6 10.0% 1 1.7% 0 0.0% 60 100.0% 

جاملة 

الغرير

اإلمجالي

اجلن 

ذكر

أنثى

اإلمجالي

اجلنسية

إماراتي

عربي

اإلمجالي
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 يومح اجلدول السابق تقيي، الطالب حمل الدراسة لفرتة التدريب وقد تبني ما يلي: 

% من الطالب كان تقييمه، لفرتة التدريب بأنها  78.بالنسبة لطالب جاملة الشارقة 

% من   65% قليلة الفائدة ، وبالنسبة جلاملة عجمان مفيدة، و  مفيدة جدًا،

%  مفيدة، و  الطالب كان تقييمه، لفرتة التدريب بأنها مفيدة جدًا، و 

% من الطالب ارختاروا املؤسسة 56.7بالفائدة.   وبالنسبة جلاملة الغرير  1.7قليلة الفائدة و 

% 1.7% نتيجة لتوصية من أحد امللارف، و 38.3من الكلية،  اليت تدربوا بها بسبب توصية

% ألسباب أرخرى كما تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية 3.3كانت نتيجة لرغبة منه، و 

بني اجلاملات الثالث من حيث تقيي، الطالب حمل الدراسة لفرتة التدريب حيث بلغت قيمة 

 . 1.15وهي أقل من  1.138، وقيمة امللنوية ارختبار كروسكال ووال  

% 21.8% من الطالب كان تقييمه، لفرتة التدريب بأنها مفيدة جدًا، 77.1بالنسبة للذكور 

% من الطالب ارختاروا املؤسسة اليت 54.8% قليلة الفائدة وبالنسبة لإلناث 2.1مفيدة، و 

% 7.1% نتيجة لتوصية من أحد امللارف، و 34.5تدربوا بها بسبب توصية من الكلية، 

% ألسباب أرخرى كما تبني وجود فروق 2.4% بال فائدة و1.2كانت نتيجة لرغبة منه، و 

ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث من حيث تقيي، الطالب حمل الدراسة لفرتة 

وهي أقل  1.111، وقيمة امللنوية التدريب حيث بلغت قيمة ارختبار مان ويتين 

 . 1.15من 

% 25.4% من الطالب كان تقييمه، لفرتة التدريب بأنها مفيدة جدًا، 73راتيني بالنسبة لإلما

% من الطالب ارختاروا املؤسسة اليت 63.2% قليلة الفائدة وبالنسبة لللرب 1.6مفيدة، و 

% كانت 6% نتيجة لتوصية من أحد امللارف، و 28.2تدربوا بها بسبب توصية من الكلية، 

% ألسباب أرخرى كما تبني عدم وجود فروق ذات 1.7فائدة و % بال1.9نتيجة لرغبة منه، و 

داللة إحصائية بني اجلاملات الثالث من حيث تقيي، الطالب حمل الدراسة لفرتة التدريب 

 . 1.15وهي أقل من  1.123، وقيمة امللنوية حيث بلغت قيمة ارختبار مان ويتين 
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 سة على تطوير مهارات الطالب(: مدى تأثري التدريب يف املؤس11جدول رق، )

  مدى التأثري

بشكل  بشكل كبري

متوسط

بشكل 

حمدود

مل يؤثر 

مطلقا

اجملموعالرأي

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

 

اجلاملة

جاملة 

الشارقة

11

جاملة 

مانعج

58131

جاملة 

الغرير

اإلمجالي

اجلن 

ذكر
Mann-

Whitney U 

أنثى

اإلمجالي

اجلنسية

إماراتي

عربي

اإلمجالي

يومح اجلدول مـدى تـأثري التـدريب يف املؤسسـة علـى تطـوير مهـارات الطـالب وقـد تـبني مـا            

 يلي: 

، بشكل كبري، % من الطالب تأثرت مهاراته بالنسبة لطالب جاملة الشارقة 

مل يؤثر مطلقًا  11% بشكل حمدوود و8.3تأثرت بشكل متوسط، و  

   31.3 من الطالب تأثرت مهاراته، بشكل كبري،   58 وبالنسبة جلاملة عجمان 

% من 63.3% بشكل حمدوود وبالنسبة جلاملة الغرير 1.7تأثرت بشكل متوسط، و 

% بشكل 3.3تأثرت بشكل متوسط، و % 31الطالب تأثرت مهاراته، بشكل كبري، 

% مل يبدوا برأيه، كما تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلاملات 3.3حمدوود و 
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الثالث من حيث مدى تأثري التدريب يف املؤسسة على تطوير مهارات الطالب حيث بلغت 

 . 1.15وهي أقل من  1.113، وقيمة امللنوية قيمة ارختبار كروسكال ووال  

% تأثرت بشكل 21.8% من الطالب تأثرت مهاراته، بشكل كبري، 76.1بالنسبة للذكور 

% من الطالب تأثرت مهاراته، 61.7% بشكل حمدوود وبالنسبة لإلناث 3.1متوسط، و 

% مل يؤثر 2.4% بشكل حمدوود و 6% تأثرت بشكل متوسط، و 28.6بشكل كبري، 

جود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور % مل يبدوا برأيه، كما تبني و2.4مطلقًا و

واإلناث من حيث مدى تأثري التدريب يف املؤسسة على تطوير مهارات الطالب حيث بلغت 

 . 1.15وهي أقل من  1.117، وقيمة امللنوية قيمة ارختبار مان ويتين 

ت بشكل % تأثر22.2% من الطالب تأثرت مهاراته، بشكل كبري، 73بالنسبة لإلماراتيني 

ً  وبالنسبة لللرب 4.8متوسط، و  % من الطالب تأثرت مهاراته، 66.7% بشكل حمدوود

% مل يؤثر 1.7% بشكل حمدوود و4.3% تأثرت بشكل متوسط، و 25.6بشكل كبري، 

% مل يبدوا برأيه، كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 1.7مطلقًا و 

ثري التدريب يف املؤسسة على تطوير مهارات الطالب اإلماراتيني واللرب من حيث مدى تأ

وهي أكرب من  1.341، وقيمة امللنوية حيث بلغت قيمة ارختبار مان ويتين 

1.15 . 

(:األهداف اليت يرى الطالب حمل الدراسة أن التدريب يف املؤسسة حققها هل،12جدول رق، )

لك األهداف اليت ترى أن التدريب يف املؤسسة حققها

تطوير فه، حمتوى 

 املادة اإلعالمية

تطوير املهارات 

 الفنية

زيادة الثقة 

 بالنف 

إكتساب مهارات 

 جديدة

اإلمجالي أرخري

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

  

اجلاملة

جاملة 

الشارقة

 

لة جام

عجمان

جاملة 

الغرير

اإلمجالي
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اجلن 

ذكر

أنثى

اإلمجالي

اجلنسية

إماراتي

عربي

اإلمجالي

الطـالب حمـل الدراسـة أن التـدريب يف      ى( األهـداف الـيت يـر   8رقـ، )  يومح اجلـدول السـابق  

 املؤسسة حققها هل، وقد تبني ما يلي: 

األهداف تطوير فه، حمتوى املادة اإلعالمية، زيادة  بالنسبة لطالب جاملة الشارقة كانت

الثقة بالنف ، إكتساب مهارات جديدة، تطوير املهارات الفنية، أرخرى على الرتتيب 

وبالنسبة جلاملة عجمان تطوير فه، حمتوى املادة اإلعالمية، إكتساب مهارات جديدة، 

تيب، وبالنسبة جلاملة الغرير تطوير املهارات الفنية، زيادة الثقة بالنف ، أرخرى على الرت

إكتساب مهارات جديدة، زيادة الثقة بالنف ، تطوير املهارات الفنية، تطوير فه، حمتوى 

املادة اإلعالمية، أرخرى على الرتتيب. كما أنه اليوجد ارختالف ذو داللة إحصائية بني 

 2ت قيمة كاطالب اجلاملات الثالثة يف ارختياره، لألهداف احملققة من التدريب حيث بلغ

  .  1.15وهي أكرب من  1.179وقيمة امللنوية  16.775

بالنسبة للذكور كانت األهداف تطوير فه، حمتوى املادة اإلعالمية، زيادة الثقة بالنف ، 

تطوير املهارات الفنية، إكتساب مهارات جديدة، أرخرى على الرتتيب وبالنسبة لإلناث 

ساب مهارات جديدة، تطوير املهارات الفنية، تطوير فه، حمتوى املادة اإلعالمية، إكت

زيادة الثقة بالنف ، أرخرى على الرتتيب. كما أنه اليوجد ارختالف ذو داللة إحصائية بني 

 6.515 2الذكور واإلناث يف ارختياره، لألهداف احملققة من التدريب حيث بلغت قيمة كا

  .  1.15وهي أكرب من  1.261وقيمة امللنوية 

اتيني كانت األهداف زيادة الثقة بالنف ، إكتساب مهارات جديدة، تطوير بالنسبة لإلمار

فه، حمتوى املادة اإلعالمية، تطوير املهارات الفنية، أرخرى على الرتتيب وبالنسبة لللرب 

تطوير فه، حمتوى املادة اإلعالمية، إكتساب مهارات جديدة، تطوير املهارات الفنية، 

الرتتيب. كما أنه اليوجد ارختالف ذو داللة إحصائية بني زيادة الثقة بالنف ، أرخرى على 



 
 

 
 

220 

 2اإلماراتيني واللرب يف ارختياره، لألهداف احملققة من التدريب حيث بلغت قيمة كا

 .  1.15وهي أكرب من  1.281وقيمة امللنوية  6.266

، مساق التدريب امليداني(: املهارات اليت يكتسبها الطلبة يف ختصص اإلذاعة والتلفزيون قبل إجنازه13جدول رق، )

املهارات املكتسبة

الكتابة 

اإلرخبارية 

لإلذاعة 

والتلفزيون

اإلرخراج 

التلفزيوني

اإللقاء 

والتقدي، 

الرباجمي

التصوير 

التلفزيوني

املونتاج 

التلفزيوني

اجملموعأرخرى

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

  

اجلاملة

جاملة 

الشارقة

جاملة 

عجمان

جاملة 

الغرير

اإلمجالي

اجلن 

ذكر

أنثى

اإلمجالي

اجلنسية

إماراتي

عربي

اإلمجالي
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املهارات اليت يكتسبها الطلبة يف ختصص اإلذاعة  (13رق، )دول السابق يومح اجل

والتلفزيون قبل إجنازه، مساق التدريب امليداني، أي مبلنى آرخر الطلبة الذين مل يتلقوا 

 تدريبات يف املؤسسات اإلعالمية.

 وقد تبني مايلي:  

يداني، جاءت املهارات بالنسبة لطالب جاملة الشارقة الذين مل ينجزوا مساق التدريب امل

املكتسبة يف الكتابة اإلرخبارية لإلذاعة والتلفزيون، اإللقاء والتقدي، الرباجمي، اإلرخراج 

التلفزيوني، التصوير التلفزيوني، املونتاج التلفزيوني، أرخرى على الرتتيب و بالنسبة لطالب 

والتلفزيون،  جاملة عجمان جاءت املهارات املكتسبة يف الكتابة اإلرخبارية لإلذاعة

اإلرخراج التلفزيوني، اإللقاء والتقدي، الرباجمي، التصوير التلفزيوني، املونتاج التلفزيوني، 

أرخرى على الرتتيب و بالنسبة لطالب جاملة الغرير جاءت املهارات املكتسبة الكتابة 

إلرخراج اإلرخبارية لإلذاعة والتلفزيون، اإللقاء والتقدي، الرباجمي، التصوير التلفزيوني، ا

التلفزيوني، املونتاج التلفزيوني، أرخرى على الرتتيب. كما أنه يوجد ارختالف ذو داللة 

إحصائية بني طالب اجلاملات الثالثة يف ارختياره، املهارات املكتسبة حيث بلغت قيمة 

 . 1.15وهي أقل من  1.113وقيمة امللنوية  29.815 2كا

، الكتابة اإلرخبارية لإلذاعة والتلفزيونبالنسبة للذكور جاءت املهارات املكتسبة يف 

، املونتاج التلفزيوني، التصوير التلفزيوني، اإللقاء والتقدي، الرباجمي، اإلرخراج التلفزيوني

اإللقاء ،  الكتابة اإلرخبارية لإلذاعة والتلفزيون، على الرتتيب وبالنسبة لإلناث أرخرى

. أرخرى، املونتاج التلفزيوني، تلفزيونيالتصوير ال، اإلرخراج التلفزيوني، والتقدي، الرباجمي

كما أنه اليوجد ارختالف ذو داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف ارختياره، للمهارات 

 .  1.15وهي أكرب من  1.597وقيمة امللنوية  4.591 2املكتسبة حيث بلغت قيمة كا

ارية لإلذاعة الكتابة اإلرخببالنسبة للطلبة اإلماراتيني جاءت املهارات املكتسبة يف 

،  أرخرى، التصوير التلفزيوني، اإلرخراج التلفزيوني، اإللقاء والتقدي، الرباجمي، والتلفزيون

، اإللقاء والتقدي، الرباجمي، الكتابة اإلرخبارية لإلذاعة والتلفزيونوبالنسبة للطلبة اللرب 

أنه اليوجد  . كماأرخرى، املونتاج التلفزيوني، التصوير التلفزيوني، اإلرخراج التلفزيوني

ارختالف ذو داللة إحصائية بني اإلماراتيني واللرب يف ارختياره، للمهارات املكتسبة حيث 

 .  1.15وهي أكرب من  1.185وقيمة امللنوية  11.112 2بلغت قيمة كا
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مساهمة الطالب يف االنتاج اإلعالمي رخالل فرتة التدريب امليداني  طبيلة (:14جدول رق، )

طالبال عناصر مساهمة

إعداد وتقدي، حترير أرخبار

برنامج إذاعي أو 

تلفزيوني

إنتاج برنامج 

إذاعي أو 

تلفزيوني

اإلمجاليأرخرى

%ك%ك%ك%ك%ك

 

 

اجلاملة

جاملة 

الشارقة

 

جاملة 

عجمان

جاملة 

الغرير

اإلمجالي

اجلن 

ذكر

أنثى

اإلمجالي

اجلنسية

إماراتي

عربي

اإلمجالي

ابق ماأسه، به طالب جاملة الشارقة وعجمان والغرير رخالل فرتة يومح اجلدول الس

التدريب امليداني وقد تساوى ترتيب عناصر املساهمة بالنسبة لطالب اجلاملات الثالثة على 

النحو التالي إعداد وتقدي، برنامج إذاعي أو تلفزيوني، حترير أرخبار، إنتاج برنامج إذاعي 

ارختالف ذو داللة إحصائية بني طالب اجلاملات الثالثة  أو تلفزيوني، أرخرى. كما أنه يوجد

وهي  1.136وقيمة امللنوية  16.516 2يف ارختياره، للناصر املساهمة حيث بلغت قيمة كا

  .  1.15أقل من 

وبالنسبة ملا أسه، به الذكور إعداد وتقدي، برنامج إذاعي أو تلفزيوني، حترير أرخبار،  

، أرخرى أما اإلناث حترير أرخبار، إعداد وتقدي، برنامج إنتاج برنامج إذاعي أو تلفزيوني

إذاعي أو تلفزيوني، إنتاج برنامج إذاعي أو تلفزيوني، أرخرى. كما أنه اليوجد ارختالف ذو 
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 2داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف ارختياره، للناصر املساهمة حيث بلغت قيمة كا

   .1.15وهي أكرب من  1.195وقيمة امللنوية  7.911

وبالنسبة للإلماراتيني حترير أرخبار، إعداد وتقدي، برنامج إذاعي أو تلفزيوني، إنتاج برنامج 

إذاعي أو تلفزيوني، أرخرى واللرب إعداد وتقدي، برنامج إذاعي أو تلفزيوني، حترير 

أرخبار، إنتاج برنامج إذاعي أو تلفزيوني، أرخرى. كما أنه اليوجد ارختالف ذو داللة 

 2ماراتيني واللرب يف ارختياره، للناصر املساهمة حيث بلغت قيمة كاإحصائية بني اإل

 .  1.15وهي أكرب من  1.626وقيمة امللنوية  2.615

(: مدى إسهام التدريب يف تطوير رخطط الطالب لتنفيذ مشروع التخرج15جدول رق، )

مدى اإلسهام

أسه، بشكل 

كبري يف تطوير 

رخططي لتنفيذ 

مشروع خترجي

 حد ما يف أسه، إىل

تطوير رخططي 

لتنفيذ مشروع 

خترجي

مل يسه، يف تطوير 

رخططي لتنفيذ 

مشروع خترجي

 اجملموع

%ك%ك%ك%ك

 

اجلاملة

جاملة 

الشارقة

جاملة 

عجمان

جاملة 

الغرير

اإلمجالي

اجلن 

ذكر

أنثى

اإلمجالي

اجلنسية

إماراتي

عربي

اإلمجالي
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ب جاملة الشارقة حيث يومح اجلدول السابق مدى إسهام التدريب يف تطوير رخطط طال

%، أسه، 51كانت أسه، بشكل كبري يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع خترجي بنسبة 

%، مل يسه، يف تطوير 31إىل حد ما يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع خترجي بنسبة 

أسه، بشكل كبري يف %. وجاملة عجمان 21رخططي لتنفيذ مشروع خترجي على الرتتيب 

أسه، إىل حد ما يف تطوير رخططي %،  81بنسبة  خترجيتطوير رخططي لتنفيذ مشروع 

 مل يسه، يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع خترجي%، 16.7بنسبة  لتنفيذ مشروع خترجي

 أسه، بشكل كبري يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع خترجي%، وجاملة الغرير 3.3بنسبة 

مل %، 43.3نسبة ب أسه، إىل حد ما يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع خترجي%، 48.3بنسبة 

%. كما تبني وجود فروق ذات 11.6بنسبة  يسه، يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع خترجي

 داللة إحصائية بني اجلاملات الثالثة حيث بلغت قيمة إرختبار كروسكال وال  

 . 1.15وهي أقل من  1.111وقيمة امللنوية 

مشروع خترجي بنسبة وبالنسبة للذكور أسه، بشكل كبري يف تطوير رخططي لتنفيذ 

%، مل يسه، 27.1%، أسه، إىل حد ما يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع خترجي بنسبة 64.6

أسه، %. وبالنسبة لإلناث 13.1يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع خترجي على الرتتيب 

أسه، إىل حد ما %،  53.6بنسبة  بشكل كبري يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع خترجي

مل يسه، يف تطوير رخططي لتنفيذ %، 33.3بنسبة  فيذ مشروع خترجييف تطوير رخططي لتن

%. كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 13.1بنسبة  مشروع خترجي

وهي أكرب  1.119وقيمة امللنوية  واإلناث حيث بلغت قيمة إرختبار مان ويتين 

 . 1.15من 

ري يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع خترجي بنسبة وبالنسبة لإلماراتيني أسه، بشكل كب

%، مل يسه، 34.9%، أسه، إىل حد ما يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع خترجي بنسبة 58.7

أسه، بشكل %. وبالنسبة لللرب 6.3يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع خترجي على الرتتيب 

د ما يف تطوير أسه، إىل ح%،  59.8بنسبة  كبري يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع خترجي

مل يسه، يف تطوير رخططي لتنفيذ مشروع %، 27.4بنسبة  رخططي لتنفيذ مشروع خترجي

%. كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث 12.8بنسبة  خترجي
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وهي أكرب من  1وقيمة امللنوية  حيث بلغت قيمة إرختبار مان ويتين 

1.15 . 

 (: تقيي، الطالب ملدى إهتمام ودع، إدارة املؤسسة اليت تدربوا بها16جدول رق، )

  مستوى التقيي،

اإلمجاليالرأي اليوجدقليلمرميمرمي جدًا

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

اجلاملة

جاملة 

الشارقة

 

 

جاملة 

عجمان

جاملة 

الغرير

اإلمجالي

اجلن 

ذكر

أنثى

اإلمجالي

اجلنسية

إماراتي

عربي

اإلمجالي

يومح اجلدول تقيي، الطالب ملدى إهتمام ودع، إدارة املؤسسة اليت تدربوا بها وقد تبني ما 

 يلي: 

الث من حيث تقيي، الطالب وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلاملات الث .1

.ملدى إهتمام ودع، إدارة املؤسسة اليت تدربوا بها

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث من حيث مدى تقيي،  .2

.الطالب ملدى إهتمام ودع، إدارة املؤسسة اليت تدربوا بها
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، الطالب وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلماراتي واللربي من حيث تقيي .3

 . ملدى إهتمام ودع، إدارة املؤسسة اليت تدربوا بها

 أه، التطورات اليت تطرأ على الطلبة بلد إجناز املساق (: 17جدول رق، )

  اليت اتفقت عينة الطلبة املبحوثني عليها  أه، التطورات

تلزيز قدراتك يف 

نفسك

إكتساب مهارات 

تؤهلك الولوج 

لسوق اللمل

إكتشاف بلض 

اط القوة يف نق

مهاراتك

اإلمجاليأرخرى

 % ك % ك % ك % ك % ك

 

اجلاملة

جاملة 

الشارقة

جاملة 

عجمان

جاملة 

الغرير

اإلمجالي

اجلن 

ذكر

أنثى

اإلمجالي

اجلنسية

اتيإمار

عربي

اإلمجالي

 

يومح اجلدول السابق أه، التطورات اليت تطرأ على الطلبة بلد إجناز املساق التدرييب   

تفقت عينة الطلبة املبحوثني عليها، وقد جاءت متساوية يف اجلاملات الثالث وبني واليت ا

الذكور واإلناث وأيضًا بني اإلماراتي واللربي على الرتتيب التالي تلزيز قدراتك يف 

نفسك، إكتشاف بلض نقاط القوة يف مهاراتك، إكتساب مهارات تؤهلك الولوج لسوق 

تالف ذو داللة إحصائية بني طالب اجلاملات الثالثة يف اللمل، أرخرى. كما أنه اليوجد ارخ

ارختياره، أه، التطورات اليت تطرأ على الطلبة بلد إجناز املساق التدرييب حيث بلغت قيمة 
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. و اليوجد ارختالف ذو داللة 1.15وهي أكرب من  1.762وقيمة امللنوية  4.958 2كا

رات اليت تطرأ على الطلبة بلد إجناز إحصائية بني الذكور واإلناث يف ارختياره، أه، التطو

. و 1.15وهي أكرب من  1.842وقيمة امللنوية  1.411 2املساق التدرييب حيث بلغت قيمة كا

اليوجد ارختالف ذو داللة إحصائية بني اإلماراتيني واللرب يف ارختياره، أه، التطورات اليت 

وقيمة امللنوية  1.391 2كاتطرأ على الطلبة بلد إجناز املساق التدرييب حيث بلغت قيمة 

              .        1.15وهي أكرب من  1.983

التدريب امليداني(:  الصلوبات وامللوقات احلقيقية اليت يواجهها الطالب يف 18جدول رق، )

اليت اتفقت عينة الطلبة املبحوثني عليها الصلوبات

ملف مستوى 

 التدريب

الرتكيز على 

اجلوانب النظرية 

 ون اللمليةد

عدم تناسب مفردات 

التدريب أو 

التجهيزات مع الواقع 

 احلقيقي

عدم قدرة كليتك 

على استيلاب 

مهاراتك واإلستفادة 

 منها

اجملموع أرخرى

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

 

اجلاملة

جاملة 

الشارقة

19

جاملة 

عجمان

19

جاملة 

الغرير

اإلمجالي

اجلن 

ذكر

أنثى

اإلمجالي

اجلنسية

إماراتي

عربي

اإلمجالي
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يومح اجلدول السابق الصلوبات وامللوقات احلقيقية اليت اتفقت عينة الطلبة املبحوثني   

عليها، واليت يواجهها الطالب يف التدريب امليداني بالنسبة جلاملة الشارقة ملف مستوى 

عدم تناسب %، 47.9 رية دون اللمليةالرتكيز على اجلوانب النظ%، 51.1التدريب بنسبة 

عدم قدرة كليتك على %، 28.6 مفردات التدريب أو التجهيزات مع الواقع احلقيقي

%. واألمر ذاته بالنسبة  لطالب جاملة 14.3بنسبة  استيلاب مهاراتك واإلستفادة منها

%، 111بة بنس الرتكيز على اجلوانب النظرية دون اللمليةعجمان. وبالنسبة جلاملة الغرير 

عدم تناسب مفردات التدريب أو التجهيزات مع الواقع %. 33.3بنسبة  ملف مستوى التدريب

كما أنه اليوجد ارختالف ذو داللة إحصائية بني طالب اجلاملات الثالثة يف  احلقيقي

التدريب امليداني حيث وامللوقات احلقيقية اليت يواجهها الطالب يف ارختياره، للصلوبات 

  .  1.15وهي أكرب من  1.311وقيمة امللنوية  4.881 2ابلغت قيمة ك

الرتكيز على اجلوانب النظرية %، 111بنسبة  ملف مستوى التدريبوبالنسبة للذكور    

بنسبة  الرتكيز على اجلوانب النظرية دون اللملية%، واإلناث 33.3بنسبة  دون اللملية

فردات التدريب أو التجهيزات عدم تناسب م%، 28.6بنسبة  ملف مستوى التدريب%، 71.4

عدم قدرة كليتك على استيلاب مهاراتك واإلستفادة %، 28.6بنسبة  مع الواقع احلقيقي

%. كما أنه اليوجد ارختالف ذو داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف 14.3بنسبة  منها

اني حيث التدريب امليدوامللوقات احلقيقية اليت يواجهها الطالب يف ارختياره، للصلوبات 

  .  1.15وهي أكرب من  1.131وقيمة امللنوية  7.113 2بلغت قيمة كا

ملف %، 111بنسبة  الرتكيز على اجلوانب النظرية دون اللمليةوبالنسبة لإلماراتيني    

الرتكيز على %، 51بنسبة  ملف مستوى التدريب% واللربي 51بنسبة  مستوى التدريب

عدم تناسب مفردات التدريب أو التجهيزات مع %، 51 بنسبة اجلوانب النظرية دون اللملية

 عدم قدرة كليتك على استيلاب مهاراتك واإلستفادة منها%، 25بنسبة  الواقع احلقيقي

%. كما أنه اليوجد ارختالف ذو داللة إحصائية بني اإلماراتيني واللرب يف 12.5بنسبة 

التدريب امليداني حيث لب يف وامللوقات احلقيقية اليت يواجهها الطاارختياره، للصلوبات 

 .  1.15وهي أكرب من  1.632وقيمة امللنوية  2.569 2بلغت قيمة كا
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مساهمة التدريب يف الكلية واملؤسسة اليت تدرب فيها يومح اجلدول السابق مدى   

 : ل وتنمية مهاراته،  الطالب على حتفيزه، لللمل على تأهيله، املهين وصق

% أكدوا عدم 18.3لطالب أكدوا مساهمة التدريب و ا% من 75بالنسبة جلاملة الشارقة   

% أكدوا مساهمة التدريب و 91.7% ال رأي هل، وبالنسبة جلاملة عجمان 6.7املساهمة و 

% أكدوا مساهمة 81.7% الرأي هل، وبالنسبة جلاملة الغرير 6.7% مل يساه،، و 1.7

 % الرأي هل،. 5% أكدوا عدم املساهمة، 13.3ريب، التد

مساهمة التدريب يف الكلية واملؤسسة اليت تدرب فيها الطالب على حتفيزه، لللمل على تأهيله، املهين وصقل وتنمية (: مدى 19جدول رق، )

مهاراته،

 مساهمة التدريبمدى 

اجملموعالرأيالنل،

%ك%ك%ك%ك

 

اجلاملة

جاملة 

الشارقة

45 75.0% 11 18.3% 4 6.7% 60 100.0% 5.128 .077 

جاملة 

عجمان

55 91.7% 1 1.7% 4 6.7% 60 100.0% 

جاملة 

الغرير

49 81.7% 8 13.3% 3 5.0% 60 100.0% 

 %100.0 180 %6.1 11 %11.1 20 %82.8 149اإلمجالي

اجلن 

ذكر

81 84.4% 10 10.4% 5 5.2% 96 100.0% 

 532. 3889.000 %100.0 84 %7.1 6 %11.9 10 %81.0 68أنثى

 %100.0 180 %6.1 11 %11.1 20 %82.8 149اإلمجالي

اجلنسية

إماراتي

50 79.4% 9 14.3% 4 6.3% 63 100.0% 

 401. 3501.500 %100.0 117 %6.0 7 %9.4 11 %84.6 99عربي

 %100.0 180 %6.1 11 %11.1 20 %82.8 149اإلمجالي
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مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلاملات الثالث من حيث كما تبني عدم   

مساهمة التدريب يف الكلية واملؤسسة اليت تدرب فيها الطالب حيث بلغت قيمة ارختبار 

 .1.15وهي أكرب من  1.17وقيمة امللنوية  5.128كرسكال وال  

% أكدوا عدم 11.4لطالب أكدوا مساهمة التدريب و ا% من 84.4 للذكوربالنسبة    

% مل 11.9% أكدوا مساهمة التدريب و 81لإلناث % ال رأي هل، وبالنسبة 5.2املساهمة و 

الذكور وجود فروق ذات داللة إحصائية بني كما تبني عدم  % الرأي هل،.7.1يساه،، و 

ريب يف الكلية واملؤسسة اليت تدرب فيها الطالب مدى مساهمة التدمن حيث  واإلناث

أكرب من وهي1.532وقيمة امللنوية   حيث بلغت قيمة ارختبار مان ويتين 

1.15. 

% أكدوا عدم 14.3لطالب أكدوا مساهمة التدريب و ا% من 97.4 لإلماراتينيبالنسبة     

% مل 9.4دوا مساهمة التدريب و % أك84.6لإلناث % ال رأي هل، وبالنسبة 6.3املساهمة و 

اإلماراتيني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني كما تبني عدم % الرأي هل،. 6يساه،، و 

مدى مساهمة التدريب يف الكلية واملؤسسة اليت تدرب فيها الطالب من حيث واللرب 

ن أكرب موهيوقيمة امللنوية    حيث بلغت قيمة ارختبار مان ويتين 

1.15. 

:  ارختبار فرمية الدراسة

يف ) جمتمع البحث(  طالب اجلاملات الثالثةلنتائج حتليل إجابات وجود  داللة إحصائية  

مساقات : دراسة من رخالل  كلياته،التأكيد على ارختياره، املهارات املكتسبة يف 

قدي، الرباجمي، الكتابة اإلرخبارية لإلذاعة والتلفزيون، اإلرخراج التلفزيوني، اإللقاء والت

وبلغ ملدل نسبة الطلبة الذين وافقوا على انه، املونتاج التلفزيوني،  التصوير التلفزيوني،

% 81اكتسبوا مهارات فنية من رخالل مساقات الكلية يف ختص اإلذاعة والتلفزيون مبلدل 

 1.113وقيمة امللنوية  29.815 2بلغت قيمة كامن أعداد عينة الطلبة املبحوثني، وبالتالي 

 .  1.15وهي أقل من 
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 االستنتاجات :
 : يف موء نتائج الدراسة ميكن التوصل إىل االستنتاجات التالية

وجود تباين يف اداء الطلبة لالستبانة يف عامل أهمية التدريب بالنسبة هل، حيث تكرر  

يف اكثر من نص يف االستبانة بصيغ خمتلفة . 

طلبة  اللة إحصائية يف امللوقات اليت تواجهأثبتت الدراسة عدم وجود فروق ذات د 

.ملتغري اجلن  بالنسبةالتدريب اللملي 

لمؤسسة ل لبةالط عملية إرختيارأثبتت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  

بسبب توصية من ، اذ أن النسبة االكرب منه، تدربوا يف املؤسسات اليت تدربوا بها

. الكلية

ملظ، حماور االستبانة بالنسبة  وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أثبتت الدراسة عدم 

تقيي، الطالب ملدى إهتمام ملتغري اجلنسية )عربي ، امارتي( إال يف حمور واحد هو 

 .  ودع، إدارة املؤسسة اليت تدربوا بها

أثبتت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلاملات الثالث من حيث تقيي،  

 بالنسبة للطلبة اللرب. ملدى إهتمام ودع، إدارة املؤسسة اليت تدربوا بها الطالب

أن هنالك نسبة من الطلبة أجنزوا مساق التدريب امليداني يف مؤسسات أثبتت الدراسة  

ال عالقة هلا بتخصصه،  )االذاعة والتلفزيون( .

يف  وجود إرختالف كبري يف متوسط عدد ساعات التدريب للطلبةأثبتت الدراسة  

املؤسسات يف مساق التدريب امليداني يف اجلاملات حمل الدراسة. 

اجلاملات رخالل فرتة اجنازه، ملساق التدريب امليداني جاءت يف  طلبة ملظ، إسهامات 

إعداد وتقدي، برنامج تلفزيوني، حترير  :على النحو التاليجمال االنتاج التلفزيوني، و

ني، أرخرى.، إنتاج برنامج تلفزيوللتلفزيون أرخبار

عدم وجود حوافز وملايري تنافسية حتث وتشجع الطالب على التفوق يف مساق التدريب  

امليداني.

يواجه الطلبة اللديد من الصلوبات وامللوقات رخالل التدريب امليداني، منها ما يتللق  

باملشرف امليداني واملشرف االكادميي وأرخرى تتللق بواقع وموقع املؤسسة اليت يتدرب 

الطلبة . فيها
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يساه، التدريب امليداني يف الكلية واملؤسسة يف تأهيله، املهين وتشكيل هويته،  

. فه، حمتوى املادة اإلعالميةقدراته، على تطوير املهنية وتنمية مهاراته، و

تلزيز قدراته، بأنفسه،، وإكتشاف بلض نقاط القوة  التدريب امليداني يساعده، يف 

يف مهاراته،. 

 الدراسة احلالية بأهدافها ونتائج الدراسات السابقة: عالقة نتائج 

يف البداية متت االستفادة من الدراسات السابقة يف ملرفة طبيلة جمال "التدريب  

الت املثرية للجدل. كما متت ابشكل أكثر تفصيال حيث أنه يلترب من اجمل امليداني"

حثية وتساؤالت الدراسة السابقة أيضا يف بلورة املشكلة الب االستفادة من الدراسات

على املتغريات اليت كانت مستخدمة وكيف  بشكل أكثر تفصيال من رخالل التلرف

 متت صياغة التساؤالت اليت تقي  تلك املتغريات.

حتققت أهداف الدراسة احلالية بلد أن متكن الباحث من التوصل اىل النتائج وعدد  

اف الدراسة احلالية ونتائجها من االستنتاجات ، فأصبح ما يشبه التكامل بني أهد

واالتفاق مع بلض نتائج الدراسات االسبقة السيما اللربية منها. 

هناك اتفاق مابني نتائج الدراسة احلالية وبلض نتائج الدراسات السابقة وعلى وجه  

 وعمق وحدة إشكالية التدريب االذاعي لدى طلبة كليات االعالم، اخلصوص يف 

تدرب يف احلصول على فرص أفضل مما هي عليه رخالل مرورة متكني الطالب امل

.فرتة إجراء الدراسات

مل تومح أو تضع مقرتحات أو حلول ختتلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة اليت   

أو نتائج باإلمكان تلميمها بغية حتقيق الفائدة يف رس، مالمح رخطوات حقيقية لتجاوز 

من الكليات وحماكاة ميدان ممارسة املهنة  يف عدد أزمة التدريب امليداني من جوانب

 . بشكله االحرتايف 

االساليب املتبلة، االجواء واملناخ الللمي الدراسات السابقة التلليق على أغفلت  

والتطبيقي، مستوى البنى التحتية املتوفرة لتحقيق التأهيل وكسب املهارات الالزمة، 

مدى إرتباط هرت الدراسة احلالية أظ –. لتدريبا للطلبة يف الفرص الكافيةإتاحة 

ومناهجه مبواءمة سوق اللمل وتلبية حاجاته  والتلفزيوني عالقة التدريب االذاعي

. احلقيقية الواقلية
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سبل  جياداقرتح الباحث عددا من التوصيات اليت ميكن ان يشكل بلضها حماولة إل 

املات واملؤسسات عالقة وامحة وآلية مرنة يت، وفقها التنسيق بني اجل خبلقكفيلة 

احلصول على فرص  ختصص االذاعة والتلفزيوناإلعالمية تضمن جلميع طالب 

. يف القنوات ذات اللالقة  التدريب

ومحت الدراسة احلالية ملف االمكانيات املادية والبنى التحتية التقنية اجلاملية  

باملقارنة مع املؤسسات اإلعالمية.

االسبقة على مرورة بلورة برنامج وامح وحمدد  تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات 

ألهداف التدريب اللملي لطلبة ختصص اإلذاعة والتلفزيون والتخصصات األرخرى 

القريبة من هذا التخصص السيما أن التطورات اجلديدة يف تقنيات اإلعالم املرئي 

 واملسموع جللت ختصص اإلذاعة والتلفزيون مرتبطا ومتدارخال مع ختصصات أرخرى يف

   اإلعالم االلكرتوني مثل التصمي، اإلعالمي الرقمي والصحافة األلكرتونية .    

 التوصيات: 
اللمل على سد الفجوة بني النظرية والتطبيق والربط الوثيق الوامح بني سوق  .1

اللمل وخمرجات اللملية التلليمية .

ون تصمي، دليل كامل ووامح  للتدريب امليداني يتوفر بشكل انسيابي ليك .2

مبتناول الطالب يف اماكن مللومة يف القس، املختص او الكلية.

احلرص على اتقان كفايات ومهارات التدريب لالساتذة يف املساقات املرتبطة  .3

بالتطبيق، مثل : االلقاء والتقدي،، االرخراج التلفزيوني، املونتاج التلفزيوني، 

التصوير التلفزيوني، كتابة االرخبار. 

سات االعالمية من اذاعات وحمطات تلفزيونية على استيلاب حث وتشجيع املؤس .4

اكرب عدد ممكن طلبة االذاعة والتلفزيون ألغراض التدريب. 

حتديث خمرجات برامج االذاعة والتلفزيون وتطوير رخطط مساقاتها مبا يتواءم مع  .5

متطلبات سوق اللمل اإلعالمي و واقع التكوين اإلعالمي و املهين لطلبة 

.التخصص

رتكيز على طرائق التدري  احلديثة اليت من شأنها تقليل الفجوة بني االطار ال .6

النظري للملرفة وبني املمارسة اللملية هلا. 
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البد من توفري االدوات والوسائل املختلفة واحلديثة نسبيا اليت حيتاجها الطالب  .7

لتنفيذ التطبيقات اخلاصة مبشاريع املساقات اللملية . 

اقع احلقيقي واملستوى النفي الدقيق لبلض املؤسسات اليت يتدرب االنتباه اىل الو .8

فيها الطلبة رخالل اجنازه، مساق التدريب امليداني. 

يف جمال التدريب  تطوير وتلزيز آفاق التلاون بني املؤسسات األكادميية واملهنية .9

                                          .امليداني يف ختصص االذاعة والتلفزيون
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:ا  امش
                                                           

10 Smriti Chand, "Training of Employees: Meaning, Objectives, Need and Importance | Employee Manage-

ment" Your Article Library, Retrieved 5-6-2017.

12 Denis Ruellan, journal local et réseaux informatiques : « travail coopératif, décentralisation et identité des 

journalistes », édition L’Harmattan, 1998, p 35-37.
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24 Wilson Lowery and Lee B. Becker:
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األنشطط ا اصالطط للا لات  طط   

الت مططططططططا عات  طططططططط   تططططططططا   

املؤسسطططططططط   ا   ملططططططططا 

يف ظططططع ا  طططط    ال   تلططططا

 دراسا ملدانلا - اجلد د

 
 

  محمد مرضى الشمريد. 
 أستاذ العالقات العامة املساعد 

 الكويت –أكادميية  سعد العبد اهلل للعلوم األمنية 
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 ملخـــص
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 :مقدما

عليهاا ومتفقحمددهأهدافوجودضرورةالعامةالعالقاتإلدارةلالفعاالتنظيميتطلب

واملهماتاالتصاليةوالوظائفاألنشطةحتديدعليهاويتسنىبكفاءةحتقيقهااىلتسعى

ياؤد  كماا املخططاة األهاداف هاهه لتحقياق العاماة العالقاات بهاا تقاوم أنجياب الا  

يفيساهم مماا العاماة العالقاات نشاا  لالعاام االجتااه حتدياد لألهدافالدقيقالتحديد

ويظهار الالزماة اجلماعياة اجلهاود وحصار حتقيقهاا املاراد املهماة طبيعاة علاى الرتكياز 

الدوراىلاضافهبهااملنوطةاملهماتنوعحتديدعلىاإلدارةقدرةمد األهدافحتديد

فالعالقاات .ةومسئولياتها االجتماعيواجباتهااطاريفبهتقومأنميكناله األساسي

الكاى  ومهمتهاا وأفاراده اجملتما  مؤسساات بنيوتوافقتفاهماجياداىلتسعىالعامة

للصاحلحتقيقااملختلفةمصاحلهبنيوالتنسيقوهيئاتهاجملتم عناصربنيالتوفيقهي

 العام.

وهىاإلقناعوتستخدممعنيسلوكإلدخالمتهدوهىاإلقناعتستخدمالعامةفالعالقات

مراحال نفا  وهاى زرعتاه ماا تادعم وهاى كاهل  اإلقنااع وتساتخدم السلوكههاتزرع

إحادا  أنعلاى التأكياد يزياد وهاها خمتلفاة مساميات اساتخدام ما  التغاي  إحادا  

وقدراتهاإمكاناتهاحدودوفىالعامةللعالقاتاملتخصصاجملاليفيدخلالتغي 

وتعزيزبناءمسئوليةعليهاتق ة أو مؤسسةوزار أيداخلالعامةالعالقاتكانتواذا   

النظاام فانن بهاا العااملني األفاراد وكال االدارةرجاال ما  باالشارتاك املؤسساة صاورة 

العالقاات العاماة علاى القياام ههامهاا       ملسااعدة الادور بانف  يقاوم وزارةأييف اإلداري

االتصالية.

ا  االتصااىل للعالقاات العاماة    ساهم اإلعالم اجلديد بشكل كب  يف اتساع جماال النشا  يو

يف نشاار املعلومااات وتوجيااه الاارأي العااام وتقااديم ا اادمات ماان خااالل تعاادد الوسااائ  الاا       

يتيحها اإلعالم اجلديد من تفاعلية يف بيئة واحدة صوت وصورة وفيديو ونص ورساوم فالاال   

مااة عااى  علااى احالااة املتاااب  إىل مصااادر تكميليااة داخليااة وخارجيااة. فتواصاال العالقااات العا    

اإلعالم اجلديد يهدف إىل كسب التواصال ما  اجلمهاور. فااإلعالم اجلدياد اضاحى معادلاة        

حموريااة ال ميكاان االسااتهانة بهااا أو جتاهلااها حيااي اسااتطاع أن يفاار  نفسااه علااى حسااا     

ابلغ بفعل مميزاته الكث ة والفعالة، كما احد  تغاي ات   تهاإلعالم التقليدي وغدت وظيف
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بيئااات اجملتمعيااة واسااهم بشااكل فعااال يف التواصاال عااابر للحاادود       جهريااة علااى مسااتو  ال  

 .وللعوائق

املؤسسةمسعةتوطيداىلالعالقات العامة االتصالية عى اإلعالم اجلديدانشطةوتهدف  

عليهاا يقاوم الا  االساساية الادعائم احاد  هاي الطيباة السامعة باعتباار ان املنظماة أو

بعا  تقاوم اساساها وعلاى كاث ا نسامعها  الالشرفكلمةوهى،املؤسسةكيان

 مستندات. اووثائقاىلحاجةدونالفرديةاملعامالت

وكلماا  واألنشطة االتصاالية الفعالاة هاي حاار الزاوياة     السليمةاملمارساتأنثبتوقد   

أناساتطاعت كلماا إجيابياة مجاه هاا لاد  املؤسساات هلاهه الههنياة الصاورة كانات 

وتسعى ههه الدراسة اىل معرفاة  .رسالتهاوأداءأهدافهاحتقيقهلاتيحيجيدمناخيفتعمل

دور االنشطة االتصالية للعالقات العامة يف تعزيز مسعة املؤسسات احلكومياة الكويتياة يف   

ظل اإلعالم اجلديد.

 املدخل النظري للدراسة :
 يتم تقسيم االطار النظري للدراسة اىل ثالثة حماور هي:

 لية للعالقات العامة.االنشطة االتصا-

  مسعة املؤسسة.  -

 اإلعالم اجلديد وتعزيز مسعة املؤسسة.-

 :اواًل: االنشطة االتصالية للعالقات العامة

أحاادثت التحااوالت احلاصاالة يف امليااادين السياسااية واالقتصااادية والتقنيااة علااى املسااتو             

 تغاااي  طرائاااق أداء عاااادت برثارهاااا يفاالنشاااطة االتصاااالية  الااادولي تطاااورات عااادة يف بنياااة 

يف جوانب األداء والتوجيه والتنفيه، وهو ماا أوقا  أثاره علاى      االتصاليةالقائمني على العملية 

ممارسااي العالقااات العامااة يف املؤسسااات الاا  يعملااون بهااا بتواصاالهم ماا  اجلمهااور.                                وظااائف 

متاار  بشاكل عاام وملحاوظ مان قبال إدارة       نشطة العامة ذات طبيعة اتصالية والا   المن او

 ومان  ،هي تعزيز مسعاة املؤسساة   قات العامة يف خمتلف املؤسسات وبالهات احلكوميةالالع

 -ا يأتيم العالقات العامة األنشطة االتصالية ال  تستخدمهاأهم 



 
 

 
 241 

األنشطة االتصالية للعالقات العامة وتعزيز مسعة املؤسسات احلكومية 
 يف ظل اإلعالم اجلديد: دراسة ميدانية الكويتية

 

 األنباااء جبماا  العامااة للعالقااات االعالمااي النشااا  يتمثاال :النشااا  االتصااالي االعالمااي– 1

 الظاروف  فهام  اجال  من املالئم االطار يف معاجلتها بعد وبثها والتعليمات والقرارات والبيانات

 احمليطة.

 إقنااعي  اتصاال  عملياة  هاو  االتصالي االعالني النشا  إن :االعالني االتصالي النشا - 2

 أذهااان يف التااأث  مسااتهدفا وخاادمات منتاااات ماان تقدمااه ومااا الرتوياال للمؤسسااة اجاال ماان

 .املؤسسة قبل من املرغو  االجتاه يف سلوكية واستاابة بقصد استمالة اجلمهور

 بهاا  تقاوم  ومنظماة  ومقصودة متعمدة جهود هي الدعاية" إن :الدعائي االتصالي النشا -3

 وآراء مواقااف تبااديل اجاال ماان أفااراد أو ومؤسسااات دولااة سااواء أكاناات  حمااددة مجاعااات

 حمددة. مسالة أو موضوع جتاه مفاهيم حمددة ترشيد أو ومعتقدات

 للمؤسسااات الوظااائف األساسااية احااد التسااويق أصاابح :التسااويقي االتصااالي النشااا  - 4

 عان  كافاة، فالاال   املياادين  مشال  الاهي  العلماي  التقادم  ما   طبيعتها، والسيما اختالف على

 . 1ووفرتها املنتاات وتنوع املشروعات وكثرة التاارة وحترير وسائل االتصال يف التطور

الا  تكفال    االنشاطة االتصاالية  العالقات العامة لتنفيه براجمها إىل جمموعاة مان   حتتاج و  

هلا تقديم خادماتها إىل كافاة فئاات اجلمااه  النوعياة الا  تتعامال معهاا، ولاهل  فانن مان            

أنساابها ماان حيااي قااوة   الختيااارالالااروري أن تلاااأ اإلدارة إىل دراسااة كاال الوسااائل املتاحااة  

النساااا  يف  النوعيااااة واال فااااا والوصااااول إىل اجملموعااااات التااااأث ، وسااااعة االنتشااااار،  

 االتصاااليةاالسااتخدام األمثال ألحساان الوساائل واألشااكال    النهايااةالتكلفاة، هااا  قاق يف   

 .2 املمكنة يف حتقيق أكى ناتل ممكن

 ثانيا: مسعة املؤسسة :

واصلة املباشرة وغا   املنظمة املستمرة واملت  االتصاليةتعزيز مسعة املؤسسة هي كافة اجلهود    

عالقاتهاااا ومجهورهاااا ا اااارجي والاااداخلي     املباشااارة الااا  تتبعهاااا املنظماااة يف دعااام وتطاااوير    

الكتساااا  حاااب ووالء وثقاااة ورضاااا مجهورهاااا الاااداخلي وا اااارجي، ويف هاااها اإلطاااار تعمااال     

والتكتيكااات  االساارتاتياياتماان خااالل توظيااف االتصااالية املنظمااات علااى تكثيااف جهودهااا 

إلبراز مسعتهاا بشاكل ممياز، وتشامل جهاود إدارة السامعة أيالةاا قادرة املنظماة علاى            االتصالية

 .3مواجهة أي خماطر أو أزمات قد تتعر  هلا
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إن أنشطة املؤسسة ال ميكن أن تناح إال إذا رضيت مجاه ها عنها، وعلي هها جياب علاي       

لكسااب ثقااتهم  املؤسسااة إن تالااطل  بواجبهااا االجتماااعي جتاااه مجاه هااا علااي أكماال وجااه      

أعمااال املؤسسااة بالصاادا واألمانااة   التاازامواحرتامهاام وتعاااونهم معهااا، وممااا يساااعد علااي هااها   

ال فقااادت الثقاااة باااني مجهورهاااا الاااداخلي اوالعااادل واالنصااااف وأن تتفاااق أعماهلاااا مااا  أقواهلاااا و

وهلاها ينبغاي    وا ارجي فاحلقيقة خ  إعالن عن املؤسسات وعامل اساسي يف بناء شخصيتها،

يراعاي املشااتغلون بالعالقاات العامااة املباااد  والقايم األخالقيااة العالياة يف تصاارفاتهم مجيعهااا     إن 

 .غ أعماهلم بالصيغة املهنيةبوأن تص

غا  املباشارة يف إدارة    االتصاال لوساائل   املؤسساات أوضحت دراسات أخري أهمياة اساتخدام   و  

املختلفااة، فكثافااة هااهه   مسعتهااا وذلاا  ماان خااالل اسااتخدامها لسعالنااات يف وسااائل اإلعااالم    

علي مسعتها، وكهل  نشار أخباار يومياة عان املنظماة يف الرادياو والتليفزياون،         اإلعالنات تؤثر

وماااواد مطبوعاااة كااااجملالت، واملقااااالت املنشاااورة يف الصاااحف، والبياناااات االخبارياااة، وعقاااد  

عياااة، ماااؤمترات صاااحفية ونقلاااها عاااى التليفزياااون، كماااا تساااتخدم تقاااارير املسااائولية االجتما   

 .4والتقارير املالية لتعزيز مسعتها

إلدارة مسعتهااا،  لألنرتنااتأكاادت نتااائل دراسااات عدياادة علااي أهميااة اسااتخدام املنظمااات    و    

حيي تتأثر مادركات   انطباعاات اجلمااه  عان مسعاة املنظماة باألخباار وانراء املنقولاة عنهاا          

نبغي علي املنظمة محاياة مسعتهاا والارد    عى منتديات االنرتنت من اجلماه  املختلفة، وبالتالي ي

علااي انراء والتعليقااات الاا  قااد تهاادد مسعتهااا ماان خااالل نشاار معلومااات إجيابيااة عنهااا، كمااا    

ميكن أن يساتخدمها املادراء للتعارف علاي ردود أفعاال اجلمااه ، وأن يادخل علاي مواقا  مثال           

ى االنرتنات،  حمتوي إجيابي ملنظمته عا  ليوجد 

فعلي املنظمات إدارة مسعتها عى الويب، حيي يلعب االنرتنت، من خالل) املادونات ، املنتاديات   

عاااى ( مناقشاااات ، تنظااايم  ، جمموعاااات األخباااار   

( دورا  ، وغارف الدردشاة    ، والىياد االلكرتوناي   االنرتنات  

لاهل  ومراقباة التهديادات هلاا      املؤسساات أو تدم  مسعة املنظمة، فالباد مان إدراك    تكوينيف 

 .5عى االنرتنت واالستاابة بسرعة هلا

 مناذج قيا  مسعة املؤسسات:
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مناااوذج شاااوجير و اطلااا  الباحاااي علاااى العدياااد مااان النمااااذج لقياااا  مسعاااة املؤسساااات منهاااا أ: 

تكاز هاها املقياا  علاي أساا       وير لقياا  السامعة:   كاانون 

اجلوانب املعرفية، فمعظم األسئلة ال  تطبق يف قيا  مسعاة الشاركات تتاأثر جادًا بعقالنياة،      

وميكنه تعزيز النهل التقليدي، كما هاو ال يرتكاز علاي موقاف الشاركة مان خاالل اجلاناب         

اإلضاافة  ب املعريف يف عيون خمتلف أصحا  املصلحة فقا ، ولكان أيالاا يف اجملاال العااطفي،     

 –إىل اجلواناب املعرفياة واملكونااات األساساية لقيااا  السامعة وفقاا هلااها املقياا  هي:)اجلااودة       

مناوذج غارايم ماارتن وساوزان هيرتيا       و    6اجلاذبياة(  -املسؤولية–األداء 

اقرتح غرايم مارتن وسوزان هيرتي  منوذج لقيا  السمعة يتنااول   7لقيا  السمعة 

اناه يتنااول عملياة     إيبني إدارة املوارد البشرية وبنااء مسعاة املنظماة وعالمتهاا التاارياة،       القةالع

داخليااة هااوظفي   اتصاااالتإدارة مسعااة املنظمااة ماان منظااور املااوارد البشاارية ومااا تقااوم بهااا ماان      

العامااااة  االتصاااااليةاالساااارتاتيايات  -املنظمااااة وماااان اهاااام عناصاااار هااااها النمااااوذج  

 –منوذج فيدفر و: األعمال التنفيهية للعالقات العامة -و 

يتكون مان سابعة مؤشارات حتادد مسعاة      كوهني

وجااودة املنظمااة وهااو مقيااا    تطااويره ماان خااالل حتلياال عناصاار الساامعة ماا  املشاااركني يف      

 .  األداة سبعة عناصر لبناء السمعة احتوتبلدًا وقد  25 حواىلأوسا  اجلمهور العام يف 

الساامعة هااتغ  أو  تاابني للباحااي ماان النماااذج السااابقة أن هناااك مناااذج عدياادة تقااي  عالقااة   و  

مااتغ ين  فمنهااا ماان يقااي  عالقااة الساامعة بساالوك املااوظفني، أو بااندارة املااوارد البشاارية، أو          

تغ ات األخااار ، وق تقااادم  باملسااائولية االجتماعياااة فقااا ، أو بااااألداء املاااالي وغ هاااا مااان املااا    

بكل مؤشراتها ، وكان أكثر هاهه   –الدراسات السابقة منوذجا شامال لقيا  مسعة املنظمة 

8فيادف  كاوهني   هاو النماوذج الاهي قدماه     أهاداف الدراساة  النمااذج اقرتاباا مان    

ة وإدارة مسعااا االتصاااالية، حياااي تنااااول العالقاااة باااني االسااارتاتيايات والتكتيكاااات  

املنظمااة، أي أنااه تناااول عمليااة إدارة مسعااة املنظمااة ماان خااالل االساارتاتيايات والتكتيكااات        

 .، وما تقوم به من اتصاالت داخلية وخارجيةاالتصالية

 :ثالثًا: اإلعالم اجلديد وتعزيز مسعة املؤسسة

بداياتااه التطااور الااتقري الكااب  الااهي طاارأ علااى     ويعكاا  مصااطلح اإلعااالم اجلديااد يف    

، واحلقاا بعاد ثاورة االنرتنات، أطلاق علاى       العااق ام تكنولوجيا الصوت و الصاورة يف  استخد
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كاال مااا ميكاان اسااتخدامه ماان قباال األفااراد واجلماعااات علااى هااهه الشاابكة العنكبوتيااة   

ميكان وسياساية واقتصاادية تقنياة عوامال اجلدياد اإلعاالم ظااهرة . ووراءالعمالقاة 

-يأتي فيماتلخيصها

جتهيزاتاه  الكمبياوتر تكنولوجياا يفاهلائال التقادم يفتمثال املالاتقري العامال -1

وشابكات  الصاناعية باألقماار يتعلاق ماا والسايما االتصااالت وتكنولوجياا وبرجمياتاه، 

عدة إىلاتصاليةتوليفاتيفالتكنولوجيةالعناصرهههاندجمتفقدالالوئيةاأللياف

بداخلاه يطاوي تصابح وسايطاً  لكاي حاليااً تشكلال اإلنرتنتشبكةأفرزتأن

اجلماه ياة وكاهل  واملساموعة واملرئياة،  املطبوعاة األخار  االتصاال وساائ  مجيا  

اإلعاالم قنواتمجي علىالتطورات التكنولوجيةهههأثرانعك وقدوالشخصية

ترب ال العالقاتطبيعةعلىاألخطروهو كهل وانعك وتلفاز،وإذاعةصحافة

وزمانااً مكانااً العااق انكما  فقاد ومتلقيهاا وموزعهاا  اإلعالمياة لرساالة امناتل باني 

تساق  أنا ياالي الواقا  تكنولوجياا وكادتالبعيد والقريب،بنياحلواجزوسقطت

الواقا  كائناات ما  االتصاال وباني والغائاب احلاضروبنيالواقعي والوهميبنياحلاجز

 املعلوماتفالاءتقطنال الرمزيةالفعلي والكائنات

 حركااة الساال  إسااراع ماان يتطلااب ومااا االقتصاااد عوملااة يف املتمثاال االقتصااادي العاماال- 2

 كاون  جملارد  هاها  ولاي   .املعلوماات  تادفق  يف اإلساراع  بادوره  يتطلب ما وهو األموال ورؤو 

 أي  لكونهاا  بل استثناء، دون النشاطات االقتصادية مجي  يدعم مشرتكًا قامسًا املعلومات

 .يوم بعد يومًا أهميتها تتعاظم حد ذاتها يف اقتصادية سلعة  اتاملعلوم

 القاو  السياساية   قبال  من اإلعالم لوسائل املتزايد االستخدام يف املتمثل السياسي العامل  3 

 عاااق يف مااوازين القاو   اساتقرار  علااى واحملافظاة  األمااور سا   علااى قبالاتها  إحكااام بهادف 

 التقنياااة العوامااال هاااهه تاااداخلت وقاااد .اقالااااتوالتن بالصاااراعات زاخااار االضاااطرا  شاااديد

 شااائكة قالااية اجلدياد  اإلعااالم مان  مسابوقة، جاعلااة  غاا  بصاورة  والسياسااية واالقتصاادية 

 .9( واحمللية واإلقليمية) العاملية  للصراعات ساخنة وساحة جدًا،

 :اجلديد اإلعالم مسات

عنااه  يتميااز أنااه إال جوانبااه، بعاا  يف القااديم اإلعااالم ماا  يتشااابه اجلديااد اإلعااالم أن ماا 

 -:  ها يلي إجيازها ميكن ال  السمات من بالعديد
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 املعلوماات  نقال  ياتم  الرقماي  النظاام  الرقماي: يف  النظاام  التمااثلي إىل  النظاام  مان  التحول-1

 بادوره  يقاوم  املساتقبل  إىل املعلومة وصول وواحد، وعند صفر هي منفصلة أرقام شكل على

 بنقاال أخاار  ناحيااة ماان التماااثلي النظااام يقااوم. ذلاا   أو غاا صااورة أو صااوت إىل برتمجتهااا

 موجة متسلسلة. شكل على املعلومة

 فيهاااا يكاااون الااا  الدرجاااة علاااى السااامة هاااهه (: وتطلاااق )التفاعلياااة  – 2

 علاى  ويطلاق  تبادهلاا،  وباساتطاعتهم  انخارين  يف أدوار تاأث   االتصاال  عملية يف للمشاركني

 األفعاال  مان  سلسالة  هنااك  هعنايني،  تفاعلياة  التفاعلياة وهاي   أو بادلةاملت املمارسة ممارستهم

 بأفعالاااه ويقاااوم(  ) الشاااخص موقااا  يأخاااه فيهاااا  أن( أ) الفااارد يساااتطي  الااا  االتصاااالية

 القاائمني  علاى  ويطلاق . املساتقبل  نفسه وكاهل   الوقت يف ويرسل يستقبل املرسل. االتصالية

 . مصادر من بداًل مشاركني لفظ باالتصال

 أن املمكاان ماان االتصااالية الرسااالة أن : وتعااري( االتصااال ) تفتياات  3 

. املاضاي  يف كاان  كما ضخمة مجاه  إىل ولي  مجاعة معينة إىل أو واحد فرد إىل تتوجه

 الرساالة  مناتل  مان  مباشارة  الرساالة  تصل حبيي االتصال يف نظام حتكم درجة أيالًا وتعري

 .مستهلكها إىل

 يف واساتقباهلا  الرساائل  إرساال  إمكانياة  : وتعري()امنية الالتز  -4

 يف النظاام  يساتخدموا  أن ّكلاهم  املشااركني  مان  وال تتطلاب  املساتخدم،  للفارد  مناسب وقت

 إىل الرساالة  مناتل  من مباشرة الرسالة ترسل الىيد اإللكرتوني نظم يف فمثاًل. نفسه الوقت

 للرسالة. املستقبل لوجود دون حاجة وقت أي يف مستقبلها

 صااغر إىل اجلدياادة االتصااال وسااائل : تتاااه(  احلركيااة أو التحاارك قابليااة -5

 حتاارك أثناااء يف آخاار إىل مكااان أي ماان يف االتصااال منهااا االسااتفادة إمكانيااة ماا  احلااام

 يف اسااتخدامها ميكاان الاا  الصااغ ة الشاشااة التلفاااز ذات أجهاازة هااها ومثااال مسااتخدمها،

 . 10الطائرة أو مثاًل يارةالس

 :اجلديد يف أنشطة العالقات العامة اإلعالم إجنازات

ممارسااي  قباال ماان تبنيهااا بعااد هامااة قالااايا عاادة حتوياال يف اجلديااد االعااالم جنااح لقااد    

 يساتطي   فاال  إليهاا،  واملساؤولني  اجملتما   انتبااه  الفتااً  عاام،  رأي قالاايا  إىل العالقات العاماة 

 بهمااوم ويشااعر الشااارع، نااب  ماان قريااب أو العااام، بالشااأن مهااتم نااهبأ ياادعي أن اليااوم أحااد
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 أي تاناح  ولان  .اجلدياد  االعاالم  لقناوات  - مباشار  غ  أو مباشر - استخدام دون الشعب

 حاراك  يف لال ارا   واضاحة  خطاة  ال متلا   وهاي  القرياب  املساتقبل  يف املواطنني ختدم جهة

 .اجلديد االعالم

 نموذج الدراسة:
كوهني –منوذج فيدفر   

كاوهني مناوذج يتكاون مان سابعة مؤشارات حتادد مسعاة وجاودة املنظماة            –طور فيدف      

وهو مقيا    تطويره من خالل حتليل عناصر السمعة م  املشاركني يف أوساا  اجلمهاور   

 :  11عة املؤسسة وهىمسسبعة عناصر لبناء  و تو  هها النموذج علىبلدًا  25 حواىلالعام يف 

تتسام املنظماة ذات السامعة الطيباة بااألداء املتناوع والقادرة علاى قااراءة          :األداء التنظيماي -1

 املواقف واالحدا  ووض  االسرتاتيايات املناسبة لكل حد . 

الكفااءة، والوقااوف   عاالي ماان مساات مسعاة املناتل اخااراج مناتل      :جاودة املناتل وا دماة   -2

 ى حصول اجلمهور على اجلودة املنشودة.  خلف املنتل للتأكيد عل

أن تتسام املنظماة باندارة قوياة وقياادة منظماة تنظيماا جيادا وكاهل            ممارسات القيادة:-3

 وجود رؤية واضحة للمستقبل.  

ان تتسااام بالشااافافية والوضاااوح، اظهاااار اجلاناااب االخالقاااي      :اإلجاااراءات احلكومياااة -4

 بارراء تتسم ايالاا مسعاة املنظماة باالهتماام      التعامل م  اجلمهور كما يفواالنصاف والعدالة 

اجلمهور واقرتاحاته. 

االنشاااطة اجملتمعياااة وتعزيزهاااا وان تكاااون   يفان تشاااارك املنظماااة   :أنشاااطة املواطناااة -5

مشاركتها فعاله وجيدة وهلا تأث  اجيابي وملمو  على اجملتم .

 بشاااكل عاااادل ان تتسااام املنظماااة هكافاااأة العااااملني  :املنااااخ الساااائد يف مقااار العمااال -6

 الرتقية والتدريب.  يفوكهل  توف  فرص متساوية للعامني 

األداء واملنااتل،  ان تسااتخدم املنظمااة مناااهل وطاارا مبتكاارة لتطااوير    :منهايااة اإلبااداع -7

 اىل قدرتها على التكيف والتغي  م  احلداثة والعوملة.    باإلضافة
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 يف ظل اإلعالم اجلديد: دراسة ميدانية الكويتية

 

رة االسااتبيان ومااا   طرحااه ماان  وقااد اسااتفاد الباحااي ماان هااها النمااوذج يف تطبيااق اسااتما    

اسئلة على املبحوثني ملعرفة دور االنشطة االتصالية للعالقات العامة يف تعزيز مسعة الوزارات 

 الكويتية ها تقدمه من خدمات.

 مشكلة البحث:
م  زيادة من  احلياه وتعقدها وزيادة اتساع نشا  الوزارات واملؤسساات احلكومياة وماا        

بية احتياجات اجلمهور م  االحتفاظ بالسمعة الطيبة، هاها الوضا  اد  إىل   تصبوا إليه من تل

ضاارورة تكثيااف العالقااات العامااة ماان انشااطتها االتصااالية لتعزيااز الساامعة الطيبااة وترسااي    

القيم االجيابية واإلعالم عن انشطتها ونظرا لتعادد وساائل اإلعاالم وا صاائص الا  تتمتا        

ائله مان أهام الوساائل الا  ختاطاب كافاة شارائح اجملتما          بها ، يعتى اإلعالم اجلديد ووس

علااى اخااتالف مسااتوياتهم التعليميااة واالجتماعيااة بتكلفااة ماديااة بساايطة وساارية عاليااة فااى     

االسااتخدام ولكاال وساايلة طرقهااا ومميزاتهااا يف التااأث  علااى اجلمهااور. وماان هااها نطاارح           

 -اإلشكالية التالية :

تعزيز مسعة املؤسساات  دورها يف  عالقات العامة وبها ال ال  تقوماألنشطة االتصالية ما أهم 

  ؟احلكومية الكويتية يف ظل اإلعالم اجلديد

 الدراسات السابقة :
كشاافت الدراسااات السااابقة املتاحااة يف موضااوع الدراسااة عاان تعاادد الدراسااات العربيااة         

وضاوع الدراساة،   واالجنبية ال  تناولت العالقات العامة ومسعة املؤسسة مماا ياىز أهمياة م   

 وميكن تقسيم الدراسات السابقة وفقا لألفكار الرئيسية اىل عدده حماور هي:

 دراسات عن العالقات العامة وإدارة وحتسني مسعة املؤسسة.-

 دراسات عن آلية إدارة مسعة املؤسسات.-

 دراسات عن انعكا  إدارة السمعة على اجلمهور واملؤسسة.-

 مة وإدارة وحتسني مسعة املؤسسة:أ: دراسات عن العالقات العا 

حاولت دراسات عديدة توضيح دور العالقات العامة يف أدارة مسعة املؤسسة منها دراسة       

بااأن إدارة والاا  تؤكااد   12 جنااروج وابونيااو  

يف  يف العدياد مان املؤسساات بكينياا     العالقات العامة تشاارك يف تادريب الارئي  التنفياهي    

أن املادر  التنفياهي يتلقاى    و بشاكل إجياابي   مهارات التحد  أمام اجلمهور لتصوير صورته
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ياادر  علااى كلمااات التواصاال لتعزيااز  كمااا تاادريبا مسااتمرا علااى التفاعاال بااني األشااخاص   

13كماا تؤكاد دراساة    واختيار االمااكن للتحاد .   صورته للامهور

  االتصااالية االساارتاتياياتجامعااة ومدرساة أن   30والاا  طبقات علااى  

تقليدية وتتم من خالل  اسرتاتيايات يف حتسني صورتها هيتستخدمها ههه املؤسسات  ال 

وأن هنااك تشاتيت للاهاود باني اإلدارات      .وسائل اإلعالم التقليدية، مثل الصحافة واألحدا 

الاارورة وطالباات ب ة الدراسااةاملختلفااة املنااو  بهااا حتسااني الساامعة للاامعااات واملاادار  عيناا   

علااى وسااائل إعااالم غاا  تقليديااة مثاال املواقاا        واالعتماااد االتصااالية االساارتاتياياتتطااوير 

اإللكرتونية ومواقا  التواصال االجتمااعي،م  مراعااة ثاال  جمموعاات مساتهدفة: الطاال          

راساة كماا تابني د  .وا ارجيني احلاليني واحملتملني والشركات واجملتمعات البحثية وانباء 

أن املؤسسات املالية تبهل جمهاودا كاب ا إلدارة مسعتهاا     14 

حتسني صورتها وقد ركزت ههه الدراسة علاى أبعااد هاماة     وبالتاليورسم مسعة طيبه عنها 

واملسااؤولية االجتماعياة والبيئيااة للشاركة ، وجاااءت االنطباعاات حااول     العااطفي مثال النااداء  

اسااتخدام  ماان خااالل  أولويااات أدوات بناااء مسعااة الشااركة   يفاملقدمااة  املنتاااات وا اادمات 

 الا  اسرتاتياية اإلقناع وذلا  مان خاالل العمال علاى إقنااع عمالئهاا جباودة املناتل وا دماة           

العماالء   نراءتقدمها كما اعتمدت على اسرتاتياية االستاابة وذلا  مان خاالل االساتاابة     

ومناقشتها والعمل على قدر املستطاع االهتمام ها  ملقرتحاتهم االستاابةواجلمهور وكهل  

 يقدمه اجلمهور من آراء.

مصااار شاااركة  والااا  طبقااات علاااى   201115م هاااان حمسااان طنطااااو  وتشااا  دراساااة      

للطااا ان، وكوكاااا كاااوال، وفودافاااون كماااا   إجاااراء مقاااابالت متعمقاااة مااا  عااادد مااان  

دراسة للتعارف عان قار  عان فعالياة      تل  املنظمات حمل ال يف باالتصالوالقائمني  املسؤولني

مان    واتالاح إلدارة مسعاة املنظماات.     االتصاالية لالسرتاتيايات والتكتيكاات   استخدامهم

فاعليااة  يفتتفااوا علااى منظمااات قطاااع االعمااال    االسااتثماريأن منظمااات القطاااع  الدراسااة 

كات انعكاا  ذلاا  علااى ماادر  وبالتاااليإلدارة مسعتهااا  االتصاااليةتطبيقهااا لالساارتاتيايات 

العاام االسارتاتيايات    األعماال حاني ق تطباق منظماات قطااع      يف، إجياابي اجلمهور بشاكل  

املنظمااات حماال   يف املسااؤولونأوضااحت املقااابالت املتعمقااة ماا   وبكفاااءة عاليااة.   االتصااالية

وتشا   ، املنظمات االساتثمارية  يفالدراسة على وعى تام بأهمية عملية إدارة السمعة وخاصة 

أن أنشاطة بنااء السامعة تنادمل ماا      16 (انكياونل ور دراساة  
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التسااويقية لتحسااني مسعااة املنظمااة، فاإلعالنااات تساااعد املنظمااة علااى تطااوير         االتصاااالت

اساااارتاتياية املكانااااة ماااان خااااالل منافساااايها وتهوياااادهم هقااااايي  لقيااااا  الساااامعة ماااان  

ة اسارتاتياية املكاناة   محايا  يفكما أن اإلعالنات تساعد  ،املستهلكني وأصحا  املصاحل

وثباااات املبيعاااات، واإلعالناااات مااان شاااأنها التاااأث  علاااى مااادركات اجلمااااه ، كماااا أن      

هناااك العديااد ماان وان  .واملتنوعااةاإلعالنااات تااروج لساامعة الشااركة ريااو اجلماااه  املختلفااة 

 الرتوياالالتسااويقية هلااا تااأث  فعااال يف   االتصاااالتالعناصاار الاا  تااؤثر علااى الساامعة ولكاان  

عة الشااركة ريااو العديااد ماان اجلماااه ، كمااا ان ماان شااأنها أن تباادو كأنشااطة بناااء  لساام

 السمعة لتنمية وتطوير وحتسني مسعة املنظمة.

العاملاااة يف إدارة مسعاااة منظماااات اجملتمااا  املااادني العاملاااة يف جماااال  العالقااااتحاااول دور و   

اا علاى مفهاوم   هنااك اتفا  أن  201617رشاا مسا  هاارون    تؤكاد دراساة    ،العالقات اإلنساانية 

العالقاات العاماة يف املنظماات، حياي      ومساؤولي املتعاملني م  املنظماات   السمعة بني مجهور

جااءت اإلعالناات كاأكثر    و عة يعري املصاداقية والشافافية.  مأوضحت النتائل أن مفهوم الس

أهم أنشاطة  كا ، وكهل  جااءت اإلعالناات   رالعوامل تأث ًا على مسعة املنظمة لد  اجلمهو

التليفونية كأهم األشاكال الا  يعتماد     االتصاالتجاءت  و ات العامة إلدارة مسعتها.العالق

 يفحاول دور املواقا  اإللكرتونياة    والعالقات العامة يف قيا  وتقيايم السامعة.    مسؤولوعليها 

تباااين معاادل اسااتخدام   18 2015 الشاااذليإسااالم أمحااد  تاابني دراسااة   بناااء مسعااة املنظمااات 

كشفت  النتائل أن كما اق  اإللكرتونية للشركات عينة الدراسة للمو ا ارجي اجلمهور

ماان أهاام عواماال بناااء مسعااة   ا ااارجيعلااى كسااب ثقااة اجلمهااور  اإللكرتوناايقاادرة املوقاا  

اإللكرتوني.كمااا بيناات دراسااة  ماا  موقعهااا   ا ااارجياملنظمااة ماان خااالل تعاماال اجلمهااور   

الال مسعاة باني املؤسساات لاها علاى       ان العالقات العاماة هلاا أهمياة بالغاة لتحقياق اف      19اخر 

  املؤسسة االهتمام اكثر هختلف اساليب العالقات العامة.

دراسات عن آلية إدارة مسعة املؤسسات:- 

وحاااول االسااارتاتيايات الااا  تساااتخدمها املؤسساااات يف إدارة االنطبااااع عاااى شااابكات          

بوك هاو أكثار هاهه    اىل أن الفي   201520ألىت التواصل االجتماعي توصلت دراسة أماني 

 املصاارية. وفااى نفاا  السااياا اكاادت دراسااة     وزارة الداخليااةالوسااائل اسااتخداما ماان قباال    

علاااى أن اسااارتاتيايات إدارة االنطبااااع عاااى مواقااا     21 

الايقني واسارتاتياية    اسارتاتياية مخا  اسارتاتيايات هاي    التواصل االجتمااعي تعتماد علاى    
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لاااوحظ أن  و الواقعياااة والقواسااام املشااارتكة    واسااارتاتياية النشاااا   التفااااؤل واسااارتاتياية  

وسااائل التواصاال االجتماااعي ذات العائااد الساانوي االكااى  مواقاا  الشااركات القانونيااة علااى

تغرياااداتها أكثااار مااان   يفالتفااااؤل والااايقني   اسااارتاتياياتحظيااات تغرياااداتها باملزياااد مااان   

  وركازت دراساة  عائادها السانوي.    يفالشاركات األقال   
حتليل ومعرقة اسرتاتيايات اصاالح صاورة الرابطاة القومياة لكارة القادم عان طرياق          على22

فهاام ومعرفااة وحتلياال االساارتاتيايات الاا  اعتماادت عليهااا الرابطااة القوميااة لكاارة القاادم       

وحتسني صورتها ومسعتها وذل  يف أعقا  جتااوزات حادثت مماا أدي إىل االحتقاان      إلصالح

ماااه  وكااهل  ساابب ذلاا  احاادا  شااغب يف املالعااب ممااا أد  إىل توقااف النشااا    بااني اجل

وأصاابح نتياااة لااهل  الساامعة والصااورة الههنيااة للرابطااة القوميااة لكاارة القاادم        الكااروي

أن هناك جمموعة من االسرتاتيايات ال  اعتمدت عليها الرابطة القومياة  و سيئة.  

أعقاا    يفتها ومسعتهاا باني أصاحا  املصااحل     لكرة القدم كمحاولاة منهاا السارتداد صاور    

. وحول االسارتاتيايات الا  اتبعتهاا بعا  الشاركات يف مصار مان منطلاق         جتاوزات حدثت

 201323 م فت السايد أمحاد ساليمان   تبني من دراسة  إدارة السمعة يفاملسؤولية االجتماعية 

ان و  ا ا اصاااةلظروفهااا أن إدارة املساااؤولية االجتماعياااة ختتلاااف مااان شاااركة ألخااار  تبعااااً 

ان الشااركات وماان االسارتاتياية العامااة للشاركة    تنبثاق املساؤولية االجتماعيااة   اسارتاتياية 

ان واالجتماعيااااة لتحسااااني صااااورتها وحتسااااني مسعتهااااا    مسااااؤولياتهاتسااااعى اىل ممارسااااة  

ختطي  وتنفيه برامل املساؤولية   يف اسرتاتيايومدخل  علميالشركات بدأت تأخه طريق 

.االجتماعية

حاااول قياااا  افعاااال الشاااركات الااا  قاااام املساااتهلكني هقاطعتهاااا واالسااارتاتيايات     و    

 تاابني ماان دراسااة  للاادفاع عاان مسعتهااا لااد  اجلمهااور   املسااتخدمة
ان الشااركات كاناات حساسااة هلامااات املقاطعااة وأن الشااركات الاا         24

اهتماااام الشاااركات  واتالاااح فااارتة املقاطعاااة. يفمقاطعتهاااا زادت مااان نشااااطها االجتمااااعي  

ان املساؤولون عان إدارة    اتالاح بأساليب إدارة االنطباع عند مواجهتها تهدياد لسامعتها حياي    

لاها اساتخدموا كافاة الوساائل وخاصاة تفنياد        الا  تاواجههم  الشركة ضخموا من التهديد 

. وقاااد اعتمااادت هاااهه الشاااركات علاااى جمموعاااة مااان        عليهاااا اسااابا  املقاطعاااات والااارد   

طوال فرتة مقاطعة املستهلكني هلا ومان أهام هاهه االسارتاتيايات      االتصاليةت االسرتاتيايا

عنااادما تعرضااات هاااهه الشاااركات ألزماااة املقاطعاااة   أي االسااارتاتياية اإلعالمياااة واإلعالنياااة
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يف  االسارتاتياية اعتمدت ههه الشركات علي االستماالت العاطفية  للامهاور وجااءت هاهه    

التىياار حيااي  اساارتاتيايةاملسااتخدمة وجاااء بعاادها  ياتاالساارتاتيااملرتبااة األوىل ماان حيااي 

وافعاهلاا للامهاور بغياة حتساني صاورتها والقادرة علاى         مواقفهاقامت ههه الشركات بتىير 

حتليااال اسااارتاتيايات إدارة االنطبااااع الااا     وحاااول .املساااتهلكنيعاااودة الثقاااة بينهاااا وباااني   

 اكاادت دراساة  اتهمهوياة منظما   لبنااء اساتخدمها املاديرين التنفياهيني للشااركات    

أن إدارة السمعة وظيفة مهمة وحيوية كما أنها تعاد الوجاه    25 

احلااديي ملفهااوم العالقااات العامااة الااهي أصاابح شااائعًا بالنساابة للشااركات خااالل الساانوات     

أن والعاماااة للمنظماااة.  والشاااؤوناملنظماااة، وإدارة عالقاااات املنظماااة  اتصااااالتاألخااا ة مثااال 

يركازون علاى اساتخدام اسارتاتياية تارويل الاهات للتعاب  عان كفااءة شاركاتهم            دوننيامل

املرتبة التالية لالسرتاتيايات املستخدمة اسرتاتياية التكامل.   يفوجاء 

يف أربعة جامعات أوربية تبني دراسة حول إدارة السمعة و    

ءات احلكوميااة مان العواماال الا  تااؤثر يف   أن السياساات واإلجارا   26 

أن اجلامعااات كاناات ومسعااة اجلامعااات وكااهل  تقااديم خدمااة ذات جااودة عاليااة للامهااور.  

حمااددة ماان   جمموعااة ولفاارتات وأزمنااة طويلااة عبااارة عاان كيانااات  مغلقااة يساايطر عليهااا         

، األساتهة، أما اجلامعات احلديثة تهاتم هاموعاة واساعة مان جمموعاات أصاحا  املصالحة       

ومن ثم فهي متالامنة اجتماعيا: فهي توفر املعلومات، وتال  صورة لنفسها، وترتب  بطارا  

خمتلفااة للاهااات الفاعلااة يف البيئااة الاا  تعتااى مااوردا هامااا للمااوارد، والاادعم، وااللتاازام،         

والشرعية.  والثقة،

دم حااول أثاار مسعااة املنظمااة وماركااة صاااحب العماال والساامات التنظيميااة علااى نيااة التقاا  و    

 تعتاى أن السمات التنظيمية  201627إسراء حممد حسام  تبني دراسةلشغل الوظيفة الشاغرة 

، يلاى ذلا  مسعاة    إجياابي  معناوي لوظيفة بتاأث   لأكثر املتغ ات تأث ًا على نية الفرد للتقدم 

ملاركاة صااحب العمال علاى نياة الفارد للتقادم         معناوي املنظمة بينما وجاد أناه ال يوجاد تاأث      

لوظيفة .لشغل ا

وفااى . العماال والنااوع يفكماا أنااه ال توجااد فاروا معنويااة فيمااا يتعلاق بالساان وساانوات ا اىة     

حاول إدارة السامعة اإللكرتونياة جلامعاة امللا       201528مناى علاى   نف  االجتاه توضح دراسة 

الشابكة العنكبوتياة    يف الرقماي ال تستثمر تقنيات مراقباة احملتاو     ان اجلامعة عبد العزيز
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ة السمعة اإللكرتونية للاامعة، حيي أنها ال تستخدم أياا  مان الاىامل املتاحاة لاهل .      إدار يف

بال تقتصار متابعتهاا علاى الصاحف       ل االجتمااعي صا مواق  التوا يفال تهتم ها يوصل حوهلا و

 فق .   

 توضاح دراساة   حول وض  منوذج مقرتح نليات تطبيق إدارة مسعة كلياات الرتبياة هصار.   و   

أن متطلبااات حتقيااق إدارة مسعااة كليااات الرتبيااة هصاار وفقااًا     29 2014هلاال شااعبان أمحااد  

لتحقياق إدارة مسعاة كلياات     الالزماة تتالمن جمموعة مان األبعااد   بالدراسة  للنموذج املقرتح 

ليسات منفصالة عان بعالاها الابع  ولكنهاا مرتابطاة ومتفاعلاة          االبعااد وهاهه   الرتبية هصر

وجاودة ا دماة    االجتماعياة املساؤولية   هاي هاهه األبعااد   انخر ويتاأثر باه و   يفيؤثر كل منها 

 30. ولتحساااني مسعاااة املؤسساااات الساااياحية توصاااى دراساااة اخااار    وتكنولوجياااا املعلوماااات

بالرورة مزاولة النشا  االتصاىل الدولي باأكى قادر مان االحرتافياة وباملعااي  املعماول بهاا        

 دوليًا.

 دراسات عن انعكا  إدارة مسعة املؤسسة:-ج

ولات دراساات عدياادة توضايح انعكااا  اهتماام اجلامعااات باندارة مسعتهااا منهاا دراسااة       حا   

 هاي خاصاة يف مصار   والا  طبقتهاا علاى أربعاة جامعاات       31 2015ماجدة عبد املنعم خملوف 

اكتااوبر وجامعااة اكتااوبر للعلااوم احلديثااة     6جامعااة مصاار للعلااوم والتكنولوجيااا وجامعااة    

ان مسااتو  ادارك اجلمهااور  وتاابني ماان الدراسااة    جامعااة االهاارام الكنديااة  و  واندا 

% من امجالي عيناة  68ملفهوم مسعة اجلامعات االرب  عينة الدراسة بشكل عام مرتف  بنسبة 

وم مسعاة اجلامعاات وان ادارك   ها الدراسة وهو ماا يؤكاد تناامي مساتو  ادراك اجلمااه  ملف     

يت وجاود عالقاة دالاة احصاائيا     مجهور املبحوثني لسمعة اجلامعة يرتب  بفرتة تعامله معها وث

حااول إدارة مسعااة املنظمااات املصاارية و .بااني الفاارتة الزمنيااة لتعاماال مجهااور املبحااوثني وامسهااا

 ق معااااي  جااودة تلااا  العمليااة يف مساااارها االداري ،  ياا ماااد  حتقووعالقتهااا بثقاااة اجلمهااور   

تأث هما علاي  وحتديد درجة  منها شركة العربي املصرية يف احلاالت املدروسة ،واالتصالية

دعااااء ساااليمان تااابني مااان دراساااة وتعاااامالتهم معهاااا  مسعاااة املنظماااة ،وثقاااة اجلمهاااور فيهاااا،

ااءت جودة املنتاات الشاركة والتحاديي   فاجيابية  العربيأن مسعة شركة  201332عاشور

ومتثال   .للسامعة  أسا  تقديرات اجلمهور  هياألسواا  يفاملستمر ومكانة العالمة التاارية 

دعام   يفالرتوجيية للعالقات العاماة حتديادًا نقطاة ضاعف أساساية       االتصاالتجممل عناصر 

علاى مناوذج خااص بهاا      العرباي جهود إدارة مسعة الشركة. وقد اعتمدت جمموعة شركات 



 
 

 
 253 

األنشطة االتصالية للعالقات العامة وتعزيز مسعة املؤسسات احلكومية 
 يف ظل اإلعالم اجلديد: دراسة ميدانية الكويتية

 

إلدارة مسعتهاااا، حياااي ركااازت علاااى قياساااات جاااودة املنتااااات الصاااناعية ومساااتو  جاااودة  

 املنتل . مستهلكيا  مستو  رضا خدمات البي  وما بعد البي  "الصيانة" وصواًل لقي

وفى اإلطار االهتمام بدراسة العوامل املؤثرة على مسعة اجلامعة تابني مان دراساة      

جماال   يففكارة معقادة عناد العمال      هاي أن فكارة السامعة التنظيمياة     33 

 الا  ل . كما أن العواما وممنهل. وأن من األهمية هكان إدارة السمعة بشكل علمي اإلدارة

: األلفة م  اجلامعاة ، واملعتقادات حاول ماا ميكان توقعاه        يفتؤثر على مسعة اجلامعة تتمثل 

االجتااه توضاح    نفا   وفى.املستقبل ، واالنطباعات عن مد  تفاليل اجلامعة يفمن اجلامعة 

مسعاة اجلامعاة تعاد ماوردًا حامساًا للمؤسساات        نأ 34 دراساة  

بب أهميتااه لرحبيااة اجلامعااة وبقائهااا. وأن الساامعة ليساات جماارد صااورة    تسااعى لتحقيقااه بساا 

اجيابية لد  مجاه ها علاى الارغم مان أهمياة ذلا  ، ولكنهاا تشامل مقاايي  تعتماد علاى           

علااى تقياايم  وحااول القاادرة                                                مباااد  علميااة قابلااة للقيااا .  

امكانية قيا  مسعة املؤسساات مان    35توضح دراسة  وقيا  السمعة

قباال أصااحا  املصاااحل علااى وجااه التحديااد، وان مسعااة املؤسسااات عبااارة عاان جمموعااة ماان   

املعتقاادات والصااور الههنيااة حااول املؤسسااات. كمااا أن مسعااة املؤسسااات تعااد هثابااة أصااول  

ها.حتسني مسعت يفضمنية غ  ملموسة توفر للمؤسسات ميزة تنافسية مستمرة 

العوامااال املاااؤثرة علاااى مسعاااة املنظماااات التاارياااة   36 2010 فاااارواأمحاااد وتوضاااح دراساااة   

تابني   ،املوجودة على مواقعها اإللكرتونية وتقادير اجلمهاور املساتهدف مان مصار واالماارات      

تااؤثر علااى بناااء الساامعة ماان أهمهااا إظهااار إجنااازات املنظمااة علااى املواقاا         الاا العواماال  أن

عماهلااا مان منتااات أو خاادمات ووجاود أسااليب للتواصاال ما  العمااالء      والتوضايح الكامال أل  

جماال املساؤولية االجتماعياة     يفعلى املوق  والتحديي املساتمر للموقا  وإساهامات الشاركة     

 .جتاه البيئة 

أن االتصال عى االنرتنت من خالل وساائل التواصال االجتمااعي     37واظهرت دراسة عبادنة    

 انطباعات وتقييمات اجلزائريني للبلدان االجنبية.يشكل مؤشرا قويا لبناء 

 مالحظات على الدراسات السابقة :

دراسة عربية واجنبياة مان خمتلاف دول العااق تناولات العالقاات        26اطل  الباحي على -1

 العامة  
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وحتسااني مسعااة املؤسسااات املختلفااة وآليااة إدارة مسعااة املؤسسااات وانعكااا  إدارة الساامعة  

ؤسسة ها  قق له الفائدة الكب ة يف دراسة اجملتم .على اجلمهور وامل

آلياااة حتساااني مسعاااة اجلامعاااات واملااادار    الساااابقة علاااى ركااازت غالبياااة الدراساااات-2

واملؤسسااات املاليااة واالقتصااادية ومنظمااات اجملتماا  املاادني  والنااوادي، دون وجااود دراسااة      

ة املؤسساات احلكومياة.   أهتمت بادور االنشاطة االتصاالية للعالقاات العاماة يف تعزياز مسعا       

 وهها ما تسعى إليه ههه الدراسة. 

أن بعاا  الدراسااات ماار علااى تطبيقهااا فاارتات طويلااة ماان الاازمن ومااا أمكاان تطبيقااه     -3

 واحلكم علية ال ميكن تطبيقه بعد فرتة طويلة من الزمن للتطور السري  يف جمال احلياة.

ماا   الكويتيااة  البيئااة أن العديااد ماان الدراسااات قااد أجرياات علااى بيئااات خمتلفااة غاا     -4

 .ومساتها الثقافية مراعاة خصوصية كل بيئة جغرافية

باألنشاااطة االتصاااالية للعالقاااات العاماااة  وتعزياااز مسعاااة     ال توجاااد دراساااة آنياااة تهاااتم   -5

. يف البيئة العربية املؤسسات احلكومية  يف ظل اإلعالم اجلديد

ن مراجعااة هااهه الدراسااات علااي  وعلااي الاارغم ماان ذلاا  فاانن الباحااي قااد حقااق اسااتفادة ماا           

املستويني النظري واملنهاي حيي ساعدت النتائل ال  توصالت إليهاا الدراساات الساابقة يف     

االنشاطة االتصاالية للعالقاات العاماة     صياغة التساؤالت وحتديد أهم األبعاد الالزماة لتقيايم   

.وتعزيز مسعة املؤسسات احلكومية

 : البحثأهمية 
 -ن االعتبارات انتية :تنب  أهمية الدراسة م

تكتسب الدراسة الراهنة أهمية خاصة نظرًا لندرة الدراسات العربية ال  تناولت دور -1

األنشطة االتصالية يف تعزياز الصاورة الههنياة للمؤسساات احلكومياة مماا جيعال الدراساة         

 حمل اهتمام ا ىاء يف تقييم إداء املؤسسات احلكومية وفنون اإلدارة.

دراسة بشكل اجيابي يف سد جزء من الفاوة املوجودة يف الدراسات املتعلقاة  تساهم ال-2

بتعزيااز مسعااة املؤسسااات وهااو حماال اهتمااام مجياا  الاادول املتقدمااة والناميااة وتقاادم دورات     

.  متخصصة يف هها اجملال لالمان مسعتها الطيبة وهو معيار جناحها لد  الرأي العام

مان مماار     يساهم يف توف  معلومات مرتادة العامة تقييم األنشطة االتصالية للعالقات -3

العالقات العامة يف الوزارات احلكومية عن الواق  الفعلي لألنشطة االتصالية م  اجلمهور.  



 
 

 
 255 

األنشطة االتصالية للعالقات العامة وتعزيز مسعة املؤسسات احلكومية 
 يف ظل اإلعالم اجلديد: دراسة ميدانية الكويتية

 

ضرورة تطوي  األحبا  العلمية لواق  اجملتم  وما يواجه من حتديات وتقاديم املقرتحاات   -4

.لتحقيق الرضى العام  ية الكويتيةتعزيز مسعة املؤسسات احلكومال  تسهم يف عملية 

ماان خااىاء العالقااات العامااة باملؤسسااات احلكوميااة   تقااديم رؤ  ومقرتحااات مسااتقبلية  -5

.بهدف تعزيز ادائها يف ظل  اإلعالم اجلديد وثورة االتصاالت احلديثة

: تهوتساؤال البحثأهداف 
امااة ودورهااا يف تعزيااز  معرفااة األنشااطة االتصااالية للعالقااات الع تسااعى هااهه الدراسااة إىل     

مسعااة املؤسسااات احلكوميااة  الكويتيااة يف ظاال اإلعااالم اجلديااد ويتفاارع ماان هااها اهلاادف  

 -الرئي  جمموعة من التساؤالت التالية:

 ما أهم األنشطة االتصالية للعالقات العامة يف املؤسسات احلكومية بدولة الكويت؟-1

 مة؟  ما معاي  كفاءة النشا  االتصاىل للعالقات العا-2

 أهم الطرا ال  تتبعها اإلدارة العليا يف تقييم االنشطة الوظيفية للعالقات العامة؟ -3

 األساليب ال  تستخدمها املؤسسات  احلكومية بدولة الكويت يف قيا  مسعتها؟ -4

معااااي  السااامعة الطيباااة للمؤسساااات احلكومياااة وأهااام العوامااال الااا  تهااادد مسعاااة      -5

 املؤسسات احلكومية ؟

 دوات اإلعالم اجلديد االكثر استخداما يف التواصل م  اجلمهور الكوي ؟أ -6

أهااام االسااارتاتيايات االتصاااالية الااا  تساااتخدمها املؤسساااات احلكومياااة يف تعزياااز    -7

 مسعتها؟

مقرتحات ا ىاء واملتخصصني يف جمال العالقات العاماة يف تعزياز مسعاة املؤسساات      -8

 احلكومية الكويتية وحتقيق جودتها؟

 :بحثمنهج ال
الا  تهاتم بتوصايف      تنتمي ههه الدراسة إىل الدراسات الوصفية   

رياااو االنشاااطة  العالقاااات العاماااة يف املؤسساااات احلكومياااةممارساااي مواقاااف واجتاهاااات 

. وتعتمااد الدراسااة يف إطارهااا    االتصااالية ودورهااا يف تعزيااز مسعااة املؤسسااات احلكوميااة    

حيي يعد من أنسب املناهل العلمية للدراساات الوصافية وكاهل     سح املنهاي على منهل امل

أسااالو  املساااح الشاااامل ملمارسااااي العالقاااات العاماااة يف وزارة الداخلياااة ووزارة اإلعااااالم،       
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ولسجابااة علااى اشااكالية البحااي   االعتماااد علااى املاانهل الوصاافي التحليلااي حيااي قمنااا      

نشاااطة االتصاااالية يف تعزياااز مسعاااة   بتحليااال آراء ممارساااي العالقاااات العاماااة حاااول دور اال   

  املؤسسات احلكومية الكويتية يف ظل اإلعالم اجلديد.

 أدوات جمع البيانات:
تعتى أدوات مج  البيانات طريقة منهاية لتقديم حقائق أو آراء أو أفكار معينة يف أطاار      

لباحاي علاى   .وقد اعتماد ا 38البيانات املرتبطة هوضوع الدراسة وأهدافها دون تدخل الباحي

للتعارف   ووزارة اإلعاالم  وزارة الداخلية استمارة االستبيان يف مج  البيانات من املبحوثني من

وقاام الباحاي بتوزيا  االساتبيان     املستخدمة يف إدارة مسعة وزارتهم، االتصالية  األنشطةعلى 

د حصول على املعلوماات مان الشخصايات ذو  الصالة باملوضاوع وكاهل  معرفاة ر       باملقابلة لل

   .39يف ذات الوقت نيفعل املبحوث

 والعينة : البحثمجتمع 
 بااالوزارات حمال الدراسااة ) مان ممارسااي العالقاات العاماة     جلماا  املعلوماات ساعى الباحاي        

دور األنشطة االتصالية يف تعزيز مسعاة  حماوله لفهم  يف( وذل  اإلعالموزارة الداخلية ، وزارة 

احااي باحلصاار الشااامل علااى مجياا  ممارسااي العالقااات  الااوزارات حماال الدراسااة. وقااد قااام الب

مفاردة(   125العامة القائمني على رأ  العمال وقات أجاراء الدراساة باالوزارتني وبلاغ عاددهم )        

 -مفردة من وزارة اإلعالم: 70من وزارة الداخلية و 55

 -ما يلي : ممارسي العالقات العامةويرج  السبب يف اختيار   

لعامة على حتديد االنشطة االتصالية ال  يقومون بهاا يف  ممارسي العالقات امقدرة  .1

   الوزارتني ودور االنشطة االتصالية يف تعزيز مسعة الوزارة.

ماا  القيااادات اإلداريااة وماا  اجلمهااور   العالقااات العامااة ملمارسااياالحتكاااك الاادائم  .2

طاريف  ملعرفة انعكا  ا دمة أو التأث  املرتد للرسالة االتصالية ألنهم األقار  ما    

عملية االتصال  
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 من القيادات اإلدارية صاحبة اختاذ القرار واجلمهور املستهدف من تقديم ا دمة .

: لبحيخصائص عينة ا .3

( يبني خصائص عينة الدراسة1جدول )

 % ك  التكرار                                ا صائص           

 69,6 87 ذكر النوع        

 30,4 38 انثى

 29,6 37 عاما 30أقل من  السن

 31,2 39 عام 40:  30

 27,2 34 عاما 50:  40

 10,4 13 عاما 60: 50

 1,6 2 عاما 60اكثر من 

 5,6 7 فوا املتوس  املؤهل

 65,6 82 جامعي

 1,6 2 دراسات عليا

 8 10 ماجست 

 19,2 24 دكتوراه

 32 40 سنوات 5أقل من  ا ىة

 22,4 28 اعام 15: 10

 19,2 24 عاما 20:  15

 26,4 33 عاما 20اكثر من 

 100 125  اإلمجالي
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 %  30,4% ونسبة اإلنا   69,6نالحظ من خصائص عينة الدراسة أن نسبة الهكور جاءت  

يتبني من اجلدول السابق أن النسبة األكى مان أفاراد عيناة الدراساة جااءت يف سان يارتاوح        

% يليها السان مان   29,6عاما بنسبة  30% يليها السن اقل من 31,2نسبة سنة ب 40: 30ما بني 

% واخا ا  10,4عاماا بنسابة    60نفال مان    50% يليهاا مان   27,2عاماا بنسابة    50: نفل من 40

 %. 1,6عاما بنسبة  60ممن ترتاوح أعمارهم اكثر من 

اتما  الدراساة   وحول املساتوي التعليماي لعيناة الدراساة  مان ممارساي العالقاات العاماة ه          

%، ومان امللفات للنظار أن     65,6يتبني أن النسبة األكى حاصلون علي مؤهل جامعي بنسابة  

% يليهم احلاصلون علي درجاة  19,2نسبة احلاصلون على درجة الدكتوراه هاتم  الدراسة 

% ، وق تأتي نسبة احلاصلون على مؤهل فاوا املتوسا  ويعملاون هااال     8املاجست  بنسبة 

 % .1,6% ،واخ ا احلاصلون على الدراسات العليا بنسبة  5,6ات العامة سوي العالق

يتابني أن النسابة   بالعمل يف جمال العالقات العامة بعينة الدراسة وبالنسبة لسنوات ا ىة    

% ثم مان  26,4سنة بنسبة  20%، يليها اكثر من  32سنوات بنسبة  5األكى جاءت اقل من 

  %.19,2سنة بنسبة  20من  ألقل 15% واخ ا من 22,4سنه بنسبة  15 ألقل 10

 نتائج الدراسة:
 -من خالل حتليل نتائل الدراسة امليدانية ميكن استخالص النتائل التالية:

أهام االنشااطة االتصااالية الاا  تقااوم بهااا العالقااات العامااة يف الااوزارات الكويتيااة أقامااه  -1

ة ، وتنظااايم املعااار ، وتسااهيالت العمااال   الناادوات واملااؤمترات، يليهااا اإلعاااالم عاان الااوزار     

 .                                          واملساعدات االجتماعية، وإقامة احلفالت والرعاية االجتماعية والرحالت واملصايف

نستنتل من نتائل الدراسة أن أهم األساليب األكثر تاأث ا يف تفعيال النشاا  االتصاالي     -2

يف الرتتياب االول   ضرورة تواجد وساائل تكنولوجياا االتصاال احلديثاة    للعالقات العامة  جاء 

االهتمااام بتاادريب القااائمني   ثاام  االتصاااىلاضاارورة اقتناااع االدارة العليااا بأهميااة النشاايليهااا 

اسااتخدام االساااليب و االسااتعانة جبهااات علميااة متخصصااة للتاادريب  يليهااا بالعالقااات العامااة

ثام   قاءات دورية م  االدارة العليا ملناقشة مشاكالت العمال  عقد ليليها  قناعية يف التواصلإلا

ضاارورة تااوافر جااو ماان األمااان واالسااتقرار يف    و االهتمااام بتخطااي  باارامل العالقااات العامااة  

عاادم تاادخل  و التعريااف بأهميااة النشااا  االتصاااىل  ماان خااالل الناادوات واملااؤمترات    و العماال

 . العامة االدارات األخر  يف عمل العالقات
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معاي  كفاءة النشا  االتصاىل للعالقات العاماة   من التفاعلية فى الرتتيب األول جاءت -3

 والوضوح. املوضوعيةوإدارة احلوار يليها الصدا فى التواصل ثم سرعة التصرف و الوزارةيف 

مراعاااة مصاااحل  والتعاااون ماا  مراساالي اإلعااالم   و التاازام املوضااوعية  يليهااا تقااديم احلقيقااة و

اكااااااادت -4                                                                          .         اجلمااااااااه 

 بتقيايم  اإلدارة العلياا  الغالبية من أمجالي عينة الدراسة من ممارسي العالقاات العاماة  بقياام    

وهااها ياادلل علااى أهميااة وظيفااة العالقااات العامااة ودورهااا االتصاااىل يف         نشااطة العالقااات  ا

 كويتية.  الوزارات ال

اتفاا الغالبية العظمى من أفراد العيناة هسااهمة االنشاطة االتصاالية للعالقاات العاماة        -5

 ا دمية باجملتم  الكوي .  تيف تعزيز مسعة الوزارا

تاأتى فاى الرتتياب     وزارةالعالقاة االجيابياة باني اجلمهاور والا     يتبني مان نتاائل الدراساة أن    -6

جمموعة االنطباعات وا ىات عان   يليها يد لد  اجلمهوراجل لوزارةمفهوم مسعة  ا من األول

أداء ثام    الاوزارة ياد عان   اجلنطبااع  الاوزارة ثام  التعاون اإلجيابي باني العااملني يف الا    ثم الوزارة

 . من وجهة نظر الرأي العام وآداء الوزارة يف املاضي واحلاضر الوزارة

جااء يف الرتتياب االول مان     اإلعاالم  متابعة ما ينشار عاى وساائل   أن نستنتل من الدراسة  -7

إجااراء حبااو     ، يليهااااألساااليب الاا  تسااتخدمها الااوزارات لقيااا  االنطباااع عاان مسعتهااا       

عقااد مقااابالت للتعاارف علااي و ختصاايص برنااامل يف وساايلة إعالميااةثاام  واسااتطالعات انراء

املوقا    التعلياق علاي   لوزارة ثام الرد علي شكاو  سبق وأن أرسلت إلي او مقرتحات اجلمهور 

 للوزارة.اإللكرتوني 

جاااءت مواقاا   أهاام الوسااائل االتصااالية التااى تعتمااد عليهااا الااوزارات فااى إدارة مسعتهااا    -8

التواصل االجتماعى فى الرتتيب االول ويرج  اىل أهتمام مجي  شرائح اجملتم  على املساتو   

سالية، يليهاا   العربى واالجنباى هواقا  التواصال االجتمااعى كاادة تواصال ساريعة وفعالاة وم        

التلفزيااون احلكااومى الرمسااى ثاام املوقاا  االلكرتونااى للااوزارة يليهااا االتصااال الشخصااى ثاام  

احملطااات اإلذاعيااة ثاام باارامل اإلعااالم ا ااارجى ثاام مطبوعااات الااوزارة ثاام إعالنااات الااوزارة     

 ثم سرعة معاجلة االزمات والصحف احمللية . األحتفال باملناسبات الدينية واالوطنيةو

 االسبا  التى جتعل اجلمهور يكون مسعة طيبة عان الاوزارة   من نتائل الدراسة أن يتبني-9

الوضاااوح مااا  وجااااءت يف الرتتياااب األول يليهاااا  تطاااوير خااادماتها وسياساااتها باساااتمرارهاااي  
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تهاتم هشاكالت   و تهتم بشاكاو  العماالء ومقرتحااتهم   ثم  توافر مصداقية عاليةو اجلمهور

تساهم  يف   ثام  املكاناة والقباول يف اجملتما    و نوع ا ادمات تعدد وتيليها  النا  وتسعى حللها

ختفاف  و تشرح خططهاا املساتقبلية للتطاوير   و م تيس ات للامهوريتقدو االحدا  االجتماعية

 .  التأث  الفعال للسياسات االتصالية علي اجلمهورو من األعباء اإلدارية عن اجلمهور

ية من ممارسي العالقاات العاماة يساتخدمون    يتبني من نتائل الدراسة امليدانية ان الغالب-10

اإلعااالم اجلديااد يف تواصاالهم ماا  اجلمهااور وهااها يؤكااد تنااامى اسااتخدام مواقاا  التواصاال     

االجتماعي لد  ممارساي العالقاات العاماة واصابحت انن وسايلة ال غناى عناد تواصالهم ما           

 اجلمهور.

ت العامااة باااجملتم   اكثاار ادوات اإلعااالم اجلديااد اسااتخداما لااد  ممارسااي العالقااا    -11

الكااوي  جاااء تااويرت يف الرتتيااب االول ماان حيااي االسااتخدام العتقااادهم انااه اكثاار ساارية      

وهها يتفق م  توجه كل ابناء منطقاة ا لايل العرباي  يف حاني  ياأتي       -وافالل استخداما 

يليااه -الفيساابوك يف العديااد ماان البلاادان العربيااة يف االهتمااام االول ماان حيااي االسااتخدام   

 رام ثم اليوتيو  ثم سنا  شات وواتسا  والفيسبوك .اا كب  انستوبفار

نستنتل من نتائل الدراسة ان توعية اجلمهاور جااء يف الرتتياب االول مان األنشاطة الا        -12

تقوم بها الوزارات يف تعزيز مسعتها لد  اجلمهاور، يليهاا دعام األنشاطة اجملتمعياة ثام أقاماه        

التااادريب والتوظياااف  وتقاااديم مسااااعدات عينياااة يف    املشاااروعات ا دمياااة و املشااااركة يف 

األزمات والكوار  واألعمال ا  ية  ثم املشاركة يف األعياد الوطنياة واألنشاطة التثقيفياة    

 للامهور ورعاية ذو  االحتياجات ا اصة واالهتمام بالبيئة .

 هااايأهااام االسااارتاتيايات االتصاااالية الااا  تساااتخدمها املؤسساااة يف تعزياااز مسعتهاااا     -13

اسرتاتياية جودة ا ادمات الا  تقادم للامهاور يليهاا اسارتاتياية التعامال بشافافية ومسااع          

وجهة نظر اجلمهور قبل اختاذ القارار وبنااء عالقاات قوياة ومساتمرة ما  اجلمااه  الداخلياة         

وا ارجياة واجياااد حاوار فعااال بينهاا وبااني اجلمهاور واسااتخدام اسااليب مبتكاارة يف تطااوير      

للعاااملني ودراسااة كافااة املقرتحااات قباال اختاااذ القاارار وممارسااة أنشاااطة         االداء الااوظيفي  

جمتمعية لتدعيم العالقات م  اجلمهور ومكافأة العاملني بشكل عادل ثام رعاياة االنشاطة    

الثقافياة والرياضاية والفنياة واجملتمعياة وا  ياة و إباراز مهمتهاا ومكانتهاا لادي اجلمااه            

 . ميق مسعة الوزارةوتكرار الرسائل ال  من شأنها تع
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يتااابني مااان مقرتحااااتكم اجلمهاااور لتعزياااز مسعاااة الاااوزارة وحتقياااق جودتهاااا االلتااازام    -14

باملصداقية جاء يف الرتتيب االول يليه إبراز اجناازات املؤسساة عاى وساائل اإلعاالم وااللتازام       

ها باملوضوعية  واتفااا فئاة التعامال بشافافية ما  احارتام اجلمهاور وحال األزماات وقات حادوث           

ليها حماربة الفسااد اإلداري باالوزارة   ي ،وضرورة تواجد وسائل تكنولوجيا االتصال احلديثة

ثام االهتماام بتادريب القاائمني بالعالقاات       ،وإعداد متحاد  إعالماي جياد باسام  املؤسساة     ،

وضارورة اقتنااع االدارة العلياا بأهمياة      ،و إتباع سياسة النقاا  واحلاوار   ،على فنون التواصل

وعادم التسارت علاى    ،و القالااء علاى احملساوبية     ،ثم االستعانة بالكفاءات العلمية ،التواصل

 .أي جرمية حتد 

 توصيات الدراسة:
يوصى الباحي بنجراء املزياد مان الدراساات يف حباو  العالقاات العاماة وإدارة وتكاوين        -

ز مسعاة  وتعزيز مسعة املؤسساات  االقتصاادية والاوزارات لفهام دور العالقاات العاماة يف تقزيا       

 املؤسسات.

إجراء املزيد من االهتمام بدراسة اجلمهور بكافاة فئاتاه وخمتلاف خصائصاه يف صاياغة      -

 الرسالة وخاصة يف ظل اإلعالم اجلديد.

يوصى الباحي بالرورة االهتمام بدراسة اإلعالم اجلديد وتأث اته واألفالل من االعتمااد  -

كمتلقاااي سااالبى أو مساااتهل  فقااا   علاااى اإلعاااالم التقليااادي والااا  تتعامااال مااا  اجلمهاااور    

 للمالامني.

ضاارورة الرتكيااز علااى شااكل وحمتااو  الرسااالة االتصااالية ملمااار  العالقااات العامااة         -

 باعتبارها من أكثر العناصر جديا وتشويقا للامهور واألكثر تأث ا يف مسعة املؤسسات.

اسااتخدام  التنااوع يف إجااراءات الدراسااات التحليليااة يف جمااال العالقااات العامااة وضاارورة    -

 التحليل الكيفي القائم على التحليل والتفس  والشرح.

 خامتة البحي:

األنشطة االتصالية ال  يبههلا ممار  العالقات أن امليدانية الدراسة من ستخلص ن

العامة تؤثر بشكل مباشر على مسعة املؤسسة ويعزز من السمعة الطيبة عنها من خالل 

وسي  نشاطه االتصاىل ونشر املعلومات وتوجيه الرأي توظيف ادوات اإلعالم اجلديد يف ت

العام وتقديم ا دمات واإلعالن عنها من خالل الوسائ  االتصالية ال  يتيحها اإلعالم 

اجلديد من تفاعلية يف بيئة واحدة صوت وصورة وفيديو ونص ورسوم و قق االشباعات 

ويعزز من توجه التحول ال  يسعى إليها انن اجلمهور يف معرفة كل ما هو جديد 

                                          .الرقمي واله  تسعى إليه انن دول جمل  التعاون ا لياي 
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 :مقدمي

لرتويج للمنتجات واخلدمات ومصدرًا حيويًا يف اميارس اإلعالن التلفزيوني دورا كبريا 

 تطورت عملية االتصاللالتصال يف اجملتمعات. ومع طبيعة التطور احلاصل يف مجيع ميادين 

املستهلكني وتساهم يف التنمية تستجيب وتليب رغبات املنتجني ول اإلعالنات إنتاج

يظل اإلعالن التلفزيوني الوسيلة اإلعالنية األوىل يف التأثري على ل هلذا اجملال، االقتصادية

اجلماهري يف عرض مشوق إلقناعهم ببدء عمليات الشراء. ويهدف اإلعالن التلفزيوني كأي 

ر واليت حتميا تتغري لتواكب وسيلة إعالنية إىل نقل الرسالة اإلعالنية من املعلن إىل اجلمهو

خاصة يف السنوات وفكان لإلعالن التلفزيوني  ،التغريات يف طبيعة وتذوق اجلمهور

األخرية خطوات سريعة للغاية، حيث أصبح من أهم مصادر املعلومات عن االجتاهات 

واالجتماعية، كما كان هلا تأثري كبري على تشكيل اجلمهور  واالقتصاديةالثقافية 

 هدفهااإلعالن عملية اتصال  كذلك يعترب الفكرية والعاطفية والسلوكية. ألمناطه

إحداث تغريات سلوكية معينه من خالل نقل املستهلك من مرحلة إىل أخرى وصوال إىل 

اختاذ قرار الشراء. إذ أن االستجابة الشرائية هي  علىاالستجابة العاطفية املطلوبة للحث 

نون إليها. واليزال اجلدل قائما ايهم أكثر تأثريا على اخلطوة األخرية اليت يهدف املعل

الرسالة العقالنية أو الرسالة العاطفية لإلعالن التلفزيوني. أمجعت الدراسات على  املتلقي

تأثري رسالة اإلعالن على املستوى املعريف للمستهلك وأيضا قدرته على تغري مشاعرهم 

وميوهلم وصوال إىل قراراتهم.

جمموعة من  عديدة، وهيت اإلعالنية املستخدمة يف اإلعالنات التلفزيونية االسرتاتيجياو

األنشطة الرتوجيية اليت مت تطويرها وفًقا للربامج التسويقية اليت تستهدف مستهلكني 

، من أجل التأثري يف ردود فعلهم وإجياد حل لألهداف ختلفةميثلون قطاعات السوق امل

 لدراسة. وتنقسم االسرتاتيجيات اإلعالنية وفقا (١) االسرتاتيجية أو التكتيكية للشركة

( الوظيفة االقتصادية: 1من حيث وظائفها إىل أربع وظائف رئيسية لإلعالن التلفزيوني: ) (٢)

هي يف املقام األول لتحفيز املبيعات وزيادة حجم األرباح من بيع منتج معني لفرتة معينة من 

اإلعالن له تأثري كبري على تشكيل رغبات  أن هي( الوظيفة االجتماعية: 2الوقت. )

وإىل جانب الرتويج ملنتج ما، فإنه يساعد أيًضا يف تكوين قيم  سلوكهم،األفراد وتوجيه 

ويف النهاية يكون له تأثري على طبيعة العالقات  ،لتحسني ثقافة االستهالك اجتماعية

اإلعالن أن ظيفة التسويقية: ( الو3االجتماعية، وتشجيع الناس على حتسني حالتهم املالية. )
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والذي يتمثل هدفه النهائي يف اإليفاء الكامل باحتياجات  التسويق،مرتبط متاًما مبهام 

يعد اإلعالن أجنح حيث ( الوظيفة االتصالية: 4العمالء فيما يتعلق بالسلع واخلدمات. )

تصال يربط بني املعلنني ومجهور املستهلكني عرب قنوات اال االتصال، ألنهأشكال 

 (٣)(2012) نيلسون املتعددة. ووفًقا لتحليل حديث مت إجراؤه بواسطة شركة

هناك مخس خصائص شائعة السرتاتيجيات اإلعالنات التلفزيونية اليت يرتدد صداها مع 

قدرته  تثبتقد املوقف املضحك هو تكتيك ناجح وف الفكاهة،( أسلوب 1املستهلكني: )

سيتواصل  للربط،( استخدام شخصيات ومواقف قابلة 2ُينسى. )على صنع إعالن ال 

( 3ميكنهم التعرف عليها. )تشبهنا واليت اجلمهور مع الشخصيات والسيناريوهات اليت 

يجب أن تفعل اإلعالنات أكثر من نقل ف ،أسلوب السرد القصصي ذات النهايات السعيدة

شخصيات لرواية قصة، فتغيري  البنيوار استخدام احل( 4جيب أن حتكيها. ) بلاملعلومات 

( بناء اتصال عاطفي، فغالبا 5الرسالة من النثر البسيط إىل احملادثة سيعطي حياة للقصة. )

ما حيدد املخ جتربة عاطفية بأنها مهمة مبا يكفي لتذكرها، وهكذا بدوره يرتدد 

قوالبها اليت  تتميز االسرتاتيجيات اإلعالنية التلفزيونية بتعددلذا صداها مع اجلمهور. 

تستخدم لعرض املنتجات واخلدمات واألفكار من أجل جذب انتباه املشرتين احملتملني، 

فتنوعت من حيث طريقة العرض لإلعالن وطريقة شراء أوقاته ونطاقه اجلغرايف حملي أو 

 أوحواري أو أهلي أو دولي، كذلك من حيث شكله ومضمون رسالته كإعالن مباشر 

إعالنات كذلك كز على عرض السلعة ومزاياها واستخداماتها، إعالن يرأو  تذكريي

اإلعالنات اليت تعتمد أو تركز على التأثري العاطفي وإبهار املشاهد كاإلعالن الدرامي، 

 .راقصةالعلى أسلوب الرسوم املتحركة واملؤثرات البصرية، واإلعالنات الغنائية 

 (٤)ن السلع للرتويج هلا فاإلعالنات التلفزيونية هي مصدر مهم للمعلومات ع

)الكالم/  وهي واإلعالن التلفزيوني الدرامي يتميز بسمات أساسية ال تتوفر يف غريه 

يف كتاب التلفزيون ( ٥)( ١٩٩٩احلدث /املوسيقى( واليت تعرض هلا )جون كورنل،

 البناء يسمح حيث تأثريا األقوى: الدرامي احلدث( ١واجملتمع، حيث قسم احلدث إىل: 

( ٢ي بتقديم ما هو اجتماعي يف شكل مغامرة أو موقف عاطفي بني الشخصيات. درامال

على املمارسة  االستخدام يعتمد أثناء السلعة يقدم ما عادة الذي: اإلرشادي احلدث

 مباشرة املعنى وضوح وعدم املدلوالت على ويعتمد: الرمزي احلدث(٣واالستخدام. 

الن ويصلح لكل أنواع اإلعالنات الدرامية وغري اإلع مضمون وراء من املعنى على واالعتماد
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 املعتمد به واملقصود: التصويري( ٤الدرامية املعتمدة على املونتاج تكرار الصوت والصورة. 

االبتعاد واالقرتاب وحركة الكامريا ك اإلعالن تصوير يف الكامريا حركات على

ينجح اإلعالن ومميزاتها وبالرتكيز على القصة الدرامية اإلعالنية  عموديا أو أفقيا.

وهي التسويق للعالمة التجارية اليت تستخدم لبيع املنتج بطريقة  تهحتقيق غايالتلفزيوني يف 

مقنعة وممتعة كشكل من أشكال الرواية القصرية اليت حتوي شخصيات، وأحداث، 

ذب املشاهدين والتأثري جللعرض خصائص السلعة، بطريقة جذابة توظف ووعقدة، وحل 

قالب من قوالب كالقصرية  للدراما مصطلح فظهر  .راراتهم الشرائيةق على

يعتمد  حاليًا، والذي اإلعالنات التليفزيونية العربية األكثر استخداما يفالدراما اإلعالنية 

اليت تناقش مواضيع هامة بسيناريو وحوار  قصريةعلى األحداث الدرامية ال هيف تأثري

حيث  ن لبيع املنتجات فحسب، بل أيًضا إلنشاء حمتوى ذو معنى،، فلم يعد اإلعالنيوممثل

 كل حلظة وثانية مهمة جدا إليصال هدف اإلعالن إال أنال تتجاوز مدة اإلعالن عدة ثواني 

، ففقدان اهتمام وتركيز املشاهدين يعين احتمالية خسارة يف عدة مشاهد درامية قصرية

تتمثل أهداف الدراما اإلعالنية األساسية يف خسارة عميل حمتمل. لذا  وأإيصال الفكرة 

توفري املعلومات وجذب االنتباه وخلق الوعي والتأثري على سلوك الشراء لدى املستهلكني. 

، أن اإلعالن موجود يف كل مكان ويؤثر على احلياة اليومية (٦)رى وبشكل عام ي

ات استجابة املستهلك لألشخاص. وارتبط وجود الدراما يف اإلعالنات التليفزيونية بتأثري

. لذلك يعد (٧)مثل املشاعر املتزايدة، وتقلص العادات املضادة، والتمتع بالدعاية التجارية 

فهم عملية االستجابة اليت يقوم بها املستهلك للوصول إىل قرار الشراء، إىل جانب معرفة 

همة للمؤسسات كيف يؤثر اإلعالن الدرامي القصري على عملية االستجابة من الدراسات امل

اجلمهور  علىطبيق هذا النوع من اإلعالنات والتأثري بشكل فعال اليت تسعى لتاإلعالنية 

 املستهدف.

الدراسات السابقة
استعرضت الدراسة جمموعة من الدراسات السابقة اليت تناولت اإلعالنات التلفزيونية 

املتلقني باختالف وناقشتها من حيث شكلها أو مضمونها ودرست تأثريها على سلوك 

 فئاتها.
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املستهلكني  فعل ردود : منوذج٨ الدراسة األوىل: 

التلفزيون ملنتجع  املستخدمة يف اإلعالن الصينيني على الدراما القصرية 

سياحي 

 الغرض من هذه الدراسة هو اختبار اجلانب املعريف واالستجابات العاطفية للدراما

التلفزيونية التجارية القصرية يف اجملتمع الصيين، حاولت الدراسة وضع منوذج لتأثري 

لدراما التلفزيونية لإلعالنات التجارية القصرية وعالقتها باستجابات املتلقني مثل اخصائص 

جتاه اإلعالن  هااملشاعر اليت تثريها اإلعالنات واملواقف اليت تدفع املتلقي الختاذ

املواقف اليت يكونها حول العالمة التجارية املعلن عنها. وتعتمد الدراما واملعتقدات و

هما التعاطف والعاطفة.  يف اإلعالن ولفعاليتها  ني مهمتنينفسيت استجابتنيالقصرية على 

ركزت الدراسة على دور التعاطف، يف التأثري على عاطفة واستجابة املشاهد الرئيسية 

البنائية لإلعالنات التلفزيونية الدرامية القصرية على املواقف اليت تنتج عن تأثري العناصر 

جتاه اإلعالنات التجارية والعالمات التجارية. ومع ذلك، افرتضت الدراسة أن املصداقية 

والتعاطف واالجتاه حنو العالمة خيتلفان عرب الثقافات. حيث افرتض الباحثون أن 

ة اجلماعية مثل الصني جيب أن يكون األشخاص من الثقافات اليت تفضل أسلوب احليا

لديهم شعور تعاطف أعلى من أشخاص آخرين من الثقافات اليت تفضل أسلوب احلياة 

االستقاللية مثل الواليات املتحدة األمريكية وبالتالي جيب أن يتم تنفيذ االعالنات 

إلعالن التلفزيونية الدرامية القصرية بشكل خمتلف للمستهلكني الصينيني. مت اختيار ا

التجاري السياحي كخيار مناسب ملثل هذا االختبار ألن االعالنات التلفزيونية الدرامية 

القصرية عادة ما يتم توظيفها داخل هذا القطاع. مت اختبار صحة الفروض على عينة مالئمة 

 ذكور، ٪27و إناث ٪73املتخصصة يف إدارة األعمال يف السنة الثالثة ) 398من الطلبة 

عاًما( يف جامعة كبرية يف شرق وسط الصني. تشري  22-21وح أعمارهم بني ترتا 90٪

النتائج إىل أن االستجابة لإلعالن كانت عالية حنو الرسالة اليت ختاطب املعرفية 

واالدراك، أما التعاطف، واملعتقدات واملوقف جتاه اإلعالن جاء تأثريه جزئًيا على اإلدراك 

تجارية. بشكل غري متوقع، مل يلعب التعاطف دوًرا احلسي للموقف اجتاه العالمة ال

أساسيا. ناقشت الدراسة األسباب احملتملة لذلك، مبا يف ذلك العوامل الثقافية. تشري 

النتائج أيًضا إىل أنه من أجل الرتويج الفعال للخدمات السياحية، جيب أن تكون 
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باإلضافة إىل ذلك، جيب أن املصداقية والواقعية عالية إلنتاج ما يكفي من قوة التأثري. 

يتطابق سلوك ومظهر املمثلني املختارين لإلعالن مع سلوك اجلمهور املستهدف.

: تأثري اإلعالن التلفزيوني على السلوك (٩) (2016الدراسة الثانية: بشرى، شروق )

االستهالكي للطالب اجلزائري دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة ام البواقي العربي 

 بن مهيدي

هدفت الدراسة الي معرفة العالقة بني اختيارات فئة الشباب وخاصة فئة الطلبة اجلامعني 

لإلعالنات التلفزيونية ألنهم يعدون من أهم شرائح اجلمهور الذين يبحثون عن كل ما هو 

دراسة بجديد، يتميزون مبيوهلم ورغباتهم اليت يسعون لتلبيتها وحتقيقها، كذلك اهتمت 

مدة وتكرار التعرض وانعكاسها على سلوكهم االستهالكي. افرتضت الدراسة تأثري 

وجود عالقة بني منط مشاهدة الطالب اجلزائري لإلعالن التلفزيوني وبني نوع اإلعالنات 

التلفزيوني اليت يتعرض هلا ونشوء الرغبة لديه يف استهالك املنتجات املعلن عنها، كذلك 

النفسية واملزاجية هي سببا رئيسيا يف متابعة اإلعالن افرتاض أن الدوافع املعرفية و

التلفزيوني وتوجيه السلوك االستهالكي، وأن اإلعالن التلفزيوني مصدر رئيسي إلشباع 

حاجات ورغبات الطالب اجلزائري حيث يوفر اإلعالن التلفزيوني املعلومات عن املنتجات 

وختلق الرغبة وتغري السلوك. واليت تسهل عملية املفاضلة واالنتقاء بني املنتجات

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي من خالل مجع البيانات واملعلومات الالزمة واليت من خالهلا 

استطاع الباحث توصيف الظاهرة او املشكلة. والختبار صحة الفروض مت تطبيقها على 

 2015/2016جمتمع دراسة وهم طلبة جامعة ام البواقي العربي بن مهيدي للموسم اجلامعي

 ختصص كل من ٪5مفردة حيث قرر الباحث اختيار نسبة  24240والبالغ عددهم 

 ووضحت طالب ٪34.5و طالبة ٪65.5 بنسبة مفردة 200 املمثلة العينة حجم لتصل باجلامعة

اقتنائهم للمنتجات  علىالطلبة لإلعالن التلفزيوني ال يؤثر تعرض  نوع اختالف أن الدراسة

ة اإلعالن التلفزيوني تتحكم بشكل نسيب يف اختيار الطلبة املعروضة، وأن طبيع

ملتطلباتهم االستهالكية. أما بالنسبة لنوع اإلعالنات مل يؤثر شكل اإلعالن على الطلبة 

القتناء املنتجات املعروضة مما يثبت نسبية حتقق الفرضية األوىل، أما بالنسبة لفرضية 

فسية أو املزاجية كان الدافع املعريف أساساي عند الثانية بالنسبة للدوافع املعرفية أو الن

املنتجات. ثم جاء الدافع النفسي كدافع للطلبة لإلحساس  علىأغلبية الطلبة للتعرف 
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بالرغبة يف انتقاء املنتجات. كذلك اشرتكت دوافع مزاجية كالتسلية والرتفيه ملشاهدة 

اعتبار اإلعالن التلفزيوني  اإلعالنات التلفزيونية. أثبتت الدراسة نسبية حتقق فرضية

مل يشكل اإلعالن التلفزيوني  إنهمصدرا إلشباع حاجات الطالب اجلزائريني حيث 

نها توفر الوقت واجلهد يف االختيار واملقارنة بني أمصدرًا معرفيًا وافيا عن املنتجات مع 

طلبة السلع كذلك استنتجت الدراسة أن اإلعالن التلفزيوني يليب حاجات استهالكية لل

ولكنه ال يدفعهم القتناء كل ما يعرض عليهم. وأثبتت الدراسة حتقق الفرضية الرابعة أن 

اإلعالن التلفزيوني يؤثر على السلوك االستهالكي للطلبة اجلزائريني حيث تسهل املفاضلة 

بني السلع كما خيلق لديهم الرغبة يف جتريب السلع اجلديدة وبالتالي يغري يف السلوك 

ي لديهم بتقديم النصائح االرشادية الستخدام املنتجات واخلدمات والذي حقق االستهالك

ولو بشكل نسيب فوائد ملحوظة على السلوك من حيث حماولة تعديله وتوجيه فكان تأثري 

من  وأكثراإلعالن إجيابيا بدرجة متوسطة على السلوك االستهالكي ولكن أفضل 

التأثري السليب له يف جوانب أخرى.

: اسة الثالثةالدر

 الدراما واالتصاالت يف اإلعالنات التلفزيونية: دراسة لشركة : ١٠ 

" جعل العامل مكانا أفضلاعكرونة اإلندومي "م"الشروق" و 

/ اإلعالنات  تبحث الورقة يف إدراك اجلمهور لفعالية الدراما يف اإلعالنات التلفزيونية

التجارية وكيف يساعد هذا على استدعاء اجلمهور واالحتفاظ به وتأثريه على والئه للمنتج. 

اهلدف من هذه الدراسة هو معرفة تصورات املشاهدين عند استخدام الدراما يف اإلعالنات 

التلفزيونية، لتشمل عدة أهداف أساسية كتحديد تصور اجلمهور اإلعالمي حول كيفية 

ام الدراما فيه، والستكشاف مفهوم الدعاية التلفزيونية وتقييم دور الدراما يف استخد

عكرونة اإلندومي يف م( ورسائل إيصال رسائل شبكة االتصاالت احملمولة )

جعل العامل مكانا أفضل " على التوالي لتحديد ما إذا كانت اإعالني "الشروق" و "

ميكن أن تعكس اجملتمع بشكل فعال وذلك  الرتاكيب الدرامية املضمنة يف اإلعالنات

من خالل حتليل اإلعالنات. ولإلجابة على أسئلة البحث، مت استخدام طرق حبث متعددة، 

مبا يف ذلك مسح للطالب اجلامعيني من جامعة العهد وجامعة الغوس يف نيجرييا؛ أيضا 

شبكة  استخدام املقابالت الشخصية مع وكاالت اإلعالن املكلفة بإدارة محالت
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ومدراء التسويق يف الشركة  عكرونة اإلندوميم( ورسائل االتصاالت احملمولة )

جعل العامل مكانا أفضل " لدراسة أشكال الدراما اوحتليل متعمق إلعالنات "الشروق" و "

يف كل من إعالنات دراسة احلالة لتقييم النجاح العام لإلعالن فيما يتعلق بزيادة اإليرادات 

قابالت مع إدارات التسويق يف الشركات املذكورة.من خالل امل

( اإلحصائي. كما مت مجع مت إجراء التحليل النهائي للنتائج باستخدام برنامج )

طالب وطالبة جبامعة العهد وحوالي  7600مستجيبا من جمتمع املسح  1820البيانات من 

 املسح إمجالي من ٪10طالب وطالبة جبامعة الغوس. ميثل حجم العينة حوالي  10600

 االستبيان على اإلجابة نسبة بلغت. للدراسة املصمم االستبيان إعطاؤهم مت الذين السكان

 وكالة لكل واحد) التنفيذيني لكبار واحد حسابني املقابلة جلسات تضمنت. 98٪

عكرونة مو  يف التسويق ملديري واألخر( احلمالت إنتاج يف شاركت إعالنية

 من كانوا ٪56 بينما ذكور كانوا ٪44زيع الدميوغرايف للعينة كان اإلندومي. التو

 كانت بينما عاًما،18و 14 بني أعمارهم ترتاوح ٪32 أن أيًضا العمري التوزيع يظهر. اإلناث

 على واإلجابة للمشاركة الرئيسي املعيار وكان. عاًما 23 إىل 19 من العمرية الفئة يف 67٪

إعالنات احلملتني موضع الدراسة واليت عرضت يف الفرتة ينة بع الدراية هو االستطالع

وكان اهلدف من األسئلة الرئيسية اليت ُطرحت على اجمليبني احلصول    2006-2007

على معلومات حول تصورهم الستخدام العناصر الدرامية يف اإلعالنني. أظهرت النتيجة أن 

عالنني ألن هذه العناصر الدرامية  اإلكال يف املصورة الدراما حيبون أنهم على وافقوا 90٪

كانت قادرة على اجتذابهم واالحتفاظ باهتمامهم طوال مدة اإلعالنات. لتأكيد النتائج 

 وظهور واملزاج اإلعداد بسبب احلب بالروح يشعرون إنهم اجمليبني من ٪78أعاله، قال 

ل رسالة املشاركة ن خالم إجيابيني كانوا إنهم قالوا ٪"66"الشروق".    إعالن يف املمثلني

جعل العامل مكانا أفضل " بسبب اإلعداد والفكرة وروح التفاؤل املستخدمة يف ايف و "

 اإلعالنني كال يف املستخدمة الدرامية األشكال أن على اتفقت أيًضا أخرى ٪90اإلعالن. 

 على. جيًدا مفهومة املشاركة رسالة كانت عام بشكل. اإلعالن يف الرتفيه قيم عززت

"الشروق"  فعل ذلك بينما قال  أن اجمليبني من ٪75غم من هذه الردود اإلجيابية، قال الر

وشراء  جعل العامل مكانا أفضل" مل يؤثر عليهم أو على حبهم ملنتجات ا" 68٪

وشركة إندومي اليت حتقق  املعكرونة اندومي. تتعارضت هذه الردود مع موقف 

الل فرتة تشغيل كال اإلعالنني )اإلعالنات التجارية(. املزيد من األرباح املستحقة هلم خ
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أثبتت هذه النتائج من املقابالت الشخصية مع مدراء التسويق يف الشركات الدعائية 

املسؤولة عن احلمالت حيث كانت إجابتهم حول دور الدراما يف التأثري على املشاهدين أن 

إلعالن وتذكره. الرسالة كانت الدراما كانت سببا رئيسيا لإلقبال وتفضيل مشاهدة ا

موّجهة حنو الشباب وحاولت جذبهم بطريقة عصرية حضرية حاولت ملس مصدر طموحاتهم 

وعواطفهم من أجل تقريبهم من العالمة التجارية، كذلك قدمت اإلعالنات عرض جيد 

 لدراما جذب انتباه املشاهدين وجعلهم قادرين على التواصل مع اإلعالن من خالل املؤثرات

اإلبداعية. استنج الباحثون أنه البد من أن تكون الرسالة اإلعالنية مركزة يف إعالن 

التلفزيوني وحمددة يف رسالتها لقصر فرتة اإلعالن كذلك أن تعتمد على عنصر املفاجأة 

واإلبداعية حيث يتعرض املشاهد إىل حبكات وأحداث مليئة بالتشويق والسرد اجليد فال 

ته على التنبؤ بنهاية اإلعالن إذا كانت تقليدية. كذلك كان يشعر بامللل عند قدر

للمؤثرات البصرية كالصورة واأللوان والعناصر اجلرافيكية يف اخللفية والشعار، 

كذلك املؤثرات الصوتية واملوسيقى واحلوار، لذلك جنحت اإلعالنات موضوع الدراسة يف 

ة أثبتت الدراسة أن اإلعالن التلفزيوني جذب االنتباه واستبقائه وتذكر اإلعالن. ويف النهاي

يصل إىل الكثري وله تأثري قوي على اجلمهور، فيمكن استخدام الدراما لتعليم وتنوير 

وإصالح وتغيري أيديولوجيات الناس، وجعلهم واعني لبيئتهم. ألن الدراما أداة قوية للتواصل 

الفعال ومتثيل للحياة واجملتمع ميكن أن حترك دوافع البشر.

ستماالت اإلقناعية يف اإلعالن املتلفز : اال١١ 2009الدراسة الرابعة: ابرادتشة سعيدة 

دراسة حتليلية يف مضمون إعالنات قناة 

تناقش الرسالة االستماالت اإلقناعية لإلعالن التلفزيوني بأنواعها االستماالت العقلية اليت 

شباع إالستماالت العاطفية اليت تركز على تركز على اجلوانب الوظيفية ومزايا املنتج وا

حاجات املستقبل العاطفية واالجتماعية. حملاولة التعرف على طبيعة اإلعالنات التلفزيونية 

ولتعقد الدراسة مقارنة من خالل فروضها على نوعية االستماالت اليت  لقناة 

ملزج يف عرض تقدمها القناة جلمهوريها. كذلك ناقشت أسلوبها عرض اإلعالنات وا

اعتمدت الدراسة املنهج  املشاهدين. علىاإلعالن داخل عروضها لفرض مشاهدة اإلعالن 

ومت اختيار العينة  .الوصفي التحليلي وذلك من خالل مجع البيانات وحتليل احملتوى للقناة

يناير فرباير مارس وذلك بهدف الوقوف على أهم  2009الدائرية ملدة ثالث أشهر من 
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االجتاهات احلديثة اليت يعتمد عليها اإلعالن التلفزيوني. قدمت الدراسة يف اجلوانب و

خصائصه تطوره  هفصوهلا تعريف اإلعالن والنماذج السيكولوجية له. اإلعالن املتلفز تعريف

أنواعه أهدافه وخصائص تنفيذه األساليب اإلقناعية واالستماالت املستخدمة يف شكل أو 

فصال للبحث يف القنوات التلفزيونية والبث التلفزيوني  مضمون اإلعالن. كذلك خصصت

موضوع الدراسة تتبع تارخيها  مفهومه ومفهوم الفضائيات العربية مثال قناة 

والتعرض لشكل اإلعالنات على هذه القنوات. كذلك ناقشت الدراسة االستماالت 

وذلك ملناقشة  بنوعيها العقلية والعاطفية يف اإلعالنات التلفزيونية على قناة 

بعد حتليل مضمون اإلعالنات . والستعراض النتائج مت تقسيم  املستنبطةاملعلومات 

اإلعالنات التلفزيونية حسب أنواعها واستخالص جمموعة من االستماالت العقلية 

والعاطفية اليت مت دراستها على مدار الثالث أشهر. استخلصت نتائج الدراسة أن اإلعالنات 

مدار اليوم  علىلقناة بشكل مكثف ولكن نسبة حضور اإلعالنات اختلفت عرضت على ا

أو أيام األسبوع. استخدمت االستماالت العقلية والعاطفية يف اإلعالن غري أن االستماالت 

العاطفية احتلت الصدارة بالرتكيز على حاجة الشعور بالدفء واملكانة والرتكيز على 

ماالت العقلية كانت قليلة وركزت على مميزات املنتج بث مشاعر اإلجيابية والتميز. االست

حسب طبيعته. تنوعت موضوعات وسلع اإلعالنات ولكن كان للسلع الغذائية والتجميلية 

السيطرة. تستهدف معظم اإلعالنات يف رسالتها على النساء مما يوضح الدور اإلقناعي 

رضية الثانية للدراسة لطريقة الذي تلعبه املرأة كعامل جلذب االنتباه. أما بالنسبة للف

عرض اإلعالنات على القناة تفاوتت فرتات العرض لتعترب الفرتة املسائية فرتة الذروة 

افراد األسرة حول الشاشة بعد انتهاء فرتات العمل واتبعت سياسة القناة دس  الكتمال

دة اإلعالنات داخل العروض والربامج واملسلسالت وخاصة ذات الشهرة واألكثر مشاه

 واستغرقت فرتة زمنية طويلة لتثبت صحة الفرضية الثانية.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
يتضح من الدراسات السابقة أن معظم الدراسات العربية ناقشت اإلعالنات التلفزيونية 

وعدم وجود للمتلقني والتفضيالت الشرائية  يرها على السلوك االستهالكوبشكل عام ود

ناقشت دور دراما املوقف القصرية بالتحديد على خلق  تانية يف ضوء علم الباحثدراسة عرب

استماالت عاطفية لدى املستهلك وتبعاتها ورصد العوامل املؤثرة عليها، مما يوضح حاجة 

من املراجع  تان. استفادت الباحثالعربية لبحث هذه الظاهرة يف جمال اإلعالنات التلفزيونية
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ليت ناقشت الدراما يف جمموعة من الدراسات السابقة الى ندرتها األجنبية والعربية ع

ستماالت القصرية كذلك الدراما التلفزيونية بشكل عام، مفهومها ودورها على اال

العاطفية وتأثري كل من التعاطف واالسقاط الذاتي وحتريك العاطفة وشكل االستجابة 

ة لتنوع أدواتها البحثية فساعدت لإلعالنات يف تكوين البناء الفكري واملنهجي للدراس

يف صياغة أهمية الدراسة والفروض وصياغة اإلطار النظري كذلك حتديد ني الباحثت

أدوات للبحث والتحليل لإلجابة على فرضيات الدراسة.

أهمية الدراسة
أنها من الدراسات العربية القليلة اليت  نيتكمن أهمية الدراسة من وجهة نظر الباحثت

من " يف اإلعالن التلفزيوني إن مل يكن راسة تأثري الدراما القصرية د تتتناول

واليت تركز على توضيح عناصر دراما املوقف واملؤثرات  تانأوائلها يف حدود علم الباحث

العاطفية املستخدمة ودورها يف تعزيز أشكال االستجابة العاطفية للمشاهدين من خالل 

ن حيث أهمية الدراسة العملية أنه من خالهلا ميكن توجيه السياق اإلعالني ككل. أما م

املؤسسات اإلعالنية لفهم خصائص هذا النوع من الدراما وأهمية االستفادة منه وتطبيقه 

لتحقيق تأثري فعال على املشاهدين وتوليد جمموعة من االستجابات العاطفية اليت تولد 

تسهم الدراسة يف سد النقص يف هذا النوع من  الدافعية اإلجيابية حنو العالمة التجارية. لذا

 الدراسات املتخصصة.

أهداف الدراسة
يكمن اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة يف استكشاف مفهوم الدراما القصرية "دراما املوقفف  

" يف اإلعفففالن التلفزيفففوني ودراسفففة العالقفففة بينهفففا وبفففني تكفففوين االسفففتجابات     

العربي وميكن تلخيص أهداف الدراسة فيما يلي:العاطفية للمشاهد وللمستهلك 

" يف اإلعفففالن استكشفففاف مفهفففوم الفففدراما القصفففرية "درامفففا املوقفففف   .1

التلفزيوني

دراسفات  رصد االستجابة العاطفية يف دراما املوقف لإلعالن التلفزيفوني مفن خفالل     .2

رامفا املوقفف   لبعض النماذج من اإلعالنات التلفزيونيفة العربيفة والفيت تطبيفق د     حالة

يف تصميمها.

االسففتجابات  علففىيف اإلعففالن التليفزيففوني   دراسففة أثففر درامففا املوقففف    .3

العاطفية للمستهلك.
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االستجابة و "يف اإلعالنات التلفزيونيةVignetteدراما املوقف القصرية" العالقة بني
 (حتليليةالعاطفية للمستهلك )دراسة 

 

الدراسة ومنهجها    نوع
تعتمد الدراسة على منهج املسح بشقية الوصفي والتحليلي لتحديد خصائص ظاهرة حمددة 

ق نهج علمي الستخالص داللتها. كما اعتمد من خالل مجع األدلة وحتليلها وتفسريها وف

أسلوب حتليل املضمون الذي يعترب أحد األساليب العلمية املستخدمة يف  علىايضًا 

. كذلك مت كدراسة حالة عالنات املقدمةاإل ىالدراسات اإلعالمية وذلك لتوضيح حمتو

صر الدراسة على تطبيق املنهج الكمي من خالل االستبيان وحتليل وتفسري بياناته فلم تقت

وصف الظاهرة بل تتعداه إىل التفسري والتحليل جلمع أكرب قدر من املعلومات عن الظاهرة 

للتحقق من فروض الدراسة وللوصول إىل حقائق عن الظروف القائمة من أجل حتسينها. 

وتهدف هذه الدراسة إىل حتليل أثر الدراما اإلعالنية القصرية دراما املوقف على 

العاطفية لدى اجلمهور املستهدف وعالقتها باالستجابة السلوكية. االستماالت

فروض الدراسة  
  توجد عالقة بني  املؤثرات العاطفية املستخدمة يف 1الفرضية:

الدراما القصرية وتعزيز دور الدراما يف اإلعالن التلفزيوني

  من  املتلقي: االستماالت العاطفية أكثر تأثريا على 2الفرضية

ت العقلية يف إعالن الدراما القصرية.االستماال

  والقدرة  دراما القصرية ال: توجد عالقة بني 3الفرضية

على خلق ردود عاطفية وتبين سلوكيات وممارسات اجتماعية 

اجيابية اجتاه العالمة ودورها يف اجملتمع

  توجد عالقة بني استخدام الدراما القصرية يف 4الفرضية :

 زيونية وبني القدرة على التذكر واالحتفاظ باإلعالن.اإلعالنات التلف

أداة جمع البيانات وأدوات القياس 
اسففتخدمت الدراسففة االسففتبيان كففأداة جلمففع البيانففات، حيففث مت تصففميم أداة البحففث بعففد   

املشفابهة. هفدف االسفتبيان إىل معرففة أثفر درامفا املوقفف        السابقة العودة إىل بعض الدراسات 

االستجابات العاطفية للمسفتهلك إذ مت وضفع مقيفاس     علىعالن التليفزيوني يف اإل 

عبففارة تقففيس أثففر اإلعالنففات منففاذج الدراسففة علففى االسففتجابات العاطفيففة           يتففألف مففن   

 للمستهلك وقد ضم االستبيان عدة متغريات مثل: اجلنس، العمر، واملستوى التعليمي.
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وهففي االسففتماالت العاطفيففة واالسففتماالت    مت قيففاس كففل مففن احملففاور األساسففية للدراسففة      

خلفق ردود عاطفيفة وتفبين    العقلية وأكثرها تأثريا على املشاهد، قدرة الدراما القصرية على 

حمفور مفن خفالل    تم مناقشفة كفل   يف سلوكيات وممارسات اجتماعية اجيابية اجتاه العالمة، 

فففق درجففة  جتففان للموادر اخلماسففي ليكففرت سففلم وفففق كففذلك تكففون واإلجابففة أسففئلة ٤

للمحايففد ودرجتففان لغففري املوافففق )موافففق بشففدة، موافففق، حمايففد، غففري موافففق، غففري موافففق    

 بشدة(.

-سؤال مقسمة إىل ثالث أجزاء على النحو التالي:  و يتكون هذا االستبيان من 

          اجلفففزء األول: هفففذا اجلفففزء يتعلفففق مبفففدى تفففأثري توظيفففف الفففدراما القصفففرية

زيونيففففة، لدراسففففة االسففففتماالت العاطفيففففة    التليف يف اإلعالنففففات 

واالستماالت العقلية ورد فعل املشاهد حنوها يف إعالن الدراما القصرية.

      اجلففزء الثففاني: هففذا اجلففزء يتعلففق مبففدى تففأثر املشففاهد بففاإلعالن خللففق ردود

عاطفية وتبين سلوكيات وممارسات اجتماعية اجيابية اجتاه العالمة ودورها 

الن التليفزيوني.يف اجملتمع يف اإلع

   علففىاجلففزء الثالففث: يتعلففق هففذا اجلففزء بدراسففة مففدى تففأثري الففدراما القصففرية 

االستجابات العاطفية للجمهور والقدرة على التذكر واالحتفاظ باإلعالن.

 مجتمع وعينة الدراسة:
 مجتمع الدراسة:

 ل مبعفد  35الفي  18يتمثفل جمتمفع الدراسفة يف عينفة مفن الشفباب مفن اجلنسفني مفن سفن           

مفردة

عينة الدراسة:
( ذكور ٪40، إناث ٪60اشتملت العينة على عينة طبقية عشوائية من اجلنسني مبعدل )

. السكان عموم من املختلفة واجلنسيات التعليمي، واملستوى العمرية، الفئات مجيع ومن

عينة على  دراسة احلالة مناذج اإلعالنات عرض مت. املبحوثني مالمح يصف( 1) رقم اجلدول

على التلفزيوني يف اإلعالن الدراما القصرية  للوقوف على مدى تأثري الدراسة

هم اإلعالنات التلفزيونية متثل أإعالنية  بعرض عينة االستجابات العاطفية للمشاهد

شهر  يف عرضت بالتحديد يف مصر 2020الي  2017امية القصرية يف الفرتة بني رالد
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ثم مت مجع البيانات من خالل استبيان عرب  مبشاهدة عالية،املبارك ومتيزت رمضان 

ومتت معاجلة التحليل  اإلنرتنت مت تطويره من خالل برنامج 

 . بعد أن أكمل جمموعة املبحوثني املشاركة يف االستطالع.26.اإلحصائي بواسطة 

احلدود الزمنية للدراسة:

شبكة االنرتنت يف الفرتة  ىعلعرضت عالنات إ لىعاحلدود الزمنية طبقت هذه الدراسة 

 .2020الي  2017بني عام

خصائص عينة الدراسة

٪النسبة  التكرار االقرتاحات املتغريات

٤٠ ٤٠ ذكر اجلنس

٦٠ ٦٠ انثي

١٠ ١٠ ٢٠اقل من  العمر

٦٠ ٦٠ ٢٥ الي ٢٠من 

٢٠ ٢٠ ٣٠ الي ٢٥من 

١٠ ١٠ ٣٥ الي ٣٠من 

١٠ ١٠ الثانوي ستوي التعليميامل

٦٠ ٦٠ اجلامعي

٣٠ ٣٠ بعد اجلامعي )ماجستري/ 

دكتوراة(

( خصائص عينة الدراسة1جدول )

 

 نالحظ كما اإلناث، نسبة من أقل ٪( نالحظ أن نسبة الذكور 1من خالل اجلدول )

نالحظ و ٪سنة بنسبة  سنة الي   من أعمارهم ترتاوح اليت هي سنية فئة أكرب أن

 الدراسات ومرحلة اجلامعيني لفئة كانت ٪أن أكرب نسبة للمستوى التعليمي  كذلك

 لإلعالنات مشاهدة األكثر الفئة وهي العليا،
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 قياس الصدق والثبات:

مت تصميم االستمارة يف ضوء األهداف والفروض اخلاصة بالدراسة، ومت التأكيد من 

من أساتذة اإلعالم  حملكمنياصدق األداة عن طريق عرض االستمارة على جمموعة من 

عينة  علىان بإجراء اختبار ثبات االستمارة تالباحث توالتصميم اجلرافيكي، كما قام

 معدل الي التطبيق نتائج اوضحت وقد الدراسة، عينة إمجالي من ٪مفردة بواقع  

 .االستمارة صالحية تؤكد نسبة وهي ٪

 :املداخل النظرية التي اعتمدت عليها الدراسة

 التأثري املعتدل لوسائل اإلعالم:  نظرية

دراسة عملية التأثري يف إطار االستعدادات الشخصية واملواقف االجتماعية ب تهتم النظرية

ويف ضوء اهتمام  .للمتلقيتأثري طويل املدى يف السياق االجتماعي للواالستعدادات املسبقة، 

االستماالت العقلية يف إعالن واالستماالت العاطفية موضع البحث بدراسة دور كل من 

دراما العالقة بني املتلقي. كذلك حتديد التأثري على وقدرتها على  القصري يالدرام

والقدرة على خلق ردود عاطفية وتبين سلوكيات وممارسات  القصرية 

حبوث تأثريات . استندت الدراسة على اجتماعية اجيابية اجتاه العالمة ودورها يف اجملتمع

حيث اثبتت ال التأثريات اإلقناعية. والعاطفية بالتأثريات املعرفية  واهتمامهاوسائل اإلعالم 

على املدى الطويل يف تشكيل اهتماماته  قدرتها على التأثري الدراسة أن الدراما القصرية

حول قضية ما من القضايا االجتماعية او السياسية او االقتصادية، وذلك من خالل 

حتى تستحوذ على اهتماماته  يف السياق الدامي القصري امللفت لالنتباها الرتكيز عليه

ومن نظريات التأثري غري املباشر أو املعتدل اليت تعتمد عليها نظريات التأثري  وانتباهه.

 .ونظرية االعتماد املتبادل اإلعالمي يف هذا اجملال: االستخدامات واالشباعات

 نظرية االستخدامات واالشباعات:

ن وسائل االتصال تعترب مصدرا حيويا ونافعا يف تزويد األفراد أى أصحاب هذا املدخل، ير

 يلجؤونمن حاجات ومتطلبات. لذا، فهم حني  مما لديهمبا يريدونه من معارف، ويف تلبية 

اىل هذه الوسائل امنا يكون من أجل حتقيق هذه احلاجات والعمل على اشباعه. وتعد 

شباعات من النظريات املتوازنة واملعتدلة واليت مل ُتعن فقط بتأثري نظرية االستخدامات واإل

وسائل االعالم ودرجته، بل تقدمت خطوة حنو إبراز التفاعل بني قطاعات اجلمهور من 
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ن أنظرية االستخدامات واالشباعات . فأثبتت جهة، وبني وسائل االعالم من جهة أخرى

.يرغبون يف التعرض هلافراد خيتارون بوعي وسائل االتصال اليت األ

تكمن العالقة بني نظرية االستخدامات واإلشباع وتصور املشاهدين الستخدام الدراما يف و

اإلعالن التلفزيوني يف حقيقة أنه مبا أن الفرد لديه القدرة على اختيار الرسائل بناًء على 

نتج / اخلدمة ذوقه، جيب على املعلن التأكد من أن اإلعالن واضح. يشري إىل فعالية امل

باإلضافة إىل العوامل األخرى املرتبطة باملنتج بأكثر الطرق جاذبية وإثارة ومتيًزا وال 

ميكن حتقيق ذلك إال من خالل مزيج إبداعي من العناصر الدرامية يف االتصال اإلعالني 

لعمالء إلقناع الفرد بأنه / حتتاج إىل هذه الرسالة لتلبية حاجة معينة وبالتالي ضمان رعاية ا

وعلى املدى الطويل، تشكيل عالمة جتارية من املنتج / اخلدمة.

يعتمد االرتباط بني الدراسة ونظرية االستخدامات واإلشباع على حقيقة أنه نظًرا ألن 

اجلمهور لديه عقل مستقل خاص به يف تقرير استخدامه للمنتجات اإلعالمية، فإن املعلن 

الفعال للعناصر الدرامية يف بطريقة مرغوبة وميكن  يواجه حتدًيا أكرب يف ضمان التجميع

للمستهلك فك تشفريها بسهولة. ويرجع ذلك إىل حقيقة أن املستهلكني مبوجب هذه 

النظرية هم يف مقعد السائق للسيارة اإلعالمية وسوف يستجيبون فقط لإلعالنات املفيدة 

 .هلم باإلضافة إىل كونها جذابة بصرًيا وفريدة من نوعها

  :ية االعتماد املتبادلنظر
تقوم نظرية االعتماد املتبادل على التأثريات احملدودة يف املتلقي مثل التأثريات السلوكية 

والوجدانية واملعرفية، وهذا التأثري يرتبط مبدى استطاعة الوسيلة اإلعالمية يف نقل 

ملعريف حيقق درجات من العاطفة والتعاطف ويعزز النشاط احمتواها بشكل جيد وجاذب 

بها يزيد من تأثريها بني  وتأثر الفردببيئة املتلقي،  اطهاتبعند ار بالنسبة للجمهور املتلقي

السلوكّي والوجدانّي واملعريّف لدى املستقبل لتصبح  النظرية تأثري فيتحققأفراد اجملتمع. 

وسيلة لتعرضه لحيث يعتمد منوذج النظرية أْن يقوم املتلقي بدايًة باختيار  . مؤثرًة فيه

ية حسب أهدافه، ويعرض للمحتوى اهتمامه، ويف حال تأثر املتلقي فإّن التأثريات ناإلعال

كما ظهر يف اإلعالنات الدرامية مناذج السلوكية تظهر يف الفرد، ومنها يف اجملتمع، 

 أو التحليالقيم اجملتمعية والعالقات اإلنسانية واألسرية، دراسة احلالة اليت دعت إىل 

أو نداءات ضرورة  إظهار املسئولية اجملتمعية حنو األفراد يف اجملتمع جلمع التربعاتاألمل وب

لتنتقل من الفرد إىل  االستمتاع باحلياة من خالل الدراما القصرية يف احلمالت االعالنية

داخل اجملتمع املصري.
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 اإلطار النظري للدراسة
إطار الدراسة .1

فرضية أن  إىل االستنادوالدراسات السابقة إىل قامت الباحثتان يف ضوء أهداف الدراسة 

مشاعر التعاطف والعاطفة تعزز معاجلة املعلومات واالستجابة اإلجيابية حنو الرسالة 

قد يعزز التعاطف النشاط املعريف األعمق ألسباب معرفية وعاطفية. كذلك اإلعالنية، 

دون أنه ميكنهم فعندما يتفاعل املشاهدون مع شخصيات الدراما يف موقف ما يعتق

تصحيح الوضع املعروض يف اإلعالن فهذا نشاط معريف يعزز التعاطف.

السابقة أنه يف ظل ظروف ذات صلة ونظريات اإلعالم من خالل الدراسات  تانقرتح الباحثت

هلا. ألن  خيتار بوعي وسائل االتصال اليت يرغب يف التعرض فأنه وثيقة بذات املشاهد

 بالتالي االنتقائية لدى املشاهد لالستجابة هلذه شاط املعريفموضوع اإلعالن يعزز الن

؛ نظًرا الن املشاهد يتخيل نفسه يف موقف شخصيات ااحلاجات والعمل على اشباعه

اإلعالن، فاألحداث ساعدت املشاهد على استعادة ذكرياته الشخصية وجعله يشعر 

تعاطف. أما يف ظل ظروف أو دراما املوقف مما يولد ال يةدرامالشخصيات البالقرب من 

منخفضة الصلة بالذات، قد تولد األحداث الدرامية يف اإلعالن القليل من النشاط املعريف 

العاطفة واملشاعر املتولدة والتعاطف مع الشخصيات كل من  جوهرًيا؛ ولكن مع ذلك فإن

حنو  إجيابيةالناتج عن الدراما يولد نشاًطا إدراكًيا أعمق ومن ثم يؤدي إىل مواقف إعالنية 

. هذه العملية تدعم فكرة أن العاطفة والتعاطف هما الرسالة لتنتقل من األفراد إىل اجملتمع

مراحل أساسية مير بها الفرد يف جتربة الدراما. لذا فالعواطف )تعاطفنا( هلا تأثري كبري 

أن الدراما ( ١٢)اجتاه اإلعالن. كذلك يفرتضاجملتمعية على إجيابية املواقف 

وردود التعاطف لدى املشاهدين أفضل من الدراما القصرية  العاطفةسيكية تثري الكال

 حيث يتطلب األمر شخصيات متطورة وحبكة درامية خطية الستحضارها لدى املشاهدين.

 

 

 

 

 ( املراحل املختلفة لالستجابة السلوكية للدراما التلفزيونية1شكل )
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مفاهيم الدراسة: .2

اخلففربات واملهففارات املكتسففبة مففن قبففل شففخص مففن خففالل     وراك والففوعي هففي اإلد: املعرفففة

 ما. التجربة أو التعليم؛ الفهم النظري أو العملي ملوضوع

، وقفد  معفني حفول موضفوع   الفيت يتبناهفا االنسفان    ن االنفعفاالت املتباينفة   العاطفة: هي عبارة ع

 ة.جيابيففة أو سففلبي وتسففتدعي إمففا حالففة نفسففية إ    انفعففال تففثري العاطفففة الواحففدة أكثففر مففن   

ت األنسان وختطيطه للحياةاالعاطفة جزء أساسي من اختاذ قرارو

املشفاهدين   كفأن يشفعر  ، عنفدما يشفعر الشفخص مبشفاعر الغفري      صدر التعفاطف التعاطف: ي

باالسفتجابات العاطفيفة   التعفاطف  تعلفق  . يالفيت يظهرهفا البطفل   باملشفاعر  بشكل غري مباشفر 

قفد  . املشفاعر  األشفخاص اخخفرين وردود فعلفهم علفى تلفك     مشفاعر  لألشخاص، وتقاربهم مع

وبالتففالي، ميكففن للمففرء أن يصففبح األشففخاص اخخففرين عمففاقبعمففق يف أ الشففخصيففنغمس 

 الغري لتغري من سلوكه تعرض هلايمتعاطًفا بدرجة كبرية مع احملنة اليت 

السلوك: هو فعل أو رد فعل يقفوم بفه لغفرض شفيء يكفون مفرتبط بالبيئفة احمليطفة وللسفلوك          

ات معينفة يف ظفروف   شفباع حاجف  تصفرفات إل ديناميكيفة  عمليات تدفع اإلنسان للقيام ب دوافع

خاصة وبأساليب معينة من النشفاط حتفى ميكنفه أن ينشفأ صفحيًحا مفن النفاحيتني النفسفية         

 يالدوافع هي حالة داخلية شعورية أو الشعورية، أو طاقات ترسم للكائن احلف ف واجلسمية

أهدافففه وغاياتففه، لتحقيففق التففوازن الففداخلي لتهيففي لففه أحسففن تكيففف ممكففن مففع البيئففة         

 اخلارجية

ال توجفد فيهفا قصفة دراميفة واحفدة بفل        قالفب مفن قوالفب الفدراما اإلعالنيفة     الدراما القصرية: 

ال تعتمفد علفى السفرد ملوضفوع     هفي قصفص مفن بنيفة الفكفرة الرئيسفية       . العديد من القصص

تعتمفد علفى جفذب     .بشفكل ممتفع   يف تقفديم موقفف سفردي   تشفرتك  مفن   اءجفز واحد بل هفي أ 

ل إىل املعنى العام لقصة وهدف اإلعالن.االنتباه والرتكيز للربط والوصو

    الدراما يف اإلعالن التلفزيوني  .3

، وهذه الصيغة يف الكتابة واألداء عبارة ويطلق عليها اإلعالن الدرامي 

 اتتكون السلع أو اخلدمقد عن مشهد متثيلي قصري يدور حول عقدة أو مشكلة معينة، و

معلومات عن هذه للو قد تكون التمثيلية يف صورة تقديم مفتاح احلل، أ يجر هاأو املت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
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كوصفها وإبراز مميزاتها وجهة إنتاجها من خالل موقف درامي ميتاز  اتالسلعة أو اخلدم

، ويف بعض األحيان يستخدم مشهد متثيلي يقوم به ممثل (١٣) بهار والتشويقباملتعة واإل

نتاج إقد اعتمدت الكثري من جهات واحد فقط يعرض املشكلة، ثم يقدم الراوي حلها.  ل

اإلعالن املرئي على األسلوب الدرامي ملا يتميز به من متعة وتشويق إذا صيغ بأسلوب بعيد 

فجوهر العناصر الدرامية وتسلسل أحداثها هو ما يؤثر على  ،عن املباشرة والتسطيح

ء اجلمهور كما يساعد على استدعا، اجلمهور أكثر من قوة الصورة على شاشة التلفزيون

.  لقد الحظ املعلنون مؤخًرا احلاجة إىل استخدام الدراما يف إعالناتهم (١٤)واستبقائه 

التلفزيونية نظًرا لقدرتها على التأثري على املستهلك من خالل عرض الواقع على الشاشة. 

كذلك مت تناول الدراما بشكل كبري يف أحباث املستهلك، كما تناولت نظرية األداء 

. ١٥جماالت كالتسويق والسياقات املتعلقة باالستهالكعدة كأساس لدراسة  الدرامي

وقد أطلق على هذه السياقات العديد من األمساء "األعمال الدرامية الدعائية": خاصة 

 ( ١٨)االستهالك وجتارب املستهلكني أنشطة (١٧) األسعارمفاوضات  (١٦)باملنتجات 

املستهلك مثل إثارة املشاعر، وزيادة التعاطف، وتقلص  لقد ارتبطت الدراما بتأثريها على

على أهمية الشكل يف اإلعالن  (٢١) وأكد. (٢٠) االستداللوزيادة  ١٩)املضادةوجهة النظر 

"تتشكل أغلب استجابة اجلمهور على العرض التقدميي من خالل شكله"  ،يقولالدرامي 

ليب )اإلقناع املباشر( إىل تقنيات من أسا لالنتقالوهكذا حتاول اإلعالنات الدرامية 

)اإلقناع املوجه( وحنو بيع البضائع على أساس الصورة والشكل الدرامي للقصة بداًل من 

لقد أصبح اإلعالن التلفزيوني قوة ال ميكن إنكارها؛ لديه القدرة على إنشاء  .الفائدة

نسكافيه الذهبية حبملة  (٢٢)شخصيات وإثارة اجلدل والتأثري يف اجلمهور. وقد استشهد 

بدأت نسكافيه جولد بليند سلسلة من اإلعالنات التلفزيونية  1990اإلعالنية، ففي عام 

ثانية حول منط حياة الزوجني من الطبقة االجتماعية الثرية، وقد مت تصنيف  30ملدة 

، ومع ذلك قد زادت مبيعات املنتج، 1990اإلعالن بأسوأ إعالن تلفزيوني يف العام يف عام 

صفحة بعنوان  312ستمرت هذه السلسلة سنة بعد سنة، ومت حتويل اإلعالن إىل رواية من وا

. " احلب اهم من الذهب ونشرتها شركة "

وفًقا هلذا املثال، ال ميكننا جتاهل و. نسخة لتكون الرواية األكثر مبيعًا 100.000طبعوا 

ضح أن أكثر ما يؤثر على اجلمهور هو قوة الصورة كما القوة املرئية للتلفزيون، فمن الوا

. هذا هو السبب يف أن الدراما يف اإلعالنات التلفزيونية هي العنصر يتم تصويرها دراميًا
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األساسي يف صناعة اإلعالن. ففي بعض األحيان قد ال حتتوي الدراما يف اإلعالنات 

( ٢٣)مد على الفكرة. وفًقا لدراسة التلفزيونية على حوار؛ قد يكون جمرد تعبري راقص معت

فقد أبرز احلاجة إىل أن تكون الدراما "قابلة لالستعارة" لتوصيل الرسالة بطريقة يسهل 

فيها تذكر العبارات واإلمياءات والصور املستنسخة. حيث جيب أن يتم الرتكيز على 

دراما فكرة اإلعالن من خالل جوهر كل مشهد، وقد وجد أن هذا هو أفضل تطابق يف 

وعلى الرغم من أن األحباث السابقة قد أكدت على الشكل اإلعالنات التلفزيونية.

الدرامي، إال أن معظم األحباث اليت مت اإلعالن عنها حددت الدراما بناًء على املتغريات 

حيث اقرتحا( ٢٤)الدرامية الثالثة املتمثلة يف السرد واحلبكة والشخصية مثل دراسة 

املكون من ثالث نقاط ملناقضة الرواية والدراما قائلني إن الرواية تعتمد  "مقياس التمثيل"

على الراوي الذي يسرد أحداث القصة وال حتوي حبكة وال حتمل طابًعا متثيليا وبالتالي، 

فقد حصروا متيز الدراما على الشخصية واحلبكة ولكن ليس السرد. فالدراما تلغي 

كشف مباشرة للجمهور من خالل األحداث املرئية شخصية الراوي، وتسمح لألحداث بالت

مع عدم وجود وساطة. تقبل هذه الدراسة التمييز بني الرواية العقالنية والدراما العاطفية 

ولكنها تؤكد أن هذه الرواية ال ينبغي فصلها متاًما عن الشخصية واحلبكة. كذلك يتم 

بكة وإلثارة العاطفة استخدام السرد بطرق جديدة بسهولة لتطوير الشخصية واحل

واالعجاب بكثرة بواسطة املسوقني يف اإلعالنات التلفزيونية لتقديم احلجج وتقديم 

الفوائد املنطقية ملنتجاتهم أو خدماتهم. يف سياق مماثل، ولكن ال يقدم السرد حجة 

منطقية بشكل حصري.

لية املرئية وال خيلوا أي إعالن تلفزيوني من عنصر السرد بسبب عناصر اإلعالن الشك

. للجمهور نظمت اليت األحداث وتشكيل للمكانواملؤثرات البصرية والصوتية فهي سرد 

 ذلك مع لكنها البشرية، السردية الشخصيات من اقتحاًما أقل تكون قد العناصر هذه

 حيث من اجلمهور نظر وجهة وتشكل لإلعالن، اجلمهور قبول يف يتدخل وسيط هي

كيز والتنظيم، وترتيب التفاصيل األكثر أهمية وقدرتها على النتقائية والرتا وسائل

التالعب بالزمان واملكان بشكل أكثر دقة وأكثر مرونة على الشاشة. فتستطيع 

ه انتباه اجلمهور يالوسائط اإللكرتونية" الدراما اإللكرتونية" يف الدراما التلفزيونية توج

ول اىل استدالالت ذات معنى من إىل ما هو مهم، وبالتالي متكني اجلمهور من الوص

األحداث الدرامية. وقد مت الوقوف على العالقة يف تأثري اإلعالن الدرامي على 
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املستهلكني، حيث أقنعتهم هذه الدراما بثالث طرق: من خالل جذب اجلماهري إىل وضع 

يز حتف من ثمعن طريق خلق االستجابات العاطفية املختلفة بني اجلنسني، وتعليمي جترييب 

(٢٥)االستنتاج 

االستماالت اإلقناعية وفعالية اإلعالنات من ناحية العاطفة على احملتوى العقالني   .4

تظهر عملية اإلقناع يف التعامالت البسيطة للحياة البشرية وذلك من أجل التأثري والتأثر، 

املؤكد أن عملية يتم مبوجبها تغيري أو تعديل أو زرع سلوك أو اجتاه معني. من  فاإلقناع هو

اإلقناع ال حيدث مبجرد إصدار القوانني، وإمنا يتم من خالل عدة جهود متتالية تستهدف 

استمالة العقل والعاطفة أو أحدهما لدى الفرد املستهدف بطريقة غري مباشرة يف أغلب 

األحيان. وتعتمد أهداف العملية اإلقناعية على التعامل الرمزي فيتم إقناع األفراد عن طريق 

 يف تغيري( ١عدة نقاط: ) إىلقناعية هداف العملية اإلأاني رمزية. وميكن تلخيص مع

 أو ذهنه يف اليت الصورة تعزز جديدة مبعلومات بتزويده باإلقناع املستهدف سلوك أو أفكار

إحداث تغيري يف  خالل من العام، الرأي تكوين( ٢. )تغيريها أو فيها تراجعات حتدث

 تطوير(  ٥) زيادة املبيعات.(٤بإنتاجية األفراد. ) االرتقاء( ٣ية. )املواقف الفكرية والعاطف

( ٦. )الضارة العادات عن التخلي بضرورة إقناعهم خالل من لألفراد الصحي املستوى

 املنتشرة يف اجملتمع.  االجتماعية اخفات على القضاء

 تتكون من:و اليت  االتصاليةعناصر العملية نفسها عناصر العملية اإلقناعية هي 

ويقصد به الشخص أو اجملموعة من األشخاص أو مؤسسة تريد أن تؤثر يف اخخرين، وهذا التأثري 

معلومات اخخرين واجتاهاتهم ومشاعرهم وسلوكياتهم ومعتقداتهم.تغري ينصب على 

املرسل

ها إىل اليت يريد املرسل نقل االجتاهاتهي الفكرة أو جمموعة األفكار واألحاسيس والقضايا أو 

يه طبقا هلا.فاملستقبل والتأثري 

الرسالة 

اإلقناعية 

اجلماهري املستهدفة. موه املتلقني

وجناح الوسيلة يعين ضرورة توفر عناصر خاصة بها كطريقة  وتتنوعالوسائل اإلعالمية ختتلف 

 قوىيصبح أ ن التأثري واإلقناعإقرب من املتلقي أو بعدها عنه بل الالعرض وتقديم مضمون الرسالة و

 عندما تستخدم لنقل الرسالة أكثر من وسيلة.  

 الوسيلة

 عناصر العملية اإلقناعية (2جدول )
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 ميكن تصنيفها إىل نوعني أساسيني:  ستماالت اإلقناعية اإلعالنية:اال

ستماالت العقلية على تركز اال : ستماالت العقلية أوال: اال

اخلدمة من جانب املستهلك، وذلك من خالل  لوظيفية للسلعة أوحتياجات العملية أو ااال

 عرض صفات املنتج واملزايا العملية اليت يتمتع بها مثل األداء، والصالبة، واجلودة،

يف التكاليف، والفاعلية، والكفاءة، والقدرة على التحمل، وبذلك ترتبط  واالقتصاد

رغبة يف احلياة واحلماية، واألمان، ستماالت العقلية أكثر باحلاجات اجلوهرية كالاال

والصحة والفوائد احلسية مثل اللمس والتذوق. ويؤكد حمتوى  واالقتصاد واالستقرار

ستماالت العقلية على احلقائق واجلانب املنطقي حلث اجلمهور على الرسائل املستخدمة لال

ستمالة امليزة ا (١مثلتها: )أ الحتياجاته ومنأن يشرتي املاركة ألنها األكثر مالئمة 

 السمات استمالة( ٣) السعر استمالة( ٢التنافسية )

النفسية  االحتياجاتتركز على  :ستماالت العاطفية ثانيا: اال

جلمهور املستهلكني مثل املرح واجلاذبية واملكانة اإلجتماعية والتقدير  واالجتماعية

تستند إىل أبعاد عاطفية حتى لو كانت  واحلنني للماضي، حيث أن أغلب قرارات الشراء

 املنتجات املعلن عنها ميكن النظر إليها على أنها تعتمد على دوافع شراء منطقية.

 الناتج العاطفي الدفء استمالة( ٣) االستعارة استمالة( ٢) الندرة استمالة( ١ومن امثلتها: )

استمالة  (٦) الفخر مالةاست( ٥مالة املكانة )است( ٤) اخلدمة أو للسلعة استخدامهم عن

 بالذنب. الشعور استمالة( ٧اجلاذبية اجلنسية )

األساليب اإلقناعية املرتبطة بالشكل واملوضوع:

 حيز اإلعالن 

 الصور واأللوان استخدام 

 اإلضاءة 

  ،إخراج الومضة التلفزيونية )تشمل الكتابة، حركة الكامريا

 الديكور(

 )عملية التصوير )حركة عناصر املشاهد 

 لية الرتكيب )املشاهد واللقطات وإدخال املؤثرات(عم

األساليب اإلقناعية املرتبطة 

بالشكل:

 لغة اإلعالن 

 التكرار
األساليب اإلقناعية املرتبطة 

باملوضوع:

 األساليب اإلقناعية املرتبطة بالشكل واملوضوع (3جدول )
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ملنطفق إال أنفه يف احلقيقفة    رغم ما حتاول الدراسفات اثباتفه مفن توجفه الرسفالة اإلعالنيفة حنفو ا       

جنففد أن الغالبيففة العظمففى مففن املسففتهلكني ال يشففرتون ألسففباب منطقيففة بففل يشففرتون ألسففباب   

عاطفيففة. ممففا يشففري اىل أهميففة االسففتماالت العاطفيففة لتسففبق االسففتماالت العقليففة املنطقيففة          

نتجففات منطقيففا مضففرة للرسففالة. ففففي كففثري مففن احلمففالت اإلعالنيففة قففد يففتم التسففويق عففن م 

بالصحة ومع ذلك يستجيب املشاهدين ويزيد اإلقبال على السلعة ألن اإلعالن اسفتطاع التفأثري   

يف املشاهد واستمالته عاطفيا مبشاعر كاملرح والسعادة والشباب واألوقات السعيدة واإلثارة 

 والكثري من العواطف اإلجيابية.

يقة تأثري االستماالت العقلية والعاطفية يف إىل االختالف يف طر ٢٦كما اشارت دراسة 

، حيث أن قدرة اإلعالنات ذات االستماالت العاطفية أكرب يف ري وحتقيق النجاحثالتأ

االستمرار على املدى الطويل ويف التأثري على املشاهدين من اإلعالنات اليت ختاطب العقل 

املشاهدين خالل ثالث الرسوخ يف ذاكرة فاستطاعت  .أو من اليت تدمج بني النوعني

. العقالني لإلعالن ٪23ىل إ ٪43سنوات فرتة الدراسة بنسبة 

دراما املوقف  .5

باإلعالن التلفزيوني لإلشارة إىل جزء   مؤخرا ارتبط مصلح الدراما القصرية 

 فمصطلح الداما (٢٧)من قصة متثل "جيًدا" للموقف أو السياق الذي حيدث عادًة يف القصص

هو خلق بيئة ليس فيها خطوط الفاصلة بني الرتفيه والرتويج لتختلط  القصرية  

بأحداث درامية قصرية يتم تنظيمها عادًة وفًقا ملبادئ التناوب اليت حتكم اهليكل العام 

ال توجد   .كما أن دراما (٢٨)للفكرة املرتبطة بالعالمة التجارية واملتعلقة باملنتج

صة درامية واحدة بل العديد من القصص واليت تهدف إىل توسيع تركيز املشاهد فيها ق

بداًل من التعمق وكأنه تدريب أو اختبار سريع لقدرات املشاهد يف قياس ذكائه، وقوة 

تركيزه وأسلوب جديد خللق عالمات التعجب يف عيون املشاهدين لتدارك ارتباط املواقف 

الدراما الكالسيكية والدراما القصرية دراما املوقف عن  الدرامية باملنتج. وخيتلف أسلوب

بعضها البعض من حيث الشكل الدرامي لتقديم احملتوى واختالف االستجابات العاطفية 

اليت خيلقها لدى املستهلك بناء على نوع التحفيز واالستدالالت البنائية للفكرة الدرامية 

كرة الرئيسية للقصة، على عكس لإلعالن. الدراما القصرية هي قصص من بنية الف

اإلعالنات املتسلسلة األحداث يف الدراما الكالسيكية، فيمكن اعتبار الدراما القصرية 
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جمموعة مرتبة جزئًيا من األحداث اليت تعترب ضرورية يف  -باعتبارها جزًءا من قصة 

.(٢٩)تقديم موقف سردي 

 

عناصر دراما املوقف  .5.1

ئل اليت يتم توصيلها عادًة يف اإلعالنات متعددة األبعاد، تستخدم قد تكون أنواع الرسا

( ٢) الذاتية، السرية( ١أو مزيج من ثالثة أشكال أدبية: ) ًاواحدإما الرسائل اإلعالنية 

.والدراما( ٣) والسرد،

يف الرسفففففالة الدراميفففففة، تقفففففوم الشخصفففففيات بتمثيفففففل األحفففففداث مباشفففففرة أمفففففام مجهفففففور   

شفففكل الفففدرامي سلسفففلة مفففن األحفففداث الفففيت تتحفففد معلوماتهفففا    متعفففاطف متخيفففل. يقفففدم ال 

وتسلسفففلها لتتضفففمن رسفففالة وتتطلفففب مفففن املشفففاهد ربفففط التسلسفففالت، وبالتفففالي جتربفففة          

هنففففاك العديففففد مففففن عناصففففر التصففففميم الففففيت ميكففففن       و الرسففففالة بففففداًل مففففن إخبارهففففا.   

عناصفففففر خمتلففففففة ميكفففففن    (٣٠)حتديفففففدها يف اإلعالنفففففات التلفزيونيفففففة؛ كمفففففا حفففففددها    

نتهفففففا بفففففني احلمفففففالت العامليفففففة والدوليفففففة. وهفففففي الشخصفففففيات، طفففففول اإلعفففففالن،         مقار

املوسفففففيقى، اخللفيفففففة ذات املنفففففاظر اخلالبفففففة، الشفففففعار، القصفففففة التجاريفففففة والصفففففوت أو   

علففففى دراسففففة عناصففففر درامففففا املوقففففف القصففففرية يف   (٣١)احلففففوار. كمففففا اعتمففففدت دراسففففة  

شخصفففية كالبنيفففات  اإلعفففالن وذلفففك مفففن خفففالل عناصفففر السفففرد والقصفففة واحلبكفففة وال      

األساسففففية للففففدراما. واملقصففففود بالسففففرد: يف االعففففالن الففففدرامي " هففففو جمموعففففة الوقففففائع      

واألحفففداث الفففيت ترتتفففب يف نظفففام أو سلسفففلة مفففن املشفففاهد" فالسفففرد هفففو بفففث الصفففورة يف        

القصففففة: هففففي عبففففارة عففففن حكايففففة أحففففداث بطريقففففة مشففففوقة ومنسففففقة      وإطففففار لفظففففي.  

القففففة فكريففففة وسففففببية واضففففحة، وهففففي     حبيففففث تكففففون مرتبطففففة ببعضففففها الففففبعض بع    

أمفففا  تتكفففون مفففن أحفففداث وشخصفففيات تقفففوم بفعفففل معفففني يف أمكنفففة وأزمفففان خمتلففففة.           

وتتميففففز  هففففي النمففففاذج البشففففرية الففففيت تقففففوم بتنفيففففذ األحففففداث الدراميففففة.      فالشخصففففية:" 

الشخصففففية يف الففففدراما القصففففرية بالوحففففدة، التنففففوع، الواقعيففففة، املصففففداقية، العاطفففففة        

أو املفففؤثرات الصفففوتية هفففي    ىة اإلعفففالن اخللفيفففة الشفففعار املوسفففيق  مفففدكفففذلك والوضفففوح. 

يف اإلعففففالن وهففففي وسففففيلة تعبرييففففة جتريديففففة تتعامففففل مففففع األحاسففففيس     ةصففففر أساسففففياعن

تعففففد ترمجففففة للمشفففففاعر اخلاصففففة بالشخصففففية داخففففل اإلعففففالن. وقفففففد        ألنهففففا واملشففففاعر  

د أعمففففق تسففففتخدم املوسففففيقى مبفردهففففا أو مدموجففففة مففففع املففففؤثرات الصففففوتية إلضفففففاء بعفففف 
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وتشفففكل هفففذه العناصفففر اإلطفففار املففففاهيمي الرئيسفففي هلفففذه الدراسفففة        لفففدالالت الصفففوت. 

لتقيفففيم الفففدراما القصفففرية يف محفففالت اإلعفففالن يف السفففياق املصفففري كمفففا هفففو موضفففح يف    

(.2الشكل )

( عناصر دراما املوقف 2شكل )

 

لإلعالن التلفزيوني االستجابة العاطفية يف دراما املوقف .5.2

استثارة العاطفة عملية إرادية ومعرفية من حيث أنها تتطلب متايًزا عن النفس؛ ميكن 

التحكم فيه حبيث يفهم الفرد مشاعر اخخر يف أداء املشاعر، لكنه ال يشاركها. يف 

املقابل، تكون استجابة التعاطف غري إرادية وغري واعية وعاطفية يف أن تندمج الذات مع 

يف تعريفه للتعاطف يف  (٣٢) خص أو كائن آخر. كرد فعل على عمل مت إنشاؤه، اقرتحش

يف إطار األبطالمشاعر مييلون بطبيعتهم إىل التعاطف معالبشر الرسالة اإلعالمية أن

الرسالة مما يساعدنا هذا يف تفسري ردود الفعل احملتملة على املدى الطويل اليت قد 

تصاحب التعرض حملتوى مؤثر. ويشمل تعريف التعاطف جمموعة واسعة من احلاالت 

ريف، والتعاطف احلسي العاطفي، والتعاطف اجلسدي العاطفية. تشمل أنواع التعاطف املع
خارج النفس  آخرالتعاطف إىل قدرة الشخص على الشعور مبا يف داخل كائن ويشري. ٣٣

عند جتربة استجابة متعاطفة للمحفزات اجلمالية، يتعرف األفراد على "شخصية معينة يف 

"وجوده الشخصي" يف التجربة حبيث ينسى املتعاطف متاًما  (٣٤)فيلم أو كتاب أو مسرحية"

" ويتذكر مشاعر الشخصيات وهكذا ينبع التعاطف يف العامل الدرامي، ويعاني املشاهد 

من رد فعل عاطفي تلقائي غري مباشر.

ميكن أن يكون التأثري العاطفي حافًزا قوًيا يف حماوالت املعلن لصياغة إعالنات قوية 

أن تساعد العواطف يف تسهيل فهم وذلك عند استخدامها بشكل صحيح، كما ميكن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
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املستهلكني وقبوهلم للرسالة إعالنية. حيث ميكن أن يكون االستخدام الناجح للمشاعر 

هو الفرق بني شراء مستهلك ملنتج أو خدمة معينة واملستهلك الذي يرفض فكرة اإلعالن.

في أم ال؟ السؤال األول الذي جيب دراسته هو ما إذا كان اجلمهور حيتاج إىل نداء عاط

على الفوائد الوظيفية.  اطالعهبالنسبة لبعض املنتجات واخلدمات، قد حيتاج املستهلك إىل 

على سبيل املثال، قد حيتاج املستهلك املهتم يف املقام األول بشامبو معطر إىل معرفة أن 

ج عالمته التجارية املفضلة من الشامبو تقدم اخن الرائحة اليت يتوق إليها. أو قد حتتا

ببساطة إىل إخبار فرد مهتم مبجموعة أدوات تصفيف شعر جديدة يف املنزل أن الشركة 

أصدرت منتًجا جديًدا يعمل بسهولة. ببساطة، ال حتتاج العالمة التجارية دائًما إىل إثارة 

املشاعر لدى املستهلك إلنتاج استجابة مطلوبة. وتشري الدراسات إىل أن األحداث املشحونة 

ذكريات قوية يف أذهان الناس. بدورها، هذه الذكريات حتفزنا على  عاطفيا ختلق

التحرك. قد تدفعنا املشاعر القوية يف اإلعالن إىل شراء منتج بتكلفة باهظة أو التربع 

 (٣٥) بأموال لسبب ما

حتليل العاطفة يف اإلعالن .6

" و تصنيف العواطف داخل اإلعالن من خالل عنصرين: "اإلثارة أشارت األحباث إىل

"التكافؤ" هما مفهومان علميان يساعدان الباحثني على التمييز بني املشاعر. يشري تعبري 

اإلثارة إىل شدة االنفعال )كم هو مهدئ أو مثري(، بينما يتعامل التكافؤ مع الطابع 

وتتعدد أشكال ردات الفعل العاطفية واليت تستخدم بشكل اإلجيابي أو السليب للعاطفة.

نوع مبين على املشاعر اليت تولد التعاطف مع العالمة ونوع آخر ما بني ن مؤثر يف اإلعال

مبين على اإلبداع يف عرض فكرة وعناصر اإلعالن اليت تثري احلس اإلبداعي واخليالي 

لدى املشاهد. 

حيث إن اإلعالن ذا الدالالت اإلجيابية )مثل الفرح أو احلب أو الكربياء( لديه تكافؤ 

املوت والغضب والعنف( هلا تكافؤ منخفض أو كالدالالت السلبية )أما . عالي أو "إجيابي"

و اإلجياب لدى أنواع املشاعر اليت تؤثر بالسلب أ( "سليب". كما يوضح الشكل )

املشاهد، وكلما كان الشيء األكثر إثارة أو ملهم أو يؤدي إىل الغضب، كلما زادت 

من اإلثارة. كما تشري الدراسات إىل أن اإلعالنات اإلثارة. أما املعلومات اهلادئة تنتج القليل 

بالنسبة للمستهلكني. عندما يقرتن التكافؤ  ذات اإلثارة العالية املستوى هي األكثر متيزًا

سواء كان منخفًضا أو عالًيا يصبح التأثري أقوى، ولكن التكافؤ اإلجيابي خيلق 

 ٣٦لفرتات زمنية أطول لالحتفاظ بها  غري قادرةارتباطات لطيفة جتعل أدمغتنا 
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 ( يوضح انواع املشاعر اليت تؤثر بالسلب او اإلجياب لدي املشاهد3شكل )

أنواع املؤثرات العاطفية .6.1

، السفعادة والغضفب   ( ٣٧)تشري األحباث إىل أن هناك ستة مشاعر أساسفية نشفعر بهفا مجيًعفا     

( لعففدد مففن 4يف اجلففدول ) منففاذج اإلعالنيففة واالمشئففزاز واجلنففون واخلففوف واملفاجففأة. وتشففري 

املشاعر اإلجيابية والسلبية وكيفية ظهورها يف الرسالة اإلعالنية التلفزيونية.

السعادة: جتعل 

املستهلك يشعر 

بالراحة وتشمل 

)الشباب، الفخامة، 

إخل.( باإلضافة إىل 

املفاهيم اإلجيابية 

األخرى مثل 

الرومانسية واملغامرة 

واللعب واالرتباط 

نها املشاعر العائلي. إ

األكثر وضوًحا 

وتكراًرا اليت تظهر 

يف غالبية اإلعالنات 

الدرامية.

( توضح 1صورة )

مشهد درامي يظهر 

فيه مشاعر السعادة.

(1صورة )
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االستجابة و "يف اإلعالنات التلفزيونيةVignetteدراما املوقف القصرية" العالقة بني
 (حتليليةالعاطفية للمستهلك )دراسة 

 

الغضب: يستخدم 

العديد من 

االستخدامات، ولكن 

يظهر غالًبا يف 

اإلعالنات املصممة 

إلثارة غضب الناس 

بشأن أشياء مثل 

ئية القضايا البي

ية. السياساجملتمعية وو

تريد االعالنات اليت 

تستخدم هذه املشاعر 

حتفيز الناس على حل 

املشكالت املهمة 

وجهة  منوإعادة النظر 

. حيث إنهم ىخرأنظر 

يريدون أن يوضحوا 

للناس الوضع العام 

لتغيري اوإجيابية 

( 2لألفضل. صورة )

توضح مشهد درامي 

يظهر فيه مشاعر 

الغضب.

 

(2صورة )

االمشئزاز: ميكن 

استخدام االمشئزاز 

جلعل الناس يشعرون 

بالضيق جتاه أنفسهم 

من أجل الرتويج لبعض 

املنتجات مثل بيع 

األدوية وخطط النظام 

الغذائي واالقالع عن 

بعض العادات السيئة 

مثل التدخني 

( 3واملخدرات. صورة )

توضح مشهد درامي 
( 3صورة )
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يثري مشاعر االمشئزاز 

من تغيري شكل 

شخص عند إدمانه ال

التدخني ىعل

احلزن: يستخدم 

احلزن إلثارة شعور 

بالتعاطف وميكن 

لإلعالنات املشابهة أن 

تكون فعالة يف نشر 

الوعي بالقضايا 

االجتماعية. يساعدك 

استخدام املشاعر 

السلبية مثل احلزن 

على تقديم شعور 

. العاطفةبالتعاطف أو 

الحظت العديد من 

فعالية الشركات 

استخدام احملتوى 

العاطفي الذي خيلق 

الوعي العام بالقضايا 

االجتماعية مثل 

العنف، واملساواة بني 

اجلنسني، واحلد من 

الفقر، واهلجرة، 

( 4وغريها. صورة )

مشهد درامي يوضح 

مشاعر احلزن.

( 4صورة )
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االستجابة و "يف اإلعالنات التلفزيونيةVignetteدراما املوقف القصرية" العالقة بني
 (حتليليةالعاطفية للمستهلك )دراسة 

 

املفاجأة: ميكن أن 

تظهر يف تركيبة مع 

العواطف األخرى وقد 

بية أو تكون إجيا

سلبية. اإلعالن التالي، 

على سبيل املثال، 

يعرض وجهة نظر غري 

متوقعة بشأن املواد 

الكيميائية املنزلية 

اليت تشكل خطرًا 

 على األطفال. صورة

( مشهد يوضح 5)

املفاجأة يف عرض 

أشكال سوائل 

كما تظهر التنظيف 

بالنسبة لألطفال.

(5) صورة

اخلوف: هي أداة 

ل تسويق جيدة جلع

الناس موالني لعالمة 

جتارية أو منتج أو 

خدمة. اخلوف جيعل 

الناس يبحثون يف بعض 

املناطق بعناية 

ويعرضون حتذيرات 

من املخاطر اليت قد 

إذا مل هلا  نتعرض

نتخذ التدابري. اخلوف 

يساعدنا على النمو 

ومنع الناس من 

السلوكيات السيئة 

مثل الكحول وإدمان 

املخدرات والتدخني. 

( تظهر 6) صورة

مشاعر اخلوف.

( 6) صورة
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االنتماء: يريد كل 

شخص االنتماء إىل 

جمموعة أو جمتمع أو 

عائلة أو شبكة 

اجتماعية. إن الشعور 

باالنتماء يساعد 

املستهلك على تلبية 

احتياجاتهم النفسية 

األساسية. تستخدم 

العديد من الشركات 

هذه املشاعر جلعل 

العمالء يشعرون بأنهم 

ن جمموعة جزء م

معينة مثل اعالنات 

شركات االتصاالت 

بيبسي و

وكوكاكوال يف 

( تظهر 7) مصر. صورة

مشاعر السعادة 

لالنتماء الي هذه 

اجملموعة.

(7صورة)

الشعور بالذنب: هو 

األكثر تشدًدا بني 

مجيع عواطفنا اليت 

أصبحت وباًءا 

للمستهلك العاطفي يف 

القرن احلادي 

 والعشرين. يتأثر الناس

بسهولة بالرسائل اليت 

جتعلهم يشعرون 

بالذنب. تستخدم 

العديد من املؤسسات 

غري الرحبية هذه 

العاطفة يف محالتها 

 

 

 

 

 

 

 

(8صورة)
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االستجابة و "يف اإلعالنات التلفزيونيةVignetteدراما املوقف القصرية" العالقة بني
 (حتليليةالعاطفية للمستهلك )دراسة 

 

اإلعالنية. ميكن أن 

تكون فعالة للغاية 

وليس لديها شيء 

( تظهر 8) سليب. صورة

مشاعر شعور األطفال 

بالذنب.

القيم: هي واحدة من 

يف أهم االجتاهات 

التسويق. كل يوم 

يتخذ الناس قرارات 

الشراء بناًء على 

األحكام والقيم. 

ترتبط العديد من 

العروض الرتوجيية 

مباشرة باملثري العاطفي 

املتمثل يف حتقيق 

أفضل صفقة. ميكن 

أن تشمل الوقت 

والسعر واملال. صورة 

( توضح االهتمام 9)

بالقيم االسرية داخل 

اجملتمع

(9صورة )
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عور بالفخر: هذه الش

العاطفة خمصصة 

جلميع املستهلكني 

الذين يرغبون يف أن 

يكونوا أذكياء 

ويفخرون باختاذ خيار 

جيد. إنهم يريدون أن 

يكونوا فخورين 

بشراء األغذية 

العضوية، أو أي عملية 

شراء ذات قيمة مالية. 

( توضح 10صورة )

شعور بالفخر الختيار 

الشركة األفضل.

 

 

 

 

 

 

 

(10صورة )

املؤثرات العاطفية على تعتمداليت ( مناذج من الدراما اإلعالنية 4اجلدول رقم )

منهجية الدراسة.7
دراسات احلالة:7.1

الدرامية اليت مت عرضفها يف شفهر رمضفان خفالل      دراسات احلالة التحليلية اإلعالناتتتناول 

ؤثر وتففيف الرسففالة االعالنيففة والففيت حتقففق األبعففاد العاطفيففة املففؤثرة  ٢٠٢٠-/٢٠١٧العففام 

جيابية.إاجلمهور تأثريًا مباشر يف تبين سلوكيات وممارسات اجتماعية  ىعل

:ةتيالعناصر اخ دراسات احلالةاتبعت 

 عالنفكرة اإل

 عالنوقيت اإلت

 عالنيةشعار احلملة اإل

 ىالعناصر الدرامية: الشخصيات/ احلبكة/ السرد/املوسيق

 عالنتخدمة يف اإلاالستماالت العاطفية املس

 عالنيةنتائج احلملة اإل
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االستجابة و "يف اإلعالنات التلفزيونيةVignetteدراما املوقف القصرية" العالقة بني
 (حتليليةالعاطفية للمستهلك )دراسة 

 

(2017لألورام ) 500500إعالن للتربع ملستشفى . النموذج االول: 7.1.1

على األغنية بصوت الفنانة أصالة، فقالت "افرح لألورام 500500اعتمد إعالن مستشفى 

عانون وعيش أنت غالي علينا.. أوعى حتزن يوم"، من خالل مشاهد درامية قصري ألطفال ي

(، يف حماولة إلضفاء البهجة وللمشاركة معهم من خالل 5من مرض السرطان جدول )

لقطات ترفيهية لألطفال.

 (2017لألورام  ) 500500إعالن للتربع ملستشفى 

احلفلة  لقطات درامية قصرية تبدأ من معاناة األطفال املصابني مبرض السرطان، إىل ىاعتمد اإلعالن عل

شاركة جمموعة من الفنانني، وهي محلة جلمع التربعات وتهدف إلي بيان املسئولية اخلاصة بهم مب

اجملتمعية ملساندة األطفال املصابني.

فكرة اإلعالن

٢٠١٧رمضان  التوقيت

افرح وعيش أنت غالي علينا.. أوعى حتزن يوم" الشعار
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من الفنانني هم: منى زكي  الشخصيات: الفنانة أصالة وظهرت يف اإلعالن بصحبة جمموعة كبرية

وظافر عابدين وغادة عادل وآسر ياسني وكندة علوش وأمحد داوود ويسرا وحممد رمضان، والالعب 

رمضان صبحي، واإلعالمية مليس احلديدي.

األغنية يف تفسري املوقف الدرامي ىالسرد: اعتمد اإلعالن عل

ملستقبل.بال ؤاألغنية اليت توحي بالتفااإليقاع املتناغم يف عرض  ى: اعتمد اإلعالن علياملوسيق

الشخصيات  ىاحلبكة: اعتمد اإلعالن يف ظهور شخصية املهرج من أول لقطات اإلعالن مع االعتماد عل

املشهورة يف اجملتمع لبيان املسئولية االجتماعية.

ضراء، األطفال وبهجتهم مع جنومهم املفضلني، فضاًل عن احلدائق واملساحات اخلعلى مشاهد اعتمد 

واألشجار املثمرة، واملاء، واأللوان املبهجة، واحلركة واحليوية، كلعب الكرة، والرسم، ومشاهدة 

عروض األطفال احملببة، فكل هذه العناصر بعثت برسائل اطمئنان للمشاهدين، وللمرضى أيضا.

العناصر الدرامية

فضلني. وهذا على عكس اعتماد اعتمد على الفرحة يف عيون األطفال، وهم يلعبون مع جنومهم امل

إعالنات التربعات األخرى، على التشاؤم يف توصيل فكرتها، واالبتزاز العاطفي، وعرض حالة املريض 

وهو يبكي للتعاطف معه، وهذا ما يستفز مشاعر املشاهدين، فال ينفرون من مشاهدتها فقط، بل من 

ومرحهم رغم إصابتهم بالسرطان، واعتمد التربع أيضا. فلم يعتمد على عرض آالمهم بل عرض فرحتهم 

التفاؤل الذي خيفف عنهم، ويبث روح األمل والسعادة للمرضى واملشاهدين أيًضا، وهذا ما جعلهم 

يتفاعلون معه.

االستماالت العاطفية

 500حقق اإلعالن ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة، ووصف رواد مواقع التواصل االجتماعي إعالن 

ثر بهجة يف رمضان وجاءت تعليقاتهم لإلشادة به.بأنه األك 500

نتائج احلملة االعالنية

وىلاأل دراسة احلالة( 5جدول )

النموذج الثاني:  إعالن بيبسي" يال نكمل ملتنا"،2.1.7

( 6املستعرضففة يف جففدول )  اعتمففدت احلمففالت اإلعالنيففة لشففركة بيبسففي منففذ عففام    

هففو مصففطلح يسففتخدم لوصففف احلففنني إىل   نوسففتاجليابشففكل رئيسففي علففى الففذكريات وال 

املاضففي، فأعففادت يف إعالناتهففا شخصففيات قريبففة مففن قلوبنففا وارتبطففت يف أذهاننففا بشففهر         

رمضان، كبفوجي وطمطفم ونيللفي وفطوطفة، والفنفان ففؤاد املهنفدس كمفا ظهفر يف إعفالن           
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االستجابة و "يف اإلعالنات التلفزيونيةVignetteدراما املوقف القصرية" العالقة بني
 (حتليليةالعاطفية للمستهلك )دراسة 

 

ومجعففت  ، جففاء إعالنهمففا معففا حتففت شففعار "يففال نكمففل ملتنففا"،    2014. ويف عففام 2013عففام 

الفنانني محيد الشاعري وهشام عباس وعزت أبو عوف مع إخوته األربعة، كما مجعت بني 

العيب الكرة كبار السن والفنان مسري غامن بشريين وجفورج سفيدهم. واسفتكماال لسلسفة     

"هنكمففل ملتنففا"، إعففالن ضففم صففور مففن األفففالم      2015الففذكريات، قففدما معففا يف إعففالن   

بني إىل قلوبنففا، كمففا ظهففر حممففد هنيففدي والثالثففي شففيكو      واملسلسففالت والنجففوم القففري  

وأمحففد وهشففام، وامتففاز اإلعففالن بلقطففة سففاحرة مجعففت الفنففان الراحففل أمحففد زكففي بابنففه   

 هيثم.

 النموذج الثاني:  إعالن بيبسي" يال نكمل ملتنا"،

هدون البوم الذكريات لقطات درامية قصرية لبعض املشاهري يف حياتهم اليومية يشا ىاعتمد اإلعالن عل

وأيام اللمة احللوة لتتحول هذه الذكريات إىل لقطات حقيقية جتمعهم باألصدقاء.

احلملة هلا ثالث حماور:

اجلانب اإلعالني: إعالن يال نكمل ملتنا

بناء فانوس ضخم يف أكرب ميادين مصر

تعاون بيبسي مع مؤسسة مصر اخلري يف مشروع إفطار صائم

فكرة االعالن

ضان رم التوقيت

يال نكمل ملتنا الشعار
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الشخصيات: بعض الفنانني يف مصر مثل محيد الشاعري وهشام عباس وعزت أبو عوف مع إخوته األربعة، 

كما مجعت بني العيب الكرة كبار السن والفنان مسري غامن بشريين وجورج سيدهم.

امياألغنية يف تفسري املوقف الدر ىالسرد: اعتمد اإلعالن عل

إحياء الذكريات وجتميع  ىلإاإليقاع املتناغم يف عرض األغنية اليت تدعوا  ىاملوسيقى: اعتمد اإلعالن عل

.ىاألسرة واألصدقاء القدام

فكرة البوم الصور وما حيمله من ذكريات تؤثر يف املشاهد باإلضافة إىل  ىاحلبكة: اعتمد اإلعالن عل

.صورهم القدمية استخدموها يف بس اليتتصوير األشخاص بنفس األماكن وبنفس املال

العناصر الدرامية

، ياعتمد اإلعالن على الوَتر العاطفي لدى املشاهد، خصوصًا جيل الثمانينات والتسعينات من القرن املاض

 يرأي من أهم احلقب يف يحقبة ه يفحيث حتاول بيبسي ربط منتجاتها بذكريات مجيلة لدى املشاهد 

اإلعالن أحاسيس االنفتاح بني دول العامل وشعوبها، وبداية ثورة التكنولوجيا. استخدام  ألنها كانت بداية

وصل له  يمن ضمن األسباب لذلك هو مدى التعقيد الذووتأثريها على املدى القصري،  احلنني إىل املاضي

اهد اسرتجاع مش طاحنة، كلها عوامل جعلت الناس ترى يفالقتصادية االزمات األالعامل اخن بني حروب و

ملجي يشعروا فيه ببعض السعادة املؤقتة. املاضي

االستماالت 

العاطفية

حققت احلملة اإلعالنية جناح كبري من حيث تفاعل اجلمهور مع احلملة اإلعالنية ويف ظل افتقاد احلوار 

املاضي اليت تقريبا داخل األسرة نتيجة عمل األب واألم فإن هذه النوعية من اإلعالنات تقدم اجتماعيات 

صرنا نرتحم عليها حني نتذكرها.

نتائج احلملة 

االعالنية

ةالثاني دراسة احلالة( 6جدول )

 . النموذج الثالث: إعالن 7.1.3

بشعار أكثر من رائع: "إنت حمدش  2017، أطلق محلة رمضان إجيي بنك 

، الفئة ”الشباب“ة الضوء على بيعملك حساب، إحنا عملنالك بنك!" حيث تسلط احلمل

اليت متثل اجلمهور املستهدف اجلديد للبنك )األسرع منًوا يف مصر وأفريقيا( يف السوق. 

منافسي التقليدية وهم  باء ومن البنوكالشباب الذين لديهم أزمة مع اجليل القديم من اخ

ستوعب وتفهم طموحاتهم وت الشباب الذين ال يقدمون اخلدمة اليت تشبه 

( واضحة وسهلة وذكية، مًتاما كما يقّدم إجيي 7رغباتهم وأحالمهم. الرسالة يف جدول )

 بنك نفسه يف السوق.
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االستجابة و "يف اإلعالنات التلفزيونيةVignetteدراما املوقف القصرية" العالقة بني
 (حتليليةالعاطفية للمستهلك )دراسة 

 

  النموذج الثالث: إعالن 

لقطات درامية قصرية تبدأ من عرض بعض املواقف اليت يتعرض هلا الشباب  ىاعتمد اإلعالن عل

بشكل عام.باء واجليل القديم من معاملة اخ

فكرة اإلعالن

رمضان  التوقيت

إنت حمدش بيعملك حساب، إحنا عملنالك بنك! الشعار

وتفهمه، وجاءت تصرفاته  بابنههتم يي ال ذالشخصيات: ظهرت شخصية األب املتسلطة ال

احلياة اليومية جماًزا عّما تفعله البنوك األخرى بالشباب. الكوميدية يف إطار

احلوار املباشر بني الشخصيات يف اإلعالن ىإلعالن علالسرد: اعتمد ا

مسلسل "لن  ىموسيق ىاألغنية، اعتمد يف نهاية اإلعالن عل ى: مل يعتمد اإلعالن علىاملوسيق

بي"أاعيش يف جلباب 

املواقف بني الشاب واألب من حيث الكوميديا ىاحلبكة: اعتمد اإلعالن عل

العناصر الدرامية

ب واالبن واملواقف الكوميدية بينهم، حبيث تطغي عاطفة العالقة بني األ ىاعتمد اإلعالن عل

احلوار مع الرغبة يف االنطالق والتحرر من خالل ما يقدمه البنك من مميزات  اسلوبالقيم يف 

للشباب

االستماالت 

العاطفية

يلة ألف تفاعل. ويف رأيي أنها من احلمالت القل 15احلملة حققت مليون مشاهدة وأكثر من 

اليت استطاعت حتقيق املعادلة املتوازنة بني الدعابة واإلبداع وكذلك الفاعلية والوضوح وخلق 

الرغبة لدى الفئة املستهدفة.

نتائج احلملة 

اإلعالنية

ةالثالث دراسة احلالة( 7جدول )



 
 

 
 

304 

 . النموذج الرابع: إعالن اورانج رمضان 7.1.4

حيث يضم عدد من جنوم مصر والوطن   نعالن رمضاإورانج أطرحت شركة 

العربي حتت عنوان )جاري يا جاري(

 ورانج رمضان أالنموذج الرابع: إعالن 

اعتمد اإلعالن علي لقطات درامية قصرية لبعض املشاهد املتعارف عليها داخل اجملتمع املصري لعالقة 

اجلريان يف السكن واحلي.

فكرة اإلعالن

رمضان  التوقيت

جاري يا جاري الشعار

جمموعة من جنوم الفن يف مصر والوطن العربي ىالشخصيات: اعتمد اإلعالن عل

سلوب الغنائي يف شرح املوقف الدرامياال على السرد: اعتمد اإلعالن

والكلمات  ىاملوسيق ىاملوسيقى: اعتمد اإلعالن عل

سرية ريان خالل شهر رمضان والعالقة األظهار العادات والتقاليد الشرقية يف التعامل مع اجلإاحلبكة: 

فطار واحدة.إبينهما، وهو ما يتضح يف املشهد االخري الذي جيمع السكان يف مائدة 

العناصر الدرامية

صدقاء واملواقف الطريفة العاطفي من خالل املشاهد اليت جتمع العائلة واأل ءالديف ىاعتمد اإلعالن عل

بينهم

االستماالت العاطفية
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االستجابة و "يف اإلعالنات التلفزيونيةVignetteدراما املوقف القصرية" العالقة بني
 (حتليليةالعاطفية للمستهلك )دراسة 

 

 االتصاالتختام األسبوع الثالث من موسم إعالنات رمضان ويف ظل املنافسة القوية بني شركات يف 

منصات حجم التفاعل على  وأيضااألربعة على صدارة حجم املشاهدات على التليفزيون واإلنرتنت، 

  عدد من؛ يظل مقياس النجاح احلقيقي ألي محلة إعالنية هو قدرتها على خلق االجتماعي التواصل

لفحب  كنة، والنهاية ميكن أن تؤديألطول فرتة مم تذكرها ميكنهلا معنى حوهلا جيابية اإلادثات احمل

شركة أورنج .كسرت احلملة  وهذا ما حققتهللعالمة التجارية مقارنة مبنافسيها يف السوق،  وتفضيل

نت أول من تصدر على فيسبوك ويوتيوب حاجز املليون مشاهدة و مليون تفاعل يف أقل من أسبوع، وكا

.ساعة ٢٤على يوتيوب يف أقل من  قائمة اإلعالنات األكثر مشاهدة

نتائج احلملة 

االعالنية

ةالرابع دراسة احلالة( 8جدول )

 . النموذج اخلامس: إعالن فودافون رمضان 7.1.5

، 2020طرحت شركة االتصاالت "فودافون"، إعالًنا جديًدا مبناسبة حلول موسم رمضان 

حتت عنوان "عزوتنا ماليني".

النموذج اخلامس: إعالن فودافون رمضان 

ركز اإلعالن على التأكيد على أهمية العزل االجتماعي خالل هذه الفرتة، إذ ظهر كل فنان وهو يف 

منزله ويتواصل مع أصدقائه من خالل حمادثات الفيديو.

فكرة اإلعالن

رمضان  التوقيت

"."عزوتنا ماليني الشعار

جمموعة من جنوم الفن يف مصر والوطن العربي ىالشخصيات: اعتمد اإلعالن عل العناصر الدرامية
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ةقف الدرامياالسرد: اعتمد اإلعالن االسلوب الغنائي يف شرح املو

والكلمات  ىاملوسيق ىاملوسيقى: اعتمد اإلعالن عل

اءات االحرتازية الوقائية املتبعة احلبكة: اإلعالن غناء الفنانة شريين عبد الوهاب، ومت تصويره وفق اإلجر

 للحد من انتشار فريوس كورونا املستجد.

عب حممد صالح والفنان هشام وشيكو الالكبار مثل ال ني واملشاهرينعالن العديد من الفناظهر يف اإل

مينة خليل وكاريوكي والكثري من الفنانني أوامحد فهمي كما ظهر الفنان حممد هنيدي ومنى ذكي و

جاء حتت اسم عزوتنا ماليني حيث نشر وكتب يف وصف الفيديو  2020عالن فودافون رمضان إو .الكبار

". ودافونڤطول ما احنا عزوة وسند لبعض، مفيش حاجه تقدر تبعدنا "

الديفء العاطفي ومالئمة احلالة العاطفية واالجتماعية اليت مير بها اجملتمع يف ظل  ىاعتمد اإلعالن عل

جائحة كورونا.

االستماالت العاطفية

عالن فودافون رمضان إنه بعد نشر أعالن من وجهة نظر رواد مواقع التواصل االجتماعي حيث إفضل أيعد 

ول يف مصر.األعالن صبح اإلأعزوتنا ماليني العديد من الصفحات و وسماكتسح  2020

نتائج احلملة 

االعالنية

ةاخلامس دراسة احلالة( 9جدول )

 :دراسات احلالة. تعقيب على مناذج 7.1.6

يف التليفزيون املصري اليت مت عرضها  مت حتليل مخسة مناذج من اعالنات 

خالل شهر رمضان، ويتضح من هذه النماذج اعتماد العديد من الشركات على هذا النوع 

على  وغري املباشر باشرمن الدراما يف اإلعالن لقدرته على جذب انتباه املشاهد وتأثريه امل

وهو ما تؤكده كاًل من نظرية االستخدامات واإلشباعات ونظرية  سلوك املستهلك

ميكن حتقيق ذلك من خالل مزيج إبداعي من العناصر الدرامية يف اإلعتماد املتبادل حيث 

الي تاج إىل هذه الرسالة لتلبية حاجة معينة وبالتحيبأنه  املتلقياالتصال اإلعالني إلقناع 

 تشكيل عالمة جتارية من املنتج / اخلدمة.وضمان رعاية العمالء على املدى الطويل، 

وتنوعت التأثريات العاطفية يف هذه احلمالت حسب الغرض من احلملة اإلعالنية، 

فاعتمدت كال من شركة كوكاكوال وبيبسي وأورنج على القيم اجملتمعية والعالقات 

ع املصري، كما اعتمدت مستشفى سرطان األطفال يف اإلنسانية واألسرية داخل اجملتم

محالتها اإلعالنية على إظهار مشاعر التعاطف واألمل وإظهار املسئولية اجملتمعية حنو 

األفراد يف اجملتمع جلمع التربعات. كما اعتمدت بعض الشركات على عنصر الفكاهة 
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االستجابة و "يف اإلعالنات التلفزيونيةVignetteدراما املوقف القصرية" العالقة بني
 (حتليليةالعاطفية للمستهلك )دراسة 

 

واالستمتاع باحلياة من وإعالنات أورانج، ويظهر الشعور بالسعادة  مثل إعالن 

خالل الدراما القصرية يف احلمالت االعالنية.

للوقوف على  عينة الدراسةعلى  دراسة احلالةعرض اإلعالنات مناذج  متالدراسة امليدانية: 

على االستجابات العاطفية التلفزيوني يف اإلعالن الدراما القصرية  مدى تأثري

للمشاهد

دراسة امليدانية:نتائج التحليل  
العالقة بني املؤثرات العاطفية املستخدمة  يف اإلعالن التلفزيوني والدراما احملور األول: 

etteviivالقصرية 

مقياس ليكارت  االستجابة

 

 

 

الفقرات

رقم 

السؤال

غري 

موافق 

بشدة

غري موافق حمايد موافق موافق 

بشدة

٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ف -

ف

١٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ١٥ ١٥ ٥٠ ٥٠ االهتمام مبشاهدة االعالنات الدرامية 

التليفزيونية اكثر من غريها

١

ف ف ٥ ٥ ١٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٦٠ ٦٠ اعتماد االعالنات عينة الدراسة علي دراما 

بشكل واضح 

٢

ف ف ٥ ٥ ٢٠ ٢٠ ١٠ ١٠ ٦٥ ٦٥ استطاعت االعالنات عينة الدراسة استخدام 

واضح االستماالت العاطفية بشكل

٣

ف ف ف ف ١٧ ١٧ ١٣ ١٣ ٧٠ ٧٠ اعتماد االعالن علي الدراما القصرية مبا 

يتناسب مع رغبات اجلمهور املستهدف

٤

 احملور االول( ١٠جدول )

اوافق بشدة( من املبحوثني  ٪٥٠علي الرغم من تعدد أسباب ودوافع أفراد العينة جاء تأكيد )

ية بصفة عامة اكثر من غريها، كما اكدت نسبة علي االهتمام مبشاهدة االعالنات الدرام

يف االعالنات حمل الدراسة،   etteviivاوافق بشدة( من أفراد العينة علي وضوح دراما  ٪٦٠)
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اوافق بشدة( من املبحوثني علي وضوح استخدام االستماالت العاطفية يف  ٪٦٥كما أكدت )

االعالنات املشار اليها.

 

العاطفية أكثر تأثريا على املتلقى من االستماالت العقلية يف  االستماالتاحملور الثاني: 

إعالن الدراما القصرية.

مقياس ليكارت  االستجابات

 

 

الفقرات

رقم 

السؤال

غري 

موافق 

بشدة

غري موافق حمايد موافق موافق 

بشدة

٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ف ف ٥ ٥ ١٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٦٠ ٦٠ اسة علي اعتمدت االعالنات عينة الدر

املؤثرات العاطفية بشكل واضح

٥

٨ ٨ ١٢ ١٢ ٥ ٥ ٢٠ ٢٠ ٥٥ ٥٥ ادي استخدام الدراما القصرية الي التأثري 

العاطفي املباشر على املتلقي

٦

ف ف ٥ ٥ ٢٠ ٢٠ ١٥ ١٥ ٦٠ ٦٠ االعالنات تثري االستماالت العاطفية وترتبط 

املشاهد بالقيم واملفاهيم داخل اجملتمع

٧

ف ف ٥ ٥ ١٢ ١٢ ٣٣ ٣٣ ٥٠ ٥٠ اعتمدت االعالنات علي مؤثرات عاطفية 

املؤثرات -واضحة ومتنوعة )املوسيقى 

اإلضاءة( -لقطات الكامريا  -الصوتية

٨

 احملور الثاني( ١١جدول )

 

االعالنات عينة الدراسة علي املؤثرات العاطفية بشكل  اعتمادمن خالل اجلدول السابق يتضح 

بالقيم واملفاهيم  وعالقتهااالستماالت العاطفية شدة( بينما جاءت اوافق ب ٪٦٠بنسبة ) واضح

اوافق بشدة(، باإلضافة الي وضوح املؤثرات العاطفية املتمثلة  ٪٥٥واضحة بنسبة ) داخل اجملتمع

 اوافق بشدة(. ٪٥٠بنسبة ) اإلضاءة( -لقطات الكامريا  -املؤثرات الصوتية-)املوسيقى يف 
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االستجابة و "يف اإلعالنات التلفزيونيةVignetteدراما املوقف القصرية" العالقة بني
 (حتليليةالعاطفية للمستهلك )دراسة 

 

والردود العاطفية لدي املتلقي  قة بني للدراما القصرية توجد عالاحملور الثالث: 

و القدرة على التذكر واالحتفاظ باإلعالن.

مقياس ليكارت  االستجابة

 

الفقرات

رقم 

السؤال

غري موافق 

بشدة

غري موافق حمايد موافق موافق بشدة

٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك ٪ ك

ف ف ١٠ ١٠ ف ف ١٤ ١٤ ٧٦ ٧٦ راما املستخدمة يف تؤدي الد

ىل تذكر إعالنات اإل

اإلعالن والتعلق باملنتج

٩

ف ف ٨ ٨ ف ف ٢٢ ٢٢ ٧٠ ٧٠ ميكن لإلعالن الدرامي 

غنية القصري املعتمد على األ

التأثري يف املشاعر أكثر و

من االعالن املعتمد على 

احلوار

١٠

ف ف ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٢٠ ٢٠ ٥٠ ٥٠ استخدام الدراما القصرية 

ذب االنتباه يزيد من ج

وتعلق املشاهد باالعالن

١١

٢٨ ٢٨ ف ف ١٢ ١٢ ٢٠ ٢٠ ٤٠ ٤٠ االعتماد علي الشخصيات 

املشهورة يف الدراما 

القصرية يزيد من فاعلية 

االعالن وجناحه

١٢

 احملور الثالث (١٢)جدول 

املستخدمة يف الدراما  أناوافق بشدة(  ٪٧٦أكد ) etteviivوبسؤال املبحوثني عن تأثري استخدام دراما 

 اإلعالناوافق بشدة( على قدرة ٪٧٠، كما أكد )اىل تذكر اإلعالن والتعلق باملنتج تؤدي االعالنات

، بينما تراوحت نسبة التأثري أكثر من االعالن املعتمد على احلوار يف الدرامي القصري املعتمد على االغنية

 ٪٤٠بني ) فاعلية االعالن وجناحهلزيادة ة الشخصيات املشهورة يف الدراما القصري ىعل االعتمادأهمية 

ال اوافق بشدة(. ٪٢٨اوافق بشدة( و )
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جد

 امليدانية: نتائج الدراسة  .8
 التحقق من صحة الفروض كما يلي:

  توجد عالقة بني  املؤثرات العاطفية املستخدمة يف الدراما القصرية  :( ١)الفرضية

.وتعزيز دور الدراما يف اإلعالن التلفزيوني

النتائج عربت بشكل كبري عن أهمية الدراما القصرية أو دراما املوقف د ان جن

ى وضوح شكل الدراما يف عل العينة من ٪٦٠يف اإلعالن حيث أكدت  

اإلعالنات )عينة الدراسة(، باإلضافة اىل قدرتها على توصيل الرسالة اإلعالنية من خالل 

 ٪٤٠ نسبة جاءت كما ،٪٧٠يف النتائج بنسبة  العناصر الدرامية املستخدمة وهو ما ظهر

 تفسري وميكن. الدرامي اإلعالن مصداقية زيادة علي لتؤكد أوافق ٪٢٤ و بشدة أوافق

املشاركة وأعمال اخلري  فكرة على رمضان شهر خالل اإلعالنات العتماد النتيجة هذه

 والتربعات وهو ما يؤكد صحة الفرضية.

  من االستماالت العقلية  املتلقياطفية أكثر تأثريا على : االستماالت الع( 2)الفرضية

 .يف إعالن الدراما القصرية

أشارت نتائج الدراسة بشكل عام إىل أهمية استخدام الدراما القصرية اليت تعتمد على 

عدة مشاهد حتكي كال منها قصة منفصلة، وتتجمع يف النهاية لتحكي قصة واحدة 

ومن حيث وضوح العناصر الدرامية املستخدمة يف وهو اهلدف النهائي من اإلعالن. 

 إىل النتيجة هذه وترجع بشدة، أوافق ٪٥٠اإلعالنات )عينة الدراسة( جاءت نسبة 

كما اكدت  .رمضان شهر خالل اإلعالنات معظم يف أساسي بشكل املوسيقى استخدام

ة الدراسة من املبحوثني علي وضوح استخدام االستماالت العاطفية يف االعالنات عين٪٦٥

 وهو ما يؤكد صحة الفرضية.ومتيزها عن غريها من انواع اإلعالنات اخخرى 

  والقفدرة علفى خلفق ردود     دراما القصفرية  ال: توجد عالقة بني ( 3)الفرضية

عاطفيففة وتففبين سففلوكيات وممارسففات اجتماعيففة اجيابيففة اجتففاه العالمففة ودورهففا يف       

.اجملتمع

ة بني املؤثرات العاطفية املتضمنة يف اإلعالن الدرامي القصري العالقالنتائج علي  تؤكد

 مؤثرة اإلعالنات أن يعتقدون العينة من ٪٧٠وتأثريه عاطفيا لدي املشاهد وذلك من خالل 

 أكدت كما. نسبيًا متوسط التأثري أن ٪١٤ى مشاعر املتلقي بينما أشار عل كبري بشكل
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يم والقيم املوجودة يف اجملتمع من خالل اللقطات ى أهمية ربط اإلعالنات باملفاهعل النتائج

 وهو ما يؤكد صحة الفرضية.بشدة  أوافق ٪٦٠الدرامية املتنوعة وذلك بنسبة 

  عالقة بني استخدام الدراما القصرية يف اإلعالنات  هل هناك: ( 4)الفرضية

 .التلفزيونية وبني القدرة على التذكر واالحتفاظ باإلعالن

يل العناصر الدرامية املستخدمة يف اإلعالنات ومدى تأثريها علي مت حتلجند انه قد 

 ٪٧٦االستجابات العاطفية والتذكر لدى اجلمهور عينة الدراسة، حيث وجد أن نسبة 

 جاءت كما باملنتج، والتعلق الذاكرة يف التأثري على اإلعالنات قدرة علي بشدة أوافق

ة يف اإلعالنات القصرية عن استخدام بشدة علي أهمية استخدام األغني اوافق ٧٠ نسبة

أسلوب احلوار، بينما أكدت الدراسة على أن استخدام األشخاص املشهورين يف اإلعالنات 

الدرامية ال يؤثر بالضرورة على جناح اإلعالن ولكن يعتمد اإلعالن على الفكرة فقط 

ا يؤكد وهو م الذي حققته هذه اإلعالنات النجاح أكده ما وهذا ،٪٥٠وذلك بنسبة 

 صحة الفرضية.

 

 نتائج عامة للدراسة: .9
هلففا  ( تعكفس النتفائج السفابقة واثبفات صفحة الففروض حمفل الدراسفة أن الفدراما القصفرية          ١)

حفول قضفية مفا مفن القضفايا       اهتمفام املتلقفي  على املدى الطويفل يف تشفكيل    قدرة على التأثري

يف السفياق الفدامي   يفز عليهفا   االجتماعية او السياسية او االقتصادية، وذلفك مفن خفالل الرتك   

وهفففو مفففا اكدتفففه نظريفففة  حتفففى تسفففتحوذ علفففى اهتماماتفففه وانتباهفففه القصفففري امللففففت لالنتبفففاه

 اإلعتماد املتبادل ونظرية االستخدامات واالشباعات

العديفد مفن الشفركات علفى الفدراما      ( يتضح من خفالل النمفاذج اإلعالنيفة املختفارة اعتمفاد      2)

وغففري  ن لقدرتففه علففى جففذب انتبففاه املشففاهد وتففأثريه املباشففر      يف اإلعففال etteviivالقصففرية 

 .املباشر

( ٪65(اكد املبحوثون علي اهمية اإلعالن الدرامي خاصًا يف شهر رمضان كما أكدت )3)

 من املبحوثني علي وضوح استخدام االستماالت العاطفية يف عينة االعالنات املشار اليها.

بشفكل   بالقيم واملفاهيم داخل اجملتمفع  وعالقتهاطفية االستماالت العا(التأكيد علي دور 4)

فف  -الصفوتية  املؤثرات-)املوسيقى ف واضح باإلضافة الي وضوح املؤثرات العاطفية املتمثلة يف 

 يف اإلعالن الدرامي. ف اإلضاءة(-لقطات الكامريا 
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كثر من التأثري أ يف الدرامي القصري املعتمد على االغنية اإلعالن( التأكيد علي قدرة ٥)

 .تذكر اإلعالن والتعلق باملنتجيف  االعالن املعتمد على احلوار

 

 الخالصة: .01
 أصبحللدراما القصرية  مصطلحمن خالل هذا البحث ميكننا القول أن 

وخاصًا خالل شهر  يستخدم على نطاق واسع يف العديد من اإلعالنات التليفزيونية املصرية

 دورفي بني املنتج واملستهلك، كما اثبتت الدراسة خللق ارتباط عاط وذلك، رمضان

استجاباتهم التلفزيوني و قدرته علي تغري يف اإلعالن  الدراما القصرية 

ويظهر يف اإلعالنات عينة  تذكر اإلعالن والرغبة يف الشراء.  والسلوكية ومن ثمالعاطفية 

اليت يرتدد صداها مع  إلعالنات التليفزيونالسرتاتيجيات اصائص الدراسة اخل

أسلوب أو  للربط،استخدام شخصيات ومواقف قابلة  الفكاهة،أسلوب  مثلاملستهلكني: 

شخصيات لرواية بني الوار كذلك استخدام احل ،السرد القصصي ذات النهايات السعيدة

 .بناء اتصال عاطفيو قصة

حوثني علي اإلهتمام وعلي الرغم من تعدد أسباب ودوافع أفراد العينة هناك تأكيد من املب

مبشاهدة االعالنات الدرامية بصفة عامة أكثر من غريها، كما اكدت الدراسة علي 

يف اإلعالنات املستخدمة خالل شهر رمضان وهو ما يؤكد على  etteviivوضوح دراما 

ربط اإلعالنات مع  etteviivوضوح استخدام االستماالت العاطفية يف اإلعالنات 

اليت تؤثر يف  ملوجودة يف اجملتمع من خالل اللقطات الدرامية املتنوعةباملفاهيم والقيم ا

 املشاهد بطريق غري مباشر.

 

التوصيات .00
  كوسيلة إعالنية أساسية  ضرورة االهتمام بالدراما القصرية

وتطويرها حبيث تزيد من إقناع اجلمهور وحتثه على شراء املنتج أو اخلدمة 

املعلن عنها.

 م املعلنني باملضامني للرسالة اإلعالنية وما حتمله من قيم تؤثر ضرورة اهتما

يف سلوك املستهلك
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  ضرورة النظر يف تصميم حمتوى اإلعالن الدرامي القصري من حيث

مصداقية الرسالة ومدى توافقها مع ثقافة املستهلك لزيادة االهتمام باملنتج 

والوثوق فيما يقدمه.

 لدراما القصرية للوقوف علي األساليب اجراء املزيد من الدراسات حول ا

اإلعالنية األكثر تأثريا على املشاهد.

 املنتجات واخلدمات  علىجراء املزيد من الدراسات واألحباث للوقوف إ

الناجحة الستخدام هذا النوع من اإلعالنات

  ضرورة إجراء أحباث على املزيد من العينات لتوسيع نطاق الدراسة والوقوف

الدراما القصرية على مشاعر املشاهد. على مدى تأثري

  إجراء مزيد من البحوث لدراسة املزيد من أشكال االستجابات العاطفية

ودراسة الفروق الفردية يف استجابة التعاطف بني األفراد واجلمهور املتوقع 

لوسائل اإلعالم والدراما اإلعالنية.

 تقبل هو الوقوف جمال آخر مل يتعرض له البحث وهو جمال للدراسة يف املس

على عوامل فشل بعض املستهلكني يف االستجابة و التعاطف لنداءات إعالن 

الدراما القصرية. بناء على الفرضية كردود فعل سلبية للدراسة.
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دور املنصااااارق اة يف  ااااا    

تعزيااز يفاا و املةااناا  اة يف  اا   

ةاااااا ا ااااااا   ا ر عاااااارق  

دراساا  ى ااب ااا   ا ىاا      

 وا تصرل جبر ع  امل ك خرة 

 

 
 

 د.عبداهلل علي آل مرعي العسريي

كليتتا علولتت ال  -قعتتا عال تتاال صعل  تت    |أستتذ م اعتت     

 ج اوا عمللك خ ل - عالنع نيا
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دور املنصات الرقمية يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طالب اجلامعات: 
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   ق   

املنصككات الرقميككة الككز الزاويككة يف النككور  الصككناعية الراهعككة الكك  تشكك د ا وسككا     تشكك   

االعالم اجلما ريية يف الوقت الرا ن، فقد غريت شب ة اإلنرتنكت العكاو وداكدثت ثكور  يف     

شكك  الككاالت ا يككا  ومن ككا وسككا   اإلعككالم اجلما رييككة ال قليديككة، الكك  و تق صككر تكك ثري     

ام كد ليشكم  دطكرال العمليكة االتصكالية مكن مرسك  ورسكالة واك            اإلنرتنت علي ا فقط، هك  

 اجلم ور نفسه.

وت م ع املنصات الرقمية هإم انية ختزين كمية كبري  من املعلومات، وتساعد يف إاكدا   

نوع من ال غري االج ماعي، وتوفري الفكر  لسكماع العديكد مكن ات كوات ولفكت االن بكا  لعكدد         

 (1)من املش الت.

اس خدام اتج ز  الذكية فان هعض االفكراد انعزلكوا، وشك لوا تنفسك م عكاو       ومع ان شار

خككا  ه ككم مككن دهككرا وسككا ط اإلعككالم وا واتككب الذكيككة وا اسكك  الشخصككي واإلنرتنككت        

وشب ات ال وا   االج ماعية واملن ديات واملدونات، مما دفكرا العديكد مكن ال اكديات الك       

العرهيكة، وتسكب  يف ا  كزاا املنةومكة القيميكة       ت اد تعصكب هال ماسكك االج مكاعي لةسكر     

 (2)للمل مع.

وإن ال قدم يف تطوير وإن اج املنصات الرقمية واتج كز  اممولكة والقكو  امل صكاعد  لوسكا ط      

اإلعالم االج ماعية تغري الطريقة ال  ت فاع  ه ا؛ ليس فقط مكع العكاو مكن اولنكا، ول كن      

خكك  االسككر  الكك  نن مككي إلي ككا، فقككد تغككريت د ككا   ديضككا مككع االشككخا  اتقككرب إلينككا يف دا

ا يا  اليومية إىل اتهد، هسب  ان شكار اتج كز  الذكيكة والوسكا ط الرقميكة اجلديكد ، مكع        

مالاةة دن  ذ  ال اوالت حتد  هش   دسرع ودكنر دراماتي ية من دي تغري يف ال كاري   

ر ، ود ككبا  ا واتككب  ا ككدي ، و ككا تكك ثري علككى دشكك ال ود ككا  االتصككال داخكك  االسكك     

الذكية ودج ز  ال اهلت واالج ز  اممولة فا قة السرعة تعم  على إعاد  تركيك  عالق نكا   

الشخصية مبا يف ذلك هني اتهكا  واتطفكال والشكباب، ويواجكه جيك  اليكوم مكن اتهكا  ودوليكا           

يكككا  اتمكككور حتكككديات غكككري مسكككبوقة يف إدار  املنصكككات الرقميكككة يف ايكككات م ا ا كككة ويف ا    

 (3)دهنا  م.



 
 

 
 

320 

ال وا كك  االج مككاعي دوربا كككبريبا يف ايككا  الفككرد   شككب اتواملنصككات الرقميككة  توقككد اا لكك

وتعزيككز قككيم  واجمل مككع؛ لككذلك كانككت الدراسككات اإلعالميككة ا ا ككة هال وعيككة االج ماعيككة      

 حباجة إىل اإلثرا  هاملعلومات.االن ما  الوطين واملواطنة الرقمية 

ا دينة قد فاقت يف املنصات الرقمية ور ال بري الذي دادث ه كما إن ال غري دو ال ط

مضمون ا والم ا تلك ال طورات ال  نولوجية ال  اك شف ا اإلنسان خالل مراا  

اياته، فقد لعبت وسا   ال وا   االج ماعي ا دينة دورا يف إادا  نقلة نوعية يف الال 

ية على مس وى العالقات اإلنسانية ال وا   واالتصاالت، ددت إىل تغريات كبري  وجو ر

واالج ماعية، ودادثت نقلة نوعية يف الال العالقات اإلنسانية وال فاع  اإلنساني، 

 (4) .هاإلضافة إىل إادا  ثور  كبري  يف الال تبادل املعلومات وتناقل ا

 تكددي مي كن دن  املنصكات الرقميكة   السكاهقة إىل دن  والباكو    العديد مكن الدراسكات   وتشري  

تشكخا  و كا   جياهيًّا يف اجمل مع مكن خكالل تنميكة شكب ة العالقكات االج ماعي كة هكني ا       إدوربا 

االج مككاعي عمككع هككني     وا كك كمككا دن مواقككع ال  (5)تكك ثري كككبري يف الوقايككة مككن اتامككات.    

الشباب الذين لدي م ا  مامات ودنشطة مشرتكة دو الذين يرغبون يف اس  شكال مصكا    

 (6).ودنشطة دخرى

 ال وا كك  عمليككات يف وسككرعة تسكك ي  مككن وفرتككه ومككا الرقميككة االتصككاالت ظ ككور ثككور   ومككع

 علكى  إجياهيكة  آثكار  ددت إىل ن كا    مكن  النور   ذ  حتمله وما املعلومات، مصادر إىل والو ول

ايك    اتمنك ،  الوجكه  على ا دينة وال قنية االتصال وسا   عند اس خدام واجمل مع الطالب

 واملبككاد  القانونيككة والضككواهط اتخالقيككة القواعككد علككى ال مككرد مككع رباتكك السككلبية آثار ككا دن

 ا  مامككات معرفككة نسكك طيع سككاهقا كنككا فكإذا  اإلنسككانية؛ ا يككا  شككنون تككنةم الكك  اتساسكية 

 يشك لون  ال كولني  مكع  ي وا كلون  اخن د كباوا  فقكد  هكاخخرين،  عالقكات م  ومراقبكة  الطلبة

 املسكك اي  شككبه مكن  ود ككب  خطككري ، مشكبو ة  قككعموا ي صككفاون وقكد  قويككا ، حمكك مال  خطكرا  

 اتج كز   ان شكار  مكع  دشكخا   مكن  هكه  ي صكلون  ومكن   كفاات  مكن  يشكا دونه  ما ك  مراقبة

الدراسككات  ايكك  دكككدت ن ككا   هعككض وم ككان، امككان ككك  يف الذكيككة وا واتككب اللوايككة

 إىل يصكك  قككد لةج ككز  الذكيككة  والشككباب اتطفككال اسكك خدام معككدل دن والباككو  السككاهقة 

  (7)ومعلمي م. ودم ات م آها  م مع يقضون ا ال  الساعات من دكنر دي يوميا، ساعات انيمث

وتع رب املواطنة الرقمية من د م امل ارات والقيم ال  جي  تعزيز ا لدى الطبة ومن د كداف ا:  

رقمككي  مككواطن واعككداد اإلنرتنككت، اسكك خدام عنككد ككك  طالكك  نفككس يف تفعيكك  مبككدد الضككمري
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 واملفا يم هاملعارل الطال  وتزويد ال  نولوجية، وملم هال طورات علوماتيةامل عصر يواك 

 قككدرات ال معككه، وتعزيككز  واا ياجككات حبياتككه املرتبطككة الرقميككة املواطنككة الككال يف العلميككة

 والصكاي ،  اخمن االس خدام واس خدامه اإلنرتنت، مع ال عام  كيفية يف وم اراته الطال 

 الباكككك  م ككككارات الطالكككك  وإكسككككاب إل رتونيككككا ،  ككككهمحاي ه يفيككككة الطالكككك  وتوعيككككة

ايككاد  ال اككديات الكك  تواجككه اتمككن  إىلإضككافة  (8)اإلنرتنككت.  خككالل يف جككو دمككن واالس قصككا 

من ككا ا ككروب العقا ديككة، والعسكك رية، والنفسككية، واإلعالميككة،       طلبككةالف ككري لككدى ال 

االق صكادية واالج ماعيكة   ر كاب والةكرول   وطفر  املعلومات، ونشو  اجلماعات امل طرفة واإل

 (9) .سالميةلمل معات اإلل ال  متن  حتديات اقيقية لةمن الف ري والسياسية

دن املواطنة الرقمية  ي اس خدام املصادر اإلل رتونية يف إجناا ( 10) املسلمانيمليا  وتشري 

 س خدام اتخال  اخمن مناالاتعمال والقدر  على املشاركة يف اجمل مع الشب ي، و

جان  اتفراد ل  نولوجيا املعلومات واالتصاالت، ك عضا  يف اجمل مع القومي 

والقاد  على  دعضا   ينة ال دريسوكمواطنني يف اجمل مع العاملي، و ي دسلوب يساعد 

ف م ما جي  دن يعرفه الطالب ا ى يس خدموا ال  نولوجيا االس خدام اتمن ، واال  مام 

رتبطة هاالس خدام الرقمي للمعلومات.هاتخالقيات واملسدوليات امل

الموعة من القواعد والضواهط  ت ضمن( دن املواطنة الرقمية 2015الد شان )مجال  ريوي

واملعايري، واتعرال واتف ار واملباد  امل بعة يف االس خدام اتمن  ل  نولوجيا الرقمية، 

  اس خدام ا هطريقة ذكية ؛ من دجع اال بار دثنا  ال عام  مالشباب وال  حي اج إلي ا 

الوطن، من خالل عملية اإلتااة العادلة، ودعم الو ول ه اإلرتقا ومناسبة، كي تسا م يف 

(11) ، وال وجيه حنو منافع تقنية ادينة.رقميال

يشري ك  من موسربجر، تولربت، ماكني  و

دام املسدول واتخالقي واتمن  واخمن ه نه املواطنة الرقمية تعين االس خ 

ل  نولوجيا املعلومات واالتصاالت ك فراد يف اجمل مع القومي وكموطنني يف اجمل مع 

(12) العاملي.

خصا ص املواطنة الرقمية دن ا ذات طاهع وجداني وانفعالي، من( دن2016تشري الغل  )و

اتخالقي ع  ا، وت  س  وية ر ذلك يف ف م القضايا اإلنسانية وممارسة السلوك 

ت دل إىل إعداد  املواطنة الرقمية هال عليم وال دري ، كما دن املواطنة الرقمية اج ماعية
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للمشاركة يف هنا  اجمل مع، وتعد املواطنة الرقمية نسبية، دي خت لب من فرد إىل  شبابال

كما دن  آخر هاخ الل العوام  امل فاوتة، كالف م السليم تدوات ال وا   الرقمي،

املواطنة الرقمية قاهلة للقياس، وية ر ذلك من خالل ممارسات الطالب وسلوك م العملي 

(13) يف العاو الرقمي.

: الو ول من ادن للمواطنة الرقمية تسعة عنا ر  (14)دشار ك  من موسربجر ودندرونو      

ية: و ي البيع ال لار  الرقموالرقمي: دي املشاركة اإلل رتونية ال املة يف اجمل مع، 

والشرا  اإلل رتوني للبضا ع واملن لات، االتصاالت الرقمية: دي ال بادل اإلل رتوني 

 ي عملية تعليم وتعلم ال  نولوجيا واس خدام ددوات ا، وحمو اتمية الرقمية: وللمعلومات، 

ية: ، القوانني الرقمهجرا اتإوالرقمي سلوك لالسلوكيات الرقمية:  ي املعايري الرقمية لو

ا قو  واملسدوليات الرقمية:  ي ا ريات ودي املسدولية الرقمية عن اتعمال واتفعال، 

ال  ي م ع ه ا اجلميع يف العاو الرقمي، الصاة والسالمة الرقمية: دي الصاة النفسية 

اتمن الرقمي )ا ماية الذاتية( إجرا ات ضمان الوقاية ووالبدنية يف عاو ال  نولوجيا، 

ية اإلل رتونية.وا ما

قيم  عزيزيف تاملنصات الرقمية دور  وي ض  مما سبق د مية البا  ا الي يف ال عرل على

 لدى طالب اجلامعات. املواطنة الرقمية

 مشكلة البحث:
مكن مجيكع    ايف العاو وكنر  مس خدمي واملنصات الرقمية مع ال طور السريع لل  نولوجيا 

ن شكار االسك خدام السكي  لل طبيقكات الرقميكة املخ لفكة،       ، واطلبة اجلامعاتاتعمار وخا ة 

 املنككزل واجلامعككة وجعلكك ا ثقافككة عامككة يف    ،املواطنككة الرقميككة  ل عزيككز قككيم حباجككة  ناد ككبا

وتق صر علكى هعكض    ،حمدود  دن املبادرات العرهية يف  ذا اجملال تعإاي  له، واجمل مع ك

بكاانني، وقكد هكددت هعكض الكدول يف      وهعكض ال  امعكات اماوالت الفردية مكن املدسسكات واجل  

ودوليكا  اتمكور ل كوعي  م     عضا   ينة ال دريسإعداد هرام  ودورات تدريبية يف  ذا اجملال ال

املواطنككة الرقميككة ل سككاعد م علككى تنشككنة وترهيككة دهنككا  م علككى السككلوكيات الصككاياة   هقككيم

 الس خدام ال  نولوجيا.
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 و  املرتبطة هقيم املواطنة الرقمية:اوال : ن ا   هعض الدراسات الساهقة والبا

قد دكدت ن ا   هعض الدراسات والباو  الساهقة على وجود مش لة ت من  يف ضرور  

تعزيز قيم املواطنة الرقمية، من خالل مقررات دو هرام  م نوعة ول افة الفنات من 

س خدام هرنام  ال دخ  امل ين ها ( فاعلية2015اهلل ) دراسة عبدالطلبة، فبينما تدكد 

، (15).املمارسة العامة للخدمة االج ماعية وتنمية وعي الشباب اجلامعي هاملواطنة الرقمية

عن مس وى املعرفة ه هعاد املواطنة الرقمية لدى معلمي  (2016دراسة ا صري )وكشفت 

  هضرورودو ت الدراسة  واعا ات م حنو ا، ر الدراسات االج ماعية مبنطقة املدينة املنو

وضع ه (2014دراسة اجلزار )، هينما ا  مت (16)يم املواطنة الرقمية لدى الطالب.تعزيز ق

إىل الدراسة املدسسة الرتهوية يف ال عام  مع املواطنة الرقمية، وتو لت لدور تصور مقرتح 

ي ضمن العم  على وقيم املواطنة الرقمية  تعزيزتصور مقرتح لدور املدسسة الرتهوية يف وضع 

: تطوير البينات ال عليمية الداعمة لل  نولوجيا الرقمية وتش ي  ثالثة حماور و ي

اجمل معات االفرتاضية، ووضع ضواهط ومعايري ال عام  الرقمي، وتعةيم الدور الرتهوي 

( فقد دكدت على ضرور  ال اقق من مدى 2017، دما دراسة الرتكي )(17)دسسات.للم

النانوية، ودو ت هضرور  إدخال من   توافر قيم املواطنة الرقمية لدى طالبات املرالة 

املواطنة الرقمية للمدارس واجلامعات وا ر  على اياد  الوعي يف ظ  ال طور ا ا   

هرنام  تدرييب ( ا  مت هبنا  2018، وتشري دراسة الدعالن )(18) ملنصات اإلعالم الرقمي.

اململ ة العرهية ه املواطنة الرقمية لطالب كلية امللك خالد العس رية ل نمية م ارات

 (19) السعودية، ودو ت الدراسة ه عزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة اجلامعات السعودية.

ثانيًا: الدراسة االستكشافية:
كلية العلوم االنسانية هقسم االعالم قام الباا  هإجرا  دراسة اس  شافية على عينة من 

، ( طال  من غري عينة البا 20)واالتصال جبامعة امللك خالد مبدينة ده ا وعدد م 

عرض املواطنة الرقمية لدي م، وذلك من خالل  قيم مدى توافر ال عرل على دفت إىل و

:يلي، وجا ت الن ا   كما قيم املواطنة الرقمية هعض

 املواطنة الرقمية. قيم %( من الموع دفراد العينة لدي م هعض املعرفة مبف وم20) -

 املواطنة الرقمية. قيمليس لدي م دي معرفة مبف وم  %( من الموع دفراد العينة80) -

 املواطنة الرقمية عزيز قيماول د مية ت هعض دعضا   ينة ال دريسودسفرت ن ا   مقاهلة 
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 .ل عزيز ااملواطنة الرقمية و م حباجة  هقيم واكدو على عدم معرفه الطلبة، لدى الطلبة

، دي ماملواطنة الرقمية ل تعزيز قيمااجة طلبة اجلامعات السعودية إىل ي ض  مما سبق و

إىل د مية ال عرل على دور وكذلك امل ارات ا ا ة ه ا، هنا  على ذلك تربا ا اجة 

املنصات الرقمية يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طالب اجلامعات: دراسة على طالب 

 االعالم واالتصال جبامعة امللك خالد.

 سدال الر يس ال الي:ومي ن  ياغة مش لة البا  يف ال

ما دور املنصات الرقمية يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طالب اجلامعات: دراسة على 

 ؟طالب االعالم واالتصال جبامعة امللك خالد

 البحث: أسئلة
 سنلة ال الية: عدد من ات الر يس من السدال ه فرعو    

لدى طالب اجلامعات:  رقميةقيم املواطنة ال عزيزت يفاملنصات الرقمية ما دور  .1

؟دراسة على طالب االعالم واالتصال جبامعة امللك خالد

قيم املواطنة  عزيزيف تاملنصات الرقمية لدور ا  ما املعوقات ال  حتد من ممارسة .2

لدى طالب اجلامعات: دراسة على طالب االعالم واالتصال جبامعة امللك  الرقمية

؟خالد

لدى طالب  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تات الرقمية املنصما مقرتاات تفعي  دور  .3

؟اجلامعات: دراسة على طالب االعالم واالتصال جبامعة امللك خالد

:بحثالروض ف
ال الية: وضالفر اة إىل ال اقق من  سعى البا  ا الي

قيم املواطنة  عزيزيف تاملنصات الرقمية دور يوجد فر  ذو داللة إاصا ية يف  .1

يعزى مل غريات: النوع دو اجلنس، السنة الدراسية،  طالب اجلامعات لدى الرقمية

املنصات عدد ساعات اس خدام ، عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفة

.يف اليوم الواادالرقمية 

املنصات الرقمية  يوجد فر  ذو داللة إاصا ية يف املعوقات ال  حتد من ممارسة .2

يعزى مل غريات: النوع  لدى طالب اجلامعات رقميةقيم املواطنة ال عزيزيف تلدور ا 
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عدد ، عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفةدو اجلنس، السنة الدراسية، 

.يف اليوم الوااداملنصات الرقمية ساعات اس خدام 

 عزيزيف تاملنصات الرقمية مقرتاات تفعي  دور يوجد فر  ذو داللة إاصا ية يف  .3

يعزى مل غريات: النوع دو اجلنس، السنة  ى طالب اجلامعاتلد قيم املواطنة الرقمية

عدد ساعات اس خدام ، عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفةالدراسية، 

.يف اليوم الوااداملنصات الرقمية 

 أهداف البحث:
 :حتقيق ات دال ال اليةالبا  ا الي إىل  سعى

لدى  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تاملنصات الرقمية د مية دور  ال عرل على .1

.لدى طالب اجلامعات

يف املنصات الرقمية لدور ا  ال عرل على املعوقات ال  حتد من ممارسة .2

.لدى طالب اجلامعات قيم املواطنة الرقمية عزيزت

قيم املواطنة  عزيزيف تاملنصات الرقمية مقرتاات تفعي  دور ال عرل على  .3

.لدى طالب اجلامعات ل الرقمية

 البحث:  أهمية
.لدى طالب اجلامعاتاملواطنة الرقمية  يف تعزيز قيم ذا البا   قد يفيد .1

يف كيفية ال عام  مع تعزيز طلبة اجلامعات السعودية البا  يف  ذا قد يساعد  .2

من والصاي .اإلنرتنت، واس خدامه االس خدام اخ

جرا يةاإلواتدلةواتنةمةال شريعاتنشرقد يفيد  ذا البل  يف العم  على  .3

تعزيز قيميفالسعوديةاتسر إشراكحتقيقإىلا ادفةال نفيذيةوا طط

هس ولة. إلي االو ولوإتااةالرقمية،املواطنة

قد يفيد  ذا البل  يف ال عرل على دسباب ارتفاع معدالت ال عرض للمنصات  .4

الرقمية وخا ة لدى طالب اجلامعات.
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 :بحثمنهج ال
 اس ه على:اع مد الباا  يف در

قيم املواطنة  عزيزيف تاملنصات الرقمية دور  لل عرل على: املساي املن   الو في -

 دوره ق، وعم  مس  اج ماعي لبيان ردي اجمل مع امل عّللدى طالب اجلامعات الرقمية

لدى طالب اجلامعات: دراسة على  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تاملنصات الرقمية 

.ل جبامعة امللك خالدطالب االعالم واالتصا

املنصات دور  لل عرل على الي  ن ا   املس  االج ماعي ل: ال اليليالو في املن    -

لدى طالب اجلامعات: دراسة على طالب  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تالرقمية 

.االعالم واالتصال جبامعة امللك خالد

 البحث: اةأد
قككيم  عزيككزيف تاملنصككات الرقميككة دور علككى  حتقيككق  ككدل الباكك  و ككو ال عككرليف ضككو        

لدى طالب اجلامعات: دراسة علكى طكالب االعكالم واالتصكال جبامعكة امللكك        املواطنة الرقمية

 اتدا  البانية ال الية: س خدم الباا خالد، ا

لدى  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تاملنصات الرقمية دور اس بانة لل عرل على   -

.اد الباا () إعد طالب اجلامعات

 مصطلحات البحث:
 :ال  مت اس خدام ا يف البا  ا اليفيما يلي توضي  لبعض املصطلاات 

 املنصات الرقمية:
نرتنت إل"مواقع ت ش   من خالل ا ه ن ا:(  Ellson, Boyd,2007ف ا ) ر وَع

 ،نيوإتااة الفر ة لالتصال هقا مة املسلل ،تسم  لةفراد ه قديم مة عن ايات م العامة

خت لب طبيعة ووال عبري عن وج ة نةر اتفراد دو اجملموعات من خالل عملي ة االتصال، 

 (20)ال وا   من موقع خخر".

ه ن ا: منصة رقمية حيزن ه ا  يعرف ا لني وروان 

حم وى رقمي، وتوفر للمس خدم س ولة الو ول ومرونة االس خدام، وي م في ا دم  حم وى 

لم من الوسا   امل نوعة ال  ت يا ا شب ة اإلنرتنت، وتقاس كفا   املنصة الرقمية ال ع

 (21) مبقدار ما ت ياه للمس خدم من ددوات وكفا   وس ولة وسرعة االس خدام.
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من املنصات الرقمية إجرا يًّا ه ن ا: الموعة املنصات الرقمي  بيتعرمي ن و

عي ومن ا: الفيس هوك، توتري، انس يلرام، ال وا   االج ما نرتنتإلشب ة ا ربمواقع عو

سناب شات، واتساب، تليلرام، جوجا هلس، حمركات البا  املخ لفة، املن ديات، 

وسيلة فّعالة لل وا   االج ماعي هني  ، وتعدُّاملدونات، يوتيوب، الصاافة اإلل رتونية

 ا، دو من خالل السياقات االفرتاضي ة.، سو با واقعيًّشبابال

 ة الرقمية:املواطن
الموعة من القواعد والسلوكيات لالس خدام " ( ه ن ا:12، 2018وعرف ا السيد )

 (22)."اتمن واتمن  لل  نولوجيا وال عام  الصاي  مع ال قنيات ا دينة

 مكع  الفكرد  تفاعك   ه ن كا:  (Edmonton Catholic Schools, 2012) ويعرف كا 

 وشكب ة  املخ لفكة،  ه نواعكه  ا اسك  اخلكي   منك   الرقميكة  واملصكادر  اتدوات هاسك خدام  غري 

: منكك  الصكور  دو الوسككا   مكن  العديككد هاسك خدام  اخخككرين، مكع  لالتصككال كوسكيط  اإلنرتنكت 

 (23)االج ماعي املخ لفة. ال وا   وشب ات واملواقع، واملدونات، اإلل رتوني، الربيد

خدام ويعرف ا الباا  إجرا يا  ه ن ا: الموعة من القواعد والسلوكيات لالس 

اخمن واتمن  لل  نولوجيا وال عام  الصاي  مع ال قنيات ا دينة الواج  توافر ا 

 وت ضمن طلبة كلية العلوم االنسانية هقسم االعالم واالتصال جبامعة امللك خالدلدى 

من ا: الو ول الرقمي، واالتصال الرقمي، والنقافة الرقمية،  الموعة من القيم

لسلوك الرقمي، وا قو  واملسدوليات الرقمية، والصاة وال سو  الرقمي، وقواعد ا

 والسالمة الرقمية، واتمن الرقمي، والقانون الرقمي.

 طالب الجامعات السعودية:
طالب اجلامعات السعودية يف املرالة اجلامعية  :مويعرفه الباا  إجرا يا  ه ن 

طالبات كلية سنة، و ي املرالة اجلامعية لطالب و 25: 18وي ون عمر م ما هني 

 العلوم االنسانية هقسم االعالم واالتصال جبامعة امللك خالد مبدينة ده ا.
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 األطار النظري للبحث:
 دوال : املنصات الرقمية:

أهمية منصات اإلعالم الرقمي:
لقد ددى اس خدام منصات اإلعالم الرقمي يف اجملال الرتهوي إىل تطوُّر وتقدم 

  ا، كما دثر إجياهيًّا يف طريقة ال دريس ال  يقوم ه ا املعلِّم ل و ي  العملي ة ال عليمي ة هرم

املعلومات للم علِّم وإجنااات ما داخ  الفص  الدراسي؛ الا وا  ا على معلومات م نوعة يف 

اجملاالت كافة، فالشب ة االج ماعي ة اإلل رتوني ة دس مت هدور كبري وإجياهي يف 

تلك اتدوار ال  تقوم ه ا منصات اإلعالم الرقمية يف الال اجملال ال عليمي، ومن هني 

 ما يلي: (24)ال عليم، كما ذكر ا 

 .حتفظ املعلومات ال بري  عند الطالب

 .ُتس م يف اال  مام هال عليم الفردي وال علُّم الذاتي

 . ُتنمي م ارات ال ف ري العلمي وم ارات البا  واالس قصا

 هداعي.ُتساعد على تطوير ال ف ري اإل

 .ُتاقِّق هعض د دال ال علُّم

 .ُتساعد يف إجياد اسرتاتيليات وخطط    هعض املش الت ال عليمي ة

 .ُتيسِّر لةفراد ال عرُّل على نةم ال عليم العاملي ة وامل باعد  اتطرال

     ُت ي  الفر ة لالطالع على اجملالت والدوريات والنشرات العلمي ة وال

ير امل نوعة.واملقاالت وال قار

استخدام منصات اإلعالم الرقمي:معوِّقات 
 ت ُمن عوا ق اس خدام منصات اإلعالم الرقمي يف ال عليم فيما يلي:

اعا ات املعلِّمني حنو اس خدام ال قني ة: معةم املعلِّمني ال يرغبون يف ختصيص  .1

(25)جز  من الوقت خالل عمل م الس خدام الشب ات االج ماعي ة يف املدارس.

هط  ال غيري يف اتنةمة البريوقراطي ة: ال مسُّك هطر  ودنةمة تعليمي ة ال مي ن  .2

ال خلي عن ا، وخا ة من قب  الفنة ال  ال تقب  ال غيري، و ناك دنةمة ي ون 

في ا ال غيري هطينبا جدًّا.
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كنر  تغيري املواقع: وخا ة يف اخونة اتخري  ل نر  املواقع وتعدد ا، فقد ي م  .3

(26) شر معلومة اليوم وسرعان ما ي مُّ اذف ا.ن

الوقت: حي اج مس خدم الشب ات االج ماعي ة إىل اس خدام الصوت والصور   .4

وال  حباجة إىل دضعال الوقت املطلوب للاصول على نص ك اهي؛ لذا على 

املدارس واجلامعات شرا  دج ز  تو ي  عالية السرعة ل  م َّن من عاوا  ذ  

العقبة.

  ددوات البا : و ي من العوا ق ال  تقب اا ل ا دمام مس خدمي الشب ات كنر .5

االج ماعي ة؛ هسب  ما مينله ذلك من ضرور  اس عاه ا كل ا، واخ يار دفضل ا 

 ودنسب ا.

 الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة بمنصات اإلعالم الرقمي:
، مبا ت سم رقمياإلعالم ال منصاتدن ( ال   دفت ال عرل على 2019دراسة إمساعيلي )

 وامل ان، هه من خصا ص توا لية اج ماعية، ودهعاد تفاعلية ت خطى ادود الزمان

قناع م هاتيديولوجية ال  وإ ، ارت اليوم قادر  على رسم الرؤى يف دذ ان اجلما ريو

ل ناقش  الدراسةال  حتمل ا، لذلك ت تي  ذ   ت ضمن ا، واملعاني املزيفة وامل ان

، ودور ا يف  ناعة وعي اجلما ري، وهنا  رقمياإلعالم ال منصاتلية ديديولوجيا إش ا

ت رس ثقافة ال ربير وال بعية واالس سالم، مما يس لزم وواقع مفربك وفق آليات إقناعية، 

ا اجة لرتهية إعالمية  ادفة، تزرع الوعي يف دفراد اجمل مع، ومتد م مب ارات ال عام  مع 

، ومعاجلة مضامين ا هنةر  نقدية فااصة ل  وين ا  م الذاتي اإلعالمية طالرسا 

 (27) ه.املس ق ، هعيدا عن ك  ت ثري وتوجي

( ال   دفت ال عرل على دهرا مسا مة وسا   ال وا   2017وتشري دراسة املنيع )

االج ماعي يف تغيري  وية العالقات االج ماعية للطلبة السعوديني، ومعرفة واقع االغرتاب 

 ماعي  م، ومن ن ا ل ا دن وسا   ال وا   االج ماعي قد سا مت يف تغيري  وية االج

العالقات االج ماعية، اي  اتض  ااد اس خدام ا ااداد شعور الطلبة هاالغرتاب االج ماعي 

 (28) هصور  عامة يف اهعاد .

ال  ( ال   دفت إىل إجياد العالقات امل بادلة دراسة سلطانة )

ترهط هني مدى اس خدام الشباب ملواقع ال وا   االج ماعي، ومدى ال ماسك والرتاهط مع 
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الوالدين، وقد كشفت ن ا   الدراسة إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة إاصا ية ترهط 

الشباب مع الوالدين واس خدام مواقع ال وا   االج ماعي؛ اي  دن الشباب الذين هقضون 

عرب اإلنرتنت يقضون القلي  من الوقت مع الوالدين، ودكدت ديضا على ال نري من الوقت 

ال  ثريات الناعة عن االس خدام املفر  يف املنصات الرقمية لدى الشباب هالرغم من دن 

 (29) هنلالديش تع رب من الدول النامية.

 ماعيةاالج  الشب ات دثر توظيبعرل على إىل ال   ت دف( ال  2017وترى دراسة الفالج )

الرياض،  مبنطقة النانوية املرالة طالبات لدى االن ما  مفا يم تنمية على املغلقة

اس خدمت الدراسة ا الية املن   الو في يف إعداد الواد  املقرتاة القا مة على توظيب و

الشب ات االج ماعية املغلقة على تنمية مفا يم االن ما  لدى طالبات املرالة النانوية 

طالبات الصب العمدية من هالطريقةعينة الدراسةالباانةخ ارت، واياضمبنطقة الر

اتول النانوي؛ اي  الهد ودن مت لك ك  من ن وسيلة اتصال وو لة لإلنرتنت، وهعض 

مبنطقة  128امل ارات اتولية لل وا   عرب الشب ات االج ماعية ومت اخ يار م من ثانوية 

وقد تو لت ودعدت الباانة مقياس االن ما  وهعديا ، الرياض، ومت ال طبيق علي ن قبليا  

( α ≤ 050فر  دال إاصا يا  عند مس وى ) وجود الدراسة إىل الموعة من الن ا   د م ا:

هني م وسطات درجات طالبات اجملموعة ال لريبية يف ال طبيق القبلي والبعدي يف مقياس 

لة علميا  يف تنمية مفا يم االن ما  حيقق توظيب الشب ات املغلقة فعالية مقبو، واالن ما 

 (30) .لدى طالبات الصب اتول النانوي

( ال   دفت إىل ال عرل على مدى اس خدام طلبة جامعة 2015ودراسة اهريي واتعور )

رقمي، ور د االشباعات عالم اللإل ورقلة هاجلزا ر ملواقع ال وا   االج ماعي كمنصات

يف دن اس خدام الطلبة ملواقع ال وا   االج ماعي  امققة من ا: ومتنلت د م الن ا  

خيلص م من املل  والقلق، ف تاات فر ة ال نفيس الذاتي من دج  حتقيق اشباعات م 

النفسية، كما وجد املباوثون يف  ذ  املواقع الاال  لل عبري حبرية يف خم لب الاالت 

 (31) ا يا  واملواضيع ومع ك  اتشخا  هدون رقاهة وال قيود.

( ال   دفت ال عرل على انع اسات شب ة ال وا   2014ودراسة دهو خطو  والباا )

االج ماعي على اتمن الف ري لدى طلبة ال عليم اجلامعي مبمل ة البارين، وكشفت 

عن دن دثر شب ات ال وا   االج ماعي على اتمن الف ري لدى الطلبة هصفة عامة 

 (32) هدرجة م وسط.
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( ال عرل على ت ثري شب ة اإلنرتنت على اتمن الف ري، 2013)و دفت دراسة الش ري 

اي  محاية الشباب من اتف ار امل طرفة ومن الغزو الف ري الرافد، وااساس اجمل مع 

ه ن منةوم ه الف رية ونةامة اتخالقي ليس موضع ت ديد من ف ر رافد، وال يعين ذلك 

 ا ل ا على دن اإلنرتنت كمنصة لإلعالم دن نغلق النوافذ على النقافات العاملية، ودكدت ن

الرقمي تعد من دكرب املدثرات على اتمن الف ري يف ال مع نا املعا ر ، وال هد من 

اال  مام هقو  ال وا   هني اتهنا  واتها  واتم ات، ومراقبة اتهنا  وتوجي  م يف اس خدام 

 (33) االنرتنت.

اخثار السلبية املرتتبة على اس خدام طالب  ال عرل على( إىل 2015الطيار )وتشري دراسة 

ال وا   االج ماعي، وهيان اخثار اإلجياهية املرتتبة على اس خدام طالب  نصاتاجلامعة مل

ال وا   االج ماعي يف تغيري  منصاتال وا   االج ماعي، وهيان دثر  نصاتاجلامعة مل

   الو في ال اليلي كمن   القيم االج ماعية لدى طالب اجلامعة، واس خدم الباا  املن

دن ترتي  تلك اخثار السلبية  ومن ن ا ل ا:للدراسة، واس عان هاالس بانة ك دا  للدراسة، 

ال م ن من إجرا  عالقات غري شرعية مع اجلنس : من وج ة نةر الطالب متنلت يف

 بوضعاخخر، اإل مال يف الشعا ر الدينية، ددت إىل عزل  وضعب تفاعلي مع اجمل مع، 

ي سب  طول مد  اس خدامي  ،قدراتي على ال عبري، تساعد على ا روب من مواج ة الواقع

اإلجياهيةاخثارتلكترتي دن، وال وا   االج ماعي يف مش الت مع الوالدين منصات

دمورتعلمفيه،نعيشالذيالبلددخبارعلىاالطالع: متنلت يفالطالبنةروج ةمن

منم ن ينآرا ي،عنحبريةال عبرياالج ماعي،ال وا   منصاتخاللمنجديد 

ا سنة،والقدو واتخال واملباد القيمترسي ااجز ا ل ،وختطيحبريةال عبري

مناتفرادتعريبالديين،ىوعالاياد يفاالج ماعيال وا   منصاتخدماتدس مت

ال وا  منصاتدثرترتي دن، وهنقاف نااالج ماعيال وا   منصاتيفاملشركني

اجلامعةالبطنةروج ةمناجلامعةطالبلدىاالج ماعيةتغيري القيميفاالج ماعي

خماطبةعلىالقدر االج ماعيال وا  نصاتملالطال يعزا اس خدام متنلت يف

اتسر ،قيمتناقضجديد قيمت وينإىلاس خدام اجبرد ، ددىاخخراجلنس

علىتدثرال وا  ،منصاتهاس خداممشغوالدقضيهالوقت الذيطوليدسرتتش و

ا يا ل قليدميي جيعله االطال اس خدامت دقا ه وامال ه،الشخصايار 



 
 

 
 

332 

عربعلي متعرفتمبنترهطينال العالقة وملبس،ومشربم ك منالغرهية

(34) دعزب. كنتلوالزواج من ميفدف رععليناإلج ماعي ال وا  منصات

 دفت إىل ال عرل على مدى ان شار شب ات ال  ( 2013الدهيسي والطا ات )ودراسة 

ال وا   االج ماعي الرقمية هني طلبة اجلامعات اتردنية ومعدالت اس خدام ا، ومعرفة 

عن الردي،  مدى ا رية امل ااة للطلبة يف اس خدام  ذ  الشب ات ك دوات لل عبري

( طال  وطالبة، واس خدم الباانان املن   الو في 300ة الدراسة على )واش ملت عين

املساي كمن   للدراسة، واس عانا هاالس بانة ك دا  للدراسة، وقد تو   الباانان 

دن نسبة عالية من طلبة اجلامعات اتردنية يس خدمون اإلنرتنت، : للعديد من الن ا   د م ا

توىل، يليه موقع تويرت هاملرتبة النانية، ويوتيوب هاملرتبة وقد اا   موقع الفيس هوك املرتبة ا

النالنة، و و ما يدكد ان شار اس خدام شب ات ال وا   االج ماعي هني طلبة اجلامعات 

دن النسبة ال ربى من طلبة اجلامعات اتردنية : واتردنية وارتفاع نسبة املشرتكني في ا

(35) ج ماعي.ي م عون حبرية اس خدام شب ات ال وا   اال

 دفت إىل حب  ددا  وسيلة ال  ( جونزاليز وآخرين )ودراسة 

ال وا   االج ماعي املغلقة املصممة واملطبقة كلز  من هرنام  ال وظيب اجلديد، 

( موظب، وقد اس خدمت الدراسة املن   ال اليلي كمن   150واش ملت العينة على )

 فاعليةمقياس اس خدام وسا   ال وا   االج ماعي ومقياس  للدراسة، واع مدت على

: ال فاع  االج ماعي ك دوات للدراسة، وقد تو لت الدراسة إىل العديد من الن ا   د م ا

دن اس خدام وسا   ال وا   االج ماعي امل علقة هالعم  ليس  ا عالقة ذات داللة مع 

دام نةام الشب ة االج ماعية من ِقب  دن درجة اس خ، وال فاع  االج ماعي دو االل زام

املوظفني اجلدد تغراض م علقة هال فاع  االج ماعي ترتبط ارتباطا إجياهيا مبعرفة النقافة 

دنه عندما ي فاع  املوظفني اجلدد و ال نةيمية، وال قب  االج ماعي، واالل زام العاطفي.

  م، فإن م ي علمون عن تقنيات وسا   ال وا   االج ماعي ا ا ة هشرك معاج ماعيا 

 (36) ثقافة املنةمة، ويشعرون هال قب  االج ماعي.
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 ثانيًا: املواطنة الرقمية:
 مف وم املواطنة الرقمية:

( دن كككا: تفاعككك  الشكككباب مكككع غري كككم هاسككك خدام اتج كككز       2016ويعرف كككا هشكككري ) 

سككيط والوسككا ط الرقميككة منكك  ا اسكك  اخلككي ه نواعككه املخ لفككة، وشككب ة اإلنرتنككت كو        

لالتصال مع اخخرين، من خالل ال عام  مع هعض الوسا   امل عدد  من ا: النصكو  والصكور   

  (37) والرسوم امل اركة ولقطات الفيديو، واس خدام هعض ددوات ال وا  .

( ه ن ا: الموعة من القواعد واملعايري والضواهط واتف ار 2016يعرف ا ماان )

ن  لل  نولوجيا، وال  حي اج ا املواطنني  غارا  واملباد  امل بعة يف االس خدام اتم

وكبارا  من دج  املسا مة يف رقي الوطن، و ي هاخ صار توجيه حنو منافع ال قنيات 

  (38) ا دينة ومحاية من دخطار ا.

:لدى الطلبة د مية املواطنة الرقمية

ة ت من د مية املواطنة الرقميكة لكيس يف دن كا تضكع قا مكة هالسكلوكيات الصكايا       

يف إدراك ما  و  اي  ومكا   لشبابوا اطنة املرتبطة هاس خدام ال  نولوجيا، ه  تساعد ا

على ف كم القضكايا االج ماعيكة والنقافيكة      ينقادرال الطالبيف إعداد  ا تلع  دور، و و خاطئ

 (39) :ومن ا ما يلي كما يرا ا

 وجيا.املمارسات اخمنة واالس خدام املسدول واتخالقي والقانوني لل  نول 

 حتم  املسدولية الشخصية عن ال علم مدى ا يا . 

اك ساب السلوك اإلجياهي الس خدام ال  نولوجيا.  

الدعو  إىل االس خدام اخمن والقانوني واالخالقي للمعلومات الرقمية ومتنيل ا  

وتعليم ا مبا يف ذلك اارتام اقو  ال  ليب والنشر واملل ية  الف رية.

مية وال فاعالت االج ماعية واملسدولية ومتنيل ا فيما ي علق تعزيز املواطنة الرق 

هاس خدام ال  نولوجيا وتبادل املعلومات.

تطوير ال فا م النقايف والوعي العاملي من خالل االخنرا  مع الزمال  والطلبة من  

خالل اس خدام اتدوات الرقمية.
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 لسعودية:مربرات تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة اجلامعات ا

( دن من مربرات تعزيكز قكيم املواطنكة الرقميكة لطلبكة اجلامعكات:  تزايكد        2016يري الد شان )

مليكون يف ن ايكة عكام     197عدد مس خدمي اإلنرتنت يف الوطن العرهكي ايك  و ك  العكدد إىل     

إضككافة إىل االع مككاد علككى ال  نولوجيككا يف ككك  جوانكك  ا يككا ، ونشككر ثقافككة قككيم       2017

قميككة يف املنككزل واتسككر  ويف اجلامعككة، وجيكك  دن ت ككون  نككاك مبككادرات مككن        املواطنككة الر

اجمل مككككع واملدسسككككات ل عزيككككز محايككككة الطلبككككة مككككن اخثككككار السككككلبية لالسكككك خدام ا ككككاطئ   

لل  نولوجيككا، ودن مف ككوم املواطنككة الرقميككة لككه عالقككة هاملنةومككة ال عليميككة تن ككا تسككاعد         

مكور علكى ف كم مكا جيك  معرف كه مكن دجك  اسك خدام          دعضا   ينة ال دريس والطلبة ودوليا  ات

ال  نولوجيكككا هشككك   آمكككن ومال كككم، و كككي وسكككيلة إلعكككداد واخنكككرا  الطلبكككة يف اجمل مكككع   

ومشارك  م يف خدمة الوطن، وإن ال  نولوجيا ا دينة و تعكد وسكيلة للرتفيكه وال سكلية،     

يش ال ككريم وو تعككد قا ككر  علككى طبقككة اتثريككا  فقككط هكك  د ككبات ضككرور  ال سككبي  للعكك     

هككدون ا، ف كك  دفككراد اجمل مككع  ككغارا  وكبككارا  مي ل ككون دج ككز  رقميككة ادينككة وم نوعككة،     

وجيككك  علكككى الطالككك  الرقمكككي دن ي كككون علكككى وعكككي ومعرفكككة كافيكككة هاالسككك خدام اخمكككن   

والسلوكيات الصاياة الس خدام اتج كز  وشكب ات ال وا ك  االج مكاعي، ا كى ال جيكد       

 (40) اإلل رتونية. نفسه عرضة لالس غالل واجلرا م

مراا  تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طالب اجلامعات:

: و ي دن يساعد عضو  ينة ال دريس نفسه وطالهه مرالة الوعي واإلدراك -

لي ونوا واعني ومنقفني تقنيا ، و ذ  املرالة دكرب من الرد ال عرل على 

وإدراك ما  و  املعلومات والربام  اتساسية لل  نولوجيا ا دينة، ه  وعي

(41)مناس  وغري مناس  عند اس خدام ا.

: هعد تعلم الوعي جي  على دعضا   ينة ال دريس ودوليا  مرالة املمارسة املوج ة  -

اتمور دن يوفروا للطالب فر ة اس خدام ال  نولوجيا هإرشاد م ومساعدت م، 

ولذلك جي  دن ي ون املنزل واجلامعة م انا  يساعد م على االس  شال 

 (42) والقيام هاملخاطر  ول ن يف هينة آمنة.

: جي  دن ي ون دعضا   ينة ال دريس ودوليا  مرالة إعطا  النموذج والقدو  -

اتمور  اذج إجياهية للمواطنة الرقمية، حبي  ي ونوا قدو  للطالب، فيل  

علي م دن يقوموا فعليا  ه   النصا   ال  يوج ون ا للطالب، فمنال  جي  على 
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نة ال دريس دثنا  تواجد  يف القاعة الدراسية إغال   اتفه، واإلشار  إىل عضو  ي

اقو  النشر عند دخذ معلومات من اإلنرتنت مي ن اس خدام ا للمواد الدراسية، 

فالطالب حي اجون إىل مشا د  العديد من اتمنلة اول االس خدام اتمن  

(43) لل  نولوجيا ليمارسوا ذلك كعاد   م.

: إن املنزل والقاعة الدراسية ديضا  ينبغي دن ذية الراجعة وحتلي  السلوكمرالة ال غ -

ي ونا م انا  يس طيع فيه الطالب مناقشة اس خدامات م لل  نولوجيا 

وال قنيات ا دينة، لريوا كيب مي ن م اس خدام ا هطريقة مناسبة، وما 

على  ال صرفات ال  مي ن اع بار ا إسا   اس خدام، وجي  تشليع الطالب

حتلي  واك شال سب  اس خدام م لل  نولوجيا هطريقة معينة، لذا على دعضا  

 ينة ال دريس ودوليا  اتمور تزويد الطالب ه غذية راجعة تساعد م على العنور 

على طر  عن  دو ختفيب املش الت ال  قد حتد  عند اس خدام م 

ال هعد ادوث ا، لل  نولوجيا، قد ي ون من الصع  الرجوع وال ف ري هاتفع

(44) ول ن ال ف ري الذاتي او ا عع  إم انية ت رار السلوك ا اطئ دق .

املواطنة الرقمية:قيم ال  تناولت والباو  الساهقة الدراسات 

( ال   دفت إىل قياس دثر اخ الل  طي االنفوجرافيك )الناهت 2018ودراسة السيد )

قمية لدى طلبة املعا د العليا للااسبات، ومت وامل ارك( يف تنمية م ارات املواطنة الر

اس خدام املن   شبه ال لرييب، وقد تو   البا  إىل عد  ن ا   من د م ا: ووجود فر  

( دو دق  هني م وسط درجات طلبة اجملموعة ال لريبية 0.05دال إاصا يا  عند مس وى )

بيقني القبلي والبعدي النانية ال  تدرس من خالل  ط االنفوجرافيك امل ارك يف ال ط

ملقياس م ارات املواطنة الرقمية لصا  ال طبيق البعدي، ووجود فر  دال إاصا يا  عند 

( دو دق  هني م وسط درجات طلبة اجملموع ني ال لريبية اتوىل والنانية يف 0.05مس وى )

 (45) .انيةال طبيق البعدي ملقياس م ارات املواطنة الرقمية لصا  اجملموعة ال لريبية الن

تصميم هرنام  تدرييب قا م على وإىل هنا    دفت( وال  2018ودراسة الدعالن )

املواطنة الرقمية لطالب كلية ل نمية م ارات اسرتاتيلية الموعات العم  اإلل رتونية 

م ارات املواطنة امللك خالد العس رية، وقام الباا  هبنا  ددا  الدراسة و ي مقياس 

داللة  فر  ذووجود  ما يلي: ومن ن ا ل ا، كلية امللك خالد العس ريةالرقمية لدى طالب 

اجملموعة و هني م وسط درجات اجملموعة الضاهطةدو دق  ( 0.05إاصا ية عند مس وى )
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 فر  ذو ، ووجودلصا  اجملموعة ال لريبية م ارات املواطنة الرقميةال لريبية يف مقياس 

 طالب اجملموعة ال لريبية هني م وسط درجاتق  دو د( 0.05داللة إاصا ية عند مس وى )

 .لصا  القياس البعدييف مقياس م ارات املواطنة الرقمية  والبعدي يبلالق  طبيقنياليف 

(46) 

فاعلية اس خدام املدونات اإلل رتونية   دفت ال شب عن( 2017يف دراسة دجرت ا اوين )

مية لدى طالب الفرقة النالنة ه لية يف تدريس اجلغرافيا على تنمية م ارات املواطنة الرق

 ارات املواطنة الرقمية لطالب الفرقة النالنة شعبة امل الرتهية، وقد مت إعداد مقياس

ثم ال دريس للملموعة املخ ار   ،اجلغرافيا، ومت تطبيقه قبليا على الموعة البا 

با . وكانت هاس خدام املدونات اإلل رتونية، ثم تطبيق اتدوات هعديا على الموعة ال

( هني م وسطي درجات طالب الفرقة 0.05=  الن اج وجود فر  دال إاصا يا عند مس وى )

النالنة يف ال طبيقني القبلي والبعدي يف امل ارات الر يسة ملقياس املواطنة الرقمية، وكذلك 

الدرجة ال لية للمقياس لصا  ال طبيق البعدي. و ذا يشري إىل فاعلية املدونات 

ونية يف تدريس اجلغرافيا على تنمية م ارات املواطنة الرقمية لدى طالب الفرقة اإلل رت

 (47) النالنة ه لية الرتهية.

درجة إس ام هعض شب ات ال وا    ال عرل على دفت إىل  ال ( 2016) ا رهيودراسة 

هن االج ماعي يف تعزيز مف وم املواطنة الرقمية من وج ة نةر طالبات جامعة اإلمام حممد 

سعود اإلسالمية هالرياض، واس خدمت الباانة املن   الو في املساي وكانت ددا  

يس م يف تعزيز مف وم  الدراسة اس بانة، وتو لت الدراسة إىل دن موقع  

املواطنة الرقمية من وج ة نةر طالبات جامعة اإلمام حممد هن سعود اإلسالمية، ودن موقع 

ف وم املواطنة الرقمية من وج ة نةر طالبات جامعة اإلمام حممد يس م يف تعزيز م 

دضال للطالبات م ارات   و هن سعود اإلسالمية، ودن موقعي

ت نولوجية ت من  يف سرعة النشر وال عبري وا رية يف إهدا  الردي وسرعة ال وا   مع 

  ة هاس خدام موقعيالعاو ا ارجي، ويف ضو  ن ا   الدراسة دو ت الباان

(48) .الطالباتلدى يف تعزيز مف وم املواطنة الرقمية  و 

املدرسة النانوية يف تعزيز االن ما   دور دفت إىل ال عرل على ال   (2014السلمي )دجرى 

الوطين، وال عرل على م مة املدرسة النانوية يف تعزيز االن ما  الوطين لدى الطالبات، 
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( مدير  32( مشرفة ترهوية، و)13ات املدارس النانوية، واش ملت عينة الدراسة على )ومعلم

( و حتدد املسمى الوظيفي؛ 2)عدد ( معلمة مدرسة ثانوية، و55مدرسة ثانوية، و)

واس خدمت الباانة املن   الو في ال اليلي كمن   للدراسة؛ واس عانت الباانة هاالس بانة 

املدرسة يف تعزيز  دوردن : ت الباانة للعديد من الن ا   د م اك دا  للدراسة؛ وقد تو ل

دن للمدسسات اجمل معية عموما واملدرسة النانوية و االن ما  الوطين جا ت هدرجة كبري .

 (49) خصو ا م مة كبري  يف مواج ة اإلر اب وتعزيز االن ما  الوطين.

توضي  مف وم املواطنة ال   دفت إىل السعي حنو  (2015) دراسة املسلمانيوتشري 

وضع رؤية مقرتاة لل عليم يف مصر يف ضو  املواطنة الرقمية، ومدى ا اجة إلي ا، مع 

الرقمية، وقد تناولت الدراسة مةا ر اال  مام هال  نولوجيا يف مصر، وم طلبات 

تش ي  املواطن الرقمي الصاي ، وواقع توج ات الطالب حنو اس خدام ال  نولوجيا، 

على دور الباانة الطالب، ودكدت لدى قيم املواطنة الرقمية   عزيزة مقرتاة لوتقديم رؤي

املقرتاة،  ةواملدسسات الدينية يف حتقيق الرؤياملنصات الرقميةاتسر  واملدرسة والدولة و

ودشارت إىل ارتفاع نسبة من يس خدمون اإلنرتنت، وعدم معرف  م مبعايري اس خدام 

ومن ن ا ل ا: اياد  توجه  ة على املن   الو في ال اليلي،واع مدت الدراس ،ال  نولوجيا

الطالب حنو اس خدام ال  نولوجيا الرقمية مبخ لب دنواع ا، فضال  عن عدم إملام م 

مبعايري السلوك الصاي  واملقبول واملرتبط هاس خدام ال  نولوجيا، مما ينع س هدور  

دفراد العينة فيما ي علق هالدرجة سلبا  على الطالب يف  ذ  املرالة اي  دن اس لاهات 

% لذلك وضعت 54.7ال لية للماور كانت لصا  من قالوا ال، اي  هلغت نسب  م 

 (50) الباانة تصور لدعم دور ال عليم يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى الطلبة.

ه هعاد املواطنة  دفت إىل ال شب عن مس وى املعرفة ال   (2015دراسة ا صري )وترى 

تن ا لدى معلمي الدراسات االج ماعية مبنطقة املدينة املنو  واعا ات م حنو ا،  الرقمية

متن  الغاية اتساسية من تعليم الدراسات االج ماعية يف املدراس وخا ة يف  ذا العصر 

املد    –يف ضو  م غريات )النوع واس خدم الباا  املن   الو في ال اليلي  الرقمي،

ول اقيق  ذا ا دل مت حتديد مف وم املواطنة الدورات(،  –ا رب   –ة املرال –العلمي 

( معلم ومعلمة هاملرالة 100الرقمية ودهعاد ا وهنا  اخ بار لقياس ا، وت ونت العينة من )

االه دا ية وامل وسطة والنانوية مت اخ يار م عشوا يا  من هني معلمي الدراسات االج ماعية 

ظ رت الن ا   دن درجة معرفة املعلمني هامل ارات ال  نولوجية كانت وقد دهاملدينة املنور ، 
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غري مقبولة، ودن معرفة املعلمات هامل ارات دفض  من املعلمني، وا ا لني على مد   

 (51) .املاجس ري دفض  من ا ا لني على الب الوريوس والدهلوم

قوق م وواجبات م ( ال   دفت الدراسة إىل توعية الشباب حب2016دراسة الد شان )

وال زامات م دثنا  ال عام  مع معطيات  ذا العصر، ودن املواطنة الرقمية  ي ال  مت ن م 

من كيفية اس خدام ال قنيات هطرقة آمنة وقانونية لي ونوا مواطنني  ا ني وم علمني، 

وتو لت ن ا   الدراسة إىل دن ا يا  يف العصر الرقمي ت طل  من املدسسات الرتهوية 

القيام هدور ا يف إعداد اتهنا  للايا ، من خالل تدعيم ثقافة االس خدام الرشيد لل قنيات 

الرقمية وتدريب م على ممارسة خم لب جوان  املواطنة الرقمية، ودن الرتهية على املواطنة 

الرقمية متر مبراا  دساسية تبدد ه نمية الوعي ه هعاد املواطنة الرقمية، من خالل تنمية 

  ال عام  الرشيد مع املس ادثات، ودن ي ون ذلك وفق املعايري يف اتدهيات الي مت دسالي

 (52) االتفا  علي ا.

( ال   دفت إىل دعم دور مجيع املدسسات اجمل معية املعنية هرتهية 2016ودراسة الش ري )

 وم الطالب والطالبات يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى الطلبة، من خالل ال عريب مبف

املواطنة والرتهية علي ا وحتديد املعايري ال  يس ند إلي ا الرتهويون يف تعزيز املواطنة الرقمية 

لدى الطالب، واس خدمت الباانة املن   الو في ال اليلي الذي يقوم على اس قرا  وحتلي  

اطنة الدراسات الساهقة. وتو لت الن ا   إىل: دعم املدسسات اجمل معية يف تعزيز قيم املو

الرقمية لدى الطالب والطالبات من خالل رؤية مقرتاة تدعم ذلك من خالل ت سيس هنية 

حت ية ل طوير  ذ  الرؤية وهنا  ثقافة للمواطنة الرقمية، وتفعي   ذ  الرؤية املقرتاة على 

 (53) درض الواقع.

إىل حتديد ال   دفت يف دراسة دجرا ا جونز وم شي 

تعريب املواطنة الرقمية وقياس ا، وذلك من خالل حتلي  ال عريفات املوجود  هالدراسات 

الساهقة، واس خدام  ذ  ال عريب لعم  مقياس للمواطنة الرقمية يف هعدين، سلوك 

اإلنرتنت، واملشاركة املدنية هاس خدام اإلنرتنت. ومت تطبيق املقياس على عينة  رباالارتام ع

الصب السادس ا ى العاشر من املدارس امل وسطة، ومدرسة وااد  من مخس مدارس من 

 م د، ومن من املدارس العليا يف مدرسة نورثنر نيو إجنالند 

ما تو لت إليه الدراسة ما يلي: مي ن تعريب املواطنة الرقمية دن ا الموعة من 

ية امل علقة هاس خدام االنرتنت، السلوكيات واالارتام وال سام  ودنشطة املشاركة املدن
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اإلنرتنت تنقص هزياد  عمر  ربوتو لت الدراسة ديضا  إىل دن درجات سلوك االارتام ع

(54) .الطالب، ودرجة الطالبات يف البعدين كانت دعلى من درجة الطالب

( وال   دفت إىل قياس مدى اخ الل مف وم املواطنة  دراسة  رييرا )

 وميارسون وي علمون الرقمي العصر يف لدى الشباب اجلامعي، اي  دن الشبابالرقمية 

 ي علم الباانة كيب الساهقة، وتس  شب هاتجيال مقارنة جذريا  خم لفة هطر  املواطنة

 العصر يف السياسة يف هنشا  ويشاركون اتجيال، وعي ويش لون املواطنة، الشباب

لو في ال اليلي، اي  اع مدت على طريقة الرقمي، واع مدت الدراسة على املن   ا

مقاهلة مع هعض الشباب اجلامعيني الذي ولدوا يف فرت   28املقاهالت وقامت هإجرا  

، ودكدت الن ا   على وعي الشباب اجلامعي ه يفية تغري مف وم املواطنة 1981-1993

 (55) الرقمية يف  ذا العصر الرقمي.

 
 منصات اإلعالم الرقمي:املداخل النظرية في نظريات استخدام 

نةرية ا  مية ال  نولوجية )الرقمية(  -

تنطلق نةرية ا  مية ال  نولوجية )الرقمية( من قناعة ه ن قو  ال  نولوجية الرقمية  ي 

واد ا املال ة لقو  ال غيري يف الواقع االج ماعي، والنةرية ال فاؤلية لل  نولوجيا الرقمية 

ل   ذا ال غيري، وترا  رمزا  ل قدم البشرية، وعامال  ل لاوا إخفاق ا يف الال االتصال ت 

الدميقراطي، دما النةر  ال شاؤمية فرتى ال  نولوجيا الرقمية وسيلة لل يمنة على الشعوب 

املس ضعفة، والسيطر  على الفرد وتغيري قيمه ات لية، ف ق ام اياته الشخصية وتف ك 

 (56)  ماعية.عالقاته االج

كما تركز نةرية ا  مية ال  نولوجية )الرقمية( على منصات اإلعالم الرقمي 

هاع بار ا جز ا  دساسيا  من اجمل مع البشري، ووفق  ذ  النةرية فإن منصات اإلعالم 

الرقمي ال  ي م تطوير ا وإن اج ا تش   العالقة هني السب  وال  ثري على اجمل نع هش   

اجلامعات هش   خا ، ف ي امرك الر يس يف ال غيري االج ماعي عام وعلى طالب 

وال ارخيي. كما دن ال طورات الرقمية ا دينة يف منصات اإلعالم الرقمي تدثر إىل اد 

كبري يف ت ينة الةرول من دج  ال قدم وال غيري االج ماعي، وتفرتض  ذ  النةرية دن ك  

ال  نولوجية، و و ما دكد عليه مدسس  ذ  تغيري قيمي واج ماعي يعزى إىل قو  اتلة 
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النةرية مارشال ماكلو ا يف مقول ه الش ري  " الوسيلة  ي الرسالة" يف س ينات القرن 

 (57) املاضي.

وسول يوظب الباا   ذ  النةرية هاالع ماد على امل غري الر يس  ا و و الوسيلة" منصات 

امل عدد  ومميزات ا وفدا د ا لطالب  اإلعالم الرقمي" من خالل ال عرل على اس خدامات ا

اجلامعات، اي  اس خدام منصات اإلعالم الرقمي يس م هش   كبري يف تعزيز قيم 

 املواطنة الرقمية لدى طالب اجلامعات.

  وذج قبول ال  نولوجيا  -

من العوام  ال  تدثر على دن ال قب  ال  نولوجي ساعدنا يف ف م العديد (58)ويوض  تيو  

اع ماد دو توظيب ال قنيات يف البينات املخ لفة، اي  مت إجرا  العديد من الباو  لف م 

ال قب  ال  نولوجي يف سيا  العم ، ومن  نا وجد دن  ناك عالقة وثيقة هني ال قب  

ال  نولوجي وحتقيق االس خدام اتمن  لل  نولوجيا، وهال الي اققت ذلك درهااا  

ت نولوجية، كما دن تفاع  املس خدمني مع ال  نولوجيا ي  ثر هال قب  ال  نولوجي، 

ويدثر على اعا  م حنو اس خدام منصات اإلعالم الرقمي، و ناك ااجة ملاة لزياد  

ال قب  ال  نولوجي لدى االفراد نةرا  للطل  امل زايد على ال طبيقات ال  نولوجيا 

 ومنصات اإلعالم الرقمي.

 دراسة س رر،  ديق، وتونديرشارات وقد د

وااد دم  فرادوال   دفت إىل ال عرل على كون ال قب  ال  نولوجي لدى اال 

خي لب وذلك يف سياقات م نوعة اي  اس خدمت الدراسة الموعة م نوعة من النماذج 

مت عينه حتليلية كبري  من وكذلك اس خد ،واملقاييس ال  تصب ال قب  ال  نولوجي

، وقد تو لت إىل دنه مي ن هنا  ال قب  ال  نولوجي من خالل الموعة من فرادات

 فراداملواقب واملع قدات امل نوعة واملرتاهطة، وآثار ال قب  ال  نولوجي تة ر على نوايا ات

وجي وقد رجع تباينا  كبريا  يف ال قب  ال  نول فرادالس خدام ال  نولوجيا، وقد دظ ر ات

 (59) .ذلك إىل اخ الل امل غريات املس خدمة مع ال قب  ال  نولوجي
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دور املنصات الرقمية يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طالب اجلامعات: 
 دراسة على طالب االعالم واالتصال جبامعة امللك خالد

 

 منهج البحث وإجراءاته:
 منهج البحث:

، واتسكلوب الو كفي   املن   الو فيمتاشيا  مع طبيعة البا  فإن املن   املناس   و 

يكا ، ويفسكر ا    و الذي يدرس الةا ر  ويصف ا و فا  دقيقا  ويعرب عن ا تعبريا  كميا  وكيف

 (60) هطريقة رقمية.

 مجتمع البحث:
كليكة العلكوم االنسكانية قسكم االعكالم       مجيع طلبة من ا الي البا  ال مكع ي  و ن

( 552واالتصككال جبامعككة امللككك خالككد مبدينككة ده ككا هاململ ككة العرهيككة السككعودية، وعككدد م )     

 طال  وطالبة.

 عينة البحث:
يقككة عشككوا ية، ايكك  قككام البااكك  ه وايككع     قككام البااكك  هاخ يككار عينككة الباكك  هطر   

( مكككن الكككردود  103االسككك بانة إل رتونيكككا  علكككى عينكككة الباككك ، ا كككى اصكككلت علكككى عكككدد )    

( اسكك لاهات ل ضككارب  3اإلل رتونيككة، وهعككد مراجعككة تلككك الككردود اسكك بعد البااكك  من ككا )     

( 010اس لاهات ا وعدم دق  ا، وقام البااك  هكإجرا  ال اليك  اإلاصكا ي السك لاهات عكدد )      

مككن الككردود االل رتونيككة، وفيمككا يلككي خصككا ص عينككة الباكك  وفقككا  ملكك غريات م الشخصككية        

 والوظيفية.

 السنة الدراسيةوفق م غري  با توايع دفراد ال( 1جدول )

 النسبة ال  رار السنة الدراسية

 9.0 9 السنة اتوىل

 24.0 24 السنة النانية

 26.0 26 السنة النالنة

 41.0 41 السنة الراهعة

 %100 100 اجملموع
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، عينة البا  من طالب السنة الراهعكة ( من %41) نسبة ي ض  من اجلدول الساهق دن

الفنكة   م، و ك %( مكن طكالب السكنة اتوىل   9يف اكني دن ) ) ، با ال عينةالفنة اتكرب يف  مو 

 با .ال عينةاتق  يف 

 لنوع:اجلنس دو اوفق م غري  يا توايع دفراد الواجلدول ال الي يوض  

 اجلنس دو النوعوفق م غري  يا توايع دفراد ال( 2جدول )

 النسبة ال  رار اجلنس دو النوع

 43.0  43 ذكر

 57.0 57 دننى

 %100 100 اجملموع

الفنكة   م، و ك عينكة الباك  مكن اإلنكا     ( مكن  %57) نسكبة  ي ض  من اجلدول السكاهق دن 

 عينككة الفنككة اتقكك  يف    مو كك ،%( مككن الككذكور  43يف اككني دن ) )، باكك  ال عينككة اتكككرب يف 

 با .ال

وفككق مكك غري عككدد مككرات تصككف  مواقككع    ياكك توايككع دفككراد ال واجلككدول ال ككالي يوضكك  

 :اإلنرتنت املخ لفة

 وفق م غري عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفة يا توايع دفراد ال (3جدول )

عدد مرات تصف  مواقع 

 اإلنرتنت املخ لفة

 النسبة ال  رار

 5.0 5   يوميامر  وااد

 17.0 17 مرتان يوميا

 3.0 3 ثال  مرات يوميا

 75.0 75 دكنر من ذلك

 %100 100 اجملموع
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دور املنصات الرقمية يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طالب اجلامعات: 
 دراسة على طالب االعالم واالتصال جبامعة امللك خالد

 

عينكككة الباككك  ي صكككفاون مواقكككع  ( مكككن %75) نسكككبة ي ضككك  مكككن اجلكككدول السكككاهق دن 

 عينككةالفنككة اتكككرب يف   م، و كك(دكنككر مككن ذلككك  اإلنرتنككت دكنككر مككن ثككال  مككرات يوميككا  )    

 م، و %( من عينة البا  ي صفاون مواقع االنرتنت مر  وااد  يوميا 5يف اني دن )، با ال

 با .ال عينةالفنة اتق  يف 

 وفق م غري عدد ساعات اس خدام منصات يا توايع دفراد ال واجلدول ال الي يوض 

 :يف اليوم الوااد الرقمي اإلعالم

 عالماإل وفق م غري عدد ساعات اس خدام منصات يا توايع دفراد ال (4جدول )

 يف اليوم الوااد الرقمية

اإلعالم صات منعدد ساعات اس خدام 

 يف اليوم الوااد الرقمي

 النسبة ال  رار

 9.0 9 ساعة

 16.0 16 ثال  ساعات

 34.0 34 من ثال  إىل مخس ساعات

 41.0 41 دكنر من ذلك

 %100 100 اجملموع

فاون مواقكككع عينكككة الباككك  ي صككك( مكككن %41) نسكككبة ي ضككك  مكككن اجلكككدول السكككاهق دن 

 عينكة الفنة اتكرب يف  م، و (دكنر من ذلك اإلنرتنت دكنر من ثال  مخس ساعات يوميا )

، %( من عينة الباك  ي صكفاون مواقكع االنرتنكت سكاعة وااكد  يوميكا        9يف اني دن )، با ال

 با .ال عينةالفنة اتق  يف  مو 

 :بحثمتغريات ال
امل غريات ال الية:على  اش م  البا 

 منصات اإلعالم الرقمي.املس ق : دور  امل غري -

لدى طالب اجلامعات. قيم املواطنة الرقمية عزيزامل غري ال اهع: ت -
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 خطوات إعداد أداة البحث:
يقصد ه دا  البا  دو ددا  مجع البيانات " الوسيلة ال  ت مُّ هواسط  ا عملية مجع 

االس بانة ك دا  جلمع البيانات ه دل اخ بار فرضي ات البا ، وقد اس خدم الباا  

قيم  عزيز املنصات الرقمية لدور  البيانات الَّالامة للبا ، و ي اس بانة ه دل ال عرل على

لدى طالب اجلامعات. املواطنة الرقمية

( وقككد اع مككد البااكك  يف إهع ككداد ا الشكك   املغلككق )    

 الذي حيدد االس لاهات ام ملة ل   عبار .

 اغة عبارات االس بانة مت مراعا  اختي:وعند  ي

للماور. اوضوح العبار  وان ما   -

دال حت م  العبار  دكنر من ف ر  دو معنى. -

االه عاد عن ال لمات ال  حت م  دكنر من معنى. -

وضوح دلفاظ العبارات واه عاد ا عن الغموض. -

 وقد ت ونت االس بانة من جزدين على الن او ال  الي:

 ل: ويشم  امل غيِّرات الوظيفي ة تفراد عينة البا .اجلز  اتو 

( عبككار  مككن العبككارات الكك  تقككيس مكك غريات الباكك ، ومت      28اجلككز  الن ككاني: ي  ككون مككن )   

 تقسيم ا إىل ثالثة حماور على الناو ال الي:

لككدى طككالب   قككيم املواطنككة الرقميككة  تعزيككز يف  دور املنصككات الرقميككة ويقككيس  امككور اتول:

 ( عبارات.10عات، ويش م  على )اجلام

قككيم يف تعزيككز  املعوقككات الكك  حتككد مككن ممارسككة املنصككات الرقميككة    ويقككيس  امككور النككاني: 

 ( عبارات.7لدى طالب اجلامعات، ويش م  على ) املواطنة الرقمية

 قكيم املواطنكة الرقميكة   تعزيز يف  مقرتاات تفعي  دور املنصات الرقميةويقيس  امور النال :

 ( عبار .11الب اجلامعات، ويش م  على )لدى ط

و ككيغت العبككارات وفقككا  ملقيككاس مخاسككي يقككيس درجككة ات ميككة علككى الناككو ال ككالي: )موافككق   

 هشد / موافق/ حمايد/ معارض/ معارض هشد (.
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دور املنصات الرقمية يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طالب اجلامعات: 
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 صدق األداة:
 قام الباا  هال  كد من  د  ددا  البا  هطريق ني:

 أوَّاًل: الصدق الظاهري لألداة: 
االسكك بانة هصككورت ا اتو ليككة مت عرضكك ا علككى الموعككة مككن ام مككني داخكك            هعككد إهعككداد 

العبكارات، وان ما  كا    حجامعكات اململ كة العرهيكة السكعودية، إلهكدا  آرا  كم اكول مكدى وضكو         

( من دسكاتذ  اجلامعكات السكعودية،    7للماور، و اة  ياغ  ا، وقد هلغ عدد ام مني ) 

مالاةككات م ثككم ُوضككعت االسكك بانة يف  ككورت ا الن ا يككة،  وقككد مت تعككدي  االسكك بانة هنككا ا  علككى

 ود بات  ا ة لقياس ما وضعت من دجله.

 ثانيًا: صدق االتساق الداخلي: 
قام الباا  حبساب االتسا  الداخلي لفقرات ددا  البا ، وذلك حبساب معامالت ارتبكا   

، وككذلك معامك    هريسون هكني كك  فقكر  والدرجكة ال ليكة للبعكد الكذي تن مكي إليكه الفقكر           

 االرتبا  هالدرجة ال لية للماور، و و ما يوضاه اجلداول ال الية:

 ( معامالت ارتبا  هنود امور اتول للبا  والدرجة ال لية له5جدول )

معام   فقرات االس بانة م

االرتبا  

 هاجملال

 ات:لدى طالب اجلامع قيم املواطنة الرقميةتعزيز يف  دور املنصات الرقميةدوال : 

 **0.757 .حتذر من هعض اتخطار ال  قد تواجه الشباب عند اس خدام م لإلنرتنت  .1

تقوم ه وعية الشباب هقوانني وعقوهات نةام م افاة اجلرا م املعلوماتية الصادر من   .2

 .اجل ات ا  ومية

0.800** 

 **0.881 .ع والشرا تعم  على توعية الشباب ه  مية قرا   شرو  وضواهط املواقع اإلل رتونية للبي  .3

تساعد الشباب على اارتام اخخرين على شب ة اإلنرتنت وعدم اإلسا    م دو ال عدي على   .4

 .اقوق م

0.740** 

 **0.837 .متد الشباب هقواعد اس خدام وسا   االتصال عرب اإلنرتنت  .5

 **0.777 .نتتقدم هعض الربام  ال  تساعد الشباب على اس خدام هعض تطبيقات وخدمات اإلنرت  .6

 **0.881 .حتذر الشباب من هعض السلوكيات واالس خدامات ا اطنة لل قنية  .7
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تساعد الشباب على اارتام اخخرين على شب ة اإلنرتنت، وعدم اإلسا    م دو ال عدي   .8

 .على اقوق م

0.755** 

 **0.869 .ي  اتقديم لقا ات تنقيب توليا  اتمور والشباب ل عريف م هاملواطنة الرقمية ود م  .9

تعم  على نشر الوعي هني الشباب مبخاطر إدمان اإلنرتنت، وما لذلك من آثار خطري  ت من    .10

 .يف االنعزال عن اجمل مع واالك فا  هبنا  ال مع افرتاضي

0.895** 

 معات:لدى طالب اجلا قيم املواطنة الرقميةيف تعزيز  املعوقات ال  حتد من ممارسة املنصات الرقميةثانيا : 

 **0.856 .تدني مس وى إدراك ووعي الشباب ه  مية قيم املواطنة الرقمية  .1

ضعب قنوات االتصال املباشر هني الشباب عرب املواقع اإلل رتونية وشب ات ال وا     .2

 .االج ماعي

0.881** 

 **0.692 .عدم رغبة املسدولني يف حتم  مسدولية تعزيز املواطنة الرقمية لدى الشباب  .3

ال عاون هني املسدولني واوليا  امور الشباب يف ال وعية مبخاطر اس خدام اتج ز   ضعب  .4

 .الرقمية

0.877** 

ام الك هعض الشباب م ارات فا قة يف ال عام  مع اتج ز  الرقمية وا ساهات الشخصية   .5

 .حبي  يصع  مراقب  م وت بع م

0.735** 

 **0.875 .زيز املواطنة لدى الشبابضعب تضمني املقررات واملنا   الدراسية سب  تع  .6

يف تعزيز املواطنة الرقمية  ضعب وهط  اإلنرتنت يف املناال حيد من دور املنصات الرقمية  .7

 .للشباب

0.823** 

 لدى طالب اجلامعات: قيم املواطنة الرقميةتعزيز يف  مقرتاات تفعي  دور املنصات الرقميةثالنا : 

 **0.776 .ل هاملواطنة الرقمية ود مي  ا يف محاية اتفراد والوطنعقد الربام  للشباب ه دل ال عر  .1

 **0.880 .تطوير م ارات وقدرات الشباب الس خدام الوسا   ال عليمية وتقنيات االتصال ا دينة  .2

مت ني الشباب من حتم  مسدولية اتمن االل رتوني والف ري، وا ذر من اجلرا م   .3

 .وسلوكيا  ورديا  ونقدا  وإهداعا  املعلوماتية ه نمية ذات ا ف ريا 

0.827** 

تقديم هرام  تنقيفية توض  اتخطار الصاية والنفسية واالج ماعية لسو  اس خدام ال قنية   .4

 .ا دينة

0.860** 

 **0.883 .تقديم هرام  تنقيفية ولقا ات توليا  اتمور ودعضا  اجمل مع ل عريف م هقيم املواطنة الرقمية  .5

 **0.905 .س خدام الوسا   الرقمية يف الوقت وامل ان املناس  وهالطريقة املناسبةال وعية ها  .6
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 **0.848 .ال وعية هةا ر  اإلدمان عرب اإلنرتنت ودثر ا السليب على الشباب  .7

 **0.866 .ال وعية ه  مية امافةة على ا صو ية والوعي ه سالي  القر نة واالا يال  .8

 **0.885 .ي من  ا صو يةال وعية حبقوقي كمواطن رقم  .9

العم  على نشر القوانني والعقوهات لنةام م افاة اجلرا م املعلوماتية الصادر من اجل ات   .10

 .ا  ومية

0.911** 

ال وعية ه  مية اارتام اخخرين على شب ة اإلنرتنت وعدم اإلسا    م دو ال عدي على   .11

 .اقوق م

0.924** 

(، و و ما يوض   α ≤0.01يع العبارات دالة عند مس وى )من اجلدول الس اهق ي  ض  دن مج

دن مجيع الفقرات امل وِّنة لالس بانة ت م ع هدرجة  د  عالية، ععل ا  ا ة لل طبيق 

 امليداني.

 ثبات أداة البحث:
لل اقق من الن بات عبارات حمكاور ددا  الباك  مت اسك خدام معامك  دلفكا كرونبكاء، وجكا ت        

  ا اجلدول ال  الي:الن  ا   كما يوضا

 ( معامالت ثبات دلفا كرونباء6جدول )

عدد  دهعاد االس بانة

 البنود

معام  

النبات دلفا 

 كرونباء

 0.944 10 لدى طالب اجلامعات. قيم املواطنة الرقميةتعزيز يف  دور املنصات الرقمية: امور اتول

 قيم املواطنة الرقميةيف تعزيز  املعوقات ال  حتد من ممارسة املنصات الرقمية: امور الناني

 لدى طالب اجلامعات.

7 0.915 

لدى  قيم املواطنة الرقميةتعزيز يف  مقرتاات تفعي  دور املنصات الرقمية: امور النال 

 طالب اجلامعات.

11 0.967 

 0.962 28 معام  النبات ال لي لالس بانة

الن  كا   املوضككاة دعكال  ي  ضكك  دن ثبكات مجيككع حمكاور ادا  الباكك  مرتفكع، ايكك        مكن خككالل 

(، كما هلغت قيمة معامك   0.967 -0.915تراوات قيمة معام  النبات دلفا كرونباء هني )
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(، و ككي قيمككة ثبككات مرتفعككة تدكككد  ككالاية ددا  الباكك  لل طبيككق    0.962النبككات ال لككي )

 امليداني.

 تصحيح أداة البحث:
 ي  تفسري الن  ا   اس خدم الباا  اُتسلوب ال  الي ل اديد مس وى اإلجاهة على هنود ل س

اتدا ، اي  مت إعطا  وان للبدا   املوضاة يف اجلدول ال  الي لي م معاجل  ا إاصا يا  على 

 الن او ال  الي:

 ( تصاي  ددا  البا 7جدول )

 معارض هشد  معارض حمايد موافق موافق هشد  درجة املوافقة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 مت تصنيب تلك اإلجاهات إىل مخسة مس ويات م ساوية املدى من خالل املعادلة ال  الية:

800.= 5÷ ( 1– 5)عدد هدا   اتدا  = ÷ دق  قيمة(  -طول الفنة = )دكرب قيمة

 لناص  على ال صنيب ال  الي:

 ددا  البا ( توايع للفنات وفق ال درج املس خدم يف 8جدول )

 مدى امل وسِّطات الو ب

 5.00-4.21من  موافق هشد 

 4.20-3.41من  موافق

 3.40-2.61من  حمايد

 2.60-1.81من  معارض

 1.80-1.00من  معارض هشد 
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 أساليب تحليل البيانات:
لل عكرل علكى خصكا ص ال مكع الباك        الباا  اتسكالي  اإلاصكا ية ال اليكة   اس خدم  

 :ت ددا  البا  واإلجاهة عن دسنلة البا واساب  د  وثبا

ال  رارات والنسبة املنوية، لل عرل على خصا ص عيّنة البا . -

( ملعرفة مدرى ارتفاع دو اخنفاض آرا  افراد البا  امل وسط ا ساهي ) -

عن ك  عبار  من عبارات م غريات البا  إىل جان  اماور الر يسة، وكذلك لرتتي  

رجة االس لاهة اس  دعلى م وسط اساهي. العبارات من اي  د

( وذلك لل عرل على مدى احنرال االحنرال املعياري ) -

آرا  افراد البا  ل   عبار  من عبارات م غريات البا  ول   حمور من اماور 

الر يسة عن م وسط ا ا ساهي.

البا . ا ( الس خراج ثبات ددمعام  دلفا كرونباء ِ) -

( لل  كككد اخ بككار )كككوجملرول مسريونككول( ) -

مككن اع داليككة منانككى البيانككات، ومككدى خضككوعه لل وايككع الطبيعككي ه ككدل اخ يككار نككوع          

اتسكككالي  اإلاصكككا ية املسككك خدمة )معلميكككة دو المعلميكككة( إلجكككرا  الفكككرو  يف آرا  عينكككة   

البا  تبعا  مل غريات م الوظيفية.

اخ بككار )ت( لعينكك ني مسكك قل ني )  خدام مت اسكك -

ل وضكككي  داللكككة الفكككرو  يف اسككك لاهات عينكككة الباككك  حنكككو حماور كككا هكككاخ الل     (

 م غريات م ال  تنقسم إىل فن ني.

، و ككو اخ بككار ال اخ بككار كروسكك ال والككيس ) اسكك خداممت  -

تبكاين   نةكرا  لوجكود  ر حتليك  ال بكاين اتاكادي،    هارامرتي مت اس خدامه كبدي  عن اخ بكا 

  عينة البا  وفقا  لبعض امل غريات الوظيفية.يف توايع فنات 

(  ساب  كد  االتسكا  الكداخلي    اساب قيم معام  االرتبا  هريسون) -

تدا  البا .
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نتائج البحث وتفسريها:
لكدى   قكيم املواطنكة الرقميكة    زيكز عيف تاملنصكات الرقميكة   دور اإلجاهة عن السكدال اتول: مكا   

 طالب اجلامعات؟

لدى طالب  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تاملنصات الرقمية دور لل عرل على 

اجلامعات، قام الباا  حبساب ال  رارات والنس  املنوية وامل وسطات واالحنرافات 

 لي:املعيارية لعبارات امور اتول، وجا ت الن ا   كما يوضاه اجلدول ال ا

قيم  عزيزيف تاملنصات الرقمية دور (: اس لاهات دفراد البا  على عبارات حمور 9جدول )

 لدى طالب اجلامعات مرتبة تنااليا  اس  امل وسط ا ساهي املواطنة الرقمية

امل وسط  درجة املوافقة ال  رار العبار  م

 ا ساهي*

االحنرال 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 الرتبة

معارض  %

  هشد

 موافق موافق حمايد معارض

 هشد 

متد الشباب هقواعد  5

اس خدام وسا   

 االتصال عرب اإلنرتنت

موافق  0.886 4.32 56 23 19 1 1 ك

 هشد 

1 

% 1.0 1.0 19.0 23.0 56.0 

تقوم ه وعية الشباب  2

هقوانني وعقوهات نةام 

م افاة اجلرا م 

املعلوماتية الصادر من 

 ةاجل ات ا  ومي

موافق  0.882 4.30 54 25 19 1 1 ك

 هشد 

2 

% 1.0 1.0 19.0 25.0 54.0 

تقدم هعض الربام   6

ال  تساعد الشباب 

على اس خدام هعض 

تطبيقات وخدمات 

 اإلنرتنت

موافق  0.895 4.26 50 30 18 0 2 ك

 هشد 

3 

% 2.0 0.0 18.0 30.0 50.0 

حتذر الشباب من هعض  7

السلوكيات 

الس خدامات وا

 ا اطنة لل قنية

موافق  0.914 4.25 49 33 14 2 2 ك

 هشد 

4 

% 2.0 2.0 14.0 33.0 49.0 

تعم  على توعية  3

الشباب ه  مية قرا   

شرو  وضواهط 

املواقع اإلل رتونية 

 للبيع والشرا 

موافق  0.863 4.23 47 32 19 1 1 ك

 هشد 

5 

% 1.0 1.0 19.0 32.0 47.0 
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حتذر من هعض  1

اتخطار ال  قد 

تواجه الشباب عند 

اس خدام م 

 لإلنرتنت

 6 موافق 0.884 4.19 41 44 10 3 2 ك

% 2.0 3.0 10.0 44.0 41.0 

تعم  على نشر  10

الوعي هني الشباب 

مبخاطر إدمان 

اإلنرتنت، وما لذلك 

من آثار خطري  

ت من  يف االنعزال 

عن اجمل مع 

واالك فا  هبنا  

  مع افرتاضيال

 7 موافق 1.064 4.14 49 27 17 3 4 ك

% 4.0 3.0 17.0 27.0 49.0 

تساعد الشباب على  8

اارتام اخخرين على 

شب ة اإلنرتنت، 

وعدم اإلسا    م دو 

 ال عدي على اقوق م

 8 موافق 1.070 4.13 48 28 18 1 5 ك

% 5.0 1.0 18.0 28.0 48.0 

يب تقديم لقا ات تنق 9

توليا  اتمور 

والشباب ل عريف م 

هاملواطنة الرقمية 

 ود مي  ا

 9 موافق 1.072 4.11 48 26 19 3 4 ك

% 4.0 3.0 19.0 26.0 48.0 

تساعد الشباب على  4

اارتام اخخرين على 

شب ة اإلنرتنت 

وعدم اإلسا    م دو 

 ال عدي على اقوق م

 10 موافق 1.027 4.07 45 25 25 2 3 ك

% 3.0 2.0 25.0 25.0 45.0 

 موافق 0.783 4.20 امل وسط العام

 (.5.00*امل وسط ا ساهي من )

املنصككات دور مكن اجلككدول السكاهق ي ككبني دن عينكة الباكك  مكن الطككالب مكوافقني علككى      

 4.20) لكدى طكالب اجلامعكات، مب وسكط اسكاهي هلكغ       قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تالرقمية 

مككن ا ماسككي مككن فنككات املقيككاس    الراهعككةامل وسككط الككذي يقككع يف الفنككة    (، و ككو 005.مككن 
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يف املنصككات الرقميككة دور  علككى الباكك دن خيككار موافقككة دفككراد   تككبني(، والكك  3.41-4.20)

 با .( يف ددا  الموافقتشري إىل ) لدى طالب اجلامعات قيم املواطنة الرقمية عزيزت

املنصكات  دور  آرا  عينكة الباك  حنكو    توافكق من اجلكدول السكاهق دن  نكاك    كما تبني 

لدى طالب اجلامعات، مب وسكطات اسكاهية تراواكت     قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تالرقمية 

يف الفنة الراهعة وا امسة من فنكات الباك ،    (، و ي م وسطات تقع4.32إىل  4.07ما هني )

قكيم املواطنكة    عزيكز يف تاملنصكات الرقميكة   دور وال  توض  دن اسك لاهات دفكراد الباك  حنكو     

لدى طالب اجلامعات تشري إىل درجكة د ميكة )موافكق/ موافكق هشكد ( علكى ال كوالي،         الرقمية

وفيما يلي ترتي  د م  ذ  العبكارات اسك  م وسكطات املوافقكة علي كا مكن وج كة نةكر دفكراد          

 عينة البا :

 متككد الشككباب هقواعككد اسكك خدام وسككا   االتصككال عككرب : ( و ككي5جككا ت العبككار  رقككم )

(، 005.مكن   4.32مقكدار  )  اساهي مب وسطاملوافقة ( من اي  اتوىليف املرتبة )(، اإلنرتنت

وي ضكك  مككن ذلككك دن املنصككات الرقميككة تسكك م هدرجككة كككبري  يف توعيككة الشككباب وتعككريف م        

ه سس وقواعد اس خدام شب ات ال وا   االج ماعي من خكالل مكا يك م عرضكه مكن آليكات       

 اإلعالم الرقمي.ل وضي  طر  اس خدام منصات 

تقككوم ه وعيككة الشككباب هقككوانني وعقوهككات نةككام   : ( و ككي2جككا ت العبككار  رقككم ) كمككا 

( مكن ايك    النانيةيف املرتبة )، م افاة اجلرا م املعلوماتية الصادر من اجل ات ا  ومية

، و و مكا يوضك  د ميكة املنصكات الرقميكة      (005.من  4.30مقدار  ) اساهي مب وسطاملوافقة 

العقوهات ملرت يب اجلرا م املعلوماتية مما يددي إىل توعية الشباب مبخاطر  ذ  يف توضي  

 املعلومات وعنب ا.

تقكدم هعكض الكربام  الك  تسكاعد الشكباب علكى        : ( و كي 6جا ت العبار  رقم )يف اني 

 مب وسكط املوافقة ( من اي  النالنةيف املرتبة )(، اس خدام هعض تطبيقات وخدمات اإلنرتنت

، وي ضك  مككن ذلكك وجكود العديككد مكن الككربام  الك  توضكك       (005.مككن  4.26ار  )مقكد  اسكاهي 

طر  اس خدام تطبيقات وخدمات اإلنرتنت مما يس   علكى الشكباب اسك خدام ا واالسك فاد      

 من ا.

 موقكع   ( الك  تو كلت إىل دن   2016واتفقت  ذ  الن يلة مكع دراسكة ا رهكي)    

رقمية من وج ة نةر طالبات جامعة اإلمام حممد هن سكعود  يس م يف تعزيز مف وم املواطنة ال
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يسكك م يف تعزيككز مف ككوم املواطنككة الرقميككة مككن وج ككة نةككر       اإلسككالمية، ودن موقككع  

  و طالبككات جامعككة اإلمككام حممككد هككن سككعود اإلسككالمية، ودن مككوقعي 

وال عكبري وا ريكة يف إهكدا     ت منك  يف سكرعة النشكر     قنيكة م كارات ت  الب والطالباتدضال للط

 (61) .الردي وسرعة ال وا   مع العاو ا ارجي

اعا كات الطلبكة حنكو ال علكيم     ( الك  تو كلت إىل دن   2016كما اتفقت مع دراسة الشكريب)  

  (62) اإلل رتوني كانت إجياهية.

ال  تو لت إىل وجود  (2015السقار )ومقدادي ومل اوي واتفقت  ذ  الن يلة مع دراسة 

عا ات إجياهية لدى الطلبة على الالني من الاالت املقياس و ما: الرغبة واالس م اع ا

 (63)رقمي.ال علم ال صاته علم العلوم، وتقدير قيمة ود مية تعلم العلوم هاس خدام من

يف املنصات الرقمية لكدور ا   اإلجاهة عن السدال الناني: ما املعوقات ال  حتد من ممارسة

 لدى طالب اجلامعات؟  نة الرقميةقيم املواط عزيزت

قيم املواطنة  عزيزيف تاملنصات الرقمية لدور ا  لل عرل على املعوقات ال  حتد من ممارسة

لدى طالب اجلامعات، قام الباا  حبساب ال  رارات والنس  املنوية  الرقمية

ا يوضاه وامل وسطات واالحنرافات املعيارية لعبارات امور الناني، وجا ت الن ا   كم

 اجلدول ال الي:

 

 (: اس لاهات دفراد البا  على عبارات حمور املعوقات ال  حتد من ممارسة10جدول )

لدى طالب اجلامعات مرتبة تنااليا   قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تاملنصات الرقمية لدور ا 

 اس  امل وسط ا ساهي

امل وسط  درجة املوافقة ال  رار العبار  م

 ا ساهي*

الحنرال ا

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 الرتبة

معارض  %

 هشد 

 موافق موافق حمايد معارض

 هشد 

ضعب وهط   7

اإلنرتنت يف املناال 

حيد من دور 

يف  املنصات الرقمية

تعزيز املواطنة 

 الرقمية للشباب

موافق  0.938 4.22 52 22 23 2 1 ك

 هشد 

1 

% 1.0 2.0 23.0 22.0 52.0 
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تضمني  ضعب 6

املقررات واملنا   

الدراسية سب  تعزيز 

 املواطنة لدى الشباب

 2 موافق 0.925 4.15 48 22 27 3 0 ك

% 0.0 3.0 27.0 22.0 48.0 

ام الك هعض  5

الشباب م ارات 

فا قة يف ال عام  مع 

اتج ز  الرقمية 

وا ساهات 

الشخصية حبي  

يصع  مراقب  م 

 وت بع م

 3 موافق 1.018 4.12 48 24 22 4 2 ك

% 2.0 4.0 22.0 24.0 48.0 

ضعب ال عاون هني  4

املسدولني واوليا  

امور الشباب يف 

ال وعية مبخاطر 

اس خدام اتج ز  

 الرقمية

 4 موافق 1.001 4.09 45 27 18 9 0 ك

% 0.0 9.1 18.2 27.3 45.5 

ضعب قنوات  2

االتصال املباشر هني 

ع الشباب عرب املواق

اإلل رتونية 

وشب ات ال وا   

 االج ماعي

 5 موافق 1.073 3.98 42 27 19 11 1 ك

% 1.0 11.0 19.0 27.0 42.0 

تدني مس وى إدراك  1

ووعي الشباب 

ه  مية قيم املواطنة 

 الرقمية

 6 موافق 1.083 3.91 40 22 30 5 3 ك

% 3.0 5.0 30.0 22.0 40.0 

عدم رغبة املسدولني  3

 حتم  مسدولية يف

تعزيز املواطنة 

 الرقمية لدى الشباب

 7 موافق 1.161 3.84 38 25 25 7 5 ك

% 5.0 7.0 25.0 25.0 38.0 

 موافق 0.833 4.04 امل وسط العام

 (.5.00*امل وسط ا ساهي من )
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املعوقكات الك    من اجلدول الساهق ي كبني دن عينكة الباك  مكن الطكالب مكوافقني علكى        

لكدى طكالب اجلامعكات،     قكيم املواطنكة الرقميكة    عزيكز يف ت ممارسة املنصكات الرقميكة  حتد من 

مكن فنكات    الراهعكة (، و كو امل وسكط الكذي يقكع يف الفنكة      005.مكن   4.04) مب وسط اساهي هلغ

 علككى الباكك دن خيككار موافقككة دفككراد    تككبني(، والكك  4.20-3.41مككن )ا ماسككي املقيككاس 

لكدى طكالب    قيم املواطنكة الرقميكة   عزيزيف ت نصات الرقميةاملعوقات ال  حتد من ممارسة امل

 با .( يف ددا  الموافقتشري إىل ) اجلامعات

املعوقكات الك     آرا  عينكة الباك  حنكو    توافكق من اجلدول الساهق دن  ناك كما تبني 

لكدى طكالب اجلامعكات،     قكيم املواطنكة الرقميكة    عزيكز يف ت حتد من ممارسة املنصكات الرقميكة  

يف الفنكة الراهعكة    (، و ي م وسطات تقكع 4.22إىل  3.84ما هني )ساهية تراوات مب وسطات ا

املعوقكات الك    وا امسة من فنات الباك ، والك  توضك  دن اسك لاهات دفكراد الباك  حنكو        

لككدى طككالب اجلامعككات  قككيم املواطنككة الرقميككة عزيككزيف ت حتككد مككن ممارسككة املنصككات الرقميككة

فككق هشككد ( علككى ال ككوالي، وفيمككا يلككي ترتيكك  د ككم  ككذ    تشككري إىل درجككة د ميككة )موافككق/ موا 

 العبارات اس  م وسطات املوافقة علي ا من وج ة نةر دفراد عينة البا :

ضعب وهكط  اإلنرتنكت يف املنكاال حيكد مكن دور املنصكات       : ( و ي7جا ت العبار  رقم )

 مب وسكط ملوافقكة  ا( مكن ايك    اتوىليف املرتبكة ) للطكالب،  يف تعزيز املواطنة الرقمية  الرقمية

(، ويرجككع ذلككك إىل دن هككط  االنرتنككت وخا ككة يف الوقككت      005.مككن  4.22مقككدار  ) اسككاهي

ا الي الذي ي طلك  وجكود شكب ات انرتنكت قويكة وسكريعة ه كدل ا صكول علكى املعلومكات           

الالامة والربام  ا دينة ال  توض  للشباب آليات تعزيز املواطنة وطر  تفعيلك ا علكى درض   

 الواقع.

ضكعب تضكمني املقكررات واملنكا   الدراسكية سكب        : ( و ي6جا ت العبار  رقم )ما ك

مقكدار    اسكاهي  مب وسكط املوافقة ( من اي  النانيةيف املرتبة )طالب، تعزيز املواطنة لدى ال

، وقد يرجع ذلك إىل كنر  املقررات الدراسية وتعقكد ا وخا كة يف الوقكت    (005.من  4.15)

 كبري  يف اجملال ال عليمي. ا الي الذي يش د تطورات

ام الك هعض الشباب م ارات فا قكة يف ال عامك    : ( و ي5جا ت العبار  رقم )يف اني 

يف املرتبككة ، مككع اتج ككز  الرقميككة وا سككاهات الشخصككية حبيكك  يصككع  مككراقب  م وت ككبع م   

  ، وي ض  من ذلك قكدر (005.من  4.12مقدار  ) اساهي مب وسطاملوافقة ( من اي  النالنة)
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هعكض الشككباب علككى اخككرتا  العديككد مككن الكربام  وال طبيقككات وهال ككالي ال عككرض لل ككنري مككن   

 ال  ديدات ا ا ة هاتمن الرقمي وقيم املواطنة لدى طالب اجلامعات.

قيم املواطنة  عزيزيف تاملنصات الرقمية مقرتاات تفعي  دور اإلجاهة عن السدال النال : ما 

 لدى طالب اجلامعات؟  الرقمية

 قكيم املواطنكة الرقميكة    عزيكز يف تاملنصكات الرقميكة   مقرتاكات تفعيك  دور   لل عكرل علكى   

لككدى طككالب اجلامعككات، قككام البااكك  حبسككاب ال  ككرارات والنسكك  املنويككة وامل وسككطات          

 واالحنرافات املعيارية لعبارات امور النال ، وجا ت الن ا   كما يوضاه اجلدول ال الي:

 

يف املنصات الرقمية مقرتاات تفعي  دور د البا  على عبارات حمور (: اس لاهات دفرا11جدول )

 لدى طالب اجلامعات مرتبة تنااليا  اس  امل وسط ا ساهي قيم املواطنة الرقمية عزيزت

امل وسط  درجة املوافقة ال  رار العبار  م

 ا ساهي*

االحنرال 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 الرتبة

معارض  %

 هشد 

 موافق موافق حمايد معارض

 هشد 

العم  على نشر  10

القوانني والعقوهات 

لنةام م افاة 

اجلرا م املعلوماتية 

الصادر من اجل ات 

 ا  ومية

موافق  0.912 4.42 65 16 17 0 2 ك

 هشد 

1 

% 2.0 0.0 17.0 16.0 65.0 

تطوير م ارات وقدرات  2

الشباب الس خدام 

الوسا   ال عليمية 

تصال وتقنيات اال

 ا دينة

موافق  0.803 4.39 56 29 14 0 1 ك

 هشد 

2 

% 1.0 0.0 14.0 29.0 56.0 

تقديم هرام  تنقيفية  5

ولقا ات توليا  اتمور 

ودعضا  اجمل مع 

ل عريف م هقيم املواطنة 

 الرقمية

موافق  0.919 4.38 62 18 18 0 2 ك

 هشد 

3 

% 2.0 0.0 18.2 18.2 62.6 

عية ه  مية اارتام ال و 11

اخخرين على شب ة 

اإلنرتنت وعدم اإلسا   

 م دو ال عدي على 

 اقوق م

موافق  0.899 4.37 58 25 13 1 2 ك

 هشد 

4 

% 2.0 1.0 13.0 25.0 58.0 
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ال وعية هاس خدام  6

الوسا   الرقمية يف 

الوقت وامل ان 

املناس  وهالطريقة 

 املناسبة

موافق  0.871 4.36 56 28 14 0 2 ك

 هشد 

5 

% 2.0 0.0 14.0 28.0 56.0 

مت ني الشباب من  3

حتم  مسدولية اتمن 

االل رتوني 

والف ري، وا ذر 

من اجلرا م املعلوماتية 

ه نمية ذات ا ف ريا  

وسلوكيا  ورديا  ونقدا  

 وإهداعا 

موافق  0.886 4.36 60 17 21 0 1 ك

 هشد 

 م5

% 1.0 0.0 21.0 17.0 60.0 

تقديم هرام  تنقيفية  4

توض  اتخطار 

الصاية والنفسية 

واالج ماعية لسو  

اس خدام ال قنية 

 ا دينة

موافق  0.880 4.35 56 28 12 3 1 ك

 هشد 

6 

% 1.0 3.0 12.1 28.3 56.6 

ال وعية حبقوقي  9

كمواطن رقمي من  

 ا صو ية

موافق  0.943 4.35 58 22 14 2 2 ك

 هشد 

 م6

% 2.0 2.0 14.0 22.0 58.0 

ال وعية هةا ر   7

اإلدمان عرب اإلنرتنت 

ودثر ا السليب على 

 الشباب

موافق  1.018 4.32 61 17 16 2 3 ك

 هشد 

7 

% 3.1 2.0 16.3 17.3 62.2 

عقد الربام  للشباب  1

ه دل ال عرل هاملواطنة 

الرقمية ود مي  ا يف 

 محاية اتفراد والوطن

موافق  0.916 4.30 56 22 19 2 1 ك

 هشد 

8 

% 1.0 2.0 19.0 22.0 56.0 

ال وعية ه  مية  8

امافةة على 

ا صو ية والوعي 

ه سالي  القر نة 

 واالا يال

موافق  1.062 4.27 63 9 22 4 2 ك

 هشد 

9 

% 2.0 4.0 22.2 9.1 63.6 

 موافق هشد  0.788 4.36 امل وسط العام

 (.5.00هي من )*امل وسط ا سا
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مقرتاكات  من اجلدول الساهق ي بني دن عينة البا  من الطالب مكوافقني هشكد  علكى    

لدى طكالب اجلامعكات، مب وسكط     قيم املواطنة الرقمية عزيزيف ت تفعي  دور املنصات الرقمية

مكن فنكات املقيكاس     ا امسكة (، و و امل وسط الذي يقكع يف الفنكة   005.من  4.36) اساهي هلغ

مقرتاككات  علككى الباكك دن خيككار موافقككة دفككراد   تككبني(، والكك  5.00-4.21مككن )ا ماسككي 

تشكري إىل   لكدى طكالب اجلامعكات    قيم املواطنكة الرقميكة   عزيزيف ت تفعي  دور املنصات الرقمية

 با .( يف ددا  الموافق هشد )

مقرتاات تفعي   آرا  عينة البا  حنو توافقمن اجلدول الساهق دن  ناك كما تبني 

لككدى طككالب اجلامعككات، مب وسككطات   قككيم املواطنككة الرقميككة عزيككزيف ت ملنصككات الرقميككةدور ا

يف الفنكة ا امسكة مكن فنكات      (، و ي م وسطات تقع4.42إىل  4.27ما هني )اساهية تراوات 

مقرتاككات تفعيكك  دور املنصككات   الدراسككة، والكك  توضكك  دن اسكك لاهات دفككراد الباكك  حنككو      

لدى طالب اجلامعات تشكري إىل درجكة د ميكة )موافكق      الرقميةقيم املواطنة  عزيزيف ت الرقمية

هشد (، وفيما يلي ترتي  د م  ذ  العبارات اس  م وسطات املوافقة علي ا مكن وج كة نةكر    

 دفراد عينة البا :

العم  علكى نشكر القكوانني والعقوهكات لنةكام م افاكة       : ( و ي10جا ت العبار  رقم )

املوافقكة  ( مكن ايك    اتوىليف املرتبكة ) ،  كات ا  وميكة  اجلرا م املعلوماتية الصكادر مكن اجل  

(، و و ما يوض  د مية توضي  القوانني والعقوهات 005.من  4.42مقدار  ) اساهي مب وسط

ا ا ة هاجلرا م املعلوماتية ودور ا يف تعريب اجمل مع مبخاطر عاوا اتنةمة الرقمية ممكا  

  اه ا.حيد من  ذ  ال لاواات واجلرا م ويقل  من ارت

تطككوير م ككارات وقككدرات الشككباب السكك خدام     : ( و ككي2جككا ت العبككار  رقككم )  كمككا 

 مب وسكط املوافقكة  ( من اي  النانيةيف املرتبة )، الوسا   ال عليمية وتقنيات االتصال ا دينة

، ويرجع ذلكك إىل ضكرور  تطكوير م كارات الطكالب وخا كة       (005.من  4.39مقدار  ) اساهي

ي طل  قدرات كبري  وم ارات م نوعكة لل عامك  مكع تقنيكات اإلنرتنكت      يف الوقت ا الي الذي 

 ووسا   االتصال ا دينة.

تقككديم هكرام  تنقيفيككة ولقكا ات توليككا  اتمككور   : ( و كي 5جككا ت العبكار  رقككم ) يف اكني  

املوافقككة ( مككن ايكك  النالنككةيف املرتبككة )، ودعضككا  اجمل مككع ل عككريف م هقككيم املواطنككة الرقميككة  

، وي ضك  مكن ذلكك د ميكة  كذ  الكربام  والنكدوات        (005.مكن   4.38مقدار  ) اساهي مب وسط
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يف توعيككة دوليككا  اتمككور وكافككة فنككات اجمل مككع هضككرور  تعزيككز قككيم املواطنككة الرقميككة داخكك     

 نفوس دهنا  م والعم  على تنمي  ا وتفعي  سلوكيات ا لدى طالب اجلامعات.

هاسكككك خدام  الكككك  دو ككككت ( 2016واتفقككككت  ككككذ  الن يلككككة مككككع دراسككككة ا رهككككي )     

يف تعزيكككز مف كككوم املواطنكككة الرقميكككة عنكككد الطالبكككات،     و  مكككوقعي

واالسككك فاد  مكككن ميكككزات املكككوقعني املكككذكورين يف نشكككر النقافكككة ال  نولوجيكككة يف اجمل مكككع    

 (64) .اجلامعي

 ال اقق من  اة فروض البا :

 عزيزيف تاملنصات الرقمية  دوريوجد فر  ذو داللة إاصا ية يف  الفرض اتول ونصه:

لدى طالب اجلامعات يعكزى ملك غريات الباك : النكوع دو اجلكنس، السكنة        قيم املواطنة الرقمية

املنصككات عككدد سككاعات اسكك خدام ، عككدد مككرات تصككف  مواقككع اإلنرتنككت املخ لفككة الدراسككية، 

 .يف اليوم الواادالرقمية 

ة اإلاصكا ي ة لبيانكات الباك ، قكام     قب  اخ يار اتسالي  اإلاصا ي ة املال مة للمعاجلك 

البااكك  هال  كككد مككن اع داليككة توايككع منانككى البيانككات، ومككدى خضككوعه لل وايككع الطبيعككي    

وكذلك مدى عانس البيانات، ل اديكد نكوع اتسكالي  اإلاصكا ي ة املسك خدمة يف الباك ،       

( وجككا ت مكن خككالل اخ بككار )كككوجملرول مسريونككول( ) 

 ن  ا   كما يلي:ال

)املد   العلمي، ال خصص، الدورات اخ باركوجملرول مسريونول مل غريات  (12جدول )

 البا  لعينة ال دريبية(

 اخ بار كوجملرول مسريونولامل غرياتم

 ُمس  وى الداللةالقو  اإلاصا ي ة

ةدال **0.000 0.251 السنة الدراسية1

ةدالغري  0.143 0.076 النوع دو اجلنس2

دالة **0.000 0.458 عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفة 3

 دالة **0.000 0.242 يف اليوم الوااد عدد ساعات اس خدام املنصات الرقمية 4

ملككك غري خ بكككار ككككوجملرول مسريونكككول ادن قكككيم اجلكككدول السكككاهق ي ضككك  مكككن ن كككا   

(، و ككي قيمككة  0.143وى الداللككة )كمككا هلغككت قيمككة مسكك    (0.076) )اجلككنس دو النككوع( هلغككت 
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هالنسككبة ملكك غري اجلككنس دو النككوع،     توايككع العيِّنككة  اع داليككة ، ممككا يشككري إىل 0.05مككن  دكككرب

خ بكار ككوجملرول مسريونكول    ادن قكيم  وهال  الي اس خدام االخ بكارات املعلمي كة، كمكا تكبني     

عككدد سككاعات  ، ةعككدد مككرات تصككف  مواقككع اإلنرتنككت املخ لفكك      ملكك غريات )السككنة الدراسككية،  

علكى ال كوالي،    (0.242، 0.458، 0.251) ( هلغكت اس خدام املنصكات الرقميكةيف اليكوم الوااكد    

 كذ  املك غريات،   توايكع العيِّنكة يف    اع داليكة  عكدم  ، ممكا يشكري إىل  0.05مكن   دق  مبس وى داللة

 وهال  الي اس خدام االخ بارات الالمعلمي ة.

  :الدراسيةدوال : الفرو  هاخ الل م غري السنة 

يف املنصكات الرقميكة   دور فكر  ذو داللكة إاصكا ية يف    لل عرل على ما إذا كان  نكاك  

، قكام البااك    السكنة الدراسكية  تعزى مل غري لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزت

، و ككو اخ بككار الهككارامرتي مت هاسكك خدام اخ بككار كروسكك ال والككيس )

 عينككةعككن اخ بككار حتليكك  ال بككاين اتاككادي، نةككرا  لوجككود تبككاين يف توايككع      اسكك خدامه هككديال 

 ، وجا ت الن ا   كما يوضا ا اجلدول ال الي:السنة الدراسيةوفقا  مل غري  با ال

( للفرو  ( ن يلة اخ بار كروس ال واليس )13جدول )

 عينة البا  هاخ الل م غري السنة الدراسيةإجاهات 

 ( ف ق .0.05لة إاصا يا  عند مس وى داللة )* فرو  دا

 (α ≤05.0ات داللة إاصا ية عند مس وى )ي بني من اجلدول الساهق وجود فرو  ذ

تعزى مل غري لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تاملنصات الرقمية دور يف 

 اسية الراهعة.السنة الدراسية لصا  دفراد عينة البا  من الطالب يف السنة الدر

السنة  لدراسةحمور ا

 الدراسية

م وسط  العدد

 الرت 

 مرهع

 كاي

 درجة

 ا رية

مس وى 

 الداللة

 قيم عزيزت يف الرقمية املنصات دور

طالب  لدى الرقمية املواطنة

اجلامعات.

 *0.020 3 9.791 47.61 9 اتوىل

 40.90 24 النانية دالة

 42.27 26 النالنة

 68.68 41 الراهعة
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دور املنصات الرقمية يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طالب اجلامعات: 
 دراسة على طالب االعالم واالتصال جبامعة امللك خالد

 

، ال  تو لت (2015مقدادي والسقار )ومل اوي واخ لفت  ذ  الن يلة مع دراسة 

فرو  دالة يف اعا ات الطلبة حنو هاقي اجملاالت دو حنو املقياس ك    إىل عدم وجود

 (65) مل غري السنة الدراسية.تعزى 

 ثانيا : الفرو  هاخ الل م غري اجلنس دو النوع:

يف املنصات الرقمية دور فر  ذو داللة إاصا ية يف ا كان  ناك لل عرل على ما إذ

اجلنس، دو ) م غري اخ الل إىلتعزى لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزت

، قام الباا  هاس خدام اخ بار )ت( للعينات املس قلة، وجا ت الن ا   كما يوضا ا (النوع

 اجلدول ال الي:

( للفرو  نات املس قلة )للعي اخ بار  (14جدول )

 يف اس لاهات عينة البا  هاخ الل م غري اجلنس دو النوع

املنصات دور يف ات داللة إاصا ية ي بني من اجلدول الساهق عدم وجود فرو  ذ

اجلنس، اي  تعزى مل غري لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تالرقمية 

(، وهال الي غري دالة 0.05(، و ي قيمة دكرب من )0.304) هلغت قيمة مس وى الداللة

 إاصا يا .

امال رضا مل اوي ورهى حممد مقدادي وماجد  واتفقت  ذ  الن يلة مع دراسة 

فرو  دالة يف اعا ات الطلبة حنو  ، ال  تو لت إىل عدم وجود(2015حممد السقار )

(66) س.مل غري اجلنهاقي اجملاالت دو حنو املقياس ك   تعزى 

( ال  تو لت إىل 2016واخ لفت  ذ  الن يلة مع دراسة حممد هن اارب الشريب) 

%( يف اس لاهات الطلبة حنو ال عليم 5فرو  ذات داللة إاصا ية عند مس وى ) وجود

 (67) اإلل رتوني تبعا مل غري اجلنس )ذكر، دننى( لصا  اإلنا .

 

اجلنس،  حمور الدراسة

 دو النوع

االحنرال  امل وسط العدد

 املعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 ا رية

مس وى 

 الداللة

 عزيزت يف الرقمية املنصات دور

طالب  لدى الرقمية املواطنة قيم

 اجلامعات

 0.304 98 1.032 0.68012 4.2930 43 ذكر

 0.85146 4.1298 57 دننى غري دالة
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  واقع اإلنرتنت املخ لفة:عدد مرات تصف  مثالنا : الفرو  هاخ الل م غري 

يف املنصات الرقمية دور فر  ذو داللة إاصا ية يف لل عرل على ما إذا كان  ناك 

تعزى مل غري عدد مرات تصف  مواقع لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزت

اإلنرتنت املخ لفة، قام الباا  هاس خدام اخ بار كروس ال واليس )

 ا ت الن ا   كما يوضا ا اجلدول ال الي:، وج

( للفرو  ( ن يلة اخ بار كروس ال واليس )15جدول )

 عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفةعينة الدراسة هاخ الل م غري إجاهات 

املنصات دور يف ت داللة إاصا ية اي بني من اجلدول الساهق عدم وجود فرو  ذ

تعزى مل غري عدد مرات تصف  لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تالرقمية 

(، و ي قيمة دكرب من 0.477، اي  هلغت قيمة مس وى الداللة )مواقع اإلنرتنت املخ لفة

 (، وهال الي غري دالة إاصا يا .0.05)

 

  يف اليوم الوااد: عدد ساعات اس خدام املنصات الرقمية راهعا : الفرو  هاخ الل م غري

يف املنصكات الرقميكة   دور فكر  ذو داللكة إاصكا ية يف    لل عرل على ما إذا كان  نكاك  

تعككزى ملكك غري عككدد سككاعات اسكك خدام    لككدى طككالب اجلامعككات    قككيم املواطنككة الرقميككة   عزيككزت

اخ بككار كروسكك ال والككيس  يف اليككوم الوااككد، قككام البااكك  هاسكك خدام    املنصككات الرقميككة 

 ، وجا ت الن ا   كما يوضا ا اجلدول ال الي:)

عدد مرات  حمور الدراسة

تصف  مواقع 

 اإلنرتنت املخ لفة

م وسط  العدد

 الرت 

 مرهع

 كاي

 درجة

 ريةا 

 مس وى الداللة

 الرقمية املنصات دور

 قيم عزيزت يف

 لدى الرقمية املواطنة

طالب اجلامعات

 0.477 3 2.492 44.10 5 مر  وااد  يوميا

 51.91 17 مرتان يوميا غري دالة

ثال  مرات 

 يوميا

3 74.67 

 49.64 75 دكنر من ذلك
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دور املنصات الرقمية يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طالب اجلامعات: 
 دراسة على طالب االعالم واالتصال جبامعة امللك خالد

 

عينة ( للفرو  إجاهات ( ن يلة اخ بار كروس ال واليس )16جدول )

 يف اليوم الوااد عدد ساعات اس خدام املنصات الرقميةالبا  هاخ الل م غري 

املنصات دور يف ات داللة إاصا ية ي بني من اجلدول الساهق عدم وجود فرو  ذ

تعزى مل غري عدد ساعات لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تالرقمية 

(، 0.327، اي  هلغت قيمة مس وى الداللة )يف اليوم الوااد اس خدام املنصات الرقمية

 (، وهال الي غري دالة إاصا يا .0.05رب من )و ي قيمة دك

: وعلى ذلك فقد ال اقق من خط  الفرض اتول جز يا ، وقبول الفرض البدي  و و

لدى  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تاملنصات الرقمية دور يوجد فر  ذو داللة إاصا ية يف 

دور داللة إاصا ية يف طالب اجلامعات يعزى مل غري: السنة الدراسية، وعدم وجود فر  ذو 

لدى طالب اجلامعات يعزى مل غريات،  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تاملنصات الرقمية 

عدد ساعات اس خدام ، عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفةاجلنس دو النوع، 

 .يف اليوم الوااداملنصات الرقمية 

عوقات ال  حتد من يوجد فر  ذو داللة إاصا ية يف امل الفرض الناني ونصه:

لدى طالب اجلامعات يعزى  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تاملنصات الرقمية لدور ا  ممارسة

، عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفةمل غريات: النوع او اجلنس، السنة الدراسية، 

 .يف اليوم الوااداملنصات الرقمية عدد ساعات اس خدام 

  :م غري السنة الدراسيةدوال : الفرو  هاخ الل 

املعوقات ال  حتد من فر  ذو داللة إاصا ية يف لل عرل على ما إذا كان  ناك 

تعزى مل غري لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف ت ممارسة املنصات الرقمية

عدد ساعات اس خدام  حمور الدراسة

نصات الرقميةيف اليوم امل

 الوااد

م وسط  العدد

 الرت 

 مرهع

 كاي

 درجة

 ا رية

مس وى 

 الداللة

 الرقمية املنصات دور

 املواطنة قيم عزيزت يف

طالب  لدى الرقمية

اجلامعات.

 0.327 3 3.455 54.06 9 ساعة

 42.69 16 ثال  ساعات غري دالة

 46.62 34 من ثال  إىل مخس ساعات

 55.99 41 ن ذلكدكنر م
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، ، قام الباا  هاس خدام اخ بار كروس ال واليس )السنة الدراسية

اخ بار الهارامرتي مت اس خدامه هديال  عن اخ بار حتلي  ال باين اتاادي، نةرا  لوجود  و و

، وجا ت الن ا   كما يوضا ا السنة الدراسيةوفقا  مل غري  با ال عينةتباين يف توايع 

 اجلدول ال الي:

( للفرو  ( ن يلة اخ بار كروس ال واليس )17جدول )

 هاخ الل م غري السنة الدراسية عينة البا إجاهات 

 ( ف ق .0.05* فرو  دالة إاصا يا  عند مس وى داللة )

 (α ≤05.0ات داللة إاصا ية عند مس وى )ي بني من اجلدول الساهق وجود فرو  ذ

لدى  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف ت املعوقات ال  حتد من ممارسة املنصات الرقميةيف 

السنة الدراسية لصا  دفراد عينة البا  من الطالب يف تعزى مل غري اجلامعات  طالب

 السنة الدراسية الراهعة.

 ثانيا : الفرو  هاخ الل م غري اجلنس، دو النوع:

املعوقات ال  حتد من فر  ذو داللة إاصا ية يف لل عرل على ما إذا كان  ناك 

 إىلتعزى لدى طالب اجلامعات  طنة الرقميةقيم املوا عزيزيف ت ممارسة املنصات الرقمية

، قام الباا  هاس خدام اخ بار )ت( للعينات املس قلة، (اجلنس، دو النوع) م غري اخ الل

 وجا ت الن ا   كما يوضا ا اجلدول ال الي:

 

 

 

السنة  حمور الدراسة

 الدراسية

م وسط  العدد

 الرت 

 مرهع

 كاي

 درجة

 ا رية

مس وى 

 الداللة

 ممارسة من حتد ال  املعوقات

 قيم عزيزت يف الرقمية املنصات

طالب  لدى الرقمية املواطنة

اجلامعات

 *0.028 3 9.135 45.67 9 اتوىل

 40.83 24 النانية دالة

 45.00 26 النالنة

 60.71 41 الراهعة
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دور املنصات الرقمية يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طالب اجلامعات: 
 دراسة على طالب االعالم واالتصال جبامعة امللك خالد

 

( Independent Samples Testللعينات املس قلة ) Tاخ بار  (18جدول )

 هاخ الل م غري اجلنس دو النوعيف اس لاهات عينة البا  للفرو  

املعوقات ال  حتد يف ات داللة إاصا ية ي بني من اجلدول الساهق عدم وجود فرو  ذ

تعزى لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف ت من ممارسة املنصات الرقمية

ي قيمة دكرب من (، و 0.446اجلنس دو النوع، اي  هلغت قيمة مس وى الداللة )مل غري 

 (، وهال الي غري دالة إاصا يا .0.05)

  :عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفةثالنا : الفرو  هاخ الل م غري 

املعوقات ال  حتد من فر  ذو داللة إاصا ية يف لل عرل على ما إذا كان  ناك 

تعزى مل غري امعات لدى طالب اجل قيم املواطنة الرقمية عزيزيف ت ممارسة املنصات الرقمية

عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفة، قام الباا  هاس خدام اخ بار كروس ال 

 ، وجا ت الن ا   كما يوضا ا اجلدول ال الي:واليس )

( للفرو  ( ن يلة اخ بار كروس ال واليس )19جدول )

 ات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفةعدد مرعينة البا  هاخ الل م غري إجاهات 

اجلنس،  حمور الدراسة

 دو النوع

االحنرال  امل وسط العدد

 املعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 ا رية

مس وى 

 الداللة

 ممارسة من حتد ال  املعوقات

 قيم عزيزت يف الرقمية املنصات

طالب  لدى الرقمية املواطنة

 اجلامعات

- 0.78590 3.9701 43 ذكر

0.764 

98 0.446 

 0.86978 4.0990 57 دننى غري دالة

عدد مرات  حمور الدراسة

تصف  مواقع 

 اإلنرتنت املخ لفة

م وسط  العدد

 الرت 

 مرهع

 كاي

 درجة

 ا رية

 مس وى الداللة

 من حتد ال  املعوقات

 يف الرقمية املنصات ممارسة

 الرقمية املواطنة قيم عزيزت

طالب اجلامعات لدى

 0.058 3 7.491 37.30 5 مر  وااد  يوميا

 39.29 17 مرتان يوميا غري دالة

 81.00 3 ثال  مرات يوميا

 52.70 75 دكنر من ذلك
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املعوقات ال  حتد يف ات داللة إاصا ية ي بني من اجلدول الساهق عدم وجود فرو  ذ

 تعزىلدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف ت من ممارسة املنصات الرقمية

، اي  هلغت قيمة مس وى الداللة مل غري عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفة

 (، وهال الي غري دالة إاصا يا .0.05(، و ي قيمة دكرب من )0.058)

  يف اليوم الوااد: عدد ساعات اس خدام املنصات الرقميةراهعا : الفرو  هاخ الل م غري 

املعوقكات الك  حتكد مكن     ة إاصكا ية يف  فكر  ذو داللك  لل عرل على مكا إذا ككان  نكاك    

تعكزى ملك غري   لكدى طكالب اجلامعكات     قيم املواطنة الرقميكة  عزيزيف ت ممارسة املنصات الرقمية

يف اليكوم الوااكد، قكام البااك  هاسك خدام اخ بكار        عدد سكاعات اسك خدام املنصكات الرقميكة    

 ول ال الي:، وجا ت الن ا   كما يوضا ا اجلدكروس ال واليس )

عينة ( للفرو  إجاهات ( ن يلة اخ بار كروس ال واليس )20دول )ج

 يف اليوم الوااد عدد ساعات اس خدام املنصات الرقميةالبا  هاخ الل م غري 

املعوقات ال  حتد يف ات داللة إاصا ية وجود فرو  ذ ي بني من اجلدول الساهق عدم

تعزى لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف ت من ممارسة املنصات الرقمية

، اي  هلغت قيمة مس وى يف اليوم الوااد مل غري عدد ساعات اس خدام املنصات الرقمية

 ي غري دالة إاصا يا .(، وهال ال0.05(، و ي قيمة دكرب من )0.199الداللة )

 وعلى ذلك فقد ال اقق من خط  الفرض الناني جز يا ، وقبول الفرض البدي  و و:

قيم  عزيزيف تاملنصات الرقمية  يوجد فر  ذو داللة إاصا ية يف املعوقات ال  حتد من

لدى طالب اجلامعات يعزى مل غري: السنة الدراسية، وعدم وجود فر  ذو  املواطنة الرقمية

عدد ساعات اس خدام  حمور الدراسة

املنصات الرقميةيف 

 اليوم الوااد

م وسط  العدد

 الرت 

 مرهع

 كاي

 درجة

 ا رية

س وى م

 الداللة

 من حتد ال  املعوقات

 يف الرقمية املنصات ممارسة

 الرقمية املواطنة قيم عزيزت

طالب اجلامعات لدى

 0.199 3 4.658 43.83 9 ساعة

 38.13 16 ثال  ساعات غري دالة

من ثال  إىل مخس 

 ساعات

34 52.72 

 54.95 41 دكنر من ذلك
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دور املنصات الرقمية يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى طالب اجلامعات: 
 دراسة على طالب االعالم واالتصال جبامعة امللك خالد

 

لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تاملنصات الرقمية دور لة إاصا ية يف دال

عدد ساعات ، عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفةيعزى مل غريات، اجلنس دو النوع، 

 .يف اليوم الوااداملنصات الرقمية اس خدام 

املنصات ات تفعي  دور مقرتا: يوجد فر  ذو داللة إاصا ية يف الفرض النال  ونصه

لككدى طككالب اجلامعككات يعككزى ملكك غريات: النككوع او       قككيم املواطنككة الرقميككة   عزيككزيف تالرقميككة 

عككدد سككاعات   ، عككدد مككرات تصككف  مواقككع اإلنرتنككت املخ لفككة     اجلككنس، السككنة الدراسككية،   

 .يف اليوم الوااداملنصات الرقمية اس خدام 

  :دوال : الفرو  هاخ الل م غري السنة الدراسية

مقرتاككات تفعيكك  دور  فككر  ذو داللككة إاصككا ية يف  لل عككرل علككى مككا إذا كككان  نككاك   

السكنة  تعكزى ملك غري   لكدى طكالب اجلامعكات     قكيم املواطنكة الرقميكة    عزيكز يف ت املنصكات الرقميكة  

، و كو  ، قام الباا  هاس خدام اخ بكار كروسك ال والكيس )   الدراسية

هديال  عن اخ بار حتلي  ال باين اتاادي، نةرا  لوجود تباين  اخ بار الهارامرتي مت اس خدامه

، وجكا ت الن كا   كمكا يوضكا ا اجلكدول      السنة الدراسيةالدراسة وفقا  مل غري  عينةيف توايع 

 ال الي:

( للفرو  إجاهات ( ن يلة اخ بار كروس ال واليس )21جدول )

 ةعينة البا  هاخ الل م غري السنة الدراسي

 ( ف ق .0.05* فرو  دالة إاصا يا  عند مس وى داللة )

 (α ≤05.0ات داللة إاصا ية عند مس وى )ي بني من اجلدول الساهق وجود فرو  ذ

لدى طالب  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف ت مقرتاات تفعي  دور املنصات الرقميةيف 

السنة  حمور الدراسة

 الدراسية

م وسط  العدد

 الرت 

 مرهع

 كاي

 درجة

 ا رية

مس وى 

 الداللة

 املنصات دور تفعي  مقرتاات

 املواطنة قيم عزيزت يف الرقمية

طالب اجلامعات لدى الرقمية

 *0.004 3 13.465 45.39 9 اتوىل

 35.44 24 النانية دالة

 46.27 26 النالنة

 70.93 41 الراهعة
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د عينة الدراسة من الطالب يف السنة السنة الدراسية لصا  دفراتعزى مل غري اجلامعات 

 الدراسية الراهعة.

 ثانيا : الفرو  هاخ الل م غري اجلنس، دو النوع:

مقرتاات تفعي  دور فر  ذو داللة إاصا ية يف لل عرل على ما إذا كان  ناك 

 اخ الل إىلتعزى لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف ت املنصات الرقمية

، قام الباا  هاس خدام اخ بار )ت( للعينات املس قلة، وجا ت (نس، دو النوعاجل) م غري

 الن ا   كما يوضا ا اجلدول ال الي:

( Independent Samples Testللعينات املس قلة ) Tاخ بار  (22جدول )

 يف اس لاهات عينة البا  هاخ الل م غري اجلنس دو النوعللفرو  

مقرتاات تفعي  يف ات داللة إاصا ية د فرو  ذي بني من اجلدول الساهق عدم وجو

تعزى مل غري لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف ت دور املنصات الرقمية

(، وهال الي 0.05(، و ي قيمة دكرب من )0.773اجلنس، اي  هلغت قيمة مس وى الداللة )

 غري دالة إاصا يا .

  تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفة: عدد مراتثالنا : الفرو  هاخ الل م غري 

مقرتاككات تفعيكك  دور  فككر  ذو داللككة إاصككا ية يف  لل عككرل علككى مككا إذا كككان  نككاك   

تعككزى ملكك غري عككدد لككدى طككالب اجلامعككات  قككيم املواطنككة الرقميككة عزيككزيف ت املنصككات الرقميككة

 مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفة، قكام البااك  هاسك خدام اخ بكار كروسك ال والكيس      

 ، وجا ت الن ا   كما يوضا ا اجلدول ال الي:)

 

 

اجلنس  حمور الدراسة

 دو النوع

االحنرال  امل وسط لعددا

 املعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 ا رية

مس وى 

 الداللة

 املنصات دور تفعي  مقرتاات

 املواطنة قيم عزيزت يف الرقمية

 طالب اجلامعات لدى الرقمية

- 0.68217 4.3245 43 ذكر

0.289 

98 0.773 

 0.86533 4.3708 57 دننى غري دالة
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عينة ( للفرو  إجاهات ( ن يلة اخ بار كروس ال واليس )23جدول )

 عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفةالدراسة هاخ الل م غري 

مقرتاات تفعي  يف ات داللة إاصا ية بني من اجلدول الساهق عدم وجود فرو  ذي 

تعزى مل غري عدد لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف ت دور املنصات الرقمية

(، و ي قيمة 0.547، اي  هلغت قيمة مس وى الداللة )مرات تصف  مواقع اإلنرتنت املخ لفة

 الي غري دالة إاصا يا .(، وهال 0.05دكرب من )

  يف اليوم الوااد: عدد ساعات اس خدام املنصات الرقميةراهعا : الفرو  هاخ الل م غري 

مقرتاككات تفعيكك  دور  فككر  ذو داللككة إاصككا ية يف  لل عككرل علككى مككا إذا كككان  نككاك   

تعككزى ملكك غري عككدد لككدى طككالب اجلامعككات  قككيم املواطنككة الرقميككة عزيككزيف ت املنصككات الرقميككة

يف اليكككوم الوااكككد، قكككام البااككك  هاسككك خدام اخ بكككار    ات اسككك خدام املنصكككات الرقميكككة سكككاع

 ، وجا ت الن ا   كما يوضا ا اجلدول ال الي:كروس ال واليس )

 

 

 

 

 

 

عدد مرات  حمور الدراسة

تصف  مواقع 

 اإلنرتنت املخ لفة

 م وسط العدد

 الرت 

 مرهع

 كاي

 درجة

 ا رية

 مس وى الداللة

 دور تفعي  مقرتاات

 عزيزت يف الرقمية املنصات

 لدى الرقمية املواطنة قيم

طالب اجلامعات

 0.547 3 2.123 36.60 5 مر  وااد  يوميا

 51.29 17 مرتان يوميا غري دالة

ثال  مرات 

 يوميا

3 65.67 

 50.64 75 دكنر من ذلك
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عينة ( للفرو  إجاهات ( ن يلة اخ بار كروس ال واليس )24جدول )

 يف اليوم الوااد دام املنصات الرقميةعدد ساعات اس خالبا  هاخ الل م غري 

مقرتاات تفعي  يف ات داللة إاصا ية ي بني من اجلدول الساهق عدم وجود فرو  ذ

د تعزى مل غري عدلدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف ت دور املنصات الرقمية

، اي  هلغت قيمة مس وى الداللة يف اليوم الوااد ساعات اس خدام املنصات الرقمية

 (، وهال الي غري دالة إاصا يا .0.05(، و ي قيمة دكرب من )0.294)

 وعلى ذلك فقد ال اقق من خط  الفرض النال  جز يا ، وقبول الفرض البدي  و و:

قيم  عزيزيف تاملنصات الرقمية  ريوجد فر  ذو داللة إاصا ية يف مقرتاات تفعي  دو

لدى طالب اجلامعات يعزى مل غري: السنة الدراسية، وعدم وجود فر  ذو  املواطنة الرقمية

لدى طالب اجلامعات  قيم املواطنة الرقمية عزيزيف تاملنصات الرقمية دور داللة إاصا ية يف 

عدد ساعات ، املخ لفة عدد مرات تصف  مواقع اإلنرتنتيعزى مل غريات، اجلنس دو النوع، 

 .يف اليوم الوااداملنصات الرقمية اس خدام 

 
 
 
 
 
 

عدد ساعات اس خدام  حمور الدراسة

املنصات الرقميةيف اليوم 

 الوااد

م وسط  العدد

 الرت 

 مرهع

 كاي

 درجة

 ا رية

 مس وى الداللة

 دور تفعي  مقرتاات

 عزيزت يف الرقمية املنصات

 لدى الرقمية املواطنة قيم

طالب اجلامعات

 0.294 3 3.713 34.61 9 ساعة

 47.78 16 ثال  ساعات غري دالة

من ثال  إىل مخس 

 ساعات

34 51.97 

 53.83 41 دكنر من ذلك
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 التوصيات والبحوث املقرتحة:
 دوال : ال و يات:

 يو ي الباا  هاختي:  با يف ضو  ن ا   ال

ضرور  توفري منصات اإلعالم الرقمي الك  ت ميكز هالسكرعة وال فكا   الك  تسك م        .1

طالب اجلامعات. دىاملواطنة الرقمية لقيم تعزيز  يف

هاملوضككوعات الكك  تسكك م يف توعيككة    تضككمني املقككررات واملنككا   الدراسككية    ضككرور   .2

دى طالب اجلامعات.ل الرقمية تعزيز املواطنةالطالب هطر  ودسالي  

تعزيز القوانني واتنةمة ال  تضمن درجة عالية من الرقاهة على اس خدام الشكباب   .3

خدام م  ذ  اتج ز  وال قنيات.مبا يضمن سالمة اس ةج ز  الرقمية ل

يف ال وعيككة  طككالبمككور الدوليككا  دال عككاون هككني املسككدولني و  ضككرور  ايككاد  مسكك وى    .4

منصات اإلعالم الرقمي.مبخاطر اس خدام 

العم  على اياد  منصات اإلعالم الرقمكي لكدى طكالب اجلامعكات السكعودية وتبكادل        .5

.ال وا   االج ماعي اتمنصعرب املواقع اإلل رتونية واخرا  واملقرتاات 

وعكي الشكباب ه  ميكة    تكبين هكرام  ال وعيكة اإلعالميكة الك  تسك م يف ايكاد  مسك وى          .6

وطر  تعزيز ا. قيم املواطنة الرقمية

تعزيز املواطنة الرقميكة لكدى   تبين هرام  ال وعية املوج ة للمسدولني حنو ان م على  .7

نيات ا دينة.طالب اجلامعات وال وعية مبخاطر االس خدام السي  لل ق

ضرور  إدخال من   املواطنة الرقمية هاجلامعات السعودية، مع ا ر  علكى ايكاد     .8

الوعي يف ظ   ذا ال طور ا ا   ل  نولوجيا ال عليم.

ال نفيذيكة وا طكط اإلجرا يكة واتدلكة واتنةمكة ال شكريعات نشكر العمك  علكى    .9

سكر  والسكعودية   العرهيكة هشك   عكام وات   اتسكر  إشكراك حتقيكق إىلا ادفكة 

هس ولة. إلي االو ولوإتااةالرقمية،املواطنةتعزيز قيميفهش   خا 
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 ثانيًا: مقرتاحات البحث:

يف ضككو  مككا مت اس عراضككه مككن ددهيككات ومككا تو كك  إليككه الباكك  مككن ن ككا   مي ككن   

 تقديم هعض املقرتاات ال الية:

دى لك طر اإلدمكان الرقمكي   ال وعيكة مبخكا  يف املنصات الرقمية دور إجرا  دراسة اول  .1

.طالب اجلامعات

تشكككك ي  ثقافككككة طككككالب يف املنصككككات الرقميككككة دور إجككككرا  دراسككككة اككككول د ميككككة  .2

اجلامعات.

إجرا  دراسة اول دثر املنصات الرقمية يف توعية طكالب اجلامعكات ه  ميكة ال علكيم      .3

عن هعد يف ظ  جا اة كورونا.

من ال نمر اإلل رتوني لدى طلبة  ا مايةيف املنصات الرقمية دور إجرا  دراسة اول 

 اجلامعات السعودية.
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 أخالقيات الصورة يف وسائل التواصل االجتماعي

 

 

 

 

 ملخصات

 الرسائل العلمية
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 أخالقيات الصورة يف وسائل التواصل االجتماعي

 

 

 

 

 
العوامل املؤثرة يف ممارسة املرأة للعالقات العامة 

 باجلامعات السعودية يف الرياض

 دراسة مسحية

 
 

 ملخص ألطروحة ماجستري

 إعداد 

 العنود بنت محمود بن صالح العمران

 

  

 إشراف 

 د. حسن بن محمد منصور
 جامعة امللك سعود –الم قسم اإلع –أستاذ مشارك 
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 :مقدمة

أولت حكومة اململكة العربية السعودية عناية لعمل املرأة السععودية يف ااةعة العاالت     

العمععل املتاحععةث حيعع  حررععت املععرأة السعععودية وعععاةات مجليععة وعامليععة يف  يعع  ا صععع ة      

ل املعرأة يف قااععات   ا خريةث ومنها عمنتيجة االنفتاح الذي شه ته اململكة خالل السنوات

التعليم العام والعاليث وعليه ةإنَّ اجلامعات تسعى وىل دععم املعرأة السععودية أوالىل وىل وامعال     

تعليمهعععا الععععاليث وشعععفل الونعععائي واملهععع ث ومهيععع  الاريعععن أمامهعععا ل سعععهام يف التنميعععة    

ور غععري  االقتصععادية والاراةيععة واالجتماعيععة يف العع الدث ةرعع  شععفل الوتعع  ا ععالي وىل تاعع        

ً  ةيمعا يتعلعن بعال امت التاويريعةث       مس وق يف الال على املستويني الكمي والكيفيث سعوا

أو امل ععادرات النوعيععةث أو اااععا االسعع اتيجيةث وقعع  أده ذلععك وىل تهيةععة ةععر  ونيفيععة        

واسعععة ل نععاا يف اجلامعععات السعععوديةث واريععن املسععاواةث وتكععاةك الفععر  بععني الععذاور  

هععا الععاالت العالقععات العامععة واإلعععالمث ةرعع  قامععت اجلامعععات السعععودية      واإلنععاا ومعع  بين 

بشععكل عععام بإتاحععة دراسععة اإلعععالم  ل نععااث واةتتععاح أقسععام خاصععة اععت  ععذا املسععمى         

"العالقات العامة" ملرحلة ال كالوريوس و ال راسات العليا. ةالرااعات ا  لية وا كوميعة  

فهوم الصععحيل للعالقععات العامععةث ةكععل مكسسععة يف حاجععة ماسععة ملونفععة عالقععات عامععة بععامل

ناجحة على املستوه ال اخلي وااارجي الب  أن يكون خلفها أجهزة عالقعات عامعة ووععالم    

متخصصععة تهععتم بصععورتها الذ نيععةث وتوااععل مععتفريات السععاحة االقتصععادية واالجتماعيععة      

ح بعل أيضعا   والسياسية للمكسسةث وتض  هلا خارطعة طريعن تسعاع  ا لعيط ةرعا علعى النجعا       

 على وبراة ذلك النجاح للرأي العام.

تلعل أجهزة العالقات العامة دور ا أساسي ا متميز ا يف وبراة أنشاة اجلامعةث وتعت  حلرعة  

الوصل داخل املنظومة الواح ة أو بينها وبني املنظومعات ا خعره أو بعني املنظومعة و هور عا      

  ً مع  اهليكعل التنظيمعي لكعل جامععةث       الواح ث حي  أص حت أجهزة العالقات العامة جعز

و ذا ما أدراته اإلدارات العليا للجامعات يف ال ول املتر مةث ومال العالقات العامة جان  عا  

 ام ا م  جوانل اإلدارةث سواً يف املنظمات ا كومية أو اااصعة  لكونهعا نشعاطىلا يسععى     

ت املكسسعة وخلعن جعو مع      وىل اسل وتأيي  اجلما ري املختلفة ا   اف وسياسات ووععاةا 

ا لفة والتعاون بينها وبني  ا ري ا.
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 مصطلحات الدراسة:
الموععة املعتفريات املوجعودة     بالعوامل املكثرة على ممارسة العالقعات العامعة أنهعا   يرص  

خارج املنشأة أو اإلدارة وداخلها وال تستاي  اإلدارة العتحكم ةيهعا أو السعيارة عليهعا والع       

أو غععري م اشععر علععى عمليععات التشععفيل أو املمارسععات اإلداريععة املختلفععة   تععكثر بشععكل م اشععر

(ث ويرصعع  بهععا يف  ععذا ال حعع م الموعععة معع  العوامععل )املععتفريات(   2007ث  118)حجععا  

ال اخليعة أو ااارجيععة امل اباععة اععالعمرث املسعتوه التعليمععيث ا الععة االجتماعيععةث مكععان   

 مت اي  وواتل يف ممارسة املرأة للعالقات العامعة يف  العملث واا ة العمليةث وال  هلا تأثري

اجلامعععات السعععوديةث والعع  يعترعع  بأنهععا تععكثر سععل  ا أم ولاب ععا علععى مزاولععة املععرأة للعالقععات  

العامةث أو ما نسميه بع )العوامل احمل دة(ث وبعض  ذه العوامل معرت ا با يععة تاعور العنظم     

ي والنظععام السياسععي ومسععتوا اث وبعضععها مععرت ا االجتماعيععة املختلفععة االنظععام االقتصععاد

بالنظععام الارععايف العرائعع ي السععائ ث الععذي وعع د الرععيم واملعترعع ات املرت اععة بعالقععة الرجععل    

بععاملرأةث وبعضععها علععى مسععتوه الفععرد. واععل  ععذه العوامععل واملسععتويات تتفاعععل معع  بعضععها      

 ال عض لتكثر على عمل املرأة بشكل مت اي .

جرائي ملمارسة العالقات العامة يف اجلامعاتم الموعة مع  النشعاطات   تعريي ال احاة اإل

ال  تروم بها اجلامعات م  أجل خلن عالقات جي ة وطي ة وسعليمة مع  اجلمعا ري املختلفعةث     

سواً خارج ح ود اجلامعة أو داخلها وذلك لتفسري نفسعها للمجتمع ث وحتعى تكتسعل رتعاه      

مة نفسها.وارن ا   اف املرجوة واملأمولة للمنظ

 موضوع الدراسة:
تتنعععاول  عععذه ال راسعععة موتعععوة ممارسعععة املعععرأة السععععودية للعالقعععات العامعععةث يف نعععل        

ااصوصععية العع  ميععز التمعع  السعععودي يف عاداتععه وتراليعع ه املسععتم ة معع  العع ي  اإلسععالم  

معل  ا نييث يف مجاولة للتعرف على مستوه ال ور الذي تكديه املعرأة يف  عذا العالث والعوا   

املكثرة يف ذلكث بالتا ين على ودارات العالقات العامة يف اجلامعات السعودية.

 مشكلة الدراسة:
اناالقىلععا معع  املعايععات السععابرة ويف تععوً االطععالة علععى ال راسععات السععابرة يتضععل قلععة     

ال راسعععات الععع  ا تمعععت ب راسعععة وتععع  النسعععاً الععععامالت يف العالقعععات العامعععة يف  يععع      
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مععاتث علععى الععرغم معع  ا تمععام اععاري معع  املكسسععات يف اململكععة العربيععة    الرااعععات واملنظ

السعودية بنشاط العالقات العامةث وال أنها تكاد تكون مجع ودة أو مع ومعة يف الرااععات    

وتتماععل مشععكلة ال راسععة العع  تسعععى  ععذه ال راسععة للتعععرف عليهععا يف العوامععل     النسععائيةث 

 امة يف اجلامعات السعودية.  املكثرة على ممارسة املرأة للعالقات الع

 وتتلخص مشكلة ال راسة يف السكال التاليم

 ما  ي العوامل املكثرة يف ممارسة املرأة للعالقات العامة باجلامعات السعودية؟

 أهمية الدراسة:
تستم   ذه ال راسة أ ميتها م  أ مية الال التا ين و ي )اجلامعات السعودية( حيع   

اإلدارات ال  ار  على أن تكون عالقعة طي عة مع  منسعوبيها     ون اجلامعات تع  واح  م  

واملسعتفي ي  مع  خع ماتهاث ترتكعز ال راسعة علعى وعاعاً دور أاع  وأااعر حيويعة جلهعاة            

العالقات العامة للمرأة وبا خص يف اجلامعات السعودية مبا يتناسل م  أ ميتهعا يف العصعر   

وىل اإلطعار ا ع ي  والعذي يسعا م يف      ا  ي ث ومبا خيعرج أنشعاتها مع  اإلطعار الترليع ي     

ةيععادة افععاًة اجلامعععات السعععودية والنسععائية منهععاث لععو الريععام بالتزاماتهععا املتععع دة  ععاه     

 مي  املستفي ي .

أهداف الدراسة:
ته ف ال راسة وىل معرةة العوامل املكثرة يف ممارسعة املعرأة للعالقعات العامعة باجلامععات      

مل تل علعى  عذه العوامعل  بعاختالف املعتفريات ال يةيعة واالقتصعادية        السعوديةث وما  و ا ثر ا

واالجتماعيعععة والاراةيعععة والتراليععع  وا ععععراف التمعيعععة السعععائ ةث  انعععل اإلطعععار الععععام        

ملواصفات العامالت بالعالقات العامة يف اجلامعات  لرياس م ه الكفاًة الونيفيعة واملهنيعة   

ً  علععى توجهععات وسياسععات اإلدارات   وقيععاس  لععة معع  ا  عع اف العع   كعع   ا يعع  ا بنععا

 العليا يف اجلامعات السعودية.

 اإلطار النظري 
 الواق  ال ولي واحملليم –ممارسة املرأة للعالقات العامة 

على الرغم م  أن التحاق املرأة بالعمل يف حرل العالقات العامة نل مج ود ا لف ة طويلعة  

ه اليعزال يتسعم بعال اً يف السعواد ا عظعم منهعا يف ذلعك        يف ااري م  بل ان العاملث اما أن
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العععامل العربععيث وال أنععه شععه  خععالل سععنوات وجيععزة يفععو ا متصععاع  ا يف ععع د النسععاً الالتععي    

التواصععل  الععال النسععاً الالتععي يعع خل   تزايعع  ععع د  م(ث ومعع 2009يلععتحر  بععه )العع بيخيث  

اإلنععاا ث ةعلععى معع ه    ليهععايهععيم  ع مهنععة العالقععات العامععة ث أصعع حت ونيفععة  اجلمععا ريي

 حيع  شعه ت  ث مبع الت غري مسع وقة  العالقات العامة مهنةث دخل النساً املاتيني العر ي 

ث امعععا أوتعععحت  العععال العالقعععات العامعععة   العشعععرون ترععع م ا سعععريع ا للمعععرأة يف   السعععنوات

للتميعز   النسعاً ةعر   ال راسات تزاي  ا يف أع اد املمارسات للعالقات العامةث حي  أوجع ت  

احتلععت النسععاً أغل يععة املناصععل يف الععال العالقععات       ععذا الععالث وقعع  عحععت ةيععهث ة   يف

العامةث واانت قادرة على التحرك بسرعة وىل ونائي ودارية بس ل أن العالقات العامعة مل  

اعععالتمريض  ومل تكتفعععي املعععرأة يف العععاالت(ث تكععع  متصعععورة ) 

 أناويعةث  أغل يعة  ةجعأة وىل  يتحعول العالقعات العامعة    نميع ا أص ل  م  ناحية أخرهالت ريطث و

وقلعة حصعول املعرأة علعى املناصعل اإلداريعة        الراتعل  م  مواجهة املرأة الفربية ملشكلة تضعالل 

وةرىلعا  ث العالقعات العامعة   ممارسعي  م  نصي  يع   أاار ةالنساً يف أمريكا  ال العلياث 

  اً ال  وغراةيا.  ا

 في الغرب:املرأة والعالقات العامة 
( ص ر يف تررير المعيعة العالقعات العامعة ا وربيعة لل راسعات وال حعوا )      

% معع  ممارسععي العالقععات العامععة  ععم معع  النسععاًث ةمنععذ    64م أنَّ مععا يرععار  معع   2014لعععام 

منتصي الامانينات ب أت الفال ية العظمى م  النساً العامالت يف الال العالقات العامعة يف  

امعا أنَّ  نعاك اعول مشعابه يف روسعيا      (ث ح ة يتزايع نَّ  الواليات املت

ال  تت وأ ةيه املرأة املكانة ا على يف تولي ونعائي العالقعات العامعة وال يرتصعر عنملعه َّ يف      

الونائي ال نيا أو املتوسعاة  بعل يتجعاوةه وىل وجعود عع د اع ري معنه  يف املناصعل الرياديعة          

 ععع د اعع ري معع  الواععاالت املتخصصععة وشععراات العالقععات العامععة يف   واإلداريععة العليععا يف

ةرععع  بينعععتموسعععكوث و اثلعععها يف ذلعععك وتععع  املعععرأة يف دول شعععرق أوربعععا ووسعععاهاث    

أنَّ غالعل املهنعيني يف العالقعات العامعة الروسعية يعرون أنَّ ونيفعة         (ث 

  . العالقات العامة  ي أاار مالئمة للنساً
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 والعالقات العامة في السعودية: املرأة
علععى الععرغم معع  ا تمععام الكععاري معع  املكسسععات يف اململكععة العربيععة السعععودية بنشععاط     

العالقات العامة اأداة لتنظيم عملها ةإنه ُيخشى أن تكعون ممارسعة  عذا النشعاط يف تلعك      

ةيما يتعلعن   املكسسات ال يصل وىل مستوه املمارسات املت عة يف دول العامل الرائ ةث وخباصة

بتا يرهععا يف الراععاة النسععائيث ويعععود السعع ل وىل غيععا  املتخصصععات يف الععال العالقععات     

العامععةث ةاملكسسععات التعليميععة املتخصصععة يف اململكععةث وخباصععة أقسععام اإلعععالم ةيهععاث مل 

ه.1428-ه1427تتل الفرصة للمرأة لل راسة بها وال يف ب اية العام اجلامعي 

 ة في الجامعات:واقع العالقات العام
أص ل نشاط العالقعات العامعة مع  ا نشعاة املهمعة املالةمعة لعمعل  يع  املكسسعات علعى           

خمتلععي أنواعهععا يف العصععر ا عع ي   وذلععك  نَّ  ععذه املكسسععات أدراععت أنَّهععا تعععي  يف         

التم  الب  أن يتفهم ال ور الذي تروم بِهث  نَّ عاح املكسسات يروم على ثرعة ذلعك التمع .    

ا أن اجلامعات  عي مع  املكسسعات الع  تعتمع  علعى التمع  يف اعاري مع  املعايعات وال           ومب

 كنها تفاةل رأي ذلك التم ث حي  أنَّ  ذا التم   ال  هور تلك اجلامععات وب ونعه   

ال  كع  للجامعععات النمععو واالسععتمرار لععذلك تالعل ا مععر قيععام اجلامعععات بنشععاط اإلعععالم   

ى أحسعع  صععورة لتضععم  تفهععم التمعع  لعع ور ا وق ولععه لوجود ععا ومععا    والعالقععات العامععة علعع

 (.26مث   2007تر مه م  خ مات علمية وثراةية يف ذلك التم  )نفمي ث 

 الدراسات السابقة:
 وىل ثالثة أنواةم ال راسات السابرةمت ترسيم 

 أوالىلم العالقات العامة يف املكسسات التعليميةم

  ةت علعى التععرف علعى الكيفيعة الع  يعتم بهعا التخاعيا          حي م( 2003دراسة الع ادي )

لتنفيذ برامت العالقات العامة يف ودارات ال بية والتعليم لل عنني مبنارعة مكعة املكرمعة مع       

وجهععة نظععر املسععكولنيث وقعع  اشععفت  ععذه ال راسععة ععع  نتععائت أبرة ععام أن اإلجععراً املتعلععن    

العامة  و اإلجعراً الوحيع  العذي مل لع      بإجراً اجلمهور يف وع اد خاا وبرامت العالقات 

تأيي اىل مع  التمع  ال راسعةث امعا أشعارت ال راسعة أن  نعاك ثعالا معوقعات تواجعه أقسعام            
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العالقات العامة لتخايا ال امت وا ا ب رجعة اع رية و عيم قلعة املعوارد املاليعة وال شعرية        

 املك لةث ون رة ال ورات الت ري ية.

   ةت وىل التعرف على م ه وتوح مفهوم العالقات العامة وال م( 2004دراسة الفام ي )

ل ه املسكولني م  الريادات اإلدارية يف املكسسات التعليميةث اذلك التعرف على ا ا عات  

الريادات يف املكسسات التعليمية لو أ مية العالقات العامة ةيهعاث وأسعفرت نتعائت ال راسعة     

اإلدارة علععى ردود ةعععل اجلمععا ري  ععاه املكسسععة    وىل أن معع  مهععام العالقععات العامععة وطععالة    

التعليمية وخاواتها وتصرةاتها اانت أاار الع ارات ال  واةن عليهعا ا ةعراد املشعاراني    

 %. 87وال  تريط وتوح مفهوم العالقات العامة ل ه الريادات اإلدارية وذلك بنس ة 

املكسسعي إلدارة العالقعات    حي    ةت  ذه ال راسعة ملعرةعة الع ور   م( 2007دراسة ا ماد )

العامة يف اجلامعات م  خالل وجهة نظر مونفي العالقات العامة يف اجلامعات واإلعالمعيني  

)الصععحفيني(ث  توصععلت ال راسععة وىل ععع د معع  النتععائت أبرة ععام أنَّ العع ور املكسسععي إلدارة        

ث وتوصععلت العالقععات العامععة بالنسعع ة ملععونفي العالقععات العامععة والصععحفيني  ععو دور النشععر    

ال راسة وىل أن أاار أنشاة العالقات العامة ممارسة  عي أنشعاة اسعتر ال الوةعود وتنظعيم      

 الزيارات ووقامة ا فالتث وأقلها ممارسة أنشاة قياس الرأي العام.

حيعع   عع ةت ال راسععة وىل التعععرف علععى دور العالقععات العامععة يف    م( 2010دراسععة اجلععابر )

هرت نتائت ال راسة املي انية م ه افاًة العالقعات العامعة   مكسسات التعليم العالي حي  أن

يف حععال تععوةرت هلععاث الكععوادر املك لععة وامل ربععة ووسععائل االتصععال املناسعع ةث يف أداً دور ععا    

اعععإدارة تعععكثر وتتعععأثر ب عععاقي اإلدارات يف املنظمعععة اكعععلث باإلتعععاةة وىل اونهعععا  نعععل  

ها أخذت مكانها الصحيل يف  يكعل  املنظمة الكاري م  املشاال الترلي ية يف حال اون

 املنظمة.

  ةت  ذه ال راسة وىل التعرف علعى واقع  دائعرة العالقعات العامعة      م( 2010دراسة ا  ي  )

يف اجلامعة ا ردنية م  خعالل تريعيم النشعاطات وااع مات الع  ترع مها الع ائرة هلعمث وقع           

وجهة نظر الال عة بشعكل ععام     توصلت ال راسة وىل أن ترييم أداً دائرة العالقات العامة م 

 واا مات وا نشاة ال  تر مها ق  جاًت ب رجة منخفضة.
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ته ف  ذه ال راسة وىل معرةة ال ور الذي تروم به العالقات العامة م( 2011دراسة دراغمه )

ال راسععة وىل أنَّ  نععاك ترصععري ا يف  الال ععةث أنهععرتيف اجلامعععات الفلسععاينية  ععاه  هععور 

ت العامة يف اجلامعات الفلساينية الن صورة ولابية لع ه الال عة املسعجلني    ودارات العالقا

واسععتراا  طل ععة الاانويععة العامععة لل راسععة ةيهععاث وأيض ععا الترصععري يف نععواحي التواصععل معع        

 اارلني ع  الوسائل املختلفة.

امعة  ته ف  ذه ال راسعة وىل التععرف علعى واقع  ودارة العالقعات الع     م( 2011دراسة شرباتي )

يف اجلامععععات الفلسعععاينية وأنهعععرت النتعععائت أنَّعععه ال توجععع  ةعععروق ذات داللعععة وحصعععائية يف     

ا ا ععات املععونفني لععو واقعع  ودارة العالقععات العامععة تعععزه وىل املععتفريات )اجلععنطث العمععرث  

سنوات اا ة( يف حني بينت النتائت وجود اختالةات يف آراً العينة لعو الع ائرة يف التنسعين    

 تم  احمللي وذلك باختالف املك ل العلمي وع د ال ورات الت ري ية.م  ال

تهع ف وىل معرةعة ا ا ععات معونفي العالقعات العامعة باجلامعععات      م( 2013دراسعة اايعاط )  

% معع  التمعع  ال راسععة ال وملععون  75.69السعععودية لععو التعع ريلث خلصععت ال راسععة وىل أنَّ  

% مععنهم سعع ن هلععم ممارسععة الونععائي  46.52عامععةث ومك لىلععا علمي ععا يف اإلعععالم أو العالقععات ال 

اإلعالميعة أو أنشععاة تتعلعن بالعالقععات العامعة ق ععل التحعاقهم بالونيفيععة ا اليعةث واتضععل أنَّ      

 % م  التم  ال راسة ق  حصلوا على دورات ت ري ية بصفة عامة.  81.94

 ثانياىلم دراسات ع  عمل املرأة والعوامل املكثرة عليهام

تهعع ف ال راسععة وىل التعععرف علععى املعوقععات العع  تواجههععا املععرأة      م( 2000)دراسععة حلععواني  

ال راسعة وىل الموععة مع  النتعائت أبرة عام       املختلفةث توصعلت العاملة يف الرااعات الونيفية 

أنَّ الموعععة معع  املعوقععات العع  تعععاني منهععا النسععاً العععامالت منهععا مععا  ععو مععرت ا بالرجععل      

 ا  و متعلن ب يةة العمل ال اخلية.املسكول يف جهة العمل ومنها م

ته ف  ذه ال راسة وىل وبراة م ه تاللم نظام ال وام مع  ط يععة   م( 2001دراسة الشماسي )

املرأة العاملةث توصلت ال راسة وىل الموعة م  النتائت أ مهام أننَّ غال ية أةراد العينة تواةعن  

غعععري مالئعععم لا يعتهعععا ونروةهعععا   علعععى أنَّ نظعععام الععع وام املا عععن حالي عععا علعععى املعععرأة العاملعععة  

ومسععكولياتها ويعتعع  نظععام عمععل طويععل ي ععع  ا ةعع ة طويلععة ععع  املنزلععوأنَّ  فععيض سععاعات     

 ال وام املالي يسا م يف رة  أداً املرأة العاملة وةيادة ونتاجيتها.
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ته ف  ذه ال راسة وىل ولرعاً الضعوً علعى عمعل املعرأة يف العال       م( 2001دراسة اعكي )

ال راسعة وىل الموععة مع  النتعائت اعان أبرة عا أنَّ        عليعهث توصعلت  والعوامل املعكثرة  اإلداري 

عمل املرأة اإلداري يعاني م  بعض العر ات والصعا  و ي مريع ة بأيفعاط ونيفيعة مجع دةث     

و نععاك صعععوبات أسععرية واجتماعيععة اععتم عليهععا االلتحععاق بونععائي مجعع دة باإلتععاةة وىل       

 أطفاهلا.واج اتها لو أسرتها ورعاية 

 عع ةت ال راسععة التعععرف وىل عمععل الزوجععة وأثععره علععى أوتععاعها   م( 2005دراسععة املعمععري )

  عي  أ م ال واة  اروج املرأة للعمل خعارج منزهلعا   نتائت منها أنا سريةث وأنهرت ال راسة 

العع واة  االقتصععادية العع  تتماععل رةعع  املسععتوه االقتصععادي ليفسععرةث والرغ ععة يف مشععاراة     

ية حاجات ا بناً املاديةث أما ةيمعا يتعلعن بااثعار االجتماعيعة لعمعل الزوجعة ةهنعاك        الزوج وتل 

ما  و ولابي مال أن العمل أثر على حياتهعاث وأنَّ العمعل أاسع ها املهعارة والرع رة علعى حعل        

 املشكالت ا سرية وتفهمها.  

رأة السععودية  تتمحور  ذه ال راسة حول التعرف على واق  عمعل املع  م( 2006دراسة ا مي  )

يف الععال نظععم املعلومععات اإلداريععة يف الراععاة العععامث توصععلت ال راسععة وىل ععع د معع  النتععائت   

أبرة ا أنَّ النساً نادر ا ما يرم  باملهام ا اار  صص ا يف الال نظم املعلومعات ويكتفعون   

ة ةرا بإدخال ال ياناتث اشفت ال راسة وىل وجود عع د مع  املشعكالت الع  تواجعه املعرأ      

 السعودية يف الال نظم املعلوماتث  

تهعع ف  ععذه ال راسععة وىل معرةععة أ ععم مجعع دات تععفوط ال يةععة   م( 2006دراسععة الرحاععاني )

الفيزيريعة الع  تعكثر علعى أداً املعرأة السعععودية العاملعة  دوار عاث أ عم النتعائت الع  توصععلت           

ملعرأة السععودية يف   وليها ال راسة  ي وجود الموعة م  الضعفوط االجتماعيعة الع  تعع ض ا    

أداً أدوار ا االجتماعية املمالة يف دور ا ازوجة وأم دور ا م  ا بناً والوال ي  والزميالت 

 وم  الاال ات ومشااله .

ته ف  ذه ال راسة وىل التعرف على دور املرأة السعودية يف التنمية م( 2008دراسة بو علي )

عمعل املعرأة السععودية يف اقتصعاد ا سعرة ومعا       االقتصادية والاالت العمعل املتاحعة هلعاث وأثعر     

تأثري ذلك على مستوه رةاه ا سرة السعوديةث توصلت ال راسة وىل الموعة مع  النتعائت مع     
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أ مهام أنَّ  ناك ترورة لزيادة عمل املرأة لتحرين التواةن يف سوق العمعلث تع ني وجعود عع د     

 عودي احملاةظ.م  السل يات واإللابيات لعمل املرأة يف التم  الس

تهع ف  عذه ال راسعة وىل معرةعة مع ه وق عال املعرأة السععودية علعى          م( 2008دراسة الرشعي  ) 

العمععل يف الراععاة ااععا ث توصععلت ال راسععة وىل الع يعع  معع  النتععائت أ مهععام أنَّ الفال يععة          

العظمععى معع  ال احاععات ععع  عمععل يفضععل  العمععل يف الراععاة العععامث لكعع  يف حالععة ععع م            

 صول على عمل يف الرااة العام ير ل  العمل بالرااة ااا .مكنه  م  ا 

 ع ةت  ععذه ال راسعة وىل تسععليا الضعوً علععى واقع  عمععل املععرأة يف     م( 2009دراسعة الرتيععن ) 

الرااة املصريفث وأسفرت ال راسة ع  الع ي  م  النتائت اان أبرة عا أنَّ الصععوبات الع     

 عا سعاعات الع وام املتواصعلة دون وجعود ةع ة       تواجه املرأة يف الرااة املصريف اان مع  أبرة 

راحة رمسيةث والتعامل م  شرائل خمتلفة م  العميالتث وجود اختالف يف واقع  عمعل املعرأة    

 باختالف العمر وا الة االجتماعية واملك ل.

  ةت  ذه ال راسة وىل التععرف وىل أااعر املعوقعات شعيوع ا والع       م( 2009دراسة الرقل )

ة املععرأة للسععلوك الريععادي يف مكسسععات التعلععيم العععالي مبحاةظععة غععزةث      اععول دون ممارسعع 

توصلت ال راسة وىل ع ة نتائت اان مع  أبرة عام أنَّ أااعر املعوقعات الع  عع  عنهعا أةعراد         

عينة ال راسة  ي الال املعوقات االجتماعيةث تلتها املعوقعات السياسعيةث واانعت املعوقعات     

الشخصية يف املرت ة ا خرية.

 ععع ةت  عععذه ال راسعععة وىل التوصعععل وىل ا يععع  املشعععكالت      م( 2010اسعععة السععع يعي ) در

االجتماعية ال  تواجه املرأة السعودية العاملة يف بيةة العمعل املخعتلاث توصعلت ال راسعة وىل     

نتعععائت مععع  أ مهعععا أن التمييعععز بعععني النسعععاً والرجعععال يف ال قيعععات الونيفيعععة يف بيةعععة العمعععل  

ة الوشععاية بععني العععامالت يف بيةععة العمععل املختلاععةث باإلتععاةة وىل    املختلاععةث وانتشععار نععا ر 

 تعي العالقات االجتماعية بني النساً العامالت خارج الال العمل.

تراععز  عععذه ال راسععة علععى معوقعععات عمععل املععرأة السععععودية يف      م( 2012دراسععة اجلعع ريي )  

أ ععم املعوقععات  املستشععفيات اااصععةث وأسععفرت ال راسععة ععع  ععع د معع  النتععائت أبرة ععام أنَّ    

االقتصععادية لعمععل املععرأة يف املستشععفيات اااصععة  ععو صعععوبة املواصععالت والتكلفععة العاليععة   

 هلاث وتعي الراتل الذي تتراتاه يف املستشفيات.
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  ةت  ذه ال راسة وىل التعرف على م ه انتشعار نعا رة االحع اق    م( 2012دراسة اجلمل )

السععلاة الوطنيععة الفلسععاينية يف قاععاة غععزةث  العونيفي لعع ه النسععاً العععامالت يف مكسسععات 

ومعع  أ ععم النتععائت العع  توصععلت وليهععا ال راسععةم ععع م وجععود ةععروق ذات داللععة وحصععائية يف       

استجابة امل حوثعات تععزه وىل اعل مع  مكعان العمعلث العمعرث ا العة االجتماعيعةث املك عل           

ةععروق بالنسعع ة ملععتفري العلمععيث معع ة ااعع ةث املوقعع  علععى السععلم الععونيفيث ةيمععا تعع ني وجععود  

 املوق  على السلم الونيفي على بع  اإلعاة الشخصي.

تسعى ال راسة وىل ترصي ا ا عات الاال عات اجلامعيعات لعو عمعل      م( 2012دراسة الزي  )

املرأة السعودية يف بعض الاالت اإلعالمث أسعفرت ال راسعة عع  نتعائت مع  أ مهعا أنَّ نصعي        

مذيعععة يف اإلذاعععةث والنصععي املت رععي منرسععمث بععني الر ععول أةععراد العينععة ال ير لععون العمععل ا

وااخر م  ع م التأا ث اما اتضل وجود عالقة بني ا ا ات امل حوثات لو عمعل املعرأة   

 السعودية يف اإلذاعة والتلفزيون وبني بعض املتفريات الشخصية واالجتماعية هل .

ى أنععواة الضععفوط التنظيميععة  تهعع ف  ععذه ال راسععة وىل التعععرف علعع  م( 2012دراسععة الفريععر )

واالجتماعيععةث العع  تتعععرض هلععا املععرأة العاملععة يف الراععاة ااععا ث والتعععرف علععى آثار ععا        

وا ساليل ال  تلجأ وليها املرأة للتخفيي م  تفوط العمعلث توصعلت ال راسعة وىلم أنَّ أ عم     

دلععت امععا  ياملععادأنععواة الضععفوط التنظيميععة العع  تتعععرض هلععا العععامالت تتماععل يف العائعع       

النتائت على أن أ م الضفوط االجتماعية الع  تتععرض هلعا الععامالت تتماعل يف تععارض مهعام        

العمععل معع  املهععام ا سععريةث ويليععه معع  حيعع  ا  ميععة نظععرة التمعع  لعمععل املععرأة يف الراععاة       

 ااا .

ارسة ته ف ال راسة للتعرف على املعوقات ال  تواجه النساً يف ممم( 2013دراسة باجني  )

مهنة احملاس ة واملراجعة يف اململكة العربية السعوديةث توصلت ال راسة اىل أنَّ أبرة العوائعن  

ال  تواجه النساً يف ممارسة مهنة احملاس ة واملراجعةث تتماَّل يف العوائعن املرت اعة بالعوامعل    

اور واإلنعااث  االقتصاديةث يليها العوامل االجتماعيعةث ةالعوامعل املرت اعة بعالتمييز بعني العذ      

 ويف املرت ة ا خرية تأتي العوائن املرت اة بالتأ يل العلمي والعملي.

سعععت  ععذه ال راسععة وىل التعععرف علععى الواقعع  االجتمععاعي واملهعع   م( 2013دراسععة ا ربععي )

ل عالميععة السعععودية العع  تعمععل يف الععال اإلعالمععيث يف بيةععة خمتلاععة أو شعع ه خمتلاععة          
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تلفزيون( يف م ينة الرياض وج ة وال مامث توصلت ال راسعة وىل عع ة   )الصحاةة واإلذاعة وال

نتائت منها أنَّ أ م دواة  عمل اإلعالمية يف ال يةة املختلاة تأايع  العذات أولىلعاث ثعم التععرف      

 على الشخصيات اهلامة يف التم ث ثم الشهرة والتميز ع  العامالت يف الاالت ا خره.

 ذه ال ارسة وىل معرةة م ه وعي املرأة العاملة يف الرااة    ةتم( 2013دراسة الشمري )

ااا  حبروقها اااصة يف نظام العمل السعوديث  واانت أ م النتائت ال  توصلت وليها 

ال راسععة أنَّ مععا يزيعع  علععى نصععي أةععراد عينععة ال راسععة  اطلععع  علععى نظععام العمععل السعععودي    

يعملع  يف  يع  العاالت الع  تتفعن مع        ا الي و نعاك وععي لع ه الععامالت يف حعاه  بعأن       

ط يعته ث بينما  ناك وعي متوسا ل ه العامالت يف حره  بأن  نع  تشعفيله  يف ا عمعال    

ااارة والضارة بالصحةث وال لوة تشعفيله  أثنعاً ةع ة الليعلث واعذلك مع  حرهع  وجعود         

 أماا  للراحة يف مرر العمل.

 ات العامةمثالا ام املرأة املختصة يف الال العالق

تهع ف  عذه ال راسعة وىل    ( )ورللعي دراسة مور وتعو  

ويضاح  ربة املرأة ااسعيوية العاملعة يف العالقعات العامعةث والنظعرة ااسعيوية لعمعل املعرأة يف         

العالقات العامةث والصعوبات والعر ات ال  تواجههاث وايفيعة ترتيعل ا دوار واملسعكوليات    

وىل أن  نعاك ةروقىلعا بعني الرجعل واملعرأة ةيمعا يتعلعن باملهعام         توصعلت ال راسعة    ة عليهعاث  الواج

املسن ة هلما يف عمل العالقات العامةث ومالعت أبعرة تلعك الفعروق يف أنَّ املعرأة تكلعي غال  عا        

 مبهام التواصل م  وسائل اإلعالم. 

اسعة أسععلو   اسعتخ مت  ععذه ال ر (م دراسعة ألعع وري وتعوا )  

املسعل الكمععي والموعععات ال ايععز النععوعي ل راسععة تصععورات ا سععاليل الريععادةث أشععارت  

 الاعرق الترلي يعة   اع ي  اتعاج وىل  العامعة  العال العالقعات   يف اليومريادة أن النتائت ال راسة

 اتكوي  عالقة جي ة م  املونفني م  خالل تعزيز قيمة النفوس.

 دراسعة أسع ا  النمعو  عع اد النسعاً وا فعاض         ةت وىل( دراسة سيم  )

نتعائت ال راسعة أن    الفربية أنهعرت أس اليا -الع د للرجال تم  العالقات العامة يف بريا 

م  وحصاًات متسرة يف  يع  الفةعات الع  العها      3م1ع د النساً يفوق ع د الرجال بنحو 
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عامة ا كومة  م م  اإلنعااث  % م  ممارسي العالقات ال71االستاالةث ةعلى س يل املاال 

 %.75بينما يف الرااعات اااصة ارتفعت النس ة وىل 

 حععول موقعع   العوامععل الع يعع ة  توصععلت ال راسععة وىل أن  دراسععة جيععنط ) 

 يتعلعن ا معر   عنع ما اجلنسعني  تتفلعل علعى   الا رعةث والععرقث ا (   ) االجتماعي العام املوني

 بني العمل وا يعاة التفاوت بني اجلنسنيث والتواةن توجيهث ووالث والعالقات أساليل الريادةب

 لل قيعععات الرجعععال وىل تفضعععيلالرجعععال مععع  النسعععاً و  ث و يعععل اعععل تعزيعععزوال والتونيعععي

بعني   يف ا دوار الرياديعة  بعني الرجعل واملعرأة    تفاوتالتونييث ويره امل حوثني م  ع م وجود و

 املستويات.   والنساً م   ي  الرجال

تناولععت ال راسععة واقعع  العالقععات العامععة يف الراععاة النسععائي يف    م( 2009 بيخي )دراسععة العع

% مع  ودارات  66اململكةث وق  توصلت ال راسة وىل ع د مع  النتعائت أبرة عام أن أااعر مع       

العالقعععات العامعععة النسعععائية وأقسعععامها تعععرت ا م اشعععرة بعععرأس اهلعععرم يف املكسسعععة أو أحععع      

ملونفععات يف  ععذا الراععاة يعملعع  يف ةععروة ععع  أقسععام   الععواالً بهععاث وأن أااععر معع  ثلعع  ا  

 رجاليةث و و ما يع  أن  ذه ا قسام يف معظمها تتلرى التوجيهات م  ودارات يهيم  عليها.

تهع ف  عذه ال راسعة وىل    ( دراسعة ةر عوة  وآرتعز)   

 ثمعع  الععذاور واإلنععااالتعععرف علععى التصععورات املختلفععة لعع ه املهنععيني يف العالقععات العامععة  

ذات  معظععم دول أوروبععا يف العالقععات العامععةيف  املهنيععات اإلنععاا ال راسععة أنَّ وأنهععرت نتععائت

يف  والتخاعيا االسع اتيجي   صعن  الرعرار   علعى  الرجعال  م  أقل تأثري يه  ل التنظيمي النفوذ

تعامععل معع   ث وأنَّ غال يععة مهععام املععرأة يف الععال العالقععات العامععة مجصععورة علععى ال   منظمععاتهم

 وسائل اإلعالم االجتماعي والش كات االجتماعية ا  ياة باملرارنة م  نظرائهم الرجال.

والنظعر  العالقات العامعة    ةت وىل ةهم( دراسة ساتريا )

 بنشعاط  تاعور  ا رعل العذي   يف العالقعات العامعة   ممارسيواستكشاف نظرة امهنةث  وليها

 العالقععات العامععة  ُيْنظععر وىلأنَّ غال  ععا مععا  النتععائتم  وأنهععرتث العععامل اععارية معع   يف أجععزاً

االجتماعيععععة العوامععععل التارخييععععة و بسعععع ل النسععععاً أااععععر معععع  الرجععععال  تناسععععل امهنععععة

العامعةث  عذه   يف العال العالقعات    مصورة هلع َّ مسع رىلا   مفا يم بس لواالقتصاديةث واذلك 
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للنسعاً يف روسعياث رغعم     امهنعة  العامعة العالقعات   تشعكل  بالفععل علعى   ق  تساع  الفكرة

 ح اثة الال العالقات العامة ةيها.

 التعلين على ال راسات السابرةم

الحظععت ال احاععة معع  خععالل االطععالة علععى ال راسععات السععابرة نعع رة ال راسععات املتخصصععة      

بشكل مج د مبوتوة دراستهاث وق  وج ت أن أغلل ال راسات ال ترع   مع  املوتعوة وال    

وصفها باملراربات ال حاية حي  ترع   مع  ال راسعة ا اليعة مع  حيع  املوتعوة        مبا  ك  

الععععام ةرعععاث راعععزت غال يعععة ال حعععوا علعععى اسعععتخ م املعععنهت املسعععحي الوصعععفي وا داة         

املسععتخ مة يف اإلجابععة علععى أ عع اف ال راسععة وتسععالالتها  ععي االسععت انةث وتععره ال احاععة أنَّ   

 ل ما يليم ال راسة  تلي ع   ذه ال راسات م  خال

اعتم ت غال ية ال راسات السابرة على دراسة ونيفعة العالقعات العامعة بشعكل ععام ومل      -

تراز على جانل املرأة يف اجلامعات.

تناوهلعا ل يةعة خمتلفعة حيع  تراعز  ععذه ال ارسعة علعى العوامعل املعكثرة يف ممارسعة املععرأة           -

للعالقات العامة يف اجلامعات السعودية.

ام بأن ال راسات العربيَّة الةالت قليلة يف الاالت ممارسة العالقعات   ك  الرول بشكل ع

ً  يف اجلامععات أو          العامة يف اجلامعة ونعادرة يف دراسعة ممارسعة العالقعات العامعة للمعرأة سعوا

غري ععا معع  ال راسععاتث ةهععي تعع رس ممارسععة العالقععات العامععة بشععكل عععام وال تعتعع  املععرأة  

 اعينة أساسية.

ال راسععات السععابرة يف صععياغة مشععكلة ال راسععة وأ عع اةها ووتعع     مععت االسععتفادة معع 

التسعالالت معع  خععالل اسعترراً بعععض النتععائت والتوصععياتث واناالقىلعا معع  نتععائت ال ععاحاني يف    

ال راسات السابرةث ةر  ت لورت املشكلة ال حاية يف ذ   ال احاةث وعزمت على وخضعاعها  

لل راسة وال ح .

 حدود الدراسة:
 وعيةما  ود املوت

يرتصععر  ععذا ال حعع  علععى دراسععة ممارسععة املععرأة للعالقععات العامععةث والتعععرف علععى أبععرة    

 العوامل املكثرة عليها يف اجلامعات السعودية.
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 العوامل املكثرة يف ممارسة املرأة للعالقات العامة باجلامعات السعودية يف الرياض
 دراسة مسحية

 ا  ود املكانيةم

تتنعاول  ععذه ال راسععة أسععلو  ا صععر الشعامل علععى  يعع  مونفععات العالقععات العامععة يف   

 نحو التاليماجلامعات السعودية مب ينة الرياض و ي على ال

 أوالىلم اجلامعات ا كوميةم

جامعة ا مرية نورة بنت ع   الرمح . .1

جامعة اإلمام مجم  ب  سعود اإلسالمية..2

اجلامعة السعودية اإللك ونية..3

جامعة امللك سعود..4

جامعة امللك سعود للعلوم الصحية..5

 ثانياىلم اجلامعات ا  ليةم

جامعة ا مري سلاان..1

جامعة الفيصل..2

اليمامة. جامعة.3

جامعة دار العلوم..4

جامعة نايي للعلوم ا منية..5

وذلععك لتععوةر العينععة املععراد دراسععتها و عع  ممارسععات العالقععات العامععة يف تلععك اجلامعععات   

حيعع  تتععوةر يف اععل مععنهم وحعع ة متكاملععة أو قسععم للعالقععات العامععة تتخلععي حبسععل نععوة     

ة ال م  اجلامعاتث ونوعهعا مع    اهليكلة التنظيمية والتسلسل اإلداري هلاث وباختالف نشأ

حي  اونها حكومية وأ ليةث املوارد ال شعريةث الخعتالف حجعم العمعل يف اعل منظومعةث       

وق  مت است عاد جامعة نايي للعلوم ا منية م  تعوةر قسعم نسعائي وال وأنعه بعع  ةيعارة ال احاعة        

 هلم اتضل ع م وجود قسم عالقات عامة نسائي.

 ا  ود الزمانيةم

 م.  2015-م2014 ع / 1436- ع1435اسة يف العام ال راسي اجلامعي تنفيذ ال ر

 ا  ود ال شريةم
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 تشمل ال راسة ممارسات العالقات العامة يف اجلامعات السعودية ال  ماله ال راسة.

 )م يرة( وح ة /قسم العالقات العامة..1

 )سكرترية( م يرة وح ة /قسم العالقات العامة..2

 ات العامة.)منسرة( وح ة /قسم العالق.3

)مشرةة( عالقات عامة..4

)مونفة( عالقات عامة..5

)أخصائية( عالقات عامة..6

)مسكولة( عالقات عامة..7

 نوع الدراسة:
تععع   ععذه ال راسععة معع  ال راسععات الكيفيععة العع  ُتعنععى بععاملعنى وبكيفيععة ةهععم النععاس        

 عل  عكالً   ليفشياًث و ي تره ا نشاة اإلنسعانية نتعاج للمععاني والرمعوة الع  تسعتخ م مع  ق       

الناسث و عي ُتعنعى بالسعلوك بوصعفه يفوذج عاث ةعال ايز يف النظعام وا نشعاة االجتماعيعة          

مال الاروس والعالقاتث وبالاريرة الع  يعع  عنهعا سعواً مع  خعالل مععايري الاراةعة أو نعوة          

 (.25مث  2002اللفة املستخ مة )العويفث 

 منهج الدراسة:
ي الععذي يععع  معع  أ ععم املنععا ت املسععتخ مة يف      تعتمعع   ععذه ال راسععة علععى املععنهت املسععح     

( باالعتمععاد علععى وجععراً 109مث  2009ال راسعات اإلعالميععة وأاار ععا شععيوعاىلث )ةغيععلث  

مرابالت مرازة م  املونفات يف أقسام وأجهعزة العالقعات العامعة يف اجلامععات السععوديةث      

 اأداة جلم  ال يانات.

 مجتمع الدراسة وعينتها:
ي  النساً السعوديات العامالت يف العال العالقعات العامعة بكعل     التم  ال راسة  و  

مونفة(ث أما عينة ال راسة ةه  مونفات العالقات العامة  334اجلامعات السعودية )ع د  

يف اإلدارات العامة أو اإلدارات الرئيسية للجامعات السعودية يف م ينة الريعاض )بلعع عع د      

 م  ال ح  الكلي.% م  الت22.4مونفة( بنس ة بلفت  85
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 العوامل املكثرة يف ممارسة املرأة للعالقات العامة باجلامعات السعودية يف الرياض
 دراسة مسحية

 ومت اختيار  ذه العينة بأسلو  ا صر الشامل و ي عينة عم ية ليفس ا  التاليةم

باعت عععار أنَّ م ينعععة الريعععاض عاصعععمة اململكعععة العربيعععة ويوجععع  بهعععا أ عععم اجلامععععات          .1

ا كومية وا  لية.

أنَّ  ذه اجلامعات بها ودارات نسائية  قسام العالقات العامة. .2

صعوبة الوصول وىل ال مونفات العالقات العامة يف اإلدارات املختلفة أو الكليات. .3

أسلو  الموعات النراش املراز ال يتالل الوصول وىل أع اد ا رية م  امل حوثات. .4

 أدوات جمع البيانات:
اعتم ت ال احاة يف اجلزً النظري م  ال ح  على    ال يانات ومعلومات مستم ة مع   

علمععي املععرت ا مبوتعوة ال راسععةث املتمانَّععل يف ا حبعاا وال راسععات املتخصصععة مبععا   اإلنتعاج ال 

ةيهععا ال راسععات السععابرة وغري ععاث وتونيفهععا مبععا ورععن الفائعع ة منععهث ومبععا خيعع م أ عع اف    

 ال ح .

تعتمع  ال راسععة يف جزئهعا امليعع اني علععى  ع  ال يانععات علععى أسعلو  الموعععات النرععاش     

مععا يعرةهععا اروجععر بأنَّهععا "املناقشععة املخاععا هلععا بعنايععة  املراععز اععأداة ايفيععةث و ععي ا

واملصممة للحصول على ودرااعات متعع دة يف موتعوة مجع د يف جعو وبيةعة مسعاملة" وتسعمى         

بالموعععة املراةععزة )أو ال كريَّععة(. و ععي مناقشععة يف الموعععة صععفرية يوجههععا قائعع  معع رَّ .      

ً       ُتستخ م للتععرَّف أااعر علعى ااراً حعول موتعوة مععيَّ ث       وتوجيعه التحعرَّك املسعتر ليث بنعا

( 10-6(ث ةهي مناقشة تواصلية غري رمسية ينخرط بها م  )192ث  2009عليه )ةغيلث 

أةراد بفرض تولي  و   معلومعات نوعيعة حعول موتعوة حباعي  عو يف غايعة التح يع  بريعادة          

ر م ميسععر ةعَّععال ُجععل  مععه افيععز ا ةععراد للتععع ري ومبالععن حععريتهم ععع  أةكععار م ومشععاع  

 (.9  مث2002ومكنونات نفوسهم )حسننيث 

تسته ف مرابالت الموعة املراعزة ا صعول علعى أجوبعة تسعالالت ال راسعة  لتحريعن        

 عع ف ال راسععة ا ساسععي و ععو معرةععة العوامععل املععكثرة يف ممارسععة املععرأة للعالقععات العامععة       

 باجلامعات السعوديةث وما  و ا ثر امل تل على  ذه العوامل.   
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مت تصميم ا داة بع  االطالة على الع يع  مع  رسعائل املاجسعتري والع اتوراه وال حعوا       وق  

 العلمية احملكةمةث وتاةة وىل االطالة على أدبيات العالقات العامة واالستفادة منها.

 اخت ارات الص ق والا اتم

تععع  المععة الصعع قم " ععو معع ه قعع رة املريععاس علععى قيععاس مععا وتعع  لرياسععهث ويتالععل    

(ث  وم  أجل التأا  مع   80  مث2009التام ع م وجود خاأ يف املرياس")ةغيلث الص ق 

صععع ق احملعععاور الرئيسعععية للنرعععاش قامعععت ال احاعععة باسعععتخ ام الصععع ق املضعععمون )الصععع ق     

الظا ري أو ص ق احملكمني(ث الذي يروم على الترييم الذاتي املنعتظم ملع ه تعع ري مضعمون     

  وععع اد احملععاور الرئيسععية للنرععاش املراععز وبنععاً املريععاس ععع  اهلعع ف منععهث بععع  االنتهععاً معع

ةرراتهاث مت عرتها على مشرف الرسالةث مت ععرض ا سعةلة يف صعورتها ا وليعة علعى عع د       

معع  احملكمععني معع  ذوي االختصععا  وااعع ة معع  أعضععاً  يةععة التعع ريط بأقسععام اإلعععالم     

 اف ال راسعة  باجلامعات السعوديةث ومت توجيه خاا  للمحكمني موتل بعه مشعكلة وأ ع   

 به فم

التأا  م  اول مجاور النراش املراز وتفايتها  ي  نراط ال راسة..1

 التأا  م  سالمة صياغة ا سةلة وةرراتها ووتوحها وع م تكرار ا..2

     ً ويف توً التوجيهات ال  أب ا ا احملكمون قامت ال احاة بإجراً التعع يالت الالةمعة سعوا

 رات.بتع يل الصياغة أو حذف بعض الع ا

 نتائج الدراسة 
 وجابات أسةلة الموعات املرازةم

قامت ال احاة باستخ ام أداة الموعات املرازة م  خالل طرح ع د مع  ا سعةلة املراعزة    

حلرععة نرععاشث  12علععى شععروة معع  املونفععات يف اععل جامعععةث حيعع  عرعع ت ال احاععة ععع د   

اسعتفرقت املرابلعة مع ة     مشعاراةث  12وىل  3تراوح عع د املشعاراات يف اعل حلرعة معا بعني       

ساعة ترري  اث حي  تنوعت استجابات املونفات وتععاونه  مع  جامععة  خعره ت ع عا للسياسعة       

والتنظعيم اإلداري العذي تت ععهث واختلفعت نوعيعة اإلجابعات املر معة مع  املونفعة ورجع  صعع ه           

 ا سةلة حبسل الظروف احملياة بكل منها.
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 العوامل املكثرة يف ممارسة املرأة للعالقات العامة باجلامعات السعودية يف الرياض
 دراسة مسحية

 لعالقات العامة يف اجلامعات السعوديةالعوامل املكثرة على ممارسة املرأة ل

 تلي العوامل املكثرة علعى ممارسعة املعرأة للعالقعات العامعة يف اجلامععات السععودية حبسعل         

ال يةة والظعروف املصعاح ة للعمعلث وحبسعل رأي امل حوثعات يف الموععات النرعاش املراعزة         

قعات العامعة يف اجلامععاتث    استنتجت ال احاة أبعرة العوامعل املعكثرة علعى ممارسعة املعرأة للعال      

( تلخيصعاىل   عم العوامعل املعكثرة يف عمعل املعرأة يف أجهعزة العالقععات        1ويوتعل اجلع ول رقعم )   

العامععععة باجلامعععععات السعععععودية اتلخععععيص مراععععز ليفةكععععار العععع  تضععععمنتها نراشععععات    

 .املشاراات يف  ذه ال راسةث يلي ذلك استعراض العوامل بشيً م  التفصيل

 ة أ م العوامل املكثرة يف عمل املرأة يف أجهزة العالقات العامة باجلامعات السعودية( قائم1ج ول رقم )

 تفاوت مستويات ال خل الشهري ملونفات أجهزة العالقات العامة يف اجلامعات السعودية. -1 العوامل االقتصادية

 ات السعودية.قلة املكاةآت وا واةز املادية ال  اصل عليها مونفات العالقات العامة يف اجلامع -2

 ترنني امليزانية احمل دة  جهزة العالقات العامةث ومج ودية بنود الصرف. -3

العوامل التشريعية 

 والنظامية

 دعم سياسة اململكة العربية السعودية ملفهوم عمل املرأة يف الال العالقات العامة. -1

امعععة واإلععععالم يف اجلامععععات اةتتعععاح الع يععع  مععع  الععع امت ال راسعععية بشعععتى املراحعععل يف العععال العالقعععات الع  -2

 السعودية.

 اختالف ساعات العملث وخارج أوقات ال وام الرمسي. -3

 الصورة النماية والنظرة االجتماعية للمرأة ال  تعمل يف الال العالقات العامة. -1 العوامل االجتماعية

  ا الة االجتماعية وتأثري االرت اطات ا سرية والتمعية ملونفة العالقات العامة. -2

 توةر املواصالت. -3

 مالئمة ونيفة العالقات العامة للمرأة م  النواحي النفسية. -1 العوامل النفسية

 اث ات الذات والرتا الونيفي. -2

 تفوط ا عمال. -3

العوامل التعليمة 

 والاراةية

 التخصص يف الال العالقات العامة أو اإلعالم. -1

 املستوىل التعليمية ملونفة العالقات العامة. -2

 لونيفيث ووتران اللفات.الت ريل ا -3

 موق  جهاة العالقات العامة يف اجلامعة. -1 العوامل اإلدارية

 االرت اط اإلداري جلهاة العالقات العامة. -2

 املستوه اإلداري جلهاة العالقات العامة. -3
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العوامععل التشععريعية والنظاميععة املععكثرة علععى عمععل املععرأة يف أجهععزة العالقععات العامععة داخععل   

 اجلامعة

امل حوثععات علععى أنَّ سياسععة اململكععة تعع عم مفهععوم عمععل املععرأة يف ااةععة الرااعععات    اتفرععت 

ومنها الال العالقات العامةث ةكل ودارة نسائية يوج  ةيها مكتل عالقات عامعةث لكع    

"العالقات العامة" يف اململكة العربية السعودية يع ُّ مصالح ا ح يا ا بالنس ة للرجل ةكيي 

%(ث بينمعا  96.4لعل عينعة ال راسعة  ع َّ "سععوديات" بنسع ة مةويعة بلفعت )        به بالنس ة للمرأة! غا

%( ةرا م  عينة ال راسة غري سععودياتث و عذا يعتع  مكشعر جيع  وةعَّعال يعنهض بع ور         3.6)

 املرأة السعودية يف الال العالقات العامة.

 امعةمالعوامل االجتماعية املكثرة على عمل املرأة يف أجهزة العالقات العامة داخل اجل

م  أبرة العوامل االجتماعية اما وصفتها وح ه مفردات العينة النظعرة االجتماعيعة ةنظعرة    

للمععرأة مععا ةالععت سععيةة نوع ععا مععا أو قاصععرة وتأخععذ مسععار    -أو بعععض التمعععات  –التمعع  

التاععوير معع  املسععتر ل بعع اًث وبشععكل عععام ةععإن اجلميعع  متفععن  علععى أن التمعع  لععيط ل يععه  

فهوم العالقات العامةث وط يعة العمعلث ةعالتم  السععودي بشعكل ععام      تصور اامل ع  م

يفتر  ثراةة العمل التفصيليةث وىل أن يعمل ةعرد يف  عذه الونيفعة ةيا لع  علعى ط يععة العمعل        

 ويتعرف على متال اتهث لك  املوتوة وتاج بعض الوقت.

ث خاصععة معع  أةمععة   وتععره بعععض املونفععات أنَّ وجععود ا طفععال يسعع ل عائرىلععا علععى العععامالت      

ااعع مث وععع م وجععود حضععانات أو أمععاا  مهيععأة يضععع  ةيهععا أطفععاهل   وون وجعع نَّ ذلععك       

يكون مكلفاىل مادي ا بشكل غري معرولث مما يكدي وىل ترصري   م  أطفاهل  ويسع ل هلع    

 التوتر.

 العوامل النفسية املكثرة على عمل املرأة يف أجهزة العالقات العامة داخل اجلامعةم

ل جلسات ا وار والنراش اتضل أنَّ ونيفة العالقات العامة حررت هل  وث ات العذات  م  خال

والرتا على الصعي  الشخصي والنفسي وم  خعالل املمارسعة صعرلت شخصعياته  بشعكل      

اعع ريث ةأصعع ح  قععادرات علععى الععتحكم يف االنفعععاالت والسععيارة عليهععاث والتعع ريل علععى  

أو املونفععات داخععل العمععادةث أو حتععى ةيمععا    تعع ا الععنفطث سععواً معع  اجلمهععور ااععارجيث   

 بينه .
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 العوامل التعليمية والاراةية املكثرة على عمل املرأة يف أجهزة العالقات العامة داخل اجلامعةم

تععع ني مععع  النتعععائت أن أعلعععى مك عععل علمعععي ملعظعععم عينعععة ال راسعععة  عععي الشعععهادة اجلامعيعععة        

%( مع  عينعة   14.1مك عل "دبلعوم" بنسع ة )   %(ث ومع  ثعمَّ   67.1"بكالوريوس" بنس ة مةوية بلفت )

%( م  عينعة ال راسعةث بينمعا    10.6ال راسةث أما م  مك لهم العلمي "ماجستري"  الون ةرا )

%( 7.1%( م  عينة ال راسة مك لهم العلمي "أقل م  الاانوية العامة أو ما يعادله"ث ةيمعا ) 8.3)

لنسعع ة للتخصععص يف العالقععات ةرععا معع  عينععة ال راسععة مك لععهم العلمععي "داتععوراه"ث أمععا با 

%( م  عينة ال راسة غري حاصالت علعى مك لىلعا يف العالقعات    82.4العامة أو اإلعالم ت ني أن )

%( ةرا م  عينة ال راسة حصل َّ على مك لىلا يف العالقات العامةث حيع   17.6العامةث ةيما )

%( 3.5الع بلوم"ث بينمعا )  %( م  عينة ال راسة درجة مك لهم يف العالقات العامة  عو " 11.8أنَّ )

%( ةرا م  عينة ال راسة درجعة  2.4م  عينة ال راسة درجة مك لهم "ال كالوريوس"ث ةيما )

%( مع  عينعة ال راسعة ال وملع      82.4مك لهم يف العالقات العامة  و "املاجستري"ث علم ا بعأن ) 

 مك لىلا يف العالقات العامة.  

العالقععات العامععة عمععل مععرن يسععتوعل  يعع    معع  خععالل جلسععات النرععاش تعع ني أنَّ العمععل يف   

ً  أاانت املونفة متخصصة يف اللفة اإلعليزيعة أو العربيعة    التخصصات ويستفي  منهاث سوا

أو يف الترنيععة أو يف الفنععون أو يف اإلدارةث واتععاج بععع  ا املونفععة الراغ ععة بالعمععل وىل دورات  

معع  مونفععة  خععره ة عضععه  هلععا   ت ري يععة وتاويريععة قليلععة لتهيةتهععا للعمععلث وخيتلععي ا ععال  

داةعية للتاوير الذاتي م  خالل الرراًة واالطالة الذاتيث وبعضعه  وعتج  وىل مجاتعرات    

 وورش عمل بسياة امفاتيل للعمل وبع  ا تنالن.

 الرتا ع  مستوه أداً النساً العامالت يف أجهزة العالقات العامة يف اجلامعاتم

%( م  عينة ال راسة "راتيات اىل ح  ما" عع    47.1أن )انرسمت العينة وىل أرب  ةةات حي  

%( م  عينعة ال راسعة ةعع "راتعيات     29.4مستوه أداً جهاة العالقات العامة يف اجلامعةث أما )

%( مع  عينعة ال راسعة     20ج  ا" ع  مسعتوه أداً جهعاة العالقعات العامعة يف اجلامععةث بينمعا )      

%( 2.4العالقعات العامعة يف اجلامععةث ةيمععا )   "مجايع ات" يف وجابعاته  عع  مسعتوه أداً جهعاة      

%( ةرعا "غعري راتعيات مالرىلعا" عع  مسعتوه أداً جهعاة العالقعات         1.2ةرا "غري راتعيات" و) 

 العامة يف اجلامعة.
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أبرة املعوقات واملشكالت ال  تواجهها املرأة العاملة أثناً أداً مهام العالقعات العامعة   

 داخل اجلامعةم

لتنظيم اإلداري والف  داخل أجهزة العالقات العامةممعوقات ومشكالت خاصة با

ع م وت  جهاة العالقات العامة داخل اجلامعات يف املستوه اإلداري املناسل..1

ع م وجود معايري تكفل االختيار الصحيل للعامالت يف أجهزة العالقات العامعة داخعل   .2

اجلامعات.  

 العامة وع م اقتناعها بر راتها. ع م ا تمام اإلدارات العليا يف اجلامعات بالعالقات.3

تعي مشاراة العامالت يف أجهزة العالقات العامة يف عملية ا اذ الررار..4

ععع م تععوةر املععوارد املاليععة  جهععزة العالقععات العامععة بشععكل اععاف ث وا يعع  ميزانيععة    .5

مج دة ال تكفي.

تأخري امليزانية املالوبة   .6

ة النسائية مما أده وىل صعوبة التنسين تضيين الصالحيات على أجهزة العالقات العام.7

للفعاليات واملناس ات.

اإلجراًات اإلدارية طويلةث واارياىل ما و ا تأخري يف املعامالت..8

التأخر يف اإلخ ار ع  وقت الفعاليات وأحياناىل تعارض أوقات املناس ات م  بعضها..9

 العامةم معوقات ومشكالت خاصة بنوعية وط يعة العمل داخل أجهزة العالقات

ت ابية العمعل  ةمهعام مكتعل العالقعات العامعة غعري واتعحةث بعل  تلعي حسعل اجلهعةث            .1

 لع م توةر دليل وجرائي أو تنفيذي تسري عليه.

ساعات العمل ااارجية الاويلة..2

اةدواجيععة العمععل واختالطععه معع  مهععام جهععات أخععرهث ووتعع  مهععام ووسععناد ا وىل مكتععل     .3

 م  مهامه. العالقات العامة و ي با صل ليست

قلة املتخصصات ون رة اارلات يف العالقات العامة.   .4
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 معوقات ومشكالت خاصة باملرأة أثناً أداً مهام العالقات العامة داخل اجلامعةم

ع م مراعاة الفروقات الشخصية بني املونفات..1

ودارة  التفاةل ع  السياسات التنظيمية يف ودارة العالقات العامعة النسعائيةث ومسعاواتها مع     .2

أخره يف اجلامعة.

ع م وجود صالحيات اع ه موالعة للمعرأة العاملعة يف العالقعات العامعةث )التمراعز يف        .3

الرععرارات(ث بععل يععتم اإلبرععاً علععى دور املععرأة مجعع ود ا يف وصعع ار بعععض الرععرارات الصععفرية         

واحمل ودة.

جلامععة أو  صعوبة توةر املواصالتث أو حتى ب ل مواصالت للفعاليات الع  تكعون خعارج ا   .4

 ني شراً االحتياجات.

ع م تر ل بعض العامالت العمل م  الرجال )االختالط(..5

استمرار العمل خارج أوقات ال وام..6

 مناقشة النتائج:
تناولععت  ععذه ال راسععة العوامععل املععكثرة يف ممارسععة املععرأة للعالقععات العامععة باجلامعععات         

وحبسل وجابات املونفات يف الموععات   السعوديةث وما  و ا ثر امل تل على  ذه العواملث

النرععاش املراععز ةععإن العاملععة يف العالقععات العامععة لععل أن يكععون لعع يها ععع د معع  السععمات  

 الشخصية ال  تالئم ونيفة العالقات العامة واإلعالم. 

ولعععل أبععرة العوامععل املععكثرة علععى عمععل املععرأة يف الععال العالقععات العامععة يف اجلامعععات          

وبسكال العينة بشعكل ععام عع      للعالقاتثأثر ال يةة على ممارسة املرأة  السعودية تظهر م 

املعكثرة علعى ممارسعة املععرأة للعالقعات العامعة يف اجلامععات السععوديةث حبسععل        أبعرة العوامعل   

رأي امل حوثات يف الموعات النرعاش املراعزة اسعتنتجت ال احاعة أبعرة العوامعل املعكثرة علعى         

 مة يف اجلامعات و ي على نوعنيمممارسة املرأة للعالقات العا

عوامععل داخليععةم نابعععة معع  داخععل جهععاة العالقععات العامععة نفسععه أبرة ععا نظععرة وا ا ععات    

اإلدارات العليععا جلهععاة العالقععات العامععة النسععائيث ةكلمععا اانععت ا ا ععات اإلدارة العليععا     

لعامعةث مسعتوه   ولابية المعا تعواةرت بيةعة العمعل املناسع ة لعمعل املعرأة يف جهعاة العالقعات ا         
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الع خل واملكاةععآت وا عواةز املاديععة واملعنويععةث تعوةر الصععالحيات  جهعزة العالقععات العامععة     

 النسائيةث ووعااً املرأة ةرصة أا  إلب اً الرأي واملشاراة يف عمليات صن  الررار.

عوامعععل خارجيعععةم اا العععة االجتماعيعععة للمونفعععة العاملعععة يف جهعععاة العالقعععات العامعععة     

التعليمععي والارععايفث وتععوةر املواصععالتث وغال هععا عوامععل اجتماعيععة تععكثر علععى أي    واملسععتوه 

امععرأة عاملععة  وال أن ا مععر يزيعع  يف الععال العالقععات العامععة  ععو سععاعات العمععل ااارجيععةث      

 وط يعة العمل املي اني.

اتضل م  خالل جلسات الموعات املرازة أن العمل يف العالقعات العامعة أنَّ العالقعات    

امة تالئم ط يعة املرأة ويتفن ذلك م اشرة م  ما أشارت له بععض ال راسعات السعابرة ماعل     الع

م( معع  أنَّ النسععاً يععتالع  أااععر وأااعر وىل ولععاد حلععول للصعععوبات العع   2009)الع بيخيث 

الع  أشعارت   )يواجهنها م  أجل تاعوير أدائهع  وترع يم ا ةضعلث ودراسعة      

 طويلة يف الال العالقات.للعمل ساعات  ر ولل يها الوىل أنَّ املرأة 

ه ال يوج  تفاوت يف مسعتويات ا جعور للععامالت يف العال العالقعات العامعة       اما ت ني أنَّ

أو بع الت وحعواةزث وال يوجع  مييعز بعني الرجععال والنسعاً يف مسعتويات الع خل حسعل نظععام          

ال العالقععات يتمتعععون  العمععل داخععل اململكععة العربيععة السعععوديةث وغال يععة العععاملني يف العع       

مبسععععتوه دخععععل مععععالي متوسععععا وىل جيعععع ث وتتفععععن  ععععذه النتيجععععة معععع  مععععا توصععععل لععععه           

 م(.  2013)ااياطث

بشكل عام ال تتراتى املونفة العاملة يف العالقات العامة يف اجلامععات ا كوميعة أي   

مكاةعآت أو حعواةز ماديععة تتميعز بهععا عع  غري ععا مع  اإلدارات ا خععرهث مرارنعة باجلامعععات       

ا  لية حي  وسل هلا "خارج دوام" ةراث و ذه النتيجة متواةرة مع  معا توصعلت لعه دراسعة      

م(ث اذلك م  أبرة العوامل االقتصادية ترعنني امليزانيعة احملع دة للعالقعات     2009)ال بيخيث

العامة يف اجلامعاتث ومج ودية بنود الصرف املعاليث وعع م توةر عا بسعهولةث حيع  أنهعا ال       

ت واملسعتوه املالعو  العذي  اعل اجلامععاتث و عذه النتيجعة تتفعن مع  دراسعة           تليب االحتياجعا 

م( العع  بينععت أن تعععي املععوارد املاليععة يعيععن   2007م( ومعع  دراسععة )ا مععادث 2013)اايععاطث

 أجهزة العالقات دون وجراً ال حوا وال راسات.
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يف  وبالنس ة لساعات العمل ةهي مناس ة يف معظم اجلامعاتث لك  اإلشكالية تكمع  

أوقعععات الفعاليعععات واملناسععع اتث خاصعععة أنَّ أااعععر اجلامععععات ا كوميعععة ال تصعععرف بععع الىل  

 معع   نعاك ق ععوالىل معع  أنَّ  لسعاعات العمععل ااارجيعةث ماععل مععا توصعلت لععه )   

و ععععذه النتيجععععة  ععععالي مععععا توصععععلت وليععععه دراسععععة      لسععععاعات العمععععل الاويلععععةث    النسععععاً

اد العينة تواةن على أن نظام ال وام املا ن حالياىل علعى  م( م  أنَّ غال ية أةر2001)الشماسيث

املرأة العاملة غري مالئم لا يعتهعا ونروةهعا ومسعكولياتهاث ويعتع  نظعام عمعل طويعل ي عع  ا         

ة ةىل طويلة ع  املنزل  والسع ل أنَّ  فعيض سعاعات الع وام املعالي يسعا م يف رةع  أداً املعرأة         

 العاملة وةيادة ونتاجيتها.

لة االجتماعية ووجود ا طفعال ةاختلفعت ااراً حوهلعا  ويرجع  علعى حسعل املهعام        أما ا ا

املوالة هلاث وعلى حسعل شخصعية املونفعةث أمعا بالنسع ة للمواصعالت ةتعتع  ععامالىل معكثراىل          

وبشععكل م اشععر علععى عمععل املععرأة يف العالقععاتث و ععذا يتواةععن معع  مععا توصععلت وليععه دراسععة     

لعمعععل املعععرأة يف املستشعععفيات اااصعععة  عععو صععععوبة    م( مععع  أن أ عععم معععكثر 2012)اجلععع رييث

 املواصالت والتكلفة العالية هلاث واذلك ُبع  املسك  ع  مكان عمل املرأة.

وساعات العمل ااارجية خارج وقعت الع وام الرمسعي معكثرة خاصعة علعى املعرأة املتزوجعة         

ذا يتواةعن مع    ةتضار للتفيل ع  املنزل لساعات طويلة و ذا مكثر عليها وعلعى أسعرتها  و ع   

م( معع  حيعع  أن أوقععات العع وام الاويلععة ال تالئععم الظععروف العائليععة  2001دراسععة )الشماسععيث

للمرأة السعوديةث مما يتس ل يف وقوة مشكالت متعلرة بتنشعةة ورعايعة ا بنعاً بسع ل عع م      

 وجود الوقت الكايف للمرأة.

العالقععات العامععة   ومعع  أبععرة اجلوانععل التنظيميععة واإلداريععة لنجععاح العمععل داخععل أجهععزة       

اعتماد ععا علععى الععرئيط امل اشععر وعالقتععه بععاملونفني  لععذلك جهععاة العالقععات العامععة يتالععل     

ااععع ة ولعععيط الشعععهادة العليعععا امعععا تعععره املونفعععات أو معظعععم املونفعععات املشعععاراات يف   

 ال راسة.  

جهاة %( م  عينة ال راسة "راتيات وىل ح  ما" ع  مستوه أداً  47.1بينت ال راسة أنَّ )

% "راتيات ج اىل"ث و ذا دليل ومكشعر  29.4العالقات العامة يف اجلامعةث باإلتاةة وىل نس ة 

أمعا    جي  على حجم الرتعا للنسعاً الععامالت يف أجهعزة العالقعات العامعة داخعل اجلامععاتث        
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% ةر  أا ن ع م رتا    س ا  ع ي ة منها أنه العال حع ي  بالنسع ة    2.4نس ة أقل م  

ية وغيععا  الرليععة املهنيععة لعع ه املونفععات العععامالت يف الععال العالقععات العامععة للمععرأة السعععود

داخل اجلامعاتث ع م مراعاة املعايري املناس ة ال  تتصعي بهعا العاملعة يف  عذا العالث قلعة       

املتخصصعععاتث واعت عععار أنعععه العععال خععع ميث و عععذه النتيجعععة تتواةعععن مععع  معععا توصعععلت وليعععه   

( م  عينة دراستها "راتيات"ث وةسعرت تلعك النتيجعة بعأننَّ     %54.1م( م  أنَّ )2009)ال بيخيث

النساً الالتي يعملع  يف  عذا ا رعل لع يه  الرغ عة يف ممارسعة نشعاط دينعاميكي وحيعويث          

غري أنه  يتالع  وىل ولاد حلول للصعوبات ال  يواجهنها م  أجعل تاعوير أدائهع ث وترع يم     

 ا ةضل.

ة ال راسعة يعري  أن العمعل يف جهعاة العالقعات      اما أنهرت نتائت ال راسة أنَّ معظعم عينع  

%(ث و ععذا  83.5العامععة داخععل اجلامعععة "ممتعع  ويسععاع  علععى االبتكععار" بنسعع ة مةويععة بلفععت ) 

مكشععر ولععابي ودليععل علععى أنععه بععالرغم معع  ح اثععة دخععول النسععاً  ععذا اجلهععاة ورغععم بعععض     

ا ذاععرت دراسععة  الصعععوبات العع  تواجههععا املععرأة يف العمععل بالعالقععات العامععةث و ععو امعع       

م( أنَّ النسععاً لعع يه  الرغ ععة يف ممارسععة نشععاط دينععاميكي وحيععويث غععري   2009)العع بيخيث

أنهعع َّ يععتالع  وىل ولععاد حلععول للصعععوبات العع  يواجهنهععا معع  أجععل تاععوير أدائهعع  وترعع يم       

 ا ةضل.  

قعات  م  خالل جلسات احملاورة النراشية أنهرنعا أبعرة االيعات واملر حعات للتفلعل علعى املعو      

 واملشكالت ال  تواجه املرأة يف أجهزة العالقات العامة داخل اجلامعات و ي اما يليم

وعااً قسم العالقات العامة النسائية ميزانية خاصة بها. .1

اختيار املونفة املناس ة يف املكان املناسل. .2

حسععا  سععاعات خععارج العع وام خععالل العمععل ااععارجي خععارج سععاعات العع وام الرمسيععة   .3

 بريمة مالية.للمونفة 

وعاعععاً صععععالحيات أااععععر للمععععرأة العاملععععة يف الععععال العالقععععات العامععععةث وتسععععهيل   .4

اإلمكانيات هلا.

اسني الصورة الذ نية  جهزة العالقات العامة النسعائية داخعل اجلامععات مع  خعالل       .5

الفعاليات املرامة.
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 العوامل املكثرة يف ممارسة املرأة للعالقات العامة باجلامعات السعودية يف الرياض
 دراسة مسحية

وااععل تأ يععل العععامالت يف العالقععات العامععة وتعع ري ه  علععى مهععارات التواصععل مبععا ي   .6

التاورات.

اععذلك مععت مناقشععة ا لععول واملر حععات املناسعع ة  لظهععور العمععل داخععل أجهععزة العالقععات     

العامععة علععى الصععورة الكاملععة العع  تامععل وليهععا ال احاععة  لتحسععني وتاععوير ممارسععة املععرأة      

 للعالقات العامة داخل اجلامعات السعوديةث أبرة ام

عام يف الال العالقات العامة. ال ايز على تاوير املرأة السعودية بشكل .1

ماال ة اجلامعات أو وةارة اا مة امل نية ب ورات خارجية ملع   ع  يف مسعميات عالقعات      .2

عامة أو ما يشابها.

اسعني وتعع  وصعورة النسععاً الععامالت يف العالقععات العامعة داخععل اجلامععات معع  خععالل       .3

وتاةة مسميات ج ي ة للنساً العامالت يف العالقات العامة.

عزيز املهنية والارعة لع ه املعرأة العاملعة يف العال العالقعات العاملعةث وتع ري ها وصعرل          ت .4

مهاراتها لتتخاى املعوقات ال  تواجهها خالل عملها يف العالقات العامة.

اقعع اح وتعع  ااععاد خععا  للنسععاً العععامالت يف العالقععات العامععة يسععهل الكععاري معع      .5

 املستوه احمللي واإلقليمي وال ولي. الصعا ث وياور م  ا عمال واا مات على

 طرح م ادرات وورش عمل للنساً للعامالت يف العالقات العامة داخل اجلامعات. .6

 تصحيل مفهوم العالقات العامة يف أذ ان التم . .7

اسعععتح اا  عيعععات خاصعععة أو راباعععة ُتعنعععى بعمعععل املعععرأة يف العععال العالقعععات العامعععة   .8

ي وذا مستوه  عال..وتكون على مستوه مجلي ووقليمي وعامل

 التوصيات:
يف توً ما أسفرت عنعه نتعائت ال راسعةث ترع م ال احاعة عع د ا مع  التوصعيات الع  ُيكمَّعل           

منها تاوير بيةة العمل النسائية للعالقعات العامعة يف اجلامععات السععودية واالرترعاً ةيهعا مبعا        

ات العامععة للمععرأة  يلععيب أ عع اف املنظمععةث ووعاععاً دور أاعع  وأااععر حيويععة جلهععاة العالقعع     

 وبا خص يف اجلامعات السعوديةث و ي اما يليم
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منل ا قسام النسائية للعالقات العامة واإلععالم يف اجلامععات صعالحيات واسععة يف وتع       .1

اااا وا اذ الررارات مبا يكفل تاوير ا داً.

ل اجلامععة  ةتل با  الال للمرأة العاملة بالعالقات العامة للمشعاراات ااارجيعةث ومايع   .2

يف احملاةل ال ولية.

وتعع  دليععل وجرائععي وتنفيععذي معع  جهععة متخصصععة  لتنظععيم العمععل لكاةععة العععامالت يف       .3

ً  يف اجلامعات أم غري ا م  اجلهات. العالقات العامة سوا

وعععادة وجععراًات العمععل للعععامالت يف العالقععات العامععة داخععل اجلامعععاتث وتصععميم بععرامت     .4

ا خصوصية املرأة وط يعتها.للعالقات العامة ُتراعى ةيه

وجراً دراسات ع  الصورة الذ نية للمرأة املختصة يف الال العالقات العامةث وأساليل .5

اسني تلك الصورة.

تسمية أجهزة العالقات العامة يف اجلامععة بالعالقعات اجلامعيعة واإلععالم  خاصعة أن الفةعة       .6

ث ومهام  ذا اجلهاة.مونفات(-اهليةة التعليمية  –املسته ةة بسياة )طال ات 

اسععني وتعع  وصععورة النسععاً العععامالت يف العالقععات العامععة داخععل اجلامعععاتث ووتععاةة      .7

توصيفات ونيفية مالية وودارية تتفن م  ط يعة العمل.

توحيعع  سياسععات العمععل يف وةارة التعلععيم إلدارات العالقععات العامععة واإلعععالم النسععائية يف      .8

اجلامعات السعودية.
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 العوامل املكثرة يف ممارسة املرأة للعالقات العامة باجلامعات السعودية يف الرياض
 دراسة مسحية

 املراجع

:ملراجع العربية ا
 ( .املعوقات ال  تواجه النساً يف ممارسة مهنة احملاس ةم دراسة مي انية يف 2013باجني ث والً ناجي .)م

 اململكة العربية السعودية. رسالة ماجستريث جامعة امللك ع  العزيزث ج ة.

  ( .دور عمععل املععرأة يف اقتصععاد ا سععرة 2008بعوعليث ع عع ان بعع  جععواد بعع  يوسععي .)دراسععة  السعععودية.م

 تا يرية ملونفات املنارة الشرقية. رسالة ماجستريث جامعة امللك سعودث الرياض.

 ( .دور العالقععات العامععة يف اريععن أ عع اف مكسسععات التعلععيم العععاليث دراسععة  2010اجلععابرث حوريععة .)م

. رسعالة ماجسععتريث  مي انيعة يف املكسسعات التابععة لعوةارة التعلعيم العععالي يف اجلمهوريعة العربيعة السعورية        

جامعة حللث حلل.

  ( .واقعع  عمععل املععرأة السعععودية يف املستشععفيات اااصععة دراسععة   2012اجلعع رييث نا عع  بنععت ع عع ان .)م

مي انيعة علعى الععامالت مبستشعفيات الراعاة ااععا  مب ينعة الريعاض. رسعالة ماجسعتريث جامععة امللععك           

 سعودث الرياض.

    ( . االحعع اق الععونيفي لعع ه املععرأة العاملععة يف مكسسععات    2012اجلمععلث أمععاني بنععت بسععام بعع  سعععي .)م

 السلاة الفلساينية يف قااة غزة. رسالة ماجستريث اجلامعة اإلسالميةث غزة.

 ( .العالقات العامة يف املكسسات ا  ياةث الرا رةث دار الفجعر للنشعر   2007حجا ث مجم  ب  منري .)م

 والتوةي .

      ( .واقع  دائعرة العالقعات العامعة يف اجلامععة ا ردنيعةث دراسعة        م2010ا  ي ث علعي بع  ويعى بع  بع ر .)

 ترييمية م  وجهة نظر الال ة. رسالة ماجستريث جامعة الشرق ا وساث عمَّان.

   ( .الواقع  االجتمعاعي واملهع  للمعرأة اإلعالميعة يف التمع        2013ا ربيث  يا بنت صاحل بع  سععود .)م

لعععى عينععة مععع  اإلعالميععات السععععوديات يف بعععض املععع ن    السعععوديث دراسعععة وصععفية مي انيعععة ما رععة ع   

 )الرياضث ج ةث ال مام(. رسالة ماجستريث جامعة امللك سعودث الرياض.

 ( . أسلو  الموعة ال كريةث عمَّانث دار ال الوي.2002حسننيث حسني ب  مجم .)م

   ( . العوائععن العع  ترععي يف طريععن املععرأة العاملعع    2000حلععوانيث ابتسععام ع عع الرمح .)ة وتعرقععل مسععرية  م

 عاحها. رسالة ماجستريث جامعة امللك ع  العزيزث ج ة.

 ( . ال ور املكسسي إلدارات العالقعات العامعةث دارسعة مرارنعة بعني رجعال       2007ا مادث أ   ب  سع .)م

اإلعععالم وممارسععي العالقععات العامععة يف اجلامعععات السعععودية. رسععالة ماجسععتريث جامعععة امللععك سعععودث     

 الرياض.

 م(. واق  عمعل املعرأة يف العال نظعم املعلومعات دراسعة مي انيعة علعى         2006ي ث ةري ة ع  الرمح . )ا م

املرأة السعودية العاملة يف الال نظم املعلومات اإلدارية يف الرااة العام. رسالة ماجستريث جامععة امللعك   

 سعودث الرياض.

   ( .ا ا ععات مععو2013اايععاطث ع عع العزيز بعع  سعععي  بعع  ع عع ان .)نفي ودارات العالقععات العامععة يف م

اجلامعات ا كومية واال لية باململكة العربية السعودية لو الت ريل. رسالة ماجستريث جامعة امللعك  

سعودث الرياض.
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 ( .واق  العالقعات العامعة النسعائية يف اململكعة العربيعة      2009ال بيخيث أريت بنت وبرا يم .)السععودية.  م

ات ا كومية يف م ينة الرياض. رسالة ماجستريث جامعة اإلمام مجم  بع   مي انية على املكسس دراسة

سعود اإلسالميةث الرياض.

 ( .دور العالقات العامة يف اجلامعات الفلساينية يف بناً عالقات م  2011دراغمهث أمح  أبو الزيت .)م

 التم  الال ة. رسالة داتوراهث جامعة ال ايث  ولن ا.

 ( . واق  عمل املرأة املصريف م  وجهة نظر املونفعات يف املصعارف يف   2009الرتينث حصة بنت مجم .)م

 م ينة الرياض. رسالة ماجستريث جامعة امللك سعودث الرياض.

     ( .مع ه وق عال املعرأة السععودية علعى العمعل يف الراعاة        2008الرشي ث غادة بنعت ع ع ان بع  سعليمان .)م

 ياض.ااا . رسالة ماجستريث جامعة امللك سعودث الر

 ( .معوقات ممارسعة املعرأة للسعلوك الريعادي يف مكسسعات التعلعيم الععالي        2009الرقلث مكمنة صاحل .)م

 مبحاةظات غزة وس ل التفلل عليها. رسالة ماجستريث اجلامعة اإلسالميةث غزة.

  ( .منععا ت ال حععع  واالسعععتخ امات اإلحصعععائية يف ال راسعععات  2009ةغيععلث شعععيماً بنعععت ذو الفرعععار .)م

 ةث ال ار املصرية الل نانية.اإلعالمي

   ( . ا ا ععات الاال ععات اجلامعيععات لععو عمععل املععرأة السعععودية يف الععال        2012الزيعع ث طرةععة ةيعع .)م

اإلعالمث دراسة مي انية ما رة على عينة م  طال ات جامعة امللك سعود. رسالة ماجستريث جامعة امللك 

سعودث الرياض.

 ( . املش2010الس يعيث   ه بنت مجم .)كالت االجتماعية ال  تواجعه املعرأة العاملعة يف بيةعة العمعل      م

 املختلا. رسالة ماجستريث جامعة اإلمام مجم  ب  سعود اإلسالميةث الرياض.

   ( .واقعع  ودارة العالقععات العامععة يف اجلامعععات العاملععة يف الضععفة      2011شععرباتيث ورود بنععت عامععان .)م

يل.الفربية. رسالة ماجستريث جامعة االيلث اال

  ( .ععع د سععاعات العمععل الرمسععي للمععرأة العاملععة   2001الشماسععيث أريععت بنععت ع عع الرمح  بعع  ناصععر .)م

وأثر ا على ونتاجيتها دراسة مي انية على بعض ا جهزة ا كوميعة يف م ينعة جع ة. رسعالة ماجسعتريث      

 جامعة امللك ع  العزيزث ج ة.

 ( .وععي املعرأة العاملعة    2013الشمريث مسية بنت سعود .)يف الراعاة ااعا  حبروقهعا يف نظعام العمعل      م

 السعودي والعوامل املكثرة على ذلك " دراسة مي انية". رسالة ماجستريث جامعة املك سعودث الرياض.

 ( .التخاعيا   ع اف وبعرامت العالقعات العامعة يف ودارات ال بيعة       2003الع اديث أمح  مجم  معتل )م

 ر ل. رسالة ماجستريث جامعة أم الررهث مكة املكرمة.والتعليم لل ننيم الواق  واستشراف املست

 ( .ال حععوا النوعيععة يف ال راسععات اإلعالميععةث الريععاضث مكت ععة  2002العععويفث ع عع  اللايععي دبيععان .)م

امللك ةه  الوطنية.

 ( . ا ا ععات الريععادات االداريععة يف املكسسععات التعليميععة السعععودية لععو  2004الفامعع يث علععي مجمعع .)م

 امة وأنشاتها. رسالة ماجستريث جامعة املك سعودث الرياض.العالقات الع

   ( . الضععفوط التنظيميععة واالجتماعيععة العع  تواجععه املععرأة السعععودية    2012الفريععرث رحععا  بنععت راشعع .)م

العاملة يف الرااة ااا . رسالة ماجستريث جامعة املك سعودث الرياض.
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 العوامل املكثرة يف ممارسة املرأة للعالقات العامة باجلامعات السعودية يف الرياض
 دراسة مسحية

 ( . أثعر الضع  2006الرحاانيث نورة بنت ناصر ب  مجم .)فوط ال يةعة االجتماعيعة والفيزيريعة علعى أداً     م

املععرأة السعععودية العاملععة  دوار ععا االجتماعيععةم دراسععة علععى معلمععات املرحلععة االبت ائيععة بشععرق م ينععة         

 الرياضث رسالة ماجستريث جامعة املك سعودث الرياض.

 ( .واق  املعرأة العربيعة يف اإلدارة وسع ل الن   2001اعكيث سهام بنت مجم  صاحل .)هعوض بهعا. حبع     م

مرعع م وىل املععكمر العربععي الاععاني يف اإلدارة الريععادة اإلب اعيععة يف مواجهععة التحعع يات املعاصععرة لعع دارة     

مث الرا رة.2001نوةم   8-6العربيةث 

   ( .عمعل الزوجععة وأثععره علعى أوتععاعها ا سععريةث دراسععة   2005املعمعريث وةععاً بنععت سععي  بعع  مر ععون .)م

 مسرا. رسالة ماجستريث اجلامعة ا ردنيةث عمَّان. مي انية على عينة يف م ينة

 ( . اإلعالم يف اجلامعات اإلسالميةث بف ادث دار النفائط.2007نفمي ث  اشم ب  أمح .)م

املراجع االجنبية:

 ثاني ام املراج  ا جن يةم

 Janus, J. M. (2008). Gender Roles, Leadership and Public Relations. MA 
Thesis, University of Missouri-Columbia  

 Linda A., & Elizabeth T., (2004). Leadership and Gender in Public 
Relations: Perceived Effectiveness of Transformational and Transactional 
Leadership Styles. Journal of Public Relations Research, 16, 2. 

 Morimoto, M.  & Wrigley, B. (2003). Is it really a woman’s world? 
Experience of female public relations practitioners in Asia. Paper 
presented at the International Communication. Association annual 
meeting, San Diego, CA. 

 Smith, G. (2006). The predominance of women in public relations. PhD 
Thesis, Central Queensland University. 

 Tsetsura, K. (2014). Constructing public relations as a women’s profession 
in Russia. International Journal of Public Relations. 4,8. 

 Tsetsura. K. (2010). Is Public Relations a Real Job? How Female 
Practitioners Construct the Profession. Gaylord College of Journalism and 
Mass Communication, University of Oklahoma. Journal of Public 
Relations Research, 23, 1. Page 1-23. 

 Verhoeven, N. Aarts (2010). How European public relations men and 
women perceive the impact of their professional activities. The Public 
Relations Resource Centre. 7,4. 

 

about:blank#vol_5
about:blank
about:blank#vol_5
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

410 

 
 
 

The Role of Digital Platforms in Promoting the Values of 
Digital Citizenship among University Students: A Study on 

Media and Communication Students at King Khalid 
University 

 

Abstract 
 

The aim of the current research is to identify the role of digital platforms in promoting the 

values of digital citizenship among university students: A study on media and communi-

cation students at King Khalid University, and to identify the obstacles that limit the prac-

tice of digital platforms for their role in promoting the values of digital citizenship among 

university students, and to present a set of proposals to activate the role of digital plat-

forms in promoting digital citizenship values among university students. A descriptive 

survey approach was used, and the research tool included a questionnaire to promote 

digital citizenship values among university students. The research sample consisted of 

(100) students (females and males) from the College of Human Sciences in the Depart-

ment of Media and Communication at King Khalid University in Abha City. It was found 

that there are statistically significant differences in the role of digital media in promoting 

the values of digital citizenship among university students due to the variable of the 

fourth year. It was found that there is no statistically significant difference for the variable 

of sex or gender and the variable of the number of times different websites are surfed 

and the variable of the number of hours digital platforms are used per day. It was found, 

also, that there is a statistically significant difference in the proposals of activating the 

role of digital platforms in promoting the values of digital citizenship among university 

students due to the variable of the fourth academic year, and the absence of a statistical-

ly significant difference for the variables of sex or gender, the number of times different 

websites are surfed and the number of hours digital platforms are used per day. 

  

Key words: 

Digital platforms. 

Digital citizenship. 

University students. 
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The Relation Between Short Situation Drama "Vignette" 
in Television Advertising and Consumer Emotional 

Response 
 

Abstract 
 

Nowadays the Arab world is witnessing a new kind of interference between television 

advertising and the drama series. Advertisement discuss important topics depends on 

dramatic events contain scenario, dialogue, and actors that affect consumers behaviors. 

Vignette is a new term of short drama, which has become widely used in many Egyptian 

TV advertisements, to create effective ads that require much more than just getting a 

great product or a smart logo, but rather to create an emotional connection between the 

product and the consumer to encourage their response and change their behavior. From 

this point view the importance of this study lies on the need to find out the main roles of 

the short drama Vignette in TV advertising, and its impact on customers to recalls adver-

tisement to changes their emotional and behavioral responses then their desire to buy.  

The research used the descriptive and analytical approach applied on a sample of the 

most important short dramatic television advertisements that broadcasted in the period 

between 2017 to 2020, specifically in Egypt, where it was observed that the concept of 

short drama Vignette was linked to advertisements during the holy month of Ramadan in 

particular. The sample was tested on 100 random participants of both sexes. The results 

of the study showed: the he importance of using this type of advertising to satisfy the 

audience's thirst for drama, the need to increase the advertisers' awareness of the ability 

of short drama to emotionally affect the recipients, as well as the role of short drama in 

the credibility of delivering the advertising message in a light framework and multiple 

situations that help to remember and recall the advertisement. The research concluded 

the role of short dramatic stories in advertising to create sympathy of advertising and to 

influence the behavior of viewers. 
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The Communicative Activities for the Public Relations 
and Inforce the Repetition of the Local Institutions in the 

Shadow of the New Media. 
 

Abstract 
 

Objective:This study to reveal the extent of the effectiveness of communication activities 

for public relations in enhancing the reputation of government ministries in the State of 

Kuwait, given that communicatio -n activities are of importance within institutions, based 

on the role of the new media in enhancing the reputation of the ministries, as every Insti-

tuti -on is keen to survive and develop in a competitive environment Strong, and in light 

of the current international changes, the Ministry of Interior is considered one of the insti-

tutions that seek to build a good and successful reputation at the internal level, and the 

Ministry of Information seeks to build a good reputation at the internal and external levels 

of Kuwait.. 

The study relied on the questionnaire as a tool to achieve its goals and was applied 

through a comprehensive inventory of all public relations officials in the two ministries. 

The study reached many results, including that the most important communication activi-

ties carried out by public relations in Kuwaiti ministries are holding seminars and confer-

ences, information about the institution, organizing exhibitions and providing work facil i-

ties. Which contributes to enhancing the ministry's reputation in a positive way by devel-

oping its services and providing credibility with the public. Among the most important 

tools of new media is the use of Twitter, Instagram and YouTube. The most important 

communication strategies used by the institution to enhance its reputation is the strategy 

of quality of services provided to the public, followed by the strategy of dealing with 

transparency and building strong and continuous relationships with audiences. 

Key words: Communication Activities - Public Relations - Enhancing the Institution’s 

Reputation - New Media. 
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The Role of Field Training in Shaping the Professional 

Identity of Media Students - Radio and TV Specialization 
 

Abstract 
The research comes in line with the great interest that the University of Sharjah attaches 

to scientific development programs that adopt the principle of continuous development in 

various aspects of knowledge. Therefore, this research was carried out based on the 

recommendation of the Council of the Mass Communication Department at the College 

of Communication of University of Sharjah. It is based on a number of indicators and 

scientific observations provided by the professors supervising the field training courses 

with regard to students who are about to complete graduation requirements. 

The importance of the current study comes in that it is the first, academically, in the Unit-

ed Arab Emirates and the Arab Gulf. The researcher relied on several tools in collecting 

data, including: questionnaire, observation, interviews, literature review and previous 

Arab and international studies, regardless of the scarcity of international studies. 

The research discusses the problems of training students in media colleges in the United 

Arab Emirates, the technological and technical capabilities available in the presence of 

advanced equipment and devices, studios and laboratories for synthesis and visual and 

sound effects. Additionally, it discusses the training opportunities available inside and 

outside the college corridors, which aim to enable the student to apply the academic 

foundations and studies in the field of television production of all kinds. 

The researcher also tries to study and review the plans and visions pursued by media 

colleges in field training for radio and television specialization and their alignment with 

the skill requirements. That of which the student utilizes to obtain job opportunities in 

media institutions (the media labor market). All in the light of the challenges of technical 

development taking place Information and communication technology and its uses. 

The researcher worked on designing a questionnaire that includes two types of ques-

tions. The first is directed to students who have completed the training hours within the 

requirements of the field training course in media institutions. The second is directed to 

students who are still continuing their theoretical and practical studies in the College of 

Media and Communication in the field of Radio and TV. Among the most important find-

ings of the research is that most of the male respondents have completed the training 

course by 75%, while the female respondents completed 64.3%. Therefore, it was found 

that there were no statistically significant differences between males and females in 

terms of their choice of the institution in which they completed the field training course, 

where the value of the Mann-Whitney test was 3582,000 and the morale value was 

0.107, which is greater than 0.05. 
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The Role of Exposure to Social Networking Sites in 
Prioritizing Among the  Saudi Youth  

  
Abstract 

 

As it is important to record and measure the role of social communication 
websites in directing the interests of the Saudi audience towards the Arab 
political affairs and prioritizing these interests according to their relative im-
portance in the light of what the ‘prioritizing’ theory proposes, this study was 
conducted to examine the role of new mass media in forming the priorities 
of the interests of the audience in the affairs which see tools as their interest 
in society. Besides, the study seeks to record the effects of the variables on 
setting the political agendas of the Saudi audience especially the demo-
graphical characteristics of the subjects of the study ( gender – age – level 
of education – socio-economic level). 

 The most important findings of the study were the following: 

 There is a statistically significant relationship between the order of 
the social communication websites for the Arab and foreign political 
affairs and the order of the Saudi audience for the same affairs. 

 Whenever the dependence of the Saudi audience of the study sam-
ple on social communication websites as a major source of infor-
mation related to Arab and foreign political affairs increases, the cor-
respondence between the political priorities presented by these 
channels and the political priorities adopted by the Saudi audience 
increase. 

 The gender variable affects the strength of the connection between 
the priorities of the Arab and foreign political affairs in social com-
munication websites and these priorities for that audience. 

 The level of political interest affects the strength of the connection 
between the priorities of the Arab and foreign political affairs in so-
cial communication websites and these priorities for that audience. 
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Artificial Intelligence Applications and their Role in 

Improving Work in Emirati Media Organizations. 
  

 
Abstract 

 

 

The study aims to monitor the attitudes of the communicators towards the applications of 
artificial intelligence used in Emirati media organizations. It also spots the light on these 
applications' role in improving the work where they are used. Survey methodology has 
been used. An electronic questionnaire (prepared for this purpose) was distributed to a 
Purposive sample of 100 media professionals working in various Emirati media organiza-
tions including journalists, directors, editors, and photographers ….etc. 

The study found. First, there is unawareness among some of the respondents of AI 
technology that is used in their organizations; the drawback is the lack of using the AI 
applications within Emirati media organizations. Second, the study reveals that the idea 
of having a robot as a boss or a co-worker is not accepted by most of the respondents 
whereas few numbers of them accepted the robot as an assistant. 

Also, the study shows that 37% of respondents see using robots in the media workplace 
as infeasible. Moreover, the results indicate that the most two affected jobs By AI are: 
“website programmer” and “sound engineer” at a rate of  70 %, followed by  “graphic 
designer” at a rate of  68.4%. As for TV videographer is affected at a rate of 60%, and 
the news director is affected by 51.7%. 

The results also show that the least affected jobs, from media professionals’ perspective, 
are: the editor, program-caster, program presenter, and news editor. The study has 
found a statistically significant relationship between the level of stress (caused by using 
AI applications) of media professionals and their views about the role of AI techniques in 
improving work in Emirati media organizations. 

Keywords: AI applications, Emirati media organizations, Robot journalism, Future of 
Journalists. 
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Arab Journalists' Perceptions of Ways to Face the 
Digital Age Challenges 

 

Abstract 
 

 

In a fast-changing environment, the Arab newspapers are struggling to survive, 
this study identifies the journalists' perceptions of the suitable business models, 
through interviews with 161 journalists in the UAE, Egypt, and Saudi Arabia. 
The study revealed the existence of a pessimistic view of journalists about the 
future of journalism, and the lack of confidence of journalists in public support. 
They expected the disappearance of some newspapers soon, and the failure of 
business models based on paying for content. They call for promoting paid con-
tent, maintaining government support, and not to abandon the traditional model 
based on advertising, distribution, and external support. They demanded to take 
advantage of partnerships with social media, and adopt a combination of sever-
al business models, promote of a pay-based business model, implement the 
digital transformation in editorial and administration procedures, and qualify 
journalists to deliver innovative content. 

Keywords: Journalism future, Newspapers Business Models, Journalists and 
digital age, Digital Journalism 
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