مســيوت إ ردراأ أت ـ اجلا اا مع ـ إ لــدورهة ا اوايــخ الش ـ
اليطرف واإلره ارب الفض ء االلكرتوني
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أثر ش ك إ اليواصل االجيم اي الى األداء و اليحصيل الدراتـي للطل ـخ -
دراتخ ميدانيخ الى اينخ من ل خ ج معخ الش رقخ
اتـــــي دام ال علـــــ إ الكوتييـــــخ لشـــــ ك إ اليواصـــــل االجيمـــــ اي ا
الدبلوم تـيخ الع مــخ مــع اام ــور  -دراتــخ ل لــخ للحسـ الر ــي بيــوترت
لسف راي دولخ الكوتت ا كل من أترتالي واململكخ العربيخ السعودتخ
ثق فخ احلوار لدى الق ئة ب الاص ل ا الصح فخ اليمنيخ (دراتخ ميدانيخ)

اتي دام إ الطفل السعودي لشـ ك إ اليواصـل االجيمـ اي واإلشـ ا إ
امليحققخ من »دراتخ مسحيخ الى اينخ من املدارس االبيدائيخ ا الرت ض»
دور العالق إ الع مخ ا مم رتخ املسؤوليخ االجيم ايخ جب معخ امللـ تـعود
واالقي بسمعي لدى ل إ اا معخ
دوافع اعرض اام ور السعودي للصحف اإللكرتونيخ واالش ا إ امليحققخ
من “ (دراتخ ميدانيّخ الى ايّنخ من اجمليمع السعودي نطقخ مكخ املكرمخ)
اجت ه إ الن خ اإلاالميخ السعودتخ حنو اشرتع إ اإلاالم اادتـد ا ر ـ ر
نظرتخ املسؤوليخ االجيم ايخ“ دراتخ ميدانيخ”

–
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هذا العدد برعاية رشكة املراعي

تصدر عن
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اجمللة العربية لإلعالم واالتصال ،دورية علمية حمكمة متخصصة باالبوو والدراساات يف الااالت اإلعاالم واالتصاال
اإلنساني مبختلف فروعه.
تصدر اجمللة عن اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال جبامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
تنشاار اجمللااة البوااو والدراسااات وامللاااالت العلميااة وملخصااات الرسااالع العلميااة ،ومرالعااات الكتاار يف افااة فاارو
اإلعالم واالتصال.
ختضع مجيع املواد امللدمة للمجلة للتوكيم العلمي املتخصص.
تلبع البوو والدراسات للنشر باجمللة ،وفلاً للواعد النشر التالية:
أ .أن يكون البوث مكتوباً بلغة عربية سليمة ،وتلبع األحبا باللغة اإلجنليزية يف اللضايا اإلعالمياة الات تتطلار
ذلك.
ب .أن يكون البوث أو الدراسة يف أحد الاالت وفرو اإلعالم واالتصال.
ت .أن يتسم البوث باجلدة واألصالة ،وأال يكون قد مضى على إعداده أ ثر من ثال سنوات.
 .أن يعتمد الباحث األسس العلمية يف افة خطواته وأن يتبع قواعد التوثيق العلمي املستخدمة باجمللة.
ج .أال تزيد عدد صفوات البوث أو الدراسة عان سساص صافوة مباا يف ذلاك امللخاص واجلاداول والرساوم البيانياة
واملالحق واملرالع).
ح .أال يكون حاليا قيد الدراسة للنشر أو قد سبق نشره يف لهة أخرى.
خ .أن يُعد الباحث عنوانص وملخصص لبوثه باللغتص العربية واإلجنليزية يف حدود  300لمة لكع منهما.
د .أن يرسع البوث أو الدراسة يف ملف "وورد" Word.
ذ .ترسع للباحث سس نسخ ورقية من العدد املشارك فيه.
البوو والدراساات املنشاورة باجمللاة تعارب عان رأا أصاوابها وال تعارب بالضارورة عان رأا اجلمعياة ،ويتوماع م لفوهاا
املس ولية املة عن صوة ودقة املعلومات واالستنتالات.
تولا ا ااه املراسا ا ااالت اىلاصا ا ااة باجمللا ا ااة إا رلا ا اايس هياا ا ااة التوريا ا اار علا ا ااى الربيا ا ااد اإللكرتونا ا ااي اىلا ا ااا باجمللا ا ااة
( ، )majalatsamc@gmail.comأو العنوان الربيدا اآلتي :
اجمللة العربية لإلعالم واالتصال
لامعة امللك سعود  -قسم اإلعالم
 .ب  2456الرياض 11451
اململكة العربية السعودية

ترصد املرالع واهلوامش يف نهاية البوث أو الدراسة بأرقام متسلسلة حسر تسلسع اإلشارة إليهاا يف ثناياا
البوااث أو الدراسااة ،وهااي الطريلااة املسااماه "اهلااوامش األخ ا ة  "End Notesالااذا تعتمااده دوريااة الصااوافة
واإلعا ا ا ا ا ا ااالم  ،Mass Communication Quarterly & Journalismودوريا ا ا ا ا ا ااة معلا ا ا ا ا ا اام الصا ا ا ا ا ا ااوافة
واإلعالم  ،Mass Communication Educator & Journalismوبعض اجملالت العربية.
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اإلشارة األوا للمرلع:

تاب:

اسم املؤلف (األول فالثاني فالعائلة) ،عنوان الكتاب فتح قوس (مدينة النشر نقطتني :الناشر فاصلة ،سـنة النشـر غالـ
القوس) فاصلة ،رقم الصفحة مسبوقاً ب ص أو ص ص.

-

مثال:

علي عبدالرمحن العلي ،اإلع م يف عصر العوملة (الرياض :العبيكان للطباعة والنشر ،)2015 ،ص.23

حبث يف دورية:

اسم املؤلف (األول فالثاني فالعائلة) فاصلة ،فتح ع مـة ننصـي" نعنـوان البحـ أو الدراسـة غالـ التنصـي"ن فاصـلة،
اسـم الدوريــة ورقـم اإلــة غن و ــد فـتح قــوس (الشــار أو الفصـا والســنة غالـ القــوس) نقطــتني :أرقـام الصــفحا الـ
يشغلاا كاما البح فاصلة ،رقم صفحة اإلشارة أو صفحاناا غن و د مسبوقة بـ ص أو ص ص.

-

مثال:

 علي عبدالرمحن العلي ،نالصـحافة يف عصـر العوملـةن ،اإلـة العربيـة ل معـ م وا،نصـال ،العـدد األول( ،نـوفمرب :)2005 ،30 – 25ص .33

اإلشارة الثانية التالية مباشرة:
(نطبق يف حالة الكتب والبحوث)
.1

املر ع السابق فاصلة ،رقم الصفحة أو الصفحا  ،غن و د ،مسبوقاً بـ ص أو ص ص.

.2

املر ع السابق ،ص ص .24 – 22

مثال:

اإلشارة الثانية وما بعدها:

(يف حالة عدم ورودها مباشرة)
 .1اسم العائلة للمؤلف فاصلة ،رقم الصفحة أو الصفحا  ،غن و د ،مسبوقاً بـ ص أو ص ص.

مثال:
 .2العلي ،ص .23
ويف حالة و ود أكثر من مر ع للمؤلف نفسه سبقت اإلشارة غلياما:

 .3اسم عائلة املؤلف فاصلة ،الكلمة األوىل من العنوان أو زء منه متبوعاً بث ث نقـا دالـا ننصـي" ن...ن فاصـلة ،رقـم
الصفحة أو الصفحا مسبوقاً بـ ص أو ص ص.

مثال:
 .4العلي ،ناإلع م ...ن ،ص .23
اإلشارة للمرا ع األ نبية:
يسـتددم األسـلوب املتبـع نفسـه يف دوريـة الصـحافة واإلعـ م ،Journalism & Mass Communication Quarterly
ال نصدرها مجعية نعليم اإلع م والصحافة األمريكية .AEJMC

5

6

أعضاء مجلس اإلدارة
أ.د .نايف بن ثنيان آل سعود
رليس اجمللس

أ.د .عبدالرحمن بن حمود العناد
نالر الرليس

د .محمد سليمان األحمد
أمص املال
د .علي دبكل العنزي
د .عهود سلطان الشهيل
د .هدى عبداهلل بن سعيدان
د .فيصل محمد العقيل
أ .سعد إبراهيم الداوود
أ .ماجد بن عبداهلل الجريوي

الربيد اإللكرتوني
info@samc.ksu.edu.sa
www.samc.ksu.edu.sa
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تلديم
مستويات إدراك أساتذة اجلامعات لدورهم يف توعية الشباب
مبخاطر التطرف واإلرهاب عرب الفضاء االلكرتوني
د .أمل محمد نبيل عبد العظيم بدر
أثر شبكات التواصع اإللتماعي على األداء و التوصيع
الدراسي للطلبة -دراسة ميدانية على عينة من طلبة
لامعة الشارقة
د .نصري بوعلي

العدد الرابع والعشرون
نوفمرب 2020م -ربيع أول 1442هـ

استخدام البعثات الكويتية لشبكات التواصع االلتماعي

93

يف الدبلوماسية العامة مع اجلمهور -دراسة حالة للوساب
الرمسي بتويرت لسفارتي دولة الكويت يف ع من أسرتاليا
واململكة العربية السعودية

د .جدعان فاضل الشمري

137

ثلافة احلوار لدى اللالم باالتصال يف الصوافة اليمنية

دراسة ميدانية)

د .محمد علي القعاري

الرسائل العلمية

191

استخدامات الطفل السعودي لشبكات التواصل االجتماعي
واإلشباعات املتحققة منها »دراسة مسحية على عينة من املدارس
االبتدائية في الرياض»

مروى فهد مبارك الربيك

231

دور العالقات العامة في ممارسة املسؤولية االجتماعية بجامعة
امللك سعود وعالقتها بسمعتها لدى طالبات الجامعة

عضو

أ .د .فهد بن عبدالعزيز العسكر
عضو

أ .د .عثمان بن محمد العربي
عضو

د .حمزة بن أحمد بيت املال
مدير التحرير

أ .فهـــد بن منصور القبـــاع

أفنان بنت عوض اهلل السلمي

277

دوافع تعرض الجمهور السعودي للصحف اإللكرتونية واالشباعات
املتحققة منها “ (دراسة ميدانيّة على عيّنة من املجتمع السعودي
بمنطقة مكة املكرمة)

خوله عبدالعزيز الغامدي

323

اتجاهات النخبة اإلعالمية السعودية نحو تشريعات اإلعالم الجديد
في إطار نظرية املسؤولية االجتماعية“ دراسة ميدانية”

أسماء يوسف جالل

www.samc.ksu.edu.sa
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تقديم
دخلت اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال دورة لديدة خالل الربع الثالث من العام،
ومت انتخاب أعضاء اللس اإلدارة خالل التماعص متتاليص للجمعية العمومية ،وأسفرت
العملية عن إعادة انتخاب سسة أعضاء من أعضاء اجمللس السابق ،من بينهم رليس
اللس اإلدارة ونالبه واألمص العام ،ودخول ثالثة عناصر لديدة من الدماء الشابة من
اجلنسص ،ومجيعهم من أعضاء هياة التدريس بلسم اإلعالم جبامعة امللك سعود،
وسيواصع اجمللس اجلديد قيادة اجلمعية ،والنهوض بأعماهلا لتوليق أهدافها ،وندعو اهلل
العلي اللدير أن يوفلهم وأن يثيبهم نظ مبادرتهم لرتشيح أنفسهم هلذا العمع العلمي
التطوعي الرصص.
وبصدور العدد الرابع والعشرين من اجمللة ،تستمر اجمللة يف استلطاب الدراسات
والبوو يف الاالت اإلعالم واالتصال من أساتذة اإلعالم والباحثص يف خمتلف الدول
العربية ،ويتضمن العدد سسة أحبا وأربعة ملخصات لرسالع علمية تتناول موضوعات
خمتلفة مشلت مستويات إدراك أساتذة اجلامعات لدورهم يف توعية الشباب مبخاطر
التطرف واإلرهاب عرب الفضاء االلكرتوني ،وأثر شبكات التواصع االلتماعي على األداء و
التوصيع الدراسي للطلبة ،واستخدام البعثات الكويتية لشبكات التواصع االلتماعي يف
الدبلوماسية العامة مع اجلمهور ،واالجتاهات احلديثة يف حبو العالقات العامة الرقمية
األلنبية والعربية يف الفرتة من  ،)2019- 2008وثلافة احلوار لدى اللالم باالتصال يف
الصوافة اليمنية.
أما ملخصات الرسالع العلمية فكانت موضوعاتها حول استخدامات الطفع السعودا
لشبكات التواصع االلتماعي واإلشباعات املتوللة منها ،ودور العالقات العامة يف ممارسة
املس ولية االلتماعية جبامعة امللك سعود وعالقتها بسمعتها لدى طالبات اجلامعة،
ودوافع تعرض اجلمهور السعودا للصوف اإللكرتونية واالشباعات املتوللة منها،
واجتاهات النخبة اإلعالمية السعودية حنو تشريعات اإلعالم اجلديد يف إطار نظرية
املس ولية االلتماعية.
رئيس هيئة التحرير
أ .د .عبدالرحمن حمود العناد

9
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مستتتتتتتدراا

ساتاة ستتتتتتتا

اجلامعتتتتتتتا

لتتتتتتت ت

رعيتتتتتة ال تتتتت ا

مبختتتتتا ر

الدطتتتتتتره اعت تتتتتتا

عتتتتتت

الفضاء االلكرت ني
د .أمل محمد نبيل عبد العظيم بدر
أستاذ اإلعالم املساعد،

لية اإلعالم

لامعة عجمان ،اإلمارات العربية املتودة

11
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ملخـــص
سااعت الدراسااة إا رصااد و دليااع أدوار أساااتذة اجلامعااات يف تشااكيع وعااي الشااباب
مبخا اااطر التطا اارف واإلرها اااب االلكرتونا ااي واألدوات الواقعيا ااة واالفرتاضا ااية الا اات
يعتمدون عليها يف ذلك وآليات اإلقنا الت يستندون إليها يف بناء الاوعي املعاريف
للشا ااباب بها ااذه املخا اااطر .وتصا اانف ها ااذه الدراسا ااة يف إطا ااار الدراسا ااات الوصا اافية
ياستخدام املنهج املسوي واملنهج امللارن ،واعتمدت علاى أداة االساتبيان ،باالتطبيق
على  100مفردة من أساتذة اجلامعات من خمتلاف الكلياات .وقاد خلصات الدراساة
إا الموعة من النتالج من أهمها :أن توظيف أساتذة اجلامعات ملواقاع التواصاع
اأداة لتوعياة الطاالب مبخااطر التطارف واإلرهااب ال يازال حمادوداً .وأن النسابة
األ رب من األساتذة يدر ون أن مواقع التواصع االلتماعي أدوات تلاوم بادور
" ب " يف نشار التطارف واإلرهااب ،وأن التنظيماات الدولياة مثاع تنظايم "داعاش"
وتنظاايم "اللاعاادة" األ ثاار اسااتخداماً وتوظيفاًا هلااذه املواقااع .وماان أباار املخاااطر
جتنيااد الطااالب قليلااي الااوعي يف عمليااات الااذلاب املنفااردة .ويرلااع ذلااك لضااعف
الثلافة الدينية ،وعادم تربياة علاع الشاباب علاى النلاد والتولياع .ويارى األسااتذة
االعتماد على احلوار العلالني يف إقنا الطالب مبخاطر اإلرهاب االلكرتوناي .وأن
هناك ضرورة ب ة إلضافة ملرر "الاتفك النلادا" إا حزماة امللاررات املتعللاة
مبتطلبات اجلامعة .وأظهرت النتالج ولود فروق دالة إحصالياً بص درلاة اهتماام
أساتذة اجلامعات مبناقشة الطالب يف األفكاار املتشاددة علاى مواقاع التواصاع تبعااً
للتخصااص العلم ااي .فكلم ااا انتم ااى األس ااتذة إا ختصص ااات العل ااوم االلتماعي ااة
واإلنسانية واللغات دعم ذلك تولههم حنو املناقشة .وأخ ا اثبتت الدراسة ولاود
عالق ااة ارتب ااا دال ااة إحص ااالياً ب ااص مع اادالت اس ااتخدام األس اااتذة ملواق ااع التواص ااع
االلتماااعي ونااو االساارتاتيجيات املسااتخدمة يف إقنااا الطااالب مبخاااطر اإلرهاااب
االلكرتوني.
الكلما ااات املفتاحيا ااة :اإلدراك ،أسا اااتذة اجلامعا ااات ،الشا ااباب اجلا ااامعي ،التطا اارف،
اإلرهاب ،الفضاء االلكرتوني
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املق مة:
من السما األساسية ال متيز شبكة ا،نرتنت قدرناا على نقا املعلوما ونبادهلا بـني
قطاعـــا عريمـــة مـــن أفـــراد ا ماـــور ،ونـــوفك فمـــاء عـــام نســـتطيع كافـــة األ ـــرا
املتصـــارعة ،ســـواء علـــى املســـتويا ايليـــة أو اإلقليميـــة أو الدوليـــة اســـتغ له يف نـــروي
أفكارها .هـه القـدرة علـى نشـر األفكـار وحياديـة ا،نرتنـت كفمـاء عـام نسـتطيع كـا
األ ــــرا اســــتددامه ،وفــــر للاماعــــا اإلرهابيــــة أداة لنشــــر أفكارهــــا واســــتقطاب
ناإنــدينن ايــتملني ،ولصوص ـاً مــن الشــباب ،لتــبت أفكارهــا املتشــددة وا ،ــرا يف
أعماهلا .نفعقب أحداث احلادي عشر من سبتمرب  2001ننـامى دور ا،نرتنـت كـةداة رئيسـية
لنشــر الســلفية ا ااديـــة ،وأصــبحت نمــم و ،املواقـــع واملنتــديا ا ااديــة املشـــتغلة يف
نســويق أفكــار ا اــاد العــاملي ،ونعــود أهميــة الســاحة ا،فرتادــية غىل كوناــا أداة قابلــة
( )
للتواصا ومرحية ورليصة وسريعة وومنة للدعوة غىل األفكار املتطرفة ونشرهان.
ومثة ع قة أساسـية بـني هـاهرة نالـهئاب املنفـردةن ونـبت األفكـار املتطرفـة عـرب مواقـع
التواصــا ا ،تمــاعي .فا،نرتنــت نتــيح للفــرد نلقــي األفكــار املتطرفــة و ططــا القيــام
بالعمليا اإلرهابية وهو يف مكانه دون حا ة غىل ا ،را الواقعي أو املـادي يف التنيـيم،
وعرب مواقع التواصا يتلقـى األفـراد التعليمـا واملعلومـا ا اصـة بتدطـيذ ننفيـه عمليـا
غرهابية حمددة .ونمعنا هه الياهرة أمام حتول نوعي يف بيعة الشـبكا اإلرهابيـة الـ
مل نعد نعتمد على مفاوم الشبكة الواقعية ال نعتمد على ا،نصال املباشـر بـني عناصـرها
وفقذ ،با أصبحت متتـد غىل مـا نكـن أن نطلـق عليـه نالشـبكة ا،فرتادـيةن ،حيـ يـتم
نبت األفكار وننفيه العمليا عرب التواصا على ا،نرتنت.
ويقتمي أهمية حتصني الشباب من الوقوع يف شبكا التطر واإلرهـاب عـرب الفمـاء
ا،لكرتوني قـدرًا كـبكًا مـن اإلدراه ألهميـة ولطـورة الـدور الـهي نلعبـه ا،نرتنـت يف هـها
السيا لدى األ ـرا املسـلولة عـن .لـه .وهنـاه أ ـرا متنوعـة نسـاهم يف نشـكيا وعـي
الشــباب وبنــاء وع يـــه املعــريف دـــا ر التطــر واإلرهـــاب ،مــن بيناـــا األســرة ومجاعـــا
األصدقاء والزم ء والكها ،لكن يبقى أن دور أسانهة ا امعـا هـو الـدور األهـم يف هـها
الســـيا  .فةســـانهة ا امعـــا كطـــر نوعـــوي يتميـــزون بقاعـــدة أوســـع مـــن املعـــار ،
واحتكـــاه أكـــرب بـــةدوا التكنولو يـــا ،ووعـــي نـــوعي بطبيعـــة ا ماعـــا ا ااديـــة
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والكيفية ال نتسرب من ل هلا باألفكار املتطرفة غىل عقا وو دان الشـباب ،باإلدـافة
غىل ما يفرتض فيام من قدرة أكرب على اإلقناع ،مقارنة باأل را األلرى الـ نكـن أن
نلعـــب دورًا يف نوعيـــة الشـــباب دـــا ر التطـــر واإلرهـــاب ا،لكرتونـــي ،مثـــا األســـرة
وا ماعا املدتلفة ال يتفاعا معاا الشاب.
يف هـــها اإل ـــار يتحـــدد مودـــوع هـــه الدراســـة يف حتليـــا أدوار أســـانهة ا امعـــا يف
نشــــكيا وعــــي الشــــباب دــــا ر التطــــر واإلرهــــاب ا،لكرتونــــي واألدوا الواقعيــــة
وا،فرتادية ال يعتمدون علياا يف .له ووليا اإلقنـاع الـ يسـتندون غلياـا يف بنـاء الـوعي
املعريف للشباب باه املدا ر.

الدراسات السابقة:
ننوعـــت الدراســـا الــ نناولـــت مودـــوع اإلرهـــاب ا،لكرتونـــي عـــرب مواقـــع التواصـــا
ا ،تماعي وسبا موا اتاا ،ووقعت يف غ ار ث ث فلا  :فلة الدراسا ال اهتمت بتحليا
مسـتويا نوهيـف التنييمـا اإلرهابيـة ملواقـع التواصـا ونوعيـة ا طـاب اإلع مـي الســائد
علياــا وأهدافــه ،وفلــة الدراســا ال ـ نناولــت دور مواقــع التواصــا ا ،تمــاعي يف نزويــد
الشباب ا امعي باملعلوما السياسية وبناء نصـورانه واااهانـه السياسـية حـول األحـداث،
وفلــــة الدراســــا الــ ـ اهتمــــت بــــدور ا امعــــا يف نوعيــــة باــــا دــــا ر اإلرهــــاب
ا،لكرتوني .وقـد نشـابكت هـه الدراسـا فيمـا بيناـا لتشـكا لريطـة نودـح الكيفيـة
ال ـ نعمــا باــا التنييمــا اإلرهابيــة علــى ا بــة مجاــور الشــباب عــرب مواقــع التواصــا،
وأساليب نوعية وحتصني الشباب دد ما ننشر من أفكار ،وا اا ال نكن أن نقـوم
بدور يف هها السيا .
مــن أحــدث هــه الدراســا  :دراســة (حممــد )2019 ،ال ـ اســتادفت حتليــا مســتويا
وأ ر نوهيف التنييما املتطرفة لوسـائا اإلعـ م التقليديـة وا ديـدة يف لدمـة أهـدافاا،
وركــز الدراســة علــى ننيــيمني غرهــابيني شــاكين ينشــطان يف منطقــة الشــر األوســا ،
ولصوصاً دالا دول العرا وسوريا ،وهما ننييم داعـ وننيـيم باـة النصـرة ،ونتبعـت
الدراســة األحــداث اإلرهابيــة املنســوبة غىل هــهين التنيــيمني ل ـ ل العــامني  2017و،2018
وانتات غىل أناما يوهفان اإلع م ا ديد عـرب املواقـع املعـربة عنامـا وكـهله عـرب صـفحا
التواصــا ا ،تمــاعي يف نشــر الفيــديوها والتقــارير ا اصــة بتفاصــيا مــا يقومــان بــه مــن
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عمليــا  ،ويعتمــدان علــى بـ رســالة غع ميــة نســعى غىل نربيــر اإلرهــاب علــى أسـ دينيــة،
وانتات الدراسـة غىل ارنفـاع مسـتوى نقنيـا اإلنتـاال اإلع مـي الـهي نعتمـد عليـه التنييمـا
اإلرهابيــة يف نقــديم الفيــديوها الشــارحة للعمليــا والـ نــروال ألفكــارهم وأيــدلو يتام،
وأن رســالتام اإلع ميــة نســتاد الشــباب بشــكا أساســي باــد التــةثك فيــه و هبــه غىل
( )2
صفو اإلرهاب.
ويف غ ار شيوع هاهرة األلبار الزائفة على مواقع التواصا ا ،تماعي ونوهيـف بعـ
ا ماعا اإلرهابية هلا ،وكهله الدور الهي نلعبه احلسابا املزيفة يف دعم وسـم معـني
) بتنـاول
على موقع نويرت ليصبح يف الصدارة  ،اهـتم (
ال يتم نسريباا عرب نالربيد العشوائين وال يتم من
هاهرة األلبار الزائفة
ل هلـا نشــر وغعــادة نشــر نغريــدا نتعلــق بساســة أوناشــطني علــى مســاحة واســعة ،ســواء
بشكا متعمد أوالك متعمد .وقد و د الدر اسة أن ا ماعا اإلرهابية ال نعمـا علـى
نســويق هــه الرســائا نلاــة غىل نكرارهــا مــراراً عــرب مســتددمني نشــطني (قــد يكونــون
وهميني) باد لدمة أ ندة أو أهدا حمددة .وأثبتت الدراسة أن الربيد العشـوائي لـي
هاهرة ديدة .فد ل فرتة التسعينا كانت هناه شركة أمريكيـة نسـمى
 ،يتم ا،نفا معاا عرب عم ء معينني إلرسال فاكسا غىل الشدصيا
الفاعلة دالا اإتمع األمريكي .وكان قـدور الشـركة غرسـال مـا يقـرب مـن 10000
فاك  ،وكانت ختتار املوا نني الـهين نرسـا هـه الفاكسـا بةمـائام بقـ ًا لبحـ
دقيــق يف ســكنام الهانيــة وختتــار ا ملتعــا فني مــع التو ــه الــهي نســتاد دعمــه ،وو ــد
الدراسة أن بع ا ماعا اإلرهابيـة أحيانـ ًا مـا نسـتددم هـه ايفليـة يف نشـر أفكارهـا
ونربير رائماا .وهناه اود نبهل حالياً إلنشاء أدوا لكشف التغريدا املزيفة ال يتم
امل صــممة لتحديــد عــدد املتــابعني
نــدويرها عــرب نــويرت ،مــن بيناــا أداة
( )3
الوهميني للحساب نبعاً ملؤشرا املتابعني.
) أن وســـائا التواصـــا ا ،تمـــاعي أثـــر منـــه
وافرتدـــت دراســـة (
هاورها على األمن اإلقليمي والعاملي ،وأن هها التةثك يتزايد رور الوقت ،وسعت يف دوء
.لـــه غىل حتليـــا ع قـــة ونـــةثكا وســـائا التواصـــا علـــى اإلرهـــاب لـ ـ ل القـــرن احلـــادي
والعشرين ،ونناول الباح بالتحليا الكيفيـة الـ يوهـف باـا اإلرهـابيون وسـائا التواصـا
كوسيلة لتمديد نةثكهم وناديدهم للماتمع العـاملي .وو ـد أن نـةثكا اإلرهـابيني يف نشـر
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الفكــر اإلرهــابي عــرب مواقــع التواصــا يــرنبذ بنشــر مواقــع الفيــديو الدعائيــة والرســائا
الدعويــة ال ـ نســتاد انيــد الشــباب علــى و ــه ا صــوص وال ـ ننتشــر عــرب منصــا
التواصـــا ا ،تمـــاعي بةشـــكاهلا املدتلفـــة .وللـــ" الباحــ أيمــاً غىل أن عبـــارة أن نكـــا
شد" نكن أن يصبح غرهابياًن أصبحت حقيقـة واقعـة بسـبب التـةثكا ا طـكة لوسـائا
علــى أن هــه الودــعية نرفــع
التواصــا ا ،تمــاعي يف نشــر األفكــار اإلرهابيــة .و ،ل ـ
مستوى التحديا ال نوا ااا الدول وأ ازة محاية األمن بداللاا .وأكد نتائ الدراسة
تلفـة
أن ألطر التةثكا املتعلقة بالتواصا ا ،تماعي نتعلق بتايلة أفراد دالا جمتمعـا
للتحول غىل .ئاب منفردة نقوم بعمليا غرهابية مفا لة عـرب وسـائا قتـا شـديد البدائيـة مثـا
الطعن والـده بالسـيارا أو اسـتددام القنابـا بدائيـة الصـنع ،وأوصـت الدراسـة بمـرورة
نطوير اسرتانيايا أكثر فاعلية ملوا اة أفكار ا ماعا اإلرهابيـة علـى مواقـع التـواص
( )4
ا ،تماعي ودالا اييذ العام الهي يتفاعا فيه الشباب.
ويف غ ار البح عن وسائا ملوا اة أدوار وسائا التواصا ا ،تماعي واملتمثلـة يف نشـر
أفكــــار ا ماعــــا اإلرهابيــــة وانيــــد عناصــــر ديــــدة يف صــــفوفام نــــةني دراســــة
) واســـتادفت حتليـــا األدوا الـــ نكـــن أن نســـتددم يف موا اـــة
(
اإلرهاب ا،لكرتوني وأفما الوسائا ال نكن أن نستددم يف هـها ا،اـا و.لـه مـن
ن لعدد من الدراسا الـ اهتمـت باإلرهـاب
ل ل حتليا نمستوى ثان
ا،لكرتونــي ،وختتــرب الدراســة بعــد .لــه ــدوى نطبيــق هــه األدوا يف موا اــة أنشــطة
ا ماعــا اإلرهابيــة علــى موقــع نــويرت .وللصــت الدراســة غىل و ــود عــدد مــن األدوا
اإل رائيــة ال ـ نكــن أن نســام يف موا اــة األفكــار واألنشــطة اإلرهابيــة علــى مواقــع
التواصا ا ،تماعي ،ولصوصاً نله األفكار واألنشطة املرنبطة بتنييم داع  .ومن أبرز
( )5
هه األدوا :
 - 1نوحيد اود موا اة أنشطة داع على مواقع التواصا ا ،تماعي.
 - 2أن نلتـزم املواقــع الرميــة املســلولة عــن الــرد عــن أفكــار داعـ علــى و ــه ا صــوص
بةعلى در ا العمق واملصداقية.
 - 3اســتددام أســلوب اياكــاة الســالر والــتفكك النقــدي القــائم علــى نســفيه أفكــار
نداع ن لصوصاً من ل ل املواقع ا اصة.
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مـن انـب

 - 4ا،عتماد على األحـداث الواقعيـة والرتكيـز علـى املواقـف الرافمـة لـداع
املسلمني.
 - 5قرصنة مواقع اإلرهابيني من ل ل جمموعا ختت" بهله.
 - 6الرسائا الشارحة لألهدا التدريبية لتنييم داع ،بـد أن نكـون بسـيطة ومفاومـة
بالنسبة للمتلقي ،وأن نعتمد علـى اسـتددام اللغـة الشـائعة بـني السـكان الـهين نتو ـه
غليام الرسالة.
) بزاويـــة ألـــرى مـــن زوايـــا غشـــكالية ناإلرهـــاب
واهتمـــت دراســـة (
ا،لكرتونــين واملتعلقــة صصــائ" لطــاب ا ماعــا اإلرهابيــة علــى مواقــع التواصــا
ا ،تماعي .وأكد الباحـ يف بـدايتاا أن ا،هتمـام بتحليـا الع قـة بـني اإلرهـاب ومواقـع
التواصا ا ،تماعي يعود غىل السنوا القليلة املادية ،و.له بعد النمو امل حظ يف نوهيف
هه املواقع من انب ا ماعا اإلرهابية لنشر األفكار املتطرفة وانيد أعماء ـدد،
ا،يديولو يـة
ونههب الدراسـة غىل أن ا ماعـا نوهـف مواقـع التواصـا إلدارة احلمـ
السرية والعلنية ال نتو ه باـا غىل مسـتددمي مواقـع التواصـا .وللصـت الدراسـة غىل أن
لطــاب ا ماعــا اإلرهابيــة يركــز علــى ا،ســتددام ا،نتقــائي ملشــاعر ا ــو والقاــر
والتدويـــف لعرقلـــة اإتمـــع .فكـــا اإتمعـــا نعمـــا علـــى محايـــة أنيمتاـــا األل قيـــة
والقانونية ،وهي نـرى أن العمليـا اإلرهابيـة ناـز هـه القواعـد ،لـها اـد نفسـاا ملزمـة
وا اتاـــا ،ونبـــدي اإتم عـــا املدتلفـــة ردود أفعـــال متباينـــة ألـــو اإلرهـــاب واألفكـــار
املتطرفــة ،نبع ـاً ،هتماماــا ومصــاحلاا .وأكــد النتــائ أن لطــاب التانيــد عــرب مواقــع
التواصا الهي نعتمد عليه ا ماعا اإلرهابية يستند يف األاللـب غىل نسـليذ المـوء علـى
السياسا الياملة للو،يا املتحدة األمريكية وحلف ائاا حول العامل .فاه الفكرة قادرة
على حشد املتابعني ألفكار اإلرهابيني بدر ة كبكة .وأن ا ماعا  ،نركز على نشـر
أفكـارهم فقـذ علـى مواقـع التواصـا ا ،تمــاعي بـا نسـتدد ا أيمـ ًا كنافـهة لتوثيــق
العمليــا اإلرهابيــة مــن لـ ل الفيــديوها واملســامع الصــونية ،مــا علــاا مصــدر ــهب
ل مع مــيني واملتــابعني العــاديني الــهين يســتادفون التعــر علــى نفاصــيا بعـ العمليــا .
وانتات الدراسة غىل أن نيرية نرنيـب األولويـا ونيريـة األ ـر نشـك ن قاعـدة أساسـية
لوصف وحتليا الع قة بني اإلرهاب واإلع م  .فنيرية األوليا نودح كيف ندفع وسائا
التواصا بقمية اإلر هاب غىل مواقع متقدمـة علـى أ نـدة اهتمامـا ا ماـور ،أمـا نيريـة
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األ ــر فتودــح األســاليب واألدوا ال ـ نعتمــد علياــا املواقــع يف معا ــة قمــايا اإلرهــاب
( )6
بشكا يؤدي غىل للق اهتمام باا من انب املتابعني.
وحول ع قة الشباب املصري واقع التواصا ا ،تماعي وندللاا يف حتديـد اااهانـه
السياســية اهتمــت دراســة (دروي ـ  )2016 ،بتحليــا مســتويا اعتمــاد الشــباب علــى مواقــع
التواصا كمصدر للمعرفـة وكـةداة للحصـول علـى املعلومـا املتعلقـة باألحـداث السياسـية
ايليــة واإلقليميــة ،وأ ريــت الدراســة علــى عينــة نتكــون مــن ( 400مفــردة) مــن الشــباب
املصري يف املرحلة العممرية ،ما بني  18و 35عامًـا .ونوصـلت الدراسـة غىل أن النسـبة األكـرب
مــن املبحــوثني مــن الشــباب املصــري ،عينــة الدراســة )%59.5( ،نســتددم املواقــع ا ،تماعيــة
يوميًّا ،وأن موقع نفي بوه يةني يف صدارة املواقع ا ،تماعية ال يستددماا املبحوثون،
يليه موقع يونيوب ،ثم موقع نـويرت .و ـاء يف صـدارة دوافـع اسـتددام املواقـع ا ،تماعيـة مـن
انــب املبحــوثني مــن الشــباب املصــري عينــة الدراســة ناملشــاركة ا ،تماعيــة مــع األصــدقاء
واألقارب واملعار ن ،ون ها يف املرنبة الثانية نملعرفة األحداث والتطـورا ايليـة واإلقليميـة
( )7
والدوليةن ،ثم نا ،را يف األحداث السياسية ال متر باا الب دن يف املرنبة ا امسة.
و رحت ورقة حبثية قدماا (امليمن )2016 ،رؤية عن دور ا امعا يف موا اـة اإلرهـاب
واألفكار املتطرفـة اقـرتف فياـا دـرورة أن نقـوم ا امعـا بةدوارهـا الدفاعيـة عـن اإتمـع
وأمنه وس مته يف عقول الط ب ويف نفوسام ،وأهمية نطوير مناه الـدراســا اإلسـ مية
حبي نتممن برام وادحة لس مةاإتمعا العربية واإلسـ مية وحتقيـق أمناـا ،والـرس
مفاهيم الوسطيةاإلس مية والقـدوة وقبـول ايفلـر لـدى الطـ ب ،ونباـت الورقـة غىل دـرورة
ودع اسرتانيايةعربية غس مية (نرب ويـة وثقافيـة وغع ميـة) موحـدة لتنقيـة الـتفكك الناقـد
وحتصـــني الشـــباب وموا اـــة الفكـــر املتطـــر  ،وأشـــار غىل أهميـــة ناـــوض ا امعـــا
اإلس مية بودع رؤيـة موحـدة لتطـوير ا طـاب الـديت ،حبيـ يـحـافــظ عـلــى األصــالـــة،
ويـتـوافــــق مـــع املســـتادا ويراعـــي فقـــه األولويـــا  ،وأن ناـــتم بـرامــــ ا امعـــا العربيـــة
واإلسـ ـ مية بـــالتوفيق بـــني مقتمـــيا حقـــو اإلنســـان وحريانـــه ،وبـــني اعتبـــارا األمـــن
( )8
واملصاحل.
وانفــق (الفقيــه )2015 ،مــع نتــائ دراســة (درويــ  )2016 ،و.لــه يف الدراســة الــ
استادفت حتليا التةثكا ا ،تماعية ملواقع التواصـا ا ،تمـاعي علـى الشـباب ،واعتمـد
علــى عيةنــة قواماــا ( 300مفــردة) مــن الشــباب يف ث ـ ث دول عربيــة ،هــي (الســعودية والــيمن
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ومصر) .وقد كشفت الدراسة عـن ارنفـاع معـدل اسـتددام الشـباب العربـي ملواقـع التواصـا
ا ،تمــاعي ،غ .غن نصــف عينــة الدراســة يســتددمون مواقــع التواصــا حــوالي  4ســاعا أو
أكثر يوميًّا ،ويمعَد موقع الفي بوه ،هو الشبكة ا ،تماعية األكثر اسـتددامًا مـن قبـا
الشباب العربي ،يليه موقع يونيوب ،ثم نويرت ،ونفوقت دوافع ا،ستددام النفعية علـى دوافـع
ا،ســـتددام الطسقوســـية لـــدى الشـــباب .ويف مـــا يتعلســـق بتـــةثكا اســـتددام مواقـــع التواصـــا
ا ،تمـــاعي علـــى القـــيم ا ،تماعيـــة ،كـــان التـــةثك اإل ـــابي األكـــرب ،ســـتددام مواقـــع
( )9
التواصا على قِيم ا،نصال الثقايف ،بينما ا ف التةثك نسبيًّا على قيم التديُّن.
ويف سـيا البحـ عــن أدوار مواقـع التواصـا ا ،تمــاعي يف احلراكـا الشـعبية ،اهتمــت
دراسة (عبد الراز  )2013 ،بالتعرُّ غىل دور مواقع التواصا وأثرها يف الوعي السياسي لفلة
الشــباب ا ــامعي ،مــن ل ـ ل عينــة لــت ( 400مفــردة) مــن لســاب ث ـ ث امعــا عراقيــة
حكومية .ونوصلت الدراسة غىل أن مواقع التواصـا ا ،تمـاعي نمسـام يف نكـوين ا،نااهـا
السياسية للشباب ا امعي .كما أثبتت أن نسبة كبكة مـن مفـردا العينـة لـدياا قناعـة بـةن
مواقع التواصا ا ،تماعي كانت ممح ةردًا أساسيًّاس على بعـ التغـيكا يف السـاحة العربيـة،
وأن نســــبة ( )% 60مــــن املفــــردا زاد معــــد ،اســــتددامام وســــائا اإلعــ ـ م والتواصــــا
( )10
ا ،تماعي ،استاابة لألحداث السياسية ال نشادها العرا .
ويف سيا الوهائف الك املرالوبة ال يقوم اإلع م من ل هلا يف بع األحـوال بـالرتوي
) اإل ابة على سؤالني ،يتعلـق
للاماعا اإلرهابية استادفت دراسة (
أوهلمــا بالــدور الــهي نلعبــه وســائا اإلع ـ م الغربيــة يف نقــا رســالة اإلرهــاب ،ويتصــا الثــاني
جبدوى الرقابة على وسائا اإلع م ومنعاـا مـن اإلشـارة غىل األحـداث اإلرهابيـة ،سـواء علـى
نوافهها التقليدية أو عرب صفحاناا علـى مواقـع التواصـا ا ،تمـاعي .وقـد للصـت الدراسـة
عرب حتليا نتبع فيه الباح األس ال نستند غلياا معا ة أحداث اإلرهاب على عـدد مـن
املواقـــع اإلع ميـــة األمريكيـــة غىل أن اإلعـ ـ م يعتـــرب غحـــدى األدوا املامـــة الـ ـ نســـعى
ا ماعا اإلرهابية غىل التةثك على الرأي العام من ل هلا ،ألنه يوفر وسيلة ـهب ا،نتبـا
غلياا ،باإلدافة غىل مساعدناا على نشر أفكارها .لـها فغالبـاً مـا ينيـر بعـ ايللـني غىل
وسـ ائا اإلعـ م كـةداة نسـتغلاا ا ماعـا اإلرهابيــة يف نشـر األلبـار املـثكة والدمويـة ــا
يســاعد هــه الوســائا علــى بيــع منتااناــا .فالع قــة بــني اإلع ـ م واألرهــاب نةلــه يف بع ـ
األحوال شكا املنفعة املتبادلـة .وأكـد الدراسـة أن وسـائا اإلعـ م نكـن أن نلعـب دورًا
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ماماً يف موا اـة اإلرهـاب مـن لـ ل نـة ك األحـداث اإلرهابيـة بطريقـة أقـا غثـارة للدـو ،
واسـتددام الوصـف املودـوعي وا،بتعـاد عـن التعــبكا اإازيـة عنـد نقـديم هـه األحــداث.
وللصت غىل أن فرض رقابة على وسائا اإلع م ومواقعاا على وسائا التواصا أو منعاا مـن
متابعــة ونشــر املعلومــا عــن األحــداث اإلرهابيــة لــن يــؤدي غىل حماصــرة الفكــر أو النشــا
اإلرهابي ،فاألفمـا يف كـا األحـوال نقـديم املعلومـا األكثـر نوازنـ ًا والبعيـدة عـن اإلثـارة
( )11
عند متابعة هه األحداث.
وحــول نــةثك نعــرض الشــباب ملواقــع التواصــا ا ،تمــاعي علــى احلــراه السياســي دالــا
اإتمعا العربية اهتمت دراسة (لورشيد )2011 ،بتحليا دور اإلع م يف ننشيذ احلـراه
السياســي العربــي عــرب شــبكا التواصــا ا ،تمــاعي ،واســتادفت التعــر علــى كيفيــة
نوهيـــف احلـــراه السياســـي العربـــي ،إلمكانـــا مواقـــع التواصـــا ا ،تمـــاعي يف نـــة ي
الثورا العربيـة وغدامـة زااـا ونعبلـة شـباباا .وللصـت الدراسـة غىل أن شـبكا التواصـا
أصبحت حمطا حشد للمشاركة يف احلراه السياسي ،وكسر حا ز ا و وحولـت
العمــا السياســي الســري غىل نشــا علــت ،وقامــت بــدور التعبلــة ا،يديولو يــة للثــورا ،
وحققــت حمــورها يف نشــر أفكــار الثــورا ونــبت مطالــب الثــوار والرتوي ـ هلــه املطالــب.
وأودحت الدراسـة أن هـه شـبكا التواصـا أد دورًا كـبكًا يف التنسـيق بـني الثـوار و
نوهيفاــا يف مســةلة التشــبيه بــني اإموعــا السياســية وننيــيم ا،عتصــاما  .وســاهمت
شبكا التواصـا ويف نغـيك الصـورة النمطيـة للشـباب العربـي ،غ .حولتـه مـن شـباب كـان
( )12
يوصف بالسطحية ،غىل شباب فاعا يتو للحرية والكرامة والتغيك.
ويف دراســة ركــز علــى دور مواقــع التواصــا يف احلــراه السياســي بــني شــباب دول ـ
مصر ونون انفق (الدليمي )2011 ،مـع مـا نوصـا غليـه (لورشـيد )2011 ،مـن أن وسـائا
التواصا ا ،تماعي ساهمت يف غجناف ثورني نون ومصر ،ألناا سالت من عملية التواصـا
بني ا ماور والتصر املسافا بينام ،وعملت وسائا التواصـا علـى غثـارة وعـي ا ماـور
ونو ياه ألو سلوكيا معينة ،بزيادة املعلوما املرسـلة للتـةثك علـى القطاعـا املسـتادفة
مــن ا ماــور .وبينــت الدراســة أن ننيــيم ا،حتاا ــا عــرب (الفــي بــوه) والــك مــن مواقــع
التواصا ا ،تماعي إلحداث التغيك ا ،تماعي من ل ل نشـا ا قليلـة الكلفـة ،أدى غىل
نعـــري املشـــاركني يف هـــه ا،حتاا ـــا غىل لطـــر التاديـــد بـــالعنف ،وغىل ا،ســـتددام
( )13
الفعلي للعنف أيماً.
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ونطــر حب ـ (قاســم )2011 ،غىل دور ا امعــا يف نوعيــة الط ـ ب جبــرائم ا،نرتنــت
واستاد حتليا ا رائم ا،لكرتونية الشائعة على ا،نرتنـت والـدور الـهي نكـن أن نلعبـه
ا امعــا يف موا اتاــا .وللــ" البحــ غىل أن مــن أبــرز العوائــد الــ نرتنــب علــى هــه
املوا اــة العوائــد األل قيــة و القيميــة ،ونتمثــا يف املســاهمة يف غرســاء و نرســي أل قيــا
جمتمع املعلوما  ،ا يعود غ ابيا علي األفراد واإتمـع لصوصـا مـع التحـديا الثقافيـة
ال يشادها العامل اليوم والعوائد السياسية املتمثلـة يف اإلسـاام يف نرسـي الدنقرا يـة و
نربية املوا نة ،و ا،سـتقرار السياسـي النـا م عـن التقليـا مـن املشـك ا ،تماعيـة مثـا
البطالة ،و ا رائم اإللكرتونية ،واهلارة ،و العنف ،و اإلرهـاب ،والكهـا مـن املشـك
( )14
ا ،تماعية .ا التةثكا السياسية
وعن ع قة نعرض الشباب للصحافة املطبوعة واإللكرتونيـة باااهـانام ألـو هـاهرة
اإلرهاب أ ر (عثمان )2006 ،دراسة قارنت بني نةثك الوسيطني اإلع ميني .وانقسـمت
الدراسـة غىل شـقني األول حتليلـي وايفلـر ميـداني ،أمـا الشـق امليـداني فقـد اعتمـد علـى
صحيفة استقصاء على عينـة قواماـا  ٤٠٠مفـردة ،وبالنسـبة للشـق التحليلـي فتمثلـت عينـة
 األهرام األلبار الوفد ،أما عينة املواقع اإللكرتونيةالصحف يف
فتمثلت يف موقع غس م أون ،ين وموقع ا زيرة .وكشفت نتائ الدراسة عن ارنفاع نسبة
نةييد الشباب ،ستددام اإلنرتنت كوسيلة سريعة للحصول على املعلوما  ،وانفق أاللبام
على أن التفاعا أحد أسباب متيز الشبكة مقارنة بالصحافة املطبوعة ،وأكثر من نصف
املبحوثني وافقوا على أن نصفح اإلنرتنت يغت عن ا ،ع على الصحف الورقية ،وللصت
الد راسة غىل أن املعا ا ال قدمتاا الصحف املطبوعـة واملواقـع ا،لكرتونيـة لألحـداث
اإلرهابيــة ال ـ شــادناا مصــر ل ـ ل العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين أد غىل
نكــوين ااــا ســلل لــدى لــدى الشــباب ألــو ا ماعــا اإلرهابيــة وأفكارهــا املتطرفــة
( )15
والعمليا ال نقوم باا.
أيمــاً بــني وســائا اإلعــ م
وقارنــت دراســة دراســة
التقليدي ووسائا ا،نصال ا ديد ،من ل ل حتليـا جمموعـة متنوةعـة مـن أاـا املواقـع
اإللكرتونية املُتاحَة على الشبكة باد فح" مستويا اعتماد املستددِمني على مصادر
املعرفة اإللكرتونية بقصد اقت ناء املعرفة السياسية ،حيـ اعتمـد الدراسـة علـى حتليـا
أربعة دوافع أساسية نفسر وء األفراد غىل ا،عتماد على املصادر اإللكرتونية يف احلصول
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علــى املعرفــة السياســية ،هــي :لــب املعلومــا املو ةاــة ،واملراقبــة ،والترفيــه ،واملنفعــة
ا ،تماعيـة .وقـد وقفـت الدراسـة أيمًـ ا علــى بعـ ا،رنبا ـا الدالسـة بـني هـه الــدوافع
األربعة ،وعدد من العواما األلرى ال حتـدد يف :حاـم اسـتددام الشـبكة ،ومسـتوى
الثقة يف احلكومة ،وغحــساس املسـتددِمني بالكفايـة والفعاليـة ،وا،هتمـام بالسياسـة،
( )16
والرالبة يف التصويت ،أو استعداد النالبني للتصويت.

مناقشة الدراسات السابقة:
ركز العديد من الدراسا األ نبية على هاهرة اإلرهاب ا،لكرتوني ،يف وقت ندر
فيه الدراسا العربية (باستثناء دراسة حممـد .)2019 ،وأبـرز الدراسـا ثـ ث مسـتويا
لتوهيـــف التنييمـــا اإلرهابيـــة ملواقـــع التواصـــا ا ،تمـــاعي ،يتعلـــق املســـتوى األول بنشـــر
الفكــر املتطــر  ،والثــاني بــالرتوي اإلع مــي للعمليــا اإلرهابيــة بنشــر مقــا ع الفيــديو
ا اصــــة باــــا ،والثالــ ـ بتانيــــد عناصــــر ديــــدة مــــن الشــــباب ل ــــرا يف التنيــــيم
) .وأكد العديد من الدراسا أن الشباب مـن أكثـر
(
القطاعا ا ماهكية اعتماداً على مواقع التواصـا ا ،تمـاعي يف احلصـول علـى املعلومـا
ونكوين التصـورا السياسـية (درويـ  - 2016الفقيـة - 2015 ،عبـد الـرزا ،)2013 ،
وأن هه املواقع قامت بدور مام يف احلراه الشعل الشبابي الهي شادنه العديد من الـدول
العربية بعد عام ( 2011الدليمي - 2011 ،لورشيد .)2011 ،ونبات غحـدى الدراسـا غىل
أن وســائا اإلع ـ م التقليــدي ومواقعاــا علــى شــبكة ا،نرتنــت أحيان ـاً مــا نقــع يف غشــكالية
نالرتويـــ ل مرهــــابن مــــن لـــ ل املعا ــــا املــــثكة الـــ نــــؤ ر باــــا األحــــداث اإلرهابيــــة
) .وقارنت بع الدراسا بني معا ة قمـايا اإلرهـاب دالـا وسـائا
(
اإلع م التقليدي ووسائا اإلع م ا ديد ،ونوصلت غىل اإلع م ا ديـد يلعـب الـدور األهـم
يف نشــكيا املعــار والتصــورا السياســية لــدى الشــباب ،بســبب مــا يتيحــه مــن نفاعليــه،
ونتياــة ارنفــاع معــد ،اعتمــاد الشــباب عليــه كمصــدر للمعلومــا السياســية (عثمــان،
).
- 2006
واقرتحت بع الدراسا جمموعة من األدوا ملوا اـة اإلرهـاب ا،لكرتونـي مـن لـ ل
)
صــفحا نوا ــه الفكــر املتطــر بالنقــد الســالر وحماولــة ا،لــرتا (
والتة ك املودوعي لألحداث اإلرهابية بعيـدًا عـن وليـا اإلثـارة الـ ننتاااـا بعـ وسـائا

مستويات إدراك أساتذة اجلامعات لدورهم يف توعية الشباب
مبخاطر التطرف واإلرهاب عرب الفضاء االلكرتوني

) ونبات بع الدراسـا العربيـة غىل الـدور الـهي نكـن أن
اإلع م (
نلعبــه ا امعــا يف حتصــني الشــباب دــد اإلرهــاب ا،لكرتونــي بتطــوير ا طــاب الــديت
ونطوير املقررا حبيـ نغـرس يف الطـ ب قـيم احلريـة واملوا نـة بشـكا متـوازن (املـيمن،
 - 2016قاسم.)2011 ،
ورالم ما أثبتته الدراسا السابقة من ا ر نتعلق بتةثكا اإلرهاب ا،لكرتوني على
الشباب غ ،أن مثة فاوة حبثيـة نيـا شـاالرة فياـا ،نتعلـق بكيفيـة نوعيـة الشـباب ا ـامعي
وحتصـينه معرفيـ ًا ونفسـي ًا دـد نـبت األفكـار اإلرهابيـة أو التانيـد يف صـفو التنييمـا
اإلرهابية ،أو العما عرب أسلوب الهئاب املنفردة الهي ندعمـه مواقـع اإلرهـاب ا،لكرتونـي،
كما أن غ راءا املوا اة الـ اقرتحتاـا بعـ الدراسـا واملتمثلـة يف بنـاء لطـاب نوعـوي
طاب ديت أكثـر اسـتنارة مسـةلة نـرنبذ با اـا
مماد للاماعا اإلرهابية والتةسي
واملؤسســا املســلولة عــن التنــوير ا ،تمــاعي ،ومــن بيناــا ا امعــا وأســانهة ا امعــا ،
ولصوص ًا دالا كليـا اإلعـ م ،و.لـه بسـبب نـوافر القـدرة علـى غنتـاال مقـررا غع ميـة
نربوية قادرة على نربية العقلية النقدية لدى الطـ ب بشـكا نكـنام بعـد .لـه مـن القيـام
بدور يف نةسي املواقع وبناء ا طاب القادر على موا اة اإلرهاب ا،لكرتوني علـى مواقـع
التواصا ا ،تماعي .ونسعى الدراسة احلالية غىل سـد هـه الثغـرة مـن لـ ل حتليـا الع قـة
بني ما استددام أسانهة اإلع م ملواقع التواصـا ا ،تمـاعي ومؤشـرا اإلدراه لـدروهم
يف نوعية الط ب دا ر اإلرهاب ا،لكرتوني.
كما استفاد الباحثة من الدراسا السابقة يف ايفني:
بلورة مودوع الدراسة وحتديد أهدافاا بدقة
حتديد ا طوا املنااية امل ئمة ملودوع الدراسة.
نفسك النتائ وربطاا بنتائ الدراسا السابقة.

مشكلة البحث:
نفــرتض هــه الدراســة و ــود اســة مؤشــرا أساســية حتــدد غدراه أســانهة ا امعــا
لدورهم يف نوعية الشباب دا ر التطر واإلرهاب عرب الفماء ا،لكرتوني ي نتمثا يف:
در ة الوعي بالدور.
حدود نكاما هها الدور مع أدوار األ را األلرى املسلولة عن نوعية الشباب.
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األدوا ال يعتمد علياا األسانهة يف نوعية الشباب:
 أدوا ا،نصال املباشر. أدوا التواصا ا،فرتادي.اسرتانيايا اإلقناع ال يستند غلياا األسانهة يف نوعية الشباب.
اااها األسانهة ألو أداء الدور التوعوي.
ونتةثر مستويا غدراه الدور كما نعرب عنه هه املؤشرا بعـدد مـن العوامـا املتعلقـة
بطبيعة التدصـ" ومـا اسـتددام شـبكا التواصـا ا ،تمـاعي باإلدـافة غىل السـما
الشدصية ألسانهة ا امعا .
ويف هها اإل ار نتحدد مشكلة الدراسة يف حتليا الع قة بني ما استددام أسانهة
ا امعا –دالا التدصصا املدتلفة  -ملواقع التواصا ا ،تمـاعي ومؤشـرا اإلدراه
لدروهم يف نوعية الشباب دا ر التطر واإلرهاب عرب الفماء ا،لكرتوني.
أهدا البح :
نتمثا أهدا البح يف:
التعــر علــى در ــة وعــي أســانهة ا امعــا بــدورهم يف نشــكيا وعــي الشــباب
دا ر التطر واإلرهاب ا،لكرتوني ،وحدود نكاما هها الدور مع األ را
التوعوية األلرى.
التعـر علــى حـدود نوهيــف أسـانهة ا امعــا لكـا مــن أدوا ا،نصـال املباشــر
وأدوا التواصا ا،فرتادي يف التوعية دا ر اإلرهاب.
التعر على ا،سرتانيايا اإلقناعية ال يعتمد علياا األسانهة يف نوعية الشـباب
دا ر اإلرهاب ا،لكرتوني.
حتليا الع قة بني معد ،استددام أسانهة ا امعا ملواقـع التواصـا ا ،تمـاعي
وحدود استدداماا يف نوعية الشباب دا ر اإلرهاب ا،لكرتوني.
حتليــا الع قــة بــني التدصصــا املدتلفــة ألســانهة ا امعــا ومســتويا أدائاــم
لدورهم يف نشكيا وعي الشباب دا ر اإلرهاب ا،لكرتوني.
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تساؤالت البحث:
ننبثق عن هه الدراسة جمموعة من التساؤ ،هي على النحو التالي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ما هي أاا نفاعا أسانهة ا امعا والط ب مع وسائا التواصا ا ،تماعي؟
ما مستويا نشا أسانهة ا امعا يف التدوين حول األفكار املتشددة؟
ما الدرور الهي نقوم به مواقع التواصا يف نشر اإلرهاب والتطر ؟
ما الدوافع وراء نروي األفكار املتطرفة عرب مواقع التواصا ا ،تماعي؟
مـــا هـــي املـ ـدالا والوســـائا املســـتددمة ملوا اـــة اإلرهـــاب والتطـــر عـــرب مواقـــع
التواصا؟
مـــ ـااملقررا الدراســـــية القـــــادرة علـــــى موا اـــــة أفكـــــار التطـــــر واإلرهـــــاب
ا،لكرتوني؟
مـــا مؤشـــرا وعـــي األســـانهة بـــدورهم يف التوعيـــة الط بيـــة دـــا ر اإلرهـــاب
ا،لكرتوني؟

فروضيات البحث:
يف دوء مشكلة البح وأهدافاا ،ختترب هه الدراسة جمموعة مـن الفـروض هـي علـى
النحو األني:
نو د ع قة ارنبـا دالـة غحصـائي ًا بـني در ـة وعـي أسـانهة ا امعـا بـدورهم يف
التوعيــة دــا ر اإلرهــاب ا،لكرتونــي واألدوا ال ـ يعتمــدون علياــا يف نوعيــة
الط ب.
نو د ع قة ارنبا دالة غحصائياً بني املستوى العمـري ألسـانهة ا امعـا ومعـدل
ا،هتمــام بتوهيــف وســائا التواصــا ا ،تمــاعي لتوعيــة الطـ ب دــا ر اإلرهــاب
ا،لكرتوني.
نو د فرو دالة غحصائياً بني در ـة اهتمـام أسـانهة ا امعـا بالقيـام بـدورهم يف
نوعية الط ب دا ر اإلرهاب ا،لكرتوني نبعاً للتدص" التعليمي.
نو د فرو دالة غحصائياً بني مسـتويا نوهيـف أسـانهة ا امعـا ،سـرتانيايا
غقنــاع الط ـ ب دــا ر اإلرهــاب ا،لكرتونــي نبع ـاً ملعــد ،اســتددامام لوســائا
التواصا ا ،تماعي.
25

26

اإلطار النظري للدراسة:
نكننا القـول بـةن التفاعـا عـرب سـاحا التواصـا ـد نفسـك العلمـي يف نيريـة نالفمـاء
 .ويعـر
العامن .ويعود الفما يف ودـع هـه النيريـة غىل هابرمـاس
نالفماء العامن بةنه :نمساحة للحيـاة ا ،تماعيـة نمـم عـددًا مـن األفـراد امعاـم لصـائ"
واهتماما مشرتكةن .ويتيح نالفماء العامن لكا األفراد القـدرة علـى املشـاركة والوصـول
غليه املا شـعروا أناـم ـزء منـه  .فالفمـاء العـام وفقـاً هلابرمـاس هـو نشـبكة انصـالية مـن
الشبكا القائمة يف اإتمعا املدنية ،نـرنبذ ارنبا ـاً عميقـاً باحليـاة العامـة أو ا ـربا
اليومية لألفرادن .لهله فمفاوم نالفماء العامن لي مرنبطاً كان حمـدد بـا نتـد ليشـما
كافــة الشــبكا ا،نصــالية التــــي نكــن أن نتــدفق املعلومــا وايفراء مــن ل هلــا ويــتم
( )17
ننقيتاا باستمرار حتى نصبح رأياً عاماً.
ومع نطور وسائا التواصا وهاـور شـبكة ا،نرتنـت ،بـرز علـى السـاحة جمـال عـام عـا
األفراد يصلون بشكا مباشر ملنتدى عاملي نكـنام مـن التعـبك احلـر ،واملناقشـة املفتوحـة
) أن و ،ايادثـــا
دون وســـا ة أو التيـــار أو رقابـــة ،وأودـــح (
املتنوعة ال نمارى عرب اإلنرتنت يومياً ،واملتاحة لكا فرد نكنه غلياـا ،نمشـك غىل نوسـيع
النطــا العــاملي للدطــاب العق نــي عــرب الشــبكا املتحــررة فيمــا يعــر باإــال العــام(،)18
عــام  1997أن اإلنرتنــت روال إــال عــام دي ـد ســاا عمليــة التــداول،
كمــا أكــد
واملناقشا  ،والتبادل الدنقرا ي لألفكـار وايفراء ،ووصـفه بةنـه فمـاء افرتادـي حيسـن
عملسة الدنقرا ية ،و ،يتدتلف هها عمـا رحـه هابرمـاس يف أن اإـال العـام هـو جمـال
حياننا ا ،تماعية ،وحيدث عندما يدلا األفراد يف نفاعا غنساني عق ني(.)19
وحـــدد ه ابرمـــاس ثــ ث مـــا أساســـية لتعريـــف اإـــال العـــام هـــي :أن اإـــال العـــام
يتشكا من ل ل املناقشا حول قمية أو مودوع ما ،كما أنه يتـيح مسـاحة مـن احلريـة
ا يسمح لألفراد الهين استبعادهم من املشاركة يف نله املناقشا والتعبك عن الـرأي،
كما أن القمايا املطروحة عرب اإال العام يتم مناقشتاا بنـاءً علـى أهميتاـا بصـر النيـر
( )20
عن املكانة ا ،تماعية للفرد املشاره.
كما نؤكد نيرية اإال العام على مفاومني أساسيني هما:
مفاوم عدم انفصال الفرد عن ا ماعة :فها الفرد يف اإـال العـام الـك منفصـلة
عن ا ماعة ال يستطيع اإلندماال معاا عرب الشبكة ،فـالفرد العق نـي املسـتقا
هو لُب فكرة اإال العام.
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نشــتت ا طــاب :فا طــاب املُقــدم عــرب ســاحا النقــاا حــول اإــال العــام يتميــز
بقدر من التارؤ ،وأحيانا التشتت ،وونكـن أن يعتمـد علـى مقـو ،وأ روحـا
 ،نـرنبذ ببعمــاا الــبع ليعــرب بشــكا وادــح عــن فكــر مــا بعــد احلداثــة الــهي
(. )21
يعلي من قيمة الفرد يف موا اة املؤسسة.

فروض نظرية املجال العام:
نسعى نيرية اإال العام وناد غىل غناحة مساحة احلرية ،وحترتم حقو األفـراد ونزيـد
من قوة اإتمع ،ألن اإلنصال الهي حيـدث يف اإـال العـام لـو مـن اإلكـرا املؤسسـى ،
طــاب دنمقرا ــي ،وغ.ا حتولــت
كمــا أن احلــوار الــهي يــتم ل لــه ،نكــن أن يمؤس ـ
قواعـــد هابرمـــاس عـــن حالـــة ا طـــاب املثـــالي غىل الشـــبكا اإللكرتونيـــة احلاليـــة فـ ـ ن
اإلمكانية الـ نثـار للدنقرا يـة نسـتطيع بالفعـا أن نممثـا كـ ً مـن اهتمامـا املـو ن أو
الفــرد ،واهتمامــا ا ماعــة( ،)22و بق ـاً لرؤي ـة هابرمــاس ف ـ ن أس ـ متثيــا الدنقرا يــة
نعتمــد علــى نشــكيا رأي عــام قــادر علــى بنــاء ونوهيــف نقاشــا عق نيــة منطقيــة نتعلــق
بالقمــايا املُعلنــة ،وحتقيــق املصــاحل العامــة ،ونؤكــد علــى حــق املشــاركة حبريــة يف صــنع
()23
القرار السياسي يف اإتمع.
ونفرتض نيرية اإال العام أ ،يكون هناه أية قيود من قبـا السـلطة السياسـية الـ حتـد
من العملية التفاعلية دالا اإال العام ،فالعملية التنويرية ال نتم بدالله نكسب األفـراد
املشاركني معنى ديد للمشاركة يعك عق نيـتام أثنـاء احلـوار( ،)24وأشـار هابرمـاس
أن هناه أربعة افرتادا لتشكا اإال العام وهي:
الفرض األول :غناحة حيز ما لألفراد ،نكنام من املناقشة واحلوار حول القمايا
اهلامة ،ونبادل املعلومـا وايفراء ،بمنـا ًء علـى مبـدأ املسـاواة  ،فاملسـتوى ا ،تمـاعي
وا،قتصادي لديام مل يممثا شر من شرو املشاركة يف احلوار.
الفرض الثاني :يرى أن كثرة ونعدد ا ماهك يف جما ،عامة متعددة يبتعـد عـن
فكـرة اإـال العـام الــدنقرا ي الـهي ينبغـي أن يكـون جمــال عـام واحـد شــاما
يربذ بني مجيع األفراد يف اإتمع.
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الفرض الثال  :يرى أن النقاا الهي يـتم يف اإـال العـام ،ينبغـي أن يقتصـر علـى
ا،هتمام باحلوار عن القمايا العامة الشائعة املعنية بالصاحل العام.
الفرض الرابع :أن ا ار الدنقرا ية للماال العام يتطلب انفصال نام بني اإتمـع
()25
املدني والدولة.
ونكننــا القــول بــةن اإلنرتنــت دعمــت مســةلة التفاعــا مــا بــني األفــراد الــهين يتقــامون
جمموعة من ا،هتمامـا املشـرتكة بة نـدة مودـوعا معينـة ،ويسـر فكـرة املشـاركة
بني جمموعة من األفراد فى مساحة نتيح هلم نبادل الرأي واملعلوما حول القمايا ا فيـة
ونقريب و اا النير بينام.
و بق ًا لرؤية نهابرمـاسن نفـرتض نيريـة نالفمـاء العـامن و ـود أربـع مـا رئيسـية متيـز
ا،نصال:
 – 1القدرة على الوصول غىل دائرة ا،نصال.
 – 2احلرية ال يتمتع باا األفراد يف ا،نصال دالا هه الدائرة.
 – 3بنية املناقشة.
 – 4رف لطاب مربر بةدلة غقناعية حمددة.

( )26

نظرية املجال العام في السباق اإلفرتاضي:
ســاهمت نكنولو يــا ا،نصــال واملعلومــا يف غعــادة غحيــاء اإــال العــام ملــا متتلكــه مــن
غمكانيـــا نكنولو يـــة عاليـ ـة للقـــت جمـــا ً،للمناقشـــة واحلـــوار .ا الطـــابع السياســـي
ومكنــت األفــراد مــن الوصــول غلياــا ،والتكيــف مــع الثقافــة السياســية الســائدة يف هــا
األاـــا الرأماليـــة العامليـــة (  ،)27ونؤكـــد نيريـــة اإـــال العـــام علـــى أن وســـائا اإلعــ م
اإللكرتونيـة وبصـفة لاصـة شـبكة اإلنرتنـت نـؤثر علـى احلكومـا وا مـاهك والندـب،
ومنــه انتشــار اإلنرتنــت والــبع يتحــدث عــن الدنقرا يــة اإللكرتونيــة
،
 ،واإــال العــام العــام اإللكرتونــي
فالدنقرا ية اإللكرتونية نعت استددام وسائا اإلنصال التكنولو ية املُتقدمة يف نـدعيم
العملية الدنقرا ية ،وأحياناً ما نستددم عبارا اُلرى لوصـف الدنقرا يـة اإللكرتونيـة
 ،أو التكنودنقرا يــة ن
مثــا الدنقرا يــة الرقميــة
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ن ،وما زالـت الدنقرا يـة اإللكرتونيـة حمـا حبـ ونقـاا بـني احلكومـا
( )28
وا ماعا املدنية حول العامل.
 ،اإال العام اإللكرتوني بةنه :نوسيذ لفمـاء اسـتطرادي
وقد وصف
ديد يمم األفراد املستبعدين واملامشني الهين يقدمون لطابا مفتوحة ويعردون قمـايا
سياســية ناــيمن عليــه أ نــدة النقــاا واحلــوار ،حبي ـ يــتم احلكــم علــى األفكــار بق ـ ًا
( )
دارناا ولي عرب مكانة الشد" املتحدثن.
اإـال العـام اإلفرتادـي بةنـه :ن عمليـة نفاعليـة نـتم
كما عـر
بــني املــوا نني ل ـ ل اإــا ،ا طابيــة عــرب اســتددام وســائا اإلع ـ م ا ديــدة
 ،وهمنا أشار غىل أن هناه نوعني من التفاعا .األول :يتم من ل ل نفاعا املـوا نني
مع وسائا اإلع م ا ديدة عرب العملية التواصملية ،والثـاني :يـتم مـن لـ ل نفاعـا املـوا نني
مع بعمام البع  ،حبي نكن أن يشتما على حمادثا بـني شدصـني أو أكثـر ،كمـا
أودــح أن اإــال العــام اإلفرتادــي هــو جمــال مرتامــي األ ــرا ( ) ،فالطبيعــة التفاعليــة
ل منصــال اإللكرتونــي والبنــاء ال مركــزي للماــال ا،فرتادــي ونزايــد غمكانيــة الوصــول
غليــه ،دفــع العلمــاء يف العديــد مــن التدصصــا ل معــ ن عــن عصــر ديــد مــن اإلنصــال
السياسـي ،وهنــا حــهر الــبع مـن ســيطرة الدولــة وأصــحاب املصـاحل ا اصــة علــى اإــال
العام ا،فرتادي ألنـه سـيؤثر بالسـلب علـى ا طـاب النقـدي والتواصـا العق نـي وحيـد مـن
نةثك .
الــ أصــبحت وســيلة فعالــة ملنيمـــا
ومــع بــروز شــبكا التواصــا اإل تمـــاعي
اإتمــع املــدني ،ــا ننطــوي عليــه نعــدد للااــا الفاعلــة مــا بــني مــوا نني عــاديني ونشــطاء
سياســــيني ومنيمــــا الــــك حكوميــــة ،باإلدــــافة غىل املســــوقني واملــــربجمني غىل انــــب
احلكوما اإللكرتون ية ،حيـ نبنـت هـه املنيمـا سـب ً للحـوار واملناقشـة عـرب الفمـاء
 ،وغىل انــب هــه املناقشــا اإلفرتادــية ،كــان هنــاه
اإللكرتونــي
مستوى واسع من النشـر يعمـا مـن ل لـه األفـراد وأعمـاء املنيمـا علـى نسـايا املـداو،
العامة ،حي يقوم ايف ،مـن ا ماعـا املدنيـة النشـطة لتـداول قمـية مـا ،وغثـارة ا ـدل
حوهلا ،على املستوى ايلـي والقـومي والعـاملي ،ونكـن م حيـة .لـه يف كيفيـة نوهيـف
املعلوما غىل انب املناقشا اإلفرتادية ال أثار د ً،واسـعاً واحتاا ـا علـى العوملـة
( )31
الرأمالية.
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ل" ا سبق غىل أن فكرة املشاركة يف جمموعا ندير حواراً أو نقاشاً فيما بيناـا
 .فـاحلوار والنقـاا
هي الفكـرة الـ نةسـ علياـا مفاـوم الفمـاء العـام
هما وهر هها املفاـوم .ومثـة نطبيقـا عديـدة هلـها املفاـوم سـبقت هاـور ا،نرتنـت ،لكـن
الشبكة حققت عدة يزا مقارنة بالسـاحا التقليديـة للنقـاس واحلـوار ،لعـا أهماـا مـا
متيــز بــه مــن نفــو يف للــق حالــة حــوار علــى مســتوى شــديد ا،نســاع مكاني ـ ًا وزماني ـاً،
وبالتالي زاد من حام ومستويا امتداد الفماء العام ،يما غىل .له ما وفرنه من قدرة
( )32
على الوصول غىل املعلوما

اإلطار املنهجي للدراسة وإجراءاته:
نوع الدراسة ومناااا :نصنف هه الدراسة يف غ ار الدراسا الوصفية ن فالدراسة وصفية
كوناــا ناــتم بوصــف جمموعــة املؤشــرا ايــددة إلدراه أســانهة ا امعــا لــدورهم يف
نشــكيا وعــي الشــباب دــا ر التطــر واإلهــراب عــرب الفمــاء ا،لكرتونــي ،والعوامــا
املتدللة يف حتديد حام و بيعة هها الدور.
و نعتمد الدراسة على منا املسح اإلع مي :و.لـه باـد احلصـول علـى معلومـا منتيمـة
حــول معرفــة مســتويا غدراه أســانهة ا امعــة للــدور املنــو يف نوعيــة الشــباب ا ــامعي.
باإلدافة غىل املنا املقارن و.له يف حتليا الع قة بني ما استددام أسانهة ا امعا –
دالــا التدصصــا املدتلفــة  -ملواقــع التواصــا ا ،تمــاعي ومؤشــرا اإلدراه لــدروهم يف
نوعية الشباب دا ر التطر واإلرهاب عرب الفماء ا،لكرتوني.
حدود الدراسة:
احلدود املودوعية :حتليا الع قة بـني مـا اسـتددام أسـانهة ا امعـا –دالـا
التدصصا املدتلفة  -ملواقع التواصـا ا ،تمـاعي ومؤشـرا اإلدراه لـدروهم يف
نوعية الشباب دا ر التطر واإلرهاب عرب الفماء ا،لكرتوني.
احلـــدود املكانيـــة :عينـــة متاحـــة مـــن أســـانهة ا امعـــة متثلـــت يف كليـــا (العلوم
الرتبوية ،واإلع م ،و ب األسنان ،اللغا  ،الدراسا اإلسـ مية ،وكليـة ايفدابن
فسم ا ،تماع ،واملكتبا  ،وفلسفة وعلم نف  ،وكلية اهلندسة).
احلدود الزمنية :استغرقت الدراسة سـتة أشـار بـدءً مـن مـارس  2019حتـى سـبتمرب
2019
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احلدود البشرية :اقتصر الدراسة على  100مفردة من أسـانهة ـامع القـاهرة،
واإلمارا .

أداة جمع البيانات وإجراءات تطبيقها:
يقصد باا األدوا املراد نوهيفاا يف احلصول على بيانـا الدراسـة ،و حتديـد ريقـة
مجع البيانا بناءً على بيعة البيانا املراد احلصول علياا ولهله اعتمـد الدراسـة علـى
صحيفة ا،ستقصـاء ( ا،سـتبانة) بعـد عردـاا علـى عـدد مـن ايكمـني ،وا ـراء التبـار
الصد والثبا هلا .وقد أستددمت الباحثة هـه األداة مـن لـ ل العينـة املتاحـة .مـن ـ ب
امع القاهرة وعامان ،مع استددام ناألسلوب ا،لكرتونين يف ماء بيانا ا،ستبيان.

عينة ومجتمع الدراسة:
نتحدد عينة الدراسة يف  100مفردة مـن أسـانهة ـامع القـاهرة و اإلمـارا يتوزعـون علـى
كلياناما املدتلفة ،وسيتم سحب املفردا بقاً ألسلوب العينة املتاحة.

خصائص العينة البحثية:
مفردة من أسانهة ا امعا  ،ا،عتماد علـى أسـلوب نالعينـة
شلمت عينة البح
املتاحةن يف سـحباا ،و مـا ا،سـتبيان ا ـاص بالبحـ الكرتونيـا عـرب رحـه علـى موقـع
و ا ،ونطوع لعدد  107مبحوثاً ،استبعاد  7منام بسـبب عـدم اكتمـال اإل ابـا علـى
بعـ األســللة ،ونوزعــت –نبعـاً للســما الدنو رافيــة للمفــردا -علــى النحــو املودــح يف
دول رقم ( .)1وقد نقاربت نسبة الهكور واإلناث بـني مفـردا العينـة ،ونركـز أاللباـا يف
املرحلة العمرية الوسيطة ما بـني  30عامـاً  -أقـا مـن  60عامـاً بنسـبة ( ،)%88ويؤشـر .لـه
غىل أن الالبيــة مفــردا العينــة كانــت مــن بــني أعمــاء هيلــة التــدري نالعــاملنين ،وننوعــت
الــدر ا الوهيفيــة الــ نوزعــت علياــا ،ووقعــت نصــف مفــردا العينــة يف فلــة ناألســتا.
املساعدن ،يف حني نقاربت نسب من وقعوا يف فلة ناملـدرسن وفلـة نأسـتا.ن .ونركـز النسـبة
األكرب من املفـردا يف ختصـ" اإلعـ م بنسـبة ( ،)%66ونوزعـت بقيـة املفـردا بعـد .لـه
لـت علـوم ا ،تمـاع والفلسـفة وعلـم الـنف
على جمموعة مـن التدصصـا النيريـة الـ


أ .د .ومال الغزاوي ،أستا .اإلع م  ،وعميد كلية اإلع م با امعة الكندية CIC
أ .د .حممد على حممد الريب ،أستا .اإلع م  ،امعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.
أ .د سعيد ناصف ،رئي

قسم ا ،تماع ،بكلية ايفداب والعلوم اإلنسانية ،امعة عامان.

د .اشر عهب ،أستا .مشاره بقسم ا ،تماع ،بكلية ايفداب والعلوم اإلنسانية ،امعة عامان.

31

32

واللغا والرت بية وعلم املكتبـا والدراسـا اإلسـ مية ،وا فمـت بصـورة ملحوهـة نسـبة
املتدصصني يف العلوم الطبية والريادية ،ـا ننحنـا مؤشـرًا أوليـ ًا حـول نـدلا التدصـ"
مارســة دورهــم يف موا اــة التطــر
العلمــي يف حتديــد در ــة اهتمــام أســانهة ا امعــا
واإلرهاب ا،لكرتوني ،حي ييار األسانهة املتدصصون يف العلـوم ا ،تماعيـة واإلنسـانية
أكثر اهتماماً بةداء هها الدور ،مقارنة باملتدصصني يف العلوم الطبيعية والريادية.
دول رقم ( )1يودح لصائ" عينة البح وماناا
التكرار

النسبة

.كور

52

%52

النوع
غناث

48

%48

اإموع

100

%100

التكرار

النسبة

أقا من  30عاماً

4

%4

من  - 30أقا من  45عاماً

42

%42

من  - 45أقا من  60عاماً

46

%46

 60عام ًا فةكثر

8

%8

العمر

10

%100

التكرار

النسبة

اإموع
مدرس

26

%26

أستا .مساعد

50

%50

أستا.

24

%24

اإموع

100

%100

التكرار

النسبة

غع م

66

%66

لغا

4

%4

2

%2

دراسا غس مية

6

%6

علم ا تماع

10

%10

مكتبا

2

%2

فلسفة وعلم نف

6

%6

غدارة ريادية

2

%2

علوم نربوية

2

%2

100

%100

الدر ة العلمية

التدص"

ب أسنان

اإموع
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املعالجات اإلحصائية للبيانات:
بعــد ا،نتاــاء مــن مجــع بيانــا الدراســة ،ــرى نرميــز البيانــا  ،ثــم معا تاــا وحتليلــاا
واســتدراال النتــائ اإلحصــائية باســتددام برنــام ن احلزمــة ا،حصــائية للعلــوم ا ،تماعيــة
و رى اللاوء غىل املعام وا،لتبارا اإلحصائية التالية يف حتليا بيانا الدراسة:
 التكرارا البسيطة والنسب امللوية.
 املتوسطا احلسابية وا،ألرافا املعيارية.
 واســتددام أســلوب ليكــر الث ثــي لتحديــد معــد ،غدراه أســانهة ا امعــا
لدورهم يف نوعية الط ب دا ر اإلرهاب اإللكرتوني
 اســتددام معامــا ســبكمان لقيــاس الع قــة بــني املــتغكين در ــة غدراه األســانهة
ودورهم يف التوعية دا ر اإلرهاب اإللكرتوني واألدوا ال يعتمدون علياا يف
نوعية الط ب .
) لقيــاس الفــرو بــني
 اســتددام مقيــاس التبــار التبــاين أحــادي ا،اــا (
نوهيــف وســائا التواصــا ا ،تمــاعي يف التوعيــة لألفكــار املتشــددة نبعــ ًا للفلــة
العمرية.
 اســـتددام مقيـــاس ( كـــا )2لتحديـــد مســـتوى اســـتق لية الع قـــة بـــني معـــد،
استددام األسانهة ملواقع التواصـا ا ،تمـاعي ونـوع ا،سـرتانيايا املسـتددمة يف
غقناع الط ب دا ر اإلرهاب ا،لكرتوني.
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النتائج العامة للدراسة:
 .1نتائ البح

أوالً -إدراك أساتذة الجامعات ألنماط التفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي:
يدره أسانهة ا امعـا مواقـع التواصـا ا ،تمـاعي كسـاحة للتفاعـا الكثيـف سـواء
علـــى مســـتوى الـــها أو علـــى مســـتوى الطـ ـ ب ،غ .نـــرى نســـبة ( )%48مـــنام أن اســـتددام
األســانهة هلــه املواقــع يقــع يف ناملســتوى الكثيــفن ،ونــرى نســبة قريبــة مــن .لــه ( )%46أن
اســتددام الط ـ ب للمواقــع يقــع هــو ايفلــر يف فلــة ناملســتوى الكثيــفن ،وأن النســبة األقــا
( )%30من الط ب نتفاعا ستوى حمدود معاا .ونتفق هه النتياة مع النتياة الـ نوصـا
غلياـــا (املطـــكي )2013 ،مـــن أن الشـــباب ا ـــامعي يســـتددم مواقـــع التواصـــا ا ،تمـــاعي
عد ،عالية ،وغن التلـف يف نسـبة اهتمامـه بكـا موقـع مناـا ،لصوصـ ًا املواقـع املتاحـة
على املوبايا وال متثا أداة للدردشة وا،نصـال ،مثـا موقـع فيسـبوه ونـويرت ونانسـتارامن،
كهله نرنفع معد ،استددام نيونيوبن يف غ ـار مـا نتمتـع بـه الفيـديوها مـن قـدرة علـى
ــهب الشــباب ،يف حــني نقــا بصــورة ملحوهــة نســبة اســتددام املواقــع ال ـ امــع املعنــيني
( )33
باهتماما مانية مشرتكة ،مثا موقع نلينكد غنن.
ومتيــا النســبة األقــا مــن أســانهة ا امعــا ( )%34غىل مناقشــة الطــ ب يف األفكــار
املتشــددة واملتطرفــة ال ـ نــروال علــى مواقــع اإلرهــاب ا،لكرتونــي ،يف حــني نفمــا النســبة
األكرب ( )% 66عدم الدلول يف مثا هه املناقشـا  .ونفمـا النسـبة الـ متيـا غىل مناقشـة
الطـ ب يف األ فكـار املتشـددة واألحـداث اإلرهابيـة الـ يـتم نسـويقاا عـرب مواقـع التواصــا
األسـلوب املباشــر يف غدارة حــوارا مـع الطـ ب ،ســواء عـرب ايادــرا أو لـ ل الســاعا
املكتبيـــة (بنســـبة  ،)%52.9يف حـــني نســـتددم نســـبة قليلـــة ( )%11.8مـــن األســـانهة مواقـــع
التواصا كةداة للحوار حول اإلرهاب ا،لكرتوني .ومتزال نسـبة كـبكة مـن مفـردا العينـة
( )%35.3بني احلوار املباشر واحلوار مع الط ب عرب مواقع التواصـا عنـد مناقشـة األفكـار
املتطرفة واألحداث اإلرهابية .ونؤشـر هـه النتياـة غىل أن نوهيـف أسـانهة ا امعـا ملواقـع
التواصا كةداة لتوعية الط ب دـا ر التطـر واإلرهـاب  ،يـزال حمـدوداً ،رالـم أهميـة
ودرورة هها الدور وبروز كعاما من عواما التغـيك ا ،تمـاعي ودعـم املشـاركة الشـعبية
يف موا اة القمايا املامة ال نوا ه اإتمع .وقد أثبتـت دراسـة (صـاد  )2011 ،أن ملواقـع
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التواصا ا ،تماعي أدوارًا شديدة األهمية يف عملية التغيك ا ،تماعي ،ولصوصًا عمليـا
التغــيك ال ـ نــتم عــرب املشــاركة الشــعبية ،وهــي يف الوقــت نفســه نمعــد ســاحة لتفعيــا دور
الشباب يف غ ار هه العملية ،و.له لعدة أسـباب مـن أهماـا أن مواقـع التواصـا ا ،تمـاعي
وسائا يستددماا مـن يشـاء ،لنشـر األلبـار وايفراء بشـكا مكتـوب أو مسـموع أو مرئـي،
نمتعــدد الوســـائذ ،باإلدـــافة غىل أناـــا ســـاحة لتبـــادل و اـــا النيـــر الثقافيـــة والفكريـــة
والسياسية .ورالم أن مواقع التواصا ا ،تماعي  ،متثا العاما األساس للتغـيك يف اإتمـع،
( )34
لكناا أصبحت عاملًا مامًّا يف نايلة متطلسبا التغيك عن ريق نكوين الوعي.
دول رقم ()2
أاا نفاعا أسانهة ا امعا والط ب مع وسائا التواصا ا ،تماعي
مستويا استددام األسانهة ملواقع التواصا

التكرار

النسبة

استددام كثيف

48

%48

استددام متوسذ

38

%38

استددام حمدود

14

%14

اإموع

100

%100

مستويا استددام الط ب ملواقع التواصا

التكرار

النسبة

كثيفو التفاعا

46

%46

متوسطو التفاعا

34

%34

حمدودو التفاعا

20

%20

اإموع

100

%100

مناقشة الط ب يف األفكار املتشددة على املواقع

التكرار

النسبة

حدث مناقشا

34

%34

مل حيدث مناقشا

66

%66

اإموع

100

%100

نوع النقاا

التكرار

النسبة

18

%52.9

عرب مواقع التواصا

4

%11.8

مباشر وعرب مواقع التواصا

12

%35.3

اإموع

34

%100

نقاا مباشر دالا ايادرا

35

36

ثانياً -إدراك أساتذة الجامعات ألهمية املشاركة بالتدوين حول األفكار املتشددة:
نشــك نتــائ البحـ غىل أن النســبة األقــا مــن أســانهة ا امعــا ( )%26ياتمــون بالتــدوين
حــول األفكــار املتشــددة واألحــداث اإلرهابيــة بشــكا دائــم ويف أحيــان معينــة ،أمــا النســبة
الغالبة من األسانهة ( )%46فنادراً ما ناتم بالتدوين على هـها املسـتوى ،ونشـك النتـائ أيمـاً
غىل أن نسبة ( )%28من املفردا مل يسبق هلا التدوين على هام هه النوعية من األحداث.
ويعــت .لــه ا فــاض معــد ،نشــا أســانهة ا امعــا يف التفاعــا مــع األفكاراملتشــددة
واألحــداث اإلرهابيــة عــرب مواقــع التواصــا ا ،تمــاعي ،ويف املقابــا نــرى نســبة كــبكة مــن
األســانهة ( )%40أن ـ ب ا امعــا ياتمــون بــالتعليق علــى األحــداث اإلرهابيــة ســتويا
قليلة ومتوسطة ،وأن  % 60من الط ب ياتمون بـهله سـتوى حمـدود .ونؤشـر هـه النتياـة
غىل أن عامـــا العمـــر يـــؤثر علـــى غدراه ا ماـــور ملســـتويا التفاعـــا مـــع مواقـــع التواصـــا
ا ،تماعي .فاألكرب سنا (من أسانهة ا امعا ) يعتربون الشـباب أكثـر اهتمامـاً بالتفاعـا
وأناـــم أكثـــر نشـــا اً يف غبـــداء ايفراء وردود األفعـــال عـــرب مواقـــع التواصـــا ألـــو األحـــداث
اإلرهابيــة .ونكــن نفســك هــه النتياــة ــا نوصــلت غليــه دراســة (ربــاب)35 ()2013 ،مــن أن
الشباب األصغر سناً يثق بدر ة أعلى يف ايتوى الهي نقدمه وسـائا التواصـا ا ،تمـاعي،
يف حني نقا ثقة األكرب سناً به .باإلدافة غىل و ود قناعة لدى الشباب بةن وسائا التواصـا
نلعب دوراً ماما يف نكوينام السياسي وأناا نعد أداة مامـة للمشـاركة السياسـية ،وهـو مـا
نوصلت غليه دراسة (رأفت )36 ()2013 ،وقد مثلت التوعية دا ر التطر واإلرهـاب هـدفاً
ــوء أســانهة ا امعــا غىل التــدوين حــول والتعليــق علــى األحــداث
أساســي ًا مــن أهــدا
اإلرهابيــة ،يــةني بعــد .لــه شــاب الفكــرة أو احلــدث اإلرهــابي ،ثــم التحــهير مــن النتــائ
املتوقعة للحدث ،ثـم نودـيح مغـزى ود،لـة احلـدث .ونشـك منيومـة األهـدا الكامنـة وراء
اهتمام األسـانهة بـالتعليق علـى األفكـار املتشـددة واألحـداث اإلرهابيـة غىل التنبـه غىل الـدور
التوعــوي املنـ و باــم يف هــها الســيا  .واللاــوء غىل مواقــع التواصــا لتفعيــا هــها الــدور يعــت
غدراكاً من انب األسانهة لدر ة موائمـة الوسـيلة لتحقيـق الـدور واألهـدا الكامنـة وراء
الدور .فالتوعية من ل ل مواقع التواصا نتم بشـكا أفمـا بسـبب مـا نتيحـه للمشـاركني
من قدرة على التفاعا ونبادل املعلوما وايفراء .ونتسق هـه النتياـة مـع الفردـية األساسـية
ويعـــر ناإـــال العـــامن بةنـــه :نمســـاحة للحيـــاة
لنيريـــة اإـــال العـــام
ا ،تماعية نمم عدداً من األفراد امعام لصـائ" واهتمامـا مشـرتكةن .ويتـيح ناإـال

مستويات إدراك أساتذة اجلامعات لدورهم يف توعية الشباب
مبخاطر التطرف واإلرهاب عرب الفضاء االلكرتوني

العــامن لكــا األفــراد القــدرة علــى املشــاركة والوصــول غليــه املــا شــعروا أناــم ــزء منــه.
فاإــال العــام وفق ـاً هلابرمــاس هــو شــبكة انصــالية مــن الشــبكا القائمــة يف اإتمعــا
املدنيــة ،نــرنبذ ارنبا ـاً عميقـاً باحليــاة العامــة أو ا ــربا اليوميــة لألفــراد .وهــو  ،يــرنبذ
كـــان حمـــدد بـــا نتـــد ليشـــما كافـــة الشـــبكا ا،نصـــالية التـــــي نكـــن أن نتـــدفق
)37 (.
املعلوما وايفراء من ل هلا ويتم ننقيتاا باستمرار حتى نصبح رأياً عاماً
وقــد دعمــت مواقــع التواصــا مســةلة التفاعــا مــا بــني األفــراد الــهين يتقــامون جمموعــة مــن
ا،هتمامــا املشــرتكة بة نــدة مودــوعا معينــة ،ويســر فكــرة املشــاركة بيــنام فــى
مســاحة نتــيح هلــم نبــادل ال ـرأي واملعلومــا حــول القمــايا ا فيــة ونقريــب و اــا النيــر
بينام.
دول رقم ()3
مستويا نشا أسانهة ا امعا يف التدوين حول األفكار املتشددة
التكرار

النسبة

معد ،املشاركة بتدوينا حول األحداث اإلرهابية
دائماً

6

%6

أحياناً

20

%20

نادراً

46

%46

مل حيدث

28

%28

اإموع

100

%100

التكرار

النسبة

كبك

10

%10

متوسذ

30

%30

حمدود

60

%60

مستوى نفاعا الط ب مع ندوينا األسانهة

اإموع
اهلد من التعليق

%100

100
التكرار

النسبة

شاب الفكرة أو احلدث اإلرهابي

36

%36

التحهير من النتائ املتوقعة للحدث

26

%26

التوعية دا ر التطر واإلرهاب

66

%66

نوديح مغزى ود،لة احلدث

16

%16

 ،يو د

10

%10

حام العينة (ن)

100
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ثالثاً -إدراك أساتذة الجامعات لدور مواقع التواصل في نشر التطرف واإلرهاب:
نـرى النســبة األكـرب مــن أســانهة ا امعـا ( )%70أن مواقــع التواصـا ا ،تمــاعي نقــوم
بدور نكبكن يف نشر التطر واإلرهاب ،يف حني نرى النسبة األقا أناا نقوم بـدور متوسـذ
( )%20أو حمــدود ( )%10يف هــها الســيا  .ونتفــق هــه النتياــة مــع مــا نوصــلت غليــه دراســة
(شــرادقة )2016 ،مــن أن املنيمـــا اإلرهابيـــة أصــبحت نســتفيد مـــن ثـــورة ا،نصـــا ،ومــا
أناحتــه مواقــع التواصــا ا ،تمــاعي مــن غمكانيــا نســاعدها علــى نشــر أ نــدة أفكارهــا
وننفيه ططاناا وانيـد الشـباب يف صـفوفاا ،األمـر الـهي عـا مناـا أداة لطـكة يف يـد
املنيمــا وا ماعــا اإلرهابيــة ،لصوصــ ًا بعــد أن متكنــت مــن بــ فيــديوها نصــور
العمليا اإل رامية ال قاموا باا يف أألـاء عديـدة مـن العـامل ،غدـافة غىل بـ العديـد مـن
الرسائا ال حتما أفكارهم وحترض الشباب على نبنياا)38 (.ويعد ننييم داع والقاعـدة
األكثر استدداماً –من و اة نير أسانهة ا امعا  -ملواقع التواصا ا ،تماعي يف نشـر
أفكارهــا وعملياناــا ،يلياــا يف .لــه ا ماعــا ايليــة .ا الطــابع العنقــوي مث ـا مجاعــة
نحسمن يف مصر .واد هـه النتياـة نفسـكها يف القـدرة التمويليـة .فمؤشـرا عديـدة نـدلا
على نوافر مـوارد متويليـة كـبكة للتنييمـا الدوليـة ،كمـا هاـر يف ننيـيم نداعـ ن الـهي
ســـيطر علـــى أراض شاســـعة النيـــة بـــالثروة البرتوليـــة يف ســـوريا والعـــرا  .وحيـــدد أســـانهة
ا امعا جمموعة ا ألهدا ال نـدفع املنيمـا وا ماعـا اإلرهابيـة غىل نوهيـف مواقـع
التواصا ا ،تماعي يف التعبلة وانيد غرهابيني دد بشكا أساسي ،ثـم نقـديم املعلومـا
واألفكــار ال ـ نؤســ للتطــر  ،مــن لــ ل نشــر الكتابــا والفيــديوها ال ـ نســو
الفكـــر املتطـــر  ،ثـــم ا،نصـــال باألعمـــاء واملتعـــا فني ،ثـــم غعطـــاء املعلومـــا والـــتلقني
ا،لكرتوني ،ثم احلصول على نربعا لتمويا اإلرهاب .ونؤكد هه الرؤية اللبـة األهـدا
احلركيــة علــى األهــدا الفكريــة فيمــا يتعلــق بــةداء ا ماعــا اإلرهابيــة علــى مواقـــع
التواصـا ا ،تمــاعي ،ونتمثــا أهـم هــه األهــدا يف التانيـد وا،نصــال باألعمــاء وغعطــاء
التعليما  ،ويتمثا اهلد الفكري الوحيد دـمن منيومـة أهـدا ا ماعـا اإلرهابيـة يف
نقديم املعلوما واألفكار ال نشرف رؤية ونصور اإلرهابيني للواقع ،ويـةني اهلـد املتمثـا
يف مجع التربعا كآلر أهدا هه ا ماعا  ،ا يؤشر غىل و ود قناعـة لـدى أسـانهة
ا امعـــا بـــة ن التنييمـــا اإلرهابيـــة نعتمـــد يف األســـاس علـــى الروافـــد التمويليـــة الهانيـــة
والسرية .ونؤشر هه النتياـة أيمـ ًا غىل أن هـه التنييمـا نسـتددم مواقـع التواصـا بـوعي

مستويات إدراك أساتذة اجلامعات لدورهم يف توعية الشباب
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كامــا بوهيفتاــا ا،نصــالية وقــدرناا علــى التحريــه السياســي لقطــاع الشــباب علــى و ــه
التحديد .وقد أكد دراسة (رأفت )39 (.)2013 ،على أن مواقع التواصـا ا ،تمـاعي نمسـام
يف نكــوين ا،نااهــا السياســية للشــباب ا ــامعي ،ومل نو ــد فــرو .ا د،لــة بــني أثــر
املواقع ا ،تماعية على ا،نااها السياسية للشـباب بقًـا لعوامـا النـوع ومكـان السـكن
واملرحلة الدراسية والكلسية والفلة العممرية .كما أثبتت أن نسـبة كـبكة مـن مفـردا العينـة
لدياا قناعة بةن مواقع التواصا ا ،تماعي كانت ممح ةردًا أساسيًّاس على بع التغيكا يف
الساحة العربيـة ،وأن نسـبة ( )%60مـن املفـردا زاد معـد ،اسـتددامام وسـائا اإلعـ م
( )40
والتواصا ا ،تماعي ،استاابة لألحداث السياسية.
ويتسق مع النتياة السابقة ما نوصا غليـه البحـ احلـالي مـن أن ـ ب ا امعـا –مـن
و اــة نيــر أســانهة ا امعــا  -يقبلــون بالنســبة األكــرب ( )%52علــى املواقــع اإللباريــة
للاماعــا اإلرهابيــة ،ــا يعك ـ اهتمــامام الكــبك تابعــة األحــداث واحلصــول علــى
معلوما مفسرة لتحره هه ا ماعا دالـا دول العـامل املدتلفـة ،يـةني بعـد .لـه املواقـع
ال ـ ننشــر كتــب التطــر والتشــدد واملواقــع الشدصــية لرمــوز التطــر بنســبة متســاوية
( ،)% 40ويعـــت .لـــه أن الـــدافع املعـــريف باإلدـــافة غىل دافـــع الفاـــم يشـــك ن الـــدافعني
األساسيني لتعرض الط ب حلسابا املتطرفني وا ماعا اإلرهابيـة علـى مواقـع التواصـا
) غىل جمموعـة مـن األهـدا األساسـية
دراسـة (
ا ،تماعي .وقـد أشـار
ال ـ نفســر ــوء األفــراد غىل املصــادر اإللكرتونيــة يف احلصــول علــى املعــار ال ـ نشــرف
األحـداث املامــة واملـؤثرة علــى اإتمــع ،وهـي :لــب املعلومــا املو ةاـة ،واملراقبــة ،واملنفعــة
)(  )41أن ســـاحا النقـــاا العـــام عـــرب اإلنرتنـــت
ا ،تماعيـــة  .وبينـــت (
ومــا نيزهــا مــن مــا وأســاليب يف التفاعــا نش ـكسا التطبيــق األبــرز لفكــرة
اإال العام ال نقـدم نفسـكا علميـة للتفـاع السياسـية علـى املنتـديا العامـة ،كمـا
هو احلال يف مواقع التواصا ا ،تمـاعي .وفيمـا يتعلـق بـالتعرض للمواقـع الشدصـية و ـد
أن دوافــع نصــفملح امللــف الشدصــي لألفــراد نرتكســز يف :معرفــة
دراســة
نعليقـــا ايفلـــرين علـــيام ،ا،شـــرتاه يف حـــوار معاـــم ،احلصـــول علـــى معلومـــا عـــنام ،
( )42
ونكوين ااا حوهلم ولتممية الوقت والتدلمل" من الشعور بامللا.

39

40

دول رقم ()4
ااا األسانهة ألو دور مواقع التواصا يف نشر اإلرهاب والتطر
دور مواقع التواصا يف نشر التطر واإلرهاب

التكرار

النسبة

كبك

70

%70

متوسذ

20

%20

حمدود

10

%10

اإموع

100

%100

ا ماعا األكثر استدداماً للمواقع يف نشر أفكارها

التكرار

النسبة

76

%76

30

%30

ا ماعا الدولية مثا داع

والقاعدة

ا ماعا العنقودية مثا حسم

100

حام العينة (ن)
التكرار

النسبة

أهدا ا ماعا من النشر على املواقع

68

%68

ا،نصال باألعمائ واملتعا فني

34

%34

التعبلة وانيد غرهابيني دد

72

%72

غعطاء املعلوما والتلقني ا،لكرتوني

30

%30

احلصول على نربعا لتمويا اإلرهاب

24

%24

نقديم املعلوما واألفكار ال نؤس

للتطر

100

حام العينة (ن)
أبرز مواقع التطر ال يقبا علياا الشباب

التكرار

النسبة

املواقع ال ننشر كتب التطر والتشدد

40

%40

40

%40

52

%52

4

%4

املواقع الشدصية لرموز التطر
املواقع اإللبارية للاماعا املتطرفة
 ،أعر
حام العينة (ن)

100

مستويات إدراك أساتذة اجلامعات لدورهم يف توعية الشباب
مبخاطر التطرف واإلرهاب عرب الفضاء االلكرتوني

رابعاً -إدراك أساتذة الجامعات لـدوافع التوييـف اإلعيمـي ملواقـع التواصـل مـن جانـ
الجماعات اإلرهابية:
يتصدر متغك نساولة نقا ونبادل املعلوما بـني عناصـر ا ماعـا ن قائمـة املميـزا الـ
يــرى أســانهة ا امعــا أن ا ماعــا اإلرهابيــة نســتفيد مناــا مــن ل ـ ل اســتددام مواقــع
التواصـا ا ،تمـاعي ،يـةني بعــد .لـه املـتغك املتعلـق بقــدرة املواقـع نشـر املعلومـا يف دوائــر
مجاهكية متسعة ،ثم متغك اإلقبال الكبك من انب الشباب علياا ،ثم مـتغك عـدم القـدرة
على غحكام الرقابة علياا ،ثم متغك اعتماد املواقـع علـى ا،نصـال التفـاعلي ـا يايـىء هلـا
املســاحة إلقنــاع املســتددمني بةفكارهــا .ويعــت .لــه أن املنيمــا وا ماعــا اإلرهابيــة
نستفيد بدر ة أو بـةلرى مـن جمموعـة املميـزا الـ نوفرهـا مواقـع التواصـا ،ويتصـدرها
املميــزا ا،نصــالية ،ثــم ميــزة صــعوبة رقابتاــا ،ثــم ميــزة التفاعليــة .ويفســر امليــزة األوىل مــا
يههب غليه (حممد )2015 ،من أن شبكا التواصا ا ،تماعي بشـتى أنواعاـا وأشـكاهلا
قد أحدثت ،و،زالت نمحدِث ،نغيُّرًا كبكًا يف كيفيـة التواصـا واملشـاركة بـني األشـداص
وجمموعا ألـرى ،ونبـادمل املعلومـا بيـنام ،يف هـا قـدرناا علـى للـق بيلـة نواصمـلية نمـم
عشرا امل يني من املستددمني يف الوقت نفسه  .أمـا ميـزة الرقابـة فاـي ميـزة أساسـية مـن
يـزا التواصــا ا ،تمـاعي ،حيـ  ،يتماثــا مـع وســائا اإلعـ م التقليـدي الـ نســتطيع
األنيمــة السياســية واإتمعــا غحكــام الرقابــة علياــا .ويف أاللــب احلــا ،ال ـ يــتم فياــا
حاــب مواقــع أو حســابا معينــة علــى التواصــا ا ،تمــاعي ــد املســتددم جمموعــة مــن
( )43
)
احللول التكنولو ية البسيطة ال نكن أن يوا ـه باـا األمـر (
أما ميزة التفاعلية فاي نعد من أل" لصائ" مواقـع التواصـا .ويشـك (عبـد ا ،،وفاـد،
 )2008غىل أن ننقسم التفاعملية ننقسم غىل قسمني :انصـال نفـاعملي مباشـر ،مثـال مشـاركة
ونشر بعـ الصُّـحف ملمـموناا ،ولدمـة املراسِـا الـ
القراء فى الر احلوار
نمســام فــى حتقيــق ا،نصــال املباشــر بــني مســؤولي الصــحيفة وحمرةرياــا ومراسِــلياا .وانصــال
نفاعملي الك مباشر ،مثال الربيد اإللكرتوني وا،ستفتاءا أو املُنتديا احلواريـة ،والقـوائم
( )44
الربيدية أو التواصا ا ،تماعين.
ويؤدي ننوع يزا مواقع التواصا ا ،تمـاعي –مـن و اـة نيـر أسـانهة ا امعـا غىل
نعييم ا رها عنـد نوهيفاـا لنشـر التطـر واإلرهـاب ا،لكرتونـي ،ومـن أبـرز املدـا ر
ال حددها األسانهة يف هها السيا  :لطر لداع ب ا امعـا قليلـي الـوعي ،ويـرنبذ
41
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باها ا طر انيد الط ب يف عمليا الهئاب املنفردة .فالتانيد يف هه احلالة يعتمد علـى
ا ــداع واســتغ ل نقــ" املعلومــا وا فــاض مســتوى الــوعي الــديت لــدى بع ـ الط ـ ب.
ويربز بعد .له لطر افتقاد الطـ ب القـدرة علـى الـتفكك النقـدي ،ـا نكـنام مـن فـرز
األفكــار واملعلومــا ال ـ يتعردــون هلــا علــى مواقــع التواصــا ا ،تمــاعي وعــدم القبــول أو
التســليم املباشــر باــا ،ثــم يياـــر ا طــر املتعلــق بعــدم قيـــام وســائا اإلعــ م والكهــا مـــن
املؤسسا الرتبوية بدورها يف نوعية الشباب ،ما يساا علـى ا ماعـا اإلرهابيـة لـداعام.
ونتحدد أهـم املؤسسـا التوعيـة والرتبويـة املقصـرة يف أداء دورهـا يف حتصـني الشـباب دـد
األفكار اإلرهابيـة – مـن و اـة نيـر أسـانهة ا امعـا  -يف األسـرة واملؤسسـة التعليميـة
بنســبة ( )%72لكــا منامــا ،ثــم املؤسســة الدينيــة (،)%58ثــم وســائا اإلع ـ م ( .)%54اليــاب
األدوار التوعوية هله املؤسسا يفاقم من ا ر اإلرهاب ا،لكرتوني .فاألسرة هلـا دور يف
التوعية وحتصني األبناء دد األفكار املتشددة ،واملدارس وا امعـا هلـا دورهـا يف نطـوير
أساليب الت فكك النقدي لـدى الطـ ب ،واملؤسسـة الدينيـة هلـا دور يتعلـق وا اـة املفـاهيم
واألفكــار الدينيــة ا ا لــة ونشــر اإلس ـ م الوســطي ،ووســائا اإلع ـ م هلــا دور يف نوعيــة
ا ماور باملعلوما واملعار ومساعدنه على نكوين اااها مودوعية ألو األحداث مـن
لـ ل ا،لتــزام بــةعلى در ــا املانيــة يف نغطيــة أحــداث اإلرهــاب .وغ.ا نكاملــت أدورا هــه
املؤسســا فســيتحقق لــدى ـ ب ا امعــا الــوعي الكــايف الــهي حيصــنام دــد أفكــار
التشــدد واإلرهــاب ،وحتقيــق أعلــى در ــا املودــوعية يف غدراه األفــراد للواقــع ا ،تمــاعي
ن ا يشتما عليه من ع قا ونيم ،وفامام ملا يدور فيـه مـن أحـداث ونقيـيمام هلـا ،وردود
أفعـــاهلم ااهاـــا .انط قـ ـاً مـــن أن الـــوعي يتمـــمن أربعـــة أبعـــاد نشـــما :ا،دراه ،الفاـــم،
التقويم،التصر أو السلوهن)45 (.ونؤكد نتـائ البحـ علـى أن أسـانهة ا امعـا يـرون أن
الط ب أكثر عردة من الكهم ل لرتا من انب مجاعـا اإلرهـاب ا،لكرتونـي ،ـا
يفرض على مؤسسا األسرة والتعليم والدين واإلع م القيام بةدواهم يف التوعية .وقد حـدد
األسانهة عـددًا مـن األسـباب الـ متكـن ا ماعـا مـن الـرتا عقـول الشـباب باألفكـار
املتشددة ،نشما دعف الثقافة الدينية لدى الشباب ،وعـدم نربيـة عقـا الشـباب علـى النقـد
والتحليــا بنســبة ( )%70لكــا منامــا ،وفودــى الفتــاوى ــا يســمح بنشــر فتــاوى اإلرهــاب،
وكهله حالة عدم النم ال متيز مرحلـة الشـباب بنسـبة ( )%60لكـا منامـا ،ثـم يياـر
يف النااية العاما املتعلق بشيوع ثقافة ا،ستقطاب والتحري بنسبة (.)%34

مستويات إدراك أساتذة اجلامعات لدورهم يف توعية الشباب
مبخاطر التطرف واإلرهاب عرب الفضاء االلكرتوني

دول رقم ()5
غدراه أسانهة ا امعا لدوافع التوهيف اإلع مي ملواقع التواصا من انب ا ماعا اإلرهابية
التكرار

النسبة

دوافع نوهيف ا ماعا اإلرهابية ملواقع التواصا
ساولة نقا ونبادل املعلوما بني عناصر ا ماعا

72

%72

قدرة املواقع على نشر املعلوما بشكا متسع

56

%56

اعتمادها على ا،نصال التفاعلي ا يساعد يف اإلقناع باألفكار

46

%46

عدم القدرة على غحكام الرقابة علياا بشكا كاما

48

%48

اإلقبال الكبك من انب الشباب علياا

50

%50

حام العينة (ن)
ا ر مواقع التطر واإلرهاب

100
التكرار

النسبة

82

%82

الط ب القدرة على التفكك النقدي

36

%36

عدم قيام املؤسسا اإلع مية والرتبوية بدورها يف التوعية

30

%30

الط ب يف عمليا الهئاب املنفردة

66

%66

لداع الط ب قليا الوعي
فقد بع
انيد بع

حام العينة (ن)
العواما املساعدة على نشر األفكار املتطرفة عرب التواصا

100
التكرار

النسبة

الياب دور األسرة يف التوعية

72

%72

عاز وسائا اإلع م عن موا اة مواقع التواصا

54

%54

عدم قيام املؤسسا التعليمية بدورها يف التوعية

72

%72

عدم قيام املؤسسا الدينية بدورها يف التوعية

59

%58

حام العينة (ن)
العواما املساعدة على زيادة قدرة املواقع على الرتا عقول الشباب

100
التكرار

النسبة

دعف الثقافة الدينية لدى الشباب

70

%70

عدم نربية عقا الشباب على النقد والتحليا

70

%70

60

%60

فودى اإلفتاء وال نساعد على نشر التطر

60

%60

شيوع ثقافة ا،ستقطاب والتحري

34

%34

بيعة املرحلة ال نر باا الشباب وال نتسم بعدم النم

حام العينة (ن)

100

43
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خامساً -إدراك أساتذة الجامعات ملداخل ووسائل مواجهة اإلرهاب االلكرتوني:
حدد أسانهة ا امعـا جمموعـة مـن املـدالا الـ نكـن ا،عتمـاد علياـا يف كشـف
زيف املعلوما املتطرفة ال نروال هلا مواقع اإلرهاب ا،لكرتوني يركز املدلا األول مناـا
على كشف عدم صد املعلوما بنسبة ( )%72ثم الرتكيز على عـدم دقـة املعلومـا وعـدم
مانيتاـا بنســبة ( )%52لكــا مــتغك ثــم الرتكيـز علــى الغــرض الكــامن وراء املعلومــة بنســبة
( .)% 46ويعك نركيز أسـانهة ا امعـا علـى مسـةلة اليـاب الصـد عـن املعلومـا الـ
ننشــرها مواقــع اإلرهــاب ا،لكرتونــي وعي ـاً بطبيعــة الكــثك مــن األلبــار ال ـ ننتشــر علــى
( )46
)
شبكا التواصـا ا ،تمـاعي والـ نفتقـر غىل الصـد  .وقـد و ـد (
أن وسائا التواصا ا ،تماعي استدداماا ألالراض سياسية تلفـة ،و اسـتغ ل هـه
املنصا بفعالية من قبا ا ماعا املامشة واستددمت بشـكا دـار مـن قبـا ا ماعـا
الشمولية ال ناد غىل الرقابة أو التمـليا أو نشـتيت ا،نتبـا وألالـراض تلفـة مـن قبـا
املــوا نني الســاعني غىل التواصــا مــع زم ئاــم الناشــطني أو ا،نفصــال عــن أصــحاب و اــا
النير املدتلفة .ومثة و ه ولر يكشف لطورة األلبار الكا.بـة عـرب مواقـع ا،نرتنـت يتعلـق
بتـــةثر مؤسســـا اإلعـ ـ م ال تقليـــدي باـــا و وئاـــا غىل نوهيفاـــا ونشـــرها دون التحقـــق مـــن
حمتواهـــا بهريعـــة أن القصـــة  ،نـــزال اريـــة واحلقـــائق الـــك مكتملـــة .والالبًـــا مـــا يكـــون
اإلع ميـــون علـــى وعـــي بـــةن القصـــ" وهميـــة لكـــنام  ،ياتمـــون بتحليـــا مســـتويا دقـــة
ومصداقية ايتوى الهي حتمله ،وبد ً،من .لـه يسـعون غىل الت عـب باـه القصـ" باـد
هب املسـتددمني وزيـادة النقـرا  ،معتمـدين علـى غمكانـا مسـتددمي وسـائا التواصـا
( )47
ا ،تماعي يف نشر القص" ونوليد املشاركا .
ويرى أسانهة ا امعا أن هناه أساليب عديدة يتو ـب ا،عتمـاد علياـا يف غقنـاع ـ ب
دا ر اإلرهاب ا،لكرتوني يةني على رأساا احلوار العق ني ( )%82ثم اإلقناع
ا امعا
بالقرون والسـنة ( )%66ثـم اإلقنـاع حباـ مـن الواقـع ( )%62ثـم اإلقنـاع بةحـداث مـن التـاري
اإلس مي ( )%34ثم اإلقناع باحلا القانونيـة والدسـتورية ( .)%30ونعيـدنا هـه النتياـة غىل
األدوار املنو ة ؤسسا التوعية وحتصني ب ا امعا والشباب عموماً دد األفكـار
املتطرفــة ال ـ نرو اــا مواقــع اإلرهــاب ا،لكرتونــي .فــاحلوار العق نــي يــرنبذ باملؤسســة
التعليمية وأدوار املعلمني وأسانهة ا امعا يف غدارة حوارا مـع الطـ ب نـدح األفكـار
اإلرهابيــة بشــكا منطقــي ،واإلقنــاع بــالقرون والســنة وأحــداث التــاري اإلسـ مي يســتو ب
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دوراً أنشذ من انب املؤسسا الدينية ال متتله هها النـوع مـن املعـار ولـدياا العناصـر
ال نكناا موا اة األفكار اإلرهابيـة باـا .أمـا اإلقنـاع بـاحلا الواقعيـة فيتعلـق بوسـائا
اإلعــ م الــ نتـــابع أحـــداث الواقـــع و،بـــد أن نعتمـــد علـــى أعلـــى در ـــا الصـــد والدقـــة
واملودــوعية والــك .لــه مــن قــيم مانيــة فيمــا نقدمــه مــن معلومــا  ،وأن نراعــي ا،ســتعانة
صادر قادرة على اإلقناع باحلا القانونية والدستورية وباللغة ال يفاماا الشباب.
وحدد األسانهة أيماً جمموعة من ايفليا ال نكن ا،عتماد علياا يف موا اة مواقـع
مح نوعيـة عـرب مواقـع ا،نرتنـت ( )%72ثـم
اإلرهاب ا،ل كرتوني يةني على رأساا غ
نفعيــا أدوار املؤسســا املســلولة عــن التوعيــة ا ،تماعيــة ( )%68ثــم حاــب مواقــع التطــر
مح نوعية على وسائا اإلعـ م ( ،)%54ونؤشـر هـه النتياـة
واإلرهاب ( )%56ثم غ
غىل عدة أمور :أوهلـا أن أسـانهة ا امعـا يـرون أن وسـائا اإلعـ م ا ديـد أصـبحت نتفـو
على وسائا اإلع م التقليدي يف التةثك وبناء الوعي لدى الشباب .ونتفق هه النتياـة مـع مـا
نوصــلت غليــه دراســة (ســحر )48 ()2014 ،وال ـ نناولــت ايفثــار ا ،تماعيــة واملُاتمعيــة علــى
شباب ا امعـا املصـرية نتياـة التعامـا مـع مواقـع التواصـا ا ،تمـاعي ،و.لـه مـن لـ ل
التعـــرُّ غىل الع قـــا ا ،تماعيـــة وماناـــا ،ســـواء أكـــان يف العـــامل الـــواقعي أو العـــامل
ا،فرتادي ،وحماولـة الوقـو علـى ايفثـار الـ أحـدثتاا هـه املواقـع ،اإل ابيـة أو السـلبية
مناا ،يف نشكيا ما قطاع الشباب دالا اإتمع ،ال دفعت العامل ألـو عصـر ديـد
من التفاعلية والتواصا اإلنساني وا،نفاار املعلومـاني وحريـة الـرأي والتعـبك ،علـى عكـ
وســـائا اإلعـ ـ م وا،نصـــال التقليديـــة الـ ـ مل نســـتطع م حقـــة نطـــوُّرا وســـائا اإلعـ ـ م
وا،نصـــال ا ديـــدة وأكـــد نتـــائ البحـ ـ أن مواقـــع الشـــبكا ا ،تماعيـــة ســـاعد
الشــباب يف التفاعمــا املباشــر مــع األفكــار واألحــداث ،ومكسنــتام أيمًــا مــن غقامــة ع قــا
غنسانية مبنيـة علـى ا،هتمامـا واألنشـطة املشـرتكة .األمـر الثـاني أن أسـانهة ا امعـا ،
نيلون غىل نفعيا وليا الرقابـة علـى املواقـع و ،يعتربوناـا وسـيلة فعالـة يف موا اـة اإلرهـاب
ا،لكرتوني ،لها فقد نةلر يف الرتنيب يف غ ار نصورهم يفليـا موا اـة مواقـع التطـر
واإلرهاب.
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مدالا ووسائا موا اة اإلرهاب والتطر عرب مواقع التواصا
التكرار

النسبة

مدالا كشف زيف املعلوما املتطرفة
الرتكيز على عدم دقة معلوما مواقع التواصا

52

%52

الرتكيز على عدم صد معلوما التواصا

72

%72

الرتكيز على عدم مانية معلوما مواقع التواصا

52

%52

الرتكيز على الغرض الكامن وراء معلوما التواصا

46

%46

حام العينة (ن)
أساليب اإلقناع دا ر التطر واإلرهاب

100
التكرار

النسبة

احلوار العق ني

82

%82

اإلقناع بالقرون والسنة

66

%66

اإلقناع بةحداث التاري اإلس مي

34

%34

اإلقناع حبا من الواقع

62

%62

اإلقناع باحلا القانونية والدستورية

30

%30

حام العينة (ن)
وليا موا اة التطر واإلرهاب عرب املواقع

100
التكرار

النسبة

56

%56

غ

مح

نوعية على ا،نرتنت

72

%72

غ

مح

نوعية على وسائا اإلع م

54

%54

نفعيا أدوار املؤسسا ا ،تماعية املسلولة عن التوعية

68

%68

حاب مواقع التطر واإلرهاب

حام العينة (ن)

100

سادساً -إدراك أساتذة الجامعات للمقررات القادرة على مواجهة أفكار التطرف واإلرهاب
االلكرتوني:
نرى نسبة كبك من أسانهة ا امعا ( )%92أن غدافة مقرر نالتفكك النقدين دـمن
حزمــة املقــررا املتعلقــة تطلبــا ا امعــة أصــبح أمــرًا دــروري ًا بدر ــة كــبكة .وحــدد
األسانهة عدة أسباب نودح أهمية هها املقرر يةني على رأساا الدور الـهي نكـن أن يلعبـه
يف نعليم الطالب التمييز بني احلقائق واملعلوما املزيفة ،ثم الدور الهي نكـن أن يلعبـه يف
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نعلــيم الطالــب كيفيــة فــرز مصــادر املعلومــا نبع ـاً لدر ــة مصــداقيتاا ،ثــم دور يف محايــة
الطالــب مــن األفكــار الشــا.ة عــن الــدين واإتمــع ،ثــم دور يف غعــداد الطالــب ليصــبح أداة
لتحصني اإتمع دد الفكر املتطر  .و لـ" ـا سـبق غىل و ـود دـرورة وحا ـة ملحـة
غىل غدلال املقررا ال ندعم قدرة الطالب على التفكك والتحليـا النقـدي دـمن منيومـة
التعلــيم ا ــامعي أصــبح أمــراً ملح ـاً يف هــا ارنفــاع معــد ،اعتمــاد الشــباب ا ــامعي علــى
مواقع التواصا ا ،تماعي ومواقع ا،نرتنت املدتلفة كمصدر للمعلوما  .وقد أثبتت دراسـة
(أمحــد علــي )2013 ،أن ــ ب ا امعــا نيلــون بشـــكا عــام غىل اســتددام ا،نصـــال
التفاعملي عرب وسائا اإلع م وا،نصال احلديثة ومواقع التواصا ا ،تماعي ملا متتلكه هه
الوســائا مـــن غمكانـــا وقـــدرا ولصــائ" نكنولو يـــة ،نفتقـــدها الوســـائا اإلع ميـــة
وا،نصالية التقليدية ،وأن الشباب يعتمـدون علـى نلـه الوسـائا يف احلصـول علـى املعلومـا
حول األحداث السياسية ايلية والعربية والدولية ( .)49كما نوصلت دراسة ( حنـان)2003 ،
غىل أن أ ن اإلنرتنـت أصـبحت نـؤثر يف أسـاليب املشـاركة السياسـية لطسـ ب ا امعـا  ،وأن
مــن أهــم أســـباب ا،عتمـــاد علــى اإلنرتنــت كمصــدر رئيســي للمعلومــا السياســية وايليــة
والعلمية ،هو غمكانيـة اسـتدعاء املعلومـة يف أي وقـت ،وأن املواقـع اإللباريـة احتلسـت املرنبـة
األوىل بني نفمي املواقع اإللكرتونية ال نيا الطس ب غىل التعرُّض هلا .وأن أهمية هه
( )50
املواقع نزداد كمصدر رئيسي من مصادر معلوما لساب ا امعا .
وبالنسـبة ملـواد نالكليـا ن الـ نعلـم الطـ ب ماـارا النقـد وحتليـا املعلومـا الـ يــتم
نلقياا عرب مواقع التواصا ا ،تمـاعي للـ" أسـانهة ا امعـا مـن عينـة البحـ غىل و ـود
مــادة نعنــى بــهله دــمن اللــوائح التعليميــة بالكليــا الــ يعملــون باــا هــي مــادة الرتبيــة
اإلع مية (بنسبة  ،)%56ثم مادني النقد اإلع مي وأل قيـا اإلعـ م بنسـبة ( )%48لكـا
مناما ،ثم مادة التفكك النقدي ( .)%44وقد سبق لنسبة ( )%38من مفـردا العينـة نـدري
غحدى هه املواد .ونكن فام هه النتياـة يف دـوء النسـبة الـ شـكلاا أسـانهة اإلعـ م
دــمن مفــردا العينــة ( .)%66وقــد أكــد نســبة ( )%64مــن مفــردا العينــة علــى دــرورة
ا،هتمـام قــرر نالرتبيــة اإلع ميــةن كوســيلة غعـداد لطـ ب ا امعــا حتــى يتمكنــوا مــن
موا اــة التطــر واإلرهــاب ،باإلدــافة غىل دم ـ مقــرر نالــتفكك النقــدين دــمن متطلبــا
ا امعـة ( ،)%62وأن نتمــمن املقــررا مكــون مودـوعي ياــتم بالتوعيــة دــا ر التطــر
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واإلرهــــاب ا،لكرتونــــي ( ،)% 60مــــع زيــــادة ا،هتمــــام قــــرر أل قيــــا اإلعــ ـ م ()%50
واألنشطة ا امعية اهلادفة غىل رفع مستوى الوعي الديت لدى الط ب (.)%48
لــ" ــا ســبق غىل و ــود ااــا قــوي بــني األســانهة يــدعم ا،هتمــام قــرر نالرتبيــة
اإلع ميــةن ال ـ نعلــم الطالــب أســاليب ومناايــا النقــد الرقمــي وحتليــا املعلومــا ال ـ
يستقبلاا عرب ا،نرتنت كوسيلة ملوا اة التطر واإلرهاب ا،لكرتوني .وهناه ااا عاملي
يدعم ا،هتمام باـها النـوع مـن املقـررا بعـد التـةثكا المـارة البالغـة الـ سـببتاا األلبـار
)(  )51غىل دــرورة
الكا.بــة عــرب مواقــع التواصــا علــى العمــا اإلع مــي .ونبــه (
ا،هتمام بتنمية ماارا النقد الرقمي يف عصر ما بعد احلقيقـة وانتشـار األلبـار الكا.بـة،
و.لــه بعــد مــا أثبتــت الدراســة ال ـ قــام باــا أن هنــاه مواقــع غلكرتونيــة عديــدة أصــبحت
متدصصة يف صناعة األلبار الكا.بة ،باد التةثك علـى األحـداث السياسـية ،مـن لـ ل
غنشـاء حمتــوى مـثك للاــدل ،يـتم مشــاركته عـرب منصــا وسـائا اإلعـ م ا ،تماعيـة ،مــن
أ ــا كســب املــال مــن ل ـ ل اإلع نــا ال ـ نكــن نمــميناا نبــا غىل نــب مــع املــواد
اإللبارية .و للصـت الدراسـة غىل أن األفـراد الـهين يتعردـون ويشـاركون األلبـار الكا.بـة
أقا نشا اً يف البح عن األلبار واملعلوما من مصادرها .ويف غ ار النقد الرقمي لأللبـار
) أن املؤسســا اإللباريــة الكــربى عانــت مــن
الكا.بــة و ــد دراســة (
دــربة كــبكة للمصــداقية لـ ل ا،نتدابـا الرئاســية األمريكيــة عــام  2016بســبب حتيــز
العديــد مــن مراســلي وكــا ،األنبــاء لـــنهي ري كلينتــونن لمــمان فوزهــا علــى منافســتاا
( )52
الدنوقرا ية بكني ساندرز
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دول رقم ()7
ااا أسانهة ا امعا ألو املقررا القادرة على موا اة أفكار التطر واإلرهاب ا،لكرتوني
درورة ندري

مواد التفكك النقدي

النسبة

التكرار

درورية بدر ة كبكة

%92

درورية بدر ة متوسطة

%4

درورية بدر ة حمدودة

%4
%100

اإموع
التكرار

النسبة

مقررا التفكك النقدي

أسباب أهمية ندري

نعلم الطالب فرز املصادر نبع ًا ملصداقيتاا

66

%66

نعلم الطالب التمييز بني احلقائق واملعلوما املزيفة

80

%80

نعد الطالب ليصبح أداة حتصني للماتمع دد الفكر املتطر

48

%48

حتمي الطالب من األفكار الشا.ة عن الدين واإتمع

52

%52

حام العينة (ن)
التكرار

النسبة

املواد النقدية ال يتم ندريساا بالكلية
مادة التفكك النقدي

44

%44

مادة النقد اإلع مي

48

%48

مادة أل قيا اإلع م

48

%48

مادة الرتبية اإلع مية

56

%56

حام العينة (ن)
التكرار

النسبة

أسبقية ندري

املواد السابقة

سبق ودرس أحد هه املواد

38

%38

أي مناا

62

%62

100

%100

التكرار

النسبة

غدماال مقرر التفكك النقدي دمن املتطلبا ا امعية

62

%62

ا،هتمام قررا الرتبية اإلع مية

64

%64

ا،هتمام قررا أل قيا املانة

50

%50

اهتمام املقررا املدتلفة بالتوعية دا ر التطر واإلرهاب ا،لكرتوني

60

%60

ا،هتمام باألنشطة ا امعية اهلادفة غىل رفع مستوى الوعي الديت

48

%48

مل يسبق له ندري
اإموع

أساليب حتصني الشباب دد التطر واإلرهاب ا،لكرتوني

حام العينة (ن)

100

49
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سابعاً -اختبار فروض البحث:
بنــاء مقيــاس لتحديــد معــد ،غدراه أســانهة ا امعــا لــدورهم يف نوعيــة الطــ ب
دا ر اإلرهاب ا،لكرتوني .وقد نكـون املقيـاس مـن  10عبـارا  ،واعتمـد علـى أسـلوب
ليكر الث ثـي .وبلـم معـدل غدراه األسـانهة لـدروهم يف التوعيـة علـى هـها املقيـاس (18.2
در ــة) مــن غمجــالي ( 30در ــة) .ويودــح ا ــدول التــالي متوســذ در ــة غدراه األســانهة
املؤشــرا اإل ابيــة والســلبية لــدروهم يف التوعيــة دــا ر اإلرهــاب ا،لكرتون ـي علــى
املقياس:
دول رقم ()8
مؤشرا وعي األسانهة بدورهم يف التوعية الط بية دا ر اإلرهاب ا،لكرتوني
املتغكا

املتوسذ

ا،ألرا
املعياري

مواقع اإلرهاب ا،لكرتوني أصبحت هاهرة نستحق املوا اة.

2.8

1.3

ألسانهة ا امعة دور مام يف محاية الط ب من نةثكا اإلرهاب ا،لكرتوني

1.9

1.6

2.6

1.8

غدارة مناقشا

مفتوحة مع الط ب لك وسيلة حلمايتام من التطر

ا،لكرتوني
من المروري أن يوهف أستا .ا امعة ندوينانه على مواقع التواصا لدح

1.7

1.1

األفكار املتشددة
دور أستا .ا امعة يف حماربة التطر

واإلرهاب يتكاما مع أدوار املؤسسا

2.6

1.5

الرتبوية األلرى
مقررا نالتفكك النقدين ليست .ا

دوى بالنسبة للط ب املستعدين لقبول

1.4

1.2

األفكار املتشددة
حاب املواقع والصفحا املتطرفة هو احلا األجنح ملوا اة التطر ا،لكرتوني

1.3

1

املناخ ا امعي  ،نكن األسانهة من لعب دور حقيقي يف موا اة التطر

1.7

1.3

واإلرهاب
بع

األسانهة الك مؤهلني فكريا و ،معرفياً ملوا اة األفكار املتشددة

الب ا امعة يتم غعداد بشكا واع دالا كليته لكن اإتمع يفسد

1.2

1.6

1

1.2

نفكك
اإموع

18.2

مستويات إدراك أساتذة اجلامعات لدورهم يف توعية الشباب
مبخاطر التطرف واإلرهاب عرب الفضاء االلكرتوني

نتمثــا أبــرز املؤشــرا املعــربة عــن ارنفــاع مســتوى غدراه أســانهة ا امعــا لــدروهم يف
محاية الط ب من ا ر اإلرهاب ا،لكرتوني يف ناعتبار هاهرة اإلرهاب ا،لكرتوني من
اليواهر ال نستحق املوا اةن ( ،توسذ  )2.8وناعتبار أن غدارة حوار مناقشـة مفتوحـة مـع
الط ب لك وسيلة حلمايتام من التطر ا،لكرتونين ( توسذ  )2.6ونالنيـر غىل دـرورة
نكاما دور أسانهة ا امعا مع املؤسسا الرتبوية األلرى يف موا اة الياهرةن وندـرورة
أن يوهــف أســـانهة ا امعـــا التـــدوين علـــى مواقـــع التواصـــا كوســـيلة ملوا اـــة األفكـــار
املتشــددةن .و بق ـاً لدر ــة غدراه األســانهة لــدورهم يف التوعيــة الط بيــة دــا ر اإلرهــاب
ا،لكرتوني التبار فروض الدراسة ،و اء النتائ على النحو املودح فيما يلي:

الفرض األول:
نو ــد ع قــة ارنبــا دالــة غحصــائياً بــني در ــة غدراه أســانهة ا امعــا لــدورهم يف
التوعية دا ر اإلرهاب ا،لكرتوني واألدوا ال يعتمدون علياا يف نوعية الط ب.
قيــاس الع قــة بــني هــهين املــتغكين باســتددام معامــا نســبكمانن وقــد بلغــت قيمــة
ا،رنبا بيناما ( )0.63ستوى معنوية ( ،)0.00ويعت .له حتقق الفرض ،وأنه كلما
ارنفعـــت در ـــة غدراه األســـانهة لـــدورهم يف التوعيـــة أدى .لـــه غىل امليـــا ألـــو نوهيـــف
نالنقـــاا املباشـــر دالـــا ايادـــرا ن كوســـيلة لتوعيـــة الطـ ـ ب دـــا ر اإلرهـــاب
ا،لكرتونـــي ،و.لـــه يف املقـــام األول ،ويـــةني بعـــد .لـــه املـــزال بـــني األســـلوب املباشـــر
واســتددام مواقــع التواصــا ا ،تمــاعي يف التوعيــة .ونشــك هــه النتياــة غىل أن أســانهة
ا امعا يتمسكون با،نصال املباشر كوسيلة أكثر جناحاً يف التوعية القائمـة علـى
اإلقناع.

الفرض الثاني:
نو د فرو دالة غحصائياً بني معـدل نوهيـف األسـانهة ملواقـع التواصـا ا ،تمـاعي يف
نوعية الط ب دا ر األفكار املتشددة ،نبعاً للمرحلة العمرية.
وللتحقق من هها الفرض اعتمد الباحثة علـى مقيـاس التبـار التبـاين أحـادي ا،اـا
لقياس الفرو بني نوهيف وسائا التواصا ا ،تماعي يف التوعية باألفكار املتشـددة،
نبعاً للمرحلة العمرية .و اء النتائ على النحو املودح:
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دول رقم ()9
حتليا التباين أحادي ا،اا للفرو بني متوسطا در ا
غدراه أسانهة ا امعا لدورهم يف موا اة األفكار املتشددة بقاً للعمر
مصدر التباين

جمموعا

در ة

املربعا

احلرية

بني اإموعا

85.339

4

دالا اإموعا

287.456

195

اإموع

372.795

199

الد،لة

قيمة

0.18

0.933

بلغت قيمة ن ن ا اصة بالفرض ( )0.933وهي الك دالة عند مستوى ( )0.18ويعت .لـه
عـدم حتقـق الفـرض الـهي يـههب غىل نـةثك عامــا العمـر علـى ااـا أسـانهة ا امعـا ألــو
نوهيــف نــدوينانام علـــى مواقــع التواصـــا ا ،تمــاعي لتحليــا ونفنيـــد األفكــار املتشـــددة.
فاملرحلة العمرية  ،نؤثر انط قاً من أن دور األسانهة يف التوعية يعد من الوا با األساسية
املنو ة بام ال  ،نرنبذ بسن معينة.

الفرض الثالث:
ناقشـة الطـ ب يف

نو د فـ رو دالـة غحصـائي ًا بـني در ـة اهتمـام أسـانهة ا امعـا
األفكار املتشددة على مواقع التواصا نبعاً للتدص" العلمي.
قياس الفرو يف در ة اهتمام األسانهة ناقشة الطـ ب يف األفكـار املتشـددة علـى
التدص" العلمي با،عتماد علـى مقيـاس
مواقع التواصا ا ،تماعي وال ننت عن الت
ن ن و اء النتائ على النحو التالي:
دول رقم ()10
حتليا التباين أحادي ا،اا للفرو بني متوسطا در ا
غدراه أسانهة ا امعا لدورهم يف مناقشة األفكار املتشددة بقاً للتدص" العلمي
مصدر التباين

جمموعا املربعا

در ة احلرية

بني اإموعا

96.651

7

دالا اإموعا

276.144

192

اإموع

372.795

199

قيمة
3.96

الد،لة
0.02
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بلغــت قيمــة ن ن ا اصــة باــها الفــرض ( )3.96وهــي دالــة عنــد مســتوى ( )0.02مــا يعــت
غثبا فرض نةثر معدل اهتمام األسانهة ناقشة األفكار املتشددة مع الط ب بالتدصـ"
العلمي .فك لما انتمى األسـانهة غىل ختصصـا العلـوم ا ،تماعيـة واإلنسـانية واللغـا دعـم
.له نو اام ألو املناقشة ،ل فاً لألسانهة املتدصصني يف العلوم الطبية والريادية الـهين
لـق اهتمامـاً لـدى املتدصصـني
نيلون غىل .له بدر ة أقا .فالنوع األول مـن التدصصـا
فيه باليواهر ا ،تماعية واألمنية ال نشكا ناديداً للماتمع ،كمـا يـوفر مـادة فكريـة
ومعرفية متميزة نساعدهم على غدارة مناقشا نوعوية نا حة ومؤثرة مع الط ب.

الفرض الرابع:
نو ــد ع قــة ارنبــا دالــة غحصــائياً بــني معــد ،اســتددام األســانهة ملواقــع التواصــا
ا ،تمـــاعي ونـــوع ا،ســـرتانيايا املســـتدد مة يف غقنـــاع الطـ ـ ب دـــا ر اإلرهـــاب
ا،لكرتوني.
للتحقق من هها الفرض اعتمد الباحثة على مقياس نكا2ن لتحديد مسـتوى اسـتق لية
الع قــة بــني مــتغكين .وقــد بلغــت قيمــة كــا 2الع قــة بينامــا ( )17عنــد در ــة حريــة ()3
و ستــــوى معنويــة ( ،)0.00ويعــت .لــه صــحة الفــرض الــهي .هبــت غليــه الباحثــة .فكلمــا
ارنفعـــت كثافـــة اســـتددام األســـانهة ملواقـــع التواصـــا ا ،تمـــاعي أثـــر .لـــه علـــى نــــوع
ا،ســــرتانيايا اإلقناعيــــة الــ ـ يعتمــــدون علياــــا يف غقنــــاع الطــ ـ ب دــــا ر اإلرهــــاب
ا،لكرتوني ،فتالعام أميا غىل استددام ناسرتانياية احلوار العق نين ،نناالماً مع املفاـوم
والوهيفة األساسية ال نقوم باا مواقع التواصـا ا ،تمـاعي يف حيـاة املسـتددمني واملتمثلـة
يف التواصا ونبادل املعلوما واألفكار.
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خيصة البحث
يف دوء التحليا السابق الهي قدمته الباحثة ملستوى غدراه عينة قواماا ( 100مفردة) مـن
أسانهة ا امعا للدور التوعوي املنو بام يف موا اة اإلرهاب ا،لكرتوني ،و بيعـة هـها
اإلدراه والعوامـــا الـ ـ حتكمـــه واملؤشـــرا املعـــربة عنـــه نكننـــا أن ـــرال اموعـــة
ا،ستد صا التالية:
 - 1يصــنف أســانهة ا امعــا اــذ نفاعلــام الشدصــي مــع مواقــع التواصــا ا ،تمــاعي،
وكها اذ نفاعا الط ب معاا يف فلة نا،ستددام الكثيفن ،لكن التفاعا املباشر
حــول الطــرفني نالتعليمــي والط بــين حــول األفكــار املتطرفــة ال ـ نــروال علــى مواقــع
اإلرهاب ا،لكرتوني  ،نثا نسبة كبكة من مساحة التفاعا بني األسـانهة والطـ ب.
فما زالت النسـبة األكـرب مـن األسـانهة نفمـا مناقشـة هـه األفكـار لـ ل اللقـاءا
املباشرة م ع الط ب يف ايادرا أو ل ل السـاعا املكتبيـة .ونؤشـر هـه النتياـة
غىل أن نوهيــف أســانهة ا امعــا ملواقــع التواصــا كــةداة لتوعيــة الط ـ ب دــا ر
التطر واإلرهاب  ،يزال حمدوداً.
 ، - 2ينشذ أسانهة ا امعـا غ ،بنسـبة ( )%26فقـذ يف كتابـة نـدوينا ونعليقـا علـى
مواقــع التواص ـا نتعلــق باألفكــار املتطرفــة واألحــداث اإلرهابيــة ،ويــرون أن الط ـ ب
أكثر نشـا ًا علـى هـها املسـتوى .ونثـا هـد نالتوعيـة دـا ر التطـر واإلرهـابن
اهلد األهم لدى األسـانهة الـهين ياتمـون بالتـدوين حـول أفكـار ونفـاع اإلرهـاب
ا،لكرتونـــي ،ويـــةني بعـــد نشـــاب الفكـــرة أو احلـــدث اإلرهـــابين .ونشـــك منيومـــة
األهـدا الكامنــة وراء اهتمـام األســانهة بـالتعليق علــى األفكـار املتشــددة واألحــداث
اإلرهابية غىل التنبه غىل الدور التوعوي املنـو باـم يف هـها السـيا  .واللاـوء غىل مواقـع
التواصا لتفعيا هـها الـدور يعـت غدراكـ ًا مـن انـب األسـانهة لدر ـة موائمـة الوسـيلة
لتحقيق الدور واألهدا الكامنة وراء الدور.
 - 3نـــدره النســـبة األكـــرب مـــن أســـانهة ا امعـــا ( )%70مواقـــع التواصـــا ا ،تمـــاعي
كةدوا نقوم بدور نكبكن يف نشر التطـر واإلرهـاب ،وأن التنييمـا الدوليـة مثـا
ننيــيم نداع ـ ن وننيــيم نالقاعــدةن األكثــر اســتدداماً ونوهيف ـاً هلــه املواقــع فيددمــة
أهدافاا ونسويق أفكارها وعملياناا اإلرهابية ،ونوهـف ا ماعـا اإلرهابيـة ايليـة
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هه املواقع بنسبة أقا .ويتمثا اهلد األساسي من قيام ا ماعـا اإلرهابيـة بتوهيـف
مواقع التواصا ا ،تماعي يف نانيد غرهابيني ددن ،ويـةني بعـد .لـه اهلـد املتمثـا
يف ننقــديم املعلومــا واألفكــار ال ـ نؤس ـ للتطــر ن .ونؤشــر هــه النتياــة غىل أن
أســـانهة ا ماعـــا يـــدركون أهـــدا ا ماعـــا والتنييمـــا اإلرهابيـــة كميومـــة
نتحكم فياا األهدا احلركية أكثر من األهدا الفكرية ،وأن نـروي احلركـة
لــدياا لــه أولويـــة علــى نســـويق الفكــرة لــدى القـــائمني علياــا .كمـــا يــدره أســـانهة
ا امعــا ا ماعــا اإلرهابيــة كتنييمــا حتــاول اســتددام مواقــع التواصــا بــوعي
كاما بوهيفتاا ا،نصالية وقدرناا على التحريه السياسي لقطـاع الشـباب علـى و ـه
التحديــد .ويـــرى األســانهة أن نســـبة ( )%52مــن ــ ب ا امعــا نقبـــا علــى املواقـــع
اإللباريــة للاماعــا اإلرهابيــة ،يــةني بعــد .لــه املواقــع ال ـ ننشــر كتــب التطــر
والتشــدد واملواقــع الشدصــية لرمــوز التطــر  ،ويعــت .لــه أن األســانهة يــدركون أن
الدافع املعريف باإلدافة غىل دافع الفام يشك ن الدافعني األساسـيني لتعـرض ـ ب
ا امعا ملواقع التطر ا،لكرتوني.
 - 4نــدره النســبة األكــرب مــن األســانهة ا ماعــا اإلرهابيــة كتنييمــا قــادرة علــى
ا،ســتفادة مــن جمموعــة املميــزا الـ نوفرهــا مواقــع التواصــا ،ويتصــدرها املميــزا
ا،نصالية املتعلقـة بسـاولة نقـا ونـداول املعلومـا علياـا ،يـةني بعـد .لـه ميـزة صـعوبة
رقابتاا ،ثم ميزة التفاعلية .ويؤدي ننوع يزا مواقع التواصا ا ،تماعي –من و اة
نيـر أسـانهة ا امعـا غىل نعيــيم ا رهـا عنـد نوهيفاــا لنشـر التطـر واإلرهــاب
ا،لكرتوني ،ومن أبـرز املدـا ر الـ حـددها األسـانهة يف هـها السـيا  :لطـر لـداع
ــ ب ا امعــا قليلــي الــوعي ،ويــرنبذ باــها ا طــر انيــد الطــ ب يف عمليــا
الهئاب املنفردة .ويدره األسانهة أن أاللب ا ر اإلرهاب ا،لكرتونـي نتمحـور حـول
فكــرة نلــداع الط ـ بن مــا يعطــي أهميــة فائقــة ملســةلة التوعيــة ،يــرون أن املؤسســة
األسرية وكهله املؤسسة التعليمية هما األشد نقصـكاً يف القيـام بةدوارهمـا التوعويـة
بنسبة ( )%72لكا مناما ،ثم نةني املؤسسة الدينية (،)%58ثم وسائا اإلعـ م (.)%54
وقــد حــدد األســانهة عــددًا مــن األســباب ال ـ متكــن ا ماعــا مــن الــرتا عقــول
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الط ب باألفكار املتشددة ،نشما دعف الثقافة الدينيـة لـدى الشـباب ،وعـدم نربيـة
عقا الشباب على النقد والتحليا بنسبة بنسبة ( )%70لكا مناما.
 - 5يتمتع أسانهة ا امعـا بدر ـة وعـي مرنفـع بطبيعـة الكـثك مـن األلبـار الـ ننتشـر
على شبكا التواصا ا ،تماعي وال نفتقر غىل الصد  ،ويف هها السيا يـرون أن
أفما املدالا الـ نكـن ا،عتمـاد علياـا يف كشـف زيـف املعلومـا املتطرفـة الـ
نروال هلا مواقع اإلرهاب ا،لكرتوني يتحدد يف نكشـف عـدم صـد املعلومـا بنسـبةن
( )%72ثــم نالرت كيــز علــى عــدم دقــة املعلومــا وعــدم مانيتاــان بنســبة ( .)%52ويــرى
األسانهة هناه عدة ر يتو ـب ا،عتمـاد علياـا يف غقنـاع الطـ ب دـا ر اإلرهـاب
ا،لكرتوني يةني على رأساا احلوار العق ني ( )%82ثم اإلقناع بالقرون والسنة ()%66
ثم اإلقناع حبا من الواقع ( .)%62ويدره أسـانهة ا امعـا وسـائا اإلعـ م ا ديـد
كــدوا غع ميــة نتفــو علــى وســائا اإلع ـ م التقليــدي يف التــةثك وبنــاء الــوعي لــدى
الشباب ،لها يفملون أن يتم ننفيه مح نوعوية علياا ،و ،نيا أسـانهة ا امعـا
غىل نفعيــا وليــا الرقابــة علــى املواقــع و  ،يعتربوناــا وســيلة فعالــة يف موا اــة اإلرهــاب
ا،لكرتوني.
 - 6نرى نسبة كبك من أسانهة ا امعا ( )%92أن هنـاه دـرورة كـبكة إلدـافة مقـرر
نالــتفكك النقــدين غىل حزمــة املقــررا املتعلقــة تطلبــا ا امعــة وحــدد األســانهة
أســباب .لــه يف أهميــة هــها املقــرر لتعلــيم الطالــب التمييــز بــني احلقــائق واملعلومــا
املزيفــة ،ثــم الــدور الــهي نكــن أن يلعبــه يف نعلــيم الطالــب كيفيــة فــرز مصــداقية
مصادر املعلوما  .وعلى مستوى الكليـا أشـار األسـانهة غىل و ـود بعـ الـ نطـور
القــدرا النقديــة للطالــب عنــد التعامــا مــع مواقــع التواصــا ،يــةني علــى رأســاا مــادة
الرتبية اإلع مية (بنسبة  ،)%56ثم مـادني النقـد اإلع مـي وأل قيـا اإلعـ م بنسـبة
( )%48لكــا منامــا ،ثــم مــادة الــتفكك النقــدي ( .)%44وقــد ســبق لنســبة ( )%38مــن
مفردا العينة ندري غحدى هه املواد .ونؤشر هه النتياة غىل و ود ااـا قـوي بـني
األســـانهة يـــدعم ا،هتمـــام قـــرر نالرتبيـــة اإلع ميـــةن الـ ـ نعلـــم الطالـــب أســـاليب
ومناايـــا ا لنقـــد الرقمـــي وحتليـــا املعلومـــا الــ يســـتقبلااعرب ا،نرتنـــت كوســـيلة
ملوا اة التطر واإلرهاب ا،لكرتوني.

مستويات إدراك أساتذة اجلامعات لدورهم يف توعية الشباب
مبخاطر التطرف واإلرهاب عرب الفضاء االلكرتوني

 - 7بقاً ملؤشرا الوعي بالدور يعترب أسانهة ا امعا هاهرة اإلرهاب ا،لكرتونـي مـن
اليواهر ال نستحق املوا اة ،ويعتـربون أن غدارة حـوار مناقشـة مفتوحـة مـع الطـ ب
لــك و ســيلة حلمــايتام مــن اإلرهــاب ا،لكرتونــي ،و ــدون دــرورة يف نكامــا دور
أســانهة ا امعــا مــع املؤسســا الرتبويــة األلــرى يف موا اــة اليــاهرة .وقــد أثبــت
البح و ود ع قة ارنبا دالة غحصائياً بني در ة غدراه أسـانهة ا امعـا لـدورهم
يف التوعيــة دــا ر اإلرهــاب ا،لكرتونــي واألدوا ال ـ يعتمــدون علياــا يف نوعيــة
الط ب.
ناقشـة الطـ ب يف
نو د فـرو دالـة غحصـائي ًا بـني در ـة اهتمـام أسـانهة ا امعـا
األفكار املتشددة على مواقع التواصا نبعاً للتدص" العلمي .فكلما انتمى األسانهة
غىل ختصصا العلوم ا ،تماعية واإلنسانية واللغا دعم .لـه نـو اام ألـو املناقشـة.
كمــا اثبتــت الدراســة و ــود ع قــة ارنبــا دالــة غحصــائي ًا بــني معــد ،اســـتددام
األسانهة ملواقع التواصا ا ،تماعي ونوع ا،سرتانيايا املستددمة يف غقنـاع الطـ ب
دا ر اإلرهاب ا،لكرتوني.
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أثر شبكات التواصل اإلجتماعي على األداء و التحصيل الدراسي للطلبة
دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة الشارقة 1
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ملخـــص
يسعى هذا البحث إىل معرفة العادات واألمناط املرتبطة باستخدام الطلبة يف اجلامعةة
لشةباات التاالةةال االجتيةةاثر وأكةةر ذلة ثلةى اآلداء والتحصةةيال الدراسةةر لةةدي  .وقةةد
استعيال الباحث أداة اإلسةتبيا ثلةى ثي ةة ثشةاا ية حصصةية مقةدارها  500مفةردة مة
الطلبةةة يف جامعةةة الشةةارقة باليات ةةا املختلفةةة .وقةةد صلصةةد الدراسةةة امليدا يةةة إىل ثةةدة
ت ةةا ثل ةةى ل ةةعيد اإلس ةةتخدام ،أهي ةةا اإلدم ةةا الا ةةبط ال ةةذ ل ةةاح ل ةةد الطلب ةةة يف
استخدام شباات التاالال االجتياثر حيةث بلةح ح ة اسةتخدام هةذب الشةباات سةد
ساثات يف اليام مقابال تق قر ملحاظ يف ح القراءة واملطالعة الارقية الذ ولةال يف
أحس ة احلةةاالت أقةةال م ة ص ة سةةاثة يف اليةةام .كيةةا أوضةةحد الدراسةةة أ اإلسةةتعيال
املعترب لاسا ال التاالال االجتياثر لد مفردات العي ة صلَّ آكارب اإلجيابية والسلبية
ثل ةةى مسة ةةتايات التحص ةةيال الدراسة ةةر للطلب ةةة يف اجلامعة ةةة ،وق ةةد كشة ةةفد الدراسة ةةة أ
التأكطات السلبية مشلد التد ر امللحةاظ يف اسةتخدام الاتةال الةارقر واالثتيةاد بشةاال
معترب ثلى الاتال اإللاورو ر  ،اإلدمةا ثلةى املااقة  ،التةأصر يف ال ةام ،تراجة االهتيةام
باحملاضة ةةرات وال ة ةةدوات واحللقة ةةات ال قاشة ةةية لة ةةد ثة ةةدد معتة ةةرب م ة ة الطلبة ةةة تي ة ةة
االس ة ةةتخدام املف ة ةةرط ت ة ةةذب الش ة ةةباات ،باإلض ة ةةافة إىل اآلك ة ةةار اجلدي ة ةةدة الفي يالاجي ة ةةة
اجلسةةيا ية كةةاالم الرقب ةة والظ ةةر وض ةع ال ظةةر لةةد ثةةدد كةةبط م ة الطلبةةة ،وهةةذب
اآلكار تة عا سةلبا ثلةى التحصةيال الدراسةر لةدي  .أمةا اآلكةار اإلجيابيةة في ةا سةرثة
الالةةال إىل املعلامةةات املقةةررة لليسةةاقات يف الفصةةال الدراسةةر بسةةرثة ويسةةر ،االتصةةال
والتاال ةةال اعتيع ةةر ،تقلي ةةال احل ةةااج ال ةةت تعية ة االتص ةةال ،تاس ةةي دا ةةرة الع قة ةات
االجتياثية  ،وسيلة فعالةة للوروية  ،متابعةة األصبةار والفاريةة يف معرفةة مةا ةد ثلةى
الصعيدي احمللر والدولر ،القدرة ثلى التاالال م األقرا إخل ...
الالية ةةات الدالة ةةة :شة ةةباات التاالة ةةال االجتية ةةاثر ،التة ةةأكط ،الطلبة ةةة ،اآلداء والتحصة ةةيال
الدراسر.
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والً :ملقدمة:

أصبحت اجملتمعات املعاصرة تتعايش مع إجنازات تكربأوتتوسعع معهعا العر و والتطلععات
عععا تكنولوجيعععا اإلعع ع
وتتسعععارط طعععى التسع ع يل متابععععة تطوراتهعععا املت جماعععة
واالتصا  .ولاد انعكست تلك املتابعات على الر ية اجملتمعيعة للتعلعيو واجاجعة إط تطعوير
وحتديثععم منه عا وأسععلوبا باناعععة امتععد صععدا ا علععى أبعععاد السععاجمة اجملتمعيععة ،تؤكععد علععى
ضرورة قوة املد ت التعليمية ،بإعتبار ا السبيل األمثل ملخرجات (  )Outcomesتتميع
باملادرة الفاعلة واإلمكانية الاادرة على التعامل مع عصر التكنولوجيعا .وأصعبحت العمليعة
التعليمية بنواجتها وخمرجاتها غاية اسرتاتي ية تبدو بعناصر ا وحماور ارتكاز عا األكثعر
ععا التاععد واالرتاععاء وبععدت للم تمعععات ضععرورة السعععي إط طعع
قبععوال وإجاجمععا
تكامليععة تععواز بععد اطععراد يععو التعلععيو كم عا وتطععور مععن الناجميععة النوعيععة والكيفيععة  .إ
اسععتخدا التكنولوجيععا معععن ععز ال اويعععة ضععرور للعمليعععة التعليميععة والرتبويعععة ومععا عععز
التكنولوجيات اجديثة إال وسائل ت يد فهو العملية التعليمية لدو الط ب  ،ولكن ي
نهاية األمر وسائل إيضاجمية مكمِّلة أو متمِّمة للعملية التعليمية ويسعتحيل أ حتعل حملَّهعا
 ...إ الدراسععة الع بععد أيععدينا تكشععم عععن العوامععل الكامنععة وراء أسععباب تععدني املسععتوو
التعليمععي واألكععاد ي والتحصععيلي للط ع ب اةامعععة و اصععة السععنوات األ ع ة مععع
تنامي ظا رة شبكات التواصل االجتماعي ال أصعبحت جتعزب إليهعا كعل فاعات اجملتمعع
بدو استثناء...

أوالً – إشكالية الدراسة وتساؤالتها الفرعية:

أجمدثت شبكات التواصل االجتماعي ثعورة اتتويعات االتصعالية التفاعليعة واملتنوععة .
فمنعععز بدايعععة األلفيعععة الثالثعععة أصعععب الفعععرد املنطاعععة العربيعععة يسعععتعمل كمعععا معتعععربا معععن
الشبكات االجتماعية عرب اإلنرتنت و و ما أكدتم الدراسات واألحباث اإلمربياية امليدانيعة
ال ع أجريععت جععد ا  ...لكععن علععى العك ع مععن لععك تؤكععد الدراسععات السععاباة ،أ
عادات وأيعا اسعتخدا الطع ب اةامععات ألسعاليح التحصعيل الدراسعي ،كاملطالععة
وقراءة الكتاب الورقي والدوا على جمضعور اتاضعرات واععداد املشعاريع البحثيعة وجمضعور
الفعاليععات العلميععة اةامعيععة واألكاد يععة أو مععا يسععمى بطععرا األداء األكععاد ي ،بععدأت
تتاهاععر وتفاععد شععياا مععن برياهععا ال مععع واملمتع...وقععد اتضع مععن ع امل جمةععة األوليععة أ
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شععبكات التواصععل االجتمععاعي بععدأت تصععنع ملسععتخدميها مععن الشععباب اصععة واقعععا اصععا
خمتلفععا عععن الواقععع اجاياععي هلععو ،وأ املسععتخدمد حبكععو تشععبثهو وتعلاهععو باإلفرتاضععي
أصععبحوا يتعععاملو معععم بإعتبععار ععو اجاياععة  ...وتعتععرب املرجملععة اةامعيععة للشععباب مععن أ ععو
عز املرجملعة بطع ب اةامععات ،و عز الفاعة أيضعا
مراجمل التحصعيل العلمعي جميع ختعت
تابععل بشععكل كععب علععى ععز الشععبكات بصععورة واضععحة ،وقععد يكععو اسععتخدا طع ب
اةامعععات هلععز الشععبكات علععى جمسععاب أوق عات املععزاكرة واسععرتجاط الععدروا والواجبععات
املن لية ،وما مل تتوفر رعاية من لية وإرشاد تربو جامعي فإ اسعتخدا شعبكات التواصعل
مععن طععره ععز الفاععة سععيكو علععى جمسععاب ا داء والتحصععيل العلمععي .وتؤكععد امل جمةععة
عععامل ععز
امليدانيععة أ نععاإ إرتباكععا تنةععيو الوقععت بععد املععزاكرة ورغبععة الولععو
الشععبكات .ومععع تنععوط حمتويععات و تبععاين مضععامد ععز الشععبكات و ولوجه عا املطلععحن ععو
اجريععة واإلنف ع ت اإلع مععي ،جععاءت أ ميععة ععز الدراسععة ال ع سععتعا أثععر شععبكات
التواصل االجتماعي على ا داء والتحصيل الدراسي للطلبة جامعة الشارقة .وقعد أظهعرت
السعععنوات األ ع ع ة تزبعععزب مسعععتويات
عععا التعععدري
متابععععة الباجمع ع امليدانيعععة
التحصععيل الدراسععي للط ع ب اصععة املرجملععة اةامعيععة العديععد مععن اةامعععات العربيععة
والعاملية  ...ومع استمرار النتائج املعبِّرة ععن مسعتويات التحصعيل الدراسعي ومعا أوضعحتم معن
نسععح متفاوتععة لتععدني املسععتويات ،أصععبحت ععز اجاياععة تشععكل ظععا رة تربويععة وتعليميععة
ترتب نتائ ها بآثار ومشك ت اجتماعية مهمة تنعك على االجتا عات التنمويعة وفعر
التطوير والتاد وأ عزت أبعاد عا كمشعكلة تلفعت النةعر لتوجعم اةهعود لدراسعتها وحبع
مسبباتها.
تنطلععحن الدراسععة مععن ععزا السععؤا اتععور  :ععل تععؤثر شععبكات التواصععل االجتمععاعي مععن
جميع ع اإلسعععتخدامات (  ) USESواإلشعععباعات ( ) Gratificationsعلعععى أسعععاليح األداء
والتحصيل الدراسعي ويا جعم التاليديعة املعروفعة لعدو الطلبعة؟ عزا السعؤا ياعود جمتمعا إط
البح معن جديعد ععن املصعادر أو املنعابع اةديعدة للثاافعة واملعرفعة و التعلعيو والعتعلو لعدو
شرحية الطلبة  .كما قعد تفعرا الدراسعة التسعا الت الفرعيعة التاليعة  :ماع قعة شعبكات
جمضععور اتاضععرات والفعاليععات العلميععة والثاافيععة الع
التواصععل االجتمععاعي باإلنضععبا
تاا باةامعة؟ ما جم و الوقت الز أصب ياضعيم الطلبعة قعراءة ومطالععة كتعاب ورقعي
مدرسي اليو ؟ ل تعترب شبكات التواصل االجتماعي ي العامل الرئيسي وراء ظعا رة
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ع وه الطلبعة ععن جمضعور اتاضعرات والفعاليعات العلميعة أ أ نالعك عوامعل أ عرو؟ عل
اسععتخدامات شععبكات التواصععل االجتمععاعي بكثععرة أضععحت تش ع ل الطلبععة عععن مععزاكرة
دروسهو ؟ وتاود ز األسالة إط طرح الفرضيات التالية:

ثانيا  -فرضيات البحث:

*

نتععائج

مت حتديععد أربععع فععروا أساسععية حتععاو الدراسععة التحاععحن مععن صععحتها مععن ع
الدراسة امليدانية و ز الفروا ي:
الفرضية األوط :ين زب طلبة اةامعات اليعو إط شعبكات التواصعل االجتمعاعي أكثعر
بكث مما ين زبو إط يعا التحصعيل الدراسعي التاليديعة كالكتعاب العورقي وجمضعور
اتاضرات والفعاليات العلمية اةامعية مث .
الفرضععية الثانيععة :إ الع قععة بععد شععبكات التواصععل االجتمععاعي ومعلومععات الطلبعععة
اةامعععة عععن اجيععاة اليوميععة أوض ع مععن تلععك الع قععة مععع مضععمو الكتععاب اةععامعي أو
املدرسي أو الفعاليات العلمية...
الفرضية الثالثة :تعمل شبكات التواصعل االجتمعاعي لعدو طلبعة اةامععة معع معرور األيعا
علعععى تع يعع نعععوط معععن الثاافعععة التانيعععة الفرعيعععة العع ال تفيعععد كعععث ا الرتاكعععو الثاعععا
اجملتمع ،و زا كلم على جمساب املعرفة األكاد ية بصفة عامة.
والتارخيي واملعر
الفرضية الرابعة :قد تكو نعاإ عوامعل أ عرو تسعبح التعدني التحصعيلي لطلبعة اةامععة
تتمثععل العوامععل الزاتيععة واالجتماعيععة :األصععدقاء ،العععادات ،البياععة ،املسععتوو الثاععا ،
اجملتمععع .و ععزا ياتضععي مععن الباجم ع دراسععة أثععر العوامععل الزاتيععة واإلجتماعيععة للطلبععة ال ع
تساعد ،بطرا مباشرة أو غ مباشرة ،وجود ظا رة تدني املستوو التعليمي. 3

ثالثا  -مفاهيم الدراسة :

 - 1األثر )Effect ( :
أشععار نععوه عبععد ا اج امععي بععل التععلث ععو الععت الععز حيععدث لععدو املتلاععي بسععبح
الرسععالة ال ع وصععلتم ،وقععد يكععو التععلث فكريععا باإلقتنععاط مععث أو ت ععي التوجععم ،وقععد
يكو عاليا بإكتساب معلومات جديدة ،وقد يكعو عاطفيعا بالتععاطم أو امليعل ألمعر معا
أو النفور منم ،وقد يكو سلوكيا بفعل أمر أو ترإ آ ر .2فالرسالة اإلع مية كما أشار
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عبععد ا بععوج قععد تلفععت إنتبععا املتلاععي فيععدركها وقععد تضععيم إط معلوماتععم معلومععات
جديععدة وقععد جتعلععم يكععوِّ اجتا ععات جدي عدة أو يعععدِّ مععن اجتا اتععم السععاباة وقععد جتعلععم
يتصره بطرياة جديدة أو يعد من سلوكم السابحن .3وجمسح الزرسفيلد كن أ يكعو
األثععر آنيععا و ععو مععا يؤكععد يععو اجانععة حتععت اةلععد ( )Needle Hypodermicأقععد
يا التلث على اإلط ا  ،وكا أصحاب زا النمو يرو أ لوسعائل االتصعا الاعدرة
كعل معن يتععرا للرسعالة اإلع ميعة  .4ويتضع عزا
على التعلث املباشعر وا نعي والاعو
النمو أكثر التلث على الايو املادية ال تدعمها الروح الت اريعة لففعراد  ،ممعا يعؤثر
علععى أسععلوب اجيععاة واأليععا الشععرائية  ،و كععن وضععع ععز الةععا رة حتععت عنععوا ناععل
التزوا و نعاإ شعك للتعلث وفعحن عزا النمعو  .أوهلمعا :التعلث املعاد الت عار نفسعم،
والثاني :تلث امل ب واملاديات وأسلوب اجياة العا الز يتض من ع املواقعع اصاصعة
باألزياء واملودا .5كما كن للتلث أ يت سد بصفة تدرجيية ععرب الع من و عو معا يتلكعد
يعو التعلث اتعدود والتعلث املعتعد و نةريعة الف عوة املعرفيعة ( Knowledge
األفععراد
 .6 )Gap Mediaو ععز النمععا كمععا يؤكععد جوزيععم ك بععر حتاععحن التععلث
عوامل أ عرو كعث ة هلعا ع قعة بعالفروا الفرديعة (
بطرا وأشكا غ مباشرة ومن
 )Individual Deferencesوالنفسعية و تبعاين الفاعات االجتماعيعة والبيايعة إ  . 7وقعد
اتض أ شبكات التواصل االجتماعي ال ختلعحن آراء جديعدة واجتا عات معت ة السعلوإ
عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية كث ة.
إال من
و ز الدراسة قَيعد الباجمع اسعتعما مفهعو األثعر ( )Effectإجرائيعا معن ع تعب
نةرية اإلستخدامات واالشباعات مبا جيعل الباجم يستطيع معاةعة الع قعة بعد شعبكات
التواصل االجتماعي والتحصيل الدراسعي للطلبعة اةعامعيد ،آ عزا بععد االعتبعار أ عمليعة
التلث ز  ،كما سلم الزكر ،تتد ل فيها عوامل كث ة متشابكة ومتدا لعة فرديعة (
نفسععية ) ،اجتماعيععة ،ثاافيععة ،جمضععارية ،تارخييععة ،وبيايععة ،وإشععباعات أ ععرو ،الشععيء
ععز الةععا رة ،أ شععبكات التواصععل عععن بايععة العوامععل
الععز قععد يععؤد إط صعععوبة عع
األ رو.
 - 2شبكات التواصل اإلجتماعي:
ال يوجد تعريم علمي حمدد جمتى ا حيدد مفهعو شعبكات التواصعل االجتمعاعي بدقعة
إال أ هلزا املفهعو مرادفعات ععدة ومنهعا :اإلعع البعديل أو اةديعد ،اإلعع االجتمعاعي،
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صععحافة املععواطن ،مواقععع التواصععل االجتمععاعي ،إ  .ويعرفه عا مصععطفى صععادا علععى أنه عا
مواقع إلكرتونية اجتماعية على اإلنرتنت ال تعترب الركي ة األساسية لإلع اةديد أو
البععديل ،جمي ع تتععي لففععراد واةماعععات التواصععل فيمععا بيععنهو عععرب الفضععاء اإلفرتاضععي .8
ويعرفها حممد الدليمي بلنها شبكات اجتماعية تفاعلية تتي التواصعل ملسعتخدميها أ
وقععت يشععا و و أ مكععا مععن العععامل  ،ظهععرت ععز املواقععع علععى شععبكة اإلنرتنععت منععز
سنوات ومتكنهو من التواصل املرئي والصوتي وتباد الصور وغ ا معن اإلمكانعات الع
9
توطد الع قة االجتماعية بد أفراد ا دا ل اجملموعة
.
 - 3التحصيل الدراسي)Academic Achievement (:
يُعععدُّ التحصععيل الدراسععي أو األداء األكععاد ي حمصععلة التعلععيو  ،و ععو املععدو الععز حياععحن
عند الطالح أو املعلو أو املؤسسة أ دافهو التعليمية .حيسح التحصعيل الدراسعي ععادة ععن
طريحن الفحوصات أو التاييو املستمر ،ولكعن مل يتفعحن اةميعع علعى أفضعل طرياعة ال تبعار
لك ،و أ عو واصعم جمسعح أنعى وار ( :)Annie Wardاملعرفعة اإلجرائيعة مثعل املهعارات أو
املعرفة التصرحيية مثعل اجاعائحن .10ويشع فتحي ال يعات كتابعم علعو العنف الرتبعو أ
ععزا املفهععو يش ع إط موعععة املعععاره واملهععارات ال ع يععتو حتصععيلها مععن ع املواضععيع
الدراسععية ال ع يععتو تدريسععها باملععدارا أو اةامعععات ويععتو قياسععها باإل تبععارات أو أسععاليح
التاويو املختلفة . 11والية كاليفورنيا أشارت كل معن دافعي وميلع ونعاقل ( Davis
 ،),Miller, Naglieri, 2008بعل قيعاا التحصعيل الدراسعي يكعو ععن طريعحن مؤشعر
األداء األكاد ي ،كما يرتب التحصيل الدراسعي بعوامعل كعث ة منهعا العوعي والعزكاء
واإلدراإ والفضو العالي والتنشاة االجتماعية والبياة وجموار ا باء ،ويعترب النشا البدني
أجمععد العوامععل املتطععورة للتحصععيل الدراسععي املهمععة جععدا .سععياا العمععل ،فععإ األشععخا
فععائاي اإلجنععاز ععو الععزين يتمتعععو بععدافع إلجنععاز املهععا بشععكل يت ععاوز التوقعععات ويضعععو
ألنفسهو أ دافا مهنية ات سام مرتفع لل اية  ... 12ويعرفم فواز حممد العدخمي كتابعم
مؤشرات اللياقة النفسية املمي ة للمتفعوقد معرفيعا ،بلنعم يُعبِّعر ععن ارتفعاط مسعتوو األداء
مواقم التحصيل األكاد ي أو من ع تاعويو كفعاءة العتعلو ملختلعم املاعررات املدرسعية
عععز الدراسعععة
مواقعععم اال تبعععار الصعععفي أو املدرسعععي عمومعععا  ...13ومعععا يهعععو الباجمعع
ومعرفة كيم يتلثر( إجيابا أو سلبا) اتصو العلمي واألكاد ي للطلبة ظل ظا رة
ز الشبكات.
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رابعا -أهداف البحث:

يسعى زا البح إط حتايحن مجلة من األ داه إطار مفهو التلث من أ مها:
 - 1معرفة عادات وأيا استخدا طلبة اةامعة لشبكات التواصل االجتماعي.
 - 2معرفة العوامل الاريبة والبعيدة املؤدية إط لك واإلشباعات املتحااة املعرفية وغ ا.
 - 3معرفة أنواط و االت التلث املختلفة ال حتدثها مضعامد عز الشعبكات املتلاعي
الطالععععح والكشععععم عععععن التععععلث املتعععععد ( )Transitiveعلععععى األداء األكععععاد ي
والتحصيل الدراسي.
 - 4معرفععة منععابع و مصععادر ثاافععة الطع ب اةديععدة ونععوط ععز الثاافععة وشععكلها وأ ميتهععا
ودور ا التحصيل العلمي واملعر .
**
 - 5ا تبععار املععت ات الزاتيععة واالجتماعيععة التاليععة :النععوط ،التخص ع العلمععي بإسععتخدا
ماايي الن عة املرك ية ومنها معادلة املتوس اجسابي.

خامساً  -الدراسات السابقة :

أ  -دراسععة عائشععة جاسععو الشامسععي ،الع قععة بععد أبععع اد مفهععو الععزات األكععاد ي
عععز
ومسعععتويات التحصعععيل الدراسعععي . 14تشعع النتعععائج العع مت التوصعععل إليهعععا
الدراسة إط إمكانية االستفادة منها اةانح التطبياي للم االت النفسية والرتبوية
والتعليمية ،وكزلك اةانح النةر إ تعترب مبثابعة مؤشعرات لإل تمعا املسعتابلي
بالبحوث والدراسات الت ريبية اجملا  .وتعرا الباجمثة بعضا من جوانح اإلفادة من
نتععائج ععز الدراسععة ،كاإل تمععا بععالنمو اإلنفعععالي للطالععح عنععد دراسععة مشععك تم
الدراسية من بعاب التكامعل بعد جوانعح النمعو املختلفعة وبإعتبعار أنعم جانعح يعؤثر علعى
التحصععيل الدراسععي للطالععح .توعيععة األسععر وأوليععاء األمععور للط ع ب بضععرورة اال تمععا
بشخصععية الفععرد وتهياععة املنععاس الععز يسععا و رفععع تاععدير لزاتععم وثاتععم بنفسععم .طععرح
برامج التنميعة الزاتيعة اجملعاالت اإلنفعاليعة كعربامج مسعتالة ععن املنهعا الدراسعي،
حبي ع تسععا و التاليععل مععن اةوانععح السععلبية شخصععية الطالععح وال ع يكععو
اكتسععابها نتي ععة أسععاليح الرتبيععة اصاطاععة سععواء البيععت أو املدرسععة .فععح جم ععو
اسعععتخدا تكنولوجيعععا االتصعععا وتشع ع يع الطع ع ب علعععى توسعععيع أسعععاليح التحصعععيل
الدراسي.
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ب -دراسة جمسن علي عبعد ا سعامل بلعم ،ا ثعار املرتتبعة لإلسعتخدا السعلن لإلنرتنعت
لدو الط ب دولعة اإلمعارات العربيعة املتحعدة  .15توصعلت الدراسعة إط العديعد معن
النتععائج مععن أ مهععا :أ ال البيععة العةمععى مععن الطلبععة عمععر مععا بععد السادسععة عشععرة
والسابعة عشرة لعديها وععي ومعرفعة لإلنرتنعت وجتيعد وتعتان التعامعل معع عز الوسعيلة
بشععكل جيععد .بينععت الدراسععة أ األمععاكن الع يسععتخد فيهععا الطع ب اإلنرتنععت ععي
املن تليم املدرسة ،ثو املاهعى ،ثعو املكتبعة العامعة ،ثعو النعاد  .وأظهعرت الدراسعة أ
عععدد السععاعات الع ياضععيها أفععراد العينععة يوميععا اسععتخدا اإلنرتنععت جععاءت جمسععح
الرتتيح ا تي  :ث ث ساعات يوميا ( و زا يعترب جم و كب ا جعدا )  ،ثعو سعاعتد ثعو
سععاعة واجمععدة اليععو  .أشععارت الدراسععة أ أسععباب اسععتخدا الط ع ب لإلنرتنععت ععو
التعععاره واتادثععة ثععو التسععلية بللعععاب الشععبكات ثععو الععتعلو واملراس ع ت ثععو تصععميو
املواقع واإلط ط على يا اإلمتحانات ،و ز األسباب حتمل مؤشرات طع ة ينب عي
العمل على ت عي اهلعده األساسعي معن اإلنرتنعت و عو أ يكعو وسعيلة ل يعادة مععاره
الط ب وتوسعيع عرباتهو التعلعيو و عو اهلعده العز جيعح أ يدركعم الطع ب وأ
تعمل األسرة واملدرسة على غرسعم نفوسعهو .وبينعت الدراسعة أ معةعو أفعراد العينعة
يععرتددو علععى ماععا ي اإلنرتنععت بععد  5و 6مععرات األسععبوط ،وعععادة مععا ال جنععد لععك
العرتدد بهعزا اج عو علعى املكتبعات للاعراءة واملطالععة .و عزا مؤشعر ياعود الطع ب إط
طريحن اإل راه .وأشارت الدراسة إط أ أسباب إقبا الط ب علعى ماعا ي اإلنرتنعت
ي ضععم رقابعة ا بعاء ،يليهعا قضعاء وقعت الفعرال ،ثعو البحع ععن املمنعوط ،ثعو تعوفر
السيولة املالية واخنفعاا أسععار د عو عز املاعا ي .وأوضعحت الدراسعة أ لفنرتنعت
آثارا سلبية على التحصيل الدراسي للط ب وأ أ و تلعك ا ثعار عي إ معا الواجبعات
املدرسية ثو إ ما املزاكرة ،يليم تدني املستوو الدراسي ،ومن مثة عد الادرة علعى
الرتكيعع ع وأ ا نسعع عيا مععععا مت مزاكرتععععم .باإلضععععافة إط ا ثععععار السععععلبية النفسععععية
واإلجتماعية واألسرية مثل التعلحن باألو ا واصيا واإلنطواء واإلنفعا ثو الالحن ...
ت -سعد عايل ال رعوني  :إعادة صياغة الع قات بد تكنولوجيا االنرتنت واالكتااب
النفسي .16
توصلت عز الدراسعة إط ععدد معن النتعائج املهمعة ،جميع اثبتعت صعحة فرضعيتد إقرتجمهمعا
اإلطععار املنه ععي للدراسععة و مععا :أ التواصععل اإللكرتونععي مععع أشععخا قععد مت
الباجم ع
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التعره عليهو عن طريحن شبكة اإلنرتنت كن أ يلعح دورا التاليعل معن جمعدة الشععور
باإلكتااب النفسي على األقل ضمن نطاا الفاات املنع لة اجتماعيا أو وس أولاعك األفعراد
يعل عؤالء بشعكل أكعرب لإلعتمعاد
الزين لديهو اكتاعاب يتسعو بلنعم لعي باجعاد .جميع
على التكنولوجيا االجتماعية اجصو على العدعو االجتمعاعي  .ثانيعا ،إ التعوتر النعاتج
عن التفاعل مع اإلنرتنت حبد اتم ،ولي التفاع ت غ املرغوبة معع أشعخا آ عرين ععرب
شبكة اإلنرتنت قد يعؤد إط اجمتمعا الشععور باالكتاعاب وبشعكل يعؤد إط ارتعداد تعلث
التوتر بصورة عكسية على جمسعح درجعة الكفعاءة الزاتيعة لعدو الفعرد .كمعا توصعلت عز
الدراسة إط نتائج م ايرة ملا ورد الدراسة ،فلفراد عينة تلعك الدراسعة معن العزين تعازو
بعد اصعربة الكافيعة التعامعل معع تكنولوجيعا اإلنرتنعت ،مل يصعلوا إط درجعة الكفعاءة
الزاتيععة املطلوبععة والضععرورية للتكيععم مععع نععوط جديععد مععن التععوتر والنععاتج عععن تعاملععهو مععع
االنرتنعت وانعكععاا لععك بالتععالي الشعععور باإلكتاععاب النفسععي .أمععا فيمععا يتعلععحن بفرضععية
الععتعلو التععدرجيي لععدو املسععتخد املبتععدوء للكيفيععة ال ع يععتو فيهععا اجصععو علععى الععدعو
االجتماعي عرب اإلنرتنت  ،فلاعد أشعارت النتعائج إط وجعود دالئعل امشعية وضععيفة إط جمعد
مععا ،جمي ع أكععدت نتععائج الدراسععة علععى أ الع قععة بععد اصععربات السععاباة التعامععل مععع
تكنولوجيا اإلنرتنت وبد مستوو الدعو االجتمعاعي العز مت اجصعو عليعم ععرب الشعبكة
قعععد تتوسعع بدرجعععة الكفعععاءة الزاتيعععة املرتبطعععة بالعععدعو االجتمعععاعي أو مبعععدو الثاعععة العع
تلكهععا الفععرد قدراتععم وال ع تسععاعد للحصععو علععى األشععكا املختلفععة مععن الععدعو
االجتماعي الفضاء اإللكرتوني.
ث -مسعود عبد ا بدر  :دراسة ميدانية إدارة اةودة مؤسسعات التعلعيو الععالي
دولة اإلمارات  . 17تش نتائج زا البح امليداني إط أنم جيعح أ نعطعي االمتيعاز
ا جودة اصدمات .وتوصي الدراسعة بضعرورة تطبيعحن أداة
والتادير للعمل الرائد
ععاالت متعععددة وبياععات عمععل خمتلفععة لكععي نتعععره بشععكل أفضععل
SERVQUAL
ععا جعععودة اصععدمات .و كععن تطبيعععحن ععز األداة علعععى
علععى املؤشععرات املهمعععة
الط ب قياا أدائهو ومهاراتهو األكاد يعة أثنعاء العدرا أو الفعاليعات اةامعيعة،
أ األنشطة الصفية وال صفية.
 ابتسا اصالد  :تدني املستوو التحصيلي للطلبة مع الرتكي على املرجملة الثانوية . 18ا تمت ز الدراسة بشكل رئيسعي بدراسعة العوامعل الكامنعة وراء أسعباب تعدني

أثر شبكات التواصل اإلجتماعي على األداء و التحصيل الدراسي للطلبة
دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة الشارقة 1

املستوو التحصيلي للطلبعة بدولعة اإلمعارات العربيعة املتحعدة .وقعد توصعلت الدراسعة إط
موعة من النتائج العامة على صعيد الوسع التعليمعي ،والوسع التعلمعي ،والوسع
املدرسي ،والوس األسر  ،والوس اجملتمعي .و كن اإلشارة إط بعض من النتائج
ز الدراسة فيما يلي:
املهمة
أصعععب الطلبعععة ال يبعععدو ا تمامعععا بطلعععح توضعععي أ ناعععا صععععبة أو مبهمعععة العععدرا أو
اتاضرة رغو تلكيد و على است ابة املعلو لطلبهو .يتباين ا تما الطع ب جمعو جمرصعهو
علععى مراجعععة الععدروا وأداء الواجبععات اليوميععة ملععا لععزلك مععن أ ميععة حتسععد املسععتويات
التحصعععيلية  .يعععرو الطع ع ب أ ضعععخامة الكتعععاب املدرسعععي وتشععععبم يعععؤثر علعععى املسعععتويات
التحصعيلية  .أكعد الطع ب أ صععوبة ععرا املععادة التعليميعة ومجود عا يالععل فعر اإلبععداط
ممععا يععؤثر علععى مسععتوياتهو العلميععة .أكععد الطلبععة بصععفة إمجاليععة علععى جمععر أوليععاء األمععور
بتععوف املنععاس الصععحي لإلسععتزكار املن ع جمي ع يععد ل ععزا البنععد صععميو مسععؤوليات
األسعععرة جتعععا األبنعععاء .ويعععرو الطلبعععة أ املشعععاكل العائليعععة تشعععكل تعععلث ا علعععى مسعععتوا و
التعليمي .وتش الدراسة إط مجلة من النتائج اإلجيابية تعاملهو مع تكنولوجيعا االتصعا
واخنععراطهو عععامل شععبكات التواصععل االجتمععاعي .وتاععد صععاجمبة الدراسععة مجلععة مععن
التوصيات ترو أنها ضرورية للرفع من مستويات التحصيل الدراسي للط ب ،ومنهعا :غعرا
جمح العلو واالعتماد علعى العنف وتكعوين وجهعات نةعر ألنفسعهو الاضعايا واملشعك ت
املختلفة وتنمية مهارات التفك الناقد لديهو.اج على املشاركة اإلجيابيعة املناقشعات
الصفية وإبداء الرأ  .إعادة النةعر أسعاليح التايعيو العلمعي لعفداء و لعك بعالرتكي علعى
الدرجات...
املخرجات ولي من
قياا املعرفة من

سادسا -التعليق على الدراسات السابقة :

أوضععععحت الدراسععععات السععععاباة اإل تمععععا املتنععععامي واملت ايععععد وراء إقبععععا شععععرحية الطلبععععة
(اة امعيد والثعانويد)على مواقعع التواصعل االجتمعاعي اصعة السعنوات األ ع ة ،كمعا
أكدت ز الدراسات تراجعع مسعتويات التحصعيل الدراسعي للطلبعة بععد أ درسعت أسعباب
وعوامععل ععزا التععدني العع تعععود إط عوامععل كععث ة ومنهععا اج ععو الكععب الععز أصععب
خيص هلز الشبكات على جمساب التحصيل العلمي ،كما تناولت ز الدراسات دوافع
اسععتخدا ععز املواقععع و ععي كععث ة ومتعععددة إجيابيععة وسععلبية .وال فععت لإلنتبععا أ ععز
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الدراسات على كثرتها وتنوعها  19مل توض بدقة عادات وأيا استخدا اإلع اةديد
من جمي  :الكثافة ( أ  ،األيعا املفضعلة ،جم عو اإلسعتخدا اليعو  ،فعرتات االسعتخدا ،
ظروه االستخدا  ،)...وماارنة زا اإلعتماد بعادات وأيا التحصيل الدراسي للطلبعة معن
جمي ع الكثافععة ععو أيضععا ،بإسععتثناء دراسععة جمسععن علععي عبععد ا بلععة عععن ا ثععار املرتتبععة
ل ستخدا السلن لإلنرتنت لدو الط ب دولة اإلمارات ،وكعزا دراسعة ربيحعة نبعار ععن
أثر استخدا الفايسعبوإ علعى التحصعيل الدراسعي لطلبعة اةامععة .وسعتحاو عز الدراسعة
وفحن مااربة إمربياية حتديد جم و استخدا مواقع التواصل االجتمعاعي وكثافتعم معن جميع
اإلعتماد ( ) Dependencyواالسعتخدا (  )Usesوماارنعة عزا االعتمعاد واالسعتخدا معع
مسعععتويات التحصعععيل الدراسعععي مع عن جميع ع عععي األ عععرو :الععععادات واأليعععا و االعتمعععاد
واالستخدا أيضا .ز املعادلة املعاةة جتعل الباجم يام على جم و ا ثار املرتتبة علعى
مستويات التحصيل الدراسعي للطلبعة ومعن مثعة تشعخي الةعا رة لوضعع التوصعيات وإجيعاد
اجلو .

سابعاً  -نوع الدراسة ومنهجها:

تنتمي ز الدراسة إط الدراسعات الوصعفية املسعحية ( )Descriptive Approach
ال تستهده التعره علعى اصصعائ الدقياعة للةعا رة الع ياعو الباجمع بدراسعتها معن
جمي ع ما يتهععا وطبيعتهععا ووصععفها والعوامععل املختلفععة املععؤثرة فيهععا .كمععا تسععتهده ععز
النوعيععة مععن الدراسععات الوصععفية ا تبععار الع ق عات بععد املععت ات املختلفععة ضععمن الععتفك
األساسي للبح وفرضيات الدراسة ،جمي تهتو ز الدراسة بتوصعيم مععدالت اسعتخدا
الطلبععة اةامعععة ألسععاليح اإلع ع اةديععد بشععبكاتم املختلفععة ودوافععع ععزا االسععتخدا
وتلث لك علعى التحصعيل الدراسعي واألكعاد ي لعديهو .وتعتمعد عز الدراسعة علعى معنهج
املس ع الععز يعتععرب جهععدا منةم عا للحصععو علععى بيانععات ومعلومععات وأوصععاه عععن الةععا رة
اإلع مية وصفها ا ني بهعده تكعوين الااععدة األساسعية للبيانعات واملعلومعات املطلوبعة
ا التخص  .20واألسلوب الوصفي كما يعرفم زيعا عمعر عبعارة ععن دراسعة عامعة
لةععا رة موجععودة مجاعععة معينععة و مكععا معععد و الوقععت اجاضععر ،كمععا أنععم ال
يتوقم عند وصم البيانات وتبويبها وإيا يهتو بدراسة الع قعات الع تعرب بعد املعت ات
 .21ويعرفم مصطفى الفوا بلنم يهده إط وصم ظوا ر أو وقعائع وأشعياء معينعة معن ع
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مجع اجاائحن واملعلومات وامل جمةات اصاصة مبا حيعدث ،حبيع يرسعو لعك كلَّعم صعورة
واقعية هلا  ،ووضع تارير مبا ينب ي أ تكو عليم األشياء أو الةوا ر موضوط البح . 22
 - 1جمتي الدراسة امليدا ية:
ويعترب طلبة اةامععة ،كم تمعع حبع  ،معن الفاعات االجتماعيعة املتعلمعة واألكثعر شع فا
باستعما وسائل اإلع اةديعد وتكنولوجيعات االتصعا  ،كمعا أثبتعت لعك الكعث معن
الدراسععات امليدانيععة ال ع أجريععت جععد ا  .كمععا أ ععز الفاععة مععن اجملتمععع أكثععر تاععب
وتععلثرا وانبهععارا باتتويععات واملضععامد والتطبياععات اإلع ميععة اةديععدة ...فاسععتعما ععز
الوسائل ،يععد أمعرا طبيعيعا إ ا معا عرفنعا اصعربات اجياتيعة واةمعوح املسعتابلي هلعز الفاعة
وقععدرتها علععى التمععرُّد علععى العععادات الاد ععة ال ع ألفتهععا ،مععع بععروز كععل جديععد مععن ععز
الوسائل.
وقد مت ا تيار طلبة جامعة الشارقة إلعتبارات كث ة تتعلحن خبصوصعية عز اةامععة معن
الناجميعععة العلميعععة والثاافيعععة واجضعععارية وغ عععا .فرسعععالة جامععععة الشعععارقة عععو العععرب
التكوين بد األصعالة واملعاصعرة واإلبتكعار والبحع  ،وختعريج دفععات معن الطلبعة مع ودين
خبربة تعليمية العديد معن التخصصعات واجملعاالت الع تشعمل الشعريعة والاعانو وا داب
والعلو اإلنسانية واالجتماعية واهلندسة والعلو والفنو واالتصا والعلو الطبيعة والصعحية.
باإلضافة إط لك متثل جامععة الشعارقة منطاعة ت قعي كعل اةنسعيات العربيعة واإلسع مية
وغ ا  ،فهزا األمر لم أ مية ثاافية وقد يعنعك علعى تصعورات الطلبعة .وقعد ا عت عزا
املعت ( الطع ب ) إ انععا بعل املسععتوو الثاعا والتعليمعي والعلمععي للمبحعوثد قععد يعث لععدو
أصععحابم بصععفة عامععة اجتا ععات خمتلفععة وآراء متميِّعع ة وحتتععا إط مناقشععة إزاء حمتويععات
ومضعامد وتطبياعات اإلعع اةديععد مبعا فيعم شعبكات التواصععل  ،وكعزا فعإ مسععتوا و
التعليمعععي يسعععاعد علعععى قيعععاا ا ثعععار السعععلبية العع قعععد تعععنعك علعععى األداء و التحصعععيل
الدراسي والنتائج املرتتبة على لعك معن جعراء كثافعة االسعتخدا  .وقعد بلع الععدد اإلمجعالي
جملتمع البح من طلبة جامعة الشارقة وقت الدراسة  15300طالبا . 23
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عينة الدراسة:

ز الدراسة عينة عشوائية لفاعة الطلبعة بهعز اةامععة قوامهعا
وتتمثل عينة البح
 500مفردة من خمتلم الكليات املتواجدة باةامعة ،و ي على التوالي :كليعة االتصعا ،
كليععة الشععريعة والدراسععات اإلسعع مية  ،كليععة ا داب والعلععو اإلنسععانية واالجتماعيععة،
كليععة إدارة األعمععا  ،كليععة اهلندسععة كليععة العلععو الصععحية ،كليععة الاععانو  ،كليععة
الفنو اةميلة والتصميو والكليات الطبيعة .وقعد عمعد الباجمع ععن قصعد إط دمعج بععض
الكليات بعضها البع كم معات ألغراا حبثيعة معن جهعة ،ولتاعارب اال تصاصعات
وتشابهها من جهة أ رو كالكليعات الطبيعة ( كليعة الطعح وكليعة طعح األسعنا وكليعة
الصيدلة والصحة ) حتت تسمية الكليات الطبية ،وكزا الشل دمج طلبة كليعة الشعريعة
مع كلية الاانو وكلية اجملتمعع معع ا داب والعلعو اإلنسعانية واالجتماعيعة واالتصعا معع
الفنو واألعمعا  ،وطلبعة كليعة اهلندسعة معع العلعو و كعزا .وقعد مت حتديعد عزا العرقو
اجملتمععع األصععلي ،و
( 500مفععردة) بنععاء علععى مجلععة مععن العوامععل كدرجععة الت ععان
اعتااد الباجم زا الرقو يؤد ز الوظيفعة علعى جمعد قعو حممعود طلععت عيسعى بلنعم إ ا
زاد العدد الدراسات امليدانية عن  800مفردة قد ال يؤد إط نتائج إضافية البح .24
 - 2أداة الدراسة:
عز الدراسعة و لعك
مت اعتماد االستبانة أداة رئيسية ةمع املعلومات من أفعراد العينعة
ل ععرا التحاععحن مععن أ ععداه الدراسععة وتسععا التها واإلجابععة علععى فرضععياتها ،و ععز األداة
تنس و مع طبيعة البح اجالي.
الدراسة الصدا الةا ر (  )Validity Faceللتلكعد معن صعدا أداة
اعتمد الباجم
ععزا
الدراسعة امليدانيععة و لععك مععن ع عععرا األداة علععى عععدد مععن األسععاتزة املختصععد
النوط من الدراسات اإلمربياية امليدانية  ، 25و زا للحكو علعى معدو صع جمية اإلسعتمارة
قي عاا مععت ات البح ع وتلبيععة أ ععدافها .كمععا مت التلكععد مععن االسععتمارة بواسععطة إجععراء
ا تبار قبلي على  % 10من إمجالي مفردات العينة .وبعد تلاي الردود وامل جمةعات مت تععديل
وإضافة بعض الفارات لتصب أداة الدراسة امليدانية صاجة للعمل.
 - 3املعاجلة اإلحصا ية:
استخد الباجم املعام ت ال زمة للحصو على التكعرارات اصاصعة مبعت ات الدراسعة
ونِسععبِها ،وتكععوين اةععداو العامععة واملركبععة ( لدراسععة مععدو تععد ل بعععض املععت ات
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ععز

الةععا رة املدروسععة ) ،مععع اعتبععار النععوط والتخصعع اةععامعي مععت ين رئيسععيد
الدراسة باإلضافة إط استخدا املعام ت اإلجمصائية التالية :
 املتوسطات اجسعابية ملعرفعة جم عو األزمنعة ( الوقعت ) الع ياضعيها الطلبعة معع الوسعائلالتاليدية ( الكتاب الورقي مث  )...أو اةديدة ( اإلع االجتماعي ).
 -حتليل التباين الثنائي متعدد املت ات لإلجابة على فرضيات الدراسة.

نتائج الدراسة ومناقشتها

أوال  -تمع البح واصصائ الد رافية للمبحوثد:
أجريت ز الدراسة امليدانية على عينة من طلبة جامعة الشارقة و لعك الفعرتة الواقععة
بد يناير و يونيو من الفصل الدراسي الثاني  ،2018 - 2017ومشلت الدراسة  500مفعردة
من الطلبة .وقد استخد الباجم أسعلوب العينعة العشعوائية ،إلعطعاء مجيعع مفعردات البحع
الفععر املتكافاععة نفسععها للةهععور العينععة .أجععر املس ع علععى عينععة الدراسععة وفععحن نةععا
اجصعععة (  )Quotaاملنتةمعععة ( 90اسعععتمارة لكعععل مععع ا تصعععا كمتوسعع ) وبنسعععح
متفاوتة بد الزكور واإلناث ،على اعتبعار أ اإلنعاث ععدد ن أكعرب معن الطع ب العزكور.
كمععا أ إ تيععار ععزا الععرقو  90لكععل قطععح أملتععم الضععرورة املنه يععة ،والععدليل أنععم جمععدثت
بعض الت ي ات على مستوو التوزيع ،فلل يعت اسعتمارات عديعدة لععد تعوفر شعر الن ا عة
اإلجابة.
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بيانات اةدو أ عينة الدراسة تتكو من  500مفردة %39,80 ،ط ب
يتض من
و %60,20طالبات .وتتباعد نسبة الطالبات معع الطع ب مجيعع مفعردات العينعة و مجيعع
كليععات اةامعععة .و ععزا التفععاوت النسععبة يُعبِّععر منطايععا عععن الت ايععد الكععب للطالبععات
باةامعععة ع املواسععو الدراسععية للسععنوات األ ع ة إ ا مععا قورنععت ععز النتي ععة ب عالط ب
نععاإ فععوارا كععب ة بععد أفععراد العينععة إ ا أ ععزنا مععت التخص ع بعععد
الععزكور .ولععي
اإلعتبععار ،لععوال ال يععادة الطفيفععة ال ع أظهرتهععا النتععائج بالنسععبة لتخص ع اهلندسععة والعلععو
وال جاءت بنسبة  %25من مفردات العينة املبحوثة.
 .1معدالت استخدا طلبة اةامعة مواقع شبكات التواصل االجتماعي:
أ .كشععفت نتععائج الدراسععة عععن أ أغلععح مفععردات العينععة كععورا وإناثععا و خمتلععم
كليعععات اةامععععة وجمسعععح كعععل اإل تصاصعععات عععو معععن رواد مواقعععع التواصعععل
االجتمععاعي ويسععتخدمو ععز املواقععع بصععفة دائمععة بنسععبة  ،%96,20و ععي نسععبة
كععب ة وتععد ُّ علععى اإلرتفععاط الكععن ،إط درجععة اإلدمععا  ،جماععل اسععتخدا ععز
الشععبكات السععنوات األ ع ة ،جمععد أ مفععردات العينععة الععزين يسععتخدمو
مواقع التواصل االجتماعي أجميانعا عو قليلعو جعدا جميع مل تت عاوز نسعبتهو 3,40
 ،%ومل يُ ْد ِ بعد استخدا ز الشبكات إال شخصا فا بنسبة  ،%0,20و ي
نسبة ليست ات داللة إجمصائية .وتد ز النتي ة على اإلقبا الكب و املت ايد
للطلبة على مواقع شبكات التواصل االجتماعي وبشكل ملفت لإلنتبا .
ب .أوضحت الدراسة أ انتشار مواقع التواصل االجتماعي لعدو طلبعة جامععة الشعارقة
بدأ بشعكل ملفعت لإلنتبعا منعز ععا  ،2011جميع بل عت نسعبة العزين يسعتخدمو
ز الشبكات منز أكثر من ست سنوات  ،%32وبل ت نسبة العزين يسعتخدمونها
منععز ع سععنوات  ، %35,60ممععا يع ع أ ظععا رة اإلعع اةديععد أو شععبكات
التواصل االجتماعي مل تعد ظا رة جديدة  ،بل أصعبحت قد عة ومتتعد منعز بدايعة
العاعد الثعاني مععن األلفيعة الثالثعة صععفوه الطلبعة والشعباب عمومععا .وتعرتاوح بايععة
النسح األ رو بد  %6,60بالنسبة للزين يستخدمونها منز أربع سعنوات و % 11,40
بالنسبة للزين يستخدمونها منعز ثع ث سعنوات ،و % 7,20منعز سعنتد ،وأدط 4,20
 %فا من مفردات العينعة أ مواقعع عز الشعبكات تععد ظعا رة جديعدة بالنسعبة
هلعععو  .وليسعععت نعععاإ فروقعععا ات داللعععة إجمصعععائية بع عد العععزكور واإلنعععاث ومعععت
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بيانات نتائج الدراسة أ نعاإ ن ععة مرك يعة
التخص  ،جمي يتض من
إجابعععات املبحعععوثد توضعع بعععل أغلعععبهو وبنسعععبة  %70تاريبعععا بعععدأوا اسعععتخدا
شبكات التواصل االجتمعاعي منعز ع سعنوات أو سعت سعنوات فعلكثر(إ ا معا
مجعنا النسبتد معا).
ت .دلععت الدراسععة علععى إرتفععاط عععدد السععاعات اليععو ال ع ياضععيها الط ع ب
جامعة الشارقة جبميع ختصصاتها استخدا مواقع التواصل االجتمعاعي لتصعل
موعها إط  % 86,07إ ا ما مت مجع من يسعتخد عز الشعبكات أكثعر معن
أربعععع سعععاعات اليعععو  .و عععو جم عععو معتعععرب ياضعععيم طلبعععة اةامععععة اليعععو وراء
اهلواتم اةولة أو األلواح اإللكرتونية والوسائ األ رو املتاجمعة ،وبطبيععة اجعا
الد و والدردشة مواقع التواصل االجتماعي وتطبياعات اإلعع اةديعد ،إ
 ...وعند دراسة املتوس اجسابي ( )Arithmetic Averageو و إجمصائيا معن
اليعو لعدو مفعردات عينعة الدراسعة
ماايي الن عة املرك ية ج و اإلسعتخدا
26
مت التوصععل إط أ ععزا املتوسع يسععاو أكثععر مععن  6سععاعات يوميععا جمسععح ثاععة
 %96,46مععن مفععردات العينععة اإلمجاليععة .و ععزا املتوس ع يعتععرب اجايا عة مؤشععرا
كعععب ا لإلقبعععا علعععى مواقعععع التواصعععل االجتمعععاعي ،نعتاعععد أ كميعععة وجم عععو
اسععتخدا مواقععع التواصععل االجتمععاعي تشععهد مععي إط اإلرتفععاط عع السععنوات
الشععباب املععتعلو ،ورمبععا سععتعود ،بعععد
األ ع ة لععدو كععل شععرائ اجملتمععع بععاأل
انتهاء مرجملة التعره واإلنبهار لتشهد اخنفاضا وتستار عند مستوو معد.
ث .واجمتل يو السبت املرتبة األوط من جميع كثافعة االسعتخدا بعد أيعا األسعبوط (
اليععو ) ويلععي لععك يععو
يع ع اسععتخدا مواقععع التواصععل االجتمععاعي مععدة أطععو
املرتبععة الثالثععة ويععو الث ثععاء
األجمععد املرتبععة الثانيععة  ،ويععلتي يععو اصمععي
املرتبة الرابعة من جميع كثافعة االسعتخدا جمسعح األيعا املفضعلة .أمعا األيعا الع
يال أو ينخفض فيها اإلستخدا ( يع االستخدا مدة أقل اليو ) فهعي اإلثعند
ثو األربعاء فاةمعة على التوالي ...وقد أسفرت النتائج عن عد وجعود ع قعة بعد
عععدد أيععا اإلسععتخدا والنععوط ،جمي ع تااربععت نسععبة اسععتخدا شععبكات التواصععل
االجتمعععاعي بعععد العععزكور واإلنعععاث بشعععكل يعععومي ،فتعععبد أ الطععع ب العععزين
يسععتخدمو ععز الشععبكات بشععكل يععومي قععد بل ععت نسععبتهو  ،%87,43جمععد
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كانت النسعبة املنعاظرة بعد الطالبعات  .%63,66وتلسيسعا علعى لعك ناعو أ طلبعة
جامعععة الشععارقة كععورا وإناثععا و كععل التخصصععات تاريبععا أصععبحت شععبكات
التواصل االجتماعي ومواقع اإلعع اةديعد تشعكل لعديهو جتربعة يوميعة واجميانعا
بعض األجميا .
منتةمة وإط درجة اإلدما
 .كشععفت الدراسععة أ أكثععر الفععرتات اليوميععة ال ع يسععتخد فيهععا الط ع ب مواقععع
التواصعل االجتمعاعي تكعو ععادة ع الفعرتة املسعائية ( السعاعة منتصعم النهعار
إط الساعة السادسة مساء ) وفعرتة السعهرة ( السعاعة السادسعة مسعاء إط منتصعم
الليل ) بنسبة  ،%66,07إ ا ما مجعنا النسبتد معا .وتبدو ز النتي ة منطايعة ،إ
اةامعععة ومنش ع لد بالدراسععة،
أ الط ع ب ع الفععرتة الصععباجمية يكونععو
وبالتععالي ياععل تععدرجييا اسععتخدا ععز املواقععع .إال أ نسععبة  % 13,12مععن الطلبععة
عز الفعرتة و عي نسعبة معتعربة و ات
يستخدمو مواقع التواصل االجتمعاعي ع
داللة إجمصائية ،يع اسعتخدا عز املواقعع بعالتواز معع الدراسعة .وقعد اتضع أ
عددا معتربا من أفراد العينة يستخدمو مواقع التواصل االجتماعي أثناء فعرتة معا
بعد اهل يع ( منتصم الليل فما فوا ) بنسعبة  ،%7,22و عزا اإلسعتخدا قعد يكعو
علععى جمسععاب املععزاكرة والواجبععات الدراسععية والنععو والراجمععة النفسععية واةسععدية
للط ب ...
ح .وبدراسععة مععت التخص ع مت م جمةععة أ الفععرتة املسععائية و الليليععة اجمتلععت الععزروة
بالنسععبة لكثافععة االسعععتخدا بععد مفعععردات العينععة كعععل ختصصععات اةامععععة
بفوارا ضايلة نسبيا بد مع وآ ر .كمعا أ اإلسعتخدا حبسعح الةعروه اجمتعل
مكانة ممي ة لدو طلبة الشريعة والاعانو جميع أجعاب نسعبة  %18,75معن الطلبعة
مع الشعريعة والاعانو علعى اسعتخدامهو مواقعع التواصعل االجتمعاعي حبسعح
الةروه .وتنطبحن ز النتي ة نسعبيا معع طلبعة الطعح واألسعنا والصعيدلة ،جميع
يستخدمو و أيضا مواقع التواصل االجتمعاعي حبسعح الةعروه بنسعبة .%16,66
وتد ز النتي ة أ اةانح األكعاد ي واملععر معازا لعدو بععض الطلبعة يلععح
دورا منافسععا هلععز الشععبكات .وقععد أثبتععت دراسععة سععاباة أنععم كلمععا ارتفععع عععدد
الساعات اليومية ال ياضيها الشباب مع الوسائل اجديثة ل تصا ازدادت ا ثار
االجتماعية والسلوكية السلبية علعيهو ،أمعا العزين يسعتخدمونها حبسعح الةعروه
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كععل الفعععرتات

تتععلثر معععا رفهو إجيابيععا أكثععر مععن أولاععك الععز يسععتخدمونها
ومبساجمات زمنية واسعة اليو .27
اوضععحت نتععائج الدراسععة أ مفععردات عينععة الدراسععة تسععتخد مواقععع شععبكات
س.
التواصععل االجتمععاعي بنسععبة  %65,25بشععكل منفععرد ،وأ  %21,18مععن مفععردات
العينععة تسععتخد ععز املواقععع مععع زمع ء الدراسععة ،ولكععن ال فععت لإلنتبععا أ فاععة
حبسح الةروه مرتفعة وتاعدر نسعبتها بعع  ،%8,47 :و عزا معا كننعا معن توقعع
ميععل ،قععد يكععو بطياععا ا ولكنععم سععوه يتسععارط بإجتععا فرديععة االسععتخدا .
وإجمصائيا كن توقع ن عة مرك ية جتا فردية االستخدا سواء بالنسعبة للنعوط
( كور ،إناث ) أو التخصع  .ومعا تاعد معن نسعح ععن ظعروه اإلسعتخدا يعد
على أ جتربة استخدا وسعائل االتصعا اةديعدة رجعت أو قعد ختعر نهائيعا معن
ظروه اإلستخدا اةماعي أو ما يسمى الت ربة التاليدية أين كعا الاعرار بيعد
أولياء األمور أو قادة الرأ  Leader - shipاجملتمع.
د .أوضحت الدراسة أ موقع التواصل االجتماعي  Snapchatجاء مادمعة مواقعع
اإلع اةديد ال حير طلبة جامعة الشارقة علعى أسعتخدامها واجمتعل املرتبعة
األوط ،يليععم  Instagramاملرتبععة الثانيععة ،ثععو تطبياععات  Twitterاملرتبععة
الثالثة ،ثو  WhatsAppاملرتبة الرابعة ،ثو يستخد الطلبة موقعع الفيسعبوإ
 Facebookاملرتبععة اصامسععة ،ثععو مواقععع اليوت عوب  YouTubeاملرتبععة
السادسة ،ثو موقعع غوغعل  Googleاملرتبعة السعابعة .وأضعاه ععدد قليعل معن
 ،My-Spaceوموقععع فرنععدز
الطلبععة مواقععع أ ععرو مثععل :موقععع مععا سععبي
 Friendsterو موقعععع غوغعععل بلع ع  ،+Googleوكيعععك ومواقعععع أ عععرو غع ع
متداولة لدو أغلح الطلبة  ...وتد النتائج الساباة على أ مواقع مثل :سناب شات
،وإنست را  ،وتويرت ،من املواقع األكثر ا تماما لدو مفعردات العينعة باملاارنعة معع
التطبياات األ رو و عزا معا مل يكعن متوقععا معن ع امل جمةعة األوليعة ،جميع
اإلعتااد كا يل إط موقع الفيسبوإ وتويرت .وال خيتلم الط ب ععن الطالبعات
كث ا من جمي األ مية ال يولونها للمواقع ال وردت املراتح األوط.
 .كشفت الدراسة عن أ دافع التعاره وتكعوين الصعداقات عو العدافع املنفعرد
واألقععوو مععن وراء اسععتخدامات طلبععة جامعععة الشععارقة ملواقععع التواصععل اإلجتمععاعي،
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جمي أجاب  %28,41من مفردات عينة الدراسة أ الدافع األقعوو وراء اسعتخدامهو
شبكات التواصل االجتماعي عو رغبعتهو التععاره وتكعوين الصعداقات  .يليعم
دافع التعره على خمتلم الثاافات بنسبة  %15,59املرتبة الثانية ،وجاء دافع
اهلروب من الض وطات اليومية بنسبة  %12,17املرتبة الثالثة ،ثعو جعاء دافعع
مععلء الفعععرال بنسععبة  %11,96املرتبعععة الرابععععة ،ثععو جعععاء دافععع اهلعععروب معععن
املشععاكل األسععرية بنسععبة  %11,53املرتبععة اصامسععة .وتععلتي الععدوافع األ ععرو
كالفضولية والتسعوا والبحع ععن وظعائم املراتعح األ ع ة معن جميع العدافع
والرغبعععة مواقعععع التواصعععل االجتمعععاعي .وال خيتلعععم الطلبعععة كعععث ا معععن جميع ع
ز الدوافع ،جمي يباى دافع التعاره وتكوين الصعداقات عو
التخص
الععدافع األقععوو والرغبععة اةاحمععة وراء اسععتخدا الطلبععة جامعععة الشععارقة مواقععع
معععات الكليععات التاليععة :اهلندسععة والعلععو ،
التواصععل االجتمععاعي و اصععة
والعلو الطبية ،واالتصا والفنو وإدارة األعما  ،بينما اجمتل دافع اهلروب معن
املشععاكل األسععرية املرتبععة األوط بنسععبة  %21,68لععدو طلبععة الشععريعة والدرسععات
اإلسع مية والاععانو  ،وجععاء ععزا الععدافع بنسععبة معتععربة أيضععا  % 25,26بالنسععبة إط
طلبععة ا داب والل ععات واإلنسععانيات .ويعععود دافععع التعععاره وتكععوين الص عداقات
الز يوليم الطلبة أ ميعة معتعربة باملاارنعة معع العدوافع األ عرو إط م ايعا شعبكات
التواصل ال سهلت تلسي املعاره والصداقات ( إفرتاضية معضمها باملاارنعة
) .كمعا تُشععكِّل ععز املواقععع عاملععا أفرتاضععيا ملياععا باألفكععار والتانيععات املت ععددة
ال تستهو الطلبعة كعث ا لت ربتهعا واسعتعماهلا جميعاتهو العلميعة أو العمليعة أو
الشخصية.
 - 2تلث شبكات التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي للطلبة:
تتحعععدد ع قعععة وسعععائل التواصعععل االجتمعععاعي بالتحصعععيل الدراسعععي للطلبعععة كيفيعععة
اإلسععتخدا و جم مععم وأياطععم .وشععبكات التواصععل مععن ععز الناجميععة س ع ح و جمععدين،
مبعنى أ كيفية اإلستخدا قد تفعرز آثعارا إجيابيعة وو أو سعلبية علعى التحصعيل الدراسعي .
فوسائل التواصل االجتماعي ،كما و معروفا ،تفيعد الطالعح اجصعو علعى املعلومعات
بسرعة فائاة ،التعلُّو اةماعي ،التثاُّعم ععن بععد ،تسعهيل االتصعا بعد البعاجمثد الطلبعة،
تباد الرسائل واملشاركة األعما التعليمية والدروا واألنشطة بد األسعاتزة والطلبعة ،
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نشعر اتاضعرات اةامعيععة معن ع املواقعع التعليميعة لل امعععة ،وغ عا مععن الفوائعد الع
زا املبح  ...أما ا ثار السلبية فهي قد تكمن اإلدما علعى عز
سيتو استعراضها
املواقععع وإسععاءة اسععتخدا حمتوياتهععا  ،كاإلعتمععاد عليهععا مصععدرا وجميععدا للمعلومععات دو
توظيم املادرة والكفعاءة الزاتيعة للطالعح ،نا يعك ععن الع لعة وا ثعار النفسعية ...ويبعدو معن
النتائج أ ظا رة إستخدا مواقع التواصل االجتماعي لدو طلبة اةامعة أصعبحت
مرجملة اإلدما من جمي عادات اإلستخدا وأياطم املختلفة ،كما أوضحت نتائج الدراسعة
أنها ت يد عن  %96و ي نسبة تد على الكثافة وجم و اإلستخدا املعترب هلز الوسائل ..
أ .أوضحت الدراسة أ  %57,11من مفردات العينة قل استخدامهو لوسعائل التحصعيل
الدراسعي التاليديععة ( الكتعاب الععورقي  ،املل معة  ،املطبوعععات إ  ).ظعل تنععامي
اسععتخدامهو مواقععع التواصععل االجتمععاعي  .املاابععل أجععاب عععدد قليععل مععن الطلبععة
بنسععبة  %8,36مععن مفععردات العينععة بععل يععا اإلعع اةديععد مل تععؤثر علععى وسععائل
حتصيلهو الدراسي التاليدية  ،بل قد زاد اسعتخدامهو هلعا بعالتواز معع اسعتخدامهو
مواقع التواصعل االجتمعاعي .وأجعاب  %34,51معن مفعردات العينعة بعل األمعر مل يعت
على اإلط ا وأ مواقع التواصل االجتماعي مل تُ يِّر عادات وأيعا اسعتخدامهو
الوسائل التاليدية.
ب .كمعا أوضعحت الدراسعة بععل نعاإ إ عت ه إجابععات مفعردات العينعة ،جميع أ
 %60,34مععن عينععة طلبععة اهلندسععة والعلععو قععل اسععتخدامهو بشععكل كععب لوسععائل
التعلععععيو والتثايععععم التاليديععععة ظععععل اسععععتخدامهو املتنععععامي لشععععبكات التواصععععل
االجتماعي ،وبنف النسبة تاريبا  %55,22ملفردات عينة ا داب والعلعو اإلنسعانية،
و % 50إ ععدار للوسععائل التاليديععة بالنسععبة لعينععة طلبععة االتصععا والفنععو واألعمععا .
و ععز النتععائج تبععدو خميفععة وتُعبِّععر عععن اإل ععدار الكععب والتععدرجيي الوسعععائل
التاليدية للمعرفة لدو ؤالء الطلبة وعلى رأسها الكتعاب العورقي  ...الاعراءة األوليعة
هلععز النتععائج تفيععد بععل عععدد كععب مععن الطلبععة و كععل التخصصععات مععازالوا
مرجملة انتاالية وسطى بد التاليد واجعدي أو بعد الاعديو واةديعد ،لكعن عز
املرجملة تبدو سعت و لتفسع اجملعا إط اإلنبهعار بنمعا شعبكات التواصعل وا عدار
تععدرجيي للوسععائل التادليديععة  ...تنطبععحن ععز النتععائج مععع مععا توصععل إليععم الباجمعع
اة ائععر سعععيد بوطععاجد مععن أ نسععبة املاروئيععة ( أ املطالعععة مععن كتععاب )
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لعك إط دراسعة ميدانيعة أجرا عا
األوسا اةامعية ال تت عاوز  %0,87مسعتندا
تسععع جامعععات ج ائريععة ومشلععت طلبععة السععنة الرابعععة بكععالوريوا وطلبععة املاجسععت
والدكتورا  .وعلى النايض من لك إ ظا رة املاروئيعة اجملتمعع ال ربعي تشعكل
ز اجملتمعات ت ايعد
جمدثا جمد اتها ،وقد أثبتت دراسات عدة أ الاراءة
مسععتمر ،ارسععها اةميععع و كععل األمععاكن ب ععض النةععر عععن التنععامي الععتا
و السيبارني اجاصل حميطهو ،فاراءة الكتاب الورقي عند و ثاافة تمعية.
ت .كشععفت الدراسععة عععن أ ا تمععا الطلبععة باتاضععرات والفعاليععات العلميععة والثاافيععة
اةامعة مل تعد حتعح باأل ميعة لعدو ال البيعة العةمعى معن الطلبعة .فاعد
ال تاا
أجاب  %32,34من مفردات العينعة ،و عي نسعبة معتعربة ،بعلنهو مل يععودوا روادا هلعز
الفعاليععات إال نععادرا ،ماابععل  % 35,94أنهععو يهتمععو بهععا أجميانععا .وال فععت لإلنتبععا أ
 %22,19مععن مفععردات عينععة الدراس عة يولععو أ ميععة معتععربة هلععز الفعاليععات واألنشععطة
العلميععة والثاافيععة وبصععفة دائمععة  ،ماابععل  % 9,51ال يهتمععو مطلاععا بهععز الفعاليععات.
وبدراسععة مععت النععوط اتض ع أ الطالبععات أكثععر ا تمامععا بالفعاليععات اةامعيععة مععن
الطلبععة الععزكور ،أزيععد مععن  %68مععن الطالبععات أجععم بإ تمععامهن دائمععا أو أجميانععا
بالفعاليععات اةامعيععة  ،ماابععل  %41النسععبة املنععاظرة للط ع ب الععزكور ،بينمععا %60
تاريبا من الط ب ليسوا من رواد ز الفعاليات إ ا ما مجعنا النسعبتد مععا ( نعادرا
أو أبدا ).
ث .كشععفت الدراسععة عععن اإلخنفععاا الواض ع ج ععو قععراءة ومطالعععة كتععاب ورقععي
الرصعيد الع م العز حتةععى بعم مواقععع شععبكات
اليعو ماابععل اإلرتفعاط الواضع
التواصععل لععدو مفععردات العينععة ،كمععا رأينععا سععاباا %49,78 .مععن مفععردات العينععة و
مجيع التخصصات ال ياعر و إال مبتوسع أقعل معن سعاعة اليعو  ،وقعد اتضع أ
 %12,87ياععر و حب ععو سععاعة اليععو  %8,58 ،ياععر و جبععو سععاعتد الي عو ،
 % 7,51يار و حب و ث ث ساعات اليعو  % 5,36 ،ياعر و حب عو أربعع سعاعات
اليو  ،وأقلية قليلة جدا من مفعردات العينعة العزين ياضعو وقتعا معتعربا ،أ أزيعد
أو ست ساعات قراءة كتاب ورقي التخصع أو الثاافعة العامعة.
من
و كععن م جمةععة أ نععاإ ع قععة عكسععية عمليععة الاععراءة يكشععم عنهععا ععزا
البح ع امليععداني ،فععالاراءة واملطالعععة تاععل أو تععنخفض لععدو أفععراد العينععة كلمععا زاد
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اج و ال م عن ساعة  ،و ت داد الاراءة بكثافة معتربة كلمعا تالع الع من ععن
أقل من ساعة  .وتد ز النتي ة عمومعا ععن تراجعع الكتعاب العورقي لعدو شعرحية
الطلبععة عمومععا .ظععا رة الع ع وه عععن قععراءة الكتععح الورقيععة مل تعععد ماتصععرة علععى
الشععرائ غع املتعلمععة  ،بععل أصععبحت ظععا رة عامععة ختع كععل شععرائ اجملتمععع مبععا
فععيهو شععرحية طلبععة اةامعععات ،رغععو بعععض اإلسععتثناءات ال ع يكشععم عنهععا مععت
ز الدراسة ،جمي اتض أ عددا معتربا من طلبعة الكليعات الطبيعة
التخص
واهلندسععة والعلععو والشععريعة والاععانو ياععر و مبتوس ع سععاعتد أو أزيععد اليععو
وبنسععح تععرتاوح بععد  %18و .%20وتععنخفض كثافععة الاععراءة وفععحن ععزا اج ععو الع م
بالنسععبة للكليعععات األ ععرو املتبايعععة  .وال فععت لإلنتبعععا أ الععزين ياعععر و حبسعععح
الةعروه نسععبتهو  %11,14مععن مععوط التخصصععات ،و ععز اعتاععاد قععد تكععو
قراءة غ مستارة وترتب مبواعيد اإلمتحانات فا ...
اتضعع أ عوامععل االمتنععاط أو اإلجم ععا عععن جمضععور الفعاليععات واألنشععطة اةامعيععة
األكاد ية من حماضرات ونعدوات وفعاليعات لعدو مفعردات العينعة ال يععود بالدرجعة
األوط إط تعععلثر و الكعععب بنمعععا عععز الشعععبكات ،أ أ اسعععتخدامهو املفعععر
ععو العامععل الرئيسععي وراء اإلجم ععا عععن ععز
لشععبكات التواصععل االجتمععاعي لععي
األنشطة األكاد ية ،بل ناإ عوامل أ رو متدا لة قد تام وراء زا اإلمتناط.
 .اجمتل عامل اإلكتفاء باتاضرات الصفية فاع املرتبعة األوط معن بعد العوامعل
األ عععرو سعععواء بالنسعععبة للطعع ب أو الطالبعععات وراء اإلجم عععا ععععن جمضعععور األنشعععطة
والفعاليات األكاد يعة ،و عو العامعل اجاسعو واألقعوو لكعل مفعردات العينعة ،يليعم
املرتبة الثانية وراء اإلمتناط
عمل تلث اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي
ععععن جمضعععور الفعاليعععات اةامعيعععة سعععواء بالنسعععبة للطع ع ب أو الطالبعععات ،و كعععن
اسععتنتا أ عععددا معتععربا مععن مفععردات العينععة ( عععدد و  )322يعتععرب تععلث اإلنرتنععت
وشعععبكات التواصعععل اإلجتمعععاعي عععو السعععبح الرئيسعععي وراء اخنفعععاا ا تمعععامهو
باألنشطة اةامعية األكاد ية .ثو يلتي عامل اإلكتفاء بالدروا والواجبات
ععز
املرتبععة الثالثععة سععواء بالنسععبة للط ع ب أو الطالبععات  ،ويععلتي عامععل ال تهم ع
األنشطة على االط ا املرتبة األ ة.
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ح .أوضحت الدراسة أ ناإ تباينا بد مفردات العينة عوامعل اإلمتنعاط ععن جمضعور
الفعاليات األكاد ية اةامعية عند دراسة مت التخص  .جمي يلععح التخصع
دورا ا عععت ه ا راء جمعععو عوامعععل اإلمتنعععاط ععععن جمضعععور الفعاليعععات واألنشعععطة
اةامعيععة .وقععد اتضعع أ طعع ب اهلندسععة والعلععو يولععو أ ميععة أكععرب لدروسععهو
املكثاة بنسبة  %86و و العامعل األقعوو باملاارنعة معع العوامعل األ عرو  ،بينمعا طلبعة
العلو الطبيعة والصعحية تع اجمو اتاضعرات حي عح ععنهو عز األنشعطة والفعاليعات
اةامعية  ،بنسبة  %68باملاارنة مع العوامل األ رو ،ويُعد تلث اإلنرتنعت وشعبكات
التواصعععل االجتمعععاعي معععن العوامعععل الرئيسعععية وراء اإلمتنعععاط ععععن جمضعععور الفعاليعععات
واألنشععطة اةامعيععة بالنسععبة لطلبععة ا داب والعلععو اإلنسععانية والشععريعة والاعععانو
بنسبة  ،%76,26وبدرجة أقل نسبيا لدو طلبة االتصا والفنو واألعما .
الخاتمة والتوصيات :
ععدفت الدراسععة إط التعععره علععى آثععار اسععتخدا مواقععع التواصععل االجتمععاعي علععى ا داء
نهايعة
عينة من طلبة جامعة الشارقة .جمعاو الباجمع
والتحصيل الدراسي للطلبة من
ز الدراسة مناقشة فرضعيات الدراسعة وتفسع ا ملعرفعة معدو حتايعحن الدراسعة أل عدافها.
وكانت النتائج كا تي:
مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية األولى :
ين زب طلبة اةامعة اليو إط مواقع التواصل االجتماعي أكثر بكث مما ين زبو إط
يا التحصيل الدراسي التاليديعة كالكتعاب العورقي وجمضعور اتاضعرات والفعاليعات
العلمية اةامعية مث .
نتائج الدراسة امليدانية أ الطلبة بطبعهو جمركيد وديناميكيد و يلعو
اتض من
أكثععر إط االجمتكععاإ بالعععامل اإلفرتاضععي وياضععو وقتععا معتععربا يوميععا مععع مواقععع اإلع ع
اةديد وشعبكات التواصعل االجتمعاعي لعنصعر التفاععل املباشعر ال ائعح نسعبيا الوسعائل
التاليدية ،و زا العامل وفرتم اإلنرتنت وتكنولوجيا االتصا اجديثة ال أ رجت اإلنسعا
كمتلاي من عامل السكو واإلمتثالية أو ما يسمى عامل الوسائل التاليدية ومنها الكتاب
العا والكتاب املتخص واملدرسي ،إط دائرة التفاعل والرتاب العاملي ولو رم يا باصيعا
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اإلفرتاضي .و زا ما يفسر لنا كيم أ الطلبة ياضو وقتا أكرب نسبيا اليعو معع اإلنرتنعت
الع ع أصعععبحت املصعععدر األو للمعلومعععات واملعرفعععة والثاافعععة ماارنعععة معععع الوسعععائل األ عععرو
التاليديععة .و كععن الاععو أ كععل مؤشععرات الدراسععة امليدانيععة تععد علععى صععحة الفرضععية
يل الط ب اةامعة إط شبكات التواصل االجتمعاعي بشعكل معتعرب معن
األوط جمي
جميعع اج ععو ،األيععا والفععرتات و ظععروه اإلسععتخدا ماارنععة بعععادات الاععراءة والتحصععيل
الدراسي التاليدية ( ن عة مرك ية و استخدا شبكات التواصل االجتمعاعي ت يعد ععن
.) %96
مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية :
إ الع قة بد شبكات التواصل االجتماعي ومعلومات الطلبة عن اجياة اليوميعة أوضع
من تلك الع قة مع مضمو الكتاب اةامعي أو املدرسي أو الفعاليات العلمية...
دلععت الدراسععة علععى أ الطلبععة أصععبحوا اليععو فعليععا أشععد ارتباطععا باألجمععداث اةاريععة
حمع يطهو الاريععح أو البعيععد سععواء كانععت ععز األجمععداث سياسععية أو ثاافيععة أو إجتماعيععة أو
العامل أو
رياضية أوأ نوط آ ر ...فاملرجملة تاتضي املواكبة والتعره على كل ما جير
لععم صععلة حبيععاة النععاا اليوميععة .و ععز املي ع ة أصععبحت ال توفر ععا اةامعععة كفضععاء معععر
ا صعععية معععن صعععائ يعععا اإلعع ع اةديعععد األكثعععر مواكبعععة
ومعلومعععاتي و عععي ا
لفجمداث واألكثر جنوجما و اجرية وبعدو رقابعة علعى املضعامد وكعزلك عوامعل أ عرو
هلععا ع قععة بالسععرعة اجصععو علععى املعلومععات والفوريععة التلاععي وا نيععة إ  .كمععا أ
املنععابر اإلع ميععة مععن صععحم و ع ت وإ اعععات صععوتية وبععرامج تلف يونيععة جامعيععة مل تعععد
تسععععتهو الطلبععععة إال نععععادرا  ،نتي ععععة ارتبععععاطهو الشععععديد باإلنرتنععععت وشععععبكات التواصععععل
ناإ ما ينفي الفرضية الثانية .
االجتماعي  ..ولي
مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة:
تعمل شبكات التواصل االجتماعي لدو مستخدميها بكثرة مع مرور األيا على تع ي نوط
من الثاافة التانية الفرعية ال ال تفيد كث ا الرتاكو الثاا والتارخيي واملعر
اجملتمع  ،و زا كلَّم على جمساب املعرفة األكاد ية بصفة عامة.
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يبدو أ الطلبة أصعبحوا اليعو تعدرجييا يفتاعدو تلعك الثاافعة الرزينعة ات البععد اجضعار
والفكر إ ص زا التعب والع كعا يكرِّسعها الكتعاب العورقي وقعت سعابحن قبعل
ظهور يا اإلع اةديد .ويتصم جيل ز النما بالثاافة التانيعة ( علعى اطع ط واسعع
باملصععطلحات الفنيععة للكمبيععوتر واملعلومععات التانيععة ) ماابععل لععك معععروه عععن جيععل ععز
الوسعععائل ععععد الاعععدرة علعععى االسرتسعععا ع نعععد اجعععدي إال معععا نعععدر ،و عععزا قعععد يععععود إط
االجمتكععاإ الشععديد باالنرتنععت ويععا اإلع ع الرقمععي الصععامت ماابععل تصععدط كععب
عادات استخدا الاراءة الورقية التاليدية املتلنية ،ال غعاب دور عا املععروه املسعا مة
اجملتمعع لعدو جيعل عز الوسعائل .
بشكل معترب الرتاكو التارخيي والثاا واملععر
فاد اتض عند ماارنة متوس الاراءة اليو مبتوس استخدا ز الشبكات اليعو
أ النتي ة تفسعر معوت مرتاعح للكتعاب وكعل معا و ورقعي املسعتابل  .و عزا ال يفيعد
اعتااد الباجم جمضارة زا اجملتمع الز قد تت شى من الوجود ومن الزاكرة اةماعيعة
إ ا ما اعتربنا أ الكتاب علعى رأا كعل عز الوسعائل معن جميع األ ميعة بنعاء اجملتمعع
والنهوا حبضارتم .وقد اتض من قيعاا وحتليعل البيانعات الدراسعة صعدا الفرضعية الثالثعة
بالتما .
مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة :
قد تكو ناإ عوامل أ رو تسبح التدني التحصيلي للط ب تتمثل العوامعل الزاتيعة
واالجتماعية :األصدقاء ،العادات ،البياة ،املستوو الثاا  ،اجملتمع.
الشك أ ز العوامل ي مت ات مستالة أو رائ ة على جمعد قعو بعو الزر سعفيلد ( Paul
 )Lazersfeeldو ععي قععد تععؤثر كعوامععل وسععيطة عمليععة التحصععيل الدراسععي للط ع ب.
و عزا معا تؤكعد النةريعات االتصعاليم اصاصعة بالتعلث غع املباشعر ()Indirect Effect
كمععععد ل الفاععععات االجتماعيععععة (  ،)Social Categoriesومععععد ل الفععععروا الفرديععععة
( ،)Individual Differencesونةرية التعدفحن اإلع معي علعى معرجملتد ( Two Step
 )Flow Theoryونةريععة االسععتخدامات واإلشععباعات ( Uses & Gratifications
 .)Theoryوقععد أوضععحت الدراسععة امليدانيععة صععحة ععز الفرضععية أ التععلث ( إجيععابي أو
سلن) علعى التحصعيل الدراسعي للطلبعة معرتب عو ا عر بعوامعل أ عرو كعث ة هلعا ع قعة
باألسرة واةامعة والبياة واتي العا  ،إ .
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التوصيات :
و من واقع النتائج العامة للدراسة امليدانيعة ومعا تشع إليعم معن دالالت ،لصعت الدراسعة إط
التوصيات التالية:
 - 1مراعات اةوانح اإلجيابية اصاصة بتطبياات اإلع اةديد ،عز اةوانعح الع ال
تتعععارا مععع ا داء والتحصععيل الدراسععي للط ع ب اةامعععات ضععمن سععياا التعلععيو
املدمج ( .)Blended Learning
دمة الطلبة من الناجمية املعرفيعة والعلميعة
 - 2أ تكو شبكات التواصل االجتماعي
وأال تكو وسيلة لتمضية وقت فرال الطلبة ،جميع يسعتفيد الطلبعة معن العتعلو العزاتي
مهارات التواصل .والتعاو بد ال م ء ،و عز اصاصعية توفر عا الشعبكات
من
االجتماعية.
 - 3أ تولي اإلدارة اةامعية ا تماما بتطبيحن وتطوير برامج اإلرشاد والتوجيعم األكعاد ي
عز الشعبكات والعمعل علعى اجمعداث الت عي ات اإلجيابيعة
وامله للطلبة من ع
اجتا ات الطلبة ،جيح أ تكعو لعدو عضعو ياعة التعدري الاعدرة والن عاح دمعج
أساليح ز الشبكات العملية التعليمية.
جم الطلبعة علعى الاعراءة واملطالععة الورقيعة،
 - 4إعادة اإلعتبار للكتاب الورقي من
مع إل ا املكتبات اةامععة عمعل مسعاباات هلعا ع قعة بعالاراءة واملاروئيعة صعفوه
الطلبة اةامعيد.
 - 5إرشاد الطلبعة وجمعثهو بل ميعة العدوا املدرسعي ،والتعلث ات السعلبية لل يابعات والتعل ر
عععن الععدوا الصععباجمي الععز عععادة مععا يكععو نتي ععة سععهر و مععع الشععبكات واملواقععع
االجتماعية ورمبا املواقع غ املفيدة...
 - 6على األولياء إجياد األسلوب املناسح ملراقبة األبنعاء وتكثيعم ومتابععة أوقعات دراسعتهو
اةامعة.
 - 7على أعضاء ياعة التعدري جمع الطلبعة علعى قضعاء سعاعات املكتبعات اةامعيعة،
وإرشاد و علعى تلخعي أ عو الكتعح اةديعدة ا تصاصعهو أو الثاافعة العامعم،
وحتفيع و علععى لععك مععن بععاب أعمععا السعععي ،و ععزا األسععلوب أفيععد ويالععل مععن جم ععو
استخدامهو ز املواقع أو الشبكات.
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 - 8مراعاة التطبياات اةديدة التحصيل الدراسي للطلبة والع جمااعت جناجمعا كعب ا
بعععض اةامعععات املرموقععة ( فنلنععدا وسععن فورة علععى سععبيل املثععا ) ومععن بععد ععز
التطبياعععات ( تطبيعععحن العععتعلو املعععب علعععى الفريعععحن ) Team Based ( TBL
 )Learningوالتعلععيو املععب علععى جمععل املشععاكل Problem Based ( PBL
 )Learningوطرياععة الصععم املعكععوا (  . )Flipped Classroomوالتعلععيو
املدمج بواسطة ز الشبكات ( .) Blended Learning

أثر شبكات التواصل اإلجتماعي على األداء و التحصيل الدراسي للطلبة
دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة الشارقة 1

هل مش

 -1ملخ مطو ملشروط حب تنافسعي حتعت رقعو  P - 16030807005جامععة الشعارقة ،ععدد صعفحات البحع
بالكامل  80صفحة ،جمدود  10آاله كلمة.
* .صي ت ز الفروا األربعة بلسلوب جيعل منها عوامل تتضمن عدة معت ات مسعتالة أو رائع ة علعى جمعد قعو
بو الزر سفيلد ضمن كتابم إ تيار الشعح ...People Choise
ععز الدراسععة بشععكل أساسععي علععى مععت ين مسععتالد مععا مععت النععوط ( كععور و إنععاث )
** .مت اإلعتمععاد
ومت التخص العلمي  ،ملا هلما من أ ميعة معرفعة توجهعات الطلبعة عو شعبكات التواصعل وأثعر لعك علعى
التحصيل الدراسي ...
 -2اج امي نوه عبد اللطيم ،اإلع والتنمية( ، Pdf ،حماضر قسو اإلع ،كلية ا داب ،جامععة امللعك
سعود ،العربية السعودية.24 ،) 2004،
 -3بوج عبد ا  ،آثار التلف يو على األطفا  ،لة حبوث ،جامعة اة ائر ،العدد  ( ،1يناير 33 :) 1993
.50
،54Judith Lazard. (1993). La science de la communication. First edition. Algeria : Dahleb
Publishing House.

 -5نص بوعلي ،التلف يو الفضائي والشباب
. 34 ) 2005
 -6نصع بوعلي ،اسععتخدا الشععباب اةععامعي لوسععائل اإلع ع
اسرتاتي ية ،العدد ( 07يوليو .41 ،55 – 33 :)2014

4-

اة ائر ( ،اة ائعر :دار اهلعدو للطباععة والنشعر والتوزيعع،1 ،
التاديديععة واةديععدة دراسععة جمالععة ،

لععة ر و

Catherin Davis, Patricia Miller, Jack Angileri. (2000). “Exercise and children's
Intelligence,
Cognition
and
Academic
Achievement",
Educational
Psychology.Overachievement" in the American heritage, Dictionary of the English
Language.Fourth Edition. USA: Houston Mifflin Company, updated in 2009.

7-

 -8صععادا عبععاا مصععطفى ،اإلععع اةديععد املفععا يو الوسععائل والتطبياععات  ( ،جععدة:
اململكة العربية السعودية ،دار الشروا للنشر والطباعة.23 )2005 ،
 -9حممد الدليمي عبد الرزاا ،اإلع اةديد والصعحافة اإللكرتونيعة( ،عمعا  :دار وائعل للنشعر ،)2011 ،1
. 44

10- Annie Ward, Howard W. Stoker, Mildred Murray-Word. (1996). Achievement and Ability
Tests- Definition of the domain”, Educational Measurement 2. Wachington: University
Press of America. p 34.

 -11فتحععي ال يععات ،علععو الععنف الرتبععو ( )1دراسععات وحبععوث دار النشععر لل امعععات ،الاععا رة .كتععاب عائشععة
جاسو الشامسي ،الع قة بد أبعاد مفهعو العزات األكعاد ي ومسعتويات التحصعيل الدراسعي( ،دبعي :املسعاباة
العامة ،الدورة اصامسة عشرة ،ندوة الثاافة والعلو ) 2001 ،

12- Catherin Davis, Patricia Miller, Jack Angileri. (2000). “Exercise and children's
Intelligence,
Cognition
and
Academic
Achievement",
Educational
Psychology.Overachievement" in the American heritage, Dictionary of the English
Language.Fourth Edition. USA: Houston Mifflin Company, updated in 2009.

 -11فوازحممد الدخمي ،مؤشرات اللياقة النفسية املمي ة للمتفوقد معرفيا  :دراسة استكشافية ماارنة بد ط ب
الثانو للمتفوقد وغ املتفوقد ( ،رسالة ماجست غ منشورة ،جامعة اصلعيج العربعي ،البحعرين ،كتعاب
عائشة جاسو الشامسي ،املرجع السابحن نفسم).
 -11عائشة جاسو الشامسي ،الع قة بد أبعاد مفهو الزات األكاد ي ومستويات التحصيل الدراسي  ،جائ ة
العععوي للدراسععات واالبتكععار العلمععي( ،دبععي  :نععدوة الثاافععة والعلععو  .)2009 ،و ععي دراسععة ميدانيععة تهععده إط
تاصي الع قة بد مستوو التحصيل الدراسي ومفهو الزات األكاد ي وحب الفروا بعد الطالبعات املتفوقعات
حتصي واملنخفضات التحصيل مستوو مفهو الزات األكعاد ي بلبععاد املختلفعة .اسعتخدمت الباجمثعة املعنهج
الوصفي املاار ومشلت العينة  450مفردة من ط ب التعليو األساسي.
91

92
-15

-16

-11

-11
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-21
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جمسن علي عبعد ا سعامل بلعم ،ا ثعار املرتتبعة لإلسعتخدا السعلن لإلنرتنعت لعدو الطع ب دولعة اإلمعارات
العربية املتحدة  ،الدورة الرابعة عشرة ،جائ ة عوي للدراسات واالبتكار العلمي ،اتور الرتبو ( ،دبي :ندوة
الثاافة والعلو  .)2007 ،و ي دراسة ميدانية ،استخد فيها الباجمع املعنهج الوصعفي التحليلعي واملسع امليعداني،
اسععتبانة مت إعععداد ا مععن قبععل الباجمعع ويتمثععل تمععع الدراسععة الطلبععة
ومتثلععت األداة الرئيسععية للبحعع
املواطند مدارا منطاة دبي التعليمية ،وقد مت ا تيار العينة بطرياة عشوائية جمي مشلت  422مفردة.
سعد عايل ال رعوني ،إعادة صياغة الع قات بد تكنولوجيا االنرتنت واالكتااب النفسي ،دراسة ضوء
التفس ات االجتماعية  -املعرفيعة  ،املسعاباة العامعة ،العدورة السادسعة عشعرة( ،دبعي  :نعدوة الثاافعة والعلعو ،
 .)2010و عي دراسع ة مسعحية باإلعتمعاد علعى الربيععد اإللكرتونعي كعلداة إلدارة اسعت ابات املبحعوثد إلسععتبيانات
املس ع ال ع مت توزيعهععا إلكرتونيععا علععى عينععات عشععوائية مت ا تيار ععا مععن اةماعععات السععاباة الععزكر واعتمععد
الباجم على الل ة االجنلي ية كل ة الستبيانات املس  ،وتتللم مفردات العينة من  171مفردة.
مسعود عبد ا بدر  ،دراسة ميدانية إدارة اةودة مؤسسات التعليو العالي دولة اإلمارات ،املساباة
العامة  ( ،أبوظن :ندوة الثاافة والعلو  .)2007 ،و ي دراسة قا فيها الباجمع باسعتخدا أدةSERVQUAL
لاياا اصدمات مرك تانية املعلومات ث ثة وجمعدات رئيسعة جامععة اإلمعارات العربيعة املتحعدة وجامععة
عز الدراسعة كالتحليعل
زايد وكليات التانية العليا ،باإلضافة إط أدوات أ رو إجمصائية مت اإلعتماد عليهعا
العاملي املكو من سة حماور أو عبارات .إ .
ابسا اصالد  ،تدني املستوو التحصيلي للطلبة مع الرتكي على املرجملة الثانوية ،املسعاباة العامعة ،العدورة
الثانية عشرة( ،دبي :ندوة الثاافة والعلو  .)2006 :انته ت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي كإطار عا تسعتند
إليم بإعتبار أكثر املنا ج م ءمة هلا واتفاقا مع غاياتها أو أ دافها .ومت الدراسة توزيعع إسعتبانة علعى فاعة معن
الطلبة املواطند املرجملة الثانوية كافة املناطحن التعليمية الدولة ،وقد بل أفراد العينة  1629مفردة.
ز الدراسة على الدراسات الساباة اإلماراتية فا ألغراا خت النشعر وجم عو األحبعاث الع
مت اإلعتماد
ال ت يد عن  30صفحة.
نص ع بوعلي ،اسععتخدا الشععباب اةععامعي لوسععائل اإلع ع التاديديععة واةديععدة دراسععة جمالععة  ،لععة ر و
اسرتاتي ية ،ابوظن ،العدد ( ،07يوليو.50 55 – 33 :)2014 ،
. 56
حممد زيا عمر ،البح العلمي منا م وتانياتم( ،جدة :دار الشروا للنشر والطباعة،)2012 ،
العلو االجتماعية ( ،الاا رة ،مكتبة غريح.24 ، )2008 ،
مصطفى الفوا ص ح ،منا ج البح
مت اجصو على زا الرقو من إدارة الابو والتس يل باةامعة  ،يناير ويونيو من الفصل الدراسي الثاني 2017
– .2018
حممعود طلعععت عيسعى ،التحليععل اإلجمصعائي وتطبيااتععم البحععوث االجتماعيعة( ،2 ،الاععا رة :دار الفكععر
.67
العربي،)2008 ،
حممد الدليمي ،أستا علو االجتماط بكلية ا داب والعلو اإلنسعانية واالجتماعيعة جامععة الشعارقة ،أد .عع
عبععد الععرمحن ،أسععتا  ،كليععة االتصععا جبامعععة الشععارقة ،أد .أمحععد طععابي ،أسععتا مشععارإ ،كليععة ا داب
والعلو اإلنسانية واالجتماعية ،جبامعة الشارقة ،د .عصا نصر سليو ،أستا مشعارإ ،كليعة االتصعا جبامععة
الشارقة ،د .الد جاوي  ،استا مشارإ كلية االتصا جبامععة الشعارقة ،أد .السععيد بعوعي ة ،أسعتا اإلعع
جبامعة اة ائر ،كلية علو االع واالتصا .
عنععد جمسععاب ععزا املتوس ع مت اسععتبعاد  12فععردا علععى أسععاا أنهععو يسععتخدمو مواقععع اإلع ع اةديععد حبسععح
الةعروه ومت اسععتبعاد أربعععة أفععراد علععى أسععاا أنهععو يسعتخدمو أقععل مععن سععاعة اليععو  .وبالتععالي أصععب جم ععو
العينة ال مت جمساب املتوس اجسابي منها ي  437مفردة أ على مستوو ثاة  %96,46من عينة الدراسة.
نص بوعلي ،التلف يو الفضا ئي والشباب اة ائر ( ،اة ائر :دار اهلدو للطباعة والنشر والتوزيعع،1 ،
.34 ،) 2005
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استتتام ال اثات تتتوي اث

ا تت

ثشتتتتتتتتتتتتتتتا وي اثا ا تتتتتتتتتتتتتتت
االجامتتو يف ا اث وم سوس ت
اثتوس سع اجلمه ر
دراس حوث ثمحسوب اثرمسيف وا رت ثسفورتيف دوثت
تتت ا متتت ستتت استتترتاث و واةمم تتت اثترو تتت
اث
اثست د

د .جدعان فاضل الشمري

دكتوراه اآلداب من قسم علوم االتصال واإلعالم
كلية اآلداب  -جامعة عني مشس
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ملخـــص
ظه ر ا ابلولوماةررية ابعامررة كدصررلر جل ررل بلةرروح ابااعدررة بللعومرراا وت ر ابعل ررل مررن
ابلراةراا واددويرراا أن عص عصر ةابةرروح ابصررل ةة اتسر عو قلررو جاعليتررو مواجهررة ةابةرروح
ابااعد ررةة ابرر لاأ ررل ابر ر ع ابع ررام وترر را ووجه رراا مر ر موابي ررةح وق ررل عتا ررو ر ر عة
اإل رت و وعاً جل لاً من ابلولوماةية سدى ة ابلولوماةية اب قديةة ووجةاً هلذا املفهوم تم
االعتداد على اإل رت و ومواقع ابتواصل االجتداعي ابتواصرل مرع هراا ابرلول اد ر
وواا ابصورح وابسدعة ابطي ة بللوبةح
و اذا اإلأار وا طالقاً من جاعلية االعتداد على مثل اذه املواقع تأتي اذه ابلراةة بلع ف
ع ررن ررلود وأ يع ررة اة ررت لام اب عث رراا ابلولوماة ررية ابعو تي ررة ملواق ررع ابتواص ررل االجتد رراعي
(وابتط يق على موقع تو رت) اذا أن جا ل ابع ف عن ادالاف واالةرتاتيجياا االتصابية
اب تم توظيفها ابتواصل مع اجلداا ادجا يرة كرل مرن عةررتابيا واملدلعرة ابع ويرة
ابسعود ة ح
وقررل وظف ررو ابلراةررة م رراها دراةررة اتاب ررة واعتدررلا عل ررى عداترري املةاول ررة املتعدةررة و لي ررل
املضدوص ابعيفي بللساب اب مسي بسفارح دوبة ابعو و كل من عةرتابيا واملدلعرة ابع ويرة
ابسعود ة و جو ابلراةرة وابعل رل مرن اباتراأا عو ارا ارت راو مفهروم ابلولوماةرية ابعامرة
بررل مس ر وبي االتصررال وررو ارح الارجيررة ابعو تيررة وابةررلرح علررى
ابتعامل مع اآلثار املرتت ة علرى املواقرف ابعامرة رول ابسياةرة الارجيرة ابعو تيرة وتافيرذاا
يث عوضلو تاأا ابلراةة وجود عالقة وني مفهومي ابعالقاا ابعامة وابلولوماةية ابعامة
وذبك من وجهة م مس وبي االتصال وو ارح الارجية ابعو تية ح
كدر ررا ك ر ررفو تر رراأا ابلراةر ررة ابتلليلير ررة عص ابعل ر ررل مر ررن ابعوامر ررل ابثةاجير ررة وابسياةر ررية
واالجتداعيرة بعررل مرن املدلعررة ابع ويرة ابسررعود ة ودوبررة عةررتابيا ررعلو ابسريا ابعررام ا رلد
بط يعة عالاف اتصراالا اب عثرة ابلولوماةرية ابعو تيرة كلترا ابرلوبتني كدرا ظهر ا عر
موقع تو رتح
ابعلدر رراا املفتا ير ررة :ابلولوماةر ررية ابعامر ررة ابلولوماةر ررية اب قدير ررة ابةر رروح ابااعدر ررة مواقر ررع
ابتواصل االجتداعي تو رت
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اةق س :
لد
أحددد ا العو ددة اددع يات عديدددا يف قدداا العيةددات الد ليددة أصددب ا الددد ا ال د
األد ات القنوات االاصالية غي التقليدية هي األكثر نفدواا ادع يا كد ل هدر الدرأ
العام كعامل أساسي يف العيةات الدبلوماسية ال أصب ا كما سبق ةلنا غي اقليدية.
هرت الدبلوماسية العامة كمصدر جديد للقوا الناعمة لل كومات اشي
فقا ل ل
العديددد مددد الدراسددات األدبيددات ر أل عصددر لالقددوا الصددلبةل اليددر أ ةلددا فاعليت د يف
مواجهة لالقوا الناعمةل ال ختاطب الرأ العام ابين آراء جهدات نردر مواليدة را اعتمدد
القوا الناعمة على أد ات غي اقليدية مثل التعليم الثقافة التع ي يف الدرأ العدام مدد ديا
سائل اإلعيم.
قيددق االاصدداا
لكددي اددنهو جهددود الدبلوماسددية العامددة علددى اعكومددات أل ايددعى ر
اجليد اعفا على عيةدات دائمدة مدع العديدد مدد اجلهدات اصدة ا دواطنا العداديا يف
الد ا األ رى مد هنا بدأ االهتمام باإلنرتندا مواةدع التواصدل االجتمداعي كدعداا اتيدم
بالتفاعلية يف التواصل مع مجاهي الد ا األ رى بناء الصورا اليمعة الطيبة للد لة.
يؤكد العديد مد الباحثا أل شبكة االنرتنا أااحا نوعا جديدا مد الدبلوماسدية ييدمى
الصور
حيث أصب ا مقاطع الفيديو
ل الدبلوماسية الرةميةل
ددددل ألددددل األد ات
ا شدددداركات
التددددد ينات القصدددديا
الدبلوماسية التقليدية مثل االجتماعات اخلطب ا طبوعات(.)1
بعددد رطدديق موةددع التددد ينات اددويرت عددام  2006بدددأ العديددد مددد البدداحثا االهتمددام بطبيعددة
االاصدداالت ا شدداركات ال د اددتم مددد يل د مددع الرتكيددف علددى ا يددتخدما كفدداعلا
أساسيا كمندتها للم تدوى الد ينشدر مدد ديا هد ا ا وةدع علدى اجلاندب ا در
يقتصر استخدام على اجلمهور العام رمنا بدأ العديد مد اجلهات الرمسية او يف ا وةدع
خلدمددة أهددداع متعددددا أهمهددا التواصددل مددع ا ددواطنا رصددد اداهددااهم بشددعل العديددد مددد
القضايا.
يف ه ا اإلطار انطيةا مد فاعلية االعتماد على مثل ه ه ا واةع ما ادوفره مدد مر ندة
يف التواصدددل مدددع اجلمددداهي بددددأت البعثدددات الدبلوماسدددية أيضدددا يف االعتمددداد علدددى مواةدددع
التواصل االجتمداعي ( كدالفيب بدوك ادويرت) را ادوفر هد ه ا واةدع فرصدة إلجدراء اعدوار
االاصداا يف ادداها دا دددم أهدداع الدبلوماسدية اخلاصدة بالد لددة الد أهمهدا بندداء
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رأ عددام مؤيددد ليياسددات الد لددة
مجاهي الد ا األ رى (.)2

دعددم الصددور اإلةابيددة اليددمعة الطيبددة للد لددة لدددى

ةد الحظ الباحث أل هناك اطورا مل و ا (على ميتوى الدراسدات ا مارسدات) يف رصدد
ليل أمناط او يف شبكات التواصل االجتماعي مارسة أنشطة الدبلوماسدية العامدة يف
الد ا األجنبية يف مقابل ضعف االهتمام ثل ه ه الدراسات يف الد ا العربية.
ل ل اعاي ه ه الدراسة ليد ه ه الفهوا للكشف عد حد د طبيعدة اسدتخدام البعثدات
الدبلوماسددية الكويتيددة واةددع التواصددل االجتمدداعي (بددالتطبيق علددى موةددع اددويرت) ه د ا ر
جانب الكشف عد األهداع االسرتاايهيات االاصدالية الد يدتم او يفهدا يف التواصدل مدع
اجلماهي األجنبية.

أوالً :مشكلة الدراسة
الحظ الباحث أل البعثات الدبلوماسية الكويتية اقوم بتو يدف موةدع التدد ينات ل ادويرتل يف
ااصاالاها األساسية بالرأ العام يف الدد ا الد اوجدد فيهدا ةدد ادهدا أغلدب اليدفارات
الكويتية سواء يف العا العربي أ يف الدد ا األجنبيدة ر ادشدا حيدابات رمسيدة ككدد
يعددد ه د ا االسددتخدام ثابددة
مددد ي ددا التفاعددل مددع اجلمدداهي التواصددل ا يددتمر مع د
استخدام جديد نيبيا .
يف رطددار افايددد اهتمددام البدداحثا ا مارسددا برصددد أمندداط او يددف مثددل هد ه الشددبكات
االجتماعية لت قيق أهداع مؤسيية اصة ال ا رابطة بوزارات اخلارجية حيث ادعاي
دا ا دث ااصداالت اعكومدة الكويتيدة بالت ديدد زارا اخلارجيدة
ه ه الدراسة الد
مع اجلماهي األجنبية مد يا مشاركتها عرب مواةع التواصل االجتماعي ( بالتطبيق علدى
موةددع اددويرت) .بشددكل أكثددر ديدددا ددا ا الدراسددة اعاليددة اقيدديم اسددتخدام البعثددات
الدبلوماسددية الكويتيددة ( سددفارا د لددة الكويددا) يف كددل مددد أسددرتاليا ا ملكددة العربيددة
اليعودية واةع التواصل االجتماعي لت قيق أهداع الدبلوماسية العامة الكويتية بدالتطبيق
على موةع التد ينات لاويرتل.
ادددعاي هد د ه الدراسدددة يف رطدددار اوجد د ثدددي عدددا ي يشدددي ر هدددور مدددا ككدددد ايدددميت
بالدبلوماسية اجلديدا يف عصر االاصاا الرةمي ال اعتمدد علدى ألا لدة بنداء اإلمجدا
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التددع ي بشددكل رةددابي يف الددرأ العددام اخلددارجي مددد دديا او يددف مواةددع شددبكات
التواصل االجتماعي (.)3

ثانياً :أهداف الدراسة
ايعى الدراسة اعالية ر







قيق عدا أهداع ككد اإلشارا رليها على الن و التالي :

الكشف عد مفهدوم الدبلوماسدية العامدة كمدا يدركد ميدؤ لو االاصداا العيةدات
العامة بوزارا اخلارجية الكويتية .
رصد حد د العيةة بدا مفهدومي العيةدات العامدة الد ليدة الدبلوماسدية العامدة مدد
جهة نرر ميؤ لي االاصاا العيةات العامة بوزارا اخلارجية الكويتية.
اقييم االاصاالت ال اقوم بها سدفارا د لدة الكويدا يف كدل مدد أسدرتاليا ا ملكدة
العربية اليعودية الكشف عما راا كانا أحادية االداه أم يف االداها .
الكشف عد التطبيقات األكثر او يفا يف التواصل مع اجلماهي مد يا اعيدا
الرمسددي ليددفارا د لددة الكويددا يف كددل مددد أسددرتاليا ا ملكددة العربيددة اليددعودية (
التد ينات رعادا التد ينات اإلشارات ا اشتاق) .
رلقاء الضوء على االسرتاايهية أ االسرتاايهيات االاصالية األكثر بر زا او يفا مدد
يا اعيا الرمسي ليفارا د لة الكويا يف كل مدد أسدرتاليا ا ملكدة العربيدة
اليعودية ( اسرتاايهية ا علومات اإلةنا اسرتاايهية بناء اإلمجا أم اسدرتاايهية
اعوار)(.)4

ثالثاً :تساؤالت الدراسة
انقيم اياؤالت الدراسة ر ةيما على الن و التالي:
 اياؤالت الدراسة الكيفية
 مددا مفهددوم الدبلوماسددية العامددة كمددا يدرك د ميددؤ لو االاصدداا العيةددات العامددة يفزارا اخلارجية الكويتية؟
 مدا حدد د العيةددة بدا مفهدومي العيةددات العامدة الدبلوماسدية العامددة مدد جهدة نرددرميؤ لي العيةات العامة االاصاا بوزارا اخلارجية الكويتية ؟
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 ر أ مددددى اعتمدددد زارا اخلارجيدددة الكويتيدددة علدددى مواةدددع التواصدددل االجتمددداعيكعد ات لت قيق أهداع الدبلوماسية العامة ؟
 ر أ مددى هنداك انيديق بددا ميدؤ لي العيةدات العامددة بدوزارا اخلارجيدة الكويتيددةميؤ لي االاصاا بالبعثات الدبلوماسية الكويتية يف الد ا ا ختلفة؟
 اياؤالت الدراسة الت ليلية
التياؤا األ ا :ما األهدداع الرئييدية الاصداالت البعثدة الدبلوماسدية الكويتيدة يف كدل
مد أسرتاليا ا ملكة العربية اليعودية عرب موةع اويرت ؟
التيددداؤا الثددداني :مدددا االسدددرتاايهيات االاصدددالية األكثدددر بدددر زا يف ااصددداالت البعثدددة
الدبلوماسية الكويتية بعسرتاليا ا ملكة العربية اليعودية عرب موةع اويرت ؟
التيدداؤا الثالددث :ر أ مدددى ادعددد ااصدداالت البعثددة الكويتيددة يف كددل مددد أسددرتاليا
ا ملكة العربية اليعودية عرب موةع اويرت ااصاالت ا اداها ؟
التيدداؤا الرابددع :مددا التطبيقددات األكثددر او يفددا يف التواصددل مددع اجلمدداهي مددد دديا
اعيا الرمسدي ليدفارا د لدة الكويدا ( التدد ينات رعدادا التدد ينات اإلشدارات
ا اشتاق) يف كل مد أسرتاليا ا ملكة العربية اليعودية.

رابعاً :اإلطار النظري للدراسة
الدبلوماسية العامة الرةمية

Digital Public Diplomacy

ددا ا التعصدديل فهددوم الدبلوماسددية العامددة الرةميددة
انطلددق ه د ه الدراسددة مددد رطددار نرددر
حددد د او يفهددا يف دمددة أهددداع اليياسددة اخلارجيددة للد لددة مددع بيددال عيةتهددا فهددوم
العيةدددات العامدددة الد ليدددة الكشدددف عدددد األد ار الو دددائف ا تعدددددا الد د ككدددد أل
ارسها الدبلوماسية العامة .
ةد انوعا جهود الباحثا يف التعصيل النرر جلهود الدبلوماسدية العامدة الرةميدة طبيعدة
مددد أ ائددل
او يفهددا خلدمددة أهددداع اليياسددة اخلارجيددة للد لددة يعددد
البدداحثا الدد يد أشدددار ا ر مفهددوم ل الدبلوماسدددية العامدددة يف عصددر اإلنرتندددال ةدددد انبدددع
الباحث بعل شبكة اإلنرتنا سوع دث والت هيكلية يف يفة الدبلوماسية العامة
ل(.)5
يف رشارا ر مفهوم لالدبلوماسية العامة الرةمية
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الدبلوماسية العامة ا لرةمية هي أحدد قداالت الدبلوماسدية العامدة الد ايدتهدع دمدة
مصاحل سياسات الد لدة اخلارجيدة االاصداا باجلمداهي األجنبيدة رعيمهدم رةنداعهم
الت ا ر معهم ال مد يا عدا أنشطة ممارسات .
اعد الواليات ا ت دا األمريكية مد أ ائدل الدد ا الد اعتمددت علدى هد ا ا فهدوم يف ردارا
عيةتها الدبلوماسدية حيدث ابندا كالدة ا علومدات األمريكيدة ( ةيدم الشدؤ ل التعليميدة
الثقافيدة
مفهوم الدبلوماسية الرةمية كمفهوم جديد يعتمد على خماطبة ا واطنا بدال مدد
خماطبة ا يؤ لا فقط (.)6
يف ه ا اإلطار اعتمد الواليات ا ت دا باستمرار على الدبلوماسية الرةميدة لت قيدق أهدداع
سياسااها اخلارجية ففي دراسة ( ) Kiehlعام  2012حوا الدبلوماسية العامدة الرةميدة
للواليات ا ت دا يف العراق جد الباحث أل اليفارا األمريكيدة يف العدراق دا ا يدا
صددورا الواليددات ا ت دددا التفاعددل مددع ا ددواطنا العددراةيا عددرب اإلنرتنددا مددد دديا الل ددة
العربية استهداع الشبا النياء اقدديم اخلددمات دم مدد ديا طدا يعتمدد علدى
العاطفة(.)7
ةد أااحا شبكات التواصل االجتماعي فرصة جيددا مارسدة أنشدطة الدبلوماسدية العامدة
الرةميددة ثددل سددائل التواصددل االجتمدداعي ةددوا كددبيا لد ل علددى القددائما باالاصدداا
صانعي اليياسات ردراك ةدوا هد ه الوسديلة اصدة عندد ضدع اسدرتاايهيااهم االاصدالية
باجلماهي اصة ال اجلماهي اخلارجية ال اقع ارج نطاق الد لة (.)8
ةد انا ا العديد مدد البداحثا رمكانيدة جدود اقدار بدا الدبلوماسدية العامدة العيةدات
قيددق نفددب األهددداع ييددتخدمال
العامددة اعكوميددة الد ليددة فكيهمددا ييددعيال ر
اعدوار الد مدد أجدل
أد ات متشابهة أهددافهما الرئييدية هدي اإلعديم اإلةندا
ردارا صدددورا الد لدددة أ ا نرمدددات ا ختلفدددة لددددى اجلمهدددور اشدددرتك العيةدددات العامدددة مدددع
الدبلوماسدددية العامدددة يف أربدددع دددائف هدددي الوسددداطة بدددا ا نرمدددات الدددد ا اجلمهدددور
التواصددل معهددم ةيددا رد د أفعددا م ك د ل اقددديم النصددو اإلرشدداد للمنرمددات أ
الد ا بشعل سياسااها أهدافها كيفية ردارا عيةتها باجلماهي(.)9
ةدم العديد مد الباحثا رؤية جديدا يف قاا ردارا العيةات الد لية ا هب ه ه الرؤيدة
ر أل هناك اشابها با مفهومي العيةات العامة الد لية الدبلوماسية العامة على أسا
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كمدا
أل كليهما كدار عملد يف رطدار عيةدات د ليدة كمهدا مفهدوم القدوا
يرابط ا فهومال ا لة دعم صورا الد لة يف اخلدارج او يدف التكنيكدات االاصدالية
مد أجل ضمال التفاهم با الد لة ممثليها اجلماهي ا ختلفة(.)10
مد م يف رطار افايد االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي ادربز عددا اسدرتاايهيات
ااصددالية ككددد االعتمدداد عليهددا مددد جانددب الدبلوماسدديا أ ميددؤ لي العيةددات العامددة
الد لية يف ردارا عيةة الد لة باجلماهي ه ه االسرتاايهيات االاصالية هي (:)11
أ ال :اسرتاايهية اإلعيم
فقا د ه االسدرتاايهية يدتم رمدداد اجلمداهي األجنبيدة علومدات عدد الد لدة يداعداهم يف
اكويد الرأ بناء صورا رةابية عنها ةد اشمل ه ه ا علومدات بعدا البياندات اخلاصدة
بيكال الد لة الل ة ا يتخدمة النرام اليياسي اجلواندب التعليميدة الثقافيدة مندط
اعياا يعرب ا ضمول االاصالي يف ه ه اعالة عد رؤية القدائم باالاصداا يف ادداه احدد
ل د ل اعددد ه د ه االسددرتاايهية مددد جهددة نر در العديددد مددد البدداحثا هددي األةددل فاعليددة يف
اشكيل صورا الد لة رةنا اجلماهي بعهدافها أفكارها.
انيا :اسرتاايهية اإلةنا
لددق ةاعدددا للعيةددات االسددرتاايهية مددع
ايددعى الددد ا مددد دديا ه د ه االسددرتاايهية ر
اجلماهي األجنبية ال اقف أهمية ه ه االس رتاايهية يف الدبلوماسية العامة عند ميدتوى
ا ي معارع اداهات اجلماهي لو الد لة رمنا رةناعهم بالقيام بيلوك ألدد لوها
مددد دديا ه د ه االسددرتاايهية ددا ا الددد ا عددرب اليددفارات رةنددا اجلمدداهي بيياسددات
مواةف الد لة داه القضايا ك ل رةنداعهم ودودا ا نرومدة اال ةتصدادية اليياسدية
للد لة.
الثا :اسرتاايهية بناء اإلمجا
ايتخدم ه ه االسرتاايهية لبناء عيةات طويلة ا دى مع اجلماهي األجنبية اصدة عنددما
اكول هناك ر ع طارئة أ أزمات اواج الد لة ةد اطبق ه ه االسرتاايهية عند جود
دا ا الد لدة
اعارض يف ا صاحل با العديد مد األطراع ا ةدد يضدر صداحل الد لدة
مد يا ه ه االسرتاايهية بناء اجليور بينهدا بدا اجلمهدور األجدنه هندا يدتم الرتكيدف
على القيم اإلنيانية ا شرتكة ال ال يوجد يع عليها.
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رابعا :اسرتاايهية اعوار
يتيم االاصداا يف هد ه االسدرتاايهية بعند ااصداا يف ادداها مدد الد لدة مؤسيدااها ر
اجلماهي مد اجلماهي ر ممثلي الد لة مد م فدنل ا ضداما االاصدالية مدل جهدة
نرر الطرفا ةد أشار العديد مد الباحثا ر أل سائل التواصل االجتماعي ةدد فدرت
للقددائم باالاصدداا منصدد ات حددرا لل ددوار الدد ييددتهدع قيددق التفدداهم التوافددق مددع
اجلماهي اخلارجية  .اعوار هندا مدل ةددرا كدبيا مدد التفاعليدة التبادليدة رال أل هد ه
ا مارسات اعوارية مازالا ضعيفة حتى رل اوافرت األد ات التطبيقات الد ايداعد علدى
رجراء اعوار.
ا ا الباحث الربط با ه ه االسرتاايهيات ا مارسدات االاصدالية لليدفارات الكويتيدة
يف الدددد ا ألدددل الدراسدددة للكشدددف عدددد االسدددرتاايهيات االاصدددالية الدد يدددتم او يفهدددا يف
خماطبة اجلماهي التعرع على ما راا كال االاصاا هو ااصاا أحاد االدداه أم ااصداا
يف اداها ر أ مدى يتم اطبيق أد ات اعوار يف التواصل مع اجلماهي األجنبية .

خامساً :الدراسات السابقة (استعراض الرتاث العلمي في مجال الدراسة)
مت اقيدديم الدراسددات اليددابقة اات الصددلة هدداا الدراسددة ر ي ددة ألددا ر أساسددية مددع
ميحرة عرض دراسات كدل ألدور فقدا للتيليدل الدفمين (مدد األةددم ر األحددث) علدى
الن و التالي :
احملور األ ا :الدراسات ال
العيةات العامة

حا لا الكشف عد حد د العيةدة بدا الدبلوماسدية العامدة

عام  )12( 2005ةد حا ا الباحث بناء ا تبار نررية للدبلوماسية
دراسة
العامددة ا قارنددة ال د افيددر ددااا كيددف ددار اعكومددات ادددير دبلوماسدديتها العامددة
اعتمدت الدراسة يف رطارها النرر على بعا نرريدات العيةدات العامدة مدنهس ا يدو
حيددث مت مجددع البيانددات باسددتخدام اسددتمارا االستقصدداء بددالتطبيق علددى  113سددفارا مددد
رجا الدراسة بالعديد مدد النتدائس أبرزهدا أل
رمجالي  169سفارا يف اشنطد العاصمة
حددد د الع يةددة بددا الدبلوماسددية العامددة العيةددات العامددة يددرابط بعدددا ممارسددات أهمهددا
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االستعانة صادر ارجية لل كومات األجنبية مد أجل
للد ا األ رى.

يدا صدوراها لددى الدرأ العدام

عام  )13( 2009حوا العيةات العامة الدبلوماسدية العامدة بدالتطبيق
دراسة
على منواج اال اد األ ر بي اعد الدراسدة مدد الدراسدات الكيفيدة الد اعتمددت رجدراء
مقابيت متعمقة شب منرمة مع ةادا اجلمعيات الرتكية يف بر كيل لقيا مدى فهمهم
للعيةات العامة لي اد األ ر بي اسرتاايهيات الدبلوماسية العامة بشعل دمس ا هداجريد
رجددا الدراسددة بالعديددد مددد النتددائس أبرزهددا أل اال دداد األ ر بددي تدداج ر اسددتخدام
العيةددددات العامددددة اسددددرتاايهيات الدبلوماسددددية العامددددة لتعفيددددف العيةددددات بددددا اجلمهددددور
مؤسيددات اال دداد األ ر بددي أيضددا بددا خمتلددف ا تمعددات ال د اعددي دا ددل حددد د
اال اد األ ر بي لتعفيف بناء ا تمع .
عددام  )14( 2009ةددد اهددتم الباحددث بالكشددف عددد حددد د
دراسددة
التدا ل با مفهومي العيةات العامدة الدبلوماسدية العامدة اعتمددت الدراسدة يف رطارهدا
) ا قارل لتفيي أدلة اقدار ا فداهيم
النرر على منواج كل مد (
رجا بالعديد مد النتائس أهمهدا جدود عيةدة بدا
ةد فا الدراسة منهس ا يو
الدبلوماسية العامة العيةات العامدة اشدي النتدائس ر أل هد يد ا دالا يشدهدال عمليدة
اقدددار طبيعدددي كمدددا كشدددفا نتدددائس الدراسدددة أل هنددداك أ جددد اشددداب أساسدددية بدددا
الدبلوماسدددية العامدددة الدد اشدددهع اليدددياحة ممارسدددة العيةدددات العامدددة يف قددداالت ابدددادا
ا علومات االاصاا باألزمات ردارا اليمعة بناء العيةات .
عددام  )15( 2014اهدددع ه د ه الدراسددة ر اددوفي رطددار نرددر
دراسددة
ددددريه لدددربط نرريدددة العيةدددات العامدددة مارسدددة الدبلوماسدددية العامدددة هدد ا ر جاندددب
الكشددف عددد مدددى التقددار بددا الدبلوماسددية العامددة العيةددات العامددة اصددة فيمددا يتعلددق
بو يفة دعم صورا الد لة لدى الرأ العام اخلارجي اعتمدت الدراسة على منهس ا يدو
فا أداا االستقصداء جلمدع البياندات الد بدالتطبيق علدى عيندة مدد الطدي مدد جامعدة
ميد سرتلل بلغ حهدم العيندة  341طالبدا ةدد اوصدلا الدراسدة ر العديدد مدد النتدائس
أهمها التقدار الشدديد بدا الدبلوماسدية العامدة العيةدات العامدة الد ليدة را ييدعى كدل
منهما ر دعم صورا الد لة التدع ي اإلةدابي علدى الدرأ العدام رل ا تلفدا األد ات بعدا
الشيء.
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عام  )16( 2014ا دع مد هد ه الدراسدة الكشدف عدد مددى التقدار
دراسة
بددا العيةددات العامددة الد ليددة الدبلوماسددية العامددة كنحدددى األد ات لبندداء دعددم الصددورا
اإلةابية للد ا لدى الرأ العام اخلارجي ةد اعتمدت الدراسة علدى مدنهس دراسدة اعالدة
مددد دديا الرتكيددف علددى ممارسددات الدبلوماسددية العامددة يف ي ددة بلدددال متنوعددة ( الواليددات
ا ت دددا اليددويد اركيددا ) كشددفا نتددائس الدراسددة أل هندداك اقاربددا شددديدا بددا أد ار
العيةدددات العامدددة الد ليدددة الدبلوماسدددية العامدددة لد د ل هدددر مصدددطلو العيةدددات العامدددة
الدبلوماسددية ال د اركددف علددى االسددتفادا مددد القددوا الناعمددة للبلدددال لت دديي ديناميكيددات
العيةة بينها با اجلمهور األجنه.
عددام  )17(2016ايددعى هد ه الدراسددة عرفددة كيفيددة ةيددام
دراسدة
سددائل اإلعدديم األجنبيددة اليونانيددة بتصددوير أزمددة الركددود ا ددالي يف اليونددال اددداعيااها
ا ختلفدددددددة معرفدددددددة د ر ردارات العيةدددددددات العامدددددددة يف زارا اخلارجيدددددددة يف اسدددددددتخدام
االسددرتاايهيات االاصددالية لتوضدديو األمددور الددرد علددى الصد ف سددائل اإلعدديم يف هد ا
اإلطار مت اجلمع با منهس ردارا اعالة الت ليدل ا قدارل ةدد رجدا الدراسدة بالعديدد
مددد النتددائس أهمهددا اعتمدداد ردارات العيةددات العامددة يف ا ؤسيددات الرمسيددة اليونانيددة علددى
اسرتاايهية اإلنكار هي اسرتاايهية مد اسرتاايهيات الدبلوماسية العامة يتم مدد ي دا
رنكار جود أزمة مد م ااضو أل ا يؤ لا استخدموا الدبلوماسية العامة جلعل األفراد
يشددعر ل باألمددال مثددل رئدديب الددوزراء ا يددؤ لا الددرمسيا علددى عكددب سددائل اإلعدديم
اصة األمريكية اإلجنليفية ال حا لا اصوير الوضع لكد بطريقة ختدم مصاعهم
اليياسية.
احملور الثاني :الدراسات ال
العامة

حا لا رصد

ليل األد ار الو ائف ا تعددا للدبلوماسية

عام  )18( 2002اب ث ه ه الدراسة الدد ر الد العبد الدبلوماسدية
دراسة
العامة يف اليياسة اخلارجية للواليات ا ت دا األمريكية هي مد الدراسات النررية الد
حا لا رصد جهود الرئيب كلينتول يف قاا الدبلوماسدية العامدة ةدد رجدا الدراسدة
بالعديد مد النتائس أهمها أل ةيادا دعم دبلوماسية أمريكا يف القرل اعاد العشريد لد
اكددول نفددب الو يفددة الد كانددا عليهددا ةبددل  50عامددا كمددا أ ضد ا النتددائس أل ةدددرا
الواليات ا ت دا األمريكية على قيق أهدافها اعتمد ر حد كبي علدى ةددراها علدى
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ةيادا الدبلوماسية يف القرل اعاد
اكنولوجيا ا علومات .

العشريد ال لد انهو بد ل القدرا على ردارا راقال

عدام  )19(2004ايدعى الدراسدة لت ليدل اسدرتاايهيات
دراسدة
الدبلوماسية العامة احمللية ا يتخدمة مدد ةبدل اعكومدة األمريكيدة ديا حدر اخللديس.
هد د ا ر جاندددب الكشدددف عدددد مددددى التوافدددق بدددا هد د ه االسدددرتاايهيات مندددااج الدعايدددة
العيةات العامة فيما يتعلق باإلطار ا نههي اعتمدت الدراسة علدى مدنهس دراسدة اعالدة
مشلددا عينددة الدراسددة اخلطابددات الرئاسددية البيانددات ا يددتخدمة يف الدبلوماسددية العامددة
احملليددة بددا نددوفمرب  1990يندداير  .1991ةددد رجددا الدراسددة بالعديددد مددد النتددائس أبرزهددا أل
اعكومددة األمريكيددة يددل ر اسددتخدام اكتيكددات غددي أ يةيددة لت دديي الددرأ العددام
ل رض قيق أهداع اليياسة اخلارجية كال أبرزها االعتماد على أرةدام غدي صد ي ة
االستعانة بشخصيات ادلي بتصر ات غي دةيقة.
دراسة ألمد صقار عام ( )20( )2010ةدد حا لدا الدراسدة التعدرع علدى د ر الدبلوماسدية
العامدددة األمريكيدددة يف يدددا صدددورا الواليدددات ا ت ددددا يف العدددا العربدددي اإلسددديمي
الكشف عدد رسدائل الدبلوماسدية العامدة األمريكيدة دداه العدا العربدي اإلسديمي مدد
دديا ليددل طددا الددرئيب أ بامددا يف جامعددة القدداهرا ال د يف ميددتهل رئاسددت للواليددات
فدا أداا ليدل اخلطدا
ا ت دا األمريكية ةد اعتمدت الدراسة على منهس ا يو
اوصلا ر العديد مد النتائس الد أهمهدا أل الفيدارات اخلطدب اعدد رحددى أهدم أد ات
الدبلوماسية العامة ال مد ي ا ككد بناء صورا رةابية للد لدة شدرو جهدات النردر
داه القضايا ا ختلفة .
يف نفب اإلطار جاءت دراسة  Sorin Nastasiيف مدايو عدام  )21(2010ةدد حا لدا الباحثدة
اإلجابة على التياؤا التالي  :هل ار العيةدات العامدة الد ليدة أد ارا يفيدة اشدب الد
ال د اقددوم بهددا الدبلوماسددية العامددة؟ ةددد ةامددا الباحثددة برصددد ددائف أد ار العيةددات
العامددددة الد ليددددة يف كددددل مددددد فرنيددددا ر مانيددددا مقارنتهددددا بنمددددااج العيةددددات العامددددة
فدددا الدراسددة مدددنهس ا يدددو
الدبل وماسددية العامدددة يف الواليدددات ا ت دددا األمريكيدددة
رجا الدراسة بالعديدد مدد النتدائس أبرزهدا أل العيةدات العامدة يف الشدركات الد ليدة ال
ددار أد ارا يفيددة فقددط رمنددا ددار أد ارا اتعلددق ببندداء مسعددة البلددد صددوراها لدددى
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الددرأ العددام يف الددد ا ال د اعمددل بهددا هددي اتشدداب مددع ددائف الدبلوماسددية العامددة ال د
ارابط ببناء اليمعة ا كانة التع ي على الرأ العام العا ي.
عام  )22( 2010ةد حدا ا الباحدث يف هد ه الدراسدة التعدرع علدى
دراسة
د ر الدبلوماسية العامة يف ردارا الصرا التنريمي بالتطبيق على مكااب اإلعديم التايوانيدة
يف الواليات ا ت دا األمريكية كما حا لا الدراسة اقييم أداء الدبلوماسيا العداملا يف
مكتددب اإلعدديم اعكددومي بالتعددا ل مددع زميئهددم حددوا كيفيددة الرت يددس لد لددة اددايوال مددد
رجدا بالعديدد
يا الدبلوماسدية العامدة اعتمددت الدراسدة علدى ا قدابيت ا تعمقدة
مد النتائس أبرزها أل مكااب اإلعيم اعكومية التايوانية اقوم بدد ر فعاداا يف دعدم صدورا
اايوال كنمواج اةتصاد ناجو يف الواليات ا ت دا األمريكية .
عددام  )23(2012اتنددا ا ه د ه الدراسددة أد ار ددائف الدبلوماسددية
دراسددة
العامة يف دعدم صدورا مسعدة الد لدة مدد ديا الرتكيدف علدى األحدداث الرياضدية الكدربى
للبلددد ا ضدديف كمددا ددا ا الدراسددة استكشدداع العيةددة بددا
الدبلوماسددية العامددة األحددداث الرياضددية الكددربى مددد دديا الرتكيددف علددى مفدداهيم القددوا
الناعمة الصورا الوطنية ضمد رطار مفاهيمي متعدد التخصصات اعد ه ه الدراسدة مدد
رجدا الدراسدة بعددا نتدائس
الدراسات الكيفية ال اعتمدت على مدنهس دراسدة اعالدة
أبرزها أل األحداث الرياضية الضخمة اوفر نقطة ااصداا ككدد ي دا دعدم صدور الد لدة
ا ضدديفة يف اخلددارج الدد نرددرا الهتمددام سددائل اإلعدديم ا كثددف ا ددرابط باستضددافة
األحداث الرياضية الكربى.
عدام  )24( 2014ةدد حا لدا هد ه الدراسدة التعدرع علدى الدد ر
دراسدة
ال اقوم ب الدبلوماسية العامة كعداا مد أد ات اليياسة اخلارجيدة األمريكيدة مدد أجدل
اعفيددف ا صدداحل الوطنيددة للواليددات ا ت دددا اعتمدددت الدراسددة علددى مددنهس دراسددة اعال دة
ال بالتطبيق على زارا اخلارجية األمريكيدة األنشدطة ا تنوعدة الد اقدوم بهدا يف قداا
رجا الدراسة بالعديد مد النتائس أبرزها أل التطورات بعدد اعدر
الدبلوماسية العامة
الباردا جلبا ا ييات كبيا يف اليياسة األمريكية اخلارجية مد ضمد هد ه التطدورات
ورا االاصاالت انتشار سائل اإلعيم أهمية اجلهات الفاعلة كالرأ العام .
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احملور الثالث :الدراسات ال

انا لا الدبلوماسية العامة يف عصر االاصاا الرةمي

()25
دا ا هد ه الدراسدة اقيديم اسدتخدام مواةدع التواصدل
عام 2012
دراسة
االجتمدداعي لت قيددق أهددداع الدبلوماسددية العامددة الد بددالتطبيق علددى شددبكات التواصددل
االجتمدداعي للبعثددات الفنلنديددة يف اخلددارج اعتمدددت الدراسددة علددى ف د نرريددات اعددوار
بشددكل دةيددق مت مجددع البيانددات مددد دديا رجددراء مقددابيت مددع متخصصددي االاصدداالت
بددوزارا اخلارجيددة رجددراء اسددتبيال مددع ميددؤ لي العيةددات العامددة بالبعثددات ا يددتهدفة
ليل مضمول بعا صف ات الفيب بوك ال اعتمد عليها البعثدات الدبلوماسدية خاطبدة
يدا
رجا نتائس الدراسة بالعديد مد ا ؤشرات أبرزها أل هنداك حاجدة ر
اجلمهور
التواصددل اعدددوار يف سددائل اإلعددديم االجتماعيددة للبعثدددات ايددتخدم سدددائل التواصدددل
االجتمددداعي مدددد ةبدددل البعثدددات بشدددكل أساسدددي ل مدددداد با علومدددات اإلةندددا كمدددا أل
االسرتاايهية األكثر استخداما ر حدٍ ما هي بناء اإلمجا .
عام  )26( 2014حوا استخدام مواةع التواصل االجتمداعي يف قداا
دراسة
الدبلوماسددية العامددة ةددد حا لددا الدراسددة اإلجابددة علددى ايدداؤا رئدديب :ر أ مدددى ادعددد
ااصاالت البعثات األ انيدة عدرب مواةدع التواصدل االجتمداعي ااصداالت اات ادداها ؟ هدل
قق ه ه االاصاالت أهداع زارا اخلارجية األ انيدة ؟ ةدد فدا الدراسدة مدنهس دراسدة
اعالددة كانددا أداا مجددع البيانددات هددي اسددتمارا ليددل ا ضددمول ك د ل ا قددابيت
رجا الدراسة بالعديد مد النتائس أبرزهدا أل اسدرتاايهية اعدوار
ا تعمقة مع ا يؤ لا
هدددي االسدددرتاايهية األةدددل اسدددتخداما مدددد جاندددب البعثدددات الدبلوماسدددية يف حدددا اتمثدددل
االسرتاايهية األكثر شيوعا يف اسرتاايهية ا علومات يليها االسرتاايهيات اإلةناعية.

عام  )27( 2015حوا الفيب بوك كعداا للدبلوماسدية العامدة
دراسة
ددا ا ه د ه الدراسددة ددث
بددالتطبيق علددى البعثددات الدبلوماسددية الكنديددة يف أ ر بددا
ااصدداالت حكومددة كندددا مددد دديا مشدداركتها يف سددائل التواصددل االجتمدداعي ةددد
فا الدراسة منهس ا يو مد يا استمارا استقصاء مت اطبيقهدا علدى ميدؤ لي البعثدات
رجدا
فا الدراسة منهس دراسة اعالدة
الدبلوماسية الكندية يف اخلارج ك ل
بالعديد مد النتائس أبرزها أن بعد ليل د ر فييبوك يف سياق استخدام مدد ةبدل البعثدات
الكندية يف أ ر با ككنندا أل نيدتنتس أند ييدتخدم كدعداا ااصداا يف قداا الدبلوماسدية

استخدام البعثات الكويتية لشبكات التواصل االجتماعي يف الدبلوماسية
العامة مع اجلمهور

الرةمية يف اليياق العام للدبلوماسية العامدة ايدهم األنشدطة االاصدالية عدرب الفديب بدوك
بد ر كبي يف دعم صورا كندا اإلةابية.
عام  )28( 2015حوا الدبلوماسية الرةميدة رأ ا داا االجتمداعي
دراسة
ددا ا هد ه الدراسددة اقددديم رطددار لتقي ديم مدددى الثقددة يف شددبكات التواصددل االجتمدداعي
فاعليتهددا يف ممارسددة ددائف الدبلوماسددية العامددة ال د مددد دديا أربعددة مكونددات هددي:
العيةات التفاعلية االنفتاو ا صداةية االلتفام ال بالتطبيق علدى الواليدات ا ت ددا
رجدا بالعديدد مدد
األمريكية حيث اعتمددت الدراسدة علدى مدنهس ل دراسدة اعالدة ل
النتددائس ا ؤشددرات أبرزهددا أل الدبلوماسددية الرةميددة اددؤد أد ارهددا مددد دديا مددا ييددمى
برأ ا اا االجتماعي حيث يتم التفاعل مع العديد مد اجلمداهي دعدم عمليدة التواصدل
رأ ا اا االجتماعي ل آ ار رةابية على العيةات الدبلوماسية .
عام  )29( 2016حوا الدبلوماسية العامة يف عصر العمل اجلماعي
دراسة
ا ا ه ه الدراسة الكشف عدد د ر الدبلوماسدية العامدة األمريكيدة عدرب
عرب اإلنرتنا
االنرتنا يف مواجهة االحتهاجات الرد على ا عارضا ليياسات الواليات ا ت ددا بدالتطبيق
علددى ةضددية ل شددراكة التهددارا االسددتثمار عددرب األطليددي بددا الواليددات ا ت دددا اال دداد
األ ر بدددديل كمددددا فددددا الدراسددددة مددددنهس دراسددددة اعالددددة بددددالتطبيق علددددى اليددددفاراا
رجا بالعديد مد النتائس أبرزها أل ا قارندة بدا أنشدطة
األمريكيتا يف باريب لندل
اددويرت يف اليددفاراا األمددريكيتا يف بدداريب لندددل ادددعم األمندداط ال د اكتشددفا سددابقا
للدبلوماسددية العامددة نيابددة عددد زارا اخلارجيددة األمريكيددة ال د اشددي ر أل االاصدداالت
أحادية االداه لييا حوارية أ افاعلية.

عام امل

اا اب

ج وها اب ا ث من الل اةتع اض ابلراةاا ابساوةة

بعددد اسددتعراض الددرتاث العلمددي ا الصددلة هدداا الدراسددة ( الدراسددات اليددابقة )
الباحث بالعديد مد ا ؤشرات ال ككد اإلشارا رليها على الن و التالي :

ددرج

 ارابط التوج الب ثي العام لدراسات الدبلوماسية العامة بثي ة أبعداد قداالت ثيدةحيث ارادبط البعدد األ ا وهدود العديدد مدد البداحثا يف الكشدف عدد حدد د التقدار بدا
قالي الدبلوماسية العامة العيةات العامدة لديب مدد الناحيدة النرريدة فقدط رمندا مدد
الناحيدددة التطبيقيدددة الد د اكشدددف عدددد حدددد د التقدددار يف األهدددداع الو دددائف األد ات
ا يددتخدمة يف حددا اراددبط البعددد الثدداني بالدراسددات ال د حا لددا رصددد ليددل األد ار
107

108

الو دددائف ا تعدددددا للدبلوماسدددية العامدددة اصدددة الدد ا رابطدددة بت قيدددق أهدددداع اليياسدددة
اخلارجية للد ا التع ي على صورا الد ا بشكل رةابي لدى الرأ العدام اخلدارجي أمدا
البعددد الثالددث فددارابط ا لددة استكشدداع مفهددوم الدبلوماسددية العامددة يف عصددر االاصدداا
الرةمدي حددد د او يددف االنرتنددا شددبكات التواصددل االجتمدداعي يف أداء أد ار ددائف
الدبلوماسددية العامددة

صددوال ر مفهددوم الدبلوماسددية العامددة الرةميددة

أ الدبلوماسية العامة عرب اإلنرتنا

.

 يف رطار الب ث عد حد د التقار بدا قدالي الدبلوماسدية العامدة العيةدات العامدةل الباحثول ر العديد مد النتائس ( مد ناحية التعصيل النرر ا ؤشدرات التطبيقيدة)
مددل داللددة اضد ة علددى أل حددد د
ةددد رجددا هد ه النتددائس بالعديددد مددد ا ؤشددرات الد
العيةة بدا الدبلوماسدية العامدة العيةدات العامدة يدرابط بعددا ممارسدات أهمهدا االسدتعانة
صادر ارجيدة لل كومدات مدد أجدل يدا صدوراها لددى الدرأ العدام للدد ا األ درى
النشر الد لي بهدع التع ي على قافة الد ا األ رى فتو القندوات االاصدالية بدا الد لدة
الددرأ العددام باإلضددافة ر ابددادا ا علومددات االاصدداا ردارا األزمددات ردارا اليددمعة
بنددداء العيةدددات كمدددا أ ضددد ا النتدددائس أل هنددداك عيةدددة بدددا االعتمددداد علدددى أد ات
الدبلوماسددية العامددة العيةددات العامددة التددع ي اإلةددابي علددى صددورا الد لددة علددى عيةتهددا
الد لية بشكل اضو يعد هور مفهدوم ل العيةدات العامدة الدبلوماسديةل هدو انعكدا
حقيقي دى التقار التدا ل يف الو ائف با ا الا .
 ااضددو مدددد ددديا اسدددتعراض الددرتاث العلمدددي يف قددداا الدراسدددة أل األد ار الو دددائفا تعددددا للدبلوماسددية العامددة نشددعت يف كنددف اليياسددة الد ليددة مددد ددم ارابطددا أهددداع
الدبلوماسية العامدة لددى الدد ا بت قيدق أهدداع اليياسدة اخلارجيدة بشدكل أساسدي مدع
فدا الدبلوماسدية
الوضع يف االعتبار أل الواليات ا ت دا األمريكية مد أةدم الد ا الد
العامددة لت قيددق ه د ه الو يفددة رل كانددا ارسددها  -يف بعددا األحيددال  -بشددكل غددي
أ يةي يدرابط ا لدة التدع ي علدى الدرأ العدام الدد لي لصداحل الواليدات ا ت ددا فقدط
د ل انددا ا كافددة أبعدداد القضددايا ا وضددوعات كمددا ااضددو أل الفيددارات اخلطددب دعددم
الددربامس الثقافيددة التعليميددة اعددد رحدددى أهددم أد ات الدبلوماسددية العامددة ال د مددد ي ددا
ككد بناء صورا رةابية للد لة .
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 نردرا للتطددور ا ل ددو يف اكنولوجيددا االاصداالت ا علومددات بددر ز منصددات التواصددلاالجتماعي  social platformsكقوا فاعلة جديدا يف بيئدة االاصداا التدع ي علدى الدرأ
العام بدأت البعثات الدبلوماسية يف االعتماد على ه ه الوسدائل يف اواصدلها مدع القطاعدات
النوعية ا ختلفدة مدد اجلمهدور لد ل هدر ادداه ثدي جديدد دا ا استكشداع حدد د
استخدام مثل ه ه الشبكات يف قاا الدبلوماسية العامة ه ا ر جانب ألا لدة التعدرع
علدددى التدددع ي ا تبدددادا بدددا الوسددديلة ( منصدددات التواصدددل االجتمددداعي التفاعليدددة) ا ددداا
(الدبلوماسية العامة ائفها ا تعددا) ةد رج البداحثول بالعديدد مدد ا ؤشدرات يف هد ا
ا داا أهمهددا أل سدائل التواصددل االجتمدداعي ايدتخدم مددد ةبددل البعثدات بشددكل أساسددي
ل مددداد با علومددات اإلةنددا كمددا أل االسددرتاايهيات االاصددالية ال د اعتمددد عليهددا هددي
بناء اإلمجا .
اسرتاايهية ا علومات االةنا
 يشي استعراض الرتاث العلمي يف قاا الدراسدة ر أل احملدور الثالدث ا درابط بتندا االدبلوماسية العامة يف عصر االاصاا الرةمي ةد حري بعكرب ةددر مدد رسدهامات البداحثا
دراسااهم مقارنة باحملور األ ا الد حدا ا الكشدف عدد حدد د العيةدة بدا الدبلوماسدية
العامة العيةدات العامدة أ احملدور الثداني الد اهدتم بب دث دائف أهدداع الدبلوماسدية
دا ة سائل التواصل االجتمداعي اطدور اسدتخدامها يف قداا
العامة ر ا ارابط ال
هددر مفهددوم ل الدبلوماسددية العامددة الرةميددةل digital public
الدبلوماسددية العامددة ل د ل
 diplomacyليفرض نفي على أجندا الباحثا ا هتما به ا ا اا .
 اعتمد البداحثول بشدكل اضدو علدى مدنهس ا يدو كد ل مدنهس دراسدة اعالدة يفدراسات الدبلوماسية العامة بعبعادها ألا رها الثي ة كاندا أغلدب الدراسدات دراسدات
صفية ا ا الكشف عدد الو دائف األد ار األد ات ا يدتخدمة مدع ميحردة اهتمدام
بعا الباحثا بالدراسات الكيفية ال اب ث يف األسدبا الدد افع راء اسدتخدام أد ات
الدبلوماسدددية الع امدددة كاندددا أد ات مجدددع البياندددات األبدددرز هدددي اسدددتمارا االستقصددداء
ليددل ا ضددمول للخطابددات
ا قددابيت ا تعمقددة مددع ا يددؤ لا ا تخصصددا كدد ل
البيانات ك ل الصف ات الرمسية للبعثات الدبلوماسية عرب موةع الفيب بوك .
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سادساً :مفاهيم الدراسة وتعريفاتها النظرية واإلجرائية
الدبلوماسية العامة

public Diplomacy

ارسددها اعكومددات
يشددي مفهددوم الدبلوماسددية العامددة ر ال د العمليددات االاصددالية ال د
لياصدداا ومدداهي الددد ا األ ددرى يف ألا لددة إلةدداد افدداهم اقبددل ألفكارهددا سياسددااها
مؤسيااها قافتها أهدافها ا ختلفة ا رابطة ببناء الصورا اليمعة اإلةابية (.)30
رجرائيا يقصد الباحث بالدبلوماسية العامة كافدة االاصداالت الرمسيدة لدوزارا اخلارجيدة
الكويتيددة ممثلددة يف جهددود سددفاراي د لددة الكويددا يف كددل مددد أسددرتاليا ا ملكددة العربيددة
اليدعودية الد مدد ي دا يدتم التواصدل مدع اجلمداهي يف هدااا الدد لتا ( سدواء مجداهي
د لددة الكويددا أ اجلمدداهي األجنبيددة) ال د مددد دديا شددبكات التواصددل االجتمدداعي
بالتطبيق على موةع التد ينات لاويرتل .
شبكات التواصل االجتماعي
يدطلق عليهدا بعدا البداحثا منصدات التواصدل االجتمداعي أ مواةدع التواصدل االجتمداعي
هي قموعة مد التطبيقدات ا يدتندا ر اإلنرتندا الد اعتمدد باألسدا اقنيدات الويدب 2
ايدمو بننشداء ا يددتخدما عيدابات شخصددية ابدادا احملتدوى النصددي أ الصدور أ مقدداطع
الفيديو ( .)31ةد أصب ا ا ؤسيات ا نرمات الوزارات اعتمد عليها يف اواصلها اليومي مع
اجلماهي ا يتهدفة عرب صف ات أ حيابات رمسية.
مدد ديا ليدل
رجرائيا يتم اطبيق الدراسدة اعاليدة علدى موةدع التدد ينات
ا ضاما االاصالية الد اعتمدد عليهدا سدفارا د لدة الكويدا يف أسدرتاليا ا ملكدة العربيدة
اليددعودية يف اواصددلها مددع اجلمدداهي ا يددتهدفة مددع الرتكيددف علددى النصددو ا يددتخدمة
الصور مقاطع الفيديو ك ل يف رطار الدراسة اعالية سيتم رصدد ليدل التدد ينات
التددددد ينات الدد د أعيددددد ررسددددا ا

اإلشددددارات

عندددى لالتصددنيفل مدددد ددديا هدد ه ا ليدددة ككدددد
كدد ل ا اشدددتاةات
يتخدمي مواةع التواصل االجتماعي ررفاق معاني ألددا لرسائلهم ربطهدا مدع مدا يقدوم
ب ا يتخدمول ا ر ل هي مد ا ليات اعديثة يف استخدامات األفراد واةدع التواصدل
االجتماعي(.)32

استخدام البعثات الكويتية لشبكات التواصل االجتماعي يف الدبلوماسية
العامة مع اجلمهور

البعثات الدبلوماسية ( اليفارات)
اعددد البعثددات الدبلوماسددية أ اليددفارات هددي اجلهددات ا ختصددة بتنفي د أنشددطة الدبلوماسددية
العامدددة علدددى أرض الواةدددع اعدددرب هد د ه البعثدددات عدددد اليياسدددة اخلارجيدددة للد لدددة مدددي
مصدداعها لدددى الددد ا ا وجددودا فيهددا يشددي مفهددوم البعثددة الدبلوماسددية ر الوفددد ال د
ارسل د لة ما ليمثلها لددى د لدة أ درى ةائمدة مدد دم فدنل الد لدة ا عتمددا هدي الد لدة
ا رسددلة للبعثددة الدبلوماسددية يف حددا أل الد لددة ا عتمددد لددديها فهددي الد لددة ا يددتقبلة للبعثددة
الدبلوماسددية علددى أرضددها اعددد اليددفارات أرةددى أرفددع البعثددات الدبلوماسددية للد لددة لدددى
الد ا األ رى هي امتداد ألرض الد لة نفواها ل ل اتمتع باعصانة (.)33
رجرائيا ين صب اهتمام ه ه الدراسة علدى سدفارا د لدة الكويدا يف كدل مدد أسدرتاليا
ا ملكة العربية اليعودية كبعثات دبلوماسية ار أنشطتها ا مرلة زارا اخلارجيدة
الكويتية .

سابعاً :التصميم املنهجي للدراسة
 نو الدراسة
اعد ه ه الدراسة مد الدراسات الوصفية ال اهددع ر صدف قتمدع الدراسدة ر جاندب
التعرع على مسات الرداهرا الد يقدوم الباحدث بدراسدتها للتعدرع علدى ميألهدا العوامدل
ا ؤ را فيها كما ا ا الدراسدة صدف األنشدطة االسدرتاايهيات االاصدالية الد اعتمدد
عليها سفارا د لة الكويا يف ااصداالاها اخلارجيدة يف كدل مدد أسدرتاليا ا ملكدة العربيدة
اليعودية .
 منهس الدراسة
اقتضي طبيعة كل ث ديد منهس أسداليب ألدددا للقيدام بد عمليدة اال تيدار هد ه
فقددا للدراسددة
اددتم علددى أسددا ا وضددو ال د يعاجل د الشددر ط الضددر رية للقيددام ب د
اعاليددة الدد اهدددع ر رصددد ليددل جهددود البعثددات الدبلوماسددية الكويتيددة يف قدداا
ا لدبلوماسية العامة الرةمية فنل الدراسة او دف مدنهس دراسدة اعالدة حيدث يتهد هد ا
ا دددنهس ر مجدددع البياندددات ا تعلقدددة بعيدددة حددددا سدددواء كاندددا فدددردا أ مؤسيدددة أ نرامدددا
اجتماعيا هو يقوم على أسا التعمق يف دراسة ه ه اعالة .
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جند أل دراسدة اعالدة أكثدر اسدتخداما يف الدراسدات النوعيدة الكيفيدة الد اهددع ر
اعصددوا علددى عمددق افصددييت يف البيانددات أكثددر مددد قددرد رصددد األرةددام أ اخلددر ج
ؤشرات كمية (.)34
يتوافق ال مع أهداع الدراسة اعالية حيث رل الدراسة الت ليليدة ضداما اعيدابات
الرمسية ليفارا د لة الكويا يف كل مد أسرتاليا ا ملكة العربية اليعودية هدي دراسدة
ليلية كيفية كما يعتمد الباحث على ا قابيت ا تعمقدة مدع بعدا ا يدؤ لا يف زارا
اخلارجية الكويتية.
 اإلطار الفمين للدراسة
امتدت الفرتا الفمنية إلجدراء الدراسدة الت ليليدة مدد  1ينداير عدام  2017حتدى  31دييدمرب
عام  2018فقا ل ل مت رجراء الدراسة الت ليلية ددا عداما يف هد ه ا ددا مت ليدل
ا ضدداما احملتويددات االاصددالية مددد ا ريدددات صددور اعليقددات ا نشددورا علددى اعيددابات
الرمسية ليفاراي د لة الكويا يف كل مدد أسدرتاليا ا ملكدة العربيدة اليدعودية الد
ايهم يف اإلجابة على اياؤالت الدراسة قق أهدافها.
 أد ات مجع البيانات
يف رطار ا نهس ا يتخدم يعتمد الباحث على األد ات التالية جلمع بيانات الدراسة :
 دليددل ا قابلددة ا تعمقددة  :ككددد اعريددف ا قددابيت ا تعمقددة علددى أنهددا أحددد اكنيكدداتأد ات مجع البيانات يف الب وث الكيفية ال اشدتمل علدى رجدراء مقدابيت متعمقدة مدع
عدددد ةليددل مددد األفددراد البدداحثا الدد بهدددع التعددرع علددى آرائهددم جهددات نرددرهم
خبصو موضو أ فكرا أ ةضدية معيندة .فقدا ألهدداع الدراسدة اعاليدة ةدام الباحدث
بدنجراء مقدابلتا متعمقدتا مددع كدل مدد األسددتااا مدريم الفيددد ا ل دق الدبلوماسدي بددوزارا
اخلارجيددة الدد اعمددل يف هدد ه الو يفدددة مندد عدددام  2007حتدددى ا ل للتعددرع علدددى مفهدددوم
الدبلوماسدددية العامدددة مددددى االعتمددداد عليدد يف قيدددق أهدددداع اليياسدددة اخلارجيدددة لد لدددة
الكويا ك ل الكشف عد حد د العيةة با مفهومي الدبلوماسية العامة العيةدات
العامددة األد ات الوسددائل ال د يددتم او يفهددا لت قيددق أهددداع زارا اخلارجيددة الكويتيددة
مدى االعتماد على مواةع التواصل االجتماعي لت قيق األهداع ا رجوا.
كما ةام الباحث بدنجراء مقابلدة متعمقدة أيضدا مدع األسدتاا عبدد العفيدف الفضدلي ميدؤ ا
شؤ ل البعثات الدبلوماسية يف زارا الدا لية مع اإلشارا ر أل الباحث حر على رجراء
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أربددع مقددابيت مددع ميددؤ لي االاصدداا يف زارا اخلارجيددة الكويتيددة ةددام الباحددث بالفعددل
بالتواصل معهم مع اقديم شرو مبيط وضو الدراسة أهدافها رال أل االسدتهابة كاندا
يقم بالتفاعل مع الباحث اليماو ل بنجراء ا قابلة رال ا نال مد ا ب و ا.
ضعيفة
 لي دل ا ضددمول الكيفددي :حيددث يقددوم الباحددث بت ليددل مضددمول الصددف ات اخلاصددةباعيا الرمسي ال اعتمد عليها سفاراا د لة الكويا يف كل مد أسرتاليا ا ملكة
العربيددة اليددعودية خاطبددة اجلمهددور مددع التعكيددد علددى أل ه د ه الصددف ات هددي صددف ات
رمسية معتمددا مدد زارا اخلارجيدة الكويتيدة اعدرب عدد جهدة نردر الد لدة األهدداع الد
ايعى لت قيقها.
 عينة الدراسة الت ليلية :
بعد رجراء دراسدة اسدتطيعية جدد الباحدث أل البعثدة الدبلوماسدية لد لدة الكويدا لدديها
حيددابات رمسيددة علددى موةددع التددد ينات اددويرت يف بعددا الددد ا يف حددا ال تل د حيددابات
رمسيددة يف د ا أ ددرى ةددد ةددع الباحددث يف حدديا ثيددة بددرز التيدداؤا التددالي :هددل يددتم
الرتكيدف علددى اعيددابات الرمسيدة ليددفارا الكويددا يف الدد ا األجنبيددة أم العربيددة ؟ بعددد
ضددع معيددار حهددم التفاعددل التددد ينات ا شدداركات جددد أل اليددفارا الكويتيددة لدددى
ا ملكددة العربيددة اليددعودية لددديها أكددرب حهددم مددد التفدداعيت ا شدداركات علددى ميددتوى
الددد ا العربيددة كد ل ااضددو أل اليددفارا الكويتيددة يف أسددرتاليا لددديها أكددرب حهددم مددد
ا شاركات التفاعل على حيابها عرب اويرت ل ل ةرر الباحث رجراء دراسدة مقارندة علدى
اسدددتخدام اليدددفارا الكويتيدددة وةدددع ادددويرت لددددى كدددل مدددد ا ملكدددة العربيدددة اليدددعودية
أسرتاليا(.)35
ثامناً :نتائج الدراسة التحليلية
يتنا ا الباحث نتائس الدراسة الت ليلية يف ضوء اياؤالت الدراسة على الن و التالي:
التياؤا األ ا :ما األهداع الرئييية الاصداالت البعثدة الدبلوماسدية الكويتيدة يف كدل مدد
أسرتاليا ا ملكة العربية اليعودية عرب موةع اويرت ؟
يتنا ا الباحث اإلجابة على ه ه التياؤالت يف رطار النقطتا التاليتا:
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 .1األهداع الرئييية الاصاالت البعثة الدبلوماسية الكويتية يف ا ملكدة العربيدة اليدعودية
عرب اويرت :
اعددت أهداع البعثة الدبلوماسدية الكويتيدة يف ا ملكدة العربيدة اليدعودية كمدا كشدفا
عنها ااصاالاها الرمسية عرب موةع اويرت ةد ارابطا أغلب ه ه األهدداع ا لدة قيدق
أهداع زارا اخلارجية الكويتية يف دعم العيةة بدا البلدديد ككدد ريضداو أبدرز هد ه
األهداع على الن و التالي:
 التعكيد على أ اصر التعا ل عيةات األ وا با البلدديد كشدف ليدل ا ضداما
االاصالية ليفارا د لة الكويا يف ا ملكة العربية اليعودية عرب موةع اويرت عد اداه
نيددبة كددبيا مددد هد ه ا ضدداما ر التعكيددد علددى أ اصددر التعددا ل العيةددات الطيبددة
األ ويددة بدددا البلدددديد دددا يددددعم بندداء العيةدددات طويلدددة ا ددددى قدددق أهدددداع زارا
اخلارجيددة الكويتيددة ةددد ااضددو الدد مددد دديا عدددا أنشددطة ممارسددات أبرزهددا
ا شددداركة يف االحتفددداالت ا ناسدددبات الرمسيدددة مثدددل مشددداركة سدددفارا الكويدددا يف
احتفاا ا ملكة العربية اليعودية بيومهدا الدوطين رةدم  88كد ل التهداني ا يدتمرا
للمملكة يف كافة ا ناسبات مثل اهنئة اليدفي الكدوي خلدادم اعدرما الشدريفا
لدي العهددد الشدعب اليددعود ناسدبة الد كرى الرابعدة للبيعدة اإلشدادا باإلجنددازات
التنموية بكل ةطاعات ا ملكة.
يف نفددب اليددياق عددربت ااصدداالت اليددفارا الكويتيددة يف ا ملكددة عددد دعددم عيةددات
األ وا با البلديد مد يا الرتحيدب بالفيدارات الرمسيدة اإلشدادا بالتعدا ل ا شدرتك
با ال بلديد ةد فدا اليدفارا الكويتيدة مفدردات ل ويدة مدل داللدة رةابيدة اعدرب
عد العيةة األ وية با البلديد مد هد ه ا فدردات ل الشدعبا البلدديد الشدقيقا ل ل
طند

العيةات التار ية الراسخة ل ل أ ي لدي العهدد األمدي ألمدد بدد سدلمال ل
الكويال ل مملكة اخليل ل الكويا اوأم اليعوديةل .
 دعددم ااصدداالت األزمددات التعددبي عددد التضددامد الدددعم يف أ ةددات األزمددات عددربت
ااصدداالت سددفارا د لددة الكويددا يف ا ملكددة العربيددة اليددعودية عددرب موةددع اددويرت عددد
التضدددامد مدددع ا ملكدددة يف أ ةدددات األزمدددات التعكيدددد علدددى أل مواةدددف اليدددفارا
الكويتيددة هددي امتددداد لرؤيددة اسددرتاايهية زارا اخلارجيددة الكويتيددة يف الوةددوع ر
جاندددب ا ملكدددة يف أزمااهدددا ا ختلفدددة بدددل للتعدددبي عدددد موةدددف د لدددة الكويدددا دددداه
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ا ملكة ةدد ااضدو الد يف مواةدف عديددا منهدا علدى سدبيل ا ثداا رداندة اسدتنكار
الكويا للههوم ال استهدع ناةل نفط اابعتا للشدركة الوطنيدة اليدعودية للنقدل
الب ر يف الب ر األمحر مدد ةبدل ميليشديات اعدو ي التعكيدد علدى ةدوع الكويدا
ر جانب اليعودية اعييدها يف كافة اإلجراءات لل فا على أمنها استقرارها.
 دعددم صددورا د لددة الكويددا مددد دديا األنشددطة ا ختلفددة كشددفا نتددائس الدراسددة
الت ليليددة عددد اددداه نيددبة ك دبيا مددد ا ضدداما االاصددالية ليددفارا د لددة الكويددا يف
ا ملكة العربية اليدعودية عدرب موةدع ادويرت ر دعدم الصدورا اإلةابيدة لد لدة الكويدا
شعبها مد يا عدا أنشطة ممارسات مثل انريم محيت الترب بالددم لصداحل أبنداء
الشعب اليعود مثل محلة ل معا ننق حياال ال نرمتها اليفارا يوم الثي اء ا وافدق
 14مددار  2017يف مقددر اليددفارا ددي اليددفارات للتعكيددد علددى الصددورا اإلنيددانية
للشددعب الكددوي للتعددبي عددد ةدديم التضددامد األ ددوا كد ل مددد دديا االهتمددام
االحتياجات اخلاصة دعم كافة األنشطة ال ادقهم يف ا تمع اليعود .
ب
 .2األهداع الرئييية الاصاالت البعثة الدبلوماسية الكويتية يف د لة أسرتاليا عرب اويرت :
كشدددفا نتدددائس الدراسدددة الت ليليدددة عدددد اعددددد األهدددداع اخلاصدددة بااصددداالت البعثدددة
الدبلوماسية الكويتية يف د لدة أسدرتاليا عدرب موةدع ادويرت ككدد اإلشدارا ر أهدم
ه ه النتائس على الن و التالي :
 التو اصدل مدع ا دواطنا الكدويتيا ا قديما يف أسدرتاليا ااضدو مدد ديا الدراسدة
الت ليليدددة ارابددداط النيدددبة األكدددرب مدددد ااصددداالت البعثدددة الدبلوماسدددية الكويتيدددة يف
أسرتاليا بالتواصل مع ا واطنا الكويتيا ا قيما يف أسرتاليا اصدة فئدة لالطدي
الكويتيا الدارسال ةد ااضو ال مد يا العديد مد التد ينات الد اهددع ر
رعيمهم بع ميتهدات أ متطلبات على سبيل ا ثاا التنوي للمدواطنا الكدويتيا
ا قيما ممد يوافق ااريخ مدييدهم  10مدايو  1999أ مدا بعدد هد ا التداريخ بضدر را
مراجعة موةفهم مد اخلدمة الوطنية العيكرية مد يا ا وةدع اإللكرت ندي يئدة
اخلدمة الوطنية العيدكرية كد ل ا كتدب الثقدايف هد ا ر جاندب أل جدفءا مدد
ه ه االاصاالت اهتم بت د ير ا دواطنا ا قديما مدد حالدة الطقدب اليدي األعاصدي
ال ةد اصيب بعا الواليدات الختداا اعد ر اعيطدة عندد اخلدر ج أ التنقدل هد ا
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ل مشاكل الطي

اإلجابة على استفيارااهم عدرب موةدع ادويرت

ر جانب االهتمام
.
 دعم االاصاالت الرمسيدة ا رابطدة باإلشدارا ر حركدة التدنقيت أ اعتمداد سدفراء
جددددد كشددددفا نتدددائس الدراسددددة الت ليليددددة عدددد ارابدددداط أغلدددب ااصدددداالت البعثددددة
الدبلوماسية الكويتية باإلعيم عد حركدة التدنقيت الرمسيدة يف اليدفارا أ حركدة
اعتماد سفراء جدد ةدد ارابطدا أغلدب هد ه األ بدار الرمسيدة بصدور بر اوكوليدة
على سدبيل ا ثداا اإلشدارا ر اقدديم سدفي د لدة الكويدا لمند ر العييدىل نيدخة مدد
أ راق اعتماده سفيا لد لة الكويا لدى أسرتاليا ر الييدا لليندا ساكبل مديرا
ا راسدددم يف زارا اخلارجيد دة األسدددرتالية بتددداريخ 29ندددوفمرب  2018يف نفدددب اإلطدددار
ارابطددا بعددا األ بددار بنةامددة حفدديت التكددريم لددبعا اليددفراء ال د يد انتهددا مدددا
عملهم .
 اعفيددف عيةددات التعددا ل الثقددايف العلمددي بددا البلددديد يف رطددار دعددم عيةددات التعددا ل
الثقايف العلمي با البلديد كشفا ا ضاما االاصالية للبعثة الدبلوماسدية الكويتيدة
لدى أسرتاليا عرب موةع اويرت عد التوج إلبدراز عيةدات التعدا ل علدى ا يدتويا الثقدايف
العلمددي حيددث حددر اعيددا الرمسددي للبعثددة علددى انددا ا األ بددار ا رابطددة بالتعددا ل
ا شرتك أ اوةيدع االافاةدات العلميدة نقدل اخلدربات بدا اجلدانبا علدى سدبيل ا ثداا
ارابطددا بعددا األ بددار باإلشددارا ر مراسددم التوةيددع علددى م د كرا افدداهم بددا معهددد
الكويا لأل اث العلمية مع منرمة الكومنولث العلمية الصناعية يف أسرتاليا.
بشكل عام ككد القوا رل العديد مد العوامل الثقافية اليياسية االجتماعية لكل مدد
ا ملكة العربية اليعودية د لة أسرتاليا شكلا اليياق العام احملدد لطبيعة أهدداع البعثدة
الدبلوماسية الكويتية يف كلتا الد لتا كما هدرت عدرب موةدع ادويرت ففدي حدا ارابطدا
الد األهددداع يف ا ملكددة العربيددة اليددعودية بدددعم عيةددات التعددا ل بددا البلددديد التعكيددد
علدددى معددداني األ دددوا التضدددامد الثقافدددة ا شدددرتكة كدد ل اعدددر علدددى ربدددراز معددداني
التضددامد يف أ ةددات األزمددات كتل د ال د اعرض دا ددا ا ملكددة مددد اسددتهداع ا يليشدديات
اعو يددة ندداطق حد ديددة يف ا ملكددة ه د ا باإلضددافة ر أل ال د االاصدداالت اعدددت قددرد
االاصاالت الرمسية اعتمدت علدى ل دة عاطفيدة ادربز القواسدم ا شدرتكة بدا البلدديد علدى
اجلانددب ا ددر اايددما ااصدداالت البعثددة الدبلوماسددية الكويتيددة يف د لددة أسددرتاليا عددرب اددويرت
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بالصب ة الرمسية بشكل كبي ةد ااضو الد مدد ديا انتشدار األ بدار الرمسيدة ا تعلقدة
ب الشدددعل الدبلوماسدددي كد د ل اةتصدددرت هد د ه االاصددداالت يف أغلبهدددا علدددى التواصدددل مدددع
اجلمهور الكوي مد ا قيما يف أسرتاليا د ل ألا لة خماطبدة الدرأ العدام األسدرتالي أ
التعبي عد صورا الكويا ةيمها لدى اجلمهور يف د لة أسرتاليا .
التيدددداؤا الثدددداني :مددددا االسددددرتاايهيات االاصددددالية األكثددددر بددددر زا يف ااصدددداالت البعثددددات
الدبلوماسية الكويتية يف كل مد أسرتاليا ا ملكة العربية اليعودية عرب موةع اويرت ؟
دددا ا الباحدددث مدددد ددديا اإلجابدددة علدددى هد د ا التيددداؤا الدددربط بدددا االسدددرتاايهيات
ا مارسات االاصالية للبعثة الدبلوماسية الكويتية يف الد لتا ألل الدراسة للكشف عدد
االسرتاايهيات االاصالية الد يدتم او يفهدا يف خماطبدة اجلمداهي هدي أربدع اسدرتاايهيات
اسدددرتاايهية بنددداء اإلمجدددا
أساسدددية اسدددرتاايهية اإلعددديم اسدددرتاايهية اإلةندددا
ك ل اسرتاايهية اعوار .
ةد كشدفا نتدائس الدراسدة الت ليليدة عدد عددا نقداط ييتعرضدها الباحدث بالتفصديل علدى
الن و التالي:
 .1االسرتاايهيات االاصالية األكثر بر زا يف ااصاالت البعثة الدبلوماسدية الكويتيدة يف
ا ملكة العربية اليعودية عرب اويرت :
رجا الدراسة الت ليلية بالعديد مد النتائس ا ؤشرات على الن و التالي:
فتهدا البعثدة
 بر ز اسرتاايهية بناء اإلمجا كعكثر االسدرتاايهيات االاصدالية الد
الدبلوماسية الكويتية لدى ا ملكة العربية اليعودية عرب حيدابها الرمسدي علدى موةدع
اويرت ةد هر ال مد يا الرتكيف على القيم اإلنيدانية ا شدرتكة الد ال يوجدد
دديع عليهددا بددا البلددديد كدد ل مت الرتكيددف علددى العديددد مددد ا بددادا القدديم
كالعدالة اعرية الدكقراطية كما بدرزت هد ه االسدرتاايهية مدد ديا التعكيدد
علددى ةدديم التيددامو احملبددة اليدديم ال د دمددع أبندداء الشددعبا ةياداهمددا يف ه د ا
اإلطار برزت العديد مد التدد ينات ا رابطدة بدا راكف الد انشدر التيدامو كمركدفل
اعتداال ال أبرزت الصف ة الرمسية د ره يف نشر ةيم احملبة الوسطية يف ا ملكدة
مع اإلشادا به ه التهربة الرائدا  .كما ارابطا ااصاالت البعثة الدبلوماسية الكويتية
لدددى ا ملكددة العربيددة اليددعودية بددالتعبي عددد التضددامد ا يدداندا وةددف ا ملكددة مددد
ههمات ا يليشيات اعو ية .
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فتهدا ااصداالت البعثدة
 شكلا اسدرتاايهية اعدوار رحددى أهدم االسدرتاايهيات الد
الدبلوماسددية الكويتيددة لدددى ا ملكددة العربيددة اليددعودية عددرب موةعهددا علددى اددويرت ةددد
بددرزت ه د ه االسددرتاايهية مددد دديا التفاعددل ا يددتمر علددى الصددف ة مددد دديا ابددادا
التهدداني مشدداركة مقدداطع الفيددديو الد اوضددو االحتفدداالت ا شددرتكة بددا مددواطين
البلديد ك ل اعوار ا يتمر ال ى يقوم بد ا يدؤ لول مدع ميدتخدمي الصدف ة
يف نفددب اإلطددار أبددرزت ااصدداالت البعثددة الدبلوماسددية الكويتيددة لدددى ا ملكددة عددرب
حيدددابها علدددى ادددويرت العديدددد مدددد القواسدددم ا شدددرتكة علدددى ميدددتوى الل دددة االحتفددداا
با ناسبات ا شرتكة كعيد الفطر عيد األض ى ك ل االحتفداا بداليوم الدوطين
للمملكة .
هدددرت اسدددرتاايهية اإلعددديم لكدددد بشدددكل ضدددعيف اةتصدددر االعتمددداد علدددى هدد ه

االسددرتاايهية يف اإلعدديم ركددة اددنقيت اليددفراء أ ايددليم أ راق اعتمددادهم علددى
سددبيل ا ثدداا اإلشددارا ر ايددلم مسددو أمددي د لددة الكويددا الشدديخ صددباو األمحددد أ راق
اعتمددداد سدددفي دددادم اعدددرما الشدددريفا لددددى الكويدددا األمدددي سدددلطال بدددد سدددعد
ك ل نشر بعا ا علومات ا رابطة بعضوية الكويا يف قلب األمد دا عندوالل
اعرفوا على ا علومات األساسية عد عضوية د لة الكويا يف قلب األمدل .
 كانا اسرتاايهية اإلةنا هي أةل االسرتاايهيات هورا استخداما ككد ررجدا
ه ا األمر ر بدر ز العديدد مدد القواسدم ا شدرتكة علدى ميدتوى الل دة ا واةدف الد
ةدد اسدتخدما
مثلا بيئة ااصالية ايود فيها ل ة اعدوار أكثدر مدد ألا لدة اإلةندا
ه ه االسرتاايهية على نطداق ضديق مثدل ألا لدة اإلةندا باالشدرتاك يف بعدا اعمديت
التطوعية كتل اعملة ال نرمتها سدفارا د لدة الكويدا لددى ا ملكدة للتدرب بالددم
ا عنوال ل محلة معكم للترب بالدمل لدعم جنود ا ملكة البواسدل باعدد اجلندوبي
.
 .2االسددرتاايهيات االاصددالية األكثددر بددر زا يف ااصدداالت البعثددة الدبلوماسددية الكويتيددة يف
د لة أسرتاليا عرب اويرت:
كشفا نتائس الدراسة الكيفية عد عدا نقاط يشي رليها الباحث على الن و التالي :
 برزت اسرتاايهية اإلعيم كعكثر االسرتاايهيات االاصالية او يفا مد جانب البعثة
الدبلوماسدددية الكويتيدددة يف أسدددرتاليا رل كدددال اجلمهدددور الكدددوي مدددد الطدددي
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ا ددواطنا الكددويتيا ا قدديما يف أسددرتاليا هددم اجلمهددور األساسددي ا يددتهدع لدديب
أفراد د لة أسرتاليا ةد ااضو ال مد ديا بعدديد أساسديا همدا الل دة ا يدتخدمة
هي الل ة العربيدة الد يت ددث بهدا مواطندو الكويدا كد ل طبيعدة ا وضدوعات
ألددل التنددا ا حيددث ارابطددا ا علومددات بقضددايا انويهددات خت د مددواطين الكويددا
مد أبرز ه ه ا علومات بعا التنويهات عد مواعيد أداء اخلدمة العيكرية الكويتية
بعا الت يرات مد سوء اعالة اجلوية ضدر را ادو ي اعد ر يف
للطي الشبا
بعا الواليات ك ل انا ا بعا األ بار عد زيارا فود كويتية لد لة أسدرتاليا
رل كانا ا يحرة األبرز هي أل االاصاا كال يف اداه احد مد ميدؤ لي اليدفارا
ر ا واطنا د ل افاعل اضو مد جانب ا واطنا  .مد م ككدد القدوا رل خماطبدة
الددرأ العددام االسددرتالي رعيمد بطبيعددة قافددة د لددة الكويددا ةيمهددا مواةفهددا غددا
بشكل مل و يف ااصاالت البعثة الدبلوماسية الكويتية لدى د لة أسدرتاليا عدرب ادويرت
اةتصر األمر على نشر األ بار الرمسية أ التنويهات ال خت ا واطد الكوي .
هددرت اسددرتاايهية اعددوار يف أضدديق اعددد د حيددث أبددرز اعيددا الرمسددي للبعثددة

الدبلوماسية الكويتيدة بعدا ا بدادرات الد اهددع ر بنداء اعدوار بدا البلدديد رل
كددال اعددوار يتيددم بالصددب ة الرمسيددة علددى ميددتوى ا يددؤ لا لدديب علددى ميددتوى
ا واطنا مد األمثلة على ال ربدراز جهدود ا يتشدار ألمدد العريفدال بدالتوةيع علدى
م كرا افداهم بدا معهدد الكويدا لأل داث العلميدة مدع منرمدة الكومنولدث العلميدة
الصناعية يف أسرتاليا.
 على اجلانب ا ر كشفا نتائس الدراسدة الت ليليدة عدد غيدا كدل مدد اسدرتاايهات
اإلةنا اسرتاايهية بنداء اإلمجدا عدد االسدرتاايهيات االاصدالية الد او فهدا البعثدة
الدبلوماسددية الكويتيددة عددرب موةعهددا علددى اددويرت حيددث ارهددر أ مواةددف أ ةضددايا
ألددل دديع كمددا اعددرب ا ضدداما االاصددالية علددى الصددف ة عددد أ ألددا ا لبندداء
االمجا بشعل ةضايا أ اوجهات مشدرتكة اةتصدر األمدر فقدط علدى اإلشدادا بعمدق
مدل هد ه النتيهدة
العيةات با الطرفا التعكيد على التعا ل يف بعدا ا لفدات
داللة اضد ة علدى عددم او يدف اعيدا الرمسدي للبعثدة الدبلوماسدية الكويتيدة لددى
د لدة أسدرتاليا يف اإلشدارا ر القديم ا شدرتكة ا بدادا الد اتبناهدا الدد لتال كمددا
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اةتصر األمر على خماطبة اجلمهدور الكدوي د ل ألا لدة خماطبدة اجلهدور األسدرتالي
التع ي علي .
بشكل عام ككد القوا رل ا تيع طبيعة ا دت يات الثقافيدة االجتماعيدة بدا الدد لتا(
ا ملكددة العربيددة اليددعودية د لددة أسددرتاليا) نددتس عن د ا ددتيع االسددرتاايهيات االاصددالية
فتها البعثة الدبلوماسية الكويتية عرب حيابها علدى موةدع ادويرت يف الدد لتا ففدي
ال
حددا شددكل التقددار بددا د لددة الكويددا ا ملكددة العربيددة اليددعودية علددى ميددتوى الل ددة
ا واةف فرصة لرب ز اسرتاايهية بناء اإلمجدا كدعكثر االسدرتاايهيات االاصدالية او يفدا
ارهددر هدد ه
مددد جانددب البعثددة الدبلوماسددية الكويتيددة يف ا ملكددة العربيددة اليددعودية
االسددرتاايهية يف ااصدداالت البعثددة الدبلوماسددية الكويتيددة يف أسددرتاليا علددى اجلانددب ا ددر
فتهددددا البعثددددة
بددددرزت اسددددرتاايهية اإلعدددديم كددددعكثر االسددددرتاايهيات االاصددددالية الددد
الدبلوماسية الكويتيدة لددى أسدرتاليا عدرب موةعهدا علدى ادويرت رل اةتصدر األمدر علدى نشدر
األ بار الرمسية ال خت مواطين الكويا د ل ألا لة خماطبة الرأ العام االسرتالي .
التياؤا الثالث :ر أ مدى اعد ااصاالت البعثة الكويتية يف كل مد أسدرتاليا ا ملكدة
العربية اليعودية عرب موةع اويرت ااصاالت اات اداها؟
حا ا الباحث مد يا ه ا التياؤا الكشف عد مدى اوفي ااصاالت البعثة الدبلوماسدية
الكويتيدة يف كدل مدد ا ملكددة العربيدة اليدعودية د لدة أسددرتاليا منصدات حدرا لل دوار مددع
ددم صددورا الد لدة يددعم مسعتهدا ةددد
ا دواطنا بهددع قيدق التفدداهم التوافدق الد
رجا الدراسة الت ليلية بعدا نتائس ككد اإلشارا رليها مد يا النقطتا التاليتا:
 .1ر أ مدى اعد ااصاالت البعثة الكويتية يف ا ملكة العربية اليعودية عدرب موةدع ادويرت
ااصاالت اات اداها؟
ك شدددفا نتدددائس الدراسدددة الت ليليدددة عدددد ارابددداط األنشدددطة االاصدددالية للبعثدددة الدبلوماسدددية
الكويتية يف ا ملكة العربية اليعودية عرب اويرت باالاصاا يف اداه احدد بشدكل أساسدي
ةد ااضو ال مد يا عدا ممارسات رصدها الباحث هي :
 أل كافدة ا ددواد اإلعيميددة مددد اددد ينات مقدداطع فيددديو صددور يددتم نشددرها مددد دديا
يل ظ الباحث جود أ
اعيا الرمسي للبعثة الدبلوماسية أ يف اداه احد
مواد رعيمية ةام ا يتخدمول بنشرها حيث ارابط ال األمدر خباصدية اقنيدة هدي

استخدام البعثات الكويتية لشبكات التواصل االجتماعي يف الدبلوماسية
العامة مع اجلمهور

عددم رااحدة الفرصدة للميدتخدما مدد نشدر أ مدواد علدى الصدف ة ككدنهم فقددط
بعا ا واد ا وجودا .
رعادا نشر
 يف نفب اإلطار كشفا نتدائس الدراسدة الت ليليدة عدد ضدعف حهدم التفاعدل ا درابط
بدالتعليق علدى هد ه ا دواد اإلعيميدة سدواء مدد حيدث اإلعهدا بهدا أ رعدادا نشدرها أ
التعليق عليها مدع ميحردة أل التدد ينات الد عدربت عدد اضدامد د لدة الكويدا مدع
ا ملكددة العربيددة اليددعودية يف مواجهددة ميليشدديات اعددو ي ةددد حريددا بددععلى نيددبة
افاعل مقارنة بالتد ينات ال ارابطا بنشر انويهات أ أ بار عد اولي بعا اليفراء
أ انتهاء مدا عملهم .
 ضدددعف حهدددم االستفيدددارات التيددداؤالت الد د يطرحهدددا ا يدددتخدمول علدددى حيدددا
اليفارا الرمسي على موةع اويرت ك ل عدم ةيام ميدؤ لي االاصداا بالتفاعدل مدع
ا واطنا مد يا التعليق على آرائهم اعليقدااهم حيدث ارابطدا التعليقدات بشدكل
يل ظ الباحث أ افاعل مد جانب ميؤ لي االاصاا.
أساسي با واطنا
 .2ر أ مددى اعدد ااصداالت البعثدة الكويتيدة يف د لدة أسدرتاليا عددرب موةدع ادويرت ااصدداالت
اات اداها ؟
ارابطدددا األنشدددطة االاصدددالية للبعثدددة الدبلوماسدددية الكويتيدددة يف د لدددة أسدددرتاليا عدددرب ادددويرت
باالاصددداا يف ادددداه احدددد أيضدددا حيدددث الحدددظ الباحدددث ا فددداض نيدددبة التفاعدددل علدددى
الصف ة مد م اعرب ا ضاما االاصالية على الصف ة عد االاصاا يف ادداها ةدد
ااضو ال مد يا عدا ممارسات رصدها الباحث هي :
 أل كافة التد ينات مقداطع الفيدديو التنويهدات الصدور مت نشدرها بواسدطة اعيدا
يقددم ا يددتخدمول بنشددر أ اددد ينات أ
الرمسددي للبعثددة الدبلوماسددية الكويتيددة
صور أ مقاطع فيديو على الصف ة ر ا ارابط الد أيضدا خباصدية اقنيدة ال ايدمو
مددل مؤشدرا علددى
للميدتخدما بنشدر مضدداما علدى اعيددا الرمسدي رال أل الد
بر ز االاصاا يف اداه احد مد ميدؤ لي االاصداا يف البعثدة الدبلوماسدية ر مدواطين
د لددة الكويددا ه د ا مددع التعكيددد علددى عدددم خماطبددة الددرأ العددام األسددرتالي بددع
مضدداما ااصددالية اةتصددار التددد ينات الصددور ا نشددورا علددى مددواطين الكويددا مددد
ا قيما أ الدارسا يف أسرتاليا.
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 اال فدداض ا ل ددو يف حهددم التفاعددل علددى الصددف ة الرمسيددة حيددث الحددظ الباحددث
ا فاض نيبة ا يتخدما ال يد ةاموا بتيهيل اإلعها علدى التدد ينات أ التعليدق
عليها أ رعادا نشرها حتى فيما يتعلدق بالتدد ينات الد ختصدهم بشدكل مباشدر
كمددا يل ددظ الباحددث ةيددام ميددؤ لي االاصدداا بالتفاعددل مددع ا يددتخدما التواصددل
معهددم علددى الددرغم مددد اابددا سياسددة النشددر ا يددتمر أل ميددتهدات رال أل حهددم
التفاعددل كددال ضددعيفا جدددا مقارنددة بالتفاعددل علددى اعيددا الرمسددي لليددفارا يف
ا ملكة العربية اليعودية.
 سيطرت الصب ة الرمسية علدى األنشدطة االاصدالية الد يقدوم بهدا ميدؤ لو االاصداا يف
البعثة الدبلوماسدية الكويتيدة لددى أسدرتاليا حيدث رل كافدة التدد ينات أ الصدور أ
احملتويات ال يتم رعادا نشرها مد جانب ميؤ لي االاصاا ككد اصنيفها على أنهدا
رمسيددة ختد ا يددؤ لا يف البعثددة الدبلوماسددية مددد حيددث أنشددطتهم مقددابلتهم مددع
ا يددؤ لا يف اجلانددب األسددرتالي أ بعددا ا راسددم الرب اوكوليددة أ بعددا األ بددار
الرمسية ا تعلقة بد لدة الكويدا سدواء مدد كالدة األنبداء الكويتيدة ل كوندال أ مدد
يل دظ الباحدث جدود مضداما ااصدالية اتعلدق باأل بدار
بعا الص ف الرمسيدة
غددي الرمسيددة ال د خت د ا ددواطنا أ بشددكل أدق هددرت ه د ه األ بددار بشددكل
ضعيف جدا على فرتات متباعدا .
التياؤا الرابع :ما التطبيقات األكثر او يفا يف التواصدل مدع اجلمداهي مدد ديا اعيدا
الرمسي ليفارا د لة الكويا يف كل مد أسرتاليا ا ملكة العربية اليعودية ( التدد ينات
رعادا التد ينات اإلشارات ا اشتاق) .
يف رطار اإلجابة على ه ا التياؤا رجا الدراسة الت ليلية بعدا مؤشرات ككد رصددها
على الن و التالي:
 .1التطبيقات األكثر او يفا يف التواصل مع اجلماهي مد يا اعيدا الرمسدي ليدفارا
د لة الكويا يف ا ملكة العربية اليعودية .
ل جدداءت كددع ر التطبيقددات
 كشددفا نتددائس الدراسددة الت ليليددة أل ل التددد ينات
او يفددا مددد جانددب ميددؤ لي االاصدداا يف اليددفارا للتواصددل مددع اجلمدداهي ا يددتهدفة
حيث اعددت ه ه التد ينات انوعا يف مضامينها ارابط أغلبها بتصر ات اليدفي
اعددالي أ اليددابق ك د ل البيانددات الص د فية الرمسيددة ا رابطددة بددوزارا اخلارجيددة
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كتلدد الدد أداندددا فيهدددا الكويدددا بشدددكل رمسدددي عدددرب بيدددال لدددوزارا اخلارجيدددة
ا همات ال اعرضا ا ا ملكة مد جانب ميليشيات اعدو ي كمدا ارابطدا بعدا
التد ينات بتهنئت ا يؤ لا يف ا ملكة ناسبة األعياد الرمسية جناو موسم اعس.
يف ا رابددة الثانيددة مددد حيددث االسددتخدام
 جدداءت لرعددادا نشددر التددد يناتل
حيث حر اعيا الرمسي ليفارا الكويا يف ا ملكة على رعادا نشر العديد مدد
األ بار التد ينات كال أبرزها ال ا رابطة بوكالة األنبداء الكويتيدة ل كوندال
اصددة ال د التددد ينات ا رابطددة بدددعم ا يددؤ لا يف د لددة الكويددا وةددف ا ملكددة
العربية الشقيقة يف مواجهدة ميليشديات اعدو ي حيدث كاندا هد ه التد يندة هدي األبدرز
على ميتوى رعادا النشر يف نفدب اإلطدار حدر ميدؤ لو االاصداا علدى رعدادا نشدر
كافة األ بار ا رابطة بد لة الكويا كانا أغلبها أ بار رمسية اتعلدق باالحتفداا
باليوم الدوطين أ اسدتعراض كلمدة حضدرا صداحب اليدمو أمدي الدبيد الشديخ صدباو
األمحد اجلابر الصباو حفر اهلل رعاه يف الد را الد  29ؤ ر القمة العربية.
جدداء يف ا رابددة الثالثددة مددد
 كشددفا نتددائس الدراسددة الت ليليددة أل ا اشددتاق
حيث التطبيقات ا يتخدمة عرب اعيا الرمسدي ليدفارا د لدة الكويدا عدرب ادويرت
ارابطا ا اشتقات بالعديد مد الكلمات اجلمل القصيا الد مت الرتكيدف عليهدا
كال أبرزهدا مسدو أمدي د لدة الكويدا الشديخ صدباو األمحدد حيدث ارادبط اسدم
مسددو األمددي بعمددل هاشددتاق يف األ بددار ا ناسددبات ال د يكددول حاضددرا فيهددا أ يف
األ بددار ا تعلقددة بيددموه كد ل بعددا ا اشددتاةات الد اصددف مثددل ةائددد حكدديم
شدددعب يف يف نفدددب اإلطدددار جددداءت د لدددة الكويدددا لت تدددل مرابدددة متقدمدددة يف
ا اشدددتاةات الد د مت او يفهدددا حيدددث حدددر ميدددؤ لي االاصددداا يف اليدددفارا علدددى
اسدتخدام كلمدة الكويدا أ د لدة الكويدا يف رطددار هاشدتاق ةدد اكدرر الد األمددر
يف بعدا األحيدال ارادبط ا اشدتاق بكلمدة هندا الكويدا مدد
بشكل أللو
ا اشتاةات ال برزت أيضا ا اشتاق ال ركف علدى مركدف اعتدداا يف ا ملكدة
العربية اليعودية .
كاندددا أةدددل التطبيقدددات
 علدددى اجلاندددب ا دددر ااضدددو أل اإلشدددارات
استخداما عرب اعيا الرمسي ليفارا الكويا يف ا ملكدة ةدد مت او يفهدا علدى
نطاق ضيق جدا على فرتات متباعدا كانا أبرز اإلشارات مرابطة بوكالة األنباء
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الكويتية ل كونال حيث مت اإلشارا رليها يف بعا األ بار ا تعلقدة بالكويدا مدد
م ضع رابط الوكالة مد يا افعيل يف أسفل اخلرب د يريد الرجو للخرب األصدلي
يف بعا األحيال كال يتم اإلشارا ر اعيا الرمسي ليفارا د لة الكويا على
اددويرت ال د يف حالددة جددود بعددا األ بددار مددد جهددات أ ددرى اشدديد بددد ر اليددفارا
جهودها ا ميدفا يف هد ه اعالدة كدال اعيدا الرمسدي يدعاي ميدبوةا بعيمدة @
ل شارا ر ا كال .
 .2التطبيقددات ا ألكثددر او يفددا يف التواصددل مددع اجلمدداهي مددد دديا اعيددا الرمسددي
ليفارا د لة الكويا يف د لة أسرتاليا.
ك شددفا نتددائس الدراسددة الت ليليددة عددد ا فدداض نيددبة افاعددل ا يددتخدما علددى اعيددا
الرمسي لد لة الكويا يف أسرتاليا ك ل ضعف اسدتخدام التطبيقدات ا ختلفدة مقارندة
باعيددا الرمسددي ليددفارا د لددة الكويددا يف ا ملكددة العربيددة اليددعودية ةددد رجددا
الدراسة بالعديد مد ا ؤشرات ال ككد انا ا على الن و التالي:
ل يف ا رابة األ مد حيث التطبيقدات األكثدر اسدتخداما
 جاءت لالتد ينات
مددد جانددب ميددؤ لي االاصدداا يف اليددفارا ارابطددا أغلددب هد ه التددد ينات بالتنويهددات
ال نشرها اعيا اتندا ا مواعيدد أداء اخلدمدة الوطنيدة العيدكرية بالنيدبة ألبنداء
الكويدددا ا قددديما أ ا بعدددو ا لددددى أسدددرتاليا كد د ل بعدددا التدددد ينات ا رابطدددة
بالت ير مدد حالدة الطقدب مدع اقدديم رةدم هدااف الطدوارا اخلدا باليدفارا يف حالدة
طلب ا ياعدا ك ل اعلقا بعا التد ينات باأل بار الرمسية اخلاصة بانتهاء مددا
عمل بعا اليفراء أ اقديم سفراء جدد أل راق اعتمادهم .
لا رابة الثانية مد حيدث االسدتخدام حيدث بدرزت العديدد
 احتل لا اشتاق
مددد ا اشددتاةات علددى حيددا اليددفارا الرمسددي عددرب اددويرت مددد أبددرز الكلمددات ال د
هدددرت يف رطدددار ا اشدددتاق الكويدددا أ د لدددة الكويدددا حيدددث حدددر ميدددؤ لو
االاصاا يف اليفارا على افعيل كلمة الكويدا أ د لدة الكويدا يف أغلدب األ بدار أ
ا وضوعات ال ارابط بها يف نفب اإلطار هرت د لة أسدرتاليا بشدكل اضدو يف
ا اشتاةات ال مت او يفها مد ةبل ميؤ لي االاصاا يف اليفارا يف بعا األحيدال
كال يتم الرتكيف على العاصمة األسرتالية كانربا استخدامها يف رطار هاشدتاق
حيث اتواجد اليفارا الكويتية يف العاصمة كدانربا مدد دم يف األ بدار ا ناسدبات
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ا ختلفة اخلاصة باليدفارا كدال يدتم الرتكيدف علدى العاصدمة عمدل هاشدتاق للعاصدمة
كانربا .
ل ا رابدددة الثالثدددة مدددد حيدددث التطبيقدددات
 احتلدددا ل رعدددادا نشدددر التدددد ينات
ا يتخدمة عدرب اعيدا الرمسدي ليدفارا د لدة الكويدا يف أسدرتاليا اعلقدا بعدا
ه ه التد ينات ال مت رعدادا نشدرها بنشدادا بعدا ا يدؤ لا يف د لدة أسدرتاليا وهدود
سفارا د لة الكويا أ اليفي يف دمة دعم العيةات الطيبة با البلدديد مدد دم
كال اعيا الرمسي يعيد نشر ه ه اإلشدادات كد ل حدر اعيدا الرمسدي
لليدفارا علدى رعدادا نشدر بعدا التددد ينات اخلاصدة بوكالدة األنبداء الكويتيدة الد
انا لا ارب الكويا لصاحل بعا اجلهات ا يدعم صورا د لة الكويا مثل رعادا
نشر اخلرب ال يقدوال الكويدا اتدرب بنصدف مليدول د الر ميداعدا رغا يدة جلمهوريدة
فانوااو ك ل بعا األ بار ا رابطة بتبادا زيارا الوفود اإلعيمية الصد فية بدا
البلديد .
كاندددا أةدددل التطبيقدددات
 علدددى اجلاندددب ا دددر ااضدددو أل اإلشدددارات
استخداما عرب اعيا الرمسي ليفارا الكويا يف د لدة أسدرتاليا ةدد مت او يفهدا
علددى نطدداق ضدديق جدددا علددى فددرتات متباعدددا أيضددا كانددا أبددرز اإلشددارات مرابطددة
بوكالة األنباء الكويتية ل كوندال حيدث مت اإلشدارا رليهدا يف بعدا األ بدار ا تعلقدة
بالكويا ال إلحالدة ا يدتخدما ر مصددر األ بدار األصدلي مدد األمثلدة علدى
ال اإلشارا ر كالة األنباء الكويتية يف اخلرب الد جداء بعندوال ل أمدا عدام األمدم
ا ت دا يشديد يف ااصداا مدع زيدر اخلارجيدة الكدوي بدد ر الكويدا يف حفدظ األمدد
اليلم الد ليال.
امنا :نتائس الدراسة الكيفية
يقددوم الباحددث باسددتعراض نتددائس الدراسددة الكيفيددة الدد ةددام بنجرائهددا
اياؤالت الدراسة الكيفية على الن و التالي:

الدد يف رطددار

ا لتياؤا األ ا :ما مفهوم الدبلوماسية العامدة كمدا يدركد ميدؤ لو االاصداا العيةدات
العامة يف زارا اخلارجية الكويتية؟
كشددفا نتددائس الدراسددة الكيفيددة عددد ارابددداط مفهددوم الدبلوماسددية العامددة
لدى ميؤ لي االاصاا بوزارا اخلارجية الكويتية بالقددرا علدى التعامدل مدع
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ا ار ا رتابة عد ا واةدف العامدة حدوا اليياسدة اخلارجيدة الكويتيدة انفيد ها حيدث رنهدا
بالصدورا
هدي األ داا الد مدد ي دا ككدد او يدف عناصدر القدوا الناعمدة
الص ي ة ا ؤ را كما يرابط ه ا ا فهوم بالد ر ال اقوم ب د لدة الكويدا كوسديط
يف كثي مد ا واةف الد لية اإلةليمية ةد أدى ه ا األمر ر بناء دبلوماسية عامة ناعمة
اصة بد لة الكويا يفها عد غيها مد الد ا.
كمددا يشددي مفهددوم الدبلوماسددية العامددة ر ل اعفددا علددى عيةددات ممتددازا أ ويددة مددع د ا
العا أمجع يف رطار اعر على دعم صورا د لة الكويا العيةدات الطيبدة مدع كافدة
الد ال.
علدى اجلاندب ا ددر فدنل الدبلوماسددية العامدة التقليديددة خمتلفدة عددد الدبلوماسدية يف الوةددا
اعاضددر يتضددو ال د مددد دديا ل ددة اخلطددا فقددد اسددتخدما د لددة الكويددا ةدددكا
الددربامس اإلااعيددة الصد ف ا دديت الفيددارات الرمسيددة أمددا يف الوةددا اعاضددر فقددد
ددددا زت الطدددابع التقليدددد مدددد ددديا الرتكيدددف علدددى القددديم اليياسدددية حقدددوق اإلنيدددال
ا ناسبات الوطنية الثقافية بالطريقة ال جعلا منها أكثر فعاليدة علدى ا يدتوى احمللدي
اإلةليمي الد لي.
ه ا ر جانب أل الدبلوماسية العامة ا أد ات خمتلفة
بشكل غي مباشر ه ا هو مفهوم القوا الناعمة.

ايتطيع التع ي على صدانع القدرار

كما أ ضو ا ب و دال أل الدبلوماسدية التقليديدة اقدوم علدى فكدرا لالتفدا ضل يف حدا أل
الدبلوماسددية العامددة اعتمددد أكثددر علددى مفهددوم ل اإلةنددا ل هنددا يددربز الفددرق بددا اجلهددود
الرمسيدة غدي الرمسيددة يف قيدق أهددداع زارا اخلارجيدة الكويتيدة .لكددد بشدكل عددام
الدبلوماسية العامة جفء ال يتهفأ مد الدبلوماسية التقليدية لوزارا اخلارجية الكويتية.
فيما يتعلق بدعبرز األنشدطة الد
ضمد رطار الدبلوماسية العامة
مددد دديا ا يدداعدات القددر
ا ؤسيات الصناديق التنموية

اقدوم بهدا زارا اخلارجيدة الكويتيدة ككدد اعتبارهدا
فتعاي جهود الصند ق الكوي للتنمية االةتصادية العربيدة
ض ا ددنو فقددد اسددتفادت منهددا حددوالي  200د لددة عشددرات
من نشعاها ةبل نصف ةرل.

باإلضافة ر ال مارسدا الدبلوماسدية العامدة الكويتيدة د را مل و دا يف قيدق اليدلم
التفدداهم بددا العديددد مددد الددد ا العربيددة ه د ا ر جانددب الرت يددس لصددورا د لددة الكويددا
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الداعمددة لليددلم األمددد علددى ا يددتوى الددد لي
الوةائيةل.

هددو مددا ككددد ايددميت بددد ل الدبلوماسددية

دا د ر فعداا يف اوطيدد
ار البعثات الدبلوماسية الكويتيدة العديدد مدد األنشدطة الد
ةد ااضو ال مد يا عدد األصوات الد مت
العيةات با د لة الكويا د ا العا
من ها لد لة الكويا يف انتخابدات قلدب األمدد صدوا د لدة الكويدا علدى  188صدواا
بالتالي فوزها قعد غي دائم هلب األمد .
التياؤا الثاني :ما حد د العيةة با مفهدومي العيةدات العامدة الدبلوماسدية العامدة مدد
جهة نرر ميؤ لي العيةا ت العامة االاصاا بوزارا اخلارجية الكويتية ؟
ارابط مفهوم العيةات العامة لدى ميؤ لي االاصاا بوزارا اخلارجيدة الكويتيدة بكونهدا ل
فد ردارا االاصاا العيةات با د لة الكويا غيهدا مدد الدد ا ل مدد دم ادرابط مهدام
العيةددات العامددة علددى ا يددتوى الددد لي بالقدددرا علددى ردارا صددورا عيةددات د لددة الكويددا
بالددد ا األ ددرى بشددكل ندداجو ألل الدبلوماسددية اقددوم علددى اإلعدديم العيةددات العامددة
فالعيةات العامة الص ي ة اعد أرةى مرااب الدبلوماسية.
ه ا ر جانب التواصل مع اجلمهور اخلارجي رعيم بكل جديد ك ل ا يداهمة يف
بناء صورا د لة الكويا اإلةابية ختلف األد ات ال ككد االعتماد عليها.
يرابط مفهوم الدبلوماسية العامة بشكل أساسي بشعو الد ا األ رى أ ما ككدد أل
سددائل اإلعدديم
نطلددق علي د لالددرأ العددام يف الددد ا األ ددرىل هددو رجددل الشددار العدداد
العادية د ل النرر ر ا يؤ لا الرمسيا ه ا هو اال تيع يف ا فهوما.
ادرابط يفددة العيةددات العامددة بشددكل أساسدي بالقدددرا علددى رعطدداء اجلمهددور احمللددي أ
الددد لي أكددرب ةدددر مددد ا علومددات الص د ي ة ال د ادددعم صددورا د لددة الكويددا بشددكل
أساسددي ه د ه الصددورا ةائمددة علددى التواصددل ا يددتمر بددا ا يددؤ لا ا ددواطنا لت قيددق
التفدداهم ا تبددادا  .ختاطددب ردارا العيةددات العامددة بددوزارا اخلارجيددة الكويتيددة نددوعا مددد
اجلمهور بشكل أساسي اجلمهدور الددا لي مدد ا دواطنا ا قديما اجلمهدور اخلدارجي
مد شعو الد ا األ رى .
على اجلاندب ا در أ ضد ا نتدائس الدراسدة جدود عيةدة بدا مفهدومي العيةدات العامدة
الدبلوماسية العامة ال مد جهة نردر ميدؤ لي االاصداا بدوزارا اخلارجيدة الكويتيدة
حيددث ااضددو جددود اشدداب علددى ميددتوى كددل مددد األد ار الو ددائف احملددددا كدد ل
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األهدددداع اااهدددا اجلمددداهي ا يدددتهدفة القدددائما باالاصددداا رل كاندددا الوسدددائل
ا يددتخدمة لت قيددق األهددداع خمتلفددة ر حددد مددا ارددل مفددردات مثددل الصددورا الطيبددة
الرأ العدام اإلةدابي اليدمعة اجليددا التفداهم كيدب التعييدد التعداطف كد ل
مواجهة األزمات احملتملة هي مفاهيم مشرتكة با كل مد العيةدات العامدة الدبلوماسدية
العامة بشكل أساسي .
يتضددو التشدداب بددا ا فهددوما بشددكل أساسددي يف كونهمددا يقومددال بددد ر الوسدديط بددا
ا يدؤ لا اجلمداهي مدد دم يدرابط النهداو بالقددرا علدى لدق حالدة افداهم انداغم بددا
ر على لدق ةندوات حدوار ميدتمرا
األطراع ا ختلفة لدعم صورا الد لة اإلةابية ال
مع كل مد سائل اإلعيم ا نرمات اجلماهي.
فقا فهوم الدبلوماسية الوةائية فنل كي مد الدبلوماسية العامة التقليديدة اهددفال ر
دعم صورا الد لة اوضديو موةفهدا مدد األحدداث ا ختلفدة هد ا ر جاندب اوضديو جهدات
نرر الد لة يف حالة حد ث أزمات على ا يتوى اإلةليمي أ الد لي.
التيدداؤا الثالددث :ر أ مدددى اعتمددد زارا اخلارجيددة الكوي تيددة علددى مواةددع التواصددل
االجتماعي كعد ات لت قيق أهداع الدبلوماسية العامة؟
يف ل ةدوا ادع ي اإلعديم اجلديدد اصدة مواةدع التواصدل االجتمداعي اعتمدد ااصداالت
زارا اخلارجية يف جفء كبي منها على بعا ه ه ا واةدع اصدة مدوةعي ادويرت انيدتهرام
ا دع األساسي مد االعتماد علدى مثدل هد ه ا واةدع هدو االنتقداا مدد الدبلوماسدية العامدة
ر دبلوماسددية عا يددة
شعو

الرتكيددف علددى مفهددوم الدبلوماسددية الرةميددة

ال اهدع باألسا
ميؤ لي د ا العا .

ر

لق صورا مسعدة رةابيدة لد لدة الكويدا لددى

هندداك اددداه ر او يددف هد ه ا واةددع بشددكل يتماشددى مددع اكنولوجيددا االاصدداا اجلديدددا
ضدداما
ك د ل ييددهم يف الوصددوا ر األشددخا يف الددد ا األ ددرى بشددكل أسددر
أد ات ااصالية أكثر انوعا.
يتم االعتماد على مواةع التواصل االجتماعي ليب فقدط مدع اجلمداهي اخلارجيدة لكدد
أيضدددا مدددع الرعايدددا الكدددويتيا يف اخلددارج خللدددق ةندددوات ااصددداا دائمدددة ميدددتمرا معهدددم
ايتفيد زارا اخلارجية الكويتية مد صائ مثل ه ه ا واةع مد سدرعة افاعليدة خللدق
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العامة مع اجلمهور

حالة مد اعوار ا يتمر ال
.

يدعم عيةة الد لة واطنيها يف الدا ل رعاياها يف اخلدارج

ددر اإلشارا ر مواكبدة ا يدؤ لا يف زارا اخل ارجيدة الكويتيدة لكدل جديدد حيدث
ككددد االسددتفادا مددد اكنولوجيددا االاصدداا اجلديدددا خلدمددة أهددداع الد لددة اخلارجيددة
لد د ل ال يدددتم االعتمددداد علدددى مواةدددع التواصدددل يف حالدددة األزمدددات فقدددط رمندددا ادددرابط
االسرتاايهية االاصالية بوضع أهداع اسرتاايهية ختدم الصدورا اإلةابيدة هنداك أهدداع
افصدديلية ةددد اكددول خمتلفددة علددى ميددتوى كددل د لددة ل د ل فددنل البعثددات الدبلوماسددية
الكويتية ايتخدم ه ه ا واةع بشكل ةد يكول خمتلفا مد د لة ر أ رى يدب طبيعدة
ا صاحل ا تبادلة طبيعة مجهور كل بلد .
راا كددال ا دددع األساسددي هددو قيددق أهددداع اليياسددة اخلارجيددة للد لددة رال أن د ةددب
األ يف االعتبار مصاحل اجلمهور الرأ العام ك ل مراعاا اال تيفات الثقافيدة بدا
مجاهي الد ا ا ختلفة عند ضع طط برامس االاصاا باجلمهور يف كل د لة.
بشددكل عددام اددرابط أغلددب ا ضدداما االاصددالية لددوزارا اخلارجيددة الكويتيددة أ بعثااهددا
الدبلوماسددية بعهددداع اعريفيددة أ رعيميددة اهدددع باألسددا ر رعدديم ا ددواطنا سددائل
اإلعدديم منرمدددات ا تمدددع ا ختلفدددة بدددالقرارات اجلديدددا الدد اتخدد ها الدددوزارا أ البعثدددة
د ير ا ددواطنا مددد أ خمدداطر أ رعيمهددم بددع ميددتهدات مددد
الدبلوماسددية كد ل
شعنها اعفا على مصاعهم بشكل عدام اهددع كافدة ا ضداما القندوات االاصدالية
قيق أهداع اليياسة اخلارجية لد لة الكويا.
ر
ه ا ر جانب اراباط أهداع الدبلوماسدية العامدة بعهدداع زارا اخلارجيدة الكويتيدة علدى
ا دى الطويل ال اعمل علدى دعدم صدورا الد لدة اوضديو موةفهدا يف األحدداث ا ختلفدة
محاية ا واطنا ك ل اعفا على ةنوات ااصاا ميتمرا مع مجيع د ا العا .
التياؤا الرابع :ر أ مدى هناك انييق با ميؤ لي العيةات العامدة بدوزارا اخلارجيدة
الكويتية ميؤ لي االاصاا بالبعثات الدبلوماسية الكويتية يف الد ا ا ختلفة؟
فيمددا يتعلددق بالتنيدديق بددا ميددؤ لي العيةددات العامددة بددوزارا اخلارجيددة الكويتيددة ميددؤ لي
االاصدداا بالبعثدددات الدبلوماسدددية الكويتيدددة يف الددد ا ا ختلفدددة كشدددفا نتدددائس الدراسدددة
الكيفيددة عددد جددود انيدديق كددبي يددتم الد مددد دديا ردارا شددؤ ل ا راسددم فهددي اإلدارا
ا عنيددة بت قيددق مفهددوم العيةددات العامددة بددوزارا اخلارجيددة مددد دديا التني ديق بددا اإلدارات
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ا ختلفة بعثات د لة الكويا يف اخلارج .يتم ال مدد ديا اطبيدق مبددأ ا عاملدة با ثدل
ل ل هو تلف مد د لة أل رى .
ددددر اإلشددارا ر أل ه د ا التنيدديق يددتم بشددكل ميددتمر ال يقتصددر علددى حالددة األزمددات
حيددث يتددابع ا يددؤ لول بددوزارا اخلارجيددة الكويتيددة ا ض داما االاصددالية الد اقددوم البعثددات
الدبلوماسددية الكويتيددة بنشددرها علددى مواةددع التواصددل االجتمدداعي للتعكددد مددد أل مجيعهددا
اعمل على قيق أهداع زارا اخلارجية مد م قيق أهدداع اليياسدة اخلارجيدة للد لدة
بشددكل عددام ادددعم زارا اخلارجددة جهددود البعثددات الدبلوماسددية ال د مددد شددعنها اعفيددف
أهداع اليياسة اخلارجية للد لة.
مددع ميحرددة أل البعثددات الدبلوماسددية الكويتيددة ال اددد ر جهدددا يف او يددف أد ات أنشددطة
الدبلوماسددية العامددة ال د مددد دديا استضددافتها ألعضدداء مجعيددات الصددداةة الرب انيددة
اال ادات الطيبية الفرق الرياضية فرق الفنول الشعبية غيها مد اجلهات ال مدد
شعنها دعم التفاهم ا تبادا ليب فقط على ميتوى ا يؤ لا الرمسيا لكد أيضدا الدرأ
العام .
مناقشة نتائج الدراسة
اتفق نتائس الدراسة اعالية مع ما أشار رلي العديد مد الباحثا أمثاا Seow Ting Lee
 & Julian Linمدد جدود اقدار بدا الدبلوماسدية العامدة العيةدات العامدة اعكوميدة
قيددق نفددب األهددداع ييددتخدمال أد ات متشددابهة
الد ليددة فكلتاهمددا ييددعيال ر
اعوار ال مد أجل ردارا صدورا الد لدة أ
أهدافهما الرئييية هي اإلعيم اإلةنا
ا نرمات ا ختلفة لدى اجلمهور حيث كشفا نتائس الدراسة عد اعدد األنشطة االاصدالية
ال اقوم بهدا البعثدات الدبلوماسدية الكويتيدة عدرب موةدع التدد ينات القصديا ل ادويرتل الد
اهدددع مددد ي ددا ر دعددم صددورا د لددة الكويددا ك د ل لددق رأ عددام داعددم وةددف
الكويا رل كدال هنداك نقد يف االعتمداد علدى اسدرتاايهية اإلةندا مقارندة باالعتمداد
على رسرتاايهي اإلعيم اعوار.
ارهر النتائس أل هناك حاجة ر
للبعثات

يا التواصدل اعدوار يف سدائل اإلعديم االجتماعيدة

ه ا ما أكدت علي دراسة الباحثة

عام .2012

استخدام البعثات الكويتية لشبكات التواصل االجتماعي يف الدبلوماسية
العامة مع اجلمهور

عام  2014حيث أشار
كما اتفق نتائس الدراسة اعالية مع دراسة
الباحثدال ر جدود اقدار بدا مفهدومي الدبلوماسدية العامدة العيةدات العامدة اصدة فيمددا
يتعلق بو يفة دعم صدورا الد لدة لددى الدرأ العدام اخلدارجي را ييدعى كدل منهمدا ر دعدم
صورا الد لة التع ي اإلةابي على الرأ العام رل ا تلفا األد ات بعدا الشديء هدو مدا
أشدددارت رليد د نتدددائس الدراسدددة الكيفيدددة اعاليدددة مدددد ادددداه ا يدددؤ لا يف زارا اخلارجيدددة
الكويتية ر التعكيد على جود اشاب يف أهداع ائف العيةات العامة الدبلوماسدية
العامة بشكل كبي.
فقا إلسرتاايهية اإلعيم يتم رمداد اجلماهي األجنبية علومدات عدد الد لدة يداعداهم يف
اكويد الرأ بناء صورا رةابية عنها ةد اشمل ه ه ا علومدات بعدا البياندات اخلاصدة
بيكال الد لة الل ة ا يتخدمة النرام اليياسي اجلواندب التعليميدة الثقافيدة مندط
اعياا اشي نتائس الدراسة اعالية ر أل البعثات الدبلوماسية الكويتية او ف ه ه
االسرتاايهية با فهوم اليابق رمنا اةتصر األمر على قرد النشر يف اإلعديم عدد حركدة
انقيت اليفراء أ ايليم أ راق اعتمادهم نشر بعا األ بار مثل عضدوية د لدة الكويدا
يف قلددب األمدددل ه د ا ر جانددب بعددا ا علومددات يف شددكل انويهددات عددد مواعيددد أداء
بعا الت يرات مد سوء اعالدة اجلويدة
اخلدمة العيكرية الكويتية للطي الشبا
ضددر را اددو ي اعد ر يف بعددا الواليددات يف أسددرتاليا كد ل انددا ا بعددا األ بددار عددد
يتم او يف ه ه االسدرتاايهية خاطبدة الدرأ العدام
زيارا فود كويتية لد لة أسرتاليا
األسرتالي أ ألا لة التع ي في .
فيما يتعلق بعهم األد ات ال او فها الدبلوماسية العامة ااضو أل هنداك اافاةدا بدا نتدائس
الدراسة اعالية نتائس دراسة ألمد صقار عام  2010حيث ااضو أل الفيارات اعد رحدى
أهم أد ات الدبلوماسدية العامدة الد مدد ي دا ككدد بنداء صدورا رةابيدة للد لدة شدرو
جهات النرر داه القضايا ا ختلفة را أن مد يا ليل اعيدابات الرمسيدة ليدفاراي
د لة الكويدا يف كدل مدد أسدرتاليا ا ملكدة العربيدة اليدعودية ااضدو أل هنداك اعتمدادا
كبيا على الفيارات كنحدى أد ات الدبلوماسية العامدة الد ككدد مدد ي دا اوضديو
جهات النرر يف ا واةف ا ختلفة ه ا ر جانب دعم أ اصر التعا ل با البلديد.
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توصيات الدراسة
أصب ا الدبلوماسية العامة مصددرا جديددا مدد مصدادر القدوا الناعمدة لل كومدات فقدد
اليددر عصددر لالقددوا الصددلبةل أ ةلددا فاعليت د يف مواجهددة لالقددوا الناعمددةل ال د ختاطددب
الددرأ العدددام ادددبين آراء جهدددات نردددر مواليدددة للد لدددة مدددع اطدددور اكنولوجيددا االاصددداا
ا علومات هرت الدبلوماسية الرةمية ال اقوم اعكومات مد ي دا بتو يدف العديدد
مد األساليب اعديثة لبنداء رأ عدام ميداند دا يف اخلدارج ككدد للبعثدات الدبلوماسدية
رجدا بهدا
االستفادا مد اإلنرتنا يف دعم اع ي الدبلوماسية العامة يف سياق النتائس ال
الدراسة اعالية ككد اخلر ج بعدا اوصيات على الن و التالي:
 االهتمددام هدداا الدبلوماسددية العامددة الرةميددة عقددد د رات ادريبيددة يددؤ لي البعثدداتالدبلوماسية الكويتية للتعرع على كل جديد يف هد ا ا داا را رل ا يدتقبل يف ردارا
العيةات باجلمهور اخلارجي يرابط بالوعي التدريب ا يتمر علدى كيفيدة التعامدل مدع
اكنولوجيا االاصاا اعديثة اصة مواةع التواصل االجتماعي كيفيدة او يفهدا يف
دعم صورا الد لة اإلةابية باخلارج.
 علدددى اعكومدددة الكويتيدددة أجهفاهدددا الرمسيدددة العمدددل علدددى او يدددف رمكاندددات هد د هالوسائل اعديثة يف ردارا عيةتهدا باجلمداهي دا دل الد لدة ارجهدا الد مدد ديا
رطار رمسدي اطدب بد ميدؤ لو الد لدة الشدبا عدرب صدف ات قموعدات للنقدا مدع
الشبا الت ا ر معهم باستمرار.
 ةددب أل اتبنددى زارا اخلارجيددة الكويتيددة اسددرتاايهية ااصددالية عددرب مواةددع التواصدددلاالجتمدددداعي اصددددة اددددويرت للتواصددددل مددددع اجلمهددددور اخلددددارجي مددددد دددديا البعثددددات
الدبلوماسددية الكويتيددة حيددابااها الرمسيددة يف كددل د لددة مددع األ د يف االعتبددار أال
اقتصر ه ه االسرتاايهية على اإلعديم فقدط رمندا اركدف علدى اإلةندا اتبندى آليدات
اعوار مع الرأ العام ال اتعاطى مع ال البعثات الدبلوماسية.
 االهتمددام بشددكل أكددرب بتو يددف مفددردات اات داللددة رةابيددة يف طددا الدبلوماسدديةالكويتيددة يف كدددل بدديد العدددا مثددل التعدددا ل اعكيددد عيةدددات األ ددوا العيةدددات
التار يددة الراسددخة التضددامد التفدداهم دعددم األمددد اليددلم ا بددادرا بدداخلي فه د ا
اخلطا ل اع ي مرد د رةابي كبي.

استخدام البعثات الكويتية لشبكات التواصل االجتماعي يف الدبلوماسية
العامة مع اجلمهور

 مراعددداا اليدددياق اخلاصدددة بطبيعدددة طدددا الدبلوماسدددية العامدددة للبعثدددات الدبلوماسددديةالكويتية يف كل د ا العا را رل لكدل د لدة طبيعدة اصدة مدد دم ةدب أل ادبندى
ا ضاما االاصالية خلطا الدبلوماسدية العامدة الكويتيدة يدب قافدة طبيعدة شدعب
كل د لة فيياق االاصاا مهم مؤ ر على فاعليت جناح يف قيق األهداع ا رابطدة
بعهداع زارا اخلارجية الكويتية.
 كشفا نتائس الدراسة الت ليلية أل كافة ا واد اإلعيمية مدد ادد ينات مقداطع فيدديوصور يدتم نشدرها مدد ديا اعيدا الرمسدي للبعثدة الدبلوماسدية أ يف ادداه احدد
يل ظ الباحث جود أ مواد رعيمية ةام ا يتخدمول بنشرها حيث ارادبط الد
األمددر خباصددية اقنيددة هددي عدددم رااحددة الفرصددة للميددتخدما مددد نشددر أ مددواد علددى
بعددا ا ددواد ا وجددودا لد ل ةددب
الصددف ة ككددنهم فقددط رعددادا نشددر
االهتمام بدعم عمليات التفاعل مع اجلمهور مد يا اليماو م بدالتعليق علدى األ بدار
أ نشر صور أ الت دث مع ا يؤ لا مع ضع الضوابط اليزمة ل ل .
 علددى البعثددات الدبلوماسددية الكويتيددة االهتمددام بشددكل أكددرب بتو يددف أد ات أنشددطةالدبلوماسية العامة ال مد ديا استضدافتها ألعضداء مجعيدات الصدداةة الرب انيدة
اال ادات الطيبية الفرق الرياضية فدرق الفندول الشدعبية كد ل الفيدارات غدي
الرمسية للمشاهي غيها مد األنشطة الد مدد شدعنها دعدم التفداهم ا تبدادا دعدم
صورا د لة الكويا اإلةابية يف كل د ا العا .
 االهتمام بشكل أكدرب فهدوم الدبلوماسدية الوةائيدة الد مدد ديا ا بدادرات الداقوم بها البعثات الدبلوماسية الكويتية اوضيو موةف الد لة مدد األحدداث ا ختلفدة
هدد ا ر جانددب اوضدديو جهددات نرددر الد لددة يف حالددة حددد ث أزمددات علددى ا يدددتويا
اإلةليمي أ الد لي.
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ملخـــص
ه تتدال اادةاس ت بملالت تتل وااات ي تتة دةاس ت ملا ت احل تتواة ا تتد اا تتملئم بملالتص تتمل ل ااص تتتملا
اايم ي  ،واا واءة اكؤ رة ل ةاع ءساو ملا احلواة ل اجملامع اايمين .وقد اعامدت اادةاس
ع تتظ يةر ت ت تت ت ل اا :تتال اا ملا تتل ،كم تتدنة ية تتر ست ت م ل ريد تتد اك تتا لات ،و تتيمل
اافتتروو وانالملةهتتمل ،ءتتن نتتال ءت ا اكست بملا ي ت كال ءاتتض كواتتوا اادةاست اات هتتد ى
اسا ص تتمل اءةا وا تتع احل تتملئ وااليملي تتملت ع تتن ااوا تتع اا تتراهن ا ة تتملهرة اكدةوس ت وتفس تتلهمل
) ءفت تتردة ك ي تت ع ت ت جملامت تتع اادةاس ت ت ب س تت و اا ي ت ت
وري ي تت مل ،حيت تتل ب ست تتت
اا :وائي اك اةم ءن نال جدو قيد ي ملب ااصتفيني اايم يني.
وقد ء ل ياملئا اادةاس ةأ اا ملئم بملالتصمل ل ااصتملا اايم ي  ،وءد ادةاكض كساو وعي
ام تتع اادةاست ت
اجملام تتع اا تتيمين ب ملاتت احل تتواة وقل تتو اءن تتر ،ع تتمل م تتي ءؤن تتراجم ع تتن ةأ
بملكوا تتوعملت اكمروحت ت ل اادةاست ت واكام تتة ا تترأ ن تترم ء مت ت ء تتن اجملام تتع اا تتيمين ا تتمل
حبصوهلمل ع ظ قدة عتمل ءتن ااا تيم واا ملات ااواست  ،االتالجم عتن احاهملك تمل اكلملنتر بتملجملامع
حبهم عم مل اك ين .وقد نرجل اادةاس ب دد ءن اا املئا اك م ء ملص
 أن  )%ءن اكلتو ني أكدوا اسا داد اجملامع اايمين اا لة ملا احلواة وقلو اءنر. تصدة عملءة "ااا يم" ك حد أهم اا واءة اكؤ رة ل ةاتع ءستاو ملات احلتواة ل اجملامتعاايمين ب ايج ب ل  ،)%وهو ءمل :ل ى أن ااا يم ؤ ر ب:هة كلل بني خما ت أييتمل
اجملامع اايمين.
 تصدة "نلهملت اااوا ة االجامملعي" قملئم وسملئة االتصمل اايت تتدعم ملات احلتواة وقلتو.)%
االنر ل اجملامع اايمين ب سل
 عد ةامل اكلتو ني عن ااا مي ا عالءيت اتااءا ملات احلتواة ل ا عتال ااتيمين ب ستل.)%
 )%ول دةاك م ا د ةامل اجملامع عن ه ه ااا مي ب سل
 ،)%كمتمل ب تل يستل
 اةتفملا ت يد اا مل ات ااوي ي ا ملا احلتواة وقلتو اءنتر ب ستلءن أبدوا اسا دادهم ا م:ملةك ل ه ه ااف ملايملت .)%
 اةتفتملا ءستاو ت يتتد اكلتتو ني اواتع اتتوابق وقيتود ع تتظ وستملئة ا عتال ا تتتد ءتن ي:تتر ،)%ول دةاك تتم اا ي تتد اجملام تتع وا تتع هت ت ه
ملاتت ااهراهيتت واا تت ل اجملام تتع ب س تتل
.)%
ااالوابق واا يود ب سل
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مق مو:
يُعد احلوار أحد األدوات احلضارية للمجتمعات املعاصرة ،إذ توسعت أساليب احلصول على
املعلومىىات ،وتعىىددت األفىىف املعرفيىىة ،واضتلبىىت املضىىارل وااليا ىىات الةقافيىىة والب ريىىة،
وترتىىب عل ى ىىحا التحىىول املعىىريف والةقىىايف ت ىىور أسىىاليب احلىىوار وآليات ى و وأص ى ا احلىىوار
ظا رة صحية يف اجملتمعات ،وركيزة ف رية وثقافية ،ووسيلة يسىت ي البىرد مىال ض ىا
أن يوص ى مىىا يريىىد مىىال أف ىىار إ احلضىىريال باحلجىىة وال ىان ،ب ون ى الوسىىيلة األسىىلم
واألمسى إ الىدعوة والتواصى مى احلضىر الىىد دعىا إليهىا اإلسى يف يف أكةىر مىال مو ى يف
القىىرآن ال ىىريم ،لىىال تعىىا  [ :أدع إ س ى ي ربىىحل باحل مىىة واملوعنىىة احلسىىنة و ىىاد م
عال س يل و و أعلم باملهتديال ](.)1
بالد ي أحسال إن ربحل و أعلم مبال
وننراً لت ور وسائ االتصال والتواص بني اجملتمعات املعاصرة ،فقد تت لب ذلىحل التواصى
إلامىىة احلىىوار املسىىتنر والبعىىال مىىال أ ى التواص ى الب ىىرو والةقىىايف واال تمىىاعي ،وذلىىحل
للمسىىا مة يف تنميىىة لىىدرة األفىىراد عل ى الىىتب ر امل ىى والتحليىى النقىىدو واالسىىتدالل
العقلىىي ،عىىال ريىىف االتصىىال والتواص ى م ى احلضىىر للوصىىول إ لاسىىم م ى مىىال ض ى ل
حا ات البرد اإلنسانية والنبسية واال تماعية والةقافية وتسهم
احلوارات اليومية الد ت
يف التع ر عما حيتا ويرغ وميي إلي (.)2
لقىىد أص ى ا العىىام أش ى بقريىىة كونيىىة ص ى رة ،كمىىا تن ى ب ى عىىام االتصىىال األمري ىىي
ال هر " مارشال ماكلو ان " ل نصف لرن يف ننريتى املىةرة للجىدل واملسىماة "باحلتميىة
الت نولو ية" ،نتيجة للت ور التقين احلديث والقبىزة ا ائلىة يف وسىائ االتصىال املةتلبىة،
فة ل العقود اخلمسة املا ية فتحت لنوات اتصالية ديدة للحوار والتةا ىب بىني األفىراد
واملؤسسات واجملتمعات ،و و ما يتو ب فيها ال كيز عل ضلىف لنىوات وا ىحة للحىوار يف
.
اجملتم ليتم حتقيف الرلي والتقديف واألمال والس يف والعيش امل
وكنتيجة للسرعة املعرفيىة ا ائلىة والتضىاعف املسىتمر يف تىدفف املعلومىات تت كىد احلا ىة
إ ن ىىر ثقافىىة احلىىوار وتعلىىم مهاراتى وآداب ى وأصىىول بىىني أفىىراد اجملتمى  ،فاإلنسىىان ي ىىعر
مال معلومات ،وبني ما و ديىد ،و ىو مىا يت لىب مىال
ببجوة معرفية ورلمية بني ما ميل
أفراد اجملتم فتا لنوات اتصال وتواص ف رو وثقايف وا تمىاعي دائىم مىال أ ى رديف تلىحل
البجوة املعرفية.
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وتت كد حا ة اجملتمعات لن ر ثقافة احلوار بني أفراد اجملتم مال أ ن ىر ثقافىة السى يف
لتعزيز القىيم األض ليىة واال تماعيىة ملوا هىة كىةر مىال التحىديات
والوئايف والعيش امل
والصعوبات الد توا اجملتمعات املعاصرة يف شت املياديال املةتلبىة سياسىي ًا ،وا تماعيىاً،
وثقافياً ،ودينياً ،وأيديولو ياً ،ضاصة يف ظى التقىديف ا ائى والعوملىة الىد يسىتةدمها عىام
اليويف يف جمال االتصال وت نولو يا املعلومات والد تتيا للبرد يف أو م ان مال العام أن
ي ىىار يف احلىىوار ومتابعىىة األحىىدا وت ىىادل احلراء م ى احلضىىريال مىىال ض ى ل وسىىائ االتصىىال
ية (. )3
ونية وال
اإلل
وي تسىب احلىوار أ ميتى ال ال ىة يف أن الو ىود اال تمىاعي واإلنسىاني ال يتحقىف إال بو ىىود
احلضىىىر املةتلىىىف ،ومىىىال أن اإلنسىىىان ال حيقىىىف ذاتىى اإلنسىىىانية وال ينىىىتمل املعرفىىىة اال بااللتقىىىاء
واحلوار م اإلنسىان احلضىر والتباعى اخلى م معى  ،إذ بى تتولىد األف ىار ادديىدة يف ذ ىال
املت لم ،وتتضىا املعىاني وُت نى املبىا يمو فىاحلوار يف مسىتويات العليىا نتىامل املعرفىة الراليىة
الد تتحاور م كافة رول املعرفة اإلنسانية(.)4
كما تزداد أ مية احلوار يف ظ مت رات العام العلمية واملعرفية ،الحو أو ىد فجىوة دائمىة
البىرد مىال معلومىات ومعىارو وبىني آضىر مىا توصى إليى العلمىاء يف
ومستمرة بني ما ميتل
حا اجملال ،وتعد الندوات واللقاءات واملؤمترات إحدى وسائ ممارسة احلوار البعىال الىحو
ت الىىد توا ىى اإلنسىىان املعاصىىر ( ،)5ليصىى ادميىى إ ر يىىىة
يعىىاا القضىىايا وامل ىى
إنسانية مال ض ل إلامة احلجىة ودفى ال ى هة والبسىاد يف القىول والىرأو والعمى على تعىاون
املتحاوريال عل معرفة احلقيقة والتوص إليها ،لي ت ف ك رو ما ضبي عل صىاح
منهىىا ،والسىىر ب ىىىرم االسىىتدالل الصىىىحيا للوصىىول إ احلقيقىىىة ( ،)6باسىىتةدايف أسىىىاليب
احلوار ال ناءو إلش اع حا ة اإلنسان املعرفية إ االندمامل يف مجاعة والتواص م احلضريال،
ليحقىىف التىىوا ن بىىني حا ىىة اإلنسىىان إ االسىىتق لية وحا ت ى إ امل ىىاركة والتباع ى م ى
احلضريال (.)7
وتعد ثقافة احلىوار يف وسىائ اإلعى يف ال مجىة األساسىية للموا نىة املتسىاوية الىد تسىتوعب
املةزون الروحي وال ا التىاريي للمجتمى
ا وية الو نية يف الدولة الواحدة ،الد ت
يف ظ أو تنوع ديين أو عرلي أو لومي وما شاب  ،فالتنوع مهما كان نوع ال مينى ت ى
الع لة السليمة مال ض ل احلوار البعىال ،ذلىحل أن ثقافىة احلىوار يف إعى يف األ مىات يسىد
مبهىىويف االنتمىىاء للمجتمىى فىىوم أيىىة انتمىىاءات أضىىرى ،الىىد ىىب اضتزا ىىا لتصىى ا فقىى
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ضصوصيات فردية ديرة باالح ايف ،وبالتالي تت لور املوا نة كمعيار وحيد لتحديىد حقىوم
ووا ىىات البىىرد باعت ار ىىا تع ى ر سياسىىي ،وإ ىىار لىىانوني وتوصىىيف ثقىىايف وا تمىىاعي ،ملىىا
ين ي أن ت ون عليى ع لىة البىرد ال بالدولىة( ،)8فةقافىة احلىوار يف إعى يف األ مىات يسىد
التجىىانا اال تمىىاعي بىىني أفىىراد اجملتمى وترسىيخ القواسىىم امل ى كة بيىىنهم بصىىرو الننىىر
عما لد يو د بينهم مال منا ر متايز يعية .و ح الةقافة يع شعور االنتماء للو ال لادر
عل استيعال االنتماءات ال ائبية والق لية والعرليىة والتارييىة والعائليىة ،وبالتىالي ت ىون
املوا نىىة السىىليمة لىىادرة علىى تىىرويه ىىح االنتمىىاءات ومتىىنا الىىو ال حصىىانة يف موا هىىة
م ىاوالت ا يمنىىة اخلار يىىة ،ل ىىال ال ىىحال اإلع مىىي السىىل يف األ مىىات يولىىد ا ى راباً
نبسياً وتوتراً ا تماعياً وعص ياً ,ثم استعداداً يعياً ملمارسىة العنىف كىردة فعى  ,فيىنةبه
الضمر العايف وتنهار املناعة اخللقية ,فينهار اجملتم ثم الىو ال ,و ىو مىا لىد يىؤدو م اشىرة أو
موارب ىة أو إحيىىاءأ أو تىىحاكياً إ إش ىعال ال ىىوامال ال ائبيىىة أو املح يىىة الدفينىىة يف "الىىرأو
العايف ال لي" لدى األفراد ,وبالتالي إ تولد أ مات داضليىة تسىتهدو الوحىدة الو نيىة لل لىد
الواحىىد واألمىىة الواحىىدة ،بس ى ب انق ى ل احلىىوثيني عل ى ال ىىرعية وسىىي رتهم عل ى مقاليىىد
احل ىىم بىىالقوة ،نتيجىىة غيىىال كلىىي ملبهىىويف احلىىوار كةيىىار وحيىىد حل ى أو ض ى و بىىني
امل ونات وفرلاء العم السياسي ،واإلميان بالتداول السلمي للسل ة.
ىىىف عىىىال مسىىىتوى
و ىىىحا العىىىر أعىىىدت ىىىد الدراسىىىة والىىىد تن ىىى مىىىال كونهىىىا ت
ثقافىىىة احلىىىوار لىىىدى القى ى ائم باالتصىىىال يف الصىىىحافة اليمنيىىىة ،ومىىىدى تق لى ى ىىىا والعوامى ى
املسىىىا مة يف دعىىىم تلىىىحل الةقافىىىة ،ومىىىال ثىىىم العمى ى على ى تعزيىىىز ىىىد العوامىى والسىىىعي إ
حتقيىىىف أحىىىد أ ىىىم أ ىىىداو احلىىىوار الىىىو ين ال ىىىام الىىىحو نصىىىت عليىىىة امل ىىىادرة اخلليجيىىىة
وأمجعىىىىىىت عليىىىى ى كافىىىىىىة القىىىىىىوى السياسىىىىىىية يف الىىىىىىيمال يف ترسىىىىىىيخ مبهىىىىىىويف احلىىىىىىوار
وسىىىىىلوكيات يف اجملتمىىى ى و ليصىىى ى ا أسىىىىىلوباً للحيىىىىىاة ومنهجىىى ىاً للتعامىىى ى والت امىىى ى مىىى ى
خمتلف القضايا الو نية ال ائ ة.
وألن القىىىائم باالتصىىىال يعىىىىد شىىىرحية مهمىىىة مىىىىال اجملتمىىى الىىىيمين متتىىىىا حبصىىىو ا علىىى
لىىىدر عىىىال مىىىال التعلىىىيم والةقافىىىة الواسىىىعة ،فضىىى ً عىىىال احت اكهىىىا امل اشىىىر بىىىاجملتم
ىىىف عىىىال مسىىىتوى ثقافىىىة
حب ىىىم عملىىىها املهىىىين ،تى ى تي ىىىح الدراسىىىة الىىىد تسىىىع لل
احلىىىوار يف اجملتمى ى الىىىيمين مىىىال ضى ى ل التعىىىرو على ى مسىىىتوى ثقافىىىة احلىىىوار لىىىدى القىىىائم
باالتصال يف الصحافة اليمنية
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أهمية الدراسة:
تن أ مية الدراسة مال ض ل االعت ارات احلتية:
 .1ف احلوار الو ين ال ام بني امل ونات السياسية يف اليمال ،الحو استمر لرابة
عايف ونصف العايف ،ودضول اليمال يف حرل احنة ،نتيجة غيال ثقافة احلوار ،واإلميان
بو ود احلضر.
 .2استةمار وسائ االتصال التقليدية وادما رية والتباعلية يف تعزيز ثقافة احلوار بني
أفراد اجملتم .
 .3الت كيد عل االلتزايف مب دأ التساما ول ول احلضر ،وات اع منهمل الوس ية واالعتدال
يف املمارسة والبع وت يق سلوكاً وممارسة.
 .4العم عل ترسيخ ثقافة احلوار ،وأ ميت وأسس وآداب ون د العنف وال را ية ومال
يدعو إليهما.
 .5الت كيد عل الدور الريادو للمؤسسات اإلع مية ،والد مال ش نها أن تسهم يف ن ر
وتعزيز ليم ثقافة احلوار بني اجملتم اليمين.
 .6اخلرومل بتصور علمي يسا م يف و
احلوار يف وسائ اإلع يف املةتلبة.

الضواب

القيمية واألض لية ،لتعزيز ثقافة

الدراسات السابقة:
لسم ال حث الدراسات السابقة املتعلقة بالدراسة ع موريال اثنني ما:
أوالً :الدراسات الد تناولت وسائ اإلع يف وثقافة احلوار:
) ( )9حول االتصال وثقافة احلوار ،ولد دفت الدراسة يف
 دراسة (حسال بصبر،ف عال دور وسائ اإلع يف امل وعة ،واملسموعة ،واملرئية ،واالتصال ال ةصي،
ال
واإلن نت يف الت ثر عل ثقافة احلوار لدى ال ال ،وذلحل مال ض ل دراسة مسحية عل
) مبردة مال ل ادامعات السعودية .ولد توصلت الدراسة إ
عينة م ونة مال (
 ،)٪تلي
برو التلبزيون ك عل نس ة متابعة بني مجي الوسائ اإلع مية (
 ،)٪ك م
الصحافة ،بنس ة (  )٪ويف املرت ة الةالةة اءت اإلن نت بنس ة (
الوسائ االتصالية املهمة الد يتاب ادمهور مال ض ا أض ار ومو وعات ثقافة احلوار.
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) ( )10حول ثقافة احلوار يف وسائ اإلع يف السعودية ،دراسة
 دراسة (السعيدونية ،حيث سعت الدراسة يف
عل عينة مال ال اممل احلوارية وموال الصحف اإلل
ف عال مدى التزايف وسائ اإلع يف السعودية بضواب ثقافة احلوار يف براجمها
ال
ونية مبعاير احلوار وآداب  ،ولد
واملواد احلوارية املن ورة يف موال الصحف اإلل
استةديف ال احث املنهمل املسحي يف احلصول عل املعلومات عل عينة ممةلة لوسائ اإلع يف
السعودية املرئية واملسموعة واملقروءة .ولد بينت الدراسة أن وسائ اإلع يف السعودية
تبا وتت يف ت يف ثقافة احلوار ،وذلحل لتباوت ح الوسائ يف تعا يها حسب ختصص
الوسيلة ،وتنوع ال اممل واملواد اإلع مية فيها ،حيث ك بت الدراسة أن القنوات
التلبزيونية كقناة اإلض ارية واألو حترصان عل االلتزايف بضواب احلوار أكةر مال
القنوات الريا ية ،والد يق فيها االلتزايف بضواب احلوار لنوعية ال اممل الد تقديف فيها
ونوعية العاملني والضيوو يف ح القنوات ،حيث يسي ر عل كةر منهم امليول لألندية
مما يتس ب يف ضرومل احلوارات فيها عال آدال احلوار يف كةر مال األحيان .أما احمل ات
اإلذاع ية فقد ك بت الدراسة أن نا نوعا مال االلتزايف بضواب احلوار يف كةر مال
ال اممل احلوارية وذلحل كونها م ات رمسية ولديها معاير صارمة يف اضتيار يوو ح
ال اممل ،أما ال اممل الد ي ون ابعها يسما للجمهور بامل اركات فيها فتق فيها در ة
االلتزايف بضواب احلوار فيها ،أما موال الصحف السعودية عل اإلن نت فقد ك بت
الدراسة أن نا تبا وتا يف االلتزايف بضواب احلوار حسب تنوع القضايا ،حيث ينهر
االلتزايف بضواب احلوار يف القضايا السياسية وااللتصادية والتعلمية والةقافية والدينية
والقانونية وال يئية ،فيما يق االلتزايف بضواب احلوار يف القضايا الريا ية واال تماعية
و حا يعود ل يعة ح القضايا.
) ( )11عال دور براممل الرأو بالقنوات البضائية يف دعىم ثقافىة
 دراسة (ممد بدوواحلىىوار بىىني ادمهىىور العربىىي ،ولىىد ىىدفت الدراسىىة يف التعىىرو عل ى ايا ىىات ادمهىىور
العربىىي ىىو بىىراممل الىىرأو العربيىىة ،ودور ىىا يف تىىدعيم ثقافىىة احلىىوار ،ومعرفىىة مىىدى التىىزايف
ال اممل مبحددات أض ليات احلوار ،مال ضى ل دراسىة وصىبية اسىتةدمت املىنهمل املسىحي،
 ٠مبىىىردة ،ولىىىد توصىىىلت الدراسىىىة أن م ىىىا دة
علىى عينىىىة ع ىىىوائية قيىىىة لوامهىىىا
 ٪مىنهم يتىابعون بىراممل الىرأو،
 %مىال مبىردات العينىة ،و
البضائيات العربية بلغ
 ٪مىىال العينىىة أن مسىىتوى ثقافىىة احلىىوار يف العىىام العربىىي كىىان يف املسىىتوى
فيمىىا ع ى
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املتوسى  ،بس ى ب غيىىال ثقافىىة احلىىوار لىىدى العىىرل .أمىىا أ ىىم املؤسسىىات املسىىؤولة عىىال ن ىىر
ثقافة احلىوار يف اجملتمى و ىي  :األسىرة واملؤسسىة التعليميىة والدينيىة ،ثىم وسىائ اإلعى يف ،
ولىىد ع ى امل حوثىىون عىىال ىىعف املمارسىىة األض ليىىة أو االلتىىزايف بىىثدال احلىىوار وثقافت ى  ،يف
براممل الرأو العربية ،وأكدوا أن أ ىم عنصىر ىب تىوفر لرفى مسىتوى ثقافىة احلىوار ىو
التعدديىىىة يف ىىىرء احلراء ،كمىىىا اكىىىدت النتىىىائمل أن القضىىىايا السياسى ىية كانىىىت أكةىىىر
القضىىايا امل روحىىة يف ال ى اممل افتقىىادا لةقافىىة احلىىوار ،ولىىد أكىىد غال يىىة امل حىىوثني ىىو
مسىتوى أضى م احلىىوار يف الى اممل ،وماولىىة كى ىىرو الت ى يحل يف مصىىدالية ال ىىرو
احلضر ،واستةدايف الباظ غر الئقة يف حواراتهم.
) ( )12حىىول دور وسىىىائ اإلعىى يف السىىعودو يف تعزيىىىز ثقافىىىة
 دراسىىة ( ال ىىىمرو،احلوار لدى ل ادامعات ،ولد ىدفت الدراسىة تعميىف الننىرة إ دور وسىائ اإلعى يف
بنحو عايف وبصورة مشولية ،مبا يسا م يف ت وير الدراسات اإلع ميىة ال ميىة بىالننرة إ
النا رة اإلع مية بوصبها ظا رة ا تماعية ال تعم مبعزل عال لنواتها اجملتمعيىة أو مبعىزل
عال املضامني الد تقدمها أو مبعزل عال أليات تعا ي ادمهور وتباعلهم معها ،ولد توصلت
 %مىىال أفىىراد عينىىة الدراسىىة يوافقىىون ب ىىدة يىىا دور وسىىائ اإلع ى يف يف
الدراسىىة أن
تعزيز ثقافة احلوار يف اجملتم السعودو ،ولد اءت القنىوات البضىائية يف املرت ىة األو يف
تعزيز ثقافة احلوار مال ض ل متابعة ال ل لل اممل احلوارية يف ح القنوات حيىث تقمىص
ال ى ى ل أل ىىىا شةصىىىيات خمتلبى ىة ي ىىىا دونها عى ى وسىىىائ اإلعى ى يف املرئىىىي يف ريقىىىة
احلىديث واحلىىوار ،كمىىا توصىلت الدراسىىة إ مسىىا مة وسىائ اإلعى يف يف ت ىىويال بعىىه
وانىىب الت ىىويال املعىىريف لةقافىىة احلىىوار لىىدى ال ى ل مىىال ض ى ل بىىراممل التوعيىىة الةقافيىىة
وال اممل الد تهدو إ تنمية مهارات احلوار ،وحتسني نوعية املعلومات املتصلة باحلوار مى
اتاحة البرصة ل ل ادامعات السعودية ابداء آرائهم يف خمتلف القضايا الد تهم اجملتمى
مىىال ض ى ل االتصىىال امل اشىىر عل ى ال ى اممل احلواريىىة الىىد تعىىاا تلىىحل القضىىايا أو مىىال ض ى ل
احلوارات الةقافية أو مال ض ل موال التواص اال تماعي.
)( )13حىىول ثقافىىة احلىىوار عىى ال ىىي ات اال تماعيىىة ،دراسىىة
 دراسىىة (دىىاد،مسىىحية تقومييىىة عل ى عينىىة مىىال عىىدة دول عربيىىة ،ولىىد ىىدفت الدراسىىة يف التعىىرو عل ى
جمموعىىة مىىال امل مىىا املؤسسىىة لةقافىىة احلىىوار ع ى ال ى ات اال تماعيىىة ،وفىىد اعتمىىدت
الدراسىىىة على ى مىىىنهمل املسىىىا بالعينىىىة ،وذلىىىحل باسىىىتةدايف أداة االستقصىىىاء كى ى داة علميىىىة
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م مىىىة ،ولىىىد أ ريىىىت الدراسىىىة علىى ( ) مبىىىردة مىىىال  6دول عربيىىىة ،ىىىي( :مصىىىر،
السعودية ،العىرام ،ادزائىر ،فلسى ني ،االردن) ،ولىد توصىلت الدراسىة إ أن احلىوار يف
الةقافىة العربيىة واالسى مية
العام العربي يعد حالة أكةر مىال كونهىا ثقافىة ،وأن اضىت
تىىىؤثر يف مت ىىىني ثقافىىىة احلىىىوار مى ى احلضىىىر يف اجملتمعىىىات العربيىىىة ،ولىىىد ىىىاءت شى ى ة
(البيس ى و ) يف املرت ىىة األو  ،تلتهىىا ش ى ة (واتىىا ال) ،ثىىم ش ى ة تىىوي  ،ولىىد مةلىىت
القناعات الق لية للمستةدمني حلالة احلوار عى ال ى ات اال تماعيىة ر يىة براغماتيىة يف
املقايف األول ،فالن ا ات احلوارية تعين هود يسع مال ض ا البرد إللناع احلضريال بو هة
ننىىر  ،وأن هىىود احلىىوار ال مي ىىال أن حتسىىم نتائجهىىا اال بو ىىود لىىوة مىىؤثرة فاعلىىة عل ى
األر تصىىن القىىرار و سىىم نتىىائمل احلىىوار ،كمىىا توصىىلت النتىىائمل أن تقيىىيم ال ىى ات
كمنصة حوارية مؤثراً يف مستويات التقييم الة  ،حيث كان التقييم اإل ىابي لصىا
املنصىىة احلواريىىة النافعىىة ،يف حىىني تصىىدر املنىىامل ادىىدلي غىىر املنىىتمل الصىىدارة يف ك ى مىىال
التقييمات السل ية والنس ية.
ثانياً :الدراسات الد تناولت ننرية ال ةص الةالث:
) ( ،)14والىد ىدفت إ التعىرو على التى ثر املىدر للحمى ت
دراسة (دو وآضرون,
االنتةابيىة على الىحات وعلى األفىراد الىىحيال ينتمىىون إ نبىا احلىىزل وعلى األفىىراد الىىحيال
ينتمون إ احلزل املعادو وعل النىاض ني بصىبة عامىة .والىد ر إ را ىا ل ى االنتةابىات
بة ثىىة أيىىايف بىىالت يف علىى ( ) الىىب ىىامعي ،وتوصىىلت
األسىى الية يف العىىايف
الدراسىىة إ أدلىىة لويىىة عل ى و ىىود ت ى ثر ال ىىةص الةالىىث يف سىىيام احلم ى ت اإلع ميىىة
السياسية حيىث أن امل حىوثني ح مىوا على احلضىريال على أن ىم األكةىر تى ثراً مبضىمون
ح احلم ت مال أنبسهم
) ( ،)15والد دفت التعىرو على العوامى الىد تىؤثر يف دعىم
دراسة ( وفنر وآضرون
الرلابىة على العنىىف التليبزيىوني بىىال كيز على التى ثر املىدر لل ىىةص الةالىث وت ىىرار
التعر للقصص اإلض ارية ،وتوصلت الدراسة إ و ود ع لة ارت ا إ ابية بني التى ثر
املدر لل ةص الةالث والرغ ة يف فر رلابة عل العنىف التليبزيىوني كمىا توصىلت إ
و ىىود ع لىىة ارت ىىا إ ابيىىة بىىني ت ىىرار التعىىر للقصىىص اإلض اريىىة والرغ ىىة يف فىىر
رلابة عل العنف التليبزيوني.
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)( ،)16والىىد ىىدفت إ التحقىىف مىىال البىىر اإلدراكىىي
دراسىىة (ايبىىيألن ومىىاكلود
لننريىة تى ثر ال ىةص الةالىث و ذلىحل فيمىا يتعلىف برسىائ مرغوبىة ا تماعيى ًا و أضىرى غىىر
مرغوبة ا تماعياً و لد ر مج بيانىات الدراسىة مىال ضى ل اسىت يان ر ت يقى على عينىة
م ونة مال ( ) م حو مال ال ل ادامعيني يف الواليات املتحدة بعد لىراءتهم لواحىد
مىال أربعىىة نسىخ مىىال كلمىىات األغىاني كى منهىا تىىدعو أو تىىديال كرا يىة النسىىاء ،وأيىىدت
نتىائمل الدراسىة و ىىود تى ثر ال ىةص الةالىىث فيمىا يتعلىف بالرسىىائ غىر املرغوبىة ا تماعيى ًا
حيث أدر امل حوثون أن للرسائ غر املرغوبة ا تماعياً ت ثر أعنم عل احلضىريال بدر ىة
أك مال ت ثر ا عل أنبسهم.
) ( ،)17والىىىد درسىىىت تصىىىورات األفىىىراد للثىىىار الضىىىارة لألفى ى يف
دراسىىىة ( ليىىىون،
كىىالعنف على أنبسىىهم وعلى احلضىىريال ،ور مج ى بيانىىات الدراسىىة مىىال ضى ل اسىىت يان ر
ت يقى عل ى عينىىة م ونىىة مىىال ( ) م حىىو  .وتوصىىلت الدراسىىة إ أن غال يىىة امل حىىوثني
يرون أن احلضىريال ىم األكةىر تى ثرًا مبحتىوى العنىف يف األفى يف بدر ىة أكى مىال ت ثر ىا
عل أنبسهم.
)( ،)18والىىد درسىىت ت ى ثر ال ىىةص الةالىىث عل ى أ ىىا وعىىادات
دراسىىة (بيىىزر وبىىي
امل ا دة املرغوبىة ا تماعيىاً يف حىني أن نىا أ ا ى ًا وعىادات أضىرى للم ىا دة تعىد غىر
مرغوبىىة ا تماعي ى ًا ولىىد التصىىرت الدراسىىة عل ى حبىىث البىىر اإلدراكىىي لننريىىة ت ى ثر
ال ةص الةالث واعتمىدت يف مجى ال يانىات على اسىت يان ر ت يقى على عينىة م ونىة
) م حىىىو مىىىال املىىىرا قني يف نىىىول أملانيىىىا ،ودعمىىىت نتىىىائمل الدراسىىىة البىىىر
مىىىال (
اإلدراكىىي لننريىىة ت ى ثر ال ىىةص الةالىىث ،حيىىث لىىوح أن امل حىىوثني مييلىىون إ إدرا
ت ثر ال ةص الةالث فيما يتعلف باالستةدامات غر املرغوبة للتليبزيون.
) ( ،)19والد اضت ت فرو ننرية ال ةص الةالث ومقارنىة
دراسة ( ة اهلل السمرو
الت ى ثرات املدركىىة لىىدى األ بىىال واملىىرا قني مىىال م ىىا دة العنىىف التليبزيىىوني الىىدرامي
واإلض ارو عل أنبسهم وعلى احلضىريال وأيىدت نتىائمل الدراسىة البىر اإلدراكىي لننريىة
تى ثر ال ىىةص الةالىىث حيىىث أدر امل حوثىون أن احلضىىريال أكةىىر تى ثراً مب ىىا دة العنىىف
التليبزيوني.
) ( ،)20والىىىد ىىىدفت إ اضت ىىىار فىىىرو ننريىىىة تى ى ثر
دراسىىىة ( مهىىىا ع ىىىد العنىىىيم
ال ىىةص الةالىىث عىىال ريىىف ال حىىث يف مىىدى و ىىود اضت فىىات يف تقىىدير ال ى ال حلجىىم
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الضىىرر الوال ى عل ى أنبسىىهم وعلى احلضىىريال نتيجىىة م ىىا دة القنىىوات البضىىائية ال نائيىىة،
وتوصلت الدراسة إ و ود فروم دالة إحصائياً يف مسىتوى إدرا ال ى ال ادىامعي لتى ثر
القنىىوات البضىىائية ال نائيىىة علىى أض ليىىاتهم مقارنىىة مبسىىتوى إدراكهىىم لت ثر ىىا علىى
أض ليات احلضريال مبا يدعم البر اإلدراكي لننرية ت ثر ال ةص الةالث.
) ( )21والد دفت التعرو عل الع لة بني تعىر املىرا قني
دراسة (عزة ع د اجمليد
ة اإلن نت وإدراكهم للمةا ر الصىحية الناشىئة عىال ذلىحل ،وأشىارت النتىائمل إ
ل
دعم ننرية ت ثر ال ةص الةالث باف ا أن احلضريال يت ثرون بدر ة أك وبسهولة مىال
الحات وأن الرسىائ اإلع ميىة ىا تى ثر أكى على احلضىريال ممىا ىو علىيهم إذا كانىت
الرسىىائ ذات نتىىائمل غىىر مرغوبىىة  ،واتضىىا أن التحيىىز اإلدراكىىي عنصىىر أساسىىي لت ى ثر
ال ةص الةالث حيث يعتقد األفراد أنهم ألى تى ثراً باألحىدا السىل ية مقارنىة ل احلضىريال
كما يعتقدون أنهم أل لابلية ل ض ام أو التعر للمةا ر مقارنة ل احلضريال
) ( ،)22والىىد ىىدفت إ التعىىرو علىى الع لىىة بىىني التعىىر
دراسىىة (يىىون وآضىىرون
إلع نات القمار وإدرا ت ثر ال ةص الةالث والع لة بني التحيىز اإلدراكىي والرغ ىة يف
فر رلابة عل إع نىات القمىار ،ولىد أظهىرت النتىائمل و ىود ع لىة ارت ىا إ ابيىة بىني
إدرا ت ثر ال ةص الةالث والرغ ىة يف فىر رلابىة على إع نىات اليانصىيب والقمىار يف
ال ا ينو ات.

التعليقات على الدراسات السابقة:
 .1غيىىىال الدراسىىىات اإلع ميىىىة احملليىىىة الىىىد تناولىىىت ثقافىىىة احلىىىوار وأبعىىىاد وت يقاتى ى ،
وتعزيىىىىز وتنميىىىىىة ثقافتىىىى سىىىىىواء علىىىى مسىىىىتوى اجملتمىىىى  ،أو مىىىىال ضىىىى ل مؤسسىىىىىات
اإلع يف املةتلبةى ،و و ما ي ر إ أ مية و دة الدراسة احلالية.
 . 2حداثىىىة الدراسىىىات ال حةيىىىة يف ىىىحا اجملىىىال ،و ىىىو مىىىا سىىىرفد وسىىىائ اإلعىى يف املةتلبىىىة
بالعديىىىىىىد مىىىىىىال الىىىىىىر ى والتصىىىىىىورات ،يف كيبيىىىىىىة العمىىىىى علىىىىى ت ىىىىىىوير الرسىىىىىىائ
اإلع ميىىىة عىىى خمتلىىىف وسىىىائ اإلعى ى يف مبىىىا يتبىىىف مىىى م ىىىدأ تعزيىىىز ثقافىىىة احلىىىوار
ول ول الرأو والرأو احلضر.
 .3غيىىىال دراسىىىة ثقافىىىة احلىىىوار لىىىدى القىىىائم باالتصىىىال ،رغىىىم األ ميىىىة ال ىىى رة الىىىد
يتمت بها حارس ال وابة يف املمارسة املهنية ،فيما ب أن ين ر وما ال ين ر.
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 .4اسىىىتباد ال احىىىث مى ى ال الدراسىىىات السىىىابقة ننريى ىاً ومنهجيى ىاً ،يف إثىىىراء اإل ىىىار املعىىىريف
والننىىىرو للدراسىىىىة ويف حتديىىىد فىىىىرو الدراسىىىة ومت راتهىىىىا ،إ انىىىب االسىىىىتبادة
يف تصميم است انة الدراسة مما يةرو الدراسة احلالية بالعمف وال مول.

مشكلة الدراسة:
ت لىىورت م ى لة الدراسىىة لىىدى ال احىىث ،بعىىد ف ى مىىؤمتر احلىىوار الىىو ين ال ىىام  ،بىىني
خمتلىىف م ونىىات ال ىىعب الىىيمين والىىحو ر الامت ى برعايىىة الليميىىة ودوليىىة ،حيىىث مةلىىت
خمر ات احلوار الو ين وبنود امل ادرة اخلليجية وآلياتها التنبيحية ،الىد رعتهىا دول جملىا
التعاون اخلليجي والدول دائمة العضوية يف جملىا األمىال ،باعت ار ىا املةىرمل الوحيىد للىيمال
مال دوامة العنف الحو تهدد كيان وس مة أرا ي  ،حيىث واكىب تنبيىح امل ىادرة اخلليجيىة
منع بىات مبصىىلية يف العلميىىة السياسىية يف الىىيمال ،متةى يف انتةىال نائىىب الىىرئيا السىىابف
البريىىف ع درب ى منصىىور ىىادو رئيس ىاً توافقي ىاً ،وت ى ي ح ومىىة الوفىىام الىىو ين إلدارة
املرحلة االنتقاليىة ،وت ى ي دنىة عليىا لإلعىداد والتحضىر للحىوار الىو ين ال ىام والىد
يف وحت ى
دشىىنت فعاليات ى واسىىتمرت ملىىدة عىىايف ونصىىف العىىايف يف الب ى ة مىىال ( / /
يف) ،ل ىىال خمر ىىات احلىىوار الىىو ين ،والىىد سُىىميت "بوثيقىىة مىىؤمتر احلىىوار
/ /
ال ام " والد أمج عليها كى اليمنىيني يف حىواراتهم ك سىاس حلليىات احل ىم والتىداول
السىىىلمي للسىىىل ة ،ذ ىىىت ادرامل الريىىىاء بسى ى ب عىىىديف اعى ى او مجاعىىىة احلىىىوثي بتوصىىىيات
وخمر اتى ى  ،على ى الىىىرغم مىىىال م ىىىاركتها يف كى ى فعاليىىىات املىىىؤمتر ودانى ى املتعىىىددة،
يف خمالبىة بىحلحل ،مىا
وسي رتها عس رياً عل العاصمة صنعاء ص يحة يىويف / /
ر االتبام علي يف خمر ات احلوار الو ين ال ىام  ،الداعيىة إ التىداول السىلمي للسىل ة
ع صىناديف االلى اع للوصىول إ احل ىم .ومىال نىا تى تي أ ميىة ىح الدراسىة مىال ضى ل
التعرو عل ثقافة احلىوار لىدى القىائم باالتصىال يف الصىحافة اليمنيىة ،عى اضت ىار فىرو
ننريىىة ال ىىةص الةالىىث االدراكيىىة الىىد تىىرى أن األفىىراد مييلىىون إ تعنىىيم لىىدر التى ثرات
الد حتدثها وسائ اإلع يف يف موالف وسلوكيات احلضىريال .والسىلوكية حيىث يلعىب تى ثر
ال ةص الةالث دوراً يف اختاذ األفراد لرارات مبرال ة وتننيم التعىر للمحتىوو اإلع مىي
عل اف ا أن احلضريال أكةر عر ة للت ثرات الضارة مال أنبسهم.
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أهداف الدراسة:
 .1التعرو عل استعداد اجملتم اليمين لتق ثقافة احلوار ول ول احلضر.
 .2التعرو عل العوام املؤثرة يف رف مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين.
 .3التعرو عل وسائ االتصال الد تدعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين.
 .4التعرو عل فعالية اللقاءات الو نية يف دعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين.
 .5التعرو عل ر ا القائم باالتصال واجملتم يف الت ية اإلع مية لةقافة احلوار ول ول
احلضر.

تساؤالت الدراسة وفروضها:
أوالجمص تسملؤالت اادةاس ص
 .1ما مدى استعداد اجملتم اليمين لتق ثقافة احلوار ول ول احلضر مال و هة ننر القائم
باالتصال يف الصحافة اليمنية؟
 .2ما مستوى االلتناع بةقافة احلوار ول ول احلضر لدى القائم باالتصال يف الصحافة
اليمنية؟
 .3ما العوام املؤثرة الد تسهم يف رف مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين مال و هة
ننر القائم باالتصال؟
.4

ما وسائ االتصال الد تدعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين مال و هة ننر القائم
باالتصال؟

.5

ما مدى فعالية اللقاءات الو نية يف دعم ثقافة احلوار الو ين لدى القائم باالتصال؟

.6

ما مدى استعداد القائم باالتصال للم اركة يف اللقاءات الو نية للحوار الو ين؟

.7

ما مدى مسا مة وسائ االع يف اليمنية يف تعزيز ثقافة احلوار ول ول احلضر؟

.8

ما مستوى ر ا القائم باالتصال عال الت ية اإلع مية لةقافة احلوار ول ول احلضر؟

.9

ما مستويات ر ا اجملتم اليمين عال الت ية اإلع مية لةقافة احلوار مال و هة ننر
القائم باالتصال؟
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ملييملجمص اروو اادةاس ص
البر األول :تو د فروم ذات داللة إحصائية بني مستويات إدرا
ثقافة احلوار عليهم مال ناحية ،وعل احلضريال مال ناحية أضرى.

امل حوثني ملؤشرات

البر الةاني :تو د فروم ذات داللة إحصائية بني ر ا امل حوثني عال الت ية اإلع مية
ل اممل ثقافة احلوار مال ناحية ،وبني إدراكهم لر ا اجملتم عال ح الت ية مال ناحية
أضرى.
البر الةالث :تو د فروم ذات داللة إحصائية بني امل حوثني يف مستويات ت ييد م و
ح
واب وليود عل وسائ اإلع يف مال ناحية ،وبني إدراكهم لت ييد اجملتم و
الضواب والقيود مال ناحية أضرى.
البر الراب  :تو د فروم ذات داللة إحصائية بني املت رات الدمي رافية (النوع ،السال،
املستوى التعليمي ،التةصص ،الوظيبة ،سنوات اخل ة) وبني إدرا العوام املؤثرة يف رف
مستوى ثقافة احلوار لدى امل حوثني.
البر اخلاما :تو د فروم ذات داللة إحصائية بني املت رات االتصالية (الوسائ حسب
النوع –الوسائ حسب االنتماء احلزبي) وبني إدرا العوام املؤثرة يف رف مستوى ثقافة
احلوار لدى امل حوثني.

اإلطار النظري للدراسة:
تقويف الدراسة احلالية يف أساسها الننرو وبناء فرو ها العلمية عل ننرية ت ثر
ال ةص الةالث.
ننرية ت ثر ال ةص الةالث (

):

ترى ننرية ال ةص الةالث أن نا مال األفراد ( و م يف ح الدراسة القائم باالتصال)
مال لديهم الةقة بإم انياتهم والقدرة عل داية أنبسهم مال وسائ اإلع يف ،وال عور
باملسؤولية اال تماعية يا احلضريال والدفاع عال لضايا م ،حيث ي ال ون يف تقييم الت ثر
السل ل وسائ اإلع يف عل ايا ات وسلو األفراد احلضريال ( ال ةص الةالث) الحيال
لديهم لابلية الت ثر ،وبالتالي يقومون حبمايتهم مال ض ل التصدو لألض اء والتححير
منها ،وت ين أف ار ولضايا ختديف السياسات العامة كما ترت ز ننرية ال ةص الةالث
عل تراكمات ثقافية وا تماعية لدى األفراد يف اجملتم (.)23
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ننرية ال ةص الةالث أن األفراد الحيال يتعر ون إ اتصال مقن يتولعون أن
وتب
ت ثر الرسالة اإلع مية ي ون أك عل احلضريال مما و عل أنبسهم ،وال ير الت ثر
الحو حيقق االتصال إ الت ثر املقن وامل اشر للرسالة اإلع مية نبسها فق  ،ول ال
ؤالء األفراد الحيال يتولعون أو يعتقدون أن م يدركون بعه ردود
أيضاً إ سلو
األفعال عل احلضريال وبناء علي يسل ون ب ريقة خمتلبة .وتقويف ننرية ت ثر ال ةص
الةالث عل اف ا ني أساسيني ما (:)24
 – 1البر اإلدراكي :يرى أن األفراد مييلون إ تعنيم لدر الت ثرات الد حتدثها
وسائ اإلع يف يف موالف وسلوكيات احلضريال .وستتحقف الدراسة مال البر ني
اإلدراكيني التاليني:
 تو د فروم ذات داللة إحصائية بني مستويات إدرا امل حوثني ملؤشرات ثقافة احلوارعليهم مال ناحية ،وعل احلضريال مال ناحية أضرى.
 تو د فروم ذات داللة إحصائية يف مستوى ر ا امل حوثني عال الت ية اإلع مية ل امملثقافة احلوار مال ناحية ،ويف إدراكهم ملستوى ر ا اجملتم عال ح الت ية مال ناحية
أضرى( .حيث ينسب امل حوثني ت ثرا أعنم لوسائ اإلع يف عل احلضريال مقارنة بت ثر ا
عل أنبسهم).
 – 2البر السلوكي :يرى أن التب ر يف احلضريال عل أنهم أكةر ت ثراً بالرسائ
ؤالء الحيال
اإلع مية وأنهم يت ثرون بدر ة أك مال الحات سوو يؤثر عل سلو
يتولعون حدو رد فع مال ل احلضريال ،ويتن ب ن التب ر يف احلضريال عل أنهم أكةر
عر ة للة ر يدعم الرأو القائ ببر رلابة وليود عل وسائ اإلع يف .فإدرا ت ثر
ال ةص الةالث يلعب دوراً يف اختاذ األفراد لرارات مبرال ة وتننيم التعر للمحتوو
اإلع مي عل اف ا أن احلضريال أكةر عر ة للت ثرات الضارة مال أنبسهم (.)25
وستتحقف الدراسة مال البر ال حةي التالي:
واب
 تو د فروم ذات داللة إحصائية بني امل حوثني يف مستويات ت ييد م وح القيود مال
وليود عل وسائ اإلع يف مال ناحية ،وبني إدراكهم لت ييد اجملتم و
ليود ورلابة عل املواد الضارة مال وسائ
ناحية أضرى( .حيث ميي امل حوثني إ و
اإلع يف ،استناداً إ البجوة االدراكية بني الت ثر املدر عل الحات ،والت ثر املدر عل
احلضريال).
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نوع الدراسة.
) الد تستهدو
تندرمل ح الدراسة مال الدراسات الوصبية (
وصف الولائ والنوا ر اال تماعية الد تستهدو تصوير وحتلي وتقويم ضصائص
جمموعة معينة أو مولف معني ي لب علي صبة التجديد ( ،)26وتسع ح الدراسة إ
التايف والدليف حيث تهدو إ وصف ثقافة احلوار لدى القائم
وصف النا رة بال
باالتصال يف الصحافة اليمنية.

منهج الدراسة.
اعتمدت الدراسة عل منهمل املسا بالعينة مل ءمت ملو وع الدراسة ،ومنهمل املسا يعد أحد
املنا مل املستةدمة يف الدراسات الوصبية حيث يقصد ب ذلحل النوع مال املنا مل الحو يتم
بواس ت استجوال مجي أفراد جمتم ال حث أو عينة منهم بهدو وصف النا رة
املدروسة مال حيث يعتها ،و حا املنهمل يسهم يف استقصاء احلراء ومج احلقائف وال يانات
()27
عال الو الرا ال للنا رة املدروسة وتبسر ا وحتليلها

أدوات جمع املعلومات.
تتحدد أدوات مج ال يانات ،الد اعتمدت عليها الدراسة م ال حث ،ف استمارة
) حيث لايف ال احث بتصميم استمارة است يان حرص مال
االست يان (
ض ا عل حتقيف كافة أ داو الدراسة ،واإل ابة عال تسا التها ،والتحقف مال
فرو ها ،وذلحل مال ض ل جمموعة متنوعة مال األسئلة املبتوحة وامل لقة واملقاييا املةتلبة.

املقاييس املستخدمة في الدراسة:
) لىىىىىىى( رنسيا لي رت)
اعتمد ال احث عل املقياس التجميعي (
ويعت حا املقياس مال أكةر املقاييا ذيوعاً وانت اراً بني ال احةني لسهولة ت يق (،)28
حيث لايف ال احث بصياغة عدد مال الع ارات تقيا ثقافة احلوار لدى القائم باالتصال يف
ع ارة متدر ة مال
الصحافة اليمنية ،وي لب مال امل حوثني اضتيار استجابة واحدة ل
در ات أو مخا در ات ،أو اضتيار أكةر مال بدي يف االسئلة امل اشرة الد ا
ث
در ة واحدة ،كما ي مو حة يف تسا الت االست انة.
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مجتمع الدراسة:
جمتم ال حث م مجي الصحبيني املعتمديال واملسجلني لدى نقابة الصحبيني اليمنيني،
) صحبي وصحبية ،حسب أضر إحصائية صادرة عال النقابة(.)29
وال الغ عدد م (
) صحبي و( ) صحبية.
منهم (

عينة الدراسة.
ر سحب عينة ممةلة جملتم الدراسة ب سلول العينة الع وائية املنتنمة مال ض ل دول
ليد الصحبيني املعتمديال يف النقابة وكان حجم العينة ( ) مبردة ،وكان تو يعها عل
النحو الحو يو ح اددول التالي:
دول ( ) يو ا حجم عينة الدراسة
النوع

العدد

العينة

النس ة

ذكر
أنة
اجملموع

%

املصدر :دلي نقابة الصحبيني اليمين يال ،املؤمتر العايف الراب  14 ،مارس .2009
ويتضا مال العينة السابقة ارتباع عدد الصحبيني الد تص نس تهم (  )%واخنبا
الصحبيات مقارنة بالصحبيني حيث أن نس تهال جبدول النقابة ال تتعدى .%

عدد
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خصائص عنة الدراسة

دول ( ) يو ا ضصائص عينة الدراسة
املت رات الدمي رافية
الحكور

النوع

العمر

املؤ

العلمي

التةصص

املستوى الوظيبي

سنوات اخل ة

الوسيلة اإلع مية الد تعم بها

الوسائ اإلع مية الد تنتمي إليها

اإلنا
اإلمجالي
أل مال
اكةر مال سنة
اإلمجالي
دبلويف
ثانوو
امعي
ما ستر
دكتورا
اإلمجالي
إع مي
غر إع مي
اإلمجالي
رئيا حترير
مدير حترير
نائب حترير
مرر صحبي
أضرى
اإلمجالي
ال مال سنوات
سن
مال إ
اكةر مال سن
اإلمجالي
الصحف
موال إض ارية
لنوات فضائية
اذاعات
هات أضرى
اإلمجالي
ح ومية
أ لية
حزبية
أضرى
اإلمجالي

اإلمجالي

%
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اختبار ي الصدق والثبات:
ر اضت ار ص حية استمارة االست يان يف مج ال يانات مال ض ل إ راء اضت ار و الصدم
والة ات ا ،وذلحل عل النحو التالي:
أ  -اضت ار الصدم

:

ويعن بالصدم النا رو صدم املقياس املستةديف ودلت يف لياس املت ر الننرو أو املبهويف
املراد لياس  ،وللتحقف مال صدم املقياس املستةديف يف ال حث ،ر القيايف بعر ال يانات
(صحيبة االست يان ) عل جمموعة مال اخل اء واملتةصصني يف منا مل ال حث واإلع يف
واإلحصاء (.)30
ل  -اضت ار الة ات

:

ويقصد ب الوصول إ اتبام متوا ن يف النتائمل بني ال احةني عند استةدامهم لنبا األسا
واألساليب بالت يف عل نبا املادة اإلع مية ،أو ماولة ال احث ختبيه نسب الت ايال
ألل حد مم ال مال ض ل السي رة عل العوام الد تؤدى لنهور يف ك مرحلة مال
مراح ال حث ،و و ما ر عل النحو التالي:
 %مال العينة األصلية بعد حت يم صحيبة
لايف ال احث بت يف اضت ار الة ات عل عينة متة
االست يان ،ثم أعاد ت يف االضت ار مرة ثانية عل عينة  %5مال امل حوثني بعد أس وعني مال
 ,%مما يؤكد ث ات االستمارة وص حياتها للت يف وتعميم
االضت ار األول ،والحو وص إ
النتائمل.
حدود ال حث:
أ  -حدود م انية :مية جمال الدراسة الن ام اد رايف للدراسة للجمهورية اليمنية.
ل  -حدود مانية :نبدت الدراسة امليدانية وتو ي االستمارة ض ل الب ة مال
يف ،ولد ر مج االستمارات وتصنيف ال يانات
/ /
يف وحت
/ /
والت كد مال صحتها ل إ راء املعادالت اإلحصائية املناس ة.
مل  -حدود مو وعية :التصر مو وع الدراسة عل ثقافة احلوار لدى القائم باالتصال يف
الصحافة اليمنية.
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التحليل اإلحصائي للبيانات:
بعد االنتهاء مال مج بيانات الدراسة امليدانية ،ر ترميز ال يانات وإدضا ا إ احلاسب
احللي ،ثم معادتها وحتليلها واستةرامل النتائمل اإلحصائية ،حيث لايف ال احث االستعانة
 ،اإلصدار ( ) وذلحل لتحلي بيانات الدراسة
ب ناممل التحلي اإلحصائي
امليدانية ،ولد ر اللجوء إ املعام ت واالضت ار ات اإلحصائية التالية:
 .1التو يعات الت رارات ال سي ة والنسب املئوية.
 .2املتوس ات احلسابية واال رافات املعيارية واألو ان النس ية.
 .3اضت ار كا( 2
املت رات اإلمسية (

) لدراسة الداللة اإلحصائية للع لة بني مت ريال مال
)
) لل

 .4معام ارت ا برسون (
الع لة ال مية بني مت رات الدراسة.

ف عال

) لدراسة الداللة اإلحصائية للبروم بني املتوس ات احلسابية
 .5اضت ار (
)
جملموعتني مال امل حوثني يف أحد مت رات البئة أو النس ة (
 .6اضت ار (
.7

) لقياس البروم بني املتوس ات بني أكةر مال جمموعتني.
البروم بني اجملموعات ،ولد ر

االضت ار ات ال عدية (

) ملعرفة من

االعتماد عل اضت ار شافي (

) يف حا السيام.

مستوى الداللة اإلحصائية:
مية مستوى الداللة املعتمدة يف الدراسة احلالية يف كافة اضت ار ات البرو والع لات
االرت ا ية يف ل ول نتائمل االضت ار ات اإلحصائية عند در ة ثقة  %ف كةر ،أو عند
ف ل  ،واستةديف ال احث النجمة ( )جبوار الرلم للداللة عل لوة
مستوى معنوية
االرت ا م نس ة احتمال ض (  )%ودر ة ثقة (  ,)%ومعن ذلحل أن إذا أعيدت الدراسة
) مرة فسوو يتوص ال احث إ النتيجة نبسها ( ) مرة ,ولال يتوص إليها ( )
(
مرات .واستةديف النجمتني ( )جبوار الرلم للداللة عل لوة االرت ا م نس ة احتمال
ض (  )%ودر ة ثقة (  ,)%ومعن ذلحل أن إذا أعيدت الدراسة ( ) مرة فسوو
يتوص ال احث إ النتيجة نبسها ( ) مرة ,ولال يتوص إ النتيجة نبسها مرة واحدة.
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التعريفات اإلجرائية للدراسة.
احلوار :يقصد ب يف د الدراسة عملية تتضمال ت ادل احلديث بني شةصني أو أكةر عل
اضت و تو هاتهم وأف ار م مال أ ت ادل املعرفة والبهم فيما بينهم ،وي لب علي ا دوء
وال عد عال اخلصومة والتعصب .واحلوار ت ادل و هات الننر بني رفني يتلبان حول
نقا بهدو الوصول إ صي ة يق لها ال رفان عال لناعة ب نها احلقيقة الد ين دونها.
ثقافة احلوار :ي العملية الد يتوافر فيها ام انيات احلوار م النبا واحلضر واإلميان
بو ود وحقول واحملافنة عل تدفف املعلومة واحلديث بني ال رفني واالدرا والبهم
ل يعة احلوار وأ داف وآداب .
القائم باالتصال :يقصد ب يف ح الدراسة الصحبيون اليمنيون املنتمون للمؤسسات
الصحبية اليمنية ،واملسجلون يف نقابة الصحبيني اليمنيني.
الصحافة اليمنية :ي الصحف اليمنية مبةتلف أنواعها وايا اتها سواء كانت ح ومية
أو حزبية أو أ لية.

النتائج العامة للدراسة:
لايف ال احث يف حا ادزء مال الدراسة باستعرا ما توصلت إلي الدراسة امليدانية مال
نتائمل أ ابت عال تسا التها ،وأدت إ التحقف مال صحة فرو ها ،ونو ا ذلحل كما يلي:
أوالً :اإل ابة عال تسا الت الدراسة:
متة نتائمل الدراسة رأو القائم باالتصال يف الصحافة اليمنية ،وال مي ال تعميمها عل
اجملتم اليمين ،لحلحل فإن ح النتائمل سيتم نس تها إ جمتم الدراسة احملدد بتلحل
ال رحية مال اجملتم فق  ،مما يع ي مؤشراً عال رأو جمتم الدراسة باملو وعات
امل روحة يف الدراسة واملتمة فع ً لرأو شرحية مهمة مال اجملتم اليمين متتا
حبصو ا عل لدر عال مال التعليم والةقافة الواسعة ،فض ً عال احت اكها امل اشر
باجملتم حب م عملها املهين .وسنتناول يف حا ادزء مال الدراسة اإل ابة عال تسا الت
الدراسة احملددة سلبًا ،والد ر اإل ابة عنها مال ض ل ت يف استمارة االست يان عل
عينة مال امل حوثني ،وذلحل كما يلي:
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دول ( )
يو ا مدى استعداد اجملتم اليمين لتق ثقافة احلوار ول ول احلضر مال و هة ننر القائم باالتصال
مدو استعداد اجملتم اليمين
لتق ثقافة احلوار ول ول احلضر

%

اضت ار
كا

2

در ة احلرية

مستوى املعنوية

مستعد متاماً
مستعد
غر مستعد
غر مستعد ا

لاً

دالة

ال اعلم
اإلمجالي

ت ر ال يانات ال مية يف اددول ( ) مدى استعداد اجملتم اليمين لتق ثقافة احلوار
ول ول احلضر مال و هة ننر القائم باالتصال يف الصحافة اليمنية ،حيث ر لياس استعداد
جمتم الدراسة مال امل حوثني بدر ة ا زية اجملتم اليمين لتق ثقافة احلوار ،وذلحل مال
ض ل أربعة مستويات تدر ت مال املستعد متاماً ،إ غر املستعد ا لاً .كما ر فتا
اجملال يف السؤال للم حو لتحديد عديف علم باإل ابات ،وذلحل مال ض ل اإل ابة بىىى (ال
أعلم).
ويتضا مال التحلي ال مي إل ابات عينة الدراسة االرتباع العالي يف استعداد اجملتم
اليمين لتق ثقافة احلوار ول ول احلضر مال و هة ننر القائم باالتصال بنس ة تزيد عال
(  )%والحيال أ ابوا بدر ة مستعد ،ومستعد داً ،و اء يف املرت ة الةانية وبقارم ك ر
عال املرت ة األو والةانية ،مال يعتقدون أن اجملتم اليمين غر مستعد ،وغر مستعد
ا لاً (  ،)%بينما تدنت عديف العلم مبدى االستعداد إ أل در ة (  .)%و ح النتيجة
تؤكد بو وء رغ ة اجملتم اليمين مال و هة ننر امل حوثني بتق ثقافة احلوار ول ول
احلضر.
وحبسال (ليمة كا )2دودة التوفيف بني نسب إ ابات امل حوثني عل ال دائ امل روحة
ب ن استعدادات اجملتم اليمين لتق ثقافة احلوار ول ول احلضر ك بت النتائمل يف
اددول السابف ،عال و ود فروم ذات داللة إحصائية ،حيث بل ت ليمة كا،)83,100( 2
عند در ة حرية ( ،)4و ليمة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( ،)0,000مما يؤكد
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أن البروم يف النسب ذات داللة لصا
احلوار ول ول احلضر.

مال يرون أن اجملتم اليمين مستعد لتق

ثقافة

و ح النتيجة ت ني الننرة اإل ابية للمجتم مال و هة ننر القائم باالتصال يف استعداد
اجملتم لتق ثقافة احلوار ول ول احلضر ،وأن حبا ة ماسة ل ث روء التساما والتعايش
بني أفراد بعيداً عال روء العنف وال را ية ،وما يضبي اليهما مال بث االحقاد
امل
والعداوات ،وما يت ذلحل مال اللجوء إ العنف واحلرل بني أبناء الو ال الواحد.
دول ( ) يو ا مستوى االلتناع بةقافة احلوار لدى القائم باالتصال
مستوى االلتناع بةقافة احلوار لدى القائم
باالتصال

اضت ار
كا

2

در ة
احلرية

مستوى املعنوية

عال داً
عال
متوس
منةبه

دالة

منةبه داً
ال يو د
اإلمجالي

ت ىىر نتىىائمل التحلي ى ال مىىي يف ادىىدول ( ) مسىىتويات االلتنىىاع بةقافىىة احلىىوار يف اجملتم ى
اليمين مال ض ل و هة القائم باالتصال بالصحافة اليمنيىة  -عينىة الدراسىة  ،-مىال ضى ل
مخسة مستويات مال القياس تدر ت مال العال داً إ املنةبه داً ،كما ر فتا اجملىال
للم حو لتحديد عديف و ود لناعات بةقافة احلوار وذلحل مال ض ل اإل ابة بىىىىىىىى (ال يو د).
ويتضا مال التحلي اإلحصائي ل يانات الدراسة اخنبا مستوى االلتناع بةقافة احلوار لدى
الصىىحبيني ،حيىىث م يرت ىف إ املسىىتوى العىىال ىىداً ،أو حت ى الع ىالي (  )%و( ) عل ى
التوالي ،حيث متركزت إ ابات امل حوثني حول املتوس (  ،)%كما يتضا مال ادىدول
أن مسىىىتوى االلتنىىىاع بةقافىىىة احلىىىوار عنىىىد امل حىىىوثني مييى ى إ املىىىنةبه واملىىىنةبه ىىىداً
) ،كإشارة لوية إ احلا ة امللحة يف رف مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين.
(
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وحبسال ليمة (مرب كا ) 2لداللة البروم بني مسىتويات ثقافىة احلىوار ك ىبت النتىائمل يف
ادىدول السىىابف عىال و ىىود فىروم ذات داللىىة إحصىىائية بىني مىىال يعتقىدون مبسىىتوى االلتنىىاع
)
بةقافة احلوار يف اجملتم اليمين مال الصحبيني  ،حيث بل ت ليمة مرب كىا( 2
) مىا ي ىر إ
عند در ة حرية ( ) ،و ي ليمة دالة إحصىائياً عنىد مسىتوى معنويىة (
و ىىود فىىروم دالىىة إحصىىائي ًا بىىني أفىىراد العينىىة يف مىىدى االعتقىىاد بقيمىىة ثقافىىة احلىىوار بىىني
الصىىحبيني لصىىا مىىىال يعتقىىدون بدر ىىىة متوسىى ة أو ىىىعيبة ،ممىىا يؤكىىىد عىىديف التنىىىاع
الصحبيني ب مية و دوى ثقافة احلوار مال و هة ننر اجملتم اليمين.
ولعلنا ن ح نا البىارم بىني ر يىة الصىحبيني لتق ى اجملتمى لةقافىة احلىوار ،وعىديف لناعىة
 ،حيىث أن الصىحبيني ىم
الصحبيني جبدوى ثقافة احلىوار ،و ىو مىا ميةى مولبىا م ى
لادة للرأو العايف ،وعديف لناعتهم جبدوى ثقافة احلوار تنع ا سل اً عل معادتهم اليوميىة
لتىىىداعيات امل ىىىهد السياسىىىي داضىى اجملتمىى الىىىيمين ،و ىىىرورة دفىى اجملتمىى ىىىو الوئىىىايف
والتقارل واحلوار ،وليا إ التصاديف والتنافر واحلرل.
دول ( ) يو ا العوام املؤثرة حسب لوة ت ثر ا يف رف مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين
العوام املؤثرة حسب لوة ت ثر ا يف رف مستوى ثقافة احلوار
التعليم
اإلع يف
ال بية
لادة الرأو
ال اممل واألن

ة الةقافية

التحالبات بني التننيمات السياسية
الزم ء واألصدلاء
األحزال السياسية
جمالا القات
التدض ت اخلار ية
العادات والتقاليد
اإلمجالي

%
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ت ر بيانات الدراسة يف اددول ( ) إ تنوع العوام املؤثرة حسب لوة ت ثر ا يف رف
مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين مال و هة ننر امل حوثني ،حيث ر حصر تلحل
العوام بىىىىىىىى ( ) حقول أو مستويات ،ي :التعليم ،اإلع يف  ،ال بية ،لادة الرأو،
ال اممل واألن ة الةقافية ،التحالبات بني التننيمات السياسية ،الزم ء واألصدلاء،
األحزال السياسية ،جمالا القات ،التدض ت اخلار ية ،كما ر ادرامل حق مبتوء يقويف
امل حو في بإدرامل العوام األضرى الد يرا ا فعالة ومؤثرة يف رف مستوى ثقافة احلوار
يف اجملتم اليمين .
وباستةدايف أسلول التو ي الت رارو لإل ابات يف ترتيب العوام املؤثرة يف اجملتم
اليمين ت ني و ود عام كان األكةر ت ثراً يف رف مستوى ثقافة احلوار و و " التعليم"
الحو اء يف ال تيب األول مال بني أ م العوام املؤثرة يف رف مستوى ثقافة احلوار بنس ة
بل ت  %مال إمجالي مبردات عينة الدراسة ، ،و اء يف املرت ة الةانية وبقارم ك ر عال
،%
املرت ة األو "اإلع يف " بنس ة بل ت  ،%ويف ال تيب الةالث اءت ال بية بنس ة
ويف ال تيب الراب اء لادة الرأو بنسية  ،%و اءت ال اممل واألن ة الةقافية يف
ال تيب اخلاما بنس ة  ،%ثم تدر ت العوام األضرى يف االخنبا الت رارو ،حت
وصلت إ أل نس ة  %حصلت عليها العادات والتقاليد.
ويتضا مال التحلي ال مي يف اددول السابف أن التعليم ،يلعب دوراً لوياً ومؤثراً يف
الت ثر عل مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين مال و هة ننر القائم باالتصال يف
الصحافة اليمنيةو ذلحل أن احلوار الباع يعد أساس االتصال اإلنساني والركال األساس يف
أو عملية تربوية أو تعليمية أو ت ويرية ،وبالتالي مي ال إعادة تصميم املنا مل وال اممل
التعليمية ألبعاد ثقافة احلوار مال ض ل املداض التعليمية احلتية (:)31
 - 1مدض التجسر :أو بناء سور متتد بني برناممل تعليم أبعاد ثقافة احلوار ،وبني
املنا مل وال اممل الدراسية.
 - 2مدض مستق لتعلم أبعاد ثقافة احلوار :أو تعلم أبعاد ثقافة احلوار ب
ومال ض ل براممل ومنا مل مستقلة.

م اشر

 - 3مدض تضمني أعاد ثقافة احلوار يف ال اممل واملنا مل الدراسية :حيث يقويف عل الدممل
والت ام بني أعاد ثقافة احلوار ومتوى املنا مل وال اممل حبيث يتم تعليم احملتوى وأبعاد
ثقافة احلوار يف ولت واحد.
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دول ( ) يو ا وسائ االتصال الد تدعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين.
وسائ االتصال الد تدعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين
ش

%

ات التواص اال تماعي
القنوات البضائية
حلقات النقاش العلمية
اإلذاعات
املوال اإلل

ونية

جمالا القات
م ء العم
الصحف
أضرى
اإلمجالي

ت ر بيانات الدراسة يف اددول ( ) إ تنوع وسائ االتصال الد تدعم ثقافة احلوار يف
اجملتم اليمين مال و هة ننر امل حوثني ،ولد ر حصر تلحل املصادر بىىىىىىىى ( ) مصادر ي:
ش ات التواص اال تماعي ،القنوات البضائية ،حلقات النقاش العلمية ،اإلذاعات،
ونية ،جمالا القات ،م ء العم  ،الصحف ،كما ر إدرامل حق مبتوء
املوال اإلل
يقويف امل حو في بإدرامل املصادر األضرى الد يرى أنها تدعم ثقافة احلوار يف اجملتم
اليمين مال و هة ننر .
وباستةدايف اسلول التو ي الت رارو لإل ابات يف ترتيب املصادر الد تدعم ثقافة احلوار
يف اجملتم ت ني تنوع املصادر الد يعتقد امل حوثون دعمها لةقافة احلوار يف اجملتم  ،اال أن
نا مصدراً كان األكةر ت ثراً و و "ش ات التواص اال تماعي" ،الد اءت يف
ال تيب األول مال بني أ م وسائ االتصال الد تدعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين بنس ة
بل ت  %مال إمجالي مبردات عينة الدراسة ، ،و اء يف املرت ة الةانية وبقارم ك ر عال
املرت ة األو القنوات البضائية بنس ة بل ت  ،%ويف ال تيب الةالث حلقات النقاش
العلمية بنس ة  ،%ويف ال تيب الراب اءت اإلذاعات بنسية  ،%ثم تدر ت املصادر
يف االخنبا  ،حت وصلت إ أل نس ة  ،%حصلت عليها املصادر األضرى.
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وت ر النتائمل أن "ش ات التواص اال تماعي" تعد مال أ ىم املصىادر الىد مىال املتولى ان
تىىىدعم ثقافىىىة احلىىىوار يف اجملتمى ى الىىىيمين ،ولعى ى ذلىىىحل ير ى ى إ اعت ىىىار أن ال ى ى ات
اال تماعية منصات حوارية تعتمد عل ت ادل املعلومات كمصدر لبهم الوالى اال تمىاعي،
سىىواء عل ى مسىىتوى بنىىاء الرمىىز ودالالت ى  ،أو عل ى مسىىتوى دواف ى التباعليىىة و يعىىة العمليىىة
االتصىالية ،ف شى ال احلىوار مىىال ضى ل ىىح ال ى ات تتحىدد مىىال ضى ل ث ثىىة اشى ال
أساسية و ي(:)32
 - 1احلوارات ال نائية القائمة عل التبىاع ت ال نائيىة املنتجىة القائمىة على متىوى وا ىا
ومدد يعتمد عل عناصر املعرفةى والدافعية للحوار ،والعق نية ،ول ول احلضر ،مبا يؤسا
لو ود معرفة تعاونية م كة.
- 2احلوارات اددلية القائمة عل االن ماس يف العمليىة أكةىر مىال االن مىاس يف احملتىوى،
وتعتمىىىد علىى عناصىىىر الدافعيىىىة للتوا ىىىد ،والحاتيىىىة ،واالشىى اع ،واالسىىىتدالل ،واملىىىزمل بىىىني
العق نية والعا بة ،لينتهي احلوار اددلي بة ات ك شةص عل مولب  ،وتبنيد احلضر.
 - 3احلوارات الصراعية وتعتمىد على اسىاس و ىود احملتىوى أو األشىةاص املرفو ىني مىال
ل ىى ى املسىىىىتةديف ،وتعتمىىىىد علىى ى عناصىىىىر ا ويىىىىة ،واملسىىىىاندة ،والعا بىىىىة ،والت ىىىىرار،
بالرفه التايف للضر.
يحل ،لينتهي احلوار يف حا ال
والت
ات اال تماعية تننر للحوار كإحدى أدوات الصراع بني
و و ما يعين أن يعة ال
ال يانات واالشةاص املةتلبني ،مما علها يف ال ةر مال االحيان منصات لتوليد
الصراع وإدارت .
دول ( ) 7يو ا مدى فعالية اللقاءات الو نية للحوار يف دعم ثقافة احلوار عند القائم باالتصال
مدى فعالية اللقاءات الو نية يف دعم ثقافة احلوار
ول ول احلضر
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فعالة
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ت ىىر نتىىائمل ال يانىىات ال ميىىة يف ادىىدول ( )7إ فعاليىىة اللقىىاءات الو نيىىة للحىىوار الىىد
يريهىىا امل ونىىات السياسىىية واجملتمعيىىة يف دعىىم ثقافىىة احلىىوار ول ىىول احلضىىر يف اجملتم ى
الىىيمين مىىال و هىىة ننىىر امل حىىوثني ،حيىىث ىىاءت أعل ى النسىىب املئويىىة يف فعالي ىة اللقىىاءات
الو نية للحوار الد يريهىا امل ونىات السياسىية واجملتمعيىة لىدعم ثقافىة احلىوار ،بالبعالىة
داً والبعالة إ حد ما بنس ة  ،%91تلتها ببىروم كى رة ىداً أنهىا غىر فعالىة بنسى ة .%
وفئة ال اعلم بنس ة .%
وحبسال ليمة كا 2دودة التوفيف بني نسب إ ابات امل حوثني عل ال دائ امل روحة
ب ن فعالية اللقاءات الو نية للحوار ك بت النتائمل يف اددول السابف ،و ود فروم ذات
داللة إحصائية ،بني فعالية اللقاءات الو نية للحوار الد يريها امل ونات السياسية
واجملتمعية وبني دعم ثقافة احلوار ول ول احلضر يف اجملتم اليمين ،حيث بل ت ليمة كا2
) ،مما
) ودر ة حرية ( ) ،و ليمة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (
(
يؤكد أن البروم يف النسب ذات داللة لصا مال يرون أن اللقاءات الو نية الد يريها
امل ونات السياسية واجملتمعية ،تدعم ثقافة احلوار ول ول احلضر يف اجملتم اليمين.
ولعل ى يتضىىا لنىىا مىىال ادىىدول السىىابف أن أكةىىر مىىال  %مىىال امل حىىوثني يؤيىىدون اللقىىاءات
الو نية ويةمنون دور ا يف دعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين ،مقاب للى لليلىة م تتجىاور
 ،%يىرون أنى ال ىىدوى مىىال ىىح اللقىىاءات يف دعىم ثقافىىة احلىىوار داضى اجملتمى الىىيمين،
ولع حا الرأو رغم للت  ،ل ما ي ر جبدوى عديف فعالية ح اللقاءات ،مست هديال بىحلحل
أن مؤمتر احلوار الو ين ال ام لىد اسىتمر لرابىة عىايف ونيىف العىايف ،وحنىي بىدعم إلليمىي
ودولي ك ر ،وم ذلحل م يرمل املتحاورون مال السياسيني بنتيجىة تىحكر لصىا اجملتمى
اليمين بس ب املصا الضيقة لل قة السياسية يف اليمال ،ويا لها املصا العليىا لل ىعب
اليمين.
دول ( )8يو ا مدى استعداد امل حوثني للم اركة يف اللقاءات الو نية للحوار الو ين
مدى استعداد امل حوثني للم اركة يف اللقاءات الو نية
للحوار الو ين

%

اضت ار
كا

2

در ة
احلرية

مستوى املعنوية

مستعد
غر مستعد
ال أعلم
اإلمجالي

دالة

ثقافة احلوار لدى القائم باالتصال يف الصحافة اليمنية

ت ر نتائمل ال يانات ال مية يف اددول ( )8إ استعداد امل حوثني للم ىاركة يف اللقىاءات
الو نية للحوار الىو ين ،حيىث ر ختصىيص سىؤال مسىتق ر فيى ليىاس مسىتوى اسىتعداد
امل حوثني للم اركة مال ض ل حقلني مستعد وغر مستعد ،كما ر فتا اجملال يف السؤال
للم حو لتحديد عديف علم  ،وذلحل مال ض ل اإل ابة بىىى(ال أعلم) ،وكما ت ر النتائمل فىإن
نس ة ك رة مال عينة الدراسة أظهرت أنها مستعدة بنس ة ( .)%
وتر ى ىىح النتيجىىة إ احلا ىىة امللحىىة لرف ى مسىىتوى ثقافىىة احلىىوار يف اجملتم ى الىىيمين،
ومستوى الي س الحو وصلت إلي األ مة اليمنية مال تعقد وت ىرذيف ،ودضىول أ ىراو ضار يىة
يف الصراع ،مما عقد مال اال مة ،ودضول ال د يف نبف منلم ال أحىد يتن ى بقىرل حى ىا،
بس ب اصرار ك فريف برأي للح وس انهيىار كامى ل نيىة الدولىة سياسىياً والتصىادياً،
مما ينحر ب ارثة انسانية حت باليمال وشع .
وحبسال ليمة كا 2لداللة البروم ك بت النتائمل يف اددول السابف ،و ود فروم ذات
) عند در ة حرية ( ) ،و ليمة دالة
داللة إحصائية  ،حيث بل ت ليمة كا( 2
) ،مما يؤكد و ود فروم دالة إحصائياً لصا
إحصائياً عند مستوى معنوية (
املستعديال مال الصحبيني للم اركة يف املؤمترات الداعمة لةقافة احلوار يف اجملتم
اليمين ،و و مؤشر لوو عل التناع الصحبيني ب مية تلحل اللقاءات والبعاليات واملؤمترات
الو نية يف دعم ثقافة احلوار األمر الحو لد ينع ا عل ت يتهم ومعادتهم لبعالية ح
إ ابي ،لد يةمر يف التناع الرأو العايف بضرورة احلوار والتعايش السلمي
البعاليات ب
بني ا ياو اجملتم اليمين وخت ي النروو الصع ة الد مير بها اليمال حالياً.
دول ( )9يو ا مدى إسهايف وسائ اإلع يف اليمنية يف تعزيز ثقافة احلوار ول ول احلضر
إسهايف وسائ اإلع يف اليمنية يف تعزيز ثقافة
احلوار ول ول احلضر

%

اضت ار
كا

2
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مستوى املعنوية

ك رة
متوس ة
منةبضة

دالة

ال أعلم
اإلمجالي

165

166

ت ر بيانات التحلي ال مي يف اددول ( )9مدى إسهايف وسائ اإلع يف اليمنية يف رف
وتعزيز ثقافة احلوار ول ول احلضر يف اجملتم اليمين مال و هة ننر امل حوثني ،حيث
تدر ت در ات اإلسهايف مال ك رة ،إ متوس ة ،ومنةبضة ،كما ر فتا اجملال يف
السؤال للم حو لتحديد عديف علم باإل ابات ،وذلحل مال ض ل اإل ابة بىىىى(ال أعلم).
وكما ت ر النتائمل فإن نس ة ك رة مال عينة الدراسة رأت أن در ات إسهايف وسائ
اإلع يف اليمنية يف رف وتعزيز ثقافة احلوار ول ول احلضر يف اجملتم اليمين منةبضة
ك ر )% ( ،ما يعين أكةر مال نصف إ ابات امل حوثني ،و اء يف املرت ة الةانية
ب
وبقارم ك ر عال املرت ة األو در ة ال علم ل بنس ة  ،%بينما تدنت إ در ة ك رة
داً إ ابة مال رأوا إسهايف وسائ اإلع يف اليمنية يف رف وتعزيز ثقافة احلوار ول ول احلضر
بدر ة متوس ة وك رة إ .%
وحبسال ليمة كا 2لداللة البروم ك بت النتائمل يف اددول السابف و ود فروم ذات
) عند در ة حرية ( ) ،و ليمة دالة
داللة إحصائية ،حيث بل ت ليمة كا( 2
) ،مما يؤكد و ود فروم دالة إحصائياً لصا
إحصائياً عند مستوى معنوية (
الديال يقللون مال دور وسائ اإلع يف يف دعم ورف وتعزيز ثقافة احلوار ول ول احلضر.
حل الصحبيني مال دوى دور وسائ اإلع يف يف تهيئة اجملتم لق ول
ويتضا مال ذلحل ت
ثقافة احلوار ولع ذلحل ير إ النزعة ال ائبية والق لية الد ت لب عل معادات وسائ
رورة ختلي وسائ اإلع يف عال
اإلع يف لأل مة اليمنية الرا نة ،و و ما ي ر إ
لتحقيف األمال
مصاحلها الضيقة ،وتقديم مصلحة اجملتم اليمين العلياو ك
واالستقرار والتثلف بني أ ياو اجملتم املةتلبة.
دول ( )10يو ا ر ا القائم باالتصال عال الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار يف اإلع يف اليمين
ر ا القائم باالتصال عال الت ية اإلع مية ل اممل
احلوار يف اإلع يف اليمين
را
را
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ت ر بيانات التحلي ال مي يف اددول ( )10مستويات ر ا القائم باالتصال عال الت ية
اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار يف اإلع يف اليمين  ،حيث ر ختصيص سؤال ر في لياس
الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار يف اإلع يف اليمين مال ض ل ث ثة حقول ،تدر ت
مال الرا بدر ة ك رة ،إ ليا را ياً عل اال م ،وكما ت ر النتائمل فإن نس ة
ك رة مال امل حوثني رأوا أن الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار يف اإلع يف اليمين
منةبضة ،وليا را عل اال م بنس ة  ،%مقاب نس ة لليلة داً  %ع ت عال
ر ا ا عال ح الت ية .و ح النتيجة ت ر أن غال ية امل حوثني غر را ني عال الت ية
اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار يف اإلع يف اليمين ،أو ليسوا را ني عل اال م بنس ة
بل ت (  )%أو أن معنم إ ابات امل حوثني كانت م عديف ر ا ا عال الت ية اإلع مية
ل اممل ثقافة احلوار يف اإلع يف اليمين.
وحبسال ليمة كا 2دودة التوفيف بني نسب إ ابات امل حوثني عل ال دائ امل روحة
ب ن ر ا القائم باالتصال عال الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار يف اإلع يف اليمين،
ك بت النتائمل يف اددول السابف و ود فروم ذات داللة إحصائية عال ر ية القائم
باالتصال للت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار يف اإلع يف اليمين ،حيث بل ت ليمة
) عند در ة حرية ( ) ،و ي ليمة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية
كا( 2
) ،مما يؤكد أن البروم يف النسب ذات داللة لصا عديف ر ا القائم باالتصال
(
عال الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار يف اإلع يف اليمين.
دول ( )11يو ا ر ا اجملتم اليمين للت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار مال و هة ننر القائم باالتصال
ر ا اجملتم عال الت ية اإلع مية ل اممل احلوار
يف اإلع يف اليمين
را
را
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2
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ت ىىر ال يىىات ال ميىىة يف ادىىدول ( )11أن در ىىة ر ىىا اجملتم ى الىىيمين للت يىىة اإلع ميىىة
ل اممل ثقافة احلوار يف اإلع يف اليمين مىال و هىة ننىر القىائم باالتصىال ،ىاءت منةبضىة،
ولىيا را ىياً على اإل ى م بنسى ة بل ىىت  ،%أو أن معنىم إ ابىىات امل حىوثني كانىىت مى
عديف ر ا ا عال الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار يف اإلع يف الىيمين ،و ىاء يف املرت ىة
الةالةىىىة وبقىىىارم كى ى ر ىىىداً عىىىال املىىىرت تني األو والةانيىىىة ر ىىىا اجملتمى ى الىىىيمين للت يىىىة
اإلع مية بنس ة ال تزيد عال  .%و ح النتيجة ت ىر إ أن غال يىة اجملتمى الىيمين مى عىديف
ر ا م عال الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار يف اإلع يف اليمين.
وحبسال ليمة كا 2دودة التوفيف بني نسب إ ابات امل حوثني عل ال دائ امل روحة
ب ن ر ا اجملتم اليمين للت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار مال و هة ننر القائم
باالتصال ،ك بت النتائمل يف اددول السابف و ود فروم ذات داللة إحصائية عال ر ا
اجملتم اليمين للت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار مال و هة ننر القائم باالتصال،
) عند در ة حرية ( ) ،و ي ليمة دالة إحصائياً عند
حيث بل ت ليمة كا( 2
) ،مما يؤكد أن البروم يف النسب ذات داللة لصا عديف ر ا
مستوى معنوية (
اجملتم عال الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار يف اإلع يف اليمين .
ووفقاً لتوافف القائم باالتصال واجملتم يف عديف ر ا م عال الت ية اإلع مية لى اممل ثقافىة
احلىىوار يف اإلع ى يف الىىيمين ،يتو ىىب عل ى وسىىائ اإلع ى يف تقىىديم املصىىلحة الو نيىىة عل ى
مصاحلها الضيقة ،والت لب عل النزاعات املنا قية ،وال ائبيىة ،والعنصىرية ،ون ىر ثقافىة
الس يف والتعىايش السىلمي ول ىول احلضىر ك ىوم لىا للمجتمى الىيمين ،وضرو ى مىال تلىحل
األ مة الد يعاني ادمي مال وي تها.
وي ح مما س ف أن الصحبيني واجملتم يرون أن وسائ اإلع يف اليمنية ي زء اساسىي
مىىال صىىناعة األ مىىة الىىد ميىىر بهىىا اجملتم ى الىىيمين و ىىو مىىا أكدت ى العديىىد مىىال الدراسىىات
السابقة مال ترويمل وسائ اإلع يف اليمنية خل ال ال را ية والعنف داض اجملتمى الىيمين،
كدراسة "القعارو"( )33حول اعتماد ال ال ادامعي عل الصحف للحصول عل املعلومىات
يا اال مة السياسية يف اليمال ،الد أكدت أن (  )%مال إ ابات امل حوثني ت ر إ أن
وسائ اإلع يف اليمنية لىد سىا مت إ حىد كى ر يف تى يمل الصىراع اجملتمعىي مىال ضى ل
ت حيىىىة الصىىىراعات املنا قيىىىة ،واملح يىىىة ،والتحىىىريه على ى العنىىىف وال را يىىىة والىىىدعوة
للحرل ،حيث اتسىمت املعادىة الصىحبية بالسىل ية ،وعىديف الةقىة بالصىحف (  ،)%وغىر

ثقافة احلوار لدى القائم باالتصال يف الصحافة اليمنية

مو وعية يف ال رء والتناول (  ،)%و و ما يع عال الننرة السل ية للجمهور ىو وسىائ
اإلع يف ،وعديف الةقة يف تعا يها جملريىات األحىدا  ،ممىا يت لىب مزيىدا مىال ادهىد والةقىة
مال ل ح الوسائ إلعىادة الننىر يف أولوياتهىا وإعىادة سىر الةقىة واملصىدالية بينهىا وبىني
مجهور ا ،كما ك بت دراسة معادىة لضىايا العنىف يف الصىحف اليمنيىة( )34أن أسىلول
 ،)%و ىىو مىىا ي ىىر إ
املعادىىة الصىىحبية لقضىىايا العنىىف كىىان سىىل ياً بنس ى ة بل ىىت (
إم انيىىة مسىىا مة ىىد الصىىحف يف ت حيىىة الصىىراع اجملتمعىىي ،وتصىىاعد حىىدة ال را يىىة
والعنف ،وبالتالي ت ىويال كيانىات متنىاحرة ومتصىارعة بعيىدا عىال الوفىام واحلىوار ول ىول
احلضر نتيجة حا ال رء واملعادة.
وخنلص مما س ف أن وسائ اإلع يف اليمنية متىارس دى ت تتسىم بعىديف االلتىزايف باملعىاير
األض ليىىة يف الت يىىة واملعادىىة الصىىحبية كاملو ىىوعية والدلىىة واملصىىدالية والتىىوا ن (،)35
ملحىوظ،
و و ما أدى إ تنالص در ات مصداليتها ،وا دياد مستويات ال حل فيها ب
يحل مبصىداليتها والتقليى مىال
مما ولد ايا اً عاماً لدى اجملتم اليمين  ،ميي إ الت
در ىىة الةقىىة يف مضىىامينها ،وبالتىىالي عىىديف الر ىىا و ىىا ،و ىىو مىىا أثىىر سىىل ا عل ى الىىدور
اإل ابي واملن ود الحو كان مؤم ً أن تؤدي وسىائ اإلعى يف اليمنيىة يىا ثقافىة احلىوار
يف وحتى األن ،وأن
ول ول احلضر ض ل الب ة االنتقالية الد مىرت بهىا الىيمال منىح عىايف
إعىىادة االسىىتقرار مر ونىىة إ حىىد كىى ر بتةلىىي تلىىحل الوسىىائ عىىال حتيزاتهىىا ومصىىاحلها
الضيقة ،وتقديم مصلحة اجملتم أوالً ك وم لا لع ور ح األ مىة االسىتةنائية الىد متىر
بها اليمال بس يف.
ثانياً :فرو

الدراسة:

البر األول :تو د ع لة ارت ا ذات داللة إحصائية بني مستوى إدرا امل حوثني
ملؤشرات ثقافة احلوار مال ان هم ،ومؤشرات ثقافة احلوار مال و هة ننر اجملتم مال
ناحية أضرى( .البر االدراكي لننرية ال ةص الةالث) .والضت ار صحة البر أ رى
) ،اذ
ال احث اضت ار معام االرت ا " برسون" (
حتسب ليمة معام برسون ( ) أن كلما كانت ليمة معام برسون ت اوء ما بني (– 0,0
 ) 1,0كانت الع لة ردية ،وت ون ح الع لة ردية لوية كلما ال بت ليمة املعام
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مال ( .)1,0وكلما كانت ليمة معام برسون بني ( )- 1,0 – 0,0كانت الع لة
ع سية ،وت ون ح الع لة ع سية لوية كلما ال بت ليمة املعام مال (.)- 1,0
واددول التالي يو ا اضت ار الع لة بني مستوى إدرا امل حوثني ملؤشرات ثقافة احلوار
مال ان هم ،ومؤشرات ثقافة احلوار مال و هة ننر اجملتم مال ناحية أضرى.
دول (

) يو ا اضت ار برسون مستوى إدرا امل حوثني واجملتم ملؤشرات ثقافة احلوار
ول ول احلضر
مستويات إدرا امل حوثني ت ثر الت ية اإلع مية لةقافة احلوار مال
ان هم
مستوو

املقياس
معام االرت ا برسون ( )
مستوى إدرا اجملتم ملؤشرات ثقافة احلوار مال و هة
ننر امل حوثني

املعنوية

الداللة
غر دالة

العدد

ت ر بيانات الدراسة يف اددول ( ) إ عديف و ود ع لة ارت ا ذات داللة إحصائية بني
مستوى إدرا امل حوثني ملؤشرات ثقافة احلوار مال ان هم ،وبني مستوى إدرا اجملتم
) و ي ليمة
ملؤشرات ثقافة احلوار مال هة أضرى ،حيث بل ت ليمة معام برسون (
) ،ما يعين أن امل حوثني م يدركوا
غر دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (
مستويات مؤشرات ثقافة احلوار عليهم ،وال عل احلضريال .وبحلحل ال مي ال ل ول البر
القائ و ود ع لة ارت ا ذات داللة إحصائية بني مستوى إدرا امل حوثني ملؤشرات ثقافة
احلوار مال ان هم ،وبني مستوى إدرا اجملتم ملؤشرات ثقافة احلوار مال هة أضرى .ما
يدل أن غيال االرت ا ناتمل عال غيال ر ية القائم باالتصال حلقيقة اجملتم  ،وفهم لةقافة
احلوار وايا اتهم و ا ،و و ما ي ر إ أن نا انبصاما بني القائم باالتصال مال
هة واجملتم مال هة أضرى.
البر الةاني :تو د ع لة ارت ا ذات داللة إحصائية يف مستوى ر ا امل حوثني عال
الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار مال ناحية ،وبني إدراكهم ملستوى ر ا اجملتم عال
ح الت ية مال ناحية أضرى( .البر االدراكي لننرية ال ةص الةالث) .والضت ار
صحة البر أ رى ال احث اضت ار برسون ( ) الحو يو ح اددول التالي:

ثقافة احلوار لدى القائم باالتصال يف الصحافة اليمنية
دول (

) يو ا اضت ار برسون للع لة بني مستوى ر ا امل حوثني عال الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة
احلوار مال ان هم ،ور ا اجملتم و ح الت ية مال ناحية أضرى
مستوى ر ا امل حوثني عال الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار
املقياس

إدرا امل حوثني لر ا اجملتم عال الت ية اإلع مية

معام ارت ا برسون ( )


مستوو
املعنوية

الداللة
دالة

العدد

ت ر بيانات الدراسة يف اددول ( ) إ و ود ع لة ارت ا ذات داللة إحصائية بني
مستوى ر ا امل حوثني عال الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار مال ناحية ،وبني مستوى
ر ا اجملتم عال ح الت ية مال ناحية أضرى .حيث بل ت ليمة معام برسون (
) .ما
 )و و ارت ا إ ابي متوس القوة ،ودال إحصائياً عند مستوى معنوية (
يعين حدو ع لة ارت ا ية بني مستويات عديف ر ا القائم باالتصال واجملتم  ،وأن
مستويات عديف الر ا بني اجملموعتني ذات ارت ا متوس القوة ب عضها ال عه ،مما يعين
أن كلما كان ر ا القائم باالتصال سل يا و الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار يف
اجملتم اليمين .كلما كان ر ا اجملتم اليمين سل يا و ح الت ية .ما يدل عل
و ود تقارل ك ر يف ر يتهم ملستويات عديف الر ا عال الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة
احلوار يف اجملتم اليمين.
وبحلحل يق البر القائ  :و ود ع لة ارت ا ذات داللة إحصائية بني مستوى ر ا
امل حوثني عال الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار مال ناحية ،وبني ر ا اجملتم عال ح
الت ية مال ناحية أضرى.
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البر الةالث :تو د ع لة ارت ا ذات داللة إحصائية بني امل حوثني يف مستويات
واب وليود عل وسائ اإلع يف مال ناحية ،ويف ادراكهم ملستويات ت ييد
ت ييد م و
ح الضواب والقيود مال ناحية أضرى .والضت ار صحة البر أ رى ال احث
اجملتم و
اضت ار برسون الحو يو ح اددول التالي:
دول (

) يو ا اضت ار برسون ي ني ايا امل حوثني واجملتم مستوى ت ييد م و
واب عل وسائ اإلع يف
ت ييد امل حوثني و
املقياس

إدرا

امل حوثني ت ييد اجملتم و

معام ارت ا برسون ( )
الضواب والقيود



واب وليود عل وسائ اإلع يف
مستوو املعنوية

الداللة
دال

العدد

ت ر بيانات الدراسة اددول ( ) إ و ود ع لة ارت ا ذات داللة إحصائية بني
واب وليود عل وسائ اإلع يف مال ناحية ،وبني
امل حوثني يف مستويات ت ييد م و
ح الضواب والقيود مال ناحية أضرى ..حيث بل ت
إدراكهم ملستويات ت ييد اجملتم و
 ،)و و ارت ا إ ابي متوس القوة ،ودال إحصائياً عند
ليمة معام برسون (
) ،ما يعين حا أن امل حوثني لد توافقوا يف مستويات ت ييد م و
مستوى معنوية (
ح الضواب والقيود.
واب وليود عل وسائ اإلع يف م ر يتهم لت ييد اجملتم و
وبحلحل مي ال ل ول البر القائ بو ود ع لة ارت ا ية ذات داللة إحصائية بني
واب وليود عل وسائ اإلع يف مال ناحية ،وبني
امل حوثني يف مستويات ت ييد م و
ح الضواب والقيود مال ناحية أضرى.
إدراكهم ملستويات ت ييد اجملتم و

ثقافة احلوار لدى القائم باالتصال يف الصحافة اليمنية

البر الراب  :تو د فروم ذات داللة إحصائية بني املت رات الدمي رافية مال حيث (النوع،
السال ،املستوى التعليمي ،التةصص ،الوظيبة ،سنوات اخل ة) وبني إدرا العوام املؤثرة
يف رف مستوى ثقافة احلوار لدى امل حوثني .ور اضت ار حا البر مال ض ل عدة فرو
فرعية و ي كما يلي:
( )1- 1تو د فروم ذات داللة إحصائية بني مت ر النوع ،وبني إدرا العوام املؤثرة يف
رف مستوى ثقافة احلوار لدى امل حوثني..
والضت ار صىحة البىر البرعىي األول مىال البىر الرابى للدراسىة أ ىرى ال احىث اضت ىار
) لدراسة معنويىة االضىت و بىني جممىوعد النىوع يف إدرا العوامى املىؤثرة يف رفى
(
مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين ،ومال ض ل املعام ت اإلحصىائية املو ىحة ،يتضىا
و ىىود فىىروم دالىىة إحصىىائياً بىىني التحالبىىات السياسىىية ومىىت ر العمىىر ،حيىىث بلىىغ اضت ىىار( )
( )2,101مبستوى داللة ( )0,038و و دال إحصائياً عند مستوى معنويىة ( )0,05أو ألى  ،بىني
الحكور واإلنا  ،وذلحل لصا الحكور ،حني اء املتوس احلسابي م ( ) يف مقابى
( ) لصا اإلنا .
و حا يعين أن الحكور كانوا أكةر إدراكاً مال اإلنا لعام " التحالبات بىني التننيمىات
السياسية" يف رف مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين.
كما و دت فروم دالة إحصىائياً بىني الىزم ء واألصىدلاء ومىت ر العمىر ،حيىث بلىغ اضت ىار
( ) ( )2,580مبستوى داللة ( )0,011و و دال إحصائياً عنىد مسىتوى معنويىة ( )0,05أو ألى ،
بني الحكور واإلنا وذلحل لصا اإلنا حني اء املتوس احلسىابي ىال ( ) يف مقابى
( ) لصىىا الىىحكور .وو ىىود فىىروم دالىىة إحصىىائياً بىىني " التىىدض ت اخلار يىىة" ،ومىىت ر
العمر ،حيث بلغ اضت ار ( ) ( )3,395مبستوى داللة ( )0,001و و دال إحصائياً عند مسىتوى
معنويىىة ( )0,05أو ألىى  ،بىىني الىىحكور اإلنىىا  ،وذلىىحل لصىىا اإلنىىا حىىني ىىاء املتوسىى
احلسىىابي ىىال ( ) مقاب ى ( ) لصىىا الىىحكور ،و ىىحا يعىىين أن اإلنىىا كىىال أكةىىر
إدراكىىاً مىىىال الىىىحكور لعىىىاملي "الىىىزم ء واألصىىىدلاء" ،و" التىىىدض ت اخلار يىىىة" ،يف رفى ى
مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين.
كما بينىت النتىائمل عىديف و ىود فىروم دالىة إحصىائياً بىني مىت ر النىوع ،وبىني إدرا العوامى
األضىىىرى و ىىىي :التعلىىىيم ،اإلعىىى يف ،ال بيىىىة ،لىىىادة الىىىرأو ،الىىى اممل الةقافيىىىة ،األحىىىزال
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السياسية ،جمالا القات ،إذ اء مستوى املعنوية يف ك عام مال ح العوام أك مىال
( .)0,05ما يعين أن مت ر النوع لد أثر يف بعه العوام  ،وم يؤثر يف ال عه احلضر.
كما ت ر النتائمل – أيضاً  -أن ارتباع متوس ات مستوى الوعي ب مية (التعليم،
واإلع يف) عند الحكور واإلثا  ،رغم عديف و ود الداللة اإلحصائية بينهما ،ير إ
أ ميتهما ال رة ،فهما يلع ان الدور األلوى واملؤثر يف رف مستويات ثقافة احلوار عند
اجملتم اليمين مال و هة ننر القائم باالتصال .واخنبا متوس ات مستوى الوعي عند
امل حوثني ب مية العوام األضرى حسب مت ر النوع.
وبحلحل يق البر

البرعي األول مال البر

الراب للدراسة زئياً.

( :)2- 2تو د فروم ذات داللة إحصائية بني مت ر العمر ،وبني إدرا العوام املؤثرة يف
رف مستوى ثقافة احلوار لدى امل حوثني..
والضت ار صحة البر البرعي الةاني مال البر الراب للدراسة أ رو ال احث اضت ار
) لدراسة معنوية البروم بني جمموعات مت ر العمر ،يف
أنوفا (
إدرا العوام املؤثرة يف رف مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين ،ومال ض ل
املعام ت اإلحصائية ،يتضا عديف صحة البر البرعي الةاني مال البر الراب
للدراسة ،حيث بل ت ليمة اضت ار (أنوفا) يف ك العوام أك مال مستوى الداللة
اإلحصائية ( ،)0,05و ي ليم غر دالة إحصائياً ،ما يعين أن إدرا العوام املؤثرة يف
رف مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين عند امل حوثني ال يرت مبستوى عمرو معني.
( :)3- 1تو د فروم ذات داللة إحصائية بني مت ر التةصص العلمي ،وبني إدرا
العوام املؤثرة يف رف مستوى ثقافة احلوار لدى امل حوثني..
والضت ار صحة البر البرعي الةالث مال البر الراب للدراسة أ رى ال احث اضت ار
) لدراسة معنوية البرم بني جمموعة مت ر التةصص العلمي ،يف إدرا العوام
(
املؤثرة يف رف مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين ،ومال ض ل املعام ت اإلحصائية
يف اددول ( ) يتضا و ود فروم دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( )0,05أو أل بني
مت ر التةصص العلمي وذلحل لصا ختصص " إع ميون" ،حني اء املتوس احلسابي
م ( ) يف مقاب ( ) لصا “غر اإلع ميني"

ثقافة احلوار لدى القائم باالتصال يف الصحافة اليمنية

كما بينت النتائمل عديف و ود فروم دالة إحصائياً بني مت ر التةصص العلمي ،وبني
إدرا العوام األضرى .إذ اء مستوى املعنوية يف ك عام مال ح العوام أك مال
( .)0,05كما ت ر النتائمل أن ارتباع متوس ات مستوى الوعي بةقافة احلوار يف عاملي
التعليم ،وال بية ،ب ر إ أ ميتها ال رة عند اجملتم اليمين حسب مت ر التةصص
العلمي مال و هة ننر القائم باالتصال ،مقاب اخنبا متوس ات مستوى الوعي بةقافة
احلوار يف العوام األضرى .وبحلحل يق البر البرعي الةالث مال البر الراب للدراسة
زئياً.
( :)4- 1تو د فروم ذات داللة إحصائية بني مت ر سنوات اخل ة ،وبني إدرا العوام
املؤثرة يف رف مستوى ثقافة احلوار لدى امل حوثني.
الضت ىىار صىىحة البىىر البرعىىي الراب ى مىىال البىىر الراب ى للدراسىىة أ ىىرو ال احىىث اضت ىىار
(أنوفا) لدراسة البروم يف مت ر سنوات اخل ة ،وبني إدرا العوام املىؤثرة يف رفى مسىتوى
ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين .ومال ض ل املعىام ت اإلحصىائية يتضىا مىال ادىدول ( )
و ود فروم دالىة إحصىائياً عنىد مسىتوى معنويىة ( )0,05بىني مىت ر سىنوات اخلى ة ،وإدرا
العوامى املىىؤثرة يف رفى مسىىتوى ثقافىىة احلىىوار يف "الى اممل واألن ى ة الةقافيىىة" و"التحالبىىات
السياسية " ،وذلحل حلسال سنوات اخل ة " اكةر مال 15سن " ،حني ىاء املتوسى اخلىاص
بهما ( ) ( ) عل التوالي يف مقابى متوسى ات ألى لصىا سىنوات اخلى ة األضىرى،
و حا يعين أن مال بل ت سنوات ض تهم " اكةر مال  15سن " م أكةر إدراكىاً بالعوامى
املىىؤثرة ،مىىا يعىىين أن ى كلمىىا ادت سىىنوات اخل ى ة ،اد إدراكهىىم بالعوام ى املىىؤثرة يف رف ى
مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين.
كمىىا بينىىت النتىىائمل  -أيضىىا  -عىىديف و ىىود فىىروم دال ىة إحصىىائياً بىىني مىىت ر التةصىىص
العلمىىي ،وبىىني إدرا العوامىى األضىىرى ،إذ ىىاء مسىىتوى املعنويىىة يف كىى عامىى مىىال ىىح
العوام أك مال (.)0,05
كمىىا أظهىىرت النتىىائمل ارتبىىاع متوسى ات مسىىتوى الىىوعي ب ميىىة عوامى التعلىىيم ،واإلعى يف
وال بية حسب سنوات ض ة القائم باالتصال ،رغم عديف و ىود الداللىة اإلحصىائية ير ى إ
األ مية ال ى رة ىح العوامى الة ثىة يف لعىب الىدور األلىوى يف التى ثر على مسىتوى ثقافىة
احلوار مال و هة ننر القائم باالتصال .واخنبا متوس ات مستوى الىوعي ب ميىة العوامى
األضرى .وبحلحل يق البر البرعي الراب مال البر الراب للدراسة زئياً.
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وملعرفة مصدر ت ايال البروم بني ال اممل واألن ة الةقافية وسنوات اخل ة أ رى ال احث
اضت ار(شافي ) حيث ك بت نتائمل االضت ارات ال عدية يف اددول ( )23أن من البروم
كان بني جمموعة (أل مال  5سنوات) ،وبني (مال  5سنوات إ  15سنة) ،حيث بل ت ليمة
حتلي الت ايال ( )0,257و ي ليمة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( )،.5ودر ة ثقة
(.)%95
دول ( )23يو ا مصدر الت ايال للبروم بني ال اممل واألن
اجملموعات

أل مال  5سنوات

أل مال  5سنوات
 5إ  15سنة

0,257

أكةر مال  15سنة

0,236

ة الةقافية ومت ر سنوات اخل ة

مال  5إ  15سنة

اكةر مال  15سنة

0,257

0,236
0,021

0,021

 االرت ا لوو وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ), .5ودر ة ثقة (.)%95
كما ك بت نتائمل االضت ارات ال عدية يف اددول ( )24أن من البروم يف مصدر ت ايال
البروم بني التحالبات والتننيمات السياسية وسنوات اخل ة كان بني جمموعة (ال مال 5
سنوات) ،وبني (مال  5سنوات إ  15سنة ( ،)*0,250و(أكةر مال  15سنة) (،)*0,254
و ي ليم دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( )،.5ودر ة ثقة ( .)%95كما يت ني مال اددول
مصدر البرم بني جمموعة (مال  5سنوات إ  15سنة) وبني (أل مال  5سنوات) (،)*0,250
وكحلحل بني جمموعة (أكةر مال  15سنة) وبني (أل مال  5سنوات) ( )*0,254و ي ليم
دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( )،.5ودر ة ثقة (.)%95
دول ( )24يو ا مصدر الت ايال للبروم بني التحالبات بني التننيمات السياسية وسنوات اخل ة
اجملموعات

أل مال  5سنوات

أل مال  5سنوات
 5إ  15سن
أكةر مال  15سن

مال  5إ  15سنة

اكةر مال  15سن

0,250

0,354

0,250
0,354

0,104
0,104

 االرت ا لوو وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ), .5ودر ة ثقة (.)%95

ثقافة احلوار لدى القائم باالتصال يف الصحافة اليمنية

( :)5- 1تو د فروم ذات داللة إحصائية بني مت ر املؤ
املؤثرة يف رف مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين.

التعليمي ،وبني إدرا العوام

الضت ار صحة البر البرعي اخلاما مال البر الراب للدراسة أ رو ال احث اضت ار
(أنوفا) عل مت ر املؤ التعليمي ،وبني إدرا العوام املؤثرة يف رف مستوى ثقافة احلوار
يف اجملتم اليمين ،ومال ض ل املعام ت اإلحصائية ،يتضا عديف و ود فروم ذات داللة
إحصائية عند مستوى معنوية ( )0,05بني مت ر املؤ التعليمي ،وبني إدرا العوام املؤثرة
يف رف مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين.
كما ت ر النتائمل أن ارتباع متوس ات مستوى الوعي بةقافة احلوار يف عاملي التعليم،
وال بية ،ير أل ميتهما ال رة لدى امل حوثني حسب مت ر املؤ العلمي ،واخنبا
متوس ات مستوى الوعي بةقافة احلوار يف العوام األضرى .و و ما يعين و ود تقارل عند
امل حوثني حسب مستوياتهم التعلمية املةتلبة ،وأن إدرا العوام املؤثرة يف رف مستوى
ثقافة احلوار ال يرت مبؤ تعليمي معني.
وبحلحل يرفه البر البرعي اخلاما مال البر الراب والقائ بو ود فروم ذات داللة
إحصائية بني املؤ التعليمي ،وبني إدرا العوام املؤثرة يف رف مستوى ثقافة احلوار يف
اجملتم اليمين.
( :)6- 1تو د فروم ذات داللة إحصائية بني مت ر الوظيبة ،وبني إدرا العوام املؤثرة
يف رف مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين
الضت ار صحة القر  ،أ رو ال احث اضت ار (أنوفا) عل مت ر الوظيبة ،يف إدرا
العوام املؤثرة يف رف مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين  ،ومال ض ل املعام ت
اإلحصائية ،يتضا و ود فروم دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( )0,05يف عاملي (ال بية
والتحالبات السياسية) ،حيث بل ت معام أنوفا  5,591و 5,251عل التوالي ،و ي ليم
دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( ،)0,05وذلحل حلسال ملت ر وظيبة " مرر صحبي" ،و"
رئيا التحرير" يف عام ال بية ،حني اء املتوس اخلاص بهما ( ) ( ) عل
التوالي يف مقاب متوس ات أل لصا الوظائف األضرى ،ومتوس مت ر وظيبة " رئيا
التحرير" يف عام التحالبات بني التننيمات السياسية ،حني اء املتوس ( ) يف مقاب
متوس ات أل لصا الوظائف األضرى ،و و ما يعين لوة حيال العاملني يف الت ثر عل
مستويات ثقافة احلوار لدى امل حوثني.
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كما بينت النتائمل عديف و ود فروم دالة إحصائياً بىني مىت ر الوظيبىة ،وبىني إدرا العوامى
األضرى ،إذ اء مستوى املعنوية يف ك عام مال ح العوام أك مىال ( .)0,05مىا يعىين
و ىىود تقىىارل عنىىد امل حىىوثني يف ىىح العوام ى حسىىب مىىت ر الوظيبىىة يف إدراكهىىم مسىىتوى
ثقافة احلوار.
كمىىا تنهىىر النتىىائمل ارتبىىاع متوس ى ات مسىىتوى الىىوعي بةقافىىة احلىىوار يف عىىاملي التعلىىيم،
وال بيىىة ،واخنبا ىىها يف العوام ى األضىىرى ،مىىا ي ىىر إ األ ميىىة ال ى رة واملىىؤثرة الىىد
يوليانهىىا امل حوثىىون لعىىاملي التعلىىيم ،وال بي ىة حسىىب مىىت ر الوظيبىىة .وبىىحلحل يق ى البىىر
البرعي السادس مال البر الراب زئياً.
وملعرفة مصدر ت ايال البروم بني اجملموعات بني عام ال بية ومت ر الوظيبة ،أ رى ال احث
اضت ار (شافي ) حيىث ك ىبت نتىائمل االضت ىارات ال عديىة يف ادىدول ( )25أن من ى البىروم
بني اجملموعات كان بني جمموعة رئيا التحرير ،وأضرى ( ،)*0,367وبىني جمموعىة مىرر
صحبي وأضرى ( )*0,396وبني جمموعىة أضىرى ومىرر صىحبي ( ،)*0,396و ىي لىيم دالىة
إحصائياً عند مستوى معنوية ( )،.5ودر ة ثقة (.)%95
دول ( )25يو ا مصدر الت ايال للبروم بني عام ال بية ومت ر الوظيبة
اجملموعات

رئيا التحرير

رئيا التحرير

مدير التحرير

مرر صحبي

أضرى

0,139

0,029

0,367

0,168

0,228

مدير التحرير

0,139

مرر صحبي

0,029

0,168

أضرى

0,367

0,228

0,396
0,396

 االرت ا لوو وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )،.5ودر ة ثقة (.)%95

كما ك بت نتائمل االضت ارات ال عدية مصدر ت ايال البروم بني التننيمات السياسية
والوظيبة ،يف اددول ( )26أن من البروم بني اجملموعات بني جمموعة رئيا التحرير،
وبني ك مال مدير التحرير ( ،)*0,528ومرر صحبي ( )*0,561وأضرى (،)*0,3575
وكحلحل بني جمموعة مدير التحرير ،ورئيا التحرير ( ،)*0,528كما أن نا فروم بني
جمموعة مرر صحبي ورئيا التحرير ( )*0,561وكحلحل فروم بني جمموعة أضرى،
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ورئيا التحرير ( )*0,575و ي ليم دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( )،.5ودر ة ثقة
(.)%95
دول ( )26يو ا مصدر الت ايال للبروم بني عام التحالبات بني التننيمات السياسية ومت ر الوظيبة.
اجملموعات

رئيا التحرير

رئيا التحرير

مدير التحرير

مرر صحبي

أضرى

0,528

0,561

0,575

0,033

0,047

مدير التحرير

0,528

مرر صحبي

0,561

0,033

أضرى

0,575

0,047

0,014
0,014

 االرت ا لوو وذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )،.5ودر ة ثقة (.)%95

ومما س ف نستةلص ل ول البر الراب مال الدراسة زئياً والقائ  :بو ود فروم ذات
داللة إحصائية يف بعه املت رات الدمي رافية ،و ي (نوع امل حوثني ،والتةصص العلمي،
والوظيبة ،باإل افة لسنوات اخل ة) ،يف حني م ية ت ملت رو (العمر ،واملؤ التعليمي،
أو ت ثر يف إدرا العوام املؤثرة يف رف مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين.
البر اخلاما :تو د فروم ذات داللة إحصائية بني وسائ االتصال الد تدعم ثقافة
احلوار لدى القائم باالتصال ،وبني الوسائ حسب النوع  -والوسائ حسب االنتماء.
ور اضت ار حا البر

مال ض ل البر يني البرعيني التاليني:

( :)1- 1تو د فروم ذات داللة إحصائية بني وسائ االتصال الد تدعم ثقافة احلوار لدى
امل حوثني حسب النوع:
الضت ار صحة البر البرعي االول مال البر اخلاما للدراسة أ رو ال احث اضت ار
) ،لدراسة البروم بني املتوس ات بني أكةر مال جمموعتني،
(أنوفا) (
و بني وسائ االتصال الد تدعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين  ،وبني الوسائ حسب
النوع ،ومال ض ل املعام ت اإلحصائية يتضا عديف صحة البر  ،حيث بل ت ليمة اضت ار
(أنوفا) يف وسائ  :ش ات التواص اال تماعي ،القنوات البضائية ،حلقات النقاش
ونية ،جمالا القات ،م ء العم  ،الصحف ،أك
العلمية ،اإلذاعات ،املوال اإلل
مال ( ،)0,05و ي ليم غر دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( )0,05أو أل ما يعين عديف
اضت و الوسيلة حسب نوعها يف دعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين .
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ات

كما يتضا مال النتائمل أن ارتباع متوس ات مستوى الوعي بةقافة احلوار يف "ش
التواص اال تماعي" ،ي ر إ أ ميتها ال رة يف دعم ثقافة احلوار ،وأن اخنبا
متوس ات مستوى الوعي بةقافة احلوار يف املصادر األضرى ،ي ر ا عديف فاعليتها يف رف
مستوى الوعي بةقافة احلوار يف اجملتم اليمين .وبحلحل يرفه صحة البر البرعي االول
مال البر ال حةي اخلاما للدراسة والقائ بو ود فروم ذات داللة إحصائية بني وسائ
االتصال الد تدعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين حسب نوعها.
( :)2- 1تو د فروم ذات داللة إحصائية بني وسائ االتصال الد ترى أنها تدعم ثقافة
احلوار لدى امل حوثني ،وبني الوسائ حسب االنتماء احلزبي.
الضت ار البر البرعي الةاني مال البر اخلاما للدراسة أ رو ال احث اضت ار (أنوفا)
) ،لدراسة البروم بني املتوس ات بني أكةر مال جمموعتني ،بني
(
وسائ االتصال الد تدعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين  ،وبني الوسائ حسب االنتماء
احلزبي ،ومال ض ل املعام ت اإلحصائية يتضا عديف صحة البر  ،حيث بل ت ليمة
اضت ار ( ) يف وسائ  :ش ات التواص اال تماعي ،القنوات البضائية ،حلقات النقاش
العلمية ،اإلذاعات ،املوال  ،جمالا القات ،م ء العم  ،الصحف ،أك مال (،)0,05
و ي ليم غر دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ( )0,05أو أل  .ما يعين عديف اضت و
الوسيلة حسب االنتماء احلزبي .يف دعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين.
ات

كما يتضا مال النتائمل أن ارتباع متوس ات مستوى الوعي بةقافة احلوار يف "ش
التواص اال تماعي" ،ي ر إ أ ميتها ال رة يف دعم ثقافة احلوار ،وان اخنبا
متوس ات مستوى الوعي بةقافة احلوار يف املصادر األضرى الد اتسمت باملنةبه
واملنةبه داً ي ر ا عديف فاعليتها يف رف مستوى الوعي بةقافة احلوار يف اجملتم
اليمين .وبحلحل يرفه صحة البر البرعي الةاني مال البر اخلاما للدراسة والقائ
بو ود فروم ذات داللة إحصائية بني وسائ االتصال الد تدعم ثقافة احلوار يف اجملتم
اليمين حسب مت ر االنتماء احلزبي للوسيلة.
وبحلحل يرفه صحة البر البرعي الةاني مال البر اخلاما للدراسة والقائ بو ود
فروم ذات داللة إحصائية بني وسائ االتصال الد تدعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين،
وبني الوسائ حسب االنتماء احلزبي.
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ومما س ف نستةلص عديف ث وت صحة البر اخلاما للدراسة والقائ  :بو ود فروم ذات
داللة إحصائية بني وسائ االتصال الد ترى أنها تدعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين،
وبني الوسائ حسب النوع ،والوسائ حسب االنتماء احلزبي.
ملا ملص ء ملق :ياملئا ا دةاس ص
تناولت ح الدراسة بال حث والتحلي ننرية تى ثر ال ىةص الةالىث ،كمىدض ننىرو
يسىهم ا حىد كى ر يف حتديىد املىىت رات ،ويف صىياغة البىرو واضت ار ىىا مىال ضى ل
ت يىىىف اسىىىتمارة االسىىىت يان على ى عينىىىة مىىىال امل حىىىوثني ،ر اضتيىىىار ( ) مبىىىردة مىىىال
الصىىحبيني املعتمىىديال يف جملىىا نقابىىة الصىىحبيني اليمنىىيني ،وذلىىحل باسىىتةدايف العينىىة
الع وائية املنتنمة .ولد اعتمىدت الدراسىة على مىنهمل املسىا الىحو ىدو إ استقصىاء
احلراء ومجى ى احلقىىىائف وال يانىىىات عىىىال الو ى ى الىىىرا ال للنىىىا رة املدروسىىىة وتبسىىىر ا
وحتليلها.
ولد مةلت نتائمل الدراسة رأو القائم باالتصال يف الصحافة اليمنية ،وال مي ال تعميمها
عل اجملتم اليمين ،لحلحل فإن ىح النتىائمل سىيتم نسى تها إ جمتمى الدراسىة احملىدد
بتلىىىحل ال ىىىرحية مىىىال اجملتمى ى فقى ى  ،ممىىىا يع ىىىي مؤشىىىراً عىىىال رأو جمتمى ى الدراسىىىة
باملو وعات امل روحة يف الدراسة واملتمة فع ً لرأو شرحية مهمة مىال اجملتمى الىيمين
متتا حبصىو ا على لىدر عىال مىال التعلىيم والةقافىة الواسىعة ،فضى ً عىال احت اكهىا
امل اشر باجملتم حب م عملها املهين.
ولد توصلت الدراسة إ أن (  )%مال إ ابات امل حوثني أكدت استعداد اجملتم
اليمين لتق ثقافة احلوار ول ول احلضر ،يف حني بل ت نس ة غر املقتنعني ب ليات
.)%ومي ال تبسر ح النتيجة املت اينة يف رغ ة
احلوار املقدمة يف وسائ اإلع يف
اجملتم اليمين إ احلوار ال ناء وا ادو ،الحو يعم عل تنمية ثقافة احلوار ول ول
احلضر ،مال ض ل إبرا املو وعات واملؤشرات الد تهدو إ إرساء أسا احلوار
وتنمية ثقافت  ،بني أفراد اجملتم اليمين ،ومال مؤشرات ذلحل ترسيخ ليم اح ايف حقوم
اإلنسان ،وال عد عال العنصرية ،والق لية ،والتعصب ،واح ايف ضصوصية احلضر،
والدفاع عال القيم ،وااللتزايف بثدال احلوار ،واح ايف اضت و الةقافات ،وتق اراء
احلضريال ،وااللتزايف باملو وعية ،واالعتماد عل احلجمل املن قية ،وعديف فر الرأو،
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وينب االستةباو ،واألح ايف املس قة ،يف حني أبدى امل حوثون عديف التناعهم
بثليات احلوار املو ودة يف وسائ اإلع يف ألن مال أبر مؤشرات ذلحل احلوار ليايف
وسائ اإلع يف بالتحريه عل ال را ية والعنف د احلضر ،والدعوة للعص ية،
واملح ية ،والق لية ،والعنصرية ،وعديف تق رأو احلضر ،واالستةباو بقيم اجملتم ،
وعديف اح ايف ضصوصية احلضر ،وعديف االلتزايف بةقافة احلوار وآليات .
ولد بينت النتائمل جب ء أن عام "التعليم" ظهر ك حد أ م العوام املؤثرة يف رف
مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين بنتيجة فارلة بل ت (  ،)%و و ما ي ر إ
ك ر بني خمتلف أ ياو اجملتم  ،يف و ود حالة مال االنبتاء
أن التعليم يؤثر ب
الةقايف عل احلضر ،ويعز التعليم لدى البرد ثقافة النقد العق ني الرصني ،وختتلف
و وا ا وك رو األمر الحو تنع ا آثار
ننم التعليم ومستويات لدى البرد عل
عل تو هات األفراد و ثقافة احلوار واستعداداتهم ملمارستها ،و ح النتيجة تتبف
م اشر عل
إ حد ك ر م دراسة دادة( ،)36الد أكدت أن التعليم أثر ب
ثقافة احلوار لصا البئات األكةر تعليماً ،وأن ارتباع مستوى التعليم يعز مال
التةلص مال املبا يم الصل ة للضر يف مقاب املبا يم الناعمة ،الد تتميز برحابة
الصدر ودميقرا ية الب ر وثقافة احلوار ،وكحلحل دراسة مركز امللحل ع دالعزيز
للحوار الو ين ( ،)37الد توصلت إ أن التعليم يعد أحد أ م العوام الرئيسية يف رف
مستوى ثقافة احلوار يف اجملتم السعودو ،ودراسة ص ء الديال( ،)38الد أكدت أن
مت ر التعليم كان األكةر ت ثراً بني اخلصائص الدمي رافية لل ال يف حتديد
ات التواص اال تماعي.
ايا اتهم و أبعاد م ونات الةراء اإلع مي ل
وفيما يتعلف بوسائ االتصال الداعمة لةقافة احلوار يف اجملتم اليمين ،تصدرت
"ش ات التواص اال تماعي" لائمة وسائ االتصال تلحل بنس ة ك رة ومهمة بل ت
 ،)%و ح النتيجة تتوافف إ حد ك ر م ما ذ ت إلي العديد مال الدراسات
وال حو  ،منها دراسة " آمال كمال" ( )39ودراسة "أدد مسر" ( ،)40ودراسة ضالد
ات اال تماعية أص حت عل رأس
ص ء الديال( ،)41الد أشارت إ أن ال
الن ا ات االتصالية الد ميارسها ادمهور املةتلف ،و و ما يع ا أ ميتها ال ال ة
و غر مس وم ،مبا علها عل رأس
واالعتماد العالي الرتباع معدالت التعر عل
وسائ االتصال عل اإل م ،ملا تتمت ب مال ضصائص اتصالية فريدة يعلها مال
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أكةر وسائ االتصال ثراءأ وم ئم ًة مال الناحيتني االتصالية واإلع مية ،ومل يةً
الحتيا ات البرد االتصالية ،ببض مساتها التباعلية املتعددة ،مقارنة بالوسائ
التقليدية األضرى.
وحول مستويات ر ا امل حوثني وإدراكهم لر ا اجملتم عال الت ية اإلع مية ل اممل
ثقافة احلوار يف اإلع يف اليمين بينت النتائمل و ود توافف وت ام بني امل حوثني يف
مستويات عديف ر ا م عال تلحل الت ية اإلع مية بنس ة بل ت (  )%ويف إدراكهم
لعديف ر ا اجملتم عال ح الت ية بنس ة (  )%و ح النتيجة تتوافف م فر
الدراسة القائ بو ود ع لة ارت ا ذات داللة إحصائية يف مستوى ر ا امل حوثني عال
الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار مال ناحية ،ويف إدراكهم ملستوى ر ا اجملتم
عال ح الت ية مال ناحية أضرى ،ومال الدراسات الد تؤيد صحة حا البر دراسة
(دو وآضرون) ( )42الد اكدت و ود أدلة لوية عل و ود ت ثر ال ةص الةالث يف
سيام احلم ت اإلع مية السياسية حيث أن امل حوثني ح موا عل احلضريال عل
أنهم األكةر ت ثراً مبضمون ح احلم ت مال انبسهم .ودراسة (ايبيألن وماكلود)
( )43الد أكدت ت ثر ال ةص الةالث ع الرسائ املرغوبة ا تماعياً حيث أدر
امل حوثون أن للرسائ غر املرغوبة ا تماعياً ت ثر أعنم عل احلضريال بدر ة أك
مال ت ثر ا عل أنبسهم .ودراسة (بيزر وبي )( ،)44الد أكدت أن امل حوثني مييلون إ
إدرا ت ثر ال ةص الةالث فيما يتعلف باالستةدامات غر املرغوبة للتليبزيون.
ودراسة ( ة اهلل السمرو) ( )45الد أكدت أن امل حوثني يدركون أن احلضريال أكةر
ت ثراً مب ا دة العنف التليبزيوني .ودراسة ( مها ع د العنيم ) ( ،)46الد أكدت و ود
فروم دالة إحصائياً يف مستوى إدرا ال ال ادامعي لت ثر القنوات البضائية
ال نائية عل أض لياتهم مقارنة مبستوى إدراكهم لت ثر ا عل أض ليات احلضريال
مبا يدعم البر اإلدراكي لننرية ت ثر ال ةص الةالث .ودراسة (عزة ع د اجمليد)
( )47الد توصلت إ أن التحيز اإلدراكي عنصر أساسي لت ثر ال ةص الةالث حيث
يعتقد األفراد أنهم أل ت ثراً باألحدا السل ية مقارنة باحلضريال كما يعتقدون أنهم
أل لابلية ل ض ام أو التعر للمةا ر مقارنة باحلضريال.
عل صعيد ذو صلة أظهرت النتائمل ت اعد وت ايال مستوى إدرا امل حوثني ملؤشرات
ثقافة احلوار ول ول احلضر عليهم مال ناحية ،وبني ادرا اجملتم ملؤشرات ثقافة احلوار
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مال ناحية أضرى ،حيث بل ت نس ة مال يدركون و ود مؤشرات ثقافة احلوار ول ول
احلضر عليهم (  ،)%وبل ت نس ة مال يدركون مؤشرات ثقافة احلوار عل اجملتم
(  ،)%وعل الع ا بل ت نس ة مال ال يدركون مؤشرات ثقافة احلوار عليهم ( )%
يف حني بل ت نس ة مال ال يدركون مؤشرات ثقافة احلوار عل اجملتم (  ،)%و ح
النتيجة تة ت عديف صحة فر الدراسة القائ بو ود ع لة ارت ا ذات داللة
إحصائية بني إدرا امل حوثني ملؤشرات ثقافة احلوار عليهم مال ناحية ،وعل احلضريال
مال ناحية أضرى ،ومي ال تبسر ح النتيجة إ مدودية ر ية القائم باالتصال داض
اجملتم اليمين ،وانصرافهم عال الصا العايف إ املصا ال ةصية ،و حا يتبف م
يعة األو اع القائمة يف اليمال كضعف األمال ،وعديف االستقرار ،وليايف احلرل ،ما
يدف القائم باالتصال إ اإلحجايف يف دعم ت ور ثقافة احلوار يف اجملتم ضوفاً مال
ا.
التعر ألو م اك متمل لد يتعر
أما فيما يتعلف ببعالية اللقاءات الو نية لدعم ثقافة احلوار أو حت النتائمل ارتباع
نس ة ت ييد اللقاءات الو نية (  )%مال إ ابات امل حوثني ،كما بل ت نس ة مال أبدوا
استعداد م للم اركة يف ح البعاليات (  ،)%ومي ال تبسر ح النتيجة إ
األ مية ال رة الد يننر إليها اجملتم اليمين إ احلوار كم دأ يف ح اخل و
ت توا
بني خمتلف أ ياو اجملتم اليمين كون الس ي الوحيد حل أو م
اجملتم اليمين.
و و ما علنا ادرا نتائمل الدراسة بو ود توافف وت ام بني امل حوثني يف مستويات
واب وليود عل وسائ اإلع يف بنس ة (  ،)%ويف إدراكهم
ت ييد م لو
ح الضواب والقيود بنس ة (  ،)%يف حني بل ت نس ة عديف
لت ييد اجملتم و
ح الضواب والقيود عليهم (  ،)%وعديف إدراكهم ت ييد اجملتم
املوافقة عل و
ح الضواب والقيود بنس ة (  ،)%و ح النتيجة املهمة تة ت صحة فر
و
الدراسة القائ بو ود ع لة ارت ا ي ذات داللة إحصائية بني امل حوثني يف مستويات
واب وليود عل وسائ اإلع يف مال ناحية ،ويف إدراكهم لت ييد
ت ييد م و
ح الضواب والقيود مال ناحية أضرى ،ومي ال تبسر ح النتيجة يف
اجملتم و
وء ما مير ب اجملتم اليمين مال حاالت استق ال حادة ،وانسداد يف األفف
السياسي ،واالحتقان اجملتمعي امل دود ،ما أدى إ حالة مال ال را ية والعنف ،ثم
احلرل ال املة الد أ حت ض راً تهدد استقرار اجملتم اليمين ،و و ما دف القائم
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واب وليود مهنية للحد مال أنت ار
باالتصال إ الت ين الوا ا بضرورة و
النزاعات ال ائبية والعرفية واملنا قية الد تهدد اجملتم بالتب حل والت رذيف ،حيث
ح القيود عل الحات ،إ فر ها عل احلضر يف ماولة
ياو األمر حدود فر
لتعميم ر ية عامة تقويف عل دعم دور وسائ اإلع يف يف حتقيف األمال واالستقرار،
واحلرل املستعرة الد متر
كونها أداة فاعلة يف ظ و ود حالة مال ال مو والبو
(،)48
الد اكدت
بها ال د ،ومال الدراسات الد تؤيد ذلحل دراسة ( وفنر وآضرون)
عال و ود ع لة ارت ا إ ابية بني الت ثر املدر لل ةص الةالث والرغ ة يف فر
رلابة عل العنف التليبزيوني ،وو ود ع لة ارت ا إ ابية بني ت رار التعر
للقصص اإلض ارية والرغ ة يف فر رلابة عل العنف التليبزيوني .ودراسة ( يون
وآضرون) ( ،)49الد أكدت و ود ع لة ارت ا إ ابية بني إدرا ت ثر ال ةص
الةالث والرغ ة يف فر رلابة عل إع نات اليانصيب والقمار يف ال ا ينو ات.
ووفقاً لنتائمل فرو

الدراسة الد ر التوص اليها مي ال تلةيصها يف النقا احلتية:

 ر رفه فر الدراسة األول والقائ  :تو د ع لة ارت ا ذات داللة إحصائية بنيمستوى إدرا امل حوثني ملؤشرات ثقافة احلوار مال ان هم ،ومؤشرات ثقافة احلوار مال
و هة ننر اجملتم مال ناحية أضرى.
 ر ل ول فر الدراسة الةاني والقائ  :تو د ع لة ارت ا ذات داللة إحصائية يفمستوى ر ا امل حوثني عال الت ية اإلع مية ل اممل ثقافة احلوار مال ناحية ،وبني
إدراكهم ملستوى ر ا اجملتم عال ح الت ية مال ناحية أضرى.
 ر ل ول فر الدراسة الةالث والقائ  :تو د ع لة ارت ا ذات داللة إحصائية بنيواب وليود عل وسائ اإلع يف مال ناحية ،ويف
امل حوثني يف مستويات ت ييد م و
ح القيود مال ناحية اضرى.
إدراكهم ملستويات ت ييد اجملتم و
 ر ل ول فر الدراسة الراب زئياً والقائ  :يو د فروم ذات داللة إحصائية يف بعهاملت رات الدمي رافية ،و ي (نوع امل حوثني ،والتةصص العلمي ،والوظيبة ،باإل افة
لسنوات اخل ة) ،يف حني م ية ت ملت رو (العمر ،واملؤ التعليمي) ،أو ت ثر يف إدرا
العوام املؤثرة يف رف مستوى ثقافة احلوار لدى امل حوثني.
 ر رفه البر اخلاما مال الدراسة والقائ  :تو د فروم ذات داللة إحصائية بنيوسائ االتصال الد تدعم ثقافة احلوار يف اجملتم اليمين مال حيث النوع ،ومال حيث
االنتماء احلزبي.
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ةاب ملجمص اااو يملت واك رتحملتص
 .1و ميةام شرو إع مي ،يقويف عل امل ادئ والقيم االض لية لإلع يف ،مال ض ل
اعتماد ض ال إع مي متوا ن و ادو ،يعز ثقافة احلوار ول ول احلضر ،والتعايش
ي الرأو العايف السليم يف اجملتم .
السلمي ،لي ون األساس واملن لف و ت
 .2ادضال ثقافة احلوار جبمي ابعاد ا املعرفية واملهارية والو دانية مال املنا مل التعليمية
جبمي مراحل  ،باعت ار أحد أ م العوام املؤثرة يف ثقافة احلوار ول ول احلضر ،و ع
احلوار زءاً معتمدًا يف تلحل املنا مل ،ملنا ال ل فرصة للتب ر السليم ،والنقد
ال ناء والةقة بالنبا ،و ملزيد مال التعلم واملعرفة.
ع ثقافة احلوار يف وسائ اإلع يف أحد االس اتيجيات اجملتمعية
 .1العم عل
األساسية لصياغة اجملتم السليم ،وعديف اللجوء إ العنف وال را ية أو القم أو
مال أش ال النزاع والصراع.
الدعوة للحرل أو إ أو ش
الدراسات حو ا ،أل ميتها االتصالية
ات اال تماعية ،وو
 .2اال تمايف بال
الضواب امل ئمة لن ام
املتصاعدة بني خمتلف شرائا اجملتم  ،والعم عل و
عملها العايف ،حت ال تص ا أداة دامة ل ث ثقافة ال را ية والعنف اجملتمعي.
 .3تبعي آدال احلوار يف اإلع يف باعت ار وسيلة االتصال البعال م ادمهور إلحا ت
حبقائف األو اع السياسية واال تماعية وغر ا ،ورف مستوا الب رو والسياسي
واال تماعي والةقايف عل أسا م دأ احلرية والنزا ة ول ول احلضر ،حت يضمال
النجاء واالستمرارية.
 .4اال تمايف بالدراسات وال حو املرت ة بن ر ثقافة احلوار جبمي أبعاد ا ،وت جي
ادمي عل امل اركة فيها لت ون وسيلة لن ر ثقافة احلوار بني خمتلف فئات
اجملتم .
 .5العم عل إ راء دراسات وحبو كيبية ل حث اإلش اليات املرت ة باألدوار
السل ية لوسائ اإلع يف يف التحريه عل العنف وال را ية والدعوة إ االلتتال
الداضلي بني أبناء اجملتم الواحد.
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املقدمة:
يف ظل ظهور اإلعالم اجلديد ومنافسته ومتيزه عن اإلعالم التقليدي ،ومبا محل منن انات
اسننتقت ا اجلمنناوق ،وقنند يكهنني الن جلياننا مننن خننالع الف ن وات االجتماعين ف كهوروننا
اختلفنننا مصنننابر اوخ نننار والافينننه ولقونننا لننند ا نننتلق  ،ف صن ن ا ون نذه الفن ن وات
االجتماعي ن ظنناوية يعالمي ن ديا ن  ،فهننا اختلفننا سننيا وس يئ ن اسننت دام وسننائل اإلعننالم
اجلديد عن اإلعالم التقليدي وأص ح ا يسل متلقيًا وا تلقي ميسلًا.
وامتنند وننذا االسننتقتال ليفننمل أصننتي فعننات اهتمننط عم نيًا ووننا اوسفنناع ،ف ص ن ح ونننا
مونناي يفننتله اوسفنناع يف عننا الفنن وات االجتماعي ن  ،ويئننوب ال ن ي ألننوفي اوجهننزة
الذكين وسنهول امتالكهنا فاإلةناف ي الن نك االستوفناع واالسنالس ومنا ألتسنا فننه
وذه ا ي ل الئميي من خصائص ويَّ ألها لذل .
كما أي وجوب أجهزة االألصاع احلديا والتقنيات اهلائل فيها وأجهزة اإلناننا والفانائيات
ا تلف ا ات اوفئاب واالجتاونات ا تنوعن متانل ًنديًا كن قًا يف فئنا او يناي ي اوسنية
فصورة خاص وي اهتمط فصنورة أعنا وأ نل يف كيفين اسنت دامها ومنن يياق هنا ،وونل
()1
ونا اج ي مياق تها
لقد أص ا وسائل اإلعالم احلديا ألتتى وألسيتي علنى اوتمامنات اوسفناع وأخنذت أللقني
ف ف اكها على أفناء اجليل ا ئاصي ،ومتأل ساعات فنيالها فنل وسناعات نفناسها فنالواق
مننن اوفوننار وا ئنناني ،ونهننا ألنهنناع علننيها فوننا وائننل مننن الصننور ا تال ق ن  ،واوصننوات
ا تئاق اليت ًيط فها من كل جانك فال ألدس هلا جمالًا للت مل والتفوق وا ياجئ  ،فنال
ميل التفل مئها ال قدرة على التميينز واالختينار ،ىفنى مئنه أي يسنقط يف بوامن ألسنق فنه
()2
ي يث أريد له.
كما أوة ا براس ديان عيةنتها ورارة االألصناالت وألقنين ا ئلومنات للمملون الئيفين
السننئوبي يف موقئهننا اإللواوننني أي وا ندًا مننن ف ن كننل أرفئ ن مننن اوسفنناع يف فييتانيننا
)( ،منناي
يسننت دموي مواقننط ن وات التواصننل االجتمنناعي ماننل (فنني فننو
) علنى النيلا منن أي ينط ونذه ا واقنط الاال ن ألانط
) ،أو (في نو
سن ي
سن  13دًا أبني للتسجيل فيها.

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

ويف براس أجييا يف عام  2004فينا ف ي اوي اوعمار من سنت ي س ط سنوات من
الئمي يقاوي مبا مئدله والي ( الث ساعات ونصف) من أوقاألها يوميًا يف مفاودة
()3
وسائل اإلعالم ا تلف .
ويف ظل وذه النتائج ونكيًا وومي الفع الئميي –اوسفاع  -واإلعالم اجلديد و وات
التواصل االجتماعي يف عا نا اليوم ألتاح أومي التئيع على عالق التفل فالف وات
االجتماعي وأس ال اجنذال اوسفاع هلا وما س يئ وذا االست دام وما اإل اعات
ا ت قق لديها.
مشكلة الدراسة:
ألئد وات التواصل االجتماعي يف الفاة احلالي ي د أوا وسائل االألصاع واإلعالم
احلديا  ،فقد أص ا ًتل موانًا مهماا لد اجلميط مبا متتار فه من خصائص ويَّ ألها
لذل من س يع يف الوصوع ي ا ئلومات أو اوخ ار ويألا التفاعل للمستق ل وا يون يف
االست دام سواء للميسل أم للمستق ل.
وأكدت ال الدراسات اإلعالمي اليت سئا جاودة منذ ظهور اإلعالم اجلديد لدراس
وات التواصل االجتماعي وماوي اإل اعات اليت ًققها
س يئ است دام
للمست دم  ،ف وة ا براس (اومحيي )2011 ،اليت أجييا على سالل جامئ اإلمام
حممد فن سئوب أي  %70من أفياب الئين يست دموي مواقط التواصل االجتماعي فيما
ألوصلا أياا يليه براس (الئاياني )2013 ،اليت أجييا على سالل ا ي ل الاانوي أي
 %86من أفياب الئين يست دموي الف وات االجتماعي  ،و يقتصي أل ق اإلعالم اجلديد
وات التواصل االجتماعي على ال الت فقط فل امتد وذا االوتمام والت ق ي
وعا
اوسفاع ،كما أي التفل يف سنواأله اوو يووي قافلًا لتق ل أي يء يقدم له؛ ونه يئيش
مي ل التئيع وي دأ ختواأله اوو يف اإل ساس مبا يلمسه أو يياه أو يسمئه ويت ي فن و
مل وظ مبا حييط فه من مؤ يات قافي مسموع أو ميئي أو مقيوءة فيتفاعل مئها فتلقائي
ويسق يف نسقها(  )4وقد ركزت الدراسات السافق على است دام ال الت من اجلنس
للف وات االجتماعي  ،لذل ألسئى وذه الدراس لتسليط الاوء وألقديا يةاف علمي يف
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براسات االست دامات واإل اعات لفع اوسفاع واإلجاف على التساؤع اليئي ( ،ما
االست دامات واإل اعات اليت ًققها وات التواصل االجتماعي لإلسفاع من
اجلنس من عمي  12- 9يف مدارس مدين اليياض؟).
أهمية الدراسة:
اوومي الئلمي :
( )1يي براس است دامات التفل السئوبي للف وات االجتماعي يف  -دوب علا
ال ا ا  -حيظ فنصيك وافي ةمن براسات ا ملو الئيفي السئوبي .
( )2ناع موةوس است دامات اإلعالم اجلديد -متمالًا يف مواقط التواصل االجتماعي -
اوتمام الواقين ،يال أي وذه الدراس ألسئى ي ا فارك يف ي ياء اوسي النكيي
اإلعالمي يف جماع االست دامات واال اعات فدراسات ختص التفل.
اوومي التت يقي :
( )1قد ألساعد وذه الدراس الافوي واوسي من خالع نتائجها يف است دام وألوظيف
مواقط التواصل االجتماعي اونسك للتفل من يط النوا ي.
( )2قد ألتيح الفيص لدراسات ال ق للمجاع نفسه فمتتق اإلعالم اجلديد –الف وات
االجتماعي  -ديا التناوع يف الدراسات اإلعالمي السئوبي فن و خاص والئيفي
فن و عام.
( )3قد ألفيد نتائج وذه الدراس يف ألقديا مئلومات مهم  ،لي لل ا ا
للئامل يف اهاع اإلعالمي والتسويقي ا وجه ي التفل فن وٍ خاص.

ف سك فل

فاإلةاف ي أي وذه الدراس ألتناوع أ د أوا احملاور ا نوس فال ث( ،اإلعالم اجلديد
وماله من أل ق وألتيق يف است دامات وي اعات اوسفاع) وألربر االختالع والت وع عمَّا
كاي حيدث يف اإلعالم التقليدي سافقًا ،وال من خالع ألسليط الاوء على الف وات
اال جتماعي وعالق اوسفاع فها وكذل رصد مد أل ي اوسفاع فاإلعالم اجلديد متماال
يف الف وات االجتماعي .

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

أهداف الدراسة:
ألهدع الدراس ففول أساسي ي التئيع على است دامات اوسفاع لف وات التواصل
االجتماعي واإل اعات ا ت قق .
ومن وذا اهلدع اليئي

نتفيس ي أوداع فيعي ألتمال فيما يلي:

( )1التئيع على اخلصائص الدميوليافي لألسفاع مست دمي الف وات االجتماعي .
( )2التئيع على أوا

وات التواصل االجتماعي اوكاي است دامًا لد اوسفاع.

( )3الوفف عن أساليك وأوقات است دام

وات التواصل االجتماعي لد اوسفاع.

( )4التئيع على بوافط ألئيض اوسفاع للف وات االجتماعي .
( )5التئيع على ي اعات است دام اوسفاع هلذه الف وات.
( )6التئيع على س يئ الئالق ف متتق النوس من جه ومتتقات االست دام واإل اس من
جه أخي .
( )7التئيع على بالل الفيوا اإل صائي يف بوافط التئيض النفئي والتقوسي لد
اوسفاع عين الدراس .
تساؤالت الدراسة
 ما اخلصائص الدميوليافي لألسفاع مست دمي الف وات االجتماعي ؟ ما نس امتال اوسفاع عين الدراس حلسافات خاص على مواقط التواصلاالجتماعي وما أكاي الف وات االجتماعي ألفايال لديها؟
 ما أساليك وأوقات است دام اوسفاع للف وات االجتماعي ؟ ما بوافط است دام التفل للف وات االجتماعي ؟ -ما اإل اعات ا ت قق لألسفاع من ألئيةها للف وات االجتماعي ؟
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فروض الدراسة
( )1ألوجد فيوا اات بالل ي صائي يف مئدع است دام اوسفاع عين الدراس للف وات
االجتماعي وفقا تتقات النوس ،والئمي ،وا ي ل الدراسي  ،وا ستو الدراسي،
ونوس ا درس ( وومي أم أولي ).
( )2ألوجد فيوا اات بالل ي صائي يف بوافط التئيض النفئي والتقوسي لد اوسفاع
عين الدراس وفقًا تتقات النوس ،والئمي ،وا ي ل الدراسي  ،وا ستو الدراسي،
ونوس (ا درس وومي أم أولي ).
( )3ألوجد فيوا اات بالل ي صائي يف اإل اعات اليت ققها است دام الف وات لد
اوسفاع عين الدراس وفقًا تتقات النوس ،والئمي ،وا ي ل الدراسي  ،وا ستو
الدراسي ،ونوس ا درس وومي أم أولي ).
الدراسات السابقة:
ال كا ال ا ا قل الدراسات السافق اات الئالق ا ا ية مبوةوس الدراس الذي يتناوع
عالق التفل فالف وات االجتماعي يف الدراسات الئيفي على وجه اخلصوص ونكيا
لذل قُسِّما الدراس ي ما يلي:
أوال :براسات است دامات ال الت

واقط التواصل االجتماعي.

( )1براس (اومحيي )2011 ،وع ألياض است دام الف ال اجلامئي واقط التواصل
()5
االجتماعي.
وودفا الدراس ي التئيع على ألياض است دام الف ال واقط التواصل االجتماعي وأي
ا واقط أكاي جذفًا هلا وما أل ق وذا اجلانك على ياألها االجتماعي  ،وما الدوافط وراء
وذا االجتاه ،وما التيا اليت يست دمونها لإلنانا وكيف يقاوي وقا فيالها وفلتا
عين الدراس  345سال ًا مورع على مخ كليات من كليات جامئ اإلمام حممد فن
سئوب اإلسالمي وألوصلا الدراس ي أي ونا  %70من أفياب الئين يست دموي مواقط
التواصل االجتماعي وكاي أللك وذا االست دام يووي عن سييق جهار اجلواع واجلهار

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

ا وتيب ويستتيا مئكا أفياب الئين ما ف  4- 3ساعات يوميًا وا تل الربيد اإللواوني
ا يأل اوو يليه الفي فو .
( )2براس (الئتييب )2011 ،وع است دامات الف ال السئوبي وقط في

فو

()6

ودفا الدراس ي مئيف مد است دام سالل اجلامئات السئوبي للفي فو ومئيف
بوافط االست دام واإل اعات ا ت قق من است دامها اعتمدت الدراس على است دام
ا نهج الوصفي ا س ي الت ليلي فاست دام االست ان أباةً لل ث ،واعتمد ال ا ث على
أسلول الئين الئفوائي من سالل وسال ات اجلامئات السئوبي  ،من جامئ ا ل سئوب
فاليياض ،وجامئ ا ل ع د الئزيز يف جبدة ،وجامئ ا ل فيصل يف فاو ساء.
وألوصلا الدراس ي أي نس انتفار است دام الفي فو أل لغ أكاي من  %77,4لد
الف ال السئوبي واكي  %74,4أنها يست دموي الفي فو أكاي من ساع ي مخ
ساعات يوميا كما أ ارت نتائج الدراس ي أي بوافط االست دام اليت ألدفط سالل
اجلامئات السئوبي وسال األها وي مفارك أفواروا وآرائها ،ا مفاودة صور
اآلخيين ،وأل ابع الصور وا لفات مئها وأخقًا قياءة ملفات اآلخيين.
( )3براس (ا سيند )2012 ،وع است دامات اإلعالمي السئوبي
()7
اجلديد واإل اعات ا ت قق – الف وات االجتماعي منواجًا -

لوسائل اإلعالم

وودفا الدراس ي التئيع على است دامات اإلعالمي السئوبي لوسائل اإلعالم
اجلديد على وجه اخلصوص "في فو  ،وألويا ،واليوأليول" ومئيف ما عالق ال
فإنتاجها اإلعالمي يف وسائل اإلعالم التقليدي ومد ألئيةها له ومئيف بوافئها
وي اعاألها ا ت قق من ال مهنياا و صيًا واعتمد ال ا ث ا نهج الوصفي عن سييق
أباة االست ان وكانا الئين عمدي لئدب من اإلعالمي السئوبي يف مدين اليياض
وكانا أفير النتائج هلذه الدراس استفابة اإلعالمي من الف وات االجتماعي "في
فو  ،وألويا ،ويوأليول" يف ريابة وامش احليي باخل مؤسساألها اإلعالمي  ،وأي أكاي
ا تتقات اليت ألدفط اإلعالمي واإلعالميات وي متافئ اوخ ار ا مواك التتورات
التقني وا ئلوماألي ا ال ث عن أخ ار ،ا جاافيتها اليت ألفوا اإلعالم التقليدي ،ا
التواصل مط اوصدقاء.
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( )4براس (ا نتفيي)2012 ،
()8
واإل اعات ا ت قق منه.

وع است دامات الف ال السئوبي وقط يوأليول

وودفا الدراس ي التئيع على االست دامات واإل اعات اليت حيققها موقط اليوأليول
للف ال السئوبي وألوصلا النتائج ي أي أكاي من نصف الئين اليت فلتا  600ص ال
يئيفوي يي كانوا ملم جبميط اخلدمات اليت يوفيوا ا وقط أم ال ،وجاءت خدم ال ث
يف ا وقط عن أفالم مئين وي أكاي اخلدمات است داماً ،يليها متافئ ي صاءات عدب روار
مقاسط أفالم الفيديو ،ا خدم ألقييا أفالم الفيديو ،وخدم رفط الفيديو ،ا خدم
التئليق على مقاسط الفيديو ،وألوصلا الدراس ي أي اولاني اخلليجي والئيفي وي
ا فال على “يوأليول” وًوا على نس عالي من ا فاودة ،يليها الربامج الفواوي ،
وجاءت الربامج الديني يف ا يأل الاالا  ،واوفالم اوجن ي يف ا يأل اليافئ  ،و صلا
أفالم الفيديو اليت ألووي من ينتاج أ اص عابي على ا يأل اخلامس
وعن مد ينتاج مقاسط الفيديو على “يوأليول” ،أكد ما يقارل  %24على أنها يقوموي
فإنتاج مقاسط فيديو على ا وقط ،مقافل  %76ال يفئلوي ال ويوتفوي فا فاودة فقط
( )5براس (الفاةل )2013 ،وع أفئاب است دام الف ال السئوبي لف وات التواصل
()9
االجتماعي.
ودفا الدراس ي التئيع على اوفئاب االجتماعي والاقافي الست دام الف ال السئوبي
لا 384
لف و التواصل االجتماعي ،قاما ال ا ا فاختيار الئين الئفوائي ال سيت
سال ًا وسال و ئا ال يانات عن سييق االست ان .
وخلصا النتائج ي ينه كلما ألقدم عمي الفال اجلامئي راب است دامه لف وات
التواصل االجتماعي ويئوب ال ي التتيق النوعي يف اوتماماألها فاإلةاف ي أي الفع
اوكاي من أفياب الئين يقاوي من ساعت ي أقل من  4ساعات يف است دام وذه
الف وات.
ومن أوا اال اعات اليت ًققها وات التواصل االجتماعي وفياب الئين ألوفي
ا ئلومات والفئور فاحليي يف التئ ق عن اليأي وا ئيف فالئا اخلارجي وااللتقاء
ف صدقاء قدامى كما اوة ا النتائج أي أفياب الئين ييوي أي أوا ا زايا اليت ألوفيوا هلا

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

وات التواصل االجتماعي ألوفق الوقا واجلهد وا اع وسيع التواصل وألصدرت ألويا
الف وات االجتماعي فاعت اروا الف و اوكاي است داما يف ا ملو الئيفي السئوبي
ومن ق ل أفياب الئين وال فنس .%79
كما ألصدر الذكور فنس  %52من ي
أكاي من اإلناث.

الي ا ست دم

لف وات التواصل االجتماعي

( )6براس (الئاياني )2013 ،وع است دام الف وات االجتماعي لد سالل وسال ات
()10
ا ي ل الاانوي مبدين اليياض واإل اعات ا ت قق منها.
سئا الدراس ي التئيع على مد است دام سالل وسال ات ا ي ل الاانوي مبدين
اليياض للف وات االجتماعي ومئيف أفير الف وات االجتماعي اليت يست دمونها،
وبوافط وذا االست دام ،واست دم ال ا ث ا نهج الوصفي ا س ي هلذه الدراس اليت
است دم فيها االست ياي أباةً للدراس على عين قوامها ( )480مفيبة واختقت الئين فن وٍ
عفوائي ووي متئدبة ا يا ل وأظهيت نتائج الدراس أي ما نس ته  %86من عين الدراس
يست دموي الف وات االجتماعي ووا الفع اوكاي من جمتمط الدراس وجاءت و
ألويا يف ا يأل اوو من يث ألفايل االست دام من ق ل عين الدراس ا ا نتديات
وأخقاً و الفي فو  ،وأكدت الدراس أي اوول واوقارل جاؤوا يف مقدم مئيف
سالل وسال ات ا ي ل الاانوي مبدين اليياض للف وات االجتماعي فينما فدا اوصدقاء
يف الاأليك الااني ففارا فسيط ،و ققا نتائج الدراس ي اعات است دام الف وات
االجتماعي يف متتق تل أوقات الفياغ فا قام اووع وأخقًا ألتويي عالقات عاسفي  ،وعدم
وجوب فيوا ف التال ات والتالل يف بوافط است دام الف وات االجتماعي .
براس (الذيك  )2014وع اجتاوات سال ات جامئ ا ل سئوب حنو
()7
()11
التواصل االجتماعي.

وات

وودفا وذه الدراس ي مئيف اجتاوات سال ات جامئ ا ل سئوب حنو وات
التواصل االجتماعي (ألويا – وفي فو – ويوأليول) واعتمدت ال ا ا ا نهج ا س ي
وس قا عين عنقوبي موون من( )483مفيبة من سال ات ال والوريوس جبامئ ا ل
سئوب ،وجُمئا ا ئلومات عن سييق أباة االست ان  ،وألوصلا وذه الدراس ي نتائج من
199

200

أومها أي  %56,7من التال ات اجلامئيات أعمارون أقل من  20سن وأي  %44من التال ات
يتافئن وات التواصل االجتماعي من ساع ي الث ساعات يومياا ،ويفالن االعتماب
على اهلواألف الذكي وا تل اليوأليول ا يأل اوو فنس  %95ويليه ألويا فنس %88,2
فينما الفي فو فلتا نس است دامهن له ( )%46,4كما أي أوا اإل اعات ا ت قق
للتال ات اجلامئيات من است دامهن للف وات االجتماعي مساعدألهن على قااء وقا
الفياغ يف ا يأل اوو  ،ا مساعدألهن على مئيف مئلومات عن الواقط الياون ،ا ال ث
عن التسلي والافيه.
ثانيا :دراسات استخدامات األطفال لإلنرتنت وتطبيقات اإلعالم اجلديد.
( )1براس (علي )2003 ،وع عالق التفل ا صيي فوسائل االألصاع اإللواوني .

()12

واستهدفا الدراس اوسفاع ا صيي وعالقتها فوسائل االألصاع اإللواوني اجلديدة
واعتمدت الدراس على ا نهج ا س ي ،لئين س قي عفوائي قوامها  400سالك من سالل
وسال ات ا ي ل اإلعدابي والاانوي ألااوح أعماروا ف  12ي  18سن فاست دام أباة
االست ياي ،وكاي من أفير النتائج ،أنه يتمتط التفل ا صيي ف يع األصالي يي ومتنوع
وال يزاع التليفزيوي يسيتي عليها ،وأ تا الدراس أي است دام اوسفاع عين الدراس
لوسائل االألصاع يووي مط وجوب أ اص آخيين ،وأي الذكور أكاي است دامًا من
اإلناث لف و اإلنانا ،وييألفط مئدع االست دام لف و اإلنانا وفقًا لزيابة ا ستو
االجتماعي واالقتصابي لألسية ،وا تل الربيد اإللواوني ا يأل اوو من جه ألفايل
االست دام ،يليه الفات ا ال ث عن ا ئلومات ،وجاء مئدع االست دام ا توسط لف و
اإلنانا من ساعت ي الث ساعات.
( )2براس (احملسن )2003 ،وع أل ق

و اإلنانا على التفل.

()13

وودفا ي التئيع على أل قات و اإلنانا على اوسفاع وكيف ميون مواجهتها
ومحاي أفنائنا من أختاروا أو آ اروا.
اولا وذة الدراس من خالع ا نهج الوصفي ا قاري اإلجاف على التساؤالت وعيض
فينامج أليفوي للتئامل ال ناء مئها وعيض براسات ألتئلق فاست دام و اإلنانا ومقارن

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

النتائج ي صائياا من يث يجيافياألها وسل ياألها وجاءت الدراس فئدب من التوصيات أومها
ةيورة ألوجيه ا زيد من اجلهد اوكابميي لدراس عالق التفل فاإلنانا وكذل أومي
وةط نكا صارم وواة ن يسيء است دام اإلنانا ويئيض أسفالنا وختاروا.
( )3براس ر ا حمموب (سامي )2011 ،وع است دام التفل الومي والنوعي لوسائل
()14
اإلعالم وألقنيات التونولوجيا احلديا ف الواقط والتتلئات.
استهدفا وذه الدراس التئيع على الواقط الفئلي لالست دام والتوظيف الومي والنوعي
لا  250سفالً وسفل
لوسائل اإلعالم وألقنيات التونولوجيا احلديا لئين عفوائي
مبي ل رياض اوسفاع واالفتدائي .
وكاي من أفير النتائج:
أي  % 51من أسفاع الئين أ اروا ي فوائد اإلنانا وكيفي استتالع وذه الفوائد ومنها
ألصفح ا واقط اإللواوني السليم  ،واست دام حميكات حبث خمصص لألسفاع مال
) كذل يألا ا ئلومات ووفيألها يف تى قوع الئلا وا ئيف ،
(
فاإلةاف ي اخلدمات الواقة اليت ألقدمها الف و ست دميها ،كاالستمتاس
فاهلوايات ا تلف والاويح عن النف  ،واللئك والتسلي والتواصل مط اوصدقاء ومفاودة
القنوات التلفزيوني من خالع اإلنانا.
كما ألوصلا النتائج ي أي  %66,9من أفياب الئين اوتما أسيوا فت ديد اخلتوط
الئييا لل قوا والواج ات ا تئلق فاست دام الوم يوألي ،كا واقط اليت يستتيط التفل
ريارألها عرب اإلنانا ،كماا وكيفًا.
وفيما ىص بوافط است دام الوم يوألي أ ار اوسفاع ي است داماأله ا تئدبة متمال يف
است دام الئال الوم يوألي اليت ألساعدوا على اكتسال الاق فالنف وألقديي الذات
فهذه اولئال ألسمح لول سفل فالت وا يف التجيف اليت ىوةها واختيار مستو
الت دي الذي ييحبه فنس  ،%71ومن الدوافط أياًا االألصاع عن سييق اإلنانا فنس
 ،%11,8وحماب أي ص يف الئا ومفاودأله يف نف الوقا فنس  %14وفيما ىتص
فا واقط اليت يتصف ها اوسفاع وجدت ال ا ا أي ا واقط اليت ًتوي على ألئال ووسائل
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ألسلي وأليفي جي ألصف ها من ِق ل اوسفاع فنس  ،%96,6ألليها ا واقط اليت ًتوي على
وسائط متئدبة فالفيديووات أو الصور فنس .%33
يف
( )4براس مئهد أحباث جمتمط اهلاألف احملموع التافط لفيك
فئنواي است دام اوسفاع للهواألف
اليافاي ،فالتئاقد مط اًاب
()15
احملمول .
ودفا الدراس ي يجياء مقارنات وسفاع الئا يف است دام اهلاألف احملموع ،وخلصا
نتائجها اوخقة ي أي نس است دام خدمات الف وات االجتماعي على اهلواألف احملمول
عالي  ،فتست دم نس  %73من اوسفاع خدمات الف وات االجتماعي ويزيد وذا
االست دام كلما ألقدم الئمي ،ويئترب است دام الف وات االجتماعي على اهلواألف أكاي
يوعا ف اوسفاع الذين يست دموي وواألف اكي يث ألست دم نس  %85الف وات
االجتماعي من وواألفها الذكي .
( )5براس كوون م ،.وابلي م ،.و فيان م.
()16
( .)2011فئنواي التت يقات ا صص لألسفاع واآلي اب.
ختترب وذه الدراس الث فيةيات:

استهدفا الدراس ست سفالً ف الااني والاامن من الئمي ،ف جييا مقافالت فيبي مط
اوسفاع وأُخاط القائموي على أمي وؤالء اوسفاع قافالت مواف من خالع جمموعات
صتقة.
وخلصا النتائج ي أي اوسفاع اوي السنت يست دموي اوجهزة اات ا اللم
ويتئلموي ويلئ وي من خالهلا ويكهي اجنذال اوسفاع هلذ اوجهزة وألت ي ربة فئلها فدرج
منووا ،وما ياا كانوا قد است دموا وذه التقني من ق ل وألصميا التت يقات واولئال،
وأظهيت الدراس عدة أنواس للتئلا خالع اللئك فالتت يقات مال التئليا الامين ويألقاي
مهارات التئلا ا ا ي ويتتور اوسفاع فسيع  ،من كونها م تدئ ي حماف عند

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

التئامل مط ألت يق اي ألصميا جيد ،وألنقسا التت يقات ا صص لألسفاع ي
وألت يقات يفداعي وكتك يلواوني ومييل اوسفاع ي اولئال وألت يقات اإلفداس.

ألئال

( )6براس واجي علي حممد خبيا ( )2012وع أ ي است دام اإلنانا على التفل.

()17

س قا
وودفا الدراس ي التئيع على اآل ار الناجت عن است دام التفل لإلنانا ،و ُ
الدراس على  200سفل .وكاي جمتمط ال ث وو سوا الفهداء مب لي أم برماي االً،
واست دما ال ا ا الدراس الوصفي الت ليلي .
وكاي من أفير نتائجها:
أي ألصفح اإلنانا ينقل التفل نقل ااري قوي وينمي مهاراأله ويساعده على التئيع على
الئا من وله ،وعلى واقط اوسفاع يف الئا ؛ مما يولد لديه التموح واليل يف التجويد
وا نافس والتموح.
أي جلوس التفل على اإلنانا دة سويل يؤ ي على ص تها اجلسمي والذوني ويؤبي ي
ةئف عالقاألها باخل اوسية والتميب على السلت الوالدي وا درسي .
وأي مئكا اوسفاع

يفتلها اإلنانا عن ا ذاكية فل أةاع ي مئلوماألها.

( )7براس مارينا فوري
()18
اليوأليول.

( )2012فئنواي مفاودات اوسفاع على

ودفا وذه الدراس ي ودف :
أوالًً :ديد ا ستو ا ئييف لد اآلفاء يف است دام واجه اليوأليول وال لتيض جكمقاسط الفيديو لق ا ناس وعمار أسفاهلا.
 انيا :مئيف مفهوم سالم اوسفاع لد الوالدين.واست دم ال ا ث يف وذه الدراس اوسلول ا س ي ،فورس است يانًا على  100من اآلفاء
وسفاع ألااوح أعماروا ف الااني والاالا عفية.
وخلصا النتائج ي أي  1/3من الذين لتها الدراس اعافوا فئلمها أي أوالبوا قد
ألئيةوا فاودة مقاسط فيديو لق مالئم  ،ويقوم لث فقط من الذين لتها الدراس
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مبياق ألصنيف الفيديو والولمات الدال عليه فينما الالا اآلخيين يئلموي أنه فاإلمواي
الت وا فاحملتو ا ئيوض على اليوألول ولون ال يئلموي كيفي القيام فذل .
( )8براس استتالعي صابرة عن ويع مئايق اإلعالنات
( 2013فئنواي اوسفاع واإلعالنات يف اإلعالم
()19
االجتماعي.
وودفا الدراس ي الت كد من أي اإلعالنات اليت ألئيض يف مواقط التواصل االجتماعي
مناس وعمار اوسفاع ا ست دم هلا وأياا ما ياا كانا متافق للمئايق الربيتاني ،
و لا الدراس ا س ي  24سفالً ألااوح أعماروا ف احلابي عفية واخلامس عفية
ف ُدعُوا ي است دام أجهزة مزوبة فاالألصاع فاإلنانا وألقني التقاط الصور وألسجيل
ال يانات.
وخلصا الدراس ي أنه خالع وذه ا دة ألئيض اوسفاع ورفئمائ وس ئ وعفيين مابة
يعالني  ،وأي  %98من وذه اإلعالنات كانا متافق للمئايق الربيتاني فينما %1,6
ألامنا خيقا واة ا هلذه ا ئايق ،وفينا الدراس أياا أي ا ئلن قد أخذوا فئ
االعت ار اوعمار ا سجل ست دمي وات التواصل اإلجتماعي واكتُفف أي يط
اوسفاع الذين ألامنتها الدراس قد سجلوا ف عمار أكرب من أعماروا احلقيقي فاستاناء
أرفئ منها ،وأي  %42من اوسفاع قد سجلوا ف عمار أل لغ الاامن عفية وأعلى.
( )9براس ستيف فاليقي
()20
على اإلنانا.

( )2013فئنواي اخلصوصي واإلعالنات

ودفا وذه الدراسن ا سن ي ي استوفناع الفوائند النيت ييوتسن ها اوسفناع وا سناو
الننيت يواجهونهننا مننن اسننت دامها لألجهننزة ا يأل تنن فاإلنانننا ماننل احلواسننيك واوجهننزة
اللو ي واهلواألف واآلي وب ،وحباا الدراس أياًا ا هارات االجتماعي اليت يتورونا الفن ال
واوسفننناع عنننند اسنننت دامها للفنن وات االجتماعينن فاإلةننناف ي منننواقفها جتننناه اومنننور
ا تئلقنن فاإلنانننا ماننل اخلصوصنني والتنمنني واحملتننو احملننيض علننى الوُننيه .اسننتهدفا
الدراس  5436سال ًا كندياا ألااوح أعماروا ف اليافئ واحلابي عفنية منن  140مدرسن ،

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

منهنننا  126مدرسننن يجنليزيننن و 14مدرسننن فينسننني  ،وجننني اإلألفننناا منننط جملننن اإلبارة
وا درس ألوريط أوراا االست ياي على التالل لت ييي ال يانات ،و ُيِّر فئاها يلواونياا.
وخلصا النتائج ي أي  %95من سالل الصف احلابي عفي لديها سال خاص يف
الفيس و  ،ونصف فتيات الصف السافط ي احلابي عفي لديهن سالٌ يف ينستتيام
وألويا ،ومن جه اخلصوصي فقد خلصا النتائج ي أي  %47من التالل اعافوا
فتسجيلها ف ااء لق أاائها وال حلماي خصوصيتها فينما قام  %31فنف الفئ
ولون ليوت وا ألئليقات على ص ف ومواقط اجتماعي وسجل  %48منها ف عمار أكرب من
أعماروا يف ا واقط اليت ألتتلك عميًا أكرب من أعماروا احلقيقي  ،وأياا عرب  %66من
سالل الصف اخلام عن عدم ممانئتها اسالس والديها على كلم ا يور اخلاص فها
فينما فئل نف الفئ  %14فقط من سالل الصف احلابي عفي.
()10

براس (الئاميي )2014،وع اجتاوات التفل الئياقي حنو است دام اإلنانا

()21

وودفا براسته ي التئيع على أومي وأمناط وجماالت التئيض لف و اإلنانا لد
التفل الئياقي والتئيع على س يئ ا وةوعات اليت يتئيةوي هلا من خالع و
اإلنانا واعتمدت الدراس على منهج ا سح الوصفي وفلغ عدب الئين  100مفيبة دارس
ا ي ل اإلعدابي والاانوي يف حمافك فتداب واختقت الئين فتييق عفوائي وألوصلا
ميتلووا
الدراس ي أي  %64من الئين ميتلووي جهار كم يوألي و %36من الئين
جهار كم يوألي يف منارهلا كما أي  %66من أفياب الئين يتصف وي و اإلنانا يومياا
و % 60من أفياب الئين يست دموي اإلنانا وقل من ساع يوميا وكانا بوافط است دام
اإلنانا للئين استماس اولاني وا وسيقى فنس  %19,5ا ألاله است دام مواقط متنوع
فنس  %15,2وجاء بافط االست دام للتسلي والافي وقياءة الص ف واهالت فنس %14,7
فينما فدا بافط ال ث عن ا ئلومات فنس .%13,9
( )11براس (الزيوي ،أفوصئليي  )2014 ،وع اآل ار االجتماعي والاقافي لف وات
()22
التواصل االجتماعي على اوسفاع يف سن ا ياوق يف اوربي
ودفا الدراس ي الوفف عن اآل ار االجتماعي والاقافي لف وات التواصل
االجتماعي على اوسفاع يف سن ا ياوق يف اوربي للفع الئميي من اخلامس عفية تى
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الاامن عفية وألوونا عين الدراس من ( )276فيبا اختقوا قصدياا ف سلول (كية
الالج) ،منها ( )141من الذكور و( )135من اإلناث .واست دما الدراس ا نهج الوصفي
الت ليلي ،واست دما است ان سُوِّرت لتايات وذه الدراس  ،وأظهيت نتائج الدراس أي أفير
اآل ار االجتماعي والاقافي اإلجيافي لف وات التواصل االجتماعي على اوسفاع يف سن
ا ياوق من وجه نكيوا ألوسيط الئالقات االجتماعي من خالع متافئ أخ ار اآلخيين على
الف و وجماملتها ،وألئزيز وألو يق الصداقات القائم  ،وريابة عدب اوصدقاء الذين
يفاكوي يف نف االوتمامات .أما أفير اآل ار االجتماعي والاقافي السل ي فوانا يودار
الوقا من خالع متافئ موةوعات وألئال لق مفيدة لساعات سويل على وات
التواصل ،والتئارع على أفياب من اجلن اآلخي ييفا الو ار يقام عالق مئها،
واإلبماي على وات التواصل االجتماعي والفئور فاليل ا ل تافئتها ووقات سويل .
التعليق على الدراسات السابقة:
( )1ندرة الدراسات الئيفي اليت ألناولا است دام اوسفاع  -ففول خاص -
للف وات االجتماعي على وجه اخلصوص واالكتفاء فدراس است دام اوسفاع
لإلنانا فوجه عام.
( )2مئكا الدراسات الئيفي يف جماع است دامات اإلعالم اجلديد كانا عينتها من فع
الف ال.
( )3اعتماب مئكا الدراسات السافق على ا نهج ا س ي وأباه االست ياي يف اخللوص
لنتائجها و ط ال يانات.
( )4ختصص وألئمق الدراسات اوجن ي يف براس عالق التفل فالف وات االجتماعي
ويتاح ال من خالع براستها تتقات متنوع وخمتلف ألتئلق فالتفل والف وات
االجتماعي .
( )5وقد استفابت ال ا ا من الدراسات السافق يف صيال مفول الدراس ويف صيال
متتقات الدراس وأودافها وألساؤالألها فاإلةاف ي االستفابة منها أياا يف
اخلتوات ا نهجي ويف يعداب أسعل االست ياي.

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية
نوع الدراسة:
ألنتمي وذه الدراس ي ال وث الوصفي اليت ألستهدع ألصويي وًليل وألقويا خصائص
جمموع مئين  ،فتهدع وذه الدراس ي التئيع على است دامات اوسفاع للف وات
االجتماعي ومئيف أمناط االست دام وأسسه ومد انتفاره ف وذه الفع الئميي اهلام
واإل اعات ا ت قق لديها.
منهج الدراسة:
ألست دم وذه الدراس منهج ا سح الوصفي وال ليصد است دامات اوسفاع للف وات
االجتماعي واإل اعات ا ت قق لديها ،وا سح الوصفي يُئد جهدًا منكمًا لل صوع على
ال يانات وا ئلومات وأوصاع عن الكاوية يف وةئها اآلني فهدع ألووين قاعدة أساسي
من ال يانات وا ئلومات ا تلوف يف جماع الت صص.)23( .
مجتمع الدراسة:
يتووي جمتمط وذه الدراس من

يط ا دارس االفتدائي لل ن وال نات يف مدين اليياض.

عينة الدراسة:
سُ ِّقا الدراس على عين عفوائي متئدبة ا يا ل من سالل وسال ات ا ي ل االفتدائي
للمدارس احلوومي واوولي مبدين اليياض فالتئاوي مط يبارة التئليا مبدين اليياض،
للفع الئميي من  9ي  12سن ووا لال ًا سالل وسال ات الصف اليافط ي السابس
االفتدائي ،مدرس لل نات ومدرس لل ن لل ي الذي جي اختياره عفوائياا يف كل منتق
من مناسق اليياض وسط و اع و يا وجنول وليل حبسك ألقسيا يبارة الافي والتئليا
للمدارس يف مدين اليياض ،و لا الدراس  20سال ًا أو سال من كل مدرس فإ الي
 200سالك وسال من ا دارس الئفي.
أداة الدراسة:
است دما وذه الدراس االست ان فا قافل الف صي من خالع جتميط ال يانات من
ا و  ،مب ا يألها وجهًا لوجه فينها وف القائا فإجياء ا قافل  )24( .واعتمدت ال ا ا
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على وذا النوس من اوبوات لت قيق أوداع ال ث واإلجاف على ألساؤالأله فاعت ار عين
ال ث يف مي ل عميي صتقة ولاماي ط فيانات ألتسا فالصدا.
جدوع رقا ()1
أااء ا دارس عين ال ث يف مدين اليياض
اسا ا درس

ا نتق

مدارس ا ناوج

اع

مدرس الويام

نوس ا درس

اجلن

أولي

فنات

اع

وومي

فن

جنول

وومي

فنات

مدرس

ساي فن افا

جنول

وومي

فن

مدرس

جي فن عدي

يا

وومي

فن

مدرس 143

يا

وومي

فنات

مدارس اليقي

ليل

مدرس 317

ليل

مدرس 311

أولي
وومي

فن
فنات

مدارس احليم

وسط

أولي

فنات

مدارس الفيصلي

وسط

أولي

فن

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

أولًا:

صدا أباة الدراس :

الخت ار صدا اوباة اعتمدت الدراس على أسلول الت ويا الئلمي ،وعُيةا االست ان
على عدب من اوساألذة واخلرباء وجي ألئديلها وفقا ال كاألها(.)1
و ئيف صدا وصال ي اوباة لقياس ما أعدت لقياسه جي الت كد من صدا اوباة من
خالع صدا االألساا الداخلي ووو الئالق ف برج كل ع ارة والدرج الولي لل ئد
الذي ينتمي يليها ،وال فاست دام مئامل (ارأل اط فقسوي) كالتالي:
جدوع رقا ()2
صدا االألساا الداخلي فاست دام مئامل (ارأل اط فقسوي)
احملور الاالث

احملور اليافط

(بوافط است دام الف وات االجتماعي )

(اإل اعات احملقق من الف وات االجتماعي )

رقا الئ ارة

بال عند مستو 0,01

مئامل االرأل اط

رقا الئ ارة

مئامل االرأل اط

بال عند مستو 0,05

يتاح من اجلدوع رقا ( )2أي نتائج مئامل ارأل اط فقسوي ف برج كل ع ارة والدرج
الولي لل ئد الذي ينتمي يليه ألدع على أي يط ع ارات الدراس اات بالل ي صائي عند
( )1ب .قين سالم الدسوقي ،ب .علي فن ةمياي الئنزي ،ب .أسام ع د اليمحن النصار
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مستو ( )0,01أو عند مستو ( ،)0,05ووذا يدع على أي
أي أي أباة الدراس صابق وصاحل لقياس ما أعدت لقياسه.
انيا:

يط ع ارات الدراس صابق ،

ات أباة الدراس :

يقصد فا ات أباة الدراس أي برج يئتي فيها ا قياس قياءات متقارف عند كل مية
يست دم فيها ،وللت كد من ات اوباة فقد جي است دام قيم مئامل (
) ألفا كيون اخ لقياس مد ات أباة كالتالي:
جدوع رقا ()3
جدوع الا ات فاست دام مئابل ( ألفا كيون اخ )
حماور الدراس

عدب ع ارات

مئامل الا ات

احملور الاالث( :بوافط است دام الف وات االجتماعي )
احملور اليافط( :اإل اعات احملقق من الف وات االجتماعي )
الا ات الولي

يتاح من اجلدوع رقا ( )3أي مئامالت الا ات حملاور الدراس فاست دام مئابل (ألفا
كيون اخ) كانا ( )0,693للم ور الاالث و( )0,679للم ور اليافط ووي مئامالت ات
جيدة ومق ول  ،كما أي الا ات الولي وباة الدراس فلغ ( )0,833ووو مئامل ات ميألفط،
مما يؤكد قوة ات اوباة وصال يتها للتت يق.
اإلجابة على تساؤالت الدراسة:
( )1ما نس امتال اوسفاع عين الدراس حلسافات خاص على مواقط التواصل
االجتماعي وما أكاي الف وات االجتماعي ألفايال لديها؟
أوةننن ن ا نتنننننائج الدراسننن ن يف اجلننننندوع رقنننننا ( )14أي ينننننط ا نننننو منننننن التنننننالل
والتال نننننات النننننذين لنننننتها الدراسنننن وفنسنننن  %100يسنننننت دموي نننن وات التواصنننننل
االجتماعي

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

جدوع رقا ( )14است دام ا
اإلجاف

الئدب

و

للف وات االجتماعي
النس ا عوي

نئا
ال
اهموس

ويوةح اجلدوع التالي الف وات اوكاي ألفايال ،فقد أأليح للم وث اختيار أكاي من
و  ،ومت است دام التويارات والنسك ا عوي إلجافات أفياب عين الدراس كالتالي:
جدوع رقا ( )15الف وات االجتماعي ا فال
اإلجاف

الئدب

النس ا عوي

يوأليول
سنال ات
ينستقيام
ألويا
في

فو

أخي

يوةح جدوع رقا ( )15أي أكاي الف وات االجتماعي اليت يفالها اوسفاع وي
"اليوأليول" فنس ( )%85,5من عين الدراس  ،ويف ا يأل الااني "سنال ات" فنس
( )%63,5من عين الدراس  ،ويف ا يأل الاالا "ينستقيام" فنس ( ،)%53ويف ا يأل اليافئ
"ألويا" فنس ( ،)%11ويف ا يأل اوخقة "في فو " فنس ( ،)%8,5فينما ( )%19,5من
عين الدراس يفالوي الف وات اوخي  ،ويف مقدمتها "الواألسال" ومن ا "الوي "
و"ميوريولي".
( )2ما أساليك وأوقات است دام الف وات االجتماعي لد اوسفاع عين الدراس ؟
لإلجاف على وذا السؤاع رُصد عدب ساعات االست دام ونوعي اوجهزة ا ست دم وفاات
االست دام ،ومد االستئان فاآلخيين يف االست دام ،على الن و التالي:
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(أ) عدب الساعات اليت يقايها اوسفاع يف الف وات االجتماعي يومياا:
جدوع رقا ()16
عدب الساعات اليت يقايها ا و وي يف است دام الف وات
الئدب

اإلجاف

النس ا عوي

من ساع ي ساعت
من  3ي  5ساعات
أقل من ساع
أكاي من ال
اهموس

يوةح جدوع رقا ( )16أي نس ( )%45,5من عين الدراس يقاوي "من ساع ي ساعت "
يف الف وات االجتماعي يومياا ،أما ( )%23من عين الدراس فيقاوي "من  3ي 5
ساعات" يومياا ،ومن يقاوي "أقل من ساع " يومياا يف الف وات االجتماعي ميالوي
( )%18,5من عين الدراس  ،فينما ( )%13من عين الدراس يقاوي أكاي من مخ
ساعات يومياا يف الف وات االجتماعي .
(ل) الوسائل اليت يست دمها اوسفاع يف متافئ الف وات االجتماعي :
جدوع رقا ()17
الوسائل اليت يست دمها ا و وي يف الوصوع ي لف وات االجتماعي
اإلجاف
اجلواع
احلاسك اللو ي" آي فاب –جالوسي ألال ....اخل
احلاسك احملموع "الل ألول"
احلاسك ا وتيب
اهموس

الئدب

النس ا عوي

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

يوةح جدوع رقا ( )17أي ( )%55من عين الدراس يست دموي "اجلواع" يف متافئ
الف وات االجتماعي  ،أي أي "اجلواع" أكاي الوسائل اليت يست دمها اوسفاع يف متافئ
الف وات االجتماعي  ،ويف ا يأل الااني " احلاسك اللو ي"آي فاب –جالوسي ألال....
اخل" فنس ( )%39من عين الدراس  ،ويف ا يأل الاالا "احلاسك احملموع "الل ألول"" فنس
( )%5من عين الدراس  ،ويف ا يأل اوخقة " احلاسك ا وتيب" فنس ( )%1فقط من عين
الدراس .
(ج)

الفاات اليت يست دم فيها اوسفاع

وات التواصل االجتماعي:

جدوع رقا ()18
الفاات اليومي لالست دام
اإلجاف
لي

الئدب

النس ا عوي

ونا وقا حمدب

ما فئد الكهقة
الليل
الكهقة
فاة الص اح
اهموس

يوةننننننح جنننننندوع رقننننننا ( ) 18أي لنننننني

ونننننننا وقننننننا حمنننننندب السننننننت دام نننن ن وات

التواصنننل االجتمننناعي وللنننك عينن ن الدراسن ن فنسن ن معوين ن فلتنننا ( ،)%63ومننندة "منننا فئننند
الكهنننقة" وننني أسنننوع اووقنننات النننيت يتنننافط فيهنننا أفنننياب عيننن الدراسنن

نن وات التواصنننل

االجتمننننناعي فنسننن ن ( ،)%16,5أمنننننا مننننندة "اللينننننل" ف نسننن ن ( ،)%12وأمنننننا منننننن يتنننننافئوي
نننننن وات التواصنننننننل االجتمننننننناعي يف مننننننندة "الكهننننننقة" فيمالنننننننوي ( )%7,5منننننننن عيننننننن
الدراسننن ن  ،فينمنننننا ( )% 0,05فقنننننط منننننن عينننن ن الدراسننن ن يتنننننافئوي ننن ن وات التواصنننننل
االجتماعي يف ا دة "الص ا ي ".
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(ب)

كيفي است دام اوسفاع لف وات التواصل االجتماعي:
جدوع رقا ()19
كيفي است دام الف وات االجتماعي
الئدب

اإلجاف

النس ا عوي

مبفيبي
مبساعدة

ص آخي

اهموس

يوةح جدوع رقا ( )19أي أللك عين الدراس يست دموي وات التواصل االجتماعي
مبفيبوا فنس معوي فلتا ( ،)%89,5فينما ( )%10,5من عين الدراس يست دموي
وات التواصل االجتماعي مبساعدة أ اص آخيين مال "اوم ،أو اوخ ،أو اوخا ،أو
أ د اوقيفاء".

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

()3

ما بوافط است دام التفل للف وات االجتماعي ؟

لإلجاف على وذا السؤاع جي است دام التويارات والنسك ا عوي وا توستات احلسافي
واالحنياع ا ئياري واليألك كالتالي:
جدوع رقا ()20
التويارات والنسك ا عوي وا توستات احلسافي واالحنياع ا ئياري لاأليك فقيات الدوافط:
لق
موافق
متلقا

م

الئ ارات

1

الف وات
أست دم
االجتماعي ونها وسيل
للتسلي والافي

%

2

الف وات
أست دم
االجتماعي لفتل أوقات
الفياغ

%

3

الف وات
أست دم
االجتماعي للتئيع على
أصدقاء جدب خارج
ا درس

4

الف وات
أست دم
ونها
االجتماعي
ستساعدني يف مئيف
آخي اوخ ار

5

الف وات
أست دم
ونها
االجتماعي
ستساعدني يف اإلجاف
عن فئا الواج ات
ا درسي

6

الف وات
أست دم
ونها
االجتماعي
ستجئلين أعرب عن
آرائي حبيي

لق
موافق

ال
أعلا

موافق

موافق
ففدة

ا توسط
احلسافي

االحنياع
ا ئياري

اليأل

%

%

%

%
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لق
موافق
متلقا

م

الئ ارات

7

الف وات
أست دم
االجتماعي للتواصل مط
أفياب لديها نف
اوتماماألي

لق
موافق

ال
أعلا

موافق

موافق
ففدة

ا توسط
احلسافي

االحنياع
ا ئياري

اليأل

%

8

أست دم
االجتماعي
أفالم
ا فال لدي

الف وات
وي فيها
الوارألوي

%

9

الف وات
أست دم
االجتماعي وي فيها
ا سلسالت ا فال لدي

%

10

الف وات
است دم
ونها
االجتماعي
ستمونين من ياء
ألئافي ولقوا من
او ياء ا فال لدي

%

ا توسط الئام للم ور واالحنياع ا ئياري الئام للم ور

يتاح من اجلدوع رقا ( )20أي أوا بوافط است دام التفل للف وات االجتماعي
()4

ما اإل اعات ا ت قق لألسفاع من ألئيةها للف وات االجتماعي ؟

لإلجاف على وذا السؤاع جي است دام التويارات والنسك ا عوي وا توستات احلسافي
واالحنياع ا ئياري واليألك ،وألل ع ارات احملور اليافط ،كالتالي:
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جدوع رقا ()21
التويارات والنسك ا عوي وا توستات احلسافي واالحنياع ا ئياري لاأليك فقيات اإل اعات:
م

الئ ارات

1

صنننلا علنننى قننندر منننن التسنننلي
والافيه
تلا أوقات فيالي

2

3

ألئيفا علنى أصندقاء جندب خنارج
ا درس

4

ألافئا اوخ ار اجلديدة

5

ااكنننننيت فئنننننا بروسننننني منننننن
خالهلا

6

عربت عن رأيي من خالهلا

7

ألواصننلا مننط أفننياب لننديها نفنن
اوتماماألي

8

ألافئننا أفننالم الوننارألوي ا فاننل
لدي

9

ألافئا ا سلسالت ا فال لدي

10

ا ايا فئا اولئال اليت قيأت
عنه

لق
موافق
متلقا

لق
موافق

ال
أعلا

موافق

موافق
ففدة

ا توسط
احلسافي

االحنياع
ا ئياري

اليأل

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ا توسط الئام للم ور واالحنياع ا ئياري الئام للم ور

يتاح من اجلدوع رقا ( )21أي أوا اإل اعات ا ت قق لألسفاع من ألئيةها للف وات
االجتماعي .
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مناقشة أهم نتائج الدراسة:
ألفايل است دام اوسفاع لليوأليول من الف وات االجتماعي :
أوة ا نتائج الدراس أي أكاي الف وات االجتماعي اليت يفالها اوسفاع وي
"اليوأليول" فنس ( )%85,5من عين الدراس  ،ويف ا يأل الااني "سنال ات" فنس
( )%63,5من عين الدراس  ،ويف ا يأل الاالا "انستقيام" فنس ( ،)%53ويف ا يأل اليافئ
"ألويا" فنس ( ،)%11ويف ا يأل اوخقة "في فو " فنس ( ،)%8,5فينما ( )%19,5من
عين الدراس يفالوي الف وات أو ألت يقات أخي يف مقدمتها "الواأل أل" ومن ا
"الوي " و"ميوريولي" وألتفق وذه النتيج مط براس (الذيك )2014 ،يف ا تالع اليوأليول
ا يأل اوو لد عينته ووا سال ات جامئ ا ل سئوب ك كاي الف وات االجتماعي
است دامًا ،فينما اختلفا وذه النتيج مط براس (الئاياني )2013 ،فا تلا و ألويا
ا يأل اوو من يث ألفايل االست دام وأوة ا نتائج براس (علي )2003 ،أي ونا
است دام للتفل الئيفي لوسائل االألصاع اإللواوني –اإلنانا  -منذ عام  2003ق ل
انتفار الف وات االجتماعي فا تل الربيد اإللواوني ا يأل اوو من نا ي ألفايل
االست دام يليه الفات ا ال ث عن ا ئلومات .ومما يلفا االنت اه اكي الئديد من أفياب
الئين عند سؤاهلا عن ماوي الف وات اوخي اليت ألذكيوا الدراس كاي ألت يق
الواأل أل وميوركلي لليسائل الفوري موجوبا يف أللك يجافات أفياب الئين  ،وألؤكد
وذ ه النتيج ما اكي يف ألقييي اإلعالم الئيفي عند احلديث عن ا ملو الئيفي السئوبي
على وجه اخلصوص ،فقد أظهيت النتائج أي اليسائل الفوري ًتل ا وان اوعلى
فنس  %51من التت يقات ألليها اولئال النقال فنس  %49ا وات االجتماعي فنس
( .%45نابي بفي للص اف  ،2016 ،ص)139
ألفاوت عدب ساعات است دام الف وات االجتماعي لد اوسفاع عين الدراس :
أظهيت الدراس ف ي نس ( )%45,5من عين الدراس يقاوي "من ساع ي ساعت " يف
الف وات االجتماعي يومياا ،أمَّا ( )%23من عين الدراس يقاوي "من  3ي 5
ساعات" يومياا ،ومن يقاوي " أقل من ساع " يومياا يف الف وات االجتماعي ميالوي
( )%18,5من عين الدراس  ،فينما ( )%13من عين الدراس يقاوي أكاي من مخ

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

ساعات يومياا يف الف وات االجتماعي  ،وألفق وذه النتائج ي أي نس ا و من اوي
االست دام الوايف للف وات االجتماعي (من الث ساعات ف كاي) وي نس  %36من
اوسفاع الذين لتها الدراس  ،ووي نس ك قة ومؤ ي على أي ا ستويات ا يألفئ
الست دام الف وات يئد مقصورًا على فع الف ال وك ار السن ،ويمنا فدأت ألفمل
تى فع اوسفاع ،وختتلف وذه النتيج عمَّا جاءت فه براس (الئاميي )2014 ،أي  %60من
أفياب عينته يست دموي اإلنانا وقل من ساع يومياا أما يف براس (علي )2003 ,جاء
مئدع االست دام ا توسط لف و اإلنانا لألسفاع من ساعت ي الث ساعات ،أما
ألقييي (نكية على اإلعالم الئيفي) فيال ظ أي يحي الف ال يف الفيا اووسط و اع
أفييقيا (الفع الئميي  )24- 15ألقاي ما مئدله ساعتاي يومياا ألقيي ا يف مفاودة الفيديو
والف وات االجتماعي  ،فاودة احملتو اخلفيف سييط االنتفار ،والصور والتفار
فا نفورات ،والنفي ،والتتييد ويةاف اإلعجافات( .نابي بفي للص اف  ،2016 ،ص)50
ارألفاس است دام اجلواع من ق ل اوسفاع عين الدراس :
أوة ا النتائج أي ( )%55من عين الدراس يست دموي "اجلواع" يف متافئ الف وات
االجتماعي  ،أي أي "اجلواع" أكاي الوسائل اليت يست دمها اوسفاع يف متافئ الف وات
االجتماعي  ،ويف ا يأل الااني "احلاسك اللو ي" آي فاب – جالوسي ألال ....يخل" فنس
( )%39من عين الدراس  ،ويف ا يأل الاالا "احلاسك احملموع "الل ألول" فنس ( )%5من
عين الدراس  ،ويف ا يأل اوخقة " احلاسك ا وتيب" فنس ( )%1فقط من عين الدراس ،
وألتفق وذه الدراس مط نتائج براس مئهد أحباث جمتمط اهلاألف احملموع (
اليت فينا أي است دام الف وات االجتماعي على اهلواألف أكاي
،
يوعًا ف اوسفاع الذين يست دموي وواألف اكي  ،فتست دم نس  %85الف وات
االجتماعي من وواألفها الذكي  ،وجاء ألقييي (نكية على اإلعالم الئيفي) ف ي الت وع ي
اجلهار النقاع كاي سييئاً يف فاة أرفئ أعوام ( ،)2015- 2011فزاب ي الي مفاودات
الصف ات يف ا نتق مبئدع سنوي ميكك نس ته  %19وارألفئا ا فاودات من خالع
اوجهزة النقال فوألقة وائل فلتا  %88والت ق واةح ،فتمال مفاودات الصف ات عرب
اوجهزة النقال ما يقارل  %70من ي الي عدب ا فاودات يف عام (.2015ص )224واكي
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ال تقييي أياا أي است دام أجهزه ستح ا وتك يف ا ملو الئيفي السئوبي يااوح ما ف
استئالمات ال ث يف الف و الئا ي والتئامالت ا الي فينما يتئاملوي مط وسائل اإلعالم
االجتماعي ويفاودوي الفيديو على كل من اهلواألف النَّقال و واسيك ستح ا وتك.
(نابي بفي للص اف  ،2016 ،ص.)51
ألئدب الفاات اليومي اليت يست دم فيها اوسفاع

وات التواصل االجتماعي:

أ ارت نتائج ألساؤالت الدراس عند السؤاع عن الفاات اليت يست دم فيها التفل
الف وات االجتماعي وول وذا االست دام للتفل مبفيبه أم فص آخيين ،ف ينا أنه
لي ونا وقا حمدب الست دام وات التواصل االجتماعي وللك عين الدراس فنس
معوي فلتا ( )%63كذل أظهيت أي أللك عين الدراس يست دموي وات التواصل
االجتماعي مبفيبوا فنس معوي فلتا ( ،)%89,5وجاءت واألاي النتيجتاي لت الف ما
ألوصلا يليه براس (سامي )2011 ،وع است دام التفل الومي والنوعي لوسائل اإلعالم
والتقنيات احلديا  ،واليت ألوصلا النتائج فيها ي أي  %66,9من أفياب الئين اوتما
أسيوا فت ديد اخلتوط الئييا لل قوا والواج ات ا تئلق فاست دام الوم يوألي،
كا واقط اليت يستتيط التفل ريارألها عرب اإلنانا ،أما براس مارينا فوري
( )2012أوة ا أي الالث فقط ممن لتها الدراس يياق وي ألصنيف الفيديو
والولمات الدال عليه فاودات أسفاهلا على اليوأليول فينما الالا اآلخيين يئلماي أنه
فاإلمواي الت وا فاحملتو ا ئيوض على اليوألول ولون ال يئلماي كيفي القيام فذل .
وألفق النتيج السافق ي مؤ ي ختق يتئلق فتيال الوعي لد أولياء اومور ف ساليك
الافي اإلعالمي اليت ألُ َتِّا عليها مياق أسفاهلا والتئيض ا فا مئها للماام
االألصالي ومناقفتها مئها.
أليكيز است دامات اوسفاع للف وات االجتماعي على الدوافط التقوسي :
جاءت يف ا يأل اوو الئ ارة رقا ( )1ووي "أست دم الف وات االجتماعي ونها وسيل
للتسلي والافي " مبتوسط سافي قدره ( )4,47فدرج "موافق ففدة " .وجاءت يف ا يأل
الااني الئ ارة رقا ( )2ووي "أست دم الف وات االجتماعي لفتل أوقات الفياغ" مبتوسط
( )3,99فدرج "موافق".

است دامات التفل السئوبي لف وات التواصل االجتماعي واإل اعات ا ت قق منها

والدافئاي ا فار يليهما سافقًا وما من الدوافط التقوسي  ،وختتلف الدراس يف وذه
النتيج عن براسات عديدة أجييا على فعات من اجلمهور من الف ال وك ار السن فقد
أ ارت مئكمها ي أي (الدوافط النفئي ) والدوافط اخلاص فالتواصل مط اآلخيين كانا يف
ا قدم أو أنها ألزا ا الدوافط التقوسي يف است دامها للف وات االجتماعي .
على س يل ا ااع فدراس (الئتييب2011 ،م) ،وبراس (سامي )2011 ،األفقتا مط أي بافط
التسلي والافيه من أفير الدوافط لد اوسفاع ،فقد فينتا أي ا واقط اليت يتصف ها اوسفاع
فنس  %96وي مواقط اولئال ووسائل التسلي والافيه.
وجاءت يف ا يأل الاالا الئ ارة رقا ( )4ووي "ستساعدني على مئيف آخي اوخ ار"
مبتوسط ( )3,82فدرج "موافق" .أما نتائج براس (ا سيند )2012 ،أوة ا أي أكاي
ا تتقات اليت ألدفط اإلعالمي واإلعالميات الست دام وسائل اإلعالم اجلديدة وي متافئ
اوخ ار ،ووذه النتيج ألؤكد است واا الف وات االجتماعي  ،واألفاا اوفياب -
فاختالع الفعات الئميي  -على أومي الف وات االجتماعي ومد قوألها كمصدر
ئيف آخي اوخ ار .واكي ألقييي (نكية على اإلعالم الئيفي) الذي جاء ًا عنواي ال
حمتو يعالم رقمي ،ووو ع ارة عن صورة امل ألئو واقط اإلعالم يف  14فلدًا عيفياا
من منتق الفيا اووسط و اع أفييقيا ،وأي  %67من ا ست دم يف ا ملو الئيفي
السئوبي ينكيوي ي وسائل اإلعالم االجتماعي على أنها ألتمتط مبو وقي عالي فوونها
مصدرًا للمئلومات( .نابي بفي للص اف  ،2016 ،ص)140
وجاءت يف ا يأل اليافئ الئ ارة رقا ( )9ووي "أست دم الف وات االجتماعي ؛ وي فيها
ا سلسالت ا فال لدي" مبتوسط ( )3,64فدرج "موافق" أما ا يأل السابس فجاءت يف
الئ ارة رقا ( )8ووي "أست دم الف وات االجتماعي ؛ وي فيها أفالم الوارألوي ا فال
لدي" مبتوسط ( )3,45فدرج "موافق".
ي جانك بافط است دام الف وات االجتماعي فاودة ا سلسالت وأفالم الوارألوي
ا فال ال كا ال ا ا -من خالع يجياء االست ياي فا قافل  -است دامًا آخي وفياب
الئين فاوداألها على الف وات االجتماعي ووي مقاسط الفيديو الصتقة خاص فقنوات
أسفاع مفاوق على وات التواصل االجتماعي يستئيةوي فيها ده قصقة مقاسط
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لت ديات أليفيهي أو يوميات أو ما يسمى فنن "الفلوقات" واكي ألقييي (نكية على اإلعالم
الئيفي ً 2018- 2016ا الت ديات اليت يواجها التلفار) ما يسمى فت ديات ا فاودات
)
اخلفيف وما يتلق عليه أياا احملتو اإلعالمي اخلفيف (
وألئيع مبقاسط الفيديو القصقة اليت ألنتفي سييئًا ف ا ست دم ويفاودونها لال ا يف
حلكات االساا أو االنتكار لتيب ا لل والتسلي .
وييجط منو احملتو اإلعالمي ي أس ال عديدة أومها :اخنفاض مدة أليكيز ا ست دم
واالنتفار الواسط لالألصاالت النقال و زم (اجليل الاالث/اجليل اليافط /واي فاي)
واهلواألف الذكي ويوأليول ووسائل اإلعالم االجتماعي ،يةاف ي ال ةتط الوقا على
ا ستهلو اليقمي جيئلها يفالوي اختيار صيغ خمتصية للفيديو( .نابي بفي
للص اف  ،2016 ،ص )25- 24
وجاءت يف ا يأل اخلامس لدوافط است دام اوسفاع الئ ارة رقا ( )5ووي "است دم
الف وات االجتماعي ؛ ونها ستساعدني يف اإلجاف على فئا الواج ات ا درسي "
مبتوسط ( )3,60فدرج "موافق" ،فتتفق وذه النتيج مط ما ألوصلا يليه براس (خبيا،
 )2012ف ي ألصفح التفل لإلنانا له بوافط وآ ار نفئي  ،ألنقله ااريا وألنمي مهاراأله
وألولد لديه التموح واليل يف التجويد وا نافس والتموح وأي مئكا اوسفاع يفتلها
اإلنانا عن ا ذاكية فل أةاع ي مئلوماألها.
و صلا الث ع ارات على برج "ال أعلا" ،مما يئين أي أفياب عين الدراس حمايدوي يف
آرائها ،فينما الئ ارات التالي كانا من بوافط است دامها للف وات االجتماعي ففي
ا يأل السافئ الئ ارة رقا ( )6ووي "أست دم الف وات االجتماعي ونها جتئلين أعرب عن
آرائي حبيي " مبتوسط ( )3,29فدرج "ال أعلا" وا يأل الاامن للئ ارة رقا ( )10ووي
"أست دم الف وات االجتماعي ونها ستمونين من ياء ألئافي ولقوا من او ياء
ا فال لدي" مبتوسط ( )3,08فدرج "ال أعلا" وا يأل التاسئ واوخقة الئ ارة رقا ()7
ووي "است دم الف وات االجتماعي للتواصل مط أفياب لديها نف اوتماماألي" مبتوسط
( )2,96فدرج "ال أعلا" وألي ال ا ا أي احلياب جاء يف وذه الدوافط الاال راجئًا لس ك
خصائص ا ي ل الئميي وفياب الئين ؛ وي اوسفاع ال ألست وا اوتماماألها على الدوافط
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ا ئنوي من ألئ ق عن رأي أو الئاور على أ اص لديها نف االوتمامات ،أو تى التسوا
اإللواوني ،وجاء ال واة ًا عند ألتيقنا ي م ث خصائص ا ي ل الئميي ي ل
التفول ا ت خية ،اليت أل فيها أي التفل ال يزاع ي دأ فيها فإبرا مئاني اهيبات ،وال
يئين أل خيوا يف كونها بوافط أولي  ،وانئدامها لد أفياب الئين .
وأوة ا النتائج أي ا يأل الئا ية واوخقة كانا للئ ارة رقا ( )3ووي "أست دم
الف وات االجتماعي للتئيع على أصدقاء جدب خارج ا درس " مبتوسط ( )2,22فدرج
"لق موافق" ،مما يئين أي أفياب عين الدراس لق موافق على أي وذه الئ ارة من بوافط
است دامها للف وات االجتماعي  ،وختتلف وذه النتيج عما جاءت فه براس (الزفوي،
أفو صئلي  )2014 ،اليت رأت أي من اآل ار االجتماعي لف وات التواصل االجتماعي
لألسفاع يف سن ا ياوق ألوسيط الئالقات االجتماعي من خالع متافئ أخ ار اآلخيين على
الف و وجماملتها ،وألئزيز وألو يق الصداقات القائم  ،وريابة عدب اوصدقاء الذين
يفاكوي يف نف االوتمامات ،وييجط ال االختالع ي اختالع ا ي ل الئميي لول
من أفياب الئين .
أليكيز اإل اعات ا ت قق لألسفاع على اإل اعات التقوسي :
أ تا النتائج أي ما ًققه الف وات االجتماعي لألسفاع عين الدراس من ي اعات وو
صوهلا على قدر من التسلي والافيه" مبتوسط سافي قدره ( )4,64فدرج "موافق ففدة"
و تل أوقات فيالها" مبتوسط ( )4,07فدرج "موافق" .وألتفق وذه النتيج جزئياا مط براس
(الذيك )2014 ،اليت ألوصلا ي أي أوا اإل اعات ا ت قق للتال ات اجلامئيات من
است دامهن للف وات االجتماعي مساعدألهن على قااء وقا الفياغ فا يأل اوو ا
مساعدألهن على مئيف مئلومات عن الواقط الياون ،وال ث عن التسلي والافيه.
كذل جاءت يف ا يأل الاالا واليافئ لإل اعات ا ت قق لألسفاع أفياب الئين وي
متافئتها للمسلسالت ا فال لديها مبتوسط ( )3,72فدرج "موافق" ومتافئتها وفالم
الوارألوي ا فال لديها مبتوسط ( )3,54فدرج "موافق" وألؤكد وذه النتيج ما اكي يف
ألقييي (نكية على اإلعالم الئيفي  )2018- 2016عن أكاي من  20ألت يقًا نقَّاال است دامًا
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هيياا يف ا ملو الئيفي السئوبي وجاء اليوأليول ومفاودة مقاسط الفيديو يف ا يأل
الااني فنس ( .%82نابي بفي للص اف  ،2016 ،ص )223
كما جاء يف ا يأل اخلامس لإل اعات "مذاكية فئا الدروس من خالع الف وات
االجتماعي " مبتوسط ( )3,53فدرج "موافق" أما يف ا يأل السابس فجاءت "متافئ اوخ ار
اجلديدة" مبتوسط ( )3,52فدرج " موافق" ،وييجط ال اإل اس ي األسام احملتو فالتنوس
والفمولي ويألا الفيص للمتلق للتفاعل ففول م ا ي وحلكي مط نا يي اوخ ار أو
مقدمي الفيو ات والدروس التئليمي  ،ويؤكد ال ما ورب يف ألقييي (نكية على اإلعالم
الئيفي  )1018- 2016ف ي التفاعل يف اإلعالم االجتماعي مال ألويا مستمي ،وأص ا
وسائل اإلعالم االجتماعي فديالً حمليكات ال ث يف جلك اوخ ار الئاجل  ،كما أي ا يزه
فيها ألتمال يف التتتي اإلخ اري اآلني واسئ النتاا والوا اهلائل من ا صابر ،وألن يه
وسائل اإلعالم على اوخ ار الئاجل وخلق منواج ألئاوني من نوعي جديدة ووذا يئد ألتيقًا
يف س يئ استهال اإلعالم.
فينما صلا ع ارألاي على برج "ال أعلا" ،مما يئين أي أفياب عين الدراس حمايدوي يف
آرائها فينما الئ ارأل التاليت جاءألا من اإل اعات ا ت قق هلا من ألئيةها للف وات،
ففي ا يأل السافئ الئ ارة رقا ( )6ووي "عربت عن رأيي من خالهلا" مبتوسط ()3,29
فدرج "ال أعلا" .ويف ا يأل الاامن الئ ارة رقا ( )10ووي "ا ايا فئا اولئال اليت قيأت
عنها" مبتوسط ( )2,97فدرج "ال أعلا" ،وألي ال ا ا أي احلياب يف اإل اعات ظهي يف
واأل الئ ارأل لئدم وجوب اج لد التفل أو أي وذه احلاجات ألف ط ففول أكرب عن
سييق وسائل أخي لق الف وات االجتماعي .
وأظهيت نتائج الدراس أي الئ ارأل التاليت لإل اعات ا ت قق لإلفياب عين الدراس
صلتا على برج "لق موافق" وكانتا يف ا يأل التاسئ الئ ارة رقا ( )7ووي "ألواصلا مط
أفياب لديها نف اوتماماألي" مبتوسط ( )2,52فدرج لق موافق ،ويف ا يأل الئا ية
واوخقة الئ ارة رقا ( )3ووي "ألئيفا على أصدقاء جدب خارج ا درس " مبتوسط ()2,13
ألف ط لد اوسفاع عين الدراس رل
فدرج "لق موافق" أي أي الف وات االجتماعي
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التواصل والتئيع على اآلخيين من خالهلا ،وقد ييجط ال للئيع والئابات اليت ال رالا
ألي أي التئارع من خالع وسائل االألصاع ين ى من ى سليب ولق جيد.
نتائج اختبار فروض الدراسة:
الفيض اووع :ألوجد فيوا اات بالل ي صائي يف مئدع است دام اوسفاع عين الدراس
للف وات االجتماعي وفقًا تتقات (النوس ،والئمي ،وا ي ل الدراسي  ،وا ستو
الدراسي ،ونوس ا درس ).
أكدت نتائج الدراس على أنه ال ألوجد فيوا اات بالل ي صائي عند مستو ( )0,05يف
مئدع است دام اوسفاع عين الدراس للف وات االجتماعي وفقًا تتق نوس ا درس ،
وفذل فإي نتائج الدراس أ تا عدم ق وع الفيض اخلاص فوجوب فيوا بال أل ئًا الختالع
نوس ا درس .
كذل أ تا نتائج الدراس ف نه ألوجد فيوا اات بالل ي صائي عند مستو ( )0,05يف
مئدع است دام اوسفاع عين الدراس للف وات االجتماعي وفقًا تتق النوس ،ووذه
الفيوا لصاحل ا توسط احلسافي اوعلى وون "اإلناث" ،مبئنى أي اإلناث أعلى يف مئدع
است دام الف وات االجتماعي من الذكور ،وختتلف وذه النتيج مط ما ألوصلا يليه
براس (علي.)2003 ،وبراس (الفاةل.)2013 ،
أما ما يتئلق فا تتقات الاال ي (الئمي ،وا ي ل الدراسي  ،وا ستو الدراسي) ،ف تا
النتائج ف نه ال ألوجد فيوا اات بالل ي صائي عند مستو ( )0,05يف مئدع است دام
اوسفاع عين الدراس للف وات االجتماعي وفقًا تتقات (الئمي ،وا ي ل الدراسي ،
وا ستو الدراسي) ،وختتلف وذه النتيج عمَّا ألوصلا يليه براس (الفاةل)2013 ،
).
،
وبراس (
الفيض الااني :ألوجد فيوا اات بالل ي صائي يف بوافط التئيض النفئي والتقوسي لد
اوسفاع عين الدراس وفقا تتقات (النوس ،والئمي ،وا ي ل الدراسي  ،وا ستو
الدراسي ،ونوس ا درس ).
وفينا النتائج أنه ال ألوجد فيوا اات بالل ي صائي عند مستو ( )0,05يف بوافط التئيض
النفئي والتقوسي لد اوسفاع عين الدراس وفقًا تتق نوس ا درس  ،وفذل فإي سالل
225

226

وسال ات ا دارس اوولي واحلوومي عين الدراس
مدارسها.

ختتلف فينها الدوافط فاختالع نوس

كما أكدت النتائج ف نه ألوجد فيوا اات بالل ي صائي عند مستو ( )0,01يف بوافط
التئيض النفئي والتقوسي لد اوسفاع عين الدراس وفقًا تتق النوس ،فقد جاء مستو
) أقل من مستو ا ئنوي ( )0,05أي بال ي صائياا ،ووذه الفيوا
الدالل اإل صائي (
لصاحل ا توسط احلسافي اوعلى وون "اإلناث" ،مبئنى أي اإلناث أعلى يف بوافط التئيض
النفئي والتقوسي من است دام الف وات االجتماعي من الذكور ،وختتلف وذه النتيج
مط ما جاءت فه براس (الئاياني )2013 ،اليت أظهيت عدم وجوب فيوا يف بوافط
االست دام ف الذكور واإلناث.
كما أي نتائج الدراس أ تا فالنس للمتتقات الاال (الئمي ،وا ي ل الدراسي ،
وا ستو الدراسي) عدم وجوب فيوا اات بالل ي صائي عند مستو ( )0,05يف بوافط
التئيض النفئي والتقوسي لد اوسفاع عين الدراس  ،أي أي الفيوا ألون جوويي
ف اوسفاع يف بوافئها النفئي والتقوسي للتئيض للف وات أل ئًا تتقات الئمي وا ي ل
الدراسي وا ستو الدراسي.
الفيض الاالث :ألوجد فيوا اات بالل ي صائي يف اإل اعات اليت ققها است دام
الف وات االجتماعي لد اوسفاع عين الدراس وفقًا تتقات (النوس ،والئمي ،وا ي ل
الدراسي  ،وا ستو الدراسي ،ونوس ا درس ).
أ تا نتائج الدراس ف نه ألوجد فيوا اات بالل ي صائي عند مستو ( )0,05يف
اإل اعات اليت ققها است دام الف وات االجتماعي لد اوسفاع عين الدراس وفقًا
تتق نوس ا درس  ،ووذه الفيوا لصاحل ا توسط احلسافي اوعلى ووي ا دارس "اوولي "،
أي أي وذه النتيجه ألذوك ي ق وع وذا الفيض مبئنى أي سالل ا دارس "اوولي " أعلى يف
اإل اعات اليت ًققا هلا من است دام الف وات االجتماعي من سالل ا دارس
"احلوومي ".
وأوة ا النتائج أياًا ف نه ألوجد فيوا اات بالل ي صائي عند مستو ( )0,01يف
اإل اعات اليت ققها است دام الف وات االجتماعي لد اوسفاع عين الدراس وفقًا
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تتق النوس ،ووذه الفيوا لصاحل ا توسط احلسافي اوعلى وون "اإلناث" ،مبئنى أي اإلناث
أعلى يف اإل اعات اليت ًققا هلن من است دام الف وات االجتماعي من الذكور،
وألتفق وذه النتيج مط براس (ا نتفيي )2012 ،وبراس (الئتييب )2011 ،وختتلف مط
نتيج براس (الئاياني.)2013 ،
أما فالنس للمتتقات الاال (ا ي ل الدراسي  ،وا ستو الدراسي ،والئمي) ،ف وة ا
النتائج عدم ص الفيض تتق ا ستو الدراسي فال ألوجد فيوا اات بالل ي صائي عند
مستو ( )0,05يف اإل اعات اليت ققها است دام الف وات االجتماعي لد اوسفاع
عين الدراس وفقًا تتق ا ستو الدراسي ،أي أي ا ستو الدراسي ال يؤ ي على
اإل اعات اليت ققها است دام الف وات االجتماعي لد اوسفاع عين الدراس ،
وييجط ال ي ألقارل ا ستو الدراسي ي د ما لألسفاع عين الدراس .
واألاح أنه ألوجد فيوا اات بالل ي صائي عند مستو ( )0,05يف اإل اعات اليت ققها
است دام الف وات االجتماعي لد اوسفاع عين الدراس وفقًا تتق الئمي ومتتق
ا ي ل الدراسي  ،واألاح وذا الفيا ف أفياب الئين الذين كانا أعماروا " 10سنوات"
وف مَن أعماروا " 12سن " ،لصاحل من أعماروا " 12سن " ،مبئنى أي من أعماروا "12
سن " وا أعلى يف اإل اعات اليت ًققا هلا من است دام الف وات االجتماعي ممن
أعماروا " 10سنوات"  ،كذل ظهيت فيوا ف سالل "رافط افتدائي" وسالل "سابس
افتدائي" لصاحل سالل "سابس افتدائي" ،مبئنى أي سالل "سابس افتدائي" أعلى يف
اإل اعات اليت ًققا هلا من است دام الف وات االجتماعي من سالل "رافط افتدائي"،
وفهذا ألذوك الدراس لق وع الفيض اخلاص مبتتقي الئمي وا ي ل الدراسي  ،وألتفق وذه
النتيج مط براس ( الئاياني )2013 ،ف نه ألوجد فيوا لصاحل الفع الئميي (- 17
18سن ) ،أي أنه كلما راب عمي ا ست دم للف وات االجتماعي رابت اإل اعات
ا ت قق هلا.
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التوصيات:
فناء على نتائج الدراس أل دو جمموع من التوصيات ووي على الن و التالي:
( )1ألوصي ال ا ا فالتوسط يف الدراسات ا تئلق فالتفل والف وات االجتماعي
فاست دام أبوات حباي متنوع مال ًليل احملتو للف وات االجتماعي واست دام
مناوج حباي متنوع .
( )2براس متتقات خمتلف هلا عالق فالتفل والف وات االجتماعي  ،مط التئمق يف ال
مال بور اوسية.
( )3ألوجيه االوتمام ي الف وات االجتماعي وبوروا يف الئملي الافوي التئليمي
وألوظيفها ففول جذال خلدم أوداع الافي والتئليا لألسفاع يف ا ملو الئيفي
السئوبي .
( )4أي ييكز ال ا اوي يف الت صصات الئلمي اوخي أو ا هتم فا فاريط التجاري
ا وجه للتفل على االوتمام واالستفابة من نتائج براسات التفل والف وات
االجتماعي خلدمتها يف اختيار ا واي ا ناسك إلعالناألها أو التسويق نتجاألها أو
اختيار مواةيط حباي يف جماالألها.
( )5براس الس ل ا ناس لتوعي ا ئلم وأولياء اومور يف ألت يق أساليك الافي اإلعالمي
الص ي لإل ياع على اوسفاع يف است دامها للف وات االجتماعي .
( )6ألوصي ال ا ا أولياء اومور فاحليص على متافئ وألوجيه أفنائها وفناألها لالست دام
ا فيد للف وات وال ئد عن ا اسي الذي قد يتئيةوي هلا فس ك االست دام ا نفيب.
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اهلوامش
اإلعالم اجلديد
مدخل ي وسائل اإلعالم اجلديد

ألياض است دام الف ال اجلامئي واقط التواصل االجتماعي
است دام سالل وسال ات اجلامئات السئوبي لف و الفي

است دامات الف ال السئوبي وقط اليوأليول

فو

واإل اعات

ا ت قق منها :براس مس ي
أفئاب است دام الف ال السئوبي لف وات التواصل االجتماعي

اجتاوات سال ات جامئ ا ل سئوب حنو

وات التواصل االجتماعي

عالق التفل ا صيي فوسائل االألصاع اإللواوني
أل ق

و اإلنانا على التفل مط فينامج أليفوي مقاح للتئامل مئها

15 Gsma&nttdocomo, (2011) , Children's use of mobile phones, a comparative
study on the international leve
http://www.gsma.com/publicpolicy/wpcontent/uploads/2012/06/DOCOMO_Report2810_EXECSUM_Ar.pdf
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16 Micael Cohen, Marthe Hadly, Minda Frank (2011), Young Children Apps and
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دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة
امللك سعود وعالقتها بسمعتها لدى طالبات اجلامعة
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املقدمة:
أصبحت العالقات العامة كنشاط اتصالي واجتماعي تؤدي دوراً بالغ األهمية يف بناا مسعاة
املنظماااات وذلااا باعتمااااد إساااياتيتيات اتصاااالية موجهاااة للتمهاااور تستشاااع حااااجته
ورغبااااته ومتكّا ا ممارساااي العالقاااات العاماااة ما ا تقوياااة العالقاااات واالتصااااالت لبناااا
وتصحيح مسعة املنظمة وتعزيزها؛ مستخدمة يف ذل عمليتها املتمثلة يف البحا والتخطاي
والتنفيا واملتابعااة والتقيااي ملتزمااة بأسا ومباااد اجتماعيااة وأخالقيااة تقااو علا أسااا
الثقة املتبادلة بني املنظمة واجملتمع.
وتعااد إدارة العالقااات العامااة م ا اإلدارات احليويااة الااي تهاات -بالدرجااة األوىل  -بإقامااة
عالقااة طيبااة ودائمااة بااني املؤسسااة واجملتمااع؛ نظ ا اً إلدراك إدارة العالقااات العامااة للظ ا و
االجتماعية واحتياجات اجملتمع وتوقعاته م املؤسساة يف إطاار مساؤوليتها االجتماعياة؛ مماا
باادور  -إجياب ااً علا الصااورة ال هنيااة للمؤسسااة وتعزيااز مسعتهااا فاملسااؤوليةيعكا
االجتماعيااة للمنظمااات هااي إسااياتيتية مهمااة م ا شااأنها احلفااا عل ا الساامعة الداخليااة
واخلارجية للمنظمة م خالل إدارة العالقات العامة.
ويعادو سااعي املنظمااة لتحساني مسعتهااا هاادفاً مهمااً سااوا علا مساتو اجلمهااور الااداخلي أو
اخلارجي م خالل ممارسة املسؤولية االجتماعية.
تُعاادُّ اجلامعااات مؤسسااات اجتماعيااة أنش ا ت لتحقي ا أهاادا سااامية تااتلخ بنش ا العل ا
واملعار النظ ية والتطبيقية لتزوياد اجملتماع بالكفاا ات املتميازة علميااً وعمليااً يف خمتلا
اجملاالت والتخصصات والقيا بدور إجيابي يف ميدان البح العلمي ال ي يسه يف جماال
التقااد العلمااي وتنفي ا األنشااطة والاامام الااي تسااه يف حتقيقهااا للمسااؤولية االجتماعيااة
بأبعادهاااا الثالثاااة :االقتصاااادية واالجتماعياااة والبي ياااة؛ وذلااا لتحقيااا تنمياااة وطنياااة
واستقطاب املتميزي م الطلبة.
فنتااا اجلامعااة بالقيااا بأدوارهااا .وبتحماال املسااؤولية االجتماعيااة وتطااوي اجملتمااع وتنميتااه
حيق ا مكاس ا عدياادة؛ أهمهااا تعااز موقااع اجلامعااة ومسعتهااا داخاال اجملتمعااات فساامعة
اجلامعة تع ُّد قيمة إسياتيتية مهمة م الض وري أن تتس بها.

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

وانطالقاً م ذل تستهد الدراسة احلالية الوقاو علا العالقاة باني دور العالقاات العاماة
جبامعاة امللا ساعود ما خاالل ممارسااتها ملساؤوليتها االجتماعياة ومساتو مسعاة اجلامعااة
لد الطالبات.

أوالً :اإلطار اإلجرائي:
مشكلة الدراسة:
حظااي موعاااوؤ املسااؤولية االجتماعياااة للتامعاااات باهتمااا العدياااد ماا البااااحثني وا ي اااات
واملنظمات الدولية خاالل السانوات املاعاية حتا باتات املساؤولية االجتماعياة عنوانا ًا ل قاي
اجلامعات؛ فالوفا باملسؤولية االجتماعية حيق العديد م الفوائد يق يف مقدمتها التنمياة
املستدامة وحتسني مسعة اجلامعة.
وتُعدُّ العالقات العامة ما أها القطاعاات الاي يانعك نتاائ عملاها سالب ًا أو إجيابا ًا علا
مسعة اجلامعة؛ حي عد البعض املسؤولية االجتماعية للعالقات العامة شكالً م أشاكال
االساتثمار اإلساياتيتي باهاا بناا وصايانة مسعااة اجلامعاة الاي تساه يف تشاكيل ساالوك
الطلبة وإقبا عل اجلامعة.
فقااد أ ه ا ت دراسااة حتليليااة أله ا لسااة أنظمااة لتصااني اجلامعااات وت تيبهااا أن مسعااة
اجلامعة تشكل العامل واملعيار املشيك بني ه األنظمة اخلمساة وتأكاد ها ا االساتنتا
يف دراسااتني مسااحيتني يف أسااياليا

) وكوريااا اجلنوبيااة

ه ا ت أهميااة الساامعة اإلجيابيااة للتامعااة – الااي كاناات حل ا ة حلمااالت
) حي ا
إعالمية قامت بها إدارات العالقات العامة يف استقطاب املتميزي م الطلبة. )١ .
وم مالحظة الباحثة للدور الكبري ال ي تقو به إدارة العالقات العامة جبامعة امللا ساعود
يف تطبي املسؤولية االجتماعية ليشمل بي تها الي تعيش فيهاا و األطا ا املتعاملاة معهاا
ما أعضااا هي ااة التاادري و مااو فني وطلبااة  ....و اجملتمااع بصاافة عامااة تتمثاال مشااكلة
ها ا الدراساااة يف ااولاااة الكشا ا عا ا العالقاااة باااني دور العالقاااات العاماااة يف ممارساااة
املسؤولية االجتماعية جبامعاة امللا ساعود بأبعادهاا االقتصاادي و االجتمااعي و البي اي )
ومستو مسعة اجلامعة لد الطالبات .
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أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها م أهمية قطاؤ التعلي العالي يف اململكة الع بياة الساعودية؛
فق  -عل املستو احمللاي؛لكونه م القطاعات الي تزخ بتنافسية عالية لي
وإمنا عل املستو الع بي والعاملي وذل عل النحو التالي .
 تتناااول الدراسااة ماات ري املسااؤولية االجتماعيااة وهااو ماات ري بااالغ األهميااة خاصااة يف الوقاات
احلاع ا فمااع ت سااي وانتشااار مفهااو املسااؤولية االجتماعيااة أصاابح م ا الصااع عل ا
اجلامعات الت اعي ع دورها التنموي مبمارسة املسؤولية االجتماعية داخل اجملتمع فاال
تكم ا أهميتااه -فق ا  -يف جم ا د الشااعور باملسااؤولية؛ وإمنااا أصاابحت أم ا اً ع ا ورياً
لكس تعاط اجملتمع واحيامه وحتسني السامعة الاي تبنا علا أساا الكفاا ة يف
األدا والنتا يف تقدي اخلدمات وم ثَ َّ عمان النتا واإلقبال م اجلماهري.
 يتمثاال جمتماااع الدراساااة يف اجلمهااور الاااداخلي طالباااات جامعاااة امللاا ساااعود وتُعااادُّ ف اااة
الطالبات م الف ات احليوية يف جمتمع اجلامعة و اا دور فاعال يف تنمياة اجملتماع؛ لا ل
حتاا د إدارة العالقاااات العاماااة علاا ياااادة اطالعهاا ومعاا فته وتعمااال علاا كشاا
قدراته وتنمية مهاراته وتزويده بالقي االجتماعية والثقافية واملع فية.
 إن تقيي أدا إدارة العالقات العامة يسه يف إعاادة تنظاي األنشاطة والامام واملهاا الاي
تقو بها إدارة العالقات العامة يف اجلامعات؛ وذلا للحفاا علا مسعاة اجلامعاات داخليااً
وخارجياً.
 تقدي جمموعة م التوصيات واملقيحات الي تساعد اجلامعات وتلفت نظ ه إىل أهمية
ممارسة املسؤولية االجتماعية.
 افتقاااار املكتباااة اإلعالمياااة الع بياااة والساااعودية للدراساااات الاااي عُنيااات مبساااتو مسعاااة
اجلامعات؛ وخاصة السمعة الداخلية للتامعة.
أهداف الدراسة:
بنا عل ما سب يتمثل ا د ال ئي

للدراسة يف:

التعا علا العالقااة بااني دور إدارة العالقااات العامااة يف ممارسااة املسااؤولية االجتماعيااة
جبامعة املل سعود ومستو مسعة اجلامعة م وجهة نظ الطالبات م خالل ما يلي:

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

 - 1الكش ع األدا العا إلدارة العالقات العامة جبامعة املل سعود.
 - 2رصااااد اسااااتخدا إدارة العالقااااات العامااااة للوسااااائل اإلعالميااااة للتع ياا ا باملسااااؤولية
االجتماعية م وجهة نظ الطالبات .
 - 3تقيي مد تطبي إدارة العالقات العامة للمسؤولية االجتماعية جبامعة املل ساعود
م وجهة نظ الطالبات.
 - 4قيا
 - 5التع
الطالبات.

مستو مسعة جامعة املل سعود م وجهة نظ الطالبات.
عل العالقة بني تطبي املسؤولية االجتماعية ومستو مسعة اجلامعاة لاد

تساؤالت الدراسة:
 - 1ما تقيي الطالبات ألنشطة و ب ام إدارة العالقات العامة جبامعة املل سعود؟
 - 2ما تقيي الطالبات لكفا ة وفاعلياة مو فاات إدارة العالقاات العاماة جبامعاة امللا
سعود؟
 - 3ماا ماد اسااتخدا إدارة العالقااات العامااة للوسااائل اإلعالميااة للتع يا باملسااؤولية
االجتماعية م وجهة نظ الطالبات؟
 - 4إىل أي مد تطب إدارة العالقات العاماة البعاد االقتصاادي للمساؤولية االجتماعياة
جبامعة املل سعود م وجهة نظ الطالبات؟
 - 5إىل أي مد تطب إدارة العالقاات العاماة البعاد االجتمااعي للمساؤولية االجتماعياة
جبامعة املل سعود م وجهة نظ الطالبات؟
 - 6إىل أي مااد تطباا إدارة العالقااات العامااة البعااد البي ااي للمسااؤولية االجتماعيااة
جبامعة املل سعود م وجهة نظ الطالبات؟
 - 7ما مستو مسعة جامعة املل سعود م وجهة نظ الطالبات؟
 - 8هاال يوجااد عالقااة بااني تطبيا املسااؤولية االجتماعيااة جبامعااة امللا سااعود ومسااتو
مسعة اجلامعة لد الطالبات؟

235

236

 - 9مااا مااد تااأثري البيانااات األوليااة للطالبااات) عل ا تقيااي دور العالقااات العامااة يف
ممارسة املسؤولية االجتماعية ومسعة جامعة املل سعود؟
ثانياً :اإلطار املع يف:
العالقات العامة في الجامعات:
إن طبيعة عمل العالقات العامة يف أي مؤسسة تعتمد عل أهدافها وأنشاطتها وههورهاا؛ إذ
ختتل ب ام العالقات العامة وأنشطتها م منشاأة إىل أخا ؛ تبعااً لطبيعاة مادخالت كال
منشااأة وخم جا تهااا وفعالياتهااا .وي ا أبااو خاااط ة و ااائ العالقااات العامااة يف اجلامعااات
تكم يف :توعيح الصورة العامة للتامعة أماا هاهريهاا الداخلياة واخلارجياة وختطاي
الفعاليات وتصميمها وتنفي ها؛ وكا ل الامام واألنشاطة اخلاصاة باجلامعاة مباا يف ذلا
املؤمت ات واللقا ات واملعاار ،وقياا الا أي العاا وإجا ا البحاوق والتقييماات بشاكل
دوري؛ للوقو عل صورة اجلام عاة احلقيقياة؛ بهاد إجا ا م اجعاة شااملة للمهاا واألدوار
الي تقو بها .) ٢
وأعا البدر جمموعة م الو ائ الاي تؤديهاا العالقاات العاماة يف اجلامعاات تتمثال يف :
نقاال املعلومااات الصااحيحة م ا اجلامعااة إىل اجلمهااور؛ لاايفه النااا اجلامعااة فهم ااً صااحيحاً
قائماً عل أسا علمياة حتا ال يتتاهلاها أو حياربهاا أحاد جهاالً مناه بو يفتهاا األساساية
وطبيعتهااا .و إشااعار اجلماااهري بااأهميته للتامعااة وحاجااة اجلامعااة إىل مساااعدة كاال ف ا د
منه  -بقادر ماا يساتطيع  -يف أدا رساالتها و تع يا الناا مباا تساه باه اجلامعاة ما
خاادمات يف مياادان اخلدمااة العامااة م ا تأهياال الكفااا ات الااي يتطلبهااا اجملتمااع يف مياادان
اختصاصااتها وإمااداد وسااائل اإلعااال املختلفااة بأخبااار ونشاااطات اجلامعااة والتع يا بهااا
وتصحيح األخطاا الاي تشااؤ عنهاا وهمياع املعلوماات واألخباار الداخلياة يف اجلامعاة وماا
تقو به م أنشطة خمتلفاة :ثقافياة واجتماعياة ورياعاية وغريهاا .وأيضااً هاع املعلوماات
الال مة م اجلماهري وما تفك به ها اجلامعة ونقلاها إىل اإلدارة العلياا؛ ما أجال توطياد
)٣
العالقات الثقافية مع اجلامعات واملؤسسات العلمية والثقافية داخل البلد وخارجه.
أهداف العالقات العامة في الجامعات:
) أحااد رواد العالقاات العاماة األم يكيااة أن العالقاات العامااة
يا جاريات
ليست وسيلة دفاعية جلعل املؤسسة يف صورة خمالفة لصورتها احلقيقية؛ وإمناا هاي اجلهاود

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

املستم ة م جان اإلدارة لكس ثقة اجلمهور م خالل األعماال الاي حتظا باحياماه
وبشااكل متااوا ن - .)٤وال بااد أن تبااادر اجلامعااات إىل وعااع سياسااة اتصااالية تسااتهد
شا ا حيي اجلمهاااور الاااداخلي واخلاااارجي وتتضااام رساااائل حتقا ا أهااادافها وتساااتتي
لتوقعااات اجلمهااور وهاا ا يتطلاا أن تكااون اإلدارة املعنيااة بالعالقااات العامااة يف املكااان
املناس عم ا يكل اإلداري للتامعة وأن تنطل ما رساالة تساع إىل حتقيا أهادا
ومنها:
 - 1تنمية الثقافة العامة
 - 2توطيد الصالت بوسائل اإلعال
 - 3ال عاية الصحية واالجتماعية للطالب
 - 4رب اجلامعة باجملتمع احمللي
 - 5استقبال الوفود الطالبية الزائ ة
 - 6إعال الطالب وتوعيته
 - 7تنظي حفالت التخ
 - 8توطيد العالقات جبهات الدع املختلفة
 - 9متابعة املعامالت واإلج ا ات اإلدارية لألسات ة
 - 11السمعة الطيبة
وال ي ال ش فيه أن حتقي األهدا السابقة يساه يف تكوي السمعة الطيباة؛ باإلعاافة
إىل مااا حتققااه اجلامعااة ماا إمااا ات علميااة ختااد اجملتمااع وحتقاا لااه التقااد وال قااي
وتنعك آثار ه السمعة -م ة ثانية  -عل سري العملية التعليمية؛ فالسمعة الطيبة هاي
واملاوارد املالياة الاي تسااعد اجلامعاة
الي هعل الطال واألستاذ يفضل جامعة عل أخ
٥
).
عل أدا رسالتها سو تتدف م مصادر الدع املختلفة استناداً إىل ه السمعة
جماهري العالقات العامة في الجامعات:
اجلمهااور يف العالقااات العامااة ميثاال كاال ماا تاا بطه مصاالحة أو أهاادا مشاايكة مااع
املؤسسة التعليمياة الاي يعملاون أو يتعااملون معهاا عا ط يا الوساائل واألساالي االتصاالية
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الااي تسااتخدمها إدارة العالقااات العامااة وتُقس ا هاااهري اجلامعااة -بشااكل عااا  -إىل
هاهري داخلية

) وهاهري خارجية

املسؤول ية االجتماعية يف اجلامعات

)

)٦

:

مفهوم املسؤولية االجتماعية للجامعات :
تعا املسااؤولية االجتماعيااة للتامعااات باعتبارهااا سياسااة ذات إطااار أخالقااي ألدا جمتمااع
اجلامعة م  :طلبة وطاق تدري وإداريني ومو فني) مسؤولياته ها اآلثار التعليمياة
واملع فياة والبي يااة الاي تنتتهااا اجلامعاة يف حااوار تفااعلي مااع اجملتماع لتعزيااز تنمياة إنسااانية
.)٧
مستدامة
وعُ ِفت املسؤولية االجتماعية يف التعلي العالي يف رسالة جامعة املل سعود  )2113بأنهاا:
مسااؤولية اجلامعااة يف الاادعوة إىل ممارسااة جمموعااة ما املباااد والقااي م ا خااالل و ائفهااا
األساسااية م ا تاادري وا ا ومشاااركة جمتمعيااة وتشاامل ه ا املباااد والقااي االلتاازا
باملساوة واحلقيقة والتميز ودع العدالة االجتماعية والتنمية املستدامة واإلقا ار بك اماة
الف د وح يته وتقدي التنوؤ وتعدد الثقافات ودع حقوق اإلنسان واملسؤولية املدنية .)٨
أبعاد املسؤولية االجتماعية للجامعات:
تنطلاا أبعاااد املسااؤولية للتامعااة ماا خااالل ثالثااة أبعاااد رئيسااية كمااا ذك هااا
واملتمثلة باألبعاد التالية:

)٩

 البُعْد االقتصادي:
وهااااو يشااااري إىل االلتاااازا مبمارسااااات أخالقيااااة داخاااال املؤسسااااات؛ مثاااال :احلوكمااااة
املؤسسية ومنع ال شوة والفساد ومحاياة حقاوق املساتهل واالساتثمار األخالقاي وتاب
املسا لة والشفافية والسلوك األخالقي يف اجلوان االقتصادية داخل اجملتمع.
 البُعْد االجتماعي:
وهااو يشاامل احاايا القواعااد االجتماعيااة واحاايا الثقافااات املختلفااة وتعزيااز القااي
األخالقية ودع األنشطة االجتماعية وتنفي ب ام تطوعية وتاب مباادرات ذات ما دود
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اجتماااعي ورفااع درجااة الااوعي يف مشا وعات التنميااة ونشا ثقافااة املسااؤولية االجتماعيااة
واملشاركة يف المام االجتماعية.
 البُعْد البي ي:
ويشمل إج ا الدراساات امليدانياة حاول التلاوق البي اي ونشا الاوعي الصاحي وعقاد
ندوات وماؤمت ات ودورات حاول أهمياة احملافظاة علا البي اة وااللتازا باالقوانني واألنظماة
والتعليمات اخلاصة بالبي ة.
العالقات العامة واملسؤولية االجتماعية:
بعاااد األ ماااات واالعاااط ابات الاااي اتسااامت بهاااا العالقاااة باااني املؤسساااات واجلمهاااور علا ا
الصعيدي الداخلي واخلارجي يف مطلاع القا ن العشا ي و هاور العالقاات العاماة علا ياد
ودعوته إىل يادة الوعي ورقاي اجملتماع -أصابحت املؤسساات مطالباة
إيفي لي
بالتزامااات أخالقيااة ومهنيااة هااا اجملتمااع وهااو مااا يع ا باملسااؤولية االجتماعيااة لتحقي ا
أهدا اجملتمع فضالً ع اهتمامها بتحقي أهادافها وبشاكل متاوا ن  .)١٠والشا كات
أو مؤسسااات األعمااال وم ا بينهااا اجلامعااات أنشااأت أقساااماً بداخلااها تهاات بالتواصاال مااع
اجملتمع؛ ه األقسا يُطل عليها قس العالقات العامة .ه ا القس يهت بإدارة الا أي العاا
وتوجيهااه حنااو بنااا ورعايااة واحلفااا علاا العالقااات وقنااوات التواصاال مااع األشااخاد يف
اجملتمع ه ا التفاعل يُطل عليه املشااركة ماع اجملتماع أو املساؤولية االجتماعياة .ويُمكا
وص ا العالقااات اجملتمعيااة عل ا أنهااا مشاااركة مُخططااة وفاعلااة ومسااتم ة للمؤسسااة مااع
اجملتمااع للحفااا عل ا البي ااة احمليطااة وتعزيزهااا لصاااح املؤسسااة واجملتمااع  )١١وتتمثاال
املسؤولية االجتماعية للمؤسسة يف جانبني أساسيني:
األول :حتدياد التاأثريات السالبية واالجيابياة للمؤسساة علا اجملتماع .والثااني  :حتدياد
درجااة مسااؤولية املؤسسااة يف تكااوي احتياجااات اجملتمااع ودعاا مسااريته وهااو مااا جعاال
.)١٢
العالقات العامة حتتل م كزاً مميزاً للقيا بتل املها
لا ل وجهاات املؤسسااات العنايااة باامام العالقااات العامااة؛ فهااي تساااعد املتعاااملني مااع
املؤسساااة علا ا املشااااركة يف مساااؤوليتها االجتماعياااة عا ا ط يا ا تبصاااريه بإمكاناتهاااا
وجبهودهااا والعقبااات الااي تواجههااا ومااا تنتظ ا ماانه م ا تأييااد يساااعدها عل ا حتماال
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مسؤولية سياستها العامة وحيق عنص التضام والتماسا باني الطا فني؛ ذلا التماسا
ال ي ال غن عناه لتحقيا األهادا االجتماعياة لامام العالقاات العاماة للتمهاور الاداخلي
واخلارجي  )١٣؛ والي ن ك منها :
• فا ا د ت فياااه متاحاااة وجيااادة للعااااملني تاااؤدي إىل حتساااني قااادراته
بأهميته يف املؤسسة.
• عدالااة و يفي اة تولّااد شااعوراً باالنتمااا واإلحسااا
تنظيمية إجيابية.

وتشاااع ه

بالثقااة وتساااه بتنميااة ثقافااة

• مشاااركة العاااملني يف اختاااذ القاا ارات الااي ختصااه أو الااي ختاا
الشفافية يف العمل.

عملااه

و

• املساااهمة يف دعاا الااب التحتياااة للمتتمااع؛ حياا متثاال هاا البناا م تكااازات
أساسية لتحساني نوعياة احليااة؛ مثال :إنشاا اجلساور واملنتزهاات واملسااحات اخلضا ا
ودع األنشطة ال ياعية والثقافية.
• إنشا ف د عمل جديدة وبشكل مستم حلال مشاكلة البطالاة وتاوفري مصاادر
عيش ك مية ألبنا اجملتمع احمللي.
• املساهمة اإلجيابية الفعالة يف حاالت الطوار والكوارق الطبيعية.
• دع مؤسسات اجملتمع املدني؛ مثل :اجلمعيات واملؤسسات الي تهت بشاؤون املا أة
واألطفال وكبار الس أو ذوي االحتياجات اخلاصة.
• دع متواصل للمؤسسات العلمية؛ كم اكز البح واجلامعات واملستشافيات؛
باعتبار أن البح العلمي والتعاون بني املؤسساات وها األطا ا ساينعك علا اجملتماع
احمللي إجيابياً .)١٤
ويتحق ذل عا ط يا التخطاي اجلياد لامام العالقاات العاماة؛ فلعملياة التخطاي
بُعْدان:
األول :بنااائي أو وقااائي يعتمااد علاا رؤيااة اجلهااا احلكااومي واملكانااة الااي ي غاا
الوصول إليها بعد فية م الزم  .والبعد الثاني :عالجي ملعاجلة اآلثار واملخالفات .)١٥
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بعناااوان :العالقاااات العاماااة واملساااؤولية
ويف دراساااة لااااا
االجتماعية للشا كات أكادت أن هنااك عالقاة واعاحة باني العالقاات العاماة واملساؤولية
االجتماعية للشا كات باال غ ما أنها خمتلفاان إال أن أدوات العمال واألساالي اخلاصاة
به ا تُعاادُّ واحاادة؛ نظ ا اً ألن نشاااط املسااؤولية االجتماعيااة للش ا كات ياات ت وجيااه بااأدوات
وتقنيات العالقات العامة؛ فقد أصبحت املساؤولية االجتماعياة أداة هاماة للعالقاات العاماة
. )١٦
ونلخ القول :إنه إذا كانت املسؤولية االجتماعياة قاد قادمت إىل العالقاات العاماة
اإلطار الفك ي االجتماعي ال ي يدعمها كض ورة اجتماعية؛ فإن العالقات العامة قادمت
للمسؤولية االجتماعية املنه العلمي ال ي ينقلها م الفك اجمل د إىل التطبيا الاواقعي يف
ال
هيااع م احلااها .وكمااا ميك ا القااول :إن املسااؤولية االجتماعيااة تتكاماال فك ا اً وعم ا ً
فإنه ميك القول -أيضا  :-إنها تتكامل مع العالقات العاماة فاال مساؤولية اجتماعياة
دون عالقات عاماة وال عالقاات عاماة دون مساؤولية اجتماعياة الباادي  1981د )173
.) ١٧

مسعة املنظمات

:

مفهوم السمعة :
حظيت مسعة املنظمات باالهتما من حلانينيات الق ن العشا ي ؛ حيا كاان يات تناو اا
م ا خااالل مقاااالت وأااااق قليلااة؛ ولك ا يف عااا  1997كاناات الطف ا ة الكاابرية الااي
حققتها مسعة املنظماات  )١٨؛ حيا لفات مفهاو مسعاة املنظماة انتباا جمموعاة واساعة ما
التخصصاااات األكادميياااة :اإلدارة االقتصااااد علا ا االجتمااااؤ التساااوي )؛ فضا االً عا ا
.)١٩
االهتما املتزايد م قبل املمارسني
تع ا الساامعة بأنهااا :عبااارة ع ا أصااول غااري ملموسااة تتكااون م ا جمموعااة م ا أحكااا
هاعية ثابتاة نسابياً ولفايات طويلاة األجال ما عماال املنظماة :أطا ا داخلياة وأطا ا
خارجية)؛ متعلقة بنتائ سلسلة منية حققت خم جات ذات قيمة لعمال املنظمة .)٢٠
ووُصااافت السااامعة بأنهاااا تقياااي اجلمهاااور لقااادرة املنظماااة علا ا تلبياااة احتياجاااات اجلمهاااور
املدركة .)٢١
241

242

أبعاد سمعة املنظمة :
م خالل البح واالطالؤ وجدت الباحثة أن موعوؤ حتديد عناصا مسعاة املنظماة أو
مكوناتها أو أبعادها -يشهد اهتماماً متزايداً بسب إدراك أهميتاه يف األدب األكاادميي.
وعل ال غ م ذل مد اغل الكتاب والباحثني مل يتفقاوا علا حتدياد أبعااد أو عناصا
للسمعة .وفيما يلي نستع  ،بعضاً م أبعاد مسعة املنظمات:
 - 1االم اب العاطفي حنو املنظمة:
االما ا اب أو الاااوال العااااطفي حناااو املنظماااة حيفاااز الفا ا د علا ا االساااتتابة للمنظماااة؛
فاملو فون يعملون بتفانٍ ما أجال حتساني مسعاة منظماته الاي يادينون اا باالوال العااطفي
ويتعاونون م أجل أعال مسعتها .واجلمهور اخلاارجي -ومبا ور الوقات  -قاد يلتاأ لشا ا
املنتتااات واخلاادمات م ا منطل ا عاااطفي للمنظمااة  .)٢٢فعناادما يشااع النااا بال عااا ع ا
املنظمة ألسباب تتعل بالتصور اجليد عنها فإنه ميك القول بأن تل املنظمة متتل عامال
جااا ب عااااطفي .ومااا ثَااا َّ فإناااه ينب اااي علااا املنظماااات أن تاااداو العمااال باساااتم ار علااا
إسياتيتياتها م أجل أن تستم يف االستمتاؤ به ا األصل .)٢٣
 - 2اإلبداؤ:
فقا ا  -ما ا خااااللإن اإلباااداؤ أما ا إساساااي لتطاااوي أي منظماااة ويتحقا ا لاااي
املنتتات واخلدمات والعمليات املتتددة؛ بل ما خاالل املمارساات اإلدارياة .وما أجال إدخاال
املمارسات املبدعة ينب ي عل املنظمة اعتماد منوذ إداري م اإلبداعات الي تشمل عملياات
اإلبداؤ التنظيمي عل إسا الكفا ات املهنية واملهارات اإلدارية وتأثريهاا علا عملياة صانع
الق ار  .)٢٤وتؤكد األااق عل أن هناك عالقاة باني اإلباداؤ والسامعة وتا باأن السامعة
)
الطيبة عادة ما تعتمد عل التواصل الفعال واإلباداؤ
فالش كات الي تتكي سا يعاً بالنسابة للات ري وتطلا منتتاات جديادة وتطاور أفكااراً
جديدة هي أكث احتماالً لكس االحيا واإلعتاب

)٢٥

 - 3املسؤولية االجتماعية للمنظمة:
يعااادُّ ساااعي املنظماااة لتحساااني مسعتهاااا ما ا خاااالل املساااؤولية االجتماعياااة هااادفاً مهما ا ًا
للمنظماااات؛ ساااوا علاا مساااتو اجلمهاااور الاااداخلي أو اخلاااارجي .وعلاا املساااتو الاااداخلي
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للمنظمة فإن ب ام املسؤولية االجتماعية ا تأثري كبري عل املاو فني الا ي يشااركون يف
ه األنشطة والمام ويشع ون بال عا واالمتنان حنو منظمته لدورها االجتماعي؛ كماا
أنه يعكسون خمته وخمة منظماته لآلخ ي م خالل االتصاالت الشخصاية مباا ياؤدي
لتكوي مسعة طيباة عا املنظماة لاد شا حية أكام ما اجلمهاور .وعلا مساتو اجلمهاور
اخلارجي فإن ب ام املسؤولية االجتماعية م شأنها حتقي وال العميل للمنظمة .)٢٦
العالقات العامة وإدارة سمعة الجامعات:
تسع هيع اجلامعات للحفا عل مسعتها ومكانتها بني مثيالتها وحت د علا أن
تكون صورتها جيدة تعك اجلان املضي يف تارخيها وتهت أغلا اجلامعاات امل موقاة
بالسمعة حتا إنهاا أوكلات أما االهتماا واحلفاا علا السامعة إىل إدارة العالقاات العاماة
واإلعال  .)٢٧وسب أن ذك نا أن العالقات العامة توجد الثقة والتفاه املتبادل بني املنظماة
واجلماااهري املتعاملااة معهااا؛ باإلعااافة إىل احلفااا علا العالقااات الطيبااة .وتهااد إىل إقامااة
مسعة طيبة للمنظمة.
وبشاااكل متاااوا ن -وال يااات ذلا ا إال ما ا خاااالل إساااياتيتية اتصاااالية تساااتهد
اجلمهور الداخلي واخلارجي للتامعة وتتضم رساائل حتقا أهادافها وتوقعاات اجلمهاور
املستهد منها وه ا بالتالي يتطل أن تكون اإلدارة املعنياة بالعالقاات العاماة يف املكاان
املناس عم ا يكل اإلداري للتامعة وأن تنطل ما رساالة تساع إىل حتقيا أهادا
منها:
• بنا هوية للتامعة ذات مسعة إجيابية متكّنها م املنافساة واساتقطاب املتميازي ما
الطالب وأعضا هي ة التدري واملو فني.
• رفع مستو الوعي واملع فة بمام اجلامعة وإما اتها.
• التع ي بإما ات اجلامعاة وإساهامها يف جمااالت التعلاي والبحا العلماي وخدماة
اجملتمع.
• تعزيز قنوات االتصال والتواصل بني اجلامعاة ومنساوبيها مباا حيقا لاديه مساتو
عالي ًا م ال عا امله واالعتزا باالنتما للتامعة.
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• الش اكة مع الوحدات األكادميية واإلدارية للتامعة يف إدارة وتنظاي مناساباتها
وإ هارها باملستو ال ي يعز الصورة اإلجيابية للتامعة .)٢٨
وقااد ذك ا ت  .)٢٩بااأن الباح ا رول ا  )Rollerقااد عااا  2114النمااوذ املااوقفي
إلسياتيتيات االتصال يف العالقات العامة حيا ميكا اساتخدا إساياتيتية يف موقا
ادد أو ميك استخدا مزي م ها اإلساياتيتيات يف موقا آخا  .وقاد أطلا رولا
عل ه اإلسياتيتيات شبكة االتصال وتتكون ه الشبكة ما أرباع إساياتيتيات
وهي:
 - 1إسياتيتية اإلعال : Information Strategy
تعتماد ها اإلسااياتيتية علا تقاادي معلوماات عا رؤيااة املنظمااة للتماااهري األساسااية
ملساااعدته يف تكااوي ال ا أي واختاااذ الق ا ارات الااي تعاام عاا تل ا األهاادا  .ويكااون
اإلسياتيتية يف اها واحد.
االتصال وفقاً
 - 2إسياتيتية اإلقناؤ : Persuasion Strategy
تسااتخد إسااياتيتية اإلقناااؤ يف اتصاااالت املنظمااة الااي تسااع خللا قاعاادة للعالقااات
اإلساياتيتية مااع اجلماااهري األساسااية .وما خااالل ها اإلسااياتيتية تسااع املنظمااة للاات ري
املقصااود يف معااار ههااور معااني واهاهاتااه وساالوكياته .ويكااون االتصااال وفقاا ًا اا
النظ ية يف اها واحد .
 - 3إسياتيتية بنا اإلهاؤ : Consensus Building
وتستخد ه اإلسياتيتية لبنا عالقات إساياتيتية باني املنظماة وبي تهاا اخلارجياة
أو املنظمة والعااملني بهاا .وتطبا ها اإلساياتيتية عنادما حيادق تعاار ،يف املصااح باني
الط فني يعتمد كل ط منهما يف وجود عل الط اآلخ وهما املنظمة واجلماهري.
 - ٤إسياتيتية احلوار : Dialogue Strategy

وهمع ه اإلسياتيتية بني االتصال يف اهاهني واملضمون االتصالي ال ي يعم ع
كل م املنظمة واجلمااهري وحيمال دالالت تعام عا وجهاة نظا الطا فني وتتضام
ٍّ
رؤية
ه اإلسياتيتية استشارة اجلمهور يف سياسات املنظماة ويات إشا اكه يف عملياات صانع
القاا ار وتساام هاا اإلسااياتيتية -أيضاااً  -اإلسااياتيتية التيسااري Facilitation
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 Strategy؛ حي تعمل املنظمة عل تسهيل اشياك اجلمهور وتفاعله يف صنع سياساتها
وحتاا د -يف الوقااات نفساااه  -علاا تنفياا باا ام املسااؤولية االجتماعياااة وتوجاااه هاا
اإلسياتيتية -عادة  -إىل اجلمهور املدرك والنش .
الدراسات السابقة:
تع عت الباحثة يف ه ا املبح لعادد ما الدراساات الساابقة حاول موعاوؤ الدراساة
وقُسمت إىل لسة ااور هما:
احملور األول :دراسات تناولت عالقة وتأثري املسؤولية االجتماعية واإلعاال واالتصاال
عل مسعة املنظمات :
دراساااة فاااالق أحاااال  )2116بعناااوان :أثااا تطبيااا ممارساااات املساااؤولية
االجتماعية يف تعزيز مسعة املؤسسة :ش كة االتصاالت اخللوياة العاملاة يف
اجلزائااا أمنوذجااااً  )٣٠تهاااد الدراساااة إىل التعا ا علااا أثا ا تطبيااا
ممارسات املسؤولية االجتماعية يف تعزيز مسعة ش كات االتصاالت اخللوية:
جيزي موبيلي أريادو) .ولتحقيا أهادا الدراساة و ؤ الباحثاان اساتبانة
عل عينة مكونة م  )511بون م باائ الشا كات الاثالق .واتُّبِاع املانه
التحليلااي التقييمااي .وقااد توصاالت الدراسااة إىل أن هناااك مسااتويات متوسااطة
لتطبياا ممارسااات املسااؤولية االجتماعيااة :اجملااال االقتصااادي القااانوني
البي ااي اخلااريي)؛ كمااا أن هناااك مسعاة طيبااة نوعااا مااا حيملااها الزبااائ ع ا
املؤسسات :جيزي موبيلي أريدو) .وجود أثا ذي داللاة إحصاائية لتطبيا
املسؤولية االجتماعية يف تعزياز مسعاة املؤسساة .وتوصالت الدراساة إن أنشاطة
املؤسسااات ال ميك ا إن تاانتح إال إذا رعاايت هاهريهااا عنهااا وعل ا ه ا ا
جي عل املؤسسات الثالق إن تضاطلع بواجبهاا االجتمااعي هاا هاهريهاا
الداخلية واخلارجية لكس ثقته واحيامه وتعاونه معها.
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احملور الثاني :دراسات تناولت املسؤولية االجتماعية للعالقات العامة:
 - ٢دراسااة قااامسي بعلااي  )2116بعنااوان :املسااؤولية االجتماعيااة للمؤسسااة كأحااد
املتطلبات احلديثة لدع العالقات العامة  )٣١تهد الدراسة إىل إب ا أهمياة املساؤولية
االجتماعيااة للمؤسسااة يف دعا نشاااط العالقااات العامااة لتحقيا أهاادافها .وما أجاال إيضااا
ذل ا اعْتُمِااد علاا املاانه الوصاافي التحليلااي ماا خااالل معاينااة األدبيااات املتعلقااة مباات ريي
الدراسة وحتليل اتو بعض الدراسات الي تناولات العالقاة بينهماا .وخلصات الدراساة إىل
أن عالقات املؤسسة تعتمد عل ما ميك أن تقدمه م ب ام فعلية لفائدة ههورها وذلا
فق  -عل عملية االتصال.بتب املسؤولية االجتماعية للمؤسسة ولي
احملور الثال  :دراسات حول دور إدارة العالقات العامة يف اجلامعات :
 - ٣دراسااة الزيادنااة  )2115بعنااوان :دور العالقااات العامااة واإلعااال يف حتقي ا
أهدا مؤسسات التعلي العالي :دراسة الستخدا تكنولوجيا االتصال يف اجلامعات
األردنية اخلاصة  )٣٢هدفت الدراسة إىل التع عل أهمية ودور العالقات العاماة
واإلعاااال يف املنظماااات واملؤسساااات؛ وخباصاااة يف مؤسساااات التعلاااي العاااالي األردنياااة
اخلاصة .ودراسة أث العوامل التالية عل مستو األدا  :عدد العاملني سنوات اخلامة
املؤهال العلمااي اجلاان طبيعااة اجلامعااة خاصااة حكوميااة ) وجااود خطااة عماال.
وألجاال حتقيا أهاادا الدراسااة اختااار الباحا عينااة عشااوائية بساايطة ما العاااملني يف
اجلامعااات اخلاصااة األردنيااة بواقااع  )56ف ا دًا و  )511طال ا وطالبااة م ا اجلامعااات
اخلاصااة األردنيااة وأثبتاات النتااائ أنااه ال يوجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية بااني وجااود
دورات تدريبية متخصصة للعاملني وقادرة إدارات العالقاات العاماة علا القياا بادورها.
وتوجااد عالقااة بااني قناعااة اإلدارة العليااا وطبيعااة األنشااطة والاامام وبااني اختيااار رجاال
العالقاااات العاماااة املتخصاا وتاااوف املخصصاااات املالياااة بالااادور الاا ي تقاااو باااه إدارة
العالقااات العامااة توجااد عالقااة بااني مااد حتقي ا إدارة العالقااات العامااة لألهاادا يف
مؤسسات التعلي العاالي تعاز ملات ري :اجلان اخلامة السانة الدراساية والكلياة .وال
توجد عالقة بني مد حتقيا العالقاات العاماة لألهادا تعاز ملات ري :املؤهال العلماي
وطبيعة اجلامعة وامل حلة األكادميية للطال .
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احملور ال ابع  :دراسات تناولت املسؤولية االجتماعية يف اجلامعات :
 - 4دراسة الفار  :)2116درجة ممارس ة املسؤولية االجتماعية لد القيادات
األكادميية واإلدارية جبامعة املل سعود  )٣٣هدفت الدراسة للتع عل
درجاااة ممارساااة املساااؤولية االجتماعياااة لاااد القياااادات األكادميياااة واإلدارياااة
جبامعة املل سعود واملعوقاات الاي حتاول دون تبنايه للمساؤولية االجتماعياة.
ولتحقي ا أه ادا الدراسااة اسْ اتُخْدِ املاانه الوصاافي املسااحي واالسااتبانة أداة
جلمع بياناتهاا؛ والاي و عات علا عيناة الدراساة املكوناة ما  )116فا داً ما
القيادات األكادميية واإلدارياة جبامعاة امللا ساعود .وتوصالت الدراساة للنتاائ
التالية :متار القيادات األكادميياة واإلدارياة املساؤولية االجتماعياة مبتوسا
حساابي  )3 26دائما ًا توجاد معوقاات تعيا ممارساات القياادات األكادمييااة
واإلداريااة مبتوس ا حسااابي  )85 2هناااك ف ا وق ذات داللااة إحصااائية وفق ااً
ملت ري اجلن حول املعوقات لصاح اإلناق وملت ري سنوات اخلدمة.
احملور اخلام

 :دراسات تناولت املسؤولية االجتماعية ملنظمات اإلعمال :

 - 5دراسة نوال  )2115بعناوان :واقاع تاب منظماات األعماال ملفهاو املساؤولية
االجتماعية  )٣٤تهد الدراسة إىل تأصايل املفااهي األساساية للمساؤولية
االجتماعياااة وتوعياااة املنظماااات بأهمياااة تبنيهاااا؛ نظا ا اً ملسااااهمتها يف تطاااوي
اجملتمع ومعاجلة مشاكله وع  ،عدد م أبعااد املساؤولية االجتماعياة هاا
العمال ومساهمتها يف خل جمتمع داخلي متماس والتع عل واقاع تاب
املسؤولية االجتماعية باملنظمات اجلزائ ياة وماد التازامه بهاا .اعتماد البحا
علاا املااانه الوصااافي التحليلاااي وأُخِاا ت عيناااة ماا عماااال املؤسساااة :رؤساااا
وم ؤوسااني .وتوصاالت الدراسااة إىل جمموعااة ماا النتااائ ن ا ك منهااا :ينااال
مفهو املسؤولية االجتماعية اهتما معظا املنظماات املعاصا ة تاب منظماات
األعمااال ملسااؤوليتها االجتماعيااة حيق ا ااا وللمتتمااع فوائااد عدياادة وهناااك
اهتما واسع توليه املنظماات اجلزائ ياة للمساؤولية االجتماعياة وخاصاة الانم
االجتماعي.
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التعليق على الدراسات السابقة:
م خالل اطالؤ الباحثة عل الدراسات السابقة وجدت ما يلي:
انطلقاات معظ ا الدراسااات الع بيااة واألجنبيااة م ا أهميااة املسااؤولية االجتماعيااة
للمنظماات؛ ساوا علا مساتو اجلماااهري الداخلياة أو اخلارجياة للمنظماات .وما هنااا رأت
الباحثااة تطبياا الدراسااة علاا ف ااة الطالبااات فهااي ماا أهاا ف ااات اجلماااهري الداخليااة
للتامعات الي تعك صورة اجلامعة يف اجملتمع.
اساااتفادة الباحثاااة ماا الدراساااات الساااابقة يف كتاباااة اإلطاااار املعاا يف للدراساااة
احلالية.
تع فت الباحثة م خاالل الدراساات الساابقة علا األبعااد األساساية للمساؤولية
االجتماعية والسمعة واستفادت م ذل يف تصمي أداة الدراسة.
أكدت معظا الدراساات علا وجاود عالقاة إجيابياة باني املساؤولية االجتماعياة
والسمعة وما هناا رأت الباحثاة التطبيا علا إدارة العالقاات العاماة جبامعاة امللا ساعود
للتع عل العالقة بني ممارستها للمسؤولية االجتماعية ومسعة اجلامعة.
اتفقت الدراسات الع بية واألجنبية الي تناولت املسؤولية االجتماعية للتامعاات
عل أن حتمل اجلامعات مل سؤوليتها االجتماعياة حيقا العدياد ما الفوائاد الاي تسااه يف
تعزيز مسعة اجلامعة يف اجملتمع.

ثالثاً :اإلطار املنهجي واإلجرائي للدراتسة:
نوع ومنهج الدراسة:
تناادر ه ا الدراسااة يف إطااار البحااوق الوصاافية التحليليااة واعتماادت الدراسااة عل ا
منه املسح ولقد طُب ه ا املنه عل عينة م طالبات جامعة امللا ساعود بهاد التعا
علاا العالقاااة باااني دور العالقااات العاماااة يف تطبياا املسااؤولية االجتماعياااة ومساااتو مسعاااة
اجلامعة.
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مجتمع الدراسة:
جمتمع الدراسة هو هيع طالبات جامعة املل سعود بال ياا ،يف الفصال الدراساي الثااني
م العا اجلامعي  .1439/1438ويعود السب يف اختياار الباحثاة جلامعاة امللا ساعود ألنهاا
أع ق وأكم اجلامعات يف اململكة الع بية السعودية؛ كما أنها تستقط عدداً كبرياً ما
الطالبات م خمتل مناط اململكة وينتظ بها  21777طالبة ماو عني علا اثاني عشا ة
كلية وذل وفقاً لإلحصائية الي حصلت عليها الباحثة م عمادة القبول والتستيل لعاا
. 1439
عينة الدراسة:
اختارت الباحثة عينة الدراسة بواسطة العيناة احلصصاية ما خاالل هياع طالباات االنتظاا
يف جامعة املل سعود ولقد عمدت الباحثة يف تو يع االساتبانات علا كلياتني ما العلاو
اإلنسانية) وكلياتني ما العلاو والدراساات الطبياة ) مبتماوؤ أرباع كلياات متثال هياع
التخصصات العامة املوجودة يف اجلامعة وهي التخصصات العلمياة واإلنساانية والصاحية
) وو عاات الباحثااة  411اسااتبانة ورقيااة علا الطالبااات الدراسااات يف الكليااات األربااع بواقااع
 )111استبانة لكل كلية .
أج ت الباحثة مقابلة مع مدي ة العالقات العاماة إال أنهاا فضالت تقادي أسا لة املقابلاة
يف صورة مكتوبة؛ ل ا فقد صي ت يف شكل استبانة وأرسلت إليها عم الميد اإللكيوني
بنا عل طلبها.
أداة الدراسة:
أداة الدراسة االستبانة وقد بُنِيت بال جوؤ إىل املقايي
تناولتها الدراسات السابقة ذات العالقة مبوعوؤ الدراسة.

وقوائ االستقصا الي

ومت صياغة اس لة املقابلة اخلاصة مبدي ة العالقات العامة عل شكل استبانة وارسلت
عم الميد اإللكيوني بنا عل طلبها .
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رابعًا  :عرض وحتليل نتائج الدراتسة:
النتائج العامة للدراسة في ضوء التساؤالت:
تستع  ،الباحثة يف ه ا احملور نتائ التساؤالت الي هي ع مت ريات الدراسة
وهي كما يلي:
 - 1تقيي األدا العا إلدارة العالقات العامة يف جامعة املل
الطالبات:

سعود م وجهة نظ

جدول رق  )١تقيي الطالبات ألنشطة وب ام العالقات العامة
مواف
متاماً

مواف

اايد

غري
مواف

غري
مواف
متاماً

ك

171

112

91

18

9

%

42 8

28

22 5

45

23

ك

73

181

119

32

5

18 3

45 3

27 3

أنشطة وب ام العالقات العامة
تساه اإلدارة يف عقد الدورات
والمام التدريبية بالتعاون مع
إدارة اجلامعة األخ
تقو إدارة اجلامعة بتنظي
األنشطة الي تهد إىل خدمة
اجملتمع مبختل أنواعه
تقو اإلدارة بتوفري التتهيزات
السمعية والبص ية
واملستلزمات األخ املطلوبة
للندوات واحملاع ات
تعمل إدارة اجلامعة عل نش
ملصقاتها يف اجلامعة
تقو إدارة اجلامعة بعمل
محالت إعالمية لماجمها
اجلديدة
تقو الدائ ة بإصدار نش ة
إعالمية شه ية حول نشاطات
وإما ات اجلامعة
تساه اإلدارة بإصدار
الكتاب السنوي للتامعة
تقو إدارة اجلامعة بإصدار
منشورات ومطبوعات دورية
وتو يعها عل الطالبات

%

13

8

ك

92

139

131

33

6

%

23

34 8

32 5

83

15

ك

71

182

117

32

8

%

17 8

45 5

26 8

8

2

ك

72

166

112

42

8

%

18

41 5

28

11 5

2

ك

58

133

158

43

8

%

14 5

33 3

39 5

11 8

2

ك

58

133

158

43

8

%

14 5

33 3

39 5

11 8

2

ك

46

98

141

96

21

%

11 5

24 5

35

24

5

املتوس العا

املتوس
احلسابي

االحن ا
املعياري

درجة
املوافقة

امل ت
بة

4 15

1 12

مواف

1

3 71

1 91

مواف

2

3 71

1 96

مواف

3

3 69

1 92

مواف

4

3 63

1 96

مواف

5

3 48

1 94

مواف

6

3 48

1 94

مواف

7

3 14

1 16

اايد

8

3 61

1 96

مواف

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

أ -تقيي الطالبات ألنشطة وب ام العالقات العامة:
يشري اجلدول الساب إىل أن تقيي طالبات جامعة املل سعود ألنشطة وب ام
العالقات العامة -جا بنس متقاربة ما بني امل تفعة واملتوسطة؛ فلقد أوعحت الطالبات
أن عقد إدارة العالقات العامة للدورات والمام التدريبية بالتعاون مع إدارة اجلامعة
األخ م أه األنشطة الي متارسها إدارة العالقات العامة .وتفس الباحثة إجيابية
النتائ بإدراك إدارة العالقات العامة جبامعة املل سعود ملهامها فهي تهت بالطالبات يف
كافة النواحي النفسية والتعليمية والصحية م خالل المام التدريبية وتساه يف
إعداده اإلعداد املناس ليك عناص فاعلني يف اجملتمع فه الش حية األكم م
حي عدد األف اد داخل جمتمع اجلامعة وميثل صورة ومسعة اجلامعة يف اجملتمع
اخلارجي وه ا ما تهد إدارة العالقات العامة لتحقيقه داخلياً وخارجياً  .وبعد اطالؤ
الباحثة عل دليل مها إدارة العالقات العامة جبامعة املل سعود) تبني أن م عم مها
قس األعال بإدارة العالقات العامة إعداد نش ة دورية للفعاليات والنشاطات واإلما ات
وتو يعها بشكل مستم داخل املدينة اجلامعية وخارجها ورمبا يعود سب حيادية النتيتة
قلة املوارد املالية يف إدارة العالقات العامة املخصصة إلصدار املنشورات واملطبوعات أو
عد حتديد مناط تو يع مع وفة لد الطالبات.
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ب-تقيي الطالبات لكفا ة وفاعلية مو فات إدارة العالقات العامة:

جدول )٢
تقيي الطالبات لكفا ة وفاعلية مو فات إدارة العالقات العامة
مواف
متاماً

مواف

اايد

غري
مواف

مواف
متاماً

ك

73

154

161

5

7

%

18 3

38 5

41 3

13

18

ك

53

149

164

21

13

%

13 3

37 3

41

53

33

ك

43

149

186

13

9

%

11 8

37 3

46 5

33

23

ك

53

139

173

24

11

%

13 3

34 8

43 3

6

28

ك

64

121

181

21

14

%

16

31

45 3

53

35

تقيي الكفا ة والفاعلية
تتمتع مو فات
العالقات العامة بالثقة
بالنف
لد مو فات العالقات
العامة يف اجلامعة
القدرة عل النقاش
والتفاو ،بأسلوب لب
توجد لد مو فات
العالقات العامة مهارات
الع  ،بشكل جيد
تتوف لد املو فات
اخلمات الكافية يف
جمال عمله
تتمتع مو فات
العالقات العامة بالقدرة
عل التواصل مع اآلخ
وإيصال ال سالة
بالشكل الصحيح

املتوس العا

املتوس
احلسابي

االحن ا
املعياري

درجة
املوافقة

امل تبة

3 71

1 84

مواف

1

3 52

3 51

3 51

1 91

1 82

1 91

مواف

مواف

مواف

3 51

1 94

مواف

3 55

1 88

مواف

2

3

4

5

ويف ذات اإلطار املتعل بتقيي األدا العا إلدارة العالقات العامة يشري اجلدول رق )٢
إىل اتفاق طالبات جامعة املل سعود عل كفا ة وفاعلية مو فات العالقات العامة بنس
متقاربة فلقد اتفقت طالبات جامعة املل سعود يف امل تبة األوىل أن مو فات العالقات
العامة يتمتع بالثقة بالنف بنسبة م تفعة؛ مما يدل عل ح د اجلامعة عل وعع املو

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

العالقات العامة الثقة بالنف وقوة
املناس يف املكان املناس  .فم أه مسات مو
الشخصية وهي م الصفات الي ميك التع عليها أثنا التعامل مع املو فات؛ بينما
جا ت لد مو فات العالقات العامة يف اجلامعة القدرة عل النقاش والتفاو ،بأسلوب
لب ومهارات الع  ،بشكل جيد واخلمات الكافية يف جمال عمله والقدرة عل
التواصل مع اآلخ وإيصال ال سالة بالشكل الصحيح يف امل تبة الثانية والثالثة وال ابعة
واخلامسة بنس متوسطة ومتقاربة .وتعزو الباحثة ه النتيتة إىل اهتما جامعة املل
اإلداري م خالل تقدي اخلدمات والتدري املستم ليكون عل اطالؤ
سعود باملو
دائ مبا هو جديد يف جمال عمله للمحافظة عل ال يادة العاملية والتمييز يف بنا جمتمع
املع فة .وتتف ه النتيتة مع دراسة أبو مدي  )٣٥ )2111أن إدارة العالقات العامة يف
بن فلسطني قد تأث ت م كفا ة العاملني يف العالقات العامة م وجهة نظ العمال م
عل التواصل مع اآلخ ي وإيصال ال سالة بالشكل الصحيح؛ إعافة
حي قدرة املو
العالقات العامة يف البن يف النقاش والتفاو ،بأسلوب لب .
إىل متيز مو
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 - 2تقيي الطالبات للوسائل اإلعالمية الي تستخدمها إدارة العالقات العامة باجلامعة
للتع ي باملسؤولية االجتماعية:
جدول رق )٣
تقيي الطالبات للوسائل اإلعالمية جبامعة املل سعود
الوسائل اإلعالمية

املوقع اإللكيوني اخلاد
باجلامعة
مواقع التواصل االجتماعي
اخلاصة باجلامعة
مواقع اإلنينت

امللصقات اجلدارية

الموشورات
اللقا ات واالجتماعات
العامة مع الطالبات
ال سائل النصية

الصح

الزيارات امليدانية للطالبات

دائماً

أحياناً

نادراً

ك

349

44

7

%

87 3

11

18

ك

347

39

14

%

86 8

98

36

ك

346

35

19

%

86 6

88

48

ك

241

113

46

%

61 3

28 3

11 6

ك

216

127

67

%

51 6

31 8

16 8

ك

174

114

112

%

43 6

28 5

28

ك

173

111

116

%

43 3

27 8

29 1

ك

174

95

131

%

43 6

23 8

32 8

ك

149

115

136

%

37 3

28 8

34 1

املتوس العا

املتوس
احلسابي

االحن ا
املعياري

درجة
االستخدا

ال تبة

2 86

1 41

دائما

1

2 83

1 46

دائما

2

2 82

1 49

دائما

3

2 49

1 69

دائما

4

2 35

1 75

دائما

5

2 16

1 83

أحيانا

6

2 14

1 84

أحيانا

7

2 11

1 87

أحيانا

2 13

1 84

أحيانا

2 42

1 69

دائما

8

9

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

يشااااري اجلاااادول الساااااب إىل أن تقيااااي الطالبااااات للوسااااائل اإلعالميااااة الااااي تسااااتخدمها
إدارة العالقاااات العاماااة العاماااة -جاااا بنسا ا متفاوتاااة؛ حيا ا احتااال املوقاااع اإللكيوناااي
اخلاااااد باجلامعااااة امل تبااااة األوىل .وتاا ا الباحثااااة أن ذلااا مؤشاا ا علاا ا اهتمااااا جامعااااة
امللاااا ساااااعود مبوقعهاااااا اإللكيوناااااي ودولياااااة املعلوماااااات والتحااااادي املساااااتم اااااا.
اإلسااااباني الاا ا ي
ويتوافاا ا هاا ا ا اليتياا ا مااااع تصااااني الويبااااوميك
يقاااي أدا اجلامعاااات مااا خاااالل مواقعهاااا اإللكيونياااة؛ حيااا حصااالت جامعاااة امللااا
سااااعود علاا ا ا مل كااااز األول ع بياا ااً والياا ااً يف التق ياا ا النصاا ا ساااانوي الصااااادر خااااالل
ينااااي  .2118وجاااا ت مواقاااع التواصااال االجتمااااعي اخلاصاااة باجلامعاااة يف امل تباااة الثانياااة
بنسااااابة م تفعاااااة؛ يف حاااااني حصااااالت الوساااااائل األرباااااع األخااااارية اللقاااااا ات واالجتماعاااااات
العامااااة مااااع الطالبااااات ثاا ا ال سااااائل النصااااية ثاا ا الصااااح ثاا ا الزيااااارات امليدانيااااة
للطالباااات علا ا نسا ا متوساااطة .واختلفااات ها ا النتيتاااة ماااع دراساااة العقيااال )2119
 )٣٦حياا ا كاناااات مصااااادر املعلومااااات للتمهااااور السااااعودي عاا ا جامعااااة امللاا ا سااااعود
الصاااح يف امل تباااة األوىل ثا ا األقاااارب واملعاااار ثا ا اإلنينااات .وقاااد يعاااود ساااب ها ا ا
االخااااتال إىل اخااااتال جم تمااااع الدراسااااة؛ حياااا تناااااول العقياااال اجلمهااااور السااااعودي
بصاااافة عامااااة مااا الااا كور واإلناااااق؛ بينمااااا اقتصااا ت الدراسااااة احلاليااااة علااا طالبااااات
جامعة املل سعود فق .
 - 3مد تطبي إدارة العالقات العامة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود م وجهة
نظ الطالبات:
أ -تقيي مد تطبي البُعْد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود م
وجهة نظ الطالبات:

255

256

اجلدول )٤
البُعْد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود م وجهة نظ الطالبات
البُعْد االقتصادي للمسؤولية
االجتماعية
تساه اجلامعة يف عقد
الدورات والمام التدريبية
للطالبات يف جماالت
خمتلفة متكاف ة وعادلة
للتميع
تدعو اجلامعة اجلماعات
واملؤسسات املهنية يف
احلفالت واملناسبات لتهي ة
ف د عمل للطالبات
تش ك اجلامعة الطالبات
مبهمة تع ي اجملتمع
احمللي ب سالة اجلامعة
تشارك اجلامعة الطالبات
عند افتتا مش وؤ جديد أو
نشاط مميز
ه ي اجلامعة استطالعات
موجهة للطالبات تكش
م خال ا ع انطباعاته
وآرائه حول سياسة
اجلامعة
يوجد متثيل طالبي يشارك
يف اختاذ الق ارات ذات
العالقة باخلدمة املقدمة
تقو اجلامعة ب عاية ودع
املشاريع الص رية للطالبات
تقدي مساعدات مالية
للمؤسسات واملنظمات
اخلريية واملؤسسات
الصحية والثقافية يف
اجملتمع
تأخ اجلامعة بآرا
الطالبات عند تصمي
ب اجمها وأنشطتها املختلفة

ك

دائما
ً
171

112

%

42 8

28

22 5

ك

111

121

114

37

%

27 8

31 3

28 5

93

43

ك

95

139

123

27

16

%

23 8

34 8

31 8

68

4

ك

114

131

117

39

19

%

26

32 8

26 8

98

48

ك

63

111

134

73

31

%

15 8

25

33 5

18 3

75

ك

97

127

124

35

17

%

24 3

31 8

31

88

43

ك
%
ك

91
22 5
83

121
31
116

132
33
143

39
98
41

19
48
18

%

21 8

29

35 8

11

45

ك

51

115

131

66

47

%

12 8

26 3

32 8

16 5

11 8

غالباً

أحيانا
ً
91

نادراً

أبداً

18

9

45

23
17

املتوس العا ملستو تطبي اجلامعة للبعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية

املتوس
احلسابي
4 15

االحن ا
املعياري
1 12

درجة
املوافقة
غالبا

ال تبة

1

3 68

1 11

غالبا

2

3 68

1 14

غالبا

3

3 66

1 11

غالبا

4

3 23

1 15

غالبا

5

3 63

1 17

غالبا

6

3 56

1 19

غالبا

7

3 52

1 17

غالبا

8

3 12

1 18

أحيانا

9

3 57

1 19

غالباً

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

م خالل استق ا نتائ اجلدول الساب جا ت مساهمة اجلامعة يف عقد الدورات
والمام التدريبية للطالبات يف اجملاالت املختلفة بف د متكاف ة وعادلة للتميع يف امل تبة
األوىل .وتفس الباحثة ذل أن م أه األهدا اإلسياتيتية الي تهد جامعة املل سعود
لتنفي ها تعزيز قدرات اخل جيني م خالل متكني طلبة اجلامعة م اكتساب املهارات
الفك ية واملهنية أثنا حياته األكادميية .ويعدُّ االلتزا مبباد العدالة االجتماعية
وتكافؤ الف د والتنوؤ الثقايف م أه القي الي تسع اجلامعة لاللتزا بها موقع
ويف ذات السياق حظيت
جامعة املل سعود
عل أقل تقيي  -عبارة :تأخ اجلامعة بآرا الطالبات عند تصمي ب اجمها وأنشطتهااملختلفة وبنسبة متوسطة .وختتل بعض الشي مع نتيتة حديد  )٣٧ )2111الي
كشفت اخنفاعاً يف أدا إدارة العالقات العامة يف إج ا االستطالعات املوجهة للطلبة
حول مسريتها األكادميية وإش اك الطلبة مبهمة تع ي اجملتمع احمللي ب سالة اجلامعة
ويف األخ بآرا الطلبة عند تصمي ب اجمها وأنشطتها .وم خالل مقابلة الباحثة ملدي ة
إدارة العالقات العامة اتضح بأن إدارة العالقات العامة تقو -أحياناً  -بأخ آرا
الطالبات عل ال غ م أن أه و ائ العالقات العامة يف اجلامعات قيا اهاهات
اجلماهري؛ ألنها متثل حلقة الوصل بني اإلدارة واجلماهري .وتعلل الباحثة ذل رمبا لقيا
إدارات أخ يف اجلامعة مبها إدارة العالقات العامة ها الطالبات .وبنا عل ما سب
ت الباحثة ع ورة مضاعفة دور إدارة العالقات العامة يف اجلامعة باألخ بآرا الطالبات؛
وإعداده عل املستو
ألن اجلامعة وجدت م أجل تقدي اخلدمات التعليمية
ل ل جي أن تهت ببنا أسوار التواصل
الفك ي واملع يف؛ فه يتأث ن مبا يقد
املشاركة وإبدا رأيه يف شؤونه
داخل اجلامعة مع الطالبات وتتيح الف صة
؛ مما يعز ثقته يف أنفسه وجامعته ويدربنه عل حتمل
اخلاصة وما يقد
املسؤولية االجتماعية وم ثَ َّ ينعك ذل يف تكوي مسعة جيدة للتامعة.
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ب -تقيي مد تطبي البُعْد االجتماعي للمسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود م
وجهة نظ الطالبات:
جدول )٥
البُعْد االجتماعي للمسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود م وجهة نظ الطالبات
البُعْد االجتماعي للمسؤولية
االجتماعية
معاملة خاصة ل وي
االحتياجات اخلاصة
تشارك اجلامعة بفعالية
يف املناسبات واألعياد
اإلسالمية والوطنية
والثقافية
إقامة املعار ،سوا
أكانت ثقافية أ ت اثية
داخل اجلامعة وخارجها
تشتع اجلامعة البحوق
واألنشطة الي تهد إىل
خدمة اجملتمع احمللي
تشتع اجلامعة الطالبات
للمشاركة يف املؤمت ات
العلمية والثقافية
تشتع اجلامعة الطالبات
إلقامة ب ام تطوعية
خلدمة اجملتمع
تقو اجلامعة ب عاية
أنشطة تعز االنتما
الوط
تقو اجلامعة ب عاية
أنشطة ثقافية وفنية
موجهة للطالبات
تقو اجلامعة ب عاية
أنشطة وب ام رياعية
وت فيهية للطالبات

دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

ك

223

99

63

11

4

%

55 8

24 8

15 8

28

1

ك

219

112

56

17

6

%

52 3

28

14

43

15

ك

182

131

69

18

%

45 5

32 8

17 3

45

ك

166

143

74

12

5

%

41 5

35 8

18 5

3

13

ك

167

136

72

19

6

%

41 8

34

18

48

15

ك

174

123

71

27

5

%

43 5

31 8

17 8

68

13

ك

176

115

81

21

9

%

44

28 8

21

5

23

ك

158

135

72

28

7

%

39 5

33 8

18

7

18

ك

159

125

77

29

11

%

39 8

31 3

19 3

73

25

املتوس
احلسابي

االحن ا
املعياري

درجة
املوافقة

ال تبة

4 44

2 69

دائما

1

4 25

1 95

دائما

2

4 19

1 88

غالبا

3

4 13

1 91

غالبا

4

4 11

1 96

غالبا

5

4 19

1 11

غالبا

6

4 17

1 12

غالبا

7

4 12

1 11

غالبا

8

3 99

1 15

غالبا

9

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

البُعْد االجتماعي للمسؤولية
االجتماعية
تقو اجلامعة بإتاحة
الف صة للطالبات يف
إقامة املعار ،الفنية
تشتيع الطالبات عل
اليدد عل مكتبات
اجلامعة
تنظي يارات متبادلة مع
املؤسسات العلمية
والثقافية واملهنية
واإلعالمية
تساه اجلامعة يف خدمة
اجملتمع احمللي ونش
الوعي بني أف اد م
خالل األيا واألسابيع
اخلاصة
تنظ اجلامعة رحالت
سياحية وعلمية للطالبات
املساهمة يف ب ام او
األمية

دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

ك

139

126

113

21

11

%

34 8

31 5

25 8

53

28

ك

132

115

94

43

26

%

33

26 3

23 5

11 8

65

ك

98

116

121

48

17

%

24 5

29

31 3

12

43

ك

119

143

88

41

11

%

29 8

35 8

22

11

25

ك

81

88

91

88

53

%

21

22

22 8

22

13 3

ك

58

85

149

64

44

%

14 5

21 3

37 3

16

11

املتوس العا ملستو تطبي اجلامعة للبعد االجتماعي للمسؤولية االجتماعية

املتوس
احلسابي

االحن ا
املعياري

درجة
املوافقة

ال تبة

3 91

1 13

غالبا

11

3 69

1 232

غالبا

11

3 58

1 11

غالبا

12

3 81

1 15

غالبا

13

3 14

1 33

أحيانا

14

3 12

1 18

أحيانا

3 91

1 16

غالبا

15

أشارت نتائ البُعْد االجتماعي للمسؤولية االجتماعية إىل أن تقدي اجلامعة معاملة
خاصة ل وي االحتياجات اخلاصة -جا ت يف امل تبة األوىل .وتعزو الباحثة ذل إىل ح د
جامعة املل سعود عل تقدي خدمات شاملة ذات جودة عالية مبعايري عاملية للطالبات م
ذوي االحتياجات اخلاصة وتو ي كافة اإلمكانات البش ية واملادية لتلبية احتياجاته
يف التعلي اجلامعي وذل م خالل إنشا م كز خاد ل وي االحتياجات اخلاصة يف
املدينة اجلامعية للطالبات يقد خدمات متكاملة جلميع طالبات ذوي االحتياجات
اخلاصة؛ كما جا ت مشاركة اجلامعة يف املناسبات واألعياد اإلسالمية والوطنية
والثقافية وإقامة املعار ،الثقافية والياثية داخل اجلامعة وخارجها يف امل تبتني الثانية
والثالثة وبنس م تفعة .وم خالل اطالؤ الباحثة عل دليل مها إدارة العالقات العامة
جبامعة املل سعود) اتضح أن م أه األنشطة واخلدمات االجتماعية الي تقدمها اجلامعة
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اجلنادرية مع  ،الكتاب
للتماهري الداخلية واخلارجية :احتفالية اليو الوط
يو املهنة حفل التخ ) .وهو ما يتف مع نتائ دراسة حديد )2111
استقبال املدار
يف أن إدارة العالقات العامة تشارك -بفعالية  -يف املناسبات واألعياد اإلسالمية والوطنية
والثقافية بدرجة م تفعة.
تقيي ماد تطبيا البُعْاد البي اي للمساؤولية االجتماعياة جبامعاة امللا ساعود ما وجهاةنظ الطالبات:
جدول )٦
البُعْد البي ي للمسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود م وجهة نظ الطالبات
البُعْد البي ي للمسؤولية
االجتماعية
تساه اجلامعة يف نش
الوعي الصحي بني أف اد
اجملتمع مبختل طبقاته
وش ائحه وبالط ق
املختلفة
تقو اجلامعة ب عاية
أنشطة وب ام محاية
البي ة ها الطالبات
املساهمة يف تشتري
وهميل املناط الطبيعية
احمليطية باجلامعة
تعز اجلامعة ثقافة
ت شيد املوارد البي ية
القيا امالت تنظي يف
األماك العامة والتخل
م النفايات يف أماكنها
املخصصة
املساهمة يف معاجلة
التلوق بأنواعه :عوعا
– هوا – ميا )

دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

ك

148

114

111

23

5

%

37

28 5

27 5

58

13

ك

115

137

114

34

11

%

28 8

34 3

26

85

25

ك

131

119

88

47

26

%

32 5

27 3

22

11 8

65

ك

118

115

122

45

21

%

27

26 3

31 5

11 3

5

ك

118

78

116

68

31

%

29 5

19 5

26 5

17

75

ك

99

87

112

71

31

%

24 8

21 8

28

17 8

78

املتوس العا ملستو تطبي اجلامعة للبعد البي ي للمسؤولية االجتماعية

املتوس
احلسابي

4 14

3 78

االحن ا
املعياري

1 19

1 13

درة
املوافقة

غالبا

غالبا

ال تبة

1

2

3 68

1 22

غالبا

3

3 59

1 14

غالبا

4

3 47

1 28

غالبا

5

3 38

1 25

أحيانا

6

3 66

1 35

غالبا

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

تشري نتائ التحليل إىل أن حلة اهاهاً إجيابياً واعحاً لد الطالبات بشأن تطبي
اجلامعة للبُعْد البي ي للمسؤولية االجتماعية وأن اجلامعة تساه يف نش الوعي الصحي
بني أف اد اجملتمع مبختل طبقاته وش ائحه وبالط ق املختلفة يف امل تبة األوىل؛ مما يع
أن للتامعة دوراً واعحاً وبشكل فعال م خالل الفعاليات والدورات واخلدمات الي
بشكلتقدمها للطالبات يف جمال محاية البي ة والصحة العامة وهو ما هل
واعح  -يف تب اجلامعة سياسة رشيدة هدفت لنش الوعي البي ي عم مواكبة الفعاليات
واالحتفاليات العاملية ذات العالقة بالبي ة؛ مثل :االحتفال باليو العاملي للبي ة واألسبوؤ
العاملي للشت ة والتوعية باليو العاملي للصحة النفسية واليو العاملي للزهامي ويو
السمنة العاملي؛ وك ل التوعية بس طان الثدي واليو العاملي مل ع السك ي واليو
العاملي للس طان اليو العاملي للمعاقني اليو العاملي ملتال مة داون وغريها م األيا
العاملية واحمللية .دليل مها إدارة العالقات العامة)؛ بينما جا ت املساهمة يف معاجلة التلوق
بأنواعه :عوعا – هوا – ميا ) يف امل تبة األخرية بنسبة متوسطة .وتفس الباحثة اهتما
جامعة املل سعود بتطبي البُعْد البي ي للمسؤولية االجتماعية؛ ألن اجلامعات تُعدُّ أكث
القطاعات أهمية وحيوية فهي تهيئ رأ املال البش ي؛ ل ل جي أن حت د عل توفري
بي ة صحية وتوعية بأهمية احملافظة عل البي ة والصحة وألن ذل سو ينعك عل
الطالبات؛ وم ثَ َّ عل مسعة اجلامعة واجملتمع ككل .وأيضاً ح د اجلامعة عل تفعيل
دورها يف حتقي ما تطمح له رؤية  2131يف اجلامعات يف اململكة الع بية السعودية؛ حي
تهد إىل تطوي دور اجلامعة يف احملافظة عل صحة اإلنسان ورفع مستو ممارسي
ال ياعة م  %13إىل  %41وتشتيع ب ام احملافظة عل البي ة ودع مشاريع إعادة
التدوي .
ونالحظ مما سب أن جامعة املل سعود متار املسؤولية االجتماعية جبميع أبعادها؛
حي احتل البُعْد االجتماعي امل تبة األوىل ث البُعْد البي ي بامل تبة الثانية وأخرياً البُعْد
االقتصادي بامل تبة الثالثة .وتعلل الباحثة ذل ا د اجلامعة وعنايتها جبماهريها الداخلية
الطالبات وتقدي كافة أنواؤ اخلدمات والدع املادي واملعنوي م أجل احملافظة عل
مسعة جيدة للتامعة يف الداخل واخلار  .وتتف النتائ مع دراسة ناص الدي وآخ ون)
 )٣٨؛ حي احتل البُعْد االجتماعي امل تبة األوىل؛ يف حني جا يف امل تبة الثانية البُعْد
البي ي .أما البُعْد االقتصادي فقد جا يف امل تبة الثالثة.
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مستو مسعة جامعة املل سعود م وجهة نظ الطالبات:
اجلدول )٧
مستو مسعة جامعة املل سعود م وجهة نظ الطالبات
مواف
متاماً

مواف

اايد

غري
مواف

مواف
متاماً

ك

218

118

49

14

11

%

52 1

29 5

12 3

35

28

ك

218

117

49

13

13

%

52 1

29 3

12 3

33

33

ك

213

112

62

15

18

%

51 8

25 5

15 5

38

45

مسعة جامعة املل سعود
لدي شعور جيد حول
اجلامعة
الندا العاطفي

معت باجلامعة
وأحيمها
أث يف اجلامعة

املتوس العا للندا العاطفي

اإلبداؤ

يلق التتديد واإلبداؤ
تشتيع ًا م اجلامعة
مناخ اجلامعة يدفع
الطالبات لإلبداؤ

ك

134

127

88

37

14

%

33 5

31 8

22 1

93

35

ك

134

114

111

38

23

%

33 5

26 1

25 3

95

58

املتوس العا لألبداؤ
املنتتات واخلدمات

تقد اجلامعة خدمات
ذات جودة عالية
تقو اجلامعة بتطوي
خدمات مبتك ة

ك

151

141

88

%

37 8

35 1

22 1

16
41

5
13

ك

141

139

91

23

8

%

35 1

34 8

22 5

58

21

املتوس العا للمنتتات واخلدمات
ال ؤية والقيادة

لد اجلامعة قيادة
متميزة
متتل اجلامعة رؤية
واعحة ملستقبلها

ك

189

125

68

12

6

%

47 3

31 3

17 1

31

15

ك

171

138

71

15

6

%

42 5

34 5

17 8

38

15

املتوس العا لل ؤية والقيادة

املتوس
احلسابي

االحن ا
املعياري

درجة
املوافقة

4 25

1 99

مواف
متاماً

4 24

1 11

مواف
متاماً

4 14

1 11

مواف

4 21

1 13

3 83

1 11

مواف

3 72

1 19

مواف

3 78

1 15

4 14

1 93

مواف

3 95

1 99

مواف

3 995

1 96

4 21

1 93

مواف

4 13

1 93

مواف

4 165

1 93

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

بي ة العمل

تُعدُّ اجلامعة منظمة
ت غّ الطالبات يف
التعل بها
توف اجلامعة بي ة م حية
للتعل

ك

198

121

61

11

12

%

49 5

31 1

15 1

25

31

ك

168

126

79

18

9

%

42 1

31 5

19 8

45

23

املتوس العا لبي ة العمل

ااملسؤولية االجتماعية

حتافظ عل مستو
عالي يف الط يقة الي
تعامل به اآلخ ي
تدع اجلامعة قضايا
اجملتمع
تهت اجلامعة بالبي ة

ك

151

131

83

25

11

%

37 8

32 8

21 8

63

25

ك

133

111

123

24

11

%

33 3

27 5

31 8

61

25

ك

128

129

111

21

12

%

32 1

32 3

27 8

51

31

املتوس العا للمسؤولية االجتماعية
األدا املالي

تستخد اجلامعة
مواردها املالية بط يقة
مسؤولة

ك

142

113

121

22

13

%

35 5

25 8

31 1

55

33

املتوس العا

4 21

1 99

مواف

4 16

1 11

مواف

4 135

1 995

3 97

1 13

مواف

3 83

1 14

مواف

3 85

1 12

مواف

3 88

1 13

3 85

1 17

مواف

4 12

1 12

مواف

أشارت الطالبات م خالل اجلدول الساب أن جامعة املل سعود متتل رؤية واعحة
ملستقبلها وقيادة متميزة .وحظي بُعْد ال ؤية والقيادة بامل تبة األوىل م بني األبعاد الي
تقي مسعة جامعة املل سعود .وتفس الباحثة ذل بأن تقد اجلامعة ومتيزها مي
مب حلتني أساسيتني ت تكز كل منهما عل األخ ؛ األوىل :حتديد ال ؤية ووعع
األهدا واإلسياتيتيات .والثانية :م حلة حتويل ال ؤ واألهدا واإلسياتيتيات إىل
ب ام تنفي ية يكون ا أث ملمو عل مسعة اجلامعة وه ا ما أكدته النتائ  .تطبي
جامعة املل سعود للقي واألهدا املتف عليها يف رؤية ورسالة اجلامعة مؤش إجيابي عل
متيز وتقد اجلامعة؛ وباملقابل جا ت عبارات :يلق التتديد واإلبداؤ تشتيعاً م
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اجلامعة و مناخ اجلامعة يدفع الطالبات لإلبداؤ يف امل تبة األخرية وبنسبة م تفعة
ويتضح مما سب أن الطالبات – بصفة عامة – لديه اها اجيابي حنو مسعة اجلامعة.
 - ٥نتائ العالقة بني تطبي املسؤولية االجتماعية ومستو مسعة جامعة املل سعود لد
الطالبات:
الختبار ه العالقة استخدمت الباحثة معامل االرتباط بريسون وبنا عليه جا ت
النتائ كما يوعحها اجلدول التالي:
جدول )٨
العالقة بني تطبي املسؤولية االجتماعية ومستو مسعة جامعة املل سعود لد الطالبات
الندا
العاطفي

اإلبداؤ

املنتتات
واخلدمات

ال ؤية
والقيادة

بي ة العمل

املسؤولية
االجتماعية

األدا املالي

البُعْد
االقتصادي

**1 444

**1 527

**1 513

**1 515

**1 449

**1 566

**1 474

البُعْد
االجتماعي

**1 444

**1 534

**1 497

**1 532

**1 479

**1 559

**1 432

البُعْد البي ي

**1 471

**1 569

**1 546

**1 571

**1 515

**1 671

**1 539

م املالحظ أن نتائ اجلدول الساب تشري إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني تطبي جامعاة
املل سعود للمسؤولية االجتماعية وبأبعادها :االقتصادي واالجتماعي والبي ي) ومساتو
مسعة اجلامعة.
وه ا ا يع ا أنااه كلمااا ا دادت ممارسااة املسااؤولية االجتماعيااة أد إىل يااادة مسااتو مسعااة
اجلامعاااة؛ حيا ا أ ها ا ت هياااع أبعااااد املساااؤولية االجتماعياااة ساااعود املتمثلاااة باااا :البُعْاااد
االقتصادي والبُعْد االجتماعي والبُعْد البي ي)  )7عالقات ارتباط معنوياة ماع أبعااد مسعاة
جامعة املل سعود م جمموؤ عالقات االرتباط البال ة  )7عالقاات وكانات أقاو عالقاة
ارتبااااط هاااي باااني كااال ما ا  :البُعْاااد االقتصاااادي واالجتمااااعي والبي اااي) ماااع املساااؤولية
االجتماعية؛ مما يدل عل أهمية املسؤولية االجتماعية يف تكوي السامعة .وما خاالل ها

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

النتيتااة يتضااح أن جامعااة املل ا سااعود قااد وفقاات يف تو ي ا أبع ااد املسااؤولية االجتماعيااة
لتحقي مسعة جيدة.
 )٣٩الاي توصالت إىل وجاود
)
وتتفا ها النتيتاة ماع نتاائ دراساة
عالقاااة إجيابياااة باااني مسعاااة الشااا كة وأنشاااطة املساااؤولية االجتماعياااة للشااا كة؛ مثااال:
املسؤوليات املوجهة حنو البي ة واملسؤوليات املوجهة حناو اجملتماع واملوجهاة ناحياة العماال
واملسؤوليات القانونية.
 - ٦نتائ مد تاأثري البياناات األولياة للطالباات علا تقيايمه لادور العالقاات العاماة يف
ممارسة املسؤولية االجتماعية ومسعة جامعة املل سعود:
تستع  ،الباحثة يف ه ا اجلدول الف وق بني متوسطات درجات طالباات جامعاة امللا ساعود
عينااة الدراسااة عل ا تقيااي دور العالقااات العامااة يف ممارسااة املسااؤولية االجتماعيااة ومسعااة
امل حلاة األكادميياة
اجلامعة وفقاً للمت ريات الدميوغ افية التالية :الكلياة التخصا
املستو الدراسي املعدل الياكمي).
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جدول )٩
تأثري البيانات األولية للطالبات عل تقييمه لدور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية
االجتماعية ومستو مسعة جامعة املل سعود
املتوس
احلسابي

االحن ا
املعياري

3 62

1 57

العلو والدراسات الطبية

211

3 44

1 63

العلو اإلنسانية

211

3 67

1 73

العلو والدراسات الطبية

211

3 42

1 71

211

3 81

1 71

العلو والدراسات الطبية

211

3 71

1 72

العلو اإلنسانية

211

3 87

1 64

العلو والدراسات الطبية

211

3 64

1 74

العلو اإلنسانية

211

4 21

1 69

العلو والدراسات الطبية

211

3 83

1 87

اإلنسانية

211

3 62

1 57

العلمية والصحية

211

3 44

1 63

اإلنسانية

211

3 67

1 73

العلمية والصحية

211

3 42

1 71

اإلنسانية

211

3 81

1 71

العلمية والصحية

211

3 71

1 72

اإلنسانية

211

3 87

1 64

العلمية والصحية

211

3 64

1 74

اإلنسانية

211

4 21

1 69

العلمية والصحية

211

3 83

1 87

اجملموعات

العدد

املتوس

االحن ا

مت ري الكلية

اجملموعات

أنشطة وب ام
العالقات العامة

العلو اإلنسانية

الكفا ة والفاعلية
للمو فات
الوسائل اإلعالمية

املسؤولية االجتماعية

السمعة
أنشطة وب ام
العالقات العامة
الكفا ة والفاعلية
للمو فات
الوسائل اإلعالمية

املسؤولية االجتماعية

السمعة
مت ري امل حلة

العلو اإلنسانية

العدد
211

قيمة ت

3 118

مستو الداللة

**1 113

3 42

**1 111

1 235

1 218

3 266

**1 111

4 787

**1 11

3 118

**1 113

3 421

**1 111

1 235

1 218

3 266

**1 111

4 787

**1 11

قيمة ت

مستو الداللة

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

مت ري الكلية

املتوس
احلسابي

االحن ا
املعياري

احلسابي

املعياري

بكالوريو

364

3 54

1 62

دراسات عليا

36

3 41

1 47

بكالوريو

364

3 56

1 74

دراسات عليا

36

3 43

1 53

بكالوريو

364

3 77

1 72

دراسات عليا

36

3 56

1 65

بكالوريو

364

3 77

1 71

دراسات عليا

36

3 59

1 77

بكالوريو

364

4 11

1 81

دراسات عليا

36

4 18

1 81

العدد

اجملموعات

األكادميية
أنشطة وب ام
العالقات العامة
الكفا ة والفاعلية
للمو فات
الوسائل اإلعالمية

املسؤولية االجتماعية

السمعة
مت ري املستو
الدراسي
أنشطة وب ام
العالقات العامة
الكفا ة والفاعلية
للمو فات
الوسائل اإلعالمية

املسؤولية االجتماعية

السمعة
مت ري املعدل

مصدر التباي

جمموؤ
امل بعات

درجات
احل ية

متوس
امل بعات

بني اجملموعات

5 69

4

1 42

داخل اجملموعات

141 18

395

1 35

بني اجملموعات

6 81

4

1 71

داخل اجملموعات

213 41

395

51.

بني اجملموعات

4 98

4

1 24

داخل اجملموعات

196 99

395

1 51

بني اجملموعات

5 15

4

1 29

داخل اجملموعات

192 57

395

1 49

بني اجملموعات

7 53

4

1 88

داخل اجملموعات

252 64

395

1 64

مصدر التباي

جمموؤ

درجات

متوس

قيمة ت

مستو الداللة

1 345

1 179

1 12

1 31

1 675

1 195

1 479

1 14

1 518

1 615

قيمة

مستو الداللة

4 119

**113

3 31

*1 11

2 495

*1 143

2 649

**1 134

2 943

*1 12

قيمة

مستو الداللة
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مت ري الكلية

اجملموعات

الياكمي
أنشطة وب ام
العالقات العامة
الكفا ة والفاعلية
للمو فات
الوسائل اإلعالمية

العدد
امل بعات

احل ية

امل بعات

2 43

2

1 22

داخل اجملموعات

143 33

397

1 36

بني اجملموعات

3 58

2 11

1 79

داخل اجملموعات

216 63

397 11

1 52

بني اجملموعات

1 78

2

1 39

داخل اجملموعات

211 19

397

1 51

1 47

2

1 74

داخل اجملموعات

196 25

397

1 49

بني اجملموعات

1 79

2

1 41

داخل اجملموعات

259 37

397

1 65

بني اجملموعات

بني اجملموعات
املسؤولية االجتماعية

السمعة

املتوس
احلسابي

االحن ا
املعياري

قيمة ت

3 37

مستو الداللة

*1 14

3 44

*1 13

1 77

1 46

1 49

1 61

1 23

1 55

للتع ا عل ا إذا مااا كااان هناااك ف ا وق ذات داللااة إحصااائية بااني متوس ا درجااات طالبااات
جامعة املل سعود عل تقيي دور العالقات العامة يف ممارسة املساؤولية االجتماعياة ومسعاة
اجلامعااة اسااتخدمت الباحثااة اختبااار ت
حتليل التباي األحادي
يتضح م اجلدول الساب .

واختبااار
لتوعيح ف وق الداللاة اإلحصاائية كماا

لقااد أشااارت النتااائ إىل وجااود ف ا وق ذات داللااة إحصااائية بااني الطالبااات الالتااي
يدرس يف الكليات اإلنسانية اليبية واآلداب) وكليات العلاو والدراساات الطبياة العلاو
والعلاااو الطبياااة التطبيقياااة) يف ااااور :أدا إدارة العالقاااات العاماااة) وااااور :املساااؤولية
االجتماعيااة) واااور :الساامعة) وذلاا لصاااح الطالبااات الالتااي يدرساا يف الكليااات
اإلنسانية اليبية واآلداب) .وتفس الباحثة ذلا باأن القاسا املشايك باني الطالباات الالتاي

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

يدرس يف الكليات اإلنسانية التخص اإلنساني ف مباا ياأث علا توجاه الطالباات بينماا
تشتمل كليات العلو والدراسات الطبية عل التخصا العلماي والصاحي ؛ بينماا مل هاد
الدراسة ف وقاً ذات داللة معنوية يف اور الوسائل اإلعالمية.
يتضاااح أن هنااااك ف وقاااً باااني التخصصاااات الدراساااية الثالثاااة :إنسااااني علماااي
صاااااحي) وذلااا ا بالنسااااابة حملاااااور :أدا إدارة العالقاااااات العاماااااة) و :ااااااور املساااااؤولية
االجتماعية) واور :السمعة ) وذل لصاح التخصصات اإلنسانية وت الباحثاة أن ها
النتيتة تؤكد اختال التوجهات بني الطالبات تبعاً ملت ري التخصا ؛ أماا بالنسابة حملاور:
الوسائل اإلعالمية ) فتشري بيانات اجلدول أنه ال يوجد ف وق.
أوعاااحت النتاااائ عاااد وجاااود فا ا وق باااني الطالباااات الالتاااي يدرسا ا يف م حلاااة
البكالوريو والالتي يدرس يف الدراسات العليا وذل بالنسبة حملاور الدراسة؛ أي :هناك
تقارب بني الطالبات الالتي يدرسا يف م حلاة البكاالوريو والطالباات الالتاي يدرسا يف
م حلااة الدراسااات العليااا املاجسااتري والاادكتوراة) وهااي نتيتااة تؤكااد أن املبحوثااات م ا
املؤهالت املختلفة حيملا نفا ال ؤياة والتوجاه فيماا يتعلا بتقيايمه حملااور الدراساة مباا
يع أن مت ري اختال املؤهل للمبحوثاات ماا باني م حلاة البكاالوريو وم حلاة الدراساات
العليااا املاجسااتري والاادكتوراة) مل يلعاا دوراً ياا ك يف تشااكيل رؤيااته هااا موعااوؤ
الدراسااة وهااي نتيتااة تاادل عل ا وحاادة مااوقفه ماا مسعااة جامعااة امللاا سااعود وقاادرة
اجلامعة عل ممارسة دورها يف املسؤولية االجتماعية واهتمامها جبمهورها الداخلي.
ويف سااياق متصاال -أيض ااً  -أوعااحت النتااائ أن هناااك ف وق ااً بااني املسااتويات
الدراسااية اخلمسااة وذلا بالنساابة جلميااع ااااور الدراسااة لصاااح املسااتو الدراسااي األول.
وميك ا تفسااري ه ا النتيتااة يف أنااه كلمااا تقاادمت الطالبااة يف املسااتويات الدراسااية قاال
اهتمامها بالنشاطات الالمنهتية يف اجلامعة؛ حي ييكز االهتما علا الدراساة والبحا
العلمااي .يف حااني أن الطالبااات يف املسااتويات األوىل أكث ا اهتمام ااً باألنشااطة الالمنهتيااة
ومتابعااة أخبااار اجلامعااة واملشاااركة يف نشاااطاتها املختلفااة ومتابعتهااا إعالمي ااً .وطالبااات
املسااتو األول ه ا طالبااات جاادد قاادم م ا املدرسااة فوجاادن جمتمع ااً خيتل ا ع ا جمتمااع
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املدرسة؛ حي يعاد جمتماع اجلامعاة بي اة ها ب الطالباات؛ وكا ل دافاع حا االساتطالؤ
واكتساب اخلمة عند الطالبات واملشاركة يف خمتل األنشطة.
أوعحت النتاائ أن هنااك ف وقااً باني املعادالت الياكمياة وذلا بالنسابة حملاور:
أدا إدارة العالقات العامة) وذل لصاح املعدل الياكمي جيد)؛ بينما ال توجد ف وق دالاة
يف ااور الدراسة األخ .

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

خالصة النتائج:
سعت ه الدراسة للتع عل العالقة باني دور العالقاات العاماة جبامعاة امللا ساعود
م ا خااالل ممارسااتها ملسااؤوليتها االجتماعيااة ومسااتو مسعااة اجلامعااة لااد الطالبااات .وقااد
توصلت الدراسة يف عو التساؤالت الي وععت إىل جمموعة م النتاائ ميكا تلخيصاها
فيما يلي:
 - 1جااا تقيااي طالبااات جامعااة املل ا سااعود ألدا إدارة العالقااات العامااة م ا حي ا
األنشطة والمام والكفا ة والفعالية ملو فاتها مبتوسطات متقاربة ت اوحت ماا
بني امل تفعة واملتوسطة.
 - 2أشارت نتائ الدراسة إىل أن تقيي الطالبات للوسائل اإلعالمية الي تستخدمها
إدارة العالقااات العامااة جااا بنساا متفاوتااة حياا احتاال املوقااع اإللكيونااي
اخلاد باجلامعة امل تبة األوىل ومواقع التواصل االجتمااعي اخلاصاة باجلامعاة
يف امل تبة الثانية بنسا م تفعاة؛ يف حاني حصالت اللقاا ات واالجتماعاات العاماة
مع الطالبات ث ال سائل النصية ث الصح ث الزيارات امليدانية للطالباات
عل نس متوسطة.
 - 3جا تطبي البُعْد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية م وجهة نظ الطالبات يف
امل تبة األوىل :مسااهمة اجلامعاة يف عقاد الادورات والامام التدريبياة للطالباات
يف اجملاااالت املختلفااة بفا د متكاف ااة وعادلااة للتميااع .وحظياات بأقاال متوسا
عبارة :تأخ اجلامعة باآرا الطالباات عناد تصامي ب اجمهاا وأنشاطتها املختلفاة
بنسبة متوسطة.
 - 4وأشااارت النتااائ أن تطبيا البُعْااد االجتماااعي للمسااؤولية االجتماعيااة م ا وجهااة
نظ الطالبات يف تقادي اجلامعاة معاملاة خاصاة لا وي االحتياجاات اخلاصاة يف
امل تبااة األوىل ومشاااركة اجلامعااة يف املناساابات واألعياااد اإلسااالمية والوطنيااة
والثقافيااة يف امل تبااة الثانيااة وإقامااة املعااار ،الثقافيااة والياثيااة داخاال اجلامعااة
وخارجها يف امل تبة الثالثة.
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 - 5جا تطبي اجلامعة للبُعْاد البي اي للمساؤولية االجتماعياة بنسا متقارباة .احتال
نش ا اجلامعااة الااوعي الصااحي بااني أف ا اد اجملتمااع مبختل ا طبقاتااه وش ا ائحه
وباااالط ق املختلفاااة امل تباااة األوىل؛ بينماااا جاااا ت املسااااهمة يف معاجلاااة التلاااوق
بأنواعه :عوعا – هوا – ميا ) يف امل تبة األخرية.
 - 6لقد جا مستو مسعة جامعة املل سعود لد الطالبات م تفعاً وبدرجاة عاماة
مواف .
 - 7توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية بااني تطبي ا املسااؤولية االجتماعيااة املتمثلااة باااا
البُعْد االقتصادي والبُعْد االجتماعي والبُعْد البي ي) ومستو مسعاة اجلامعاة.
ٍّ ماا ا  :البُعْااااد االقتصااااادي
وكاناااات أقااااو عالقااااة ارتباااااط هااااي بااااني كاااال
واالجتمااعي والبي ااي) للمساؤولية االجتماعيااة .وبُعْااد املساؤولية االجتماعيااة ما
أبعاد السمعة.
 - 8لقاد أشااارت النتااائ إىل وجااود فا وق ذات داللاة إحصااائية وفقااً ملاات ري الكليااة
وذل لصاح الطالبات الالتي يدرسا يف الكلياات اإلنساانية اليبياة واآلداب)
يف هيااع ااااور الدراسااة عاادا اااور الوسااائل اإلعالميااة .ويتضااح ك ا ل أن
هناك ف وقاً بني التخصصات الدراسية الثالثة :إنساني علمي صحي) وذلا
بالنسبة جلمياع احملااور وذلا لصااح التخصا اإلنسااني عادا ااور الوساائل
اإلعالمية .كماا أوعاحت النتاائ -أيضااً  -عاد وجاود فا وق ملات ري امل حلاة
األكادميية وذل بالنسبة حملاور الدراساة .وأوعاحت النتاائ -كا ل  -أن
هناك ف وقاً بني املستويات الدراسية اخلمساة بالنسابة جلمياع اااور الدراساة
وذلا لصااح املساتو الدراساي األول .كماا أوعاحت النتاائ أن هنااك ف وقااً
بني املعدالت الياكمية وذل بالنسبة حملور :أدا إدارة العالقات العاماة) وذلا
لصاح املعدل الياكمي جياد)؛ بينماا ال توجاد فا وق دالاة يف اااور الدراساة
األخ .

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

مقرتحات الدراسة:
يف عو ما توصلت إليه ه الدراسة م نتائ تقي الباحثة ما يأتي:
 إج ا ا دراسااات أخ ا خيتل ا فيهااا جمتمااع الدراسااة اي ا تشاامل أعضااا هي ااةواملو فني واجملتمع احمللي؛ ملا تشكله ه الدراسات م دور مها يف تزوياد
التدري
إدارة العالقات العامة جبوان القوة والضع لعملها.
 إعااادة تطبي ا ه ا الدراسااة عل ا جامعااات أخ ا يف اململكااة الع بيااة السااعوديةوالعامل الع بي.
 القياااا بدراساااات يف جماااال العالقاااات العاماااة و املساااؤولية االجتماعياااة وعالقتهاااابالسمعة وتطبيقها عل املنشآت احلكومية واخلاصة.
 ع ورة عاد أنشاطة املساؤولية االجتماعياة جاز اً رئيسااً ما أنشاطة إدارة العالقااتا امليزانيات وتوعع ا املخططات املطلوب حتقيقها.
العامة يت متابعتها وختص
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املراجع
حتد للتامعات السعودية جملة العالقات العامة
ٍّ
 .1البعيز إب اهي ب عبد العزيز .)2115 .العالقات العامة:
واإلعالن – اجلمعية السعودية للعالقات العامة واإلعالن – السعودية العدد 3د .73- 87
 .2دراغمة رافع أمحد أبو الزيت .)2111 .دور دوائ العالقات العامة يف اجلامعات الفلسطينية يف بنا عالقات مع
جمتمع الطلبة دراسة مسحية مقارنة .رسالة دكتوراة قس العالقات العامة كلية الصحافة واإلعال جامعة
الهاي مملكة هولندا.
 .3البدر محود ب عبد العزيز .)1986 .العالقات العامة يف اجلامعات .دراسات ت بوية جامعة املل سعود جملد
 3د .123- 147
 .4امد ي منصور عثمان .)2116 .دور العالقات العامة يف مؤسسات التعلي العالي يف السودان جملة علو
االتصال كلية اإلعال جامعة أ درمان اإلسالمية السودان العدد  1د .119 166
 .5عتوة علي السيد إب اهي  .)1981 .دور العالقات العامة يف مؤسسات التعلي العالي جملة كلية اآلداب والعلو
اإلنسانية السعودية) جملد  1د .64 - 87
 .6درة عبد الباري إب اهي  .اجملالي نبيل خلي  .)2111 .العالقات العامة يف الق ن احلادي والعش ي  :النظ ية
واملمارسة منح نظامي وإسياتيتي الطبعة األوىل دار وائل للنش .
 .7الصائغ ماة بنت امد سعيد .)2114 .إسياتيتية مقيحة للتامعات السعودية يف تنمية املسؤولية اجملتمعية
لد الطالب :دراسة وصفية حتليلية .جملة جممع جامعة املدينة العاملية ماليزيا العدد  9د.432 - 471
 .8امل جع الساب

د .٤٣٩

 .9العبيد إب اهي ب عبداهلل .)2116 .تصور مقي لتفعيل دور اجلامعات السعودية يف تنمية املسؤولية االجتماعية
لد طالبها جملة كلية اليبية بأسيوط مص العدد  4اجمللد  32د .485 - 551
 .11هتيمي حسني امود .)2114 .العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي الطبعة األوىل عمان دار
أسامة للنش والتو يع.
.11

 .١٢هتيمي د.٢٣
 .١٣ال بيعي فاطمة عبد الكا  .)2111 .ب ام العالقات العامة وإسياتيتية بنا وتعزيز مسعة املؤسسة كلية
اإلعال جامعة ب داد جملة الباح اإلعالمي العدد 8آذار.
 .١٤قامسي كمال .بعلي منية .) 2116 .املسؤولية االجتماعية كأحد املتطلبات احلديثة لدع العالقات العامة
جملة الباح االقتصادي العدد .3
 .١٥أدخينيسة هية .)2114 .اهاهات أعضا جمل األمة حنو ختطي
احلكومية جملة العلو اإلنسانية واالجتماعية العدد  17ديسمم . .2114

ب ام العالقات العامة يف األجهزة

دور العالقات العامة يف ممارسة املسؤولية االجتماعية جبامعة املل سعود وعالقتها بسمعتها
لد طالبات اجلامعة

 .١٧البادي امد .)1981 .العالقات العامة واملسؤولية االجتماعية كلية اإلعال

جامعة القاه ة الطبعة األوىل.

 .١٨الطنطاوي مريهان اس  .)2114 .اإلسياتيتيات االتصالية إلدارة مسعة املنظمات الطبعة األوىل دار العامل
الع بي.
 .١٩عبد احلميد طلعت أسعد .)2115 .العالقة بني مسعة املنظمة وثقة العميل :دراسة تطبيقية عل عمال البنوك
التتارية يف مص اجمللة املص ية للدراسات التتارية مص العدد  4اجمللد  39د .315 - 345
كي امود كي .)2115 .دور اجلدية يف العمل يف دع مسعة املنظمة بالتطبي عل البنوك
 .٢٠صق
احلكومية والبنوك االستثمارية اجمللة العلمية لالقتصاد والتتارة مص العدد  3د .165 – 197
 .٢١فالق امد .)2116 .املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال دار اليا وري العلمية للنش والتو يع عمان.
 .٢٢داولينغ غ اها  .)2113 .تكوي مسعة الش كة ا وية والصورة واألدا
مكتبة العبيكان ال يا.،

تع ي وليد شحادة الطبعة األوىل

 .٢٤مهدي عبري امد د ان منتظ كا  .)2117 .االلتزا التنظيمي وأث يف بنا مسعة املنظمة دراسة
حتليلية آلرا عينة م العاملني يف دائ ة صحة ك بال املقدسة جملة جامعة ك بال العلمية جامعة ك بال
كلية العلو والسياحة اجمللد  15العدد .2

 .٢٦الطنطاوي د . ٤٩
 .٢٧انيب من علي .)2115 .إدارة السمعة اإللكيونية جلامعة املل
الوطنية السعودية جملد  21العدد  2د .164 218

عبد العزيز جملة مكتبة املل

فهد

 .٢٨البعيز د .٨٤
 .٢٩الطنطاوي د د .89 – 87
 .٣٠فالق امد .أحال حدو مسرية )2116 .أث تطبي ممارسة املسؤولية االجتماعية يف تعزيز مسعة املؤسسة:
ش كة االتصاالت اخللوية العاملة يف اجلزائ أمنوذجاً ملفات أااق يف االقتصاد والتسيري كلية العلو
القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوحدة – امل ب العدد  5د .311 - 322
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 .٣١قامسي كمال .بعلي منية .)2116 .املسؤولية االجتماعية كأحد املتطلبات احلديثة لدع العالقات العامة
جملة الباح االقتصادي العدد .3
 .٣٢الزيادنة محزة سامل موس  ) 2115 .دور العالقات العامة واإلعال يف حتقي أهدا مؤسسات التعلي العالي:
دراسة الستخدا تكنولوجيا االتصال يف اجلامعات األردنية اخلاصة رسالة دكتوراة جامعة أ درمان
اإلسالمية معهد اوق ودراسات العامل اإلسالمي السودان د .1 - 295
مو بنت امد .)2116 .درجة ممارسة املسؤولية اجملتمعية لد القيادات األكادميية واإلدارية
 .٣٣الفار
جبامعة املل سعود .رسالة ماجستري كليات الش ق الع بي للدراسات العليا د .1 – 117
 .٣٤عيايف نوال .)2115 .واقع تب منظمات األعمال ملفهو املسؤولية االجتماعية :دراسة تطبيقية م منظمات
األعمال اجلزائ ية البليدة سيدي بلعبا جملة رما للبحوق والدراسات رما األردن العدد  15د 285
 .267 .٣٥أبو مدي حسني ف  .)2111 .دور إدارة العالقات العامة يف القطاؤ املص يف م وجهة نظ إدارة البن والعمال :
دراسة تطبيقية عل بن فلسطني .رسالة ماجستري اجلامعة اإلسالمية غزة كلية التتارة إدارة األعمال.
 .٣٦العقيل فيصل .)2119 .صورة جامعة املل
اإلعال كلية اآلداب جامعة املل سعود.

سعود ومسعتها لد اجلمهور السعودي .رسالة ماجستري قس

 .٣٧حديد علي حيي بدر .)2111 .واقع دائ ة العالقات العامة يف اجلامعات األردنية :دراسة تقييمية م وجهة نظ
طلبة اجلامعة رسالة ماجستري جامعة الش ق األوس كلية اإلعال األردن .
 .٣٨ناص الدي يعقوب عادل .شقوارة سنا علي .احليلة امد امود .درجة حتمل اجلامعات األردنية اخلاصة
للمسؤولية اجملتمعية م وجهة نظ قادة اجملتمع احمللي .جامعة الش ق األوس .

أخالقيات الصورة يف وسائل التواصل االجتماعي

دوافع تعرض اجلمهور السعودي للصحف اإللكرتونية
واالشباعات املتحققة منها "
(دراسة ميدانيّة على عيّنة من اجملتمع السعودي مبنطقة مكة املكرمة)

ملخص ألطروحة ماجستري
إعداد

خوله عبدالعزيز الغامدي
إشراف

د .امال حلبي
أستاذ مساعد بقسم اإلعالم  -كلية العلوم االجتماعية  -جامعة أم القرى

277

278

املقدمة:
شههتدت اجملتمعههات املعاصههرة خههالل العقههد املاضههين ثههورة م ه املعرفههة واملعلومههات ولقههد
تعاظم هذا الدور خالل السنوات القليلة املاضية بدرجة ميك معتها القهول أن تهراكم ههذ
السنوات م علوم ومعرفة فوق ما حققتتا البشهر ة عه آالف السهنن فلقهد شهتد اجملتمه
املعاصههر يف نتا ههة القههرن العشههر تطههورات سههر عة يف كافههة جوانهه احليههاة االقتصههاة ة
والسياسههية والتكنولوجيههة خاصههة يف جمههال االتصههال واإلعههالم حي ه احتل ه احلاسههبات
اآللية واألقمار الصناعية وشبكات املعلومات احلد ثة (االنرتنه ) ةوراً هامهاً يف نقهل املعرفهة
واملعلومات وكافة مواة االتصال بن اجملتمعات بشكل مباشر.
التطههور التكنولههوجي وانتشههار االنرتنه جعههل العههاملن يف جمههال الصههفافة بفثههون بكافههة
السبل والوسائل ع طر قة ما متكنتم م تطو رها وم نشر ما ر دون بكامهل احلر هة
وبههدون حههواج زمانيههة أو مكانيههة خاصههة يف ظههل منافسههة وسههائل اإلعههالم األخههرى هلهها
فكانه شههبكة االنرتن ه الثههورة التكنولوجيههة اهلائلههة والههي أعط ه لإلنسههان مههام ك ه
حيلم به يف عام االتصاالت فال قف يف طر قتا زمهان ومكهان وال أي عهائ أمه ،وههذا
ما أعطى فرصة لظتور الصهفافة اإللكرتونيهة الهي فرضه نفسهتا علهى العهام كنتيجهة
حتمية لكل التطورات األخرى.
وتعهههههد الصهههههفافة اإللكرتونيهههههة أحهههههد أهههه ه م بهههههدائل االتصهههههال الهههههي أتاحتتههههها شهههههبكة
االنرتنهه ه سذ أسههههتم يف تعظههههيم األثههههر االتصههههالي للعمليههههة اإلعالميههههة مهه ه خههههالل مهههها
حتتهههوي عليهههه مه ه عناصهههر مقهههروعة ومرئيهههة ومسهههموعة سا جانه ه العد هههد مه ه السهههمات
االتصهههالية مثهههل التفاعليهههة الهههي تتهههيي للجمتهههور سمكانيهههة املشهههاركة يف سنتههها امل هههمون
الصه ه ففي مههه خهههالل املقهههاالت الهههي قهههوم بكتابتتههها القهههراع سا جانه ه الفيهههد وهات
وتبهههههاةل الرسهههههائل اإلعالميهههههة بهههههن اامتهههههور والصهههههفيفة سا جانههه ه ستاحهههههة الفرصهههههة
للقهههراع ملراسهههلة الصهههفيفة واعهههرر للتعهههبو عه ه رأ تهههم يف املوضهههوعات الهههي تطرحتههها
وتلهههها اةاصههههية ةههههو موجههههوةة يف الصههههفف الورقيههههة سا جانهههه التفههههد املسهههههتمر
لألخبار طوال اليوم والتغطية بالصوت والصورة م قل احلدث.

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

أةت تلهههها املميهه ه ات الههههي تتسههههم بتهههها الصههههفف اإللكرتونيههههة سا ا ههههذا القههههراع هلهههها
واسهتددامتا كبههد ل للصههفف الورقيهة ومه هنهها تتههدف الدراسهة سا التعههرف علههى ةوافه
تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة.
أوالً :تحديد مشكلة الدراسة:
اجتت حبوث وسائل االتصال يف السهنوات االخهوة سا االنرتنه كوسهيلة سعالميهة حد ثهة
وأصبي تباةل االخبار واملعلومات ع الشبكة حي متك املشرتكن فيتا متابعة أحهداث
العام وتطوراته؛ وأحدث اإلنرتن تغيواً يف مفتههوم العمل الصففي وظتر ما عههرف باسهم
الصفافة اإللكرتونية الهي كهان سرهاص نشأتتا بدا ة السبعينيات وكانه أول صهفيفة
سلكرتونية ظترت يف العام مطل عام  ١٩٩٠صفيفة "هيل نبور أجبالة " السو د ة
ونتيجههة للتقههدم التكنولههوجي املتسههارم اجتت ه معظههم الصههفف سا سنشههاع مواق ه هلهها علههى
شبكة االنرتن كما ظترت الصفف اإللكرتونية البفتة الي تتيي العد د م امل هامن
لتفقي االسهتجابة املطلوبهة مه قبهل املسهتددمن؛ واجتهه سليتها الشهبا ؛ ومه خهالل عهرض
الدراسهههات السهههابقة ت هههي أن لهههيا هنهههاي سال ةراسهههة سهههعوة ة واحهههدة تناولههه الهههدواف
واالشههباعات املتفققههة م ه التعههرض للصههفف اإللكرتونيههة سال أنتهها م تطب ه علههى اامتههور
السههعوةي بشههكل عههام؛ وسقهها طبق ه علههى ف ههة واحههدة وهههم م ه اامتههور وهههم الشههبا
ااامعي؛ فكان البد م ةراسة تطب على ف ات خمتلفة مه اامتهور؛ وبنهاع علهى مها سهب
ميك حتد د مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسهي مها ةوافه تعهرض اامتهور السهعوةي
للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة.
ثانياً :أهمية الدراسة:
تكم أهمية الدراسهة يف رصهد وةراسهة أههم وسهائل االعهالم احلد ثهة والهي تنوعه
وانتشرت بصورة كبوة وهي الصفافة اإللكرتونية.
تعههد الدراسههة اسههتفاةة للعههاملن جم هال الصههفافة يف معرفههة أقهها قههراعة اامتههور
السعوةي للصفف اإللكرتونية وتف يالتتم للمواة االعالمية.
أهميههة موضههوم الصههفافة اإللكرتونيههة وكثههرة متابعيتهها علههى شههبكة االنرتن ه ملهها
تتمي به م م ا ا التفاعلية يف مناقشة العد د م الق ها ا اجملتمعيهة وتسهلي ال هوع
عليتا.
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املسههاهمة يف سثههراع املكتبههة العربيههة وت و ههدها مبهها قههد تكشههفه الدراسههة مه نتههائ
ومقرتحات ميك االستفاةة منتا والرجوم سليتا يف ةراسات الحقه.
ثالثاً :أهداف الدراسة:
رصد ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية.
التعرف على عاةات وأقا تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية.
رصد أكثر الصفف اإللكرتونية املف لة للجمتور السعوةي.
التعرف على م امن الصفف اإللكرتونية املف لة لدى اامتور السعوةي.
الكشههههف عهه ه االشههههباعات املتفققههههة مهه ه تعههههرض اامتههههور السههههعوةي للصههههفف
اإللكرتونية.
رابعًا :اإلطار النظري للدراسة:
أوالً :الدواف
مفتوم الدواف :
سن الدواف ليس جمرة شيع ماةي ميك رؤ ته مباشرة؛ ولكنتا حالهة يف الكهائ احلهي
ستنت وجوةها م أقا السلوي الذي تم مالحظته وال ميك قياسهتا بصهورة مباشهرة
ولذلا تعدةت تعر فات الدواف أهمتا ما لي :رى أتكسون ( )1976أنتها "اسهتعداة لهدى
الكائ احلي لبذل أقصى جتد لد ه م أجل حتقي
( )

هدف معن"
أنوام الدواف :

قام أل روب  1984بتقسيم الدواف سا قسمن أساسين هما:

( )

وتشههمل احلصههول علههى األخبههار واملعلومههات وتعلههم
 ةوافهه نفعيههةمتارات جد دة .والدواف النفعية ترتب بكل ما م شأنه أن ميكه الفهرة مه تقو هة
معلوماته وفتمه للبي ة اعيطة به والق ا ا الي تهدور فيهه وتنمهي مه متاراتهه .وقهد
وجههدت بعههد الدراسههات عالقههة ارتبهها موجبههة بههن التعههرض النش ه أي القههائم علههى
سشبام أهداف حمدةة وبن الدواف النفعية.
 -ةواف طقوسية

وتشمل مت ية الوق والتسلية واهلرو .

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

خصائص الدواف :
م أجل فتم النواحي املتعلقة بالدواف وأثر الدواف يف عملية االتصهال والتواصهل
كهان البههد مه معرفههة خصهائص أو طبيعههة الههدواف وهههل هأةي سا هههدف حمههدة أم كههون
( )

وسيلة لتفقي أهداف أخرى وم أهم تلا اةصائص ما لي:
 - 1قوة الداف  :الداف هو أي ن شها صهدر مه الكهائ احلهي مبعنهى أنهه ههو
اعري الرئيسي وراع عملية التعلم فتو وجه الكائ عمل استجابة ترضيه وتساعد علهى
حل املشكلة الهي تواجتهه ويف حالهة عهدم وصهول الكهائ احلهي سا مثهل ههذ االسهتجابة
فإنه عمل جاهدًا إلشبام هذ الدواف وحل املشكلة املوجهوةة؛ وبالتهالي سهتمر نشهاطه مه
أجههل حلههتا .وسن ز ههاةة الههداف ز ههاةة كههبوة قههد تعمههل علههى اضههطرا الكههائ احلههي وعههدم
ظتههور االسههتجابة الصههفيفة سذا كان ه ةههو مباشههرة؛ يهها ههأةي سا ز ههاةة الوق ه وااتههد
املبذولن للوصول سا حل ناجي للمشكلة ع طر االستجابة ةو املباشرة.
 - 2مههدى تههأثو الههداف  :ال توجههد عالقههة بههن قههوة الههداف والفههرتة الههي سههتغرقتا
تأثو فتناي ةافه قصهو املهدى مثهل ااهوم فمتمها كانه قوتهه فهإن تهأثو نتتهي مبجهرة
تناول الطعام أما الدواف طو لة املدى فيج العنا ة بتا ألنتا تتعل بهاملواقف التعليميهة حيه
أنتهها تههأثر يف سههلوي الفههرة فههرتة زمنيههة أطههول كمهها سن األهههداف الرتبو ههة بطبيعتتهها بعيههدة
وليس مأقتة وم ثم تستل م ةواف م هذا النهوم .ألن املواقهف التعليميهة ال تقه حته تهأثو
نوم واحد م الدواف وسقا قد هأثر نهوم واحهد مه الهدواف وسقها قهد هأثر فيتها ةوافه مه
النوم املأق سال أنتا تكون يف ذات الوق وسائل ألهداف أبعد وأةراض أمسى وأرف .
 - 3الههدواف املركبههة :تبعًهها الخههتالف نههوم الكههائ احلههي وتبعًهها للمواقههف الههي
تعرض هلا تتفدة الدواف الي تأثر يف تعلمه فالكائنات الدنيا عاةة ما تهأثر فيتها ةوافه
عاة ههة أوليههة كههدواف البفه عه الطعههام أو ااههنا أمهها اإلنسههان فإنههه عمههل حته تههأثو
ةواف أةلبتا اجتماعية مكتسبة كالرةبهة يف التفهوق وسثبهات الهذات باإلضهافة سا الهدواف
األولية فاإلنسان ال تعلم حت تأثو ةاف واحد بل ةالبًا ما تأثر الفرة مبجموعهة كهبوة
م الدواف تأثر عليه وتوجه سلوكه
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ثانياً :االستددامات واالشباعات:
تتنهههاول الب احثهههة يف ههههذا اعهههور نظر هههة االسهههتددامات واالشهههباعات الرتبههها الصهههفافة
اإللكرتونية بوسهائل االتصهال اامهاهوي؛ و نطبه عليتها مها نطبه علهى وسهائل اإلعهالم
وعليه فقد مت تناول موضوم الدراسة يف ضوع نظر ة مدخل االستددامات واالشباعات.
حي جاع ظتور نظر هة االسهتددامات واالشهباعات يف جمهال الدراسهات اإلعالميهة كبهد ل
لتلا األحباث الي تتعامل م مفتوم التأثو املباشهر لوسهائل االتصهال علهى تهور املهتلقن
وقهد عرفه نظر هة االسهتددامات واالشهباعات بأنتها ةراسهة تهور وسهائل االتصهال الهذ
( )

تعرضون بدواف معينة إلشبام حاجات فرة ة معينة.
فرضيات نظرية االستخدامات واالشباعات:
أي نظر ة تقوم على عهدة فرضهيات وتقهوم نظر هة مهدخل احلاجهات واالشهباعات علهى عهدة
فرضيات تتعل بكيفية استددام األفراة لوسائل االتصال واالشباعات وهي( ):
 .1أن أع هاع اامتهور مشهاركون فههاعلون يف عمليهة االتصهال اامهاهوي و سههتددمون
وسائل االتصال لتفقي أهداف مقصوةة تليب توقعاتتم.
ُ .2عبِّر استددام وسائل االتصال ع احلاجات الي دركتا أع اع اامتور و هتفكم
يف ذلا عوامل الفروق الفرة ة.
 .3أن أع اع اامتور هم الذ خيتهارون الرسهائل وامل همون الهذي شهب حاجهاتتم وأن
وسائل اإلعالم تتنافا م مصاةر اإلشبام األخرى يف تلبية هذ احلاجات.
 .4أن أفراة اامتور لد تم القدرة على حتد د ةواف تعرضتم وحاجاتتم الهي سهعون سا
تلبيتتا لذا فتم خيتارون الوسائل املناسبة إلشبام تلا احلاجات.
 .5ميكه ه االسهههتدالل علهههى املعههها و الثقافيهههة السهههائدة يف اجملتمه ه مه ه خهههالل اسهههتددام
اامتور لوسائل االتصال وليا م خالل حمتواها فق .
أهداف نظرية االستخدامات واالشباعات:
وتتدف هذ النظر ة سا ثالثة أهداف رئيسة هي( ):
 .1سعي تور الوسيلة اإلعالمية سا سشهبام حاجاتهه ورةباتهه مه خهالل تعرضهه للوسهيلة
اإلعالمية.

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

 .2التعرض لوسيلة معينة م وسائل االتصال وضي الداف م ذلا ونتيجة أ ًا.
 .3نتائ استددام وسائل االتصال تأكد فتم عملية االتصال ااماهوي.
وتتفرم م تلا األهداف أهداف أخرى سضافية وهي:

(

)

" .4الكشف ع كيفية استددام األفراة لوسائل اإلعالم.
 .5الكشههف ع ه العالقههات املتباةلههة بههن "ةواف ه االسههتددام" و"أقهها التعههرض" .لوسههائل
االتصال واالشباعات الناجتة ع ذلا.
 .6معرفهههة ةور املهههتغوات الوسهههيطة مه ه حيه ه مهههدى تأثوهههها يف اسهههتددامات الوسهههائل
وسشباعاتتا".
العالقة بن االستددامات واالشباعات:
م ه أجههل بنههاع عالقههة بههن االسههتددامات واالشههباعات صههنف ماكو ههل األسههبا
(

)

واحلاجات يف سطار الوظائف الرئيسية كاآلتي:
وظيفة اإلعالم :وتتمثل يف رةبة الفرة معرفة ما دور م وقائ وأحهداث حتهي بهه
يف اجملتمه ه والعهههام اةهههارجي لبفه ه عه ه النصهههيفة أو الهههرأي أو بهههدائل القهههرارات حه ه
االستطالم واالهتمام العام التعليم والتعلم الذاتي.
وظيفة حتد د اهلو ة الشدصية :وتتمثل يف احلاجة سا ةعم القهيم الشدصهية ةعهم
أقا السلوي التوحد م قيم الغو اكتسا وظيفة حتقي الفرة لذاته.
وظيفههة التماسهها والتفاعههل االجتمههاعي :وتتمثههل يف حاجههة الفههرة سا التعههرف علههى
ظروف اآلخر التقمص االجتماعي التوحد م الغو وحتقي االنتماع احلوار
والتفاعل االجتماعي ةعم القدرة على التواصل م اآلخر .
وظيفة الرتفيه :وتتمثل يف حاجة الفرة سا اهلهرو مه املشهكالت الراحهة مهلع
الفراغ اكتسا األقا الثقافية املتعة اامالية سطالق العواطف وحتر رها.
ثالثاً :الصفف اإللكرتونية:
مفتوم الصفافة اإللكرتونية:
"الصفافة الي تم سصدارها ونشرها م خهالل شهبكة اإلنرتنه سهواع كانه ذات أصهل
ورقههي أو كان ه صههفيفة سلكرتونيههة قائمههة بههذاتتا و ههتم حتههد أخبارههها وموضههوعاتتا
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ومواةها اإلعالمية مه فهرتة ألخهرى حسه ةور هة الصهدور وسمكانيهات ااتهة املسه ولة عه
(

)

اإلصدار"
عوامل ظتور الصفافة اإللكرتونية:
و رى بعد الباحثن أن هناي ثالثة عوامل ساهم يف ظتور وتطور اإللكرتونيهة
وهي:

(

)

االرتفههام املههدهق يف قههدرات اإلعههالم اآللههي لطاقههات الكمبيههوتر علههى

ه

ومعااة املعطيات
التقدم يف جمال ترقيم املعطيات فكل معلومة مشفرة يف شهكل رقمهي يها
منفتهها لغههة عامليههة حي ه ميكه نقههل وتبههاةل املعطيههات رقميههة م ه نقطههة سا
أخرى م العام بدون النظر سا اللغة األصلية الي كتب بتا.
خصائص الصفافة اإللكرتونية:
تتسم الصفافة اإللكرتونية بالكثو مه اةصهائص الهي توفرهها شهبكة اإلنرتنه ومه
(

)

أبرز هذ اةصائص:
التنوم :واجهه الصهففي يف الصهفيفة الورقيهة مشهكلة املسهاحة املدصصهة للمهاةة
الصففية والي تتمثل تواف هذ املاةة م املساحة وبنفا الوق أن تليب حاجات اامتهور
وهو ما تغلب عليه الصفافة اإللكرتونية مبساحتتا ةو اعدوةة.
املرونة :ت ز هذ اةاصية لدى القراع الذ ميلكون احلد األةنى م املعرفهة
باسههتددام اإلنرتن ه حي ه تتههيي هلههم مرونههة الصههفف اإللكرتونيههة سمكانيههة
تصففتا ةون أ ة مشكالت أو صعوبات.
التفاعلية :تعد التفاعلية واحدة م أهم خصائص الصفافة اإللكرتونية حي
تتيي للقراع سمكانية التعلي واملشاركة يف األخبار واملوضوعات الي تتمتهم
سضههافة سا تكنيكههات الههنص املرتاب ه الههذي ت ههم وصههالت لنقهها ةاخههل
املوضوم املنشور.
املباشرة والتفد املستمر :وتعه ،ههذ اةاصهية أن الصهفافة اإللكرتونيهة
بإمكانتا تقد م خدمات سخبار ة مباشرة للقراع.

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

خامسًا :مراجعة الدراسات السابقة:
أولًا الدراسات العربية:
هههدف ةراسههة ااههابري ( ) ( )2016سا ةراسههة مههدى تعههرض الشههبا ااههامعي للصههفف
اإللكرتونية وأقا هذا التعرض والتعهرف علهى م هامن الصهفف اإللكرتونيهة املف هلة
لههدى الشههبا ااههامعي باإلضههافة سا الكشههف م ه االشههباعات املتفققههة مهه اسههتددام
الشههبا ااههامعي للصههفف اإللكرتونيههة كمهها أظتههرت الدراسههة عههدةا م ه االشههباعات
املتفققة للشبا ااهامعي مه خهالل قراعتتم للصفف اإلليكرتونية جهاع يف مقدمتتا تلبيهة
رةبههتتم فهههي االطهههالم ومعرفههة ااد هههد ثههم ز ههاةة حصههيلتتم املعرفيهههة وجههاعت االشههباعات
املتعلقة برفه مسهتوى الهتفكو الناقههد والشهعور بالسههعاةة واملتعهههة فههي املههرتبتن األخوتهن.
بينمهها بين ه ةراسههة ةومههي ( ) ( )2016سا التعههرف علههى أقهها ا تعههرض االيههة األرةنيههة
للمواق اإللكرتونية للصفف العربية اليومية والكشف ع أهم املواق اإللكرتونية الهي
تف لتا ااالية األرةنية للصفف العربية اليومية باإلضافة سا الكشف ع ةوافه تعهرض
اااليههة األرةنيههة للصههفف العربيههة اليوميههة وتوصههل الدراسههة سا عههدة نتههائ أهمتهها وجههوة
عالقههههة ارتباطيههههة ذات ةاللههههة سحصههههائية بههههن معههههدل اسههههتددام اااليههههة األرةنيههههة للمواقههه
اإللكرتونية للصفف العربية واألرةنية وةواف تعرضتم النفعية هلا كمها كشهف النتهائ
وجههوة عالقههة ارتباطيههة بههن ةواف ه اعتمههاة اااليههة األرةنيههة للمواق ه اإللكرتونيههة للصههفف
العربيهههة وتأثواتتههها املعرفيهههة والسهههلوكية والوجدانيهههة املرتتبهههة علهههى اسهههتددام ههههذ املواقهه
انسههجاما م ه نظر ههة االسههتددامات واالشههباعات .وأشههارت ةراسههة حس ه ( ) ( )2014علههى
عههاةات وأقهها تعههرض الشههبا البفههر  ،للصههفافة اإللكرتونيههة والتعههرف علههى أهههداف
ا عتمهههاة الشهههبا البفهههر  ،علهههى الصهههفافة اإللكرتونيهههة والتعهههرف علهههى أههههم الصهههفف
اإللكرتونية الي ف ل الشبا البفر  ،مطالعتتا ورصد التأثوات املعرفية والسهلوكية
املرتتبة علهى تعهرض الشهبا البفهر  ،للصهفافة اإللكرتونيهة وتوصهل الدراسهة سا عهدة
نتائ أهمتا أن أكثر الق ا ا الي ف ل مطالعتتا على املواق اإللكرتونيهة للصهفف ههي
الق ا ا السياسية اعليهة ململكهة البفهر ثهم ق ها ا الفسهاة ثهم االسهرة والطفولهة ثهم
ق ها ا الفقهر والبطالههة .وأوضهف ةراسههة أبهو النصهر ( ) ()2011سا التعههرف علهى أسههبا
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استددام الشبا ااامعي لبعد الصفف اإللكرتونية وكثافهة تعرضهتم هلها واالشهباعات
املتفققة بالتطبي على صفيفي األهرام اليومي االلكرتوني واملصري اليوم اإللكرتونية
وتوصهههل الدراسهههة سا عهههدة مههه النتهههائ أهمتههها :سقبهههال الشهههبا علهههى قهههراعة الصهههفف
اإللكرتونية أكثر م الورقية  ٪١٦قرأون الصهفف اإللكرتونيهة ةائمها يف حهن أن نسهبة
 ٪٣.٦٨قرأونتا أحيانا بينما نسبة  ٪٧.١٥قرأونتا نهاةرا وههذا هدل سقبهال الشهبا علهى
قهراعة الصههفف اإللكرتونيهة ملهها تتميه بتهها مه الال اهو ههة والالت امنيهة واحلركيههة الههي
تع ،بإمكان نقل املعلومات ع طر النشر بكل سر وستولة.
ثانيًا :الدراسات األجنبية
) ( ) سا التعهرف علهى طبيعهة اسهتددام
(
ههدف ةراسهة
طههال جامعههة كاتههالون للصههفف اإللكرتونيههة املتواجههدة علههى شههبكة االنرتن ه الدوليههة
واسههتددم الدراسههة اسههتمارة االسههتبيان كههأةاة امهه البيانههات مهه طههال اجملموعههات
األكاةمييههة للجامعههات التابعههة امعيههة املكتبههات األكاةمييههة يف جامعههة كاتههالون لعههام
٢٠٠٧م وجاعت الدراسة يف نتائجتا:
.١أن نسههههبة عاليههههة مهه ه جمموعههههات األكاةمييههههة للجامعههههة علههههى وعههههي جبميهه ه الصههههفف
اإللكرتونية وأن هناي أولو ة مت ا دة هلذ الصفف اإللكرتونية ولهذلا فقهد أصهبي يه
الصفف اإللكرتونية ذات قيمهة عاليهة و توقه الكهثو مه املسهتددمن ت ا هد اسهتددامتم
للصههفف اإللكرتونيههة خههالل األعههوام املقبلههة.٢ .تأكههد أ هاً النتههائ علههى أهميههة النظههام
اإللكرتونهي وأجته ة الكمبيههوتر املتواجهدة ةاخهل مكتبههات ااامعهة كنعصهر تفسههوي يف
)
(
استددام طالبتا للصفف اإللكرتونية .وأوضف ةراسة
( ) سا التعرف على طبيعهة اسهتددام البهاحثن اهلولنهد ن للصهفف اإللكرتونيهة املتواجهدة
علههى شههبكة االنرتنهه الدوليههة ومهه خههالل املسههي امليههداني اسههتددم الدراسههة اسههتمارة
االستبيان كأةاة ام البيانات؛ وجاعت الدراسة يف أهم نتائجتا أن الصهفف اإللكرتونيهة
أصهههبف أساسهههية بالنسههبة للعلمهههاع االجتمهههاعين كمههها أن هلههها تهههأثواً عميقههاً علهههى سهههلوي
املعلومات وتنوم الطرق الي أصبف فيتا على وعي باملقاالت املناسبة جملال ةراسهتتم والهي
تفيد أحباثتم .يف حن أظترت ةراسة

(

)

(

)التعرف علهى العقبهات والتفهد ات

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

الي توا الصفف اإللكرتونية كوسيلة سعالمية حد ثهة مها زاله ةهو واضهفة املعهام وقهد
اعتمههدت علههى أةاة االسههتبيان واسههتددم الدراسههة مههنت املسههي اإلعالمههي؛ وتوصههل سا
ضههرورة تطبي ه نفهها القههوانن واملبههاة الههي حتكههم الصههفف املطبوعههة علههى يارسههات
الصفافة اإللكرتونية وذلا م أجل وض تشر عات متني املصداقية للكتابهات الهي تنشهر
( ) ( )2000فقهد ههدف
&
م خالل ههذ الوسهيلة أمها ةراسهة
الدراسة سا التعرف على ما سذا كان االنتقال م املمارسهة الصهففية الهي تهتم يف الصهفف
التقليد ة الورقية منتا سا الصفف اإللكرتونية قد غو م طبيعة العالقهة بهن الصهففين
والقههراع باإلضههافة سا التعههرف ع ه مهها سذا كان ه االشههكال الصههففية اإللكرتونيههة تفيههد
القههراع مب ههد م ه املرونههة يف اختيههار القصههة اة ههة وقههد أجر ه الدراسههة علههى عينههة م ه
طال ااامعات تألف م جمموعتن سحداهما جمموعة ضابطة تكون مه ( )٤٧مفهرةة
والثانيهههة مه ه ( )٤٥مفهههرةة والهههي طله ه منتههها أن تتعهههرض ملوقه ه جر هههدة النيو هههوري تهههامي
اإللكرتونية يف حن م طل م اجملموعة األوا تغهيو عاةاتتها يف القهراعة وبعهد سهتة أ هام
طل منتم اإلجابة على استمارة استقصاع لتقييم تعرضتم لألخبار يف كهل مه الصهفيفتن
الورقية واإللكرتونية وكان م أهم نتائ الدراسة:جمموعة الصهفف اإللكرتونيهة كانه
أقههههل تههههذكراً لألخبههههار السياسههههية يف مقابههههل تههههذكر املوضههههوعات اةاصههههة باالقتصههههاة
واألعمال.وأن نوم تقد م املعلومة له تأثو على القهراعة حيه تسهتفيد الصهفف اإللكرتونيهة
م سمكانية سعاةة تنظيم القصص اإلخبار ة يا ميكه أن هأثر بهدور علهى تعهد ل نوعيهة
استتالي القصص العاملية والقومية واألحداث اعلية
التعقيب على الدراسات السابقة:
م خالل استعراض الدراسات السابقة واالطالم عليتها تهبن قلهة الدراسهات الهي تناوله
الدواف واالشباعات م التعرض للفصهف اإللكرتونيهة واسهتفاةت الدراسهة مه توصهيات
ومقرتحهات بعهد الدراسهات السهابقة يف تكهو فكهرة الدراسهة وفيمها لهي نقها االتفههاق
واالختالف
م حيه أههداف الدراسهة :تتفه الدراسهة مه حيه اهلهدف العهام يف حماولتتها الكشهف
الهههدواف واالشهههباعات املتفققهههة مه ه الصهههفف التعهههرض للصهههفف اإللكرتونيهههة كدراسهههة
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ااابري ( )2016كما الحظ أن هناي ةراسات تتف م الدراسة احلالية م حي اهلهدف
يف التعههرف علههى أقهها التعههرض للصههفف اإللكرتونيههة كدراسههة ةومههي ( )2016وةراسههة
( )2008وةراسهههة
حسه ه ( )2014وةراسهههة الههه ةيب وآخهههرون ( )2011وةراسهههة
ذ ابههات ( )2014كمهها الحههظ أن هنههاي ةراسههات تتف ه م ه الدراسههة احلاليههة م ه حي ه
اهلدف يف التعرف على االشباعات املتفققة م الصفف اإللكرتونيهة كدراسهة أبهو النصهر
(.)2000
( )2011وةراسة العن ي ( )2010وةراسة
وم حي جمتم الدراسة :لوحظ اختالف بن الدراسات السابقة فيما بينتا وبن الدراسهة
احلاليههة حيه هنههاي ةراسههتان اتفقه مه الدراسههة احلاليههة مه حيه جمتمه الدراسههة وهههو
اامتور مبدتلف أعمار وهي ةراسة حس ( )2014وةراسة العنه ي ( )2017وةراسهة حسه
( )2014واختلف م ةراسة ااابري ( )2016وةراسهة أبهو النصهر ( )2011وةراسهة العنه ي
( )2010وةراسهة

( )2000حيه

( )2008وةراسهة

طبق تلا الدرا سات علهى الشهبا ااهامعي؛ كمها اختلفه مه ةراسهة
( )2002الههي طبقهه علههى
( )2007الههي طبقهه علههى البههاحثن وةراسههة
اإلعالمين وةراسة ال ةيب وآخرون ( )2011الي طبق على املراهقن.
يهه الدراسهههات السهههابقة يف اسهههتددامة
ومهه حيهه األةاة :فتتفهه الدراسهههة احلاليهههة مهه
االستبانة كأةاة ام املعلومات.
وم حي املنت  :تتف الدراسة احلالية م ةراسة ااهابري ( )2016وةراسهة ةومهي ()2016
وةراسة حس ( )2014وةراسة ذ ابات ( )2014وةراسهة أبهو النصهر ( )2011وةراسهة اله ةيب
وآخهههرون ( )2011وةراسهههة العنه ه ي ( )2010وةراسهههة العنه ه ي ( )2017وةراسهههة
()2008؛ حيه اسههتددم املههنت الوصهفي التفليلههي و تلههف الدراسهة احلاليههة مه ةراسههة
( )2007وةراسهة

( )2002وةراسهة

(.)2000
وبشك ٍل عهام حتقه الدراسهة االسهتفاةة مه الدراسهات السهابقة يف تكهو خلفيهة جيهدة
حهههول مشهههكلة البفهه ر وتكهههو رؤ هههة واضهههفة عهههاور اإلطهههار النظهههرير وحتد هههد املهههنت

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

واالسالي اإلحصائية املستددمة وحتد د أةاتتا ومناقشة النتائ وتفسوها يف ضوع مها
انتت سليه تلا الدراسات م نتائ وحتد د أوجه االتفاق واالختالف بينتا.
ومتي ت هذ الدراسة بأنتا تعد م الدراسات القليلة يف البي ة العربية والسهعوة ة وحتد هدا
ًيف مد نههة مكههة املكرمههة وجههدة الههي انفههرةت بالكشههف علههى ةواف ه وأقهها التعههرض
للصههفف اإللكرتونيههة واالشههباعات املتفققههة منتهها والعالقههة بينتمهها مراعيهةً بعههد املههتغوات
الي تأثر عليتا مثل( :النوم والعمر).
سادساً :تساؤالت وفرضيات الدراسة :
تساؤالت الدراسة:
 .1ما عاةات وأقا تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية؟
 .2ما الصفف اإللكرتونية وامل امن املف لة لدى اامتور السعوةي؟
 .3ما ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة؟
 .4ما االشباعات املتفققة م استددام اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية األوا  :توجهد عالقهة ارتباطيهة ذات ةاللهة سحصهائية عنهد مسهتوى ةاللهة (05ر)α≥0
بههن ةرجههة ةواف ه تعههرض اامتههور السههعوةي للصههفافة اإللكرتونيههة واالشههباعات املتفققههة
منتا.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات ةاللة هل توجد فروق ذات ةاللة سحصهائية عنهد مسهتوى
ةاللة (05ر )α≥0بن متوسطات استجابات أفراة جمتمه الدراسهة يف ةرجهة ةوافه التعهرض
للصفف اإللكرتونية تع ى ملتغوات( :النوم  -العمر)؟
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات ةاللة هل توجد فروق ذات ةاللة سحصهائية عنهد مسهتوى
ةاللههة (05ر )α≥0بههن متوسههطات اسههتجابات أفههراة جمتمهه الدراسههة يف ةرجههة االشههباعات
املتفققة م التعرض للصفف اإللكرتونية تع ى ملتغوات( :النوم  -العمر)؟
الفرضهههية الرابعهههة  :توجهههد عالقهههة ارتباطيهههة ذات ةاللهههة احصهههائية بهههن مهههدي قهههراعة الشهههع
السعوةي للصفف اإللكرتونية وبن االشباعات املتفققة م قراعتتا.
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الفرضههية اةامسههة :توجههد عالقههة ذات ةاللههة سحصههائية بههن كثافههة الوق ه الههذي ق ههيه
اامتور السعوةي يف قراعة الصفف اإللكرتونية ملتغوي (العمر النوم).
الفرضية الساةسهة  :ال توجهد فهروق ذات ةاللهة سحصهائية بهن نوعيهة امل هامن املف هلة وفقها
ملتغوي (العمر النوم).
الفرضههية السههابعة :توجههد عالقههة ارتباطيههة ذات ةاللههة سحصههائية بههن أسههبا تف ههيل نوعيههة
الصفف الي قرؤها اامتور السعوةي وبن االشباعات املتفققة منتا.
سابعاً :مصطلحات الدراسة:
ةواف التعرض:
تع ،كلمة التعرض لوسهائل االعهالم ههو "تعهرض اامتهور لتلها الوسهائل وتهأثر بتها وقهد
كون هذا التأثو بوعي منه فيكون مقصوةاً أو ةو مقصوة وخيتلف األفراة بع تم ع
(

)

البعد اآلخر بسب الفروق الي بينتم يف مدى التعرض لوسائل اإلعالم"
اامتور السعوةي  :قصد بتم يف هذا البفه أفهراة مه اجملتمه السهعوةي ذكهور وسنهاث
م املنطقة الغر بة حتد داً م مد ني (جدة ومكة) ترتاوح أعمارهم م ٦٠- ١٩عام.
الصفف اإللكرتونية:
"هي الصفف الي تم سصدارها ونشرها على شبكة االنرتن سهواع كانه ههذ الصهفف
مبثابة نسخ أو سصدارات الكرتونية لصفف ورقية مطبوعة أو موج ألههم حمتو هات النسهخ
(

)

الورقية أو كجرائد وجمالت الكرتونية ليس هلا سصدارات مطبوعة على الورق"
االشباعات:
" عت االشبام نوم م الرضى الهذي حيقه عنهد بلههوغ ههدف مها أو خفهد ةافه مها كمهههها
أن مفتههههوم االشهههبام رتب ارتباطا وثيقا مبفتوم الداف واحلاجة".
ثامناً :اإلجراءات املنهجية للدراسة:
نوم ومنت الدراسة:
بنهههههههههاعً علهههههههههى مشهههههههههكلة الدراسهههههههههة وتسهههههههههاؤالتتا واالطهههههههههالم علهههههههههى الدراسهههههههههات
السهههههابقة ومراجعهههههة العد هههههد مههه ه املنهههههاه البفثيهههههة فهههههإن املهههههنت املالئهههههم للدراسهههههة
احلالية هو :املنت الوصفي املسفي.

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

جمتم وعينة الدراسة:
وتكون جمتم الدراسة م مستددمي الصفافة اإللكرتونية باململكهة العربيهة السهعوة ة
والبالغ عدةهم ( )274فرةًا م مد ني مكة وجدة.
أةاة الدراسة:
مت استددام االستبيان كأةاة ام معلومات وبيانات الدراسة والي عرض علهى جمموعهة
مه اعكمههن( ) وحههدةت الباحثههة املصههاةر الهي اههأت سليتهها لبنههاع أةاة الدراسههة حيه
قام بهاالطالم علهى الهدور ات واجملهالت الرتبو هة والبفهوث والدراسهات السهابقة وثيقهة
الصلة مبشكلة الدراسة.
أسالي املعااة اإلحصائية:
لإلجابة ع تساؤالت الدراسة؛ مت استددام األسالي اإلحصائية اآلتية:
 .1التكرارات والنس امل و ة؛ لوصف أفراة جمتم الدراسة وفقاً للبيانات األولية.
 .2ا ملتوس احلسابي واالحنهراف املعيهاري وذلها حلسها القيمهة الهي عطيتها أفهراة
جمتم الدراسة لكل عبارة أو جمموعة م العبارات (اجملال/العنصر).
 .3معامل ارتبا بوسون؛ حلسا العالقة االرتباطية بن الدواف واالشباعات.
) للمقارنهة بهن متوسهطات
 .4سختبار مان وت( ،ي) (
استجابات أفراة جمتم الدراسة حس متغو املأهل العلمي.
) للمقارنههة بههن

 .5سختبههار حتليههل التبهها األحههاةي (ف) (
متوسطات استجابات أفراة جمتم الدراسة حس متغو العمر.
تاسعاً :نتائ الدراسة:
تنههاول هههذ الفصههل مه الدراسههة عرضهاً لنتههائ التفليههل اإلحصههائي للبيانههات ومه ثههم
الوصههول سا نتههائ الدراسههة ومناقشههتتا والسههعي يف تفسههو تلهها النتههائ م ه خههالل
أةبيات اإلطار النظري والدراسات السابقة وذلا على النفو التالي:
أوالً  /عاةات وأقا تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية
لإلجابة على السأال األول مت استددام بعهد مقها يا اإلحصهاع الوصهفي والهي متثله
يف التكرارات والنس املأو ة واختبار مرب كاي.
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جدول رقم ( ) :معدل قراعة عينة الدراسة الصفف اإللكرتونية
الرتتي

هل تقرأ الصفف اإللكرتونية؟

ي

%

ةالبا
أحيانا
ناةرا
ال
اجملموم
كا175 : 2ر29

املعنو ة 000:ر 0ةالة

ةرجة احلر ة 2 :

م نتائ اادول ( ) ت ي أن ةرجة اطالم عينة الدراسة على الصهفف اإللكرتونيهة
جاعت بدرجهة متوسهطة حيه جهاعت كانه اسهتجابة أفهراة عينهة الدراسهة بنسهبة (8ر)% 43
قههههرؤون الصههههفف اإللكرتونيههههة أحيانًهههها وأن (  ) % 25قرؤونتهههها ةالبًهههها وأن (4ر)% 21
قرؤونتا ناةرًا وأن ( 9ر ) % 9ال قرؤون الصفف اإللكرتونية .وتتس ههذ النتيجهة مه مها
تظتر املأشرات اإلحصائية املبينهة أسهفل ااهدول مه حيه وجهوة فهروق بهن مهدي قهراعة
الشههع السههعوةي للصههفف اإللكرتونيههة حيه بلغه قيمههة كهها175( :2ر )39وهههي قيمههة
ةالة سحصائيًا عند مستوى معنو ة (000ر.)0
جدول رقم ( ) :وضي عدة ساعات متابعة الصفف اإللكرتونية
عدة ساعات متابعة الصفف اال لكرتونية

الرتتي

ي

أقل م ساعة.
م ساعة سا أقل م ساعتن.
م ساعتن فأكثر.
اجملموم
كا226 : 2ر246

ةرجة احلر ة 2 :

املعنو ة 000:ر 0ةاله

%

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

تههبن م ه ااههدول السههاب أن مهها نسههبته (4ر ) % 77م ه عينههة الدراسههة تعههرض للصههفف
اإللكرتونيهة أقهل مه سهاعة وميًها ومها نسهبته (9ر ) % 17مههنتم تعهرض هلههذ الصهفف مه
سههاعة سا أقههل مهه سههاعتن وميًهها يف حههن بلغ ه نسههبة عينههة الدراسههة الههذ تعرضههون
للصههفف اإللكرتونيههة مه سههاعتن فههأكثر وميًهها ( 7ر.)% 4وتعه و الباحثههة تلهها النتيجههة سا
وجههوة قنههوات ف ههائية اخبار ههة تشههب حاجههات عينههة البفهه اسههتددام االنرتنهه ومواقهه
التواصل االجتماعي الي اصبف متاحة ويكنة بسب التطور التكنولوجي اهلائل.
جدول رقم ( ) :وضي أماك تف يل االطالم على الصفف اإللكرتونية
أماك تف يل االطالم على الصفف اإللكرتونية

الرتتي

ي

%

املن ل
العمل
املقتي
اي مكان
اجملموم
كا051 : 2ر375

ةرجة احلر ة 3 :

املعنو ة 000:ر 0ةالة

م نتائ اادول ( ) تبن أن أةله عينهة الدراسهة بنسهبة (2ر ) % 75تعرضهون للصهفف
اإللكرتونيهههة يف املنه ه ل ليتههها مههها نسهههبته (6ر ) % 14تعرضهههون للصهههفف اإللكرتونيهههة يف
العمههل و (6ر ) % 6تعرضههون للصههفف اإللكرتونيههة يف أي مكههان و (6ر ) % 3تعرضههون
للصفف اإللكرتونية يف املقتى.
وتع ه و الباحثههة تلهها النتيجههة النتشههار شههبكات االنرتن ه يف خمتلههف األمههاك مثههل البي ه
واملقههاهي والعمههل يهها تههيي لعينههة الدراس هة تصههفي النسههخ اإللكرتونيههة بسههتولة و يسههر
وكذلا سا سمكانية تصفي هذ النسخ م خالل اهلواتف اةلو ة.
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جدول رقم ( ) :وضي الوق املف ل لقراعة الصفف اإللكرتونية
الوق املف ل لقراعة الصفف اإللكرتونية

الرتتي

ي

%

ةو حمدة بوق .
الفرتة الصباحية م  ٨اا .١٢
فرتة الظتوة م  ١٢سا .٤
فرتة ما بعد الظتوة م  ٤اا .٨
الفرتة املسائية م  ٨اا .١٢
م بعد منتصف الليل سا السابعة صباحا.
اجملموم
كا905 : 2ر222

املعنو ة 000:ر 0ةالة

ةرجة احلر ة 5 :

م نتائ اادول ( ) تبن أن أةله عينهة الدراسهة بنسهبة (1ر ) % 47تعرضهون للصهفف
ليتهها مهها نسههبته (6ر ) % 21تعرضههون للصههفف اإللكرتونيههة يف
اإللكرتونيههة يف أي وق ه
الفرتة الصباحية م  8سا  12ويف املرتبة الثالثة جهاعت الفهرتة املسهائية مه  8سا  12مسهاعً
بنسبة ( 3ر ) % 15ويف املرتبة الرابعة جاعت فرتة الظتوة مه  12سا  4مسهاعً بنسهبة (1ر% 9
) ويف املرتبة اةامسة جاعت ما بعد منتصهف الليهل سا السهاعة السهابعة صهباحًا بنسهبة (6ر3
 )%ويف املرتبة األخوة جاعت فرتة ما بعد الظتوة م  4سا  8مساعً بنسبة (3ر.)% 3
جدول رقم ( ) :وضي أسبا تف يل قراعة الصفف اإللكرتونية يف هذا الوق
الوق املف ل لقراعة الصفف اإللكرتونية

الرتتي

ي

وق الفراغ.
وق االجتمام م األصدقاع.
وق االجتمام م العائلة.
اجملموم
كا810 : 2ر506

ةرجة احلر ة 2 :

املعنو ة 000:ر 0ةالة

%

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

م نتائ اادول ( ) تبن أن أةله عينهة الدراسهة بنسهبة (4ر ) % 97تعرضهون للصهفف
اإللكرتونية يف وق الفهراغ ليتها مها نسهبته (5ر ) % 1تعرضهون للصهفف اإللكرتونيهة يف
وق االجتمام م االصدقاع ويف املرتبة األخوة جاعت وق االجتمام م العائلة بنسبة (1ر1
 .) %وتعه و الباحثههة تلهها النتيجههة سا صههعوبة الرتكي ه يف قههراعة األخبههار أثنههاع االجتمههام م ه
األصدقاع أو م العائلة .وتتس هذ النتيجة م ما تظتر املأشرات اإلحصائية املبينة أسهفل
ااهههدول مههه حيههه وجهههوة فهههروق بهههن اسهههبا تف هههيل عهههذا الوقههه لقهههراعة الصهههفف
اإللكرتونية حي بلغ قيمة كها810( :2ر )506وههي قيمهة ةالهة سحصهائيًا عنهد مسهتوى
معنو ة (000ر.)0
جدول رقم ( ) :وضي الوسيلة املستددمة يف تصفي الصفف اإللكرتونية
الوسيلة املستددمة يف تصفي الصفف اإللكرتونية

الرتتي

ي

%

احلاسو اعمول
احلاسو املكتيب
اهلاتف اعمول
اجملموم
كا423 : 2ر393

ةرجة احلر ة 2 :

املعنو ة 000:ر 0ةالة

م نتائ اادول ( ) تبن أن أةل عينة الدراسة بنسبة (8ر ) % 89ف لون التعرض
للصفف اإللكرتونية م خالل اهلواتف اعمولة ليتا ما نسبته (9ر ) % 6ف لون
التعرض للصفف اإللكرتونية م خالل احلاسو املكتيب ويف املرتبة األخوة جاع
احلاسو اعمول بنسبة (3ر.) % 3
وتع ى تلا النتيجة سا انتشار اهلواتف الذكية وانتشار شبكات االنرتن اهلوائية واأللياف
الصوتية يا سِّر على اامتور االطالم على الصفف اإللكرتونية يف أي وق وأي
مكان.
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ثانيا  /الصفف اإللكرتونية وامل امن املف لة لدى اامتور السعوةي
لإلجابة على السأال الثاني مت استددام بعد مقا يا اإلحصاع الوصفي والي متثل يف
التكرارات والنس املأو ة واختبار مرب كاي حي كان مسموح للمستجي أن خيتار
أكثر م سجابة يف العبارة الواحدة فتم التعو د ع كل تكرار بنقطة.
جدول رقم ( ) :وضي الصفيفة اإللكرتونية املف لة لدى عينة الدراسة
الصفيفة اإللكرتونية املف لة

الرتتي

النقا

%

عكاظ
املد نة
الر اض
الوط
اا رة
مكة
اليوم
البالة
الر اضي
الر اضية
سب
الوئام
عاجل اإللكرتونية
احلياة
االقتصاة ة
الشرق األوس
جمموم النقا

م نتائ اادول ( ) ت ي أن صفيفة سب اإللكرتونية احتل املرتبة األوا بنسبة
(3ر )% 26ليتا صيففة عكاظ يف املرتبة الثانية بنسبة ( 8ر ) % 12ويف املرتبة الثالثة عاجل
اإللكرتونية بنسبة (7ر .)% 12وم املالحظ أن هناي فرق أكثر م ال عف بن نسبة
ماحصل عليه صفيفة سب م نقا مقارنة بالصفف اللي تليتا يف الرتتي كما أنتا
حصل على نسبة موافقة ( )207م س الي ( ) 274عدة املستجيبن بنسبة ( 4ر)% 75

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

وتع و الباحثة ذلا سا حداثة صفيفة سب الي أنش عام 2007م ومواكبتتا التطورات
التكنولوجية وحتد أخبارها باستمرار ة والسرعة يف نشر تطورات األحداث .وتأتي يف
املرتبة الساةسة عشر واألخوة أقدم صفيفة سعوة ة وهي صفيفة البالة حي حصل على
نسبة ( 0ر) % 2
و ملعرفة أسبا تف يل صفيفة الكرتونية ما مت طرح السأال التالي :ما أسهبا تف هيلا
لتلا الصهفيفة مت حسها التكهرارات والنسه املأو هة واملتوسه احلسهابي واالحنهراف
املعياري موضي باادول التالي:
جدول رقم ( ) :وضي سب تف يل تلا الصفيفة
م

ةرجة املوافقة
األسبا

1

تقدم كافة املوضوعات الي تتم.،

2

سرعتتا يف مواكبة األخبار.

3

متابعة كتِّابي املف لن

4

أث باملعلومات الي تت منتا..

كبوة

سا
حد ما

ال

املتوس
احلسابي

االحنراف
املعياري

الوزن
النسيب

الرتتي

ي
%
ي
%
ي
%
ي
%

م معطيات اادول الساب ت ي أن عينة الدراسة موافقون بدرجة كهبوة علهى أن سهرعة
الصفيفة اإللكرتونية يف مواكبة األخبار مه أههم أسهبا تف هيل الصهفيفة اإللكرتونيهة
لد تم حي حصل السهب رقهم ( )2وههو (سهرعتتا يف مواكبهة االخبهار) علهى املرتبهة األوا
مبتوس حسابي (6ر )2ليتا يف املرتبة الثانية السب رقم ( )1وهو (تقدم كافة املوضهوعات
الي تتم )،مبتوس حسابي (23ر )2ويف املرتبة الثالثة السب رقم ( )4وهو (أث باملعلومات
الهههي تت هههمنتا) مبتوسه ه حسهههابي (21ر )2ويف املرتبهههة الرابعهههة واألخهههوة (متابعهههة كتهههابي
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املف لن) مبتوس حسابي (64ر ) 1وتعه و الباحثهة ذلها سا حاجهة القهراع ملعرفهة األحهداث
املتالحقة واملتسارعة الي حتدث يف كل حلظة حول العام أما ع تهدني متابعهة الكتها
املف لن وذلا قد رج على ظتور كتَّا جدة أو ألن الكات نفسه قد كت يف أكثر
م صفيفة كما اجته بعد هأالع الكتها للتهدو والتغر هد عه صهففاتتم الشدصهية
على شبكات التواصل االجتماعي يا ستل على متابعيه متابعته ةون الرجوم للصفيفة.
وملعرفة أكثر املوضوعات وامل ا من املف لة لدى عينة الدراسهة مت حسها التكهرارات
والنس املأو ة واملتوس احلسابي واالحنراف املعياري.
جدول رقم ( ) :وضي أكثر املوضوعات املف لة
ةرجة املوافقة
م

األسبا

1

املوضوعات السياسية.

2

املوضوعات الر اضية.

3

املوضوعات األةبية.

4

املوضوعات العلمية.

5

املوضوعات الفنية.

6

املوضوعات الصفية.

7

املوضوعات الد نية.

8

موضوعات املرأة

كبوة
ي
%
ي
%
ي
%
ي
%
ي
%
ي
%
ي
%
ي

سا
حد ما

ال

املتوس
احلسابي

االحنراف
املعياري

الوزن
النسيب

الرتتي

االستجابة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة
متوسطة

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

ةرجة املوافقة
األسبا

م

واألسرة.
9

ق ا ا األطفال.

10

ق ا ا الشبا .

11

ق ا ا اارائم
واحلواةث.

12

موضوعات التقنية
والتكنولوجيا.

13

الكار كاتو
والصور.

14

الوسائ املتعدةة
(فيد و وصور
متفركة).

15

االطالم على كل
املوضوعات بنس
متفاوتة.

كبوة

سا
حد ما

ال

املتوس
احلسابي

االحنراف
املعياري

الوزن
النسيب

الرتتي

االستجابة

%
ي

متوسطة

%
ي

متوسطة

%
ي
%

(مكرر)

ي

متوسطة

متوسطة

%
ي

متوسطة

%
ي

متوسطة

%
ي
%

(مكرر)

متوسطة

ت ي م جدول ( ) أن قيم املتوسطات احلسابية للعبارات الي تقيا مدى استجابة أفراة
العينة تراوح م (31ر )2سا (72ر )1والي تق يف الثل األوس م استجابات أفراة
العينة وفيما لي وصفٌ الستجابات أفراة عينة الدراسة على عبارات اجملال الثال والي
تقيا أهم املوضوعات الي ف لتا عينة الدراسة حي جاعت أكثر مخا موضوعات
تف يلًا لد تم كالتالي :جاع يف املرتبة األوا :املوضوعات الصفية مبتوس حسابي
(31ر )2ويف املرتبة الثانية :املوضوعات الد نية مبتوس حسابي (26ر )2ويف املرتبة الثالثة:
موضوعات التقنية والتكنولوجيا مبتوس حسابي (22ر )2ويف املرتبة الرابعة :املوضوعات
العلمية مبتوس حسابي (19ر )2ويف املرتبة اةامسة :ق ا ا الشبا مبتوس حسابي
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(15ر )2أما ع أقل املوضوعات اهتمامًا يف الصفف اإللكرتونية بالنسبة للجمتور
السعوةي جاعت كالتالي املرتبة القبل األخوة :املوضوعات األةبية مبتوس حسابي
(76ر )1وجاع يف املرتبة األخوة :املوضوعات الر اضية مبتوس حسابي (72ر)1
وتع و الباحثة اهتمام اامتور باملوضوعات الصفية واملوضوعات الد نية واملوضوعات
التكنولوجية يف الصفف اإللكرتونية وقلة االهتمام باملوضوعات الر اضية نظرًا
النتشار الصففات الر اضية لألند ة على شبكات التواصل االجتماعي وتف يل البعد
متابعة تلا األخبار م خالل شاشات التلفاز مقارنة حباجة اامتور لالطالم على
املوضوعات الصفية الي قلة وجوة براجمتا يف القنوات الف ائية وقلة تواجدها على
شبكات التواصل االجتماعي.
ثالثًا  /ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية
لإلجابة على السأال الثال مت استددام بعد مقا يا اإلحصهاع الوصهفي والهي متثله
يف املتوسهههطات احلسهههابية واالحنرافهههات املعيار هههة والرتتيه ه لكهههل عنصه هرٍ مهه عناصهههر
الدواف وقد مت احلصول على النتائ التالية:
جدول رقم (

) :وضي استجابات أفراة عينة الدراسة ع ةواف التعرض للصفف
اإللكرتونية

العنصر/الدرجة الكلية:

املتوس احلسابي

االحنراف املعياري

ةرجة االستجابة

العنصر األول :الدواف النفعية.

عالية

العنصر الثاني :الدواف الطقوسية

متوسطة

الرتتي

ههد أن الههدواف
الحههظ مهه جههدول ( ) وبههالنظر سا املتوسههطات احلسههابية للههدواف
النفعية احتل الرتتي األول م حي ةواف تعهرض عينهة الدراسهة للصهفف اإللكرتونيهة
مبتوس حسابي (5ر )2واحنراف معياري (755ر )0وبدرجة استجابة عاليهة ويف الرتتيه
الثاني :كان الهدواف الطقوسهية مبتوسه حسهابي (0ر )2واحنهراف معيهاري (671ر)0
وبدرجة استجابة متوسطة.
وقههدم الباحثههة يف ااه ع التههالي نتههائ العبههارات الههي تقههيا ةوافه تعههرض عينههة الدراسههة
للصفف اإللكرتونية (الدواف النفعية – الدواف الطقوسية):

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

جدول رقم (

) :وضي استجابات أفراة عينة الدراسة ع الدواف التعرض للصفف
اإللكرتونية (الدواف النفعية).

4

االنفتاح على العام

5

للتعرف على االحداث
والفعاليات املتوقعة

6

تعطي ،جماال ملناقشة
مواضي خمتلفة م
زمالئي يف ااامعة او
العمل او م االهل

7

تغ ،ع مشاهدة
القنوات الف ائية

8

املشاركة واحلوار م
االخر

9

وسيلة تسو قية ملدتلف
السل واةدمات

10

لالطالم على ثقافات
جد دة

%
ي
%
ي
%
ي
%

املتوس احلسابي

3

اكتسا متارات
جد دة

ي

االحنراف املعياري

2

الوصول سا كم كبو
م املعلومات

%

الوزن النسيب

1

فتم الواق واألحداث
ااار ة

ي

الرت ت

م

الداواف النفعية

مواف

حما د

معارض

االستجابة

ةرجة املوافقة

عالية

عالية

متوسطة

متوسطة

عالية

ي
%
ي
%
ي
%
ي
%
ي
%

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة
متوسطة
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املتوس احلسابي

13

لالطالم على أحدث
األخبار واملستجدات
العاملية

االحنراف املعياري

12

معرفة االخبار اعلية
وأخبار املواطنن

الوزن النسيب

11

الستكمال املعلومات
والتفاصيل واةلفيات
ع األحداث املتمة

الرت ت

م

الداواف النفعية

مواف

حما د

معارض

ي

عالية

%
ي

عالية

%
ي

عالية

%
اإل

االستجابة

ةرجة املوافقة

عالية

الي

الحظ م جدول ( ) أن قيم املتوسطات احلسابية للعبارات الي تقيا مدى استجابة
أفراة العينة ع ةواف التعرض للصفف اإللكرتونية تراوح م (73ر )2سا (10ر )2والي
تق يف الثل األعلى م استجابات أفراة العينة وفيما لي وصفٌ الستجابات أفراة عينة
الدراسة على عبارات اجملال الذي قيا ةواف عينة الدراسة للتعرض سا الصفف
اإللكرتونية (الدواف النفعية) :
ةواف حصل على ةرجة عالية:
تشو نتائ جدول ( ) أن هناي سهتة ةوافه حصهل علهى ةرجهة اسهتجابة عاليهة مه أفهراة
عينة الدراسة وكان النتائ كالتالي:
حصههل الهههداف رقهههم (( )12معرفهههة األخبهههار اعليههة وأخبهههار املهههواطنن) مبتوسهه حسهههابي
(73ر )2وتشههو النتيجههة أن اةل ه اامتههور تجههه السههتددام الصههفف اإللكرتونيههة ملعرفههة
األخبار يف أي وق وأي مكان نظرًا لتوفر االنرتن واهلواتف الذكية النقالة
ةواف حصل على ةرجة متوسطة:
وتشههو نتههائ جههدول (
وكان كالتالي:

) أن هنههاي سههبعة ةواف ه

حصههل علههى ةرجههة اسههتجابة متوسههطة

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

يف املرتبههة السههابعة حصههل الههداف رقههم ( )4وهههو( :االنفتههاح علههى العههام) مبتوس ه حسههابي
(47ر )2ويف املرتبة الثامنة حصل الداف رقم ( )10وهو( :االطالم على ثقافات جد دة) على
متوس حسابي (39ر )2وترج الباحثة تلا النتيجهة سا الهوعي الثقهايف الهذي ميهر بهه عينهة
الدراسة يف اآلونة األخوة والقف ة احل ار ة الي تشاهدها اململكة العربية السعوة ة.
جدول رقم (

) :وضي استجابات أفراة عينة الدراسة ع الدواف التعرض للصفف
اإللكرتونية
(الدواف الطقوسية).

17

أسوة بأصفابي.

املتوس احلسابي

16

بداف الف ول

االحنراف املعياري

15

حبكم العاةة وستولة
الوصول سليتا م خالل
األجت ة اإللكرتونية

الوزن النسيب

14

بداف التدلص م امللل

الرت ت

م

الداواف الطقوسية

مواف

حما د

معارض

ي

االستجابة

ةرجة املوافقة

متوسطة

%
ي

عالية

%
ي

متوسطة

%
ي

متوسطة

%
اإل

الي

متوسطة

الحظ م جدول ( ) أن قيم املتوسطات احلسابية للعبارات الي تقيا مدى استجابة
أفراة العينة ع ةواف التعرض للصفف اإللكرتونية (الدواف الطقوسية) تراوح م
(53ر )2سا (51ر )1والي تق يف الثل املتوس م استجابات أفراة العينة وفيما لي
وصفٌ الستجابات أفراة عينة الدراسة على عبارات اجملال الذي قيا ةواف عينة الدراسة
للتعرض سا الصفف اإللكرتونية (الدواف الطقوسية)
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ةواف حصل على ةرجة عالية:
تشو نتائ جدول ( ) أن هنهاي ةافه واحهد حصهل علهى ةرجهة اسهتجابة عاليهة مه أفهراة
عينة الدراسة وهو الداف رقم (( )15حبكم العاةة وستولة الوصول سليتا م خالل األجته ة
اإللكرتونية) وتشو تلا النتيجة سا ما مت ذكهر سها قًا بهأن الصهفف اإللكرتونيهة أصهبي
م الستول احلصول عليتا يف أي وق وأي مكان نظرًا لتهوفر االنرتنه واهلواتهف الذكيهة
النقالة
ةواف حصل على ةرجة متوسطة:
وتشههو نتههائ جههدول ( ) أن هنههاي ثالثههة واف ه حصههل علههى ةرجههة اسههتجابة متوسههطة
وكان كالتالي:
يف املرتبة الثانية حصل الداف رقم ( )14وهو( :بداف التدلص م امللهل) مبتوسه حسهابي
(03ر )2ويف املرتبههة الثالثههة حصههل الههداف رقههم ( )16وهههو ( :بههداف الف ههول) علههى متوس ه
حسهههابي (94ر )1ويف املرتبهههة األخهههوة حصهههل الهههداف رقهههم ( )17وههههو( :أسهههوة بأصهههفابي)
مبتوس ه حسههابي (51ر )1وتشههو تلهها النتههائ أن الههدواف الطقوسههية م تعههد بههذات قيمههة
كبوة لدى عينة الدراسة عند التعرض للصفف اإللكرتونية وقد رج ذلا تسارم وتهوة
احلياة والتطورات املتالحقة وت احم األحداث يف اآلونة األخوة.
رابعًا  /االشباعات املتفققة م استددام اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية
لإلجابة على السأال الراب مت استددام بعهد مقها يا اإلحصهاع الوصهفي والهي متثله
يف املتوسهههطات احلسهههابية واالحنرافهههات املعيار هههة والرتتيه ه لكهههل عنصه هرٍ مهه عناصهههر
الدواف وقد مت احلصول على النتائ التالية:
جدول رقم (

) :وضي استجابات أفراة عينة الدراسة ع االشباعات املتفققة م
استددام الصفف اإللكرتونية

العنصر

املتوس احلسابي

االحنراف املعياري

ةرجة االستجابة

اشباعات معرفية

عالية

سشباعات املشاركة يف الرأي

متوسطة

اشباعات التفاعل االجتماعي

متوسطة

اشباعات التسلية

متوسطة

الرتتي

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

د أن االشهباعات
الحظ م جدول ( ) وبالنظر سا املتوسطات احلسابية لالشباعات
النفعيهههة احتلهه املرتبهههة األوا مهه حيهه االشهههباعات املتفققهههة مهه تعهههرض عينهههة الدراسهههة
للصهههفف اإللكرتونيهههة مبتوسهه حسهههابي (6ر )2واحنهههراف معيهههاري (508ر )0وبدرجهههة
استجابة عاليهة وتقهد ترجه تلها النتيجهة سا الهوعي اامهاهوي للمعرفهة يف ظ0000000ل
التطههور املعههريف الههذي شههتد العههام كلههه يف اآلونههة األخههوة أمهها املرتبههة الثانيههة :كان ه
اشهههباعات املشهههاركة يف الهههرأي مبتوسههه حسهههابي (3ر )2وبدرجهههة اسهههتجابة متوسهههطة
واحنراف معياري (713ر )0وبدرجة استجابة متوسطة وبدرجهة اسهتجابة عاليهة ويف املرتبهة
الثالثة جاعت اشباعات التسلية مبتوس حسهابي (2ر )2واحنهراف معيهاري ( 724ر )0وبدرجهة
اسهههتجابة متوسهههطة ويف املرتبهههة الرابعهههة واألخهههوة جهههاعت اشهههباعات التفاعهههل االجتمهههاعي
مبتوس حسابي ( )2واحنراف معياري (724ر )0بدرجة استجابة متوسطة
جدول رقم (

3

ترف م املستوى الثقايف
لديِّ

4

تساعدني يف تكو
آراع وحتليالت ع
الق ا ا واألحداث الي
جتري حولي

5

ليب رةبي يف االطالم
ومتابعة ااد د

6

تساعدني على فتم
الواق واحلياة اعيطة
بي.

املتوس
احلسابي

2

اكتسا متارات جد دة

االحنراف
املعياري

1

التعرف على األخبار
واألحداث ااد دة
واملتوقعة

الوزن
النسيب

اشباعات نفعية

مواف

حما د

معارض

الرت ت

ةرجة املوافقة

ي

عالية

%
ي

متوسطة

%
ي

عالية

%
ي

عالية

%
ي

عالية

%
ي

عالية

%
اإل

االستجابة

م

) :وضي استجابات أفراة عينة الدراسة ع االشباعات املتفققة م
الصفف اإللكرتونية (اشباعات نفعية).

الي

عالية
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الحظ م جدول ( ) أن قيم املتوسطات احلسابية للعبارات الي تقيا مدى استجابة
أفراة العينة ع االشباعات النفعية املتفققة م التعرض للصفف اإللكرتونية تراوح م
(72ر )2سا (39ر ) 2والي تق يف الثل األعلى م استجابات أفراة العينة وفيما لي وصفٌ
الستجابات أفراة عينة الدراسة على عبارات اجملال الذي قيا االشباعات النفعية املتفققة
م تعرض عينة الدراسة للصفف اإللكرتونية:
اشباعات حصل على ةرجة استجابة عالية:
تشو نتائ جهدول ( ) أن هنهاي مخسهة اشهباعات حصهل علهى ةرجهة اسهتجابة عاليهة مه
استجابات أفراة عينة الدراسة وكان النتائ كالتالي:
حصل االشبام رقم ( )5وهو ( :ليب رةبي يف االطالم واملتابعة) على املرتبة األوا مبتوس
حسههههابي (72ر ) 2وتشههههو تلهههها النتيجههههة أن أةلهه ه اامتههههور تجههههه السههههتددام الصههههفف
اإللكرتونيهة ألنتها تلهيب رةبهتتم يف االطهالم ومتابعههة ااد هد وههذا تفه مه الهداف الههذي
ةفعتههم السهههتددام الصهههفف اإللكرتونيهههة وههههو الرةبهههة يف االطهههالم علهههى األخبهههار ومتابعهههة
ااد د.
اشباعات حصل على ةرجة اسهتجابة متوسهطة :شهو ااهدول رقهم ( ) أن هنهاي اشهبام
واحههد حصههل علههى ةرجههة اسههتجابة متوسههطة وهههو االشههبام رقههم (( :)2اكتسهها متههارات
جد دة) مبتوس حسابي (38ر.)2

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

جدول رقم ( ) :بوضي استجابات أفراة عينة الدراسة ع االشباعات املتفققة م
الصفف اإللكرتونية (اشباعات املشاركة يف الرأي).

10

أثبت وجوةي أمام
أصدقائي.

املتوس احلسابي

9

ع زت ثقي بنفسي
بشكل أك .

االحنراف املعياري

8

جعلت ،أع ع
ارائي حبر ة.

الوزن النسيب

7

ع زت ارائي م
خالل مناقشاتي
م االخر .

مواف

حما د

معارض

الرت ت

اشباعات املشاركة
بالرأي
ي

متوسطة

%
ي

متوسطة

%
ي

متوسطة

%
ي

متوسطة

%
اإل

االستجابة

م

ةرجة املوافقة

الي

متوسطة

الحظ م جدول ( ) أن قيم املتوسطات احلسابية للعبارات الي تقيا مدى استجابة
أفراة العينة ع االشباعات املتفققة م التعرض للصفف اإللكرتونية (اشباعات
املشاركة يف الرأي) تراوح م (43ر )2سا (96ر )1والي تق يف الثل األوس م
استجابات أفراة العينة وفيما لي وصفٌ الستجابات أفراة عينة الدراسة على عبارات
اجملال الذي قيا االشباعات املتفققة م التعرض للصفف اإللكرتونية (اشباعات
املشاركة يف الرأي) :تشو نتائ جدول ( ) أن ي اشباعات املشاركة يف الرأي
حصل على ةرجة استجابة متوسطة حي حصل االشبام رقم (( :)7ع زت آرائي م
خالل مناقشاتي م اآلخر ) على املرتبة األوا مبتوس حسابي (43ر )2ويف املرتبة
الثانية االشبام رقم (( :)8جعلت ،أع ع آرائي حبر ة) مبتوس حسابي (22ر )2ويف
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املرتبة الثالثة االشبام رقم (( :)9ع زت ثقي بنفسي بشكل أك ) مبتوس حسابي
(18ر )2ويف املرتبة الرابعة جاع االشبام رقم (( :)10أثبت وجوةي أمام أصدقائي) مبتوس
حسابي (96ر)1
جدول رقم ( ) :وضي استجابات أفراة عينة الدراسة ع االشباعات املتفققة م
الصفف االلكرتوني (اشباعات التفاعل االجتماعي).
املتوس

احلسابي

13

االحنراف
املعياري

12

ساعدت ،على
تكو أصدقاع
جدة.
ستل لي التواصل
وجعلت ،اجتماعيا
أكثر.
تتيي لي فرصة
النقاش م االخر .

مواف

حما د

معارض

النسيب

11

اشباعات التفاعل
االجتماعي

الوزن

م

ةرجة املوافقة

الرت ت

ي

متوسطة

%
ي

متوسطة

%
ي

متوسطة

%
اإل

االستجابة

الي

متوسطة

الحظ م جدول ( ) أن قيم املتوسطات احلسابية للعبارات الي تقيا مدى استجابة
أفراة العينة ع االشباعات املتفققة م التعرض للصفف اإللكرتونية (اشباعات التفاعل
االجتماعي) تراوح م (29ر )2سا (83ر )1والي تق يف الثل األوس م استجابات
أفراة العينة وفيما لي وصفٌ الستجابات أفراة عينة الدراسة على عبارات اجملال الذي
قيا االشباعات املتفققة م التعرض للصفف اإللكرتونية (اشباعات التفاعل
االجتماعي):
تشو نتائ جدول ( ) أن ي اشباعات التفاعل االجتماعي حصل على ةرجهة اسهتجابة
متوسطة حي حصل االشبام رقم (( : )13تتيي لي فرصة النقاش م اآلخر ) على املرتبة
األوا مبتوس حسابي (29ر .)2ويف املرتبة الثانيهة االشهبام رقهم (( :)12سهتل لهي التواصهل
وجعلت ،اجتماعيا أكثر) مبتوس حسابي (03ر )2ويف املرتبة الثالثة واألخوة االشهبام رقهم
(( :)11ساعدت ،على تكو أصدقاع جدة ).مبتوس حسابي (83ر.)1

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

جدول رقم (

15

اهلرو م مشاكل
احلياة اليومية
وضغو العمل.

16

التدلص م الشعور
بالوحدة.

17

تشب لدي الف ول
مبعرفة امل د ع
القصص واألحداث.

املتوس
احلسابي

14

ق اع وق الفراغ.

االحنراف
املعياري

اشباعات التسلية

مواف

حما د

معارض

الوزن
النسيب

ةرجة املوافقة

الرت ت

م

) :وضي استجابات أفراة عينة الدراسة ع االشباعات املتفققة م
الصفف اإللكرتونية (اشباعات التسلية).

ي

متوسطة

%
ي

متوسطة

%
ي

متوسطة

%
ي

متوسطة

%
اإل

االستجابة

الي

متوسطة

الحظ م جدول ( ) أن قيم املتوسطات احلسابية للعبارات الي تقيا مدى استجابة
أفراة العينة ع االشباعات املتفققة م التعرض للصفف اإللكرتونية (اشباعات التسلية)
تراوح م (42ر )2سا (94ر )1والي تق يف الثل األوس م استجابات أفراة العينة
وفيما لي وصفٌ الستجابات أفراة عينة الدراسة على عبارات اجملال الذي قيا
االشباعات املتفققة م التعرض للصفف اإللكرتونية (اشباعات التسلية) :تشو نتائ
جدول ( ) أن ي العبارات حصل على ةرجة استجابة متوسطة حي حصل االشبام
رقم ( ) 17وهي (تشب لدي الف ول مبعرفة امل د ع القصص واألحداث) على املرتبة
األوا مبتوس حسابي (42ر .)2ويف املرتبة الثانية العبارة رقم ( )14وهي( :ق اع وق
الفراغ ).مبتوس حسابي (36ر )2ويف املرتبة الثالثة العبارة رقم ( )16وهي( :التدلص م

309

310

الشعور بالوحدة ).مبتوس حسابي (99ر )1ويف املرتبة الرابعة جاعت العبارة رقم ( )15وهي:
(اهلرو م مشاكل احلياة اليومية وضغو العمل ).مبتوس حسابي (94ر)1
خامسًا  /عرض النتائ املتعلقة بفرضيات الدراسة:
الفرضية األوا :توجد عالقة ا رتباطية ذات ةاللة سحصهائية عنهد مسهتوى ةاللهة (05ر)α≥0
بن ةرجة ةواف تعهرض اامتهور السهعوةي للصهفافة اإللكرتونيهة واالشهباعات املتفققهة
منتا.
للتفق مه فرضهية األوا مت اسهتددام معامهل ارتبها بوسهون حلسها العالقهة االرتباطيهة
بن ةرجة الدواف وةرجهة االشهباعات سهواع علهى مسهتوى اجملهاالت أو الدرجهة الكليهة
وكان النتائ كالتالي:
جدول رقم (

) :معامالت ارتبا بوسون بن ةرجة الدواف وةرجة االشباعات
(ن=.)274
الدواف

املتغوات

االشباعات

ةواف نفعية

ةواف طقوسية

الدرجة الكلية

االشباعات النفعية

73ر0

58ر0

70ر0

اشباعات املشاركة يف الرأي

84ر0

73ر0

83ر0

اشباعات التفاعل االجتماعي

80ر0

56ر0

72ر0

اشباعات التسلية

72ر0

55ر0

69ر0

الدرجة الكلية

85ر0

74ر0

79ر0

تشههو نتههائ جههدول ( ) سا وجههوة عالقههة ارتباطيههة ذات ةاللههة سحصههائية عنههد مسههتوى
ةاللههة (05ر )α≤0بههن ةرجههة الههدواف وةرجههة االشههباعات سههواع علههى مسههتوى اجملههاالت؛
وكان على النفو التالي :توجد عالقهة ارتباطيهة موجبهة ذات ةاللهة سحصهائية عنهد مسهتوى
ةاللة (05ر ) 0بن ةرجة يارسة ةوافه تعهرض عينهة الدراسهة للصهفافة اإللكرتونيهة وةرجهة
االشهههباعات املتفققهههة منتههها وبلغه ه قيمهههة معامهههل االرتبههها مهه الهههدواف النفعيهههة (73ر)0

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

والدواف الطقوسهية (58ر ) 0وههذ النتهائ تشهو سا اشهبام الصهفافة اإللكرتونيهة لهدواف
التعهرض للفصهف اإللكرتونيهة .وبالتهالي قبهول الفرضهية بوجهوة عالقهة ارتباطيهة ذات ةاللهة
سحصائية عند مستوى ةاللة (05ر )α≤0بن ةرجة الدواف وةرجة االشباعات.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات ةاللة هل توجد فروق ذات ةاللة سحصائية عند مستوى
ةاللة (05ر )α≥0بن متوسطات استجابات أفراة جمتم الدراسة يف ةرجة ةواف التعرض
للصفف اإللكرتونية تع ى ملتغوات( :النوم  -العمر)؟
 . 2املقارنة حس النوم:
للمقارنة بن ةرجة استجابات أفراة عينة الدراسة ع ةواف التعهرض للصهفف اإللكرتونيهة
تعه ه ى ملهههتغو النهههوم؛ مت اسهههتدرا املتوسهههطات احلسهههابية واالحنرافهههات املعيار هههة كمههها مت
استددام اختبار (ت) لعينتن مستقلتن واادول (

) بن ذلا.

جدول (

) نتائ اختبار (ت) للفروق بن متوسطات ةرجات الذكور واالناث ةواف
التعرض للصفف اإللكرتونية

البعد

قيمة اختبار(ت) القيمة االحتمالية

الدواف النفعية

الدواف الطقوسية

النوم العينة املتوس احلسابي
ذكر

االحنراف املعياري

001ر0

أنثى
ذكر

001ر0

أنثى

تبن م جدول ( ) عدم وجوة فروق ذات ةاللة ههل توجهد فهروق ذات ةاللهة سحصهائية عنهد
مسههتوى ةاللههة (05ر )α≥0بههن متوسههطات اسههتجابات أفههراة عينههة الدراسههة يف ةرجههة ةواف ه
التعههرض للصههفف اإللكرتونيههة تع ه ى ملههتغو النههوم حي ه جههاعت جههاعت قههيم (ت) مهها بههن
(621ر781- 0ر )0وهي فروق ةو ةالة سحصائيًا ألنتا أك م (05ر.)0
 . 2املقارنة حس العمر:
للمقارنة بن ةرجة استجابات أفراة عينة الدراسة ع ةواف التعهرض للصهفف اإللكرتونيهة
تعه ه ى ملهههتغو العمهههر؛ مت اسهههتدرا املتوسهههطات احلسهههابية واالحنرافهههات املعيار هههة كمههها مت
استددام اختبار (ت) واادول (

) بن ذلا.
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جدول (
البعد

) نتائ اختبار (ت) للفروق بن متوسطات ةرجات العمر يف ةواف التعرض
للصفف اإللكرتونية
النوم

العينة

املتوس
احلسابي

االحنراف املعياري

قيمة
اختبار(ت)

القيمة
االحتمالية

م  ١٨اا ٣٠
الدواف النفعية

م  ٣١اا 40
فأكثر

001ر0

م  ٤١فأكثر
م  ١٨اا ٣٠
الدواف الطقوسية

م  ٣١اا 40
فأكثر

001ر0

م  ٤١فأكثر

تبن م جدول ( ) عدم وجوة فروق ذات ةاللة هل توجد فهروق ذات ةاللهة سحصهائية عنهد
مسههتوى ةاللههة (05ر )α≥0بههن متوسههطات اسههتجابات أفههراة عينههة الدراسههة يف ةرجههة ةواف ه
التعههرض للصههفف اإللكرتونيههة تعه ى ملههتغو العمههر حيه جههاعت جههاعت قههيم (ت) مهها بههن
(621ر924- 1ر )0وهي فروق ةو ةالة سحصائيًا ألنتا أك م (05ر.)0
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات ةاللة هل توجد فروق ذات ةاللة سحصائية عند مستوى
ةاللهة (05ر )α≥0بههن متوسههطات اسههتجابات أفههراة جمتمه الدراسههة يف ةرجههة االشههباعات
املتفققة م التعرض للصفف اإللكرتونية تع ى ملتغوات( :النوم  -العمر)؟
 . 1املقارنة حس النوم:
للمقارنههة بههن ةرجههة اسههتجابات أفههراة عينههة الدراسههة ع ه االشههباعات املتفققههة مه التعههرض
للصههفف اإللكرتونيههة تع ه ى ملههتغو النههوم؛ مت اسههتدرا املتوسههطات احلسههابية واالحنرافههات
املعيار ة كما مت استددام اختبار (ت) لعينتن مستقلتن واادول (

) بن ذلا.

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

جدول (

) نتائ اختبار (ت) للفروق بن متوسطات ةرجات الذكور واالناث يف
االشباعات املتفققة م التعرض للصفف اإللكرتونية

البعد
االشباعات النفعية
اشباعات املشاركة يف
الرأي

النوم العينة املتوس احلسابي االحنراف املعياري قيمة اختبار(ت) القيمة االحتمالية
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر

اشباعات التفاعل االجتماعي أنثى
اشباعات التسلية

ذكر
أنثى

001ر0

001ر0

001ر0
001ر0

تبن م جدول ( ) عدم وجوة فروق ذات ةاللة ههل توجهد فهروق ذات ةاللهة سحصهائية عنهد
مستوى ةاللة (05ر )α≥0بن متوسطات استجابات أفراة عينة الدراسة يف ةرجة االشباعات
املتفققة م التعهرض للصهفف اإللكرتونيهة تعه ى ملهتغو النهوم حيه جهاعت جهاعت قهيم
(ت) ما بن (547ر874- 0ر )0وهي فروق ةو ةالة سحصائيًا ألنتا أك م (05ر.)0
 . 2املقارنة حس العمر :للمقارنة بن ةرجة استجابات أفراة عينة الدراسة عه االشهباعات
املتفققههة م ه التعههرض للصههفف اإللكرتونيههة تع ه ى ملههتغو العمههر؛ مت اسههتدرا املتوسههطات
احلسابية واالحنرافات املعيار ة كما مت استددام اختبار (ت) واادول (

) بن ذلا.
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جدول (

البعد

) نتائ اختبار (ت) للفروق بن متوسطات ةرجات العمر يف االشباعات
املتفققة م التعرض للصفف اإللكرتونية
النوم

العينة

املتوس
احلسابي

االحنراف املعياري

قيمة
اختبار(ت)

القيمة
االحتمالية

م  ١٨اا ٣٠
االشباعات النفعية

م  ٣١اا 40
فأكثر
م  ٤١فأكثر

001ر0

م  ١٨اا ٣٠
اشباعات املشاركة
بالرأي

اشباعات التفاعل
االجتماعي

م  ٣١اا 40
فأكثر
فأكثر
م ٤١

001ر0

م  ١٨اا ٣٠

001ر0

م  ٣١اا 40
فأكثر
فأكثر
م ٤١
م  ١٨اا ٣٠

اشباعات التسلية

001ر0

م  ٣١اا 40
فأكثر
م  ٤١فأكثر

تبن م جدول ( ) عدم وجوة فروق ذات ةاللة هل توجد فهروق ذات ةاللهة سحصهائية عنهد
مستوى ةاللة (05ر )α≥0بن متوسطات استجابات أفراة عينة الدراسة يف ةرجة االشباعات
املتفققة م التعهرض للصهفف اإللكرتونيهة تعه ى ملهتغو العمهر حيه جهاعت جهاعت قهيم
(ت) ما بن (254ر747- 1ر )0وهي فروق ةو ةالة سحصهائيًا ألنتها أكه مه (05ر .)0يها
سب تم قبهول الفرضهية وذلها لعهدم وجهوة فهروق ذات ةاللهة سحصهائية فهروق ذات ةاللهة ههل
توجههد فههروق ذات ةاللههة سحصههائية عنههد مسههتوى ةاللههة (05ر )α≥0بههن متوسههطات اسههتجابات
أفههراة جمتم ه الدراسههة يف ةرجههة ةواف ه التعههرض للصههفف اإللكرتونيههة تع ه ى ملههتغوات:
(النوم  -العمر).
الفرضههية الرابعههة :توجههد عالقههة ارتباطيههة ذات ةاللههة احصههائية بههن مههدي قههراعة الشههع
السعوةي للصفف اإللكرتونية وبن االشباعات املتفققة م قراعتتا.

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

جدول (

) معامالت ارتبا بوسون بن مدي قراعة الشع السعوةي للصفف
اإللكرتونية وبن االشباعات املتفققة م قراعتتا
مدي قراعة الصفف اإللكرتونية

مدي قراعة الصفف اإللكرتونية

االشباعات املتفققة منتا

معامل ارتبا
بوسون

االشباعات املتفققة منتا

142ر*0

ن = العينة

مستوى املعنو ة

الداللة

019ر0

ةال

274

توضي بيانات اادول الساب وجوة عالقة ارتباطيهة ةالهة احصهائية بهن مهدي قهراعة الشهع
السعوةي للصفف اإللكرتونيهة وبهن االشهباعات املتفققهة مه قراعتتها حيه بلغه قيمهة
معامل بوسون (142ر )*0وهي قيمة ةالة احصائية عند مستوي معنو ة (019ر )0يها عه،
ان االفههراة االكثههر قههراعة للصههفف اإللكرتونيههة هههم االكثههر حصههوالً علههي االشههباعات
املتفققة منتا مقارنة باالفراة االقل قراعة للصفف اإللكرتونية.
ويا سب ت ي الثبوت الكلي للفرض االول الذي نص علي " توجهد عالقهة ارتباطيهة ذات
ةاللههة احصههائية بههن مههدي قههراعة الشههع السههعوةي للصههفف اإللكرتونيههة وبههن االشههباعات
املتفققة م قراعتتا"

315

316

الفرضههية اةامسههة :توجههد عالقههة ذات ةاللههة سحصههائية بههن كثافههة الوق ه الههذي ق ههيه
اامتور السعوةي يف قراعة الصفف اإللكرتونية ملتغوي (العمر النوم).
جدول (

) الفروق بن ةرجات كثافة الوق الذي ق يه عينة الدراسة يف قراعة
الصفف اإللكرتونية واملتغوات الدميغرافية (العمر النوم).

املتغوات

النوم

العدة

الذكور

املتوس

االحنراف
املعياري

مأشرات سحصائية
اختبار ت

احلر ة

مستوى املعنو ة

ت= 873ر1

272

002ر 0ةال

اإلناث
م  ١٨اا ٣٠
العمر

م  ٣١اا ٤٠
م  ٤١فأكثر
اإل

2
224ر 0ةو ةال

ت=484ر1
271

الي

توضي بيانات اادول الساب وجوة فروق ةالة احصائية بن كثافة الوق الذي ق يه
عينة الدراسة يف قراعة الصفف اإللكرتونية حس متغو النوم سذ بلغ قيمة (ت) 873ر1
وهي قيمة ةالة احصائياً عند مستوي معنو ة 002ر 0كما تظتر بيانات اادول نفسة
عدم وجوة فروق ةالة احصائية بن كثافة الوق الذي ق يه عينة الدراسة يف قراعة
الصفف اإللكرتونية وبن املتغوات الدميوجرافية املتصلة بالعمر حي كان قيمة (ف)
484ر 1وهي قيمة ةو ةالة احصائياً .وم هنا ت ي الثبوت اا ئي للفرض الثال الذي
نص علي "توجد عالقة ذات ةاللة سحصائية بن كثافة الوق الذي ق يه عينة الدراسة
يف قراعة الصفف اإللكرتونية واملتغوات الدميغرافية (العمر النوم)

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

الفرضية الساةسة :ال توجد فروق ذات ةاللة سحصائية بن نوعية امل امن املف لة وفقا
ملتغوي (العمر النوم).
جدول (

) الفروق بن ةرجات نوعية امل امن املف لة وفقا ملتغوي (العمر النوم).
العدة

نوعية امل امن

املتوس

االحنراف
املعياري

مأشرات سحصائية
اختبار ت

احلر ة

مستوى املعنو ة

الذكور
النوم

اإلناث

ت = 906ر0
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366ر 0ةو ةال

م  ١٨اا ٣٠
م  ٣١اا ٤٠
العمر

م  ٤١فأكثر
اإل

ف =565ر0
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569ر 0ةو ةال

الي

توضي بيانات اادول الساب عدم وجوة فروق ةالة احصائية بن مقياس نوعية امل امن
املف لة حس متغو النوم سذ بلغ قيمة (ت) 906ر 0وهي قيمة ةو ةالة احصائياً كما
تظتر بيانات اادول نفسة عدم وجوة فروق ةالة احصائية بن مقياس نوعية امل امن
املف لة وبن املتغوات الدميوجرافية املتصلة بالعمر حي كان قيمة (ف) 0565ر 0وهي
قيمة ةو ةالة احصائياً.
وم هنا ت ي الثبوت الكلي للفرض الراب الذي نص علي" ال توجد فروق ذات ةاللة
سحصائية بن مقياس نوعية امل امن املف لة واملتغوات الدميغرافية (العمر النوم)"
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الفرضية السابعة :توجد عالقة ارتباطية ذات ةاللة سحصائية بن أسبا
الصفف الي قرؤها اامتور السعوةي وبن االشباعات املتفققة منتا:
جدول (

تف يل نوعية

) معامالت ارتبا بوسون بن أسبا تف يل نوعية الصفف الي قرؤها عينة
الدراسة وبن االشباعات املتفققة
أسبا تف يل الصفف اإللكرتونية

االشباعات املتفققة منتا

االشباعات املتفققة منتا
ن = العينة

اسبا تف يل الصفف اإللكرتونية
معامل ارتبا بوسون

مستوى املعنو ة

الداللة

350ر**0

000ر0

ةال
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توضي بيانات اادول الساب وجوة عالقة ارتباطية ذات ةاللة سحصائية بن اسبا تف يل
نوعية الصفف الي قرؤها عينة الدراسة وبن االشباعات املتفققة منتا حي بلغ
قيمة معامل بوسون (350ر )**0وهي قيمة ةالة احصائية عند مستوي معنو ة (000ر)0
يا ع ،ان االفراة االكثر تف يال للصفف اإللكرتونية هم االكثر حصوال ً علي
االشباعات املتفققة منتا مقارنة باألفراة األقل تف يال للصفف اإللكرتونية .ويا سب
ت ي الثبوت الكلي للفرض اةاما الذي نص علي " توجد عالقة ارتباطية ذات ةاللة
سحصائية بن اسبا تف يل نوعية الصفف الي قرؤها عينة الدراسة وبن االشباعات
املتفققة منتا"

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "

خاتمة الدراسة :
يف ضوع نتائ الدراسة تقدم الباحثة التوصيات التالية:
 ضرورة تطو ر مواق الصفف اإللكرتونية ل اةة التواصل االجتماعي م
اامتور وتستيل عملية املشاركة يف الرأي.
 تكو فرق صففية يف كل صفيفة ملواكبة األحداث ااار ة املتسارعة حلظة
بلفظة.
 تكو فر سةاري لنشر رواب األخبار على كافة شبكات التواصل
االجتماعي.
 االهتمام جبوةة اعتوى وعرضتا بشكل شي وجذا .
 ز اةة العملية التفاعلية بن الصفيفة واامتور.
 االهتمام باملوضوعات الصفية الي جتذ القرِّاع.
 االستمرار ة واالنتظام يف نشر األخبار الي تطرأ على الساحة.
 االستفاةة م جتربة صفيفة سب ومعرفة أسبا ا ذا القراع هلا.
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املقرتحات:
 سجراع ةراسة مشابتة على مناط أخرى باململكة.
 سجراع برنام تدر يب مقرتح للصففين لتلبية اشباعات اامتور وقياس مدى
فاعلية هذا ال نام .
 سجراع ةراسة ع معوقات الصفافة اإللكرتونية وسبل النتوض بتا.
 وض تصور مقرتح كدراسة استشرافية للنتوض بالصفافة اإللكرتونية يف ضوع
التجار العاملية.

ةواف تعرض اامتور السعوةي للصفف اإللكرتونية واالشباعات املتفققة منتا "
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اجلديد يف إطار نظرية املسؤولية االجتماعية
دراسة ميدانية

ملخص ألطروحة ماجستري
إعداد

أسماء يوسف جالل
إشراف

األستاذ الدكتور مبارك الحازمي  -األستاذة الدكتورة آمال الغزاوي
كلية االتصال واإلعالم -جامعة امللك عبد العزيز
جدة – اململكة العربية السعودية
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املقدمة:

أصبح اإلعالال قالوة رئيةالي يف ةالك المال ا قالا ال والااا و الا الالوو ورسساليأ أرناا الا
واحلفالالاع ع الالب هيبت الالا وقماات الالا و التالالالي أصالالبح قالالوة ًةالالا ةالالا ا اقالالا نالالال وة
العةالمسا واالقتصالاةا نمالا لمعالال ةائمالا ةورا نالباا يف يالاة ااجلالساة وا ماعالات
غض ال ظس عا اوع املةاهم اليت ا وقوا ا وسالقت ا الفمسا وال اجلي .
وقع التطور التم ولالوجي املاللهل الالله هال وا هاللا العصالس جل الو روالاعفا أهميال اإلعالال
ون ست أةوارا مبا طسأ ع الب وسالائ م قالا ةالا ورطالور نالبا قم الم قالا أةا العواالو قالا
امل الالا افالالاجل او أةوارا الت يوا ال وجعالالل نالالل ق تةالالا اإلعالالال قالالا ال ب ال اإلعالقي ال
ااناةميي ال وامل ي ال هالالك ااجالالور تامالالل هالاللا املةالاليولي الالو قالالا ا لالالس عالال اللالالبمات
االجتماعي واإلعال ا واو.
ان قالالا ااب ال عالالا هالاللا ال الالورة قالالا اعالالال جواالالو سالالاهك يف اوا ي ال التواصالالل وس ال ول ربالالاة
املع وقات وااخبار واآلرا عيوا عا أه رقا ال اال أاالم قالو رسرالا ع يالم يف جااالا اخالس اسالا ة
لالسالالت وا جع الالا الالالعس الالال وا الو والفوفالالب واالفساجلالالات والتلالالميي مبصالالواقي
املع وق امل وق ع وسائل اإلعال امل ت ف سوا نااا قومي أ وا ال ااقالس الالله أة
او رالالوهور أخالقيالالات امل ال وجع الالا اللالالعوى رعالالي جلوفالالب اإلعالالال واالافالالالت اإلعالقالالي
واحلسوى اإلعالقي وال س ط لالاوباط اال ةا التلساعات.
وقا هلا امل ط وأت الوو العس ي و ااخص املم م العس ي الةعوةا وجب وة ي قا
أجل جتواو ق ظوقت الا التلالساعي ورطالواس خطط الا وسياسالت ا اإلعالقيال يف تالا االرصالا
عاق ً واإلعال ا واو لمل خاص يال عم الا ع الب الوا التلالساعات وسالا عالض
امل رت ات وان نااا رأخست عا غاها اال أا ا جلو روارنا الوفع.
وقالالا واقالالع قةالاليولي ال ب ال اإلعالقي ال الةالالعوةا رالالأري الوراس ال لت الالي اجتاهالالار ك فالالو
التلساعات اإلعالقي الةعوةا وقو رطبي ك هللا التلساعات.
ورةالالعب البا ال يف هالاللا الوراس ال او التعالالس ع الالب اجتاهالالات ال ب ال اإلعالقي ال الةالالعوةا
وا رائ ك فو رلساعات اإلعال ا واو والعالق ني اجتاه ك فوهالا وقةاليوليت ك يف اطالار
اظساال ال املةالالاليولي االجتماعيال ال والتوصالالالل او ارا ال بال ال وق رت الالالار ك لتفعيالالالل رلالالالساعات
اإلعال ا واو يف اجملتمع قع وفالع ق الرت لتلالساعات أخالقيال لمعالال ا واالو املم مال
العس ي الةعوةا .

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

املبحث األول :املشكلة واألهمية واألهداف

أوال :مشكلة الدراسة:
اعو ربين ال ا ل تلساعات قيهسا ع ب التزاق ك مبةيوليت ك االجتماعي وقو أنوت
العواو قا امليهسات ع ب ذلي ق ل املواصف ال ياسي الوولي ل مةيولي االجتماعي
) (ISO26000وان اإلعال ا واو هو احلساك الله ر و ع يم مجيع اهليئات وان
التلساعات اإلعالقي الةعوةا روجو ع ب استايا جا ت هلا الوراس ل ظس يف ربين
ال ب اإلعالقي الةعوةا لتلساعات اإلعال ا واو.
وع يم رت ص قلم الوراس يف التعس ع ب اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا
ااناةميي وامل ي فو رلساعات اإلعال ا واو وقو رطبي ك هلا قا خال قوجبات
قةيوليار ك االجتماعي وقو قال ق هلا التلساعات ملباةئ املةيولي االجتماعي
ورؤات ك ملةت بل التلساعات اإلعالقي وق رت ار ك لتطواسها.
ثانيا :أهمية الدراسة:
 - 1ر ز أهمي هلا الوراس يف ر اوهلا قوفوع رلساعات اإلعال ا واو يف املم م
ي وجوت البا اورة يف ر او هلا املوفوع.
العس ي الةعوةا
 - 2واث اجتاا الوراس قا ي ر اوهلا قوفوع التلساعات اإلعالقي لمعال ا واو
يف املم م العس ي الةعوةا والتاوا ات ع يم.
 - 3ااي الوراس ي رتماور و ارا ال ب اإلعالقي فو رلساعات اإلعال ا واو
يف املم م العس ي الةعوةا وقو رطبي ك هلا خال جلرتة رطبي الوراس .
 - 4قياس قو قال ق رلساعات اإلعال ا واو ملباةئ املةيولي االجتماعي قا وج
اظس ال ب اإلعالقي الةعوةا .
ثالثا :أهداف الدراسة:
ر و هلا الوراس او التعس ع ب اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات
اإلعال ا واو وذلي قا خال ااهوا التالي :
 - 1التعس ع ب قو رطبي ال ب اإلعالقي الةعوةا لتلساعات اإلعال ا واو.
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 - 2التعس ع ب العالق ني اجتاا ال ب اإلعالقي الةعوةا وقةيوليار ك فو رلساعات
اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي االجتماعي .
 - 3التعس ع ب قو قال ق رلساعات اإلعال ا واو ملباةئ املةيولي االجتماعي قا
وج اظس ال ب اإلعالقي الةعوةا .
 - 4التوصل او ارا ال ب وق رت ار ك لتفعيل رلساعات اإلعال ا واو يف اجملتمع
الةعوةه.

املبحث الثاني :أدبيات الدراسة

استعراض أدبيات الدراسة:
ر و قساجع الوراسات الةا اليت ر و ا البا او التعس ع ب ااة يات اليت
وقا ثك او
رةاعوها ع ب ان رةتفيو مما قوقتم ر ي الوراسات يف تا البا
رصميك ةراست ا لتمون افاجل جواوة هللا الرتانك الع مي واملعسيف.
هللا سو رلا البا او عض الوراسات الةا ذات العالق مبوفوع هلا الوراس
وذلي عسض الوراسات قُ ةم ً او ثالث حماور احملور ااو  :ةراسات رتع ال ب
الصفوة اإلعالقي  .احملور ال ااي :ةراسات رتع تلساعات اإلعال ا واو احملور
ال ال  :ةراسات رتع املةيولي االجتماعي واورةها قسرب زق يا قا اا وث او ااقو
نالتالي:
أوال :الدراسات التي تناولت النخبة (الصفوة) اإلعالمية:
 .1الواغس  2018هوجلا الوراس او التعس ع ب االست واقات امل ي لمعالقيني
يف قصس للبمات التواصل االجتماعي .واعتموت الوراس ع ب امل ج املةاي
نما وةت تتمع الوراس اإلعالقيني العاق ني يف وسائل اإلعال امل ت ف عي
قواق ا  200قفسةة قةت وق ً أةاة االستباا .
روص ا الوراس او عوة قا ال تائج أهم ا أن أن س مميزات هبمات التواصل
االجتماعي اليت استفاة ق ا اإلعالقيون املصساون هو زااةة هاق احلسا ورأري الصاف
الورقي يف ق وق الوسائل اإلعالقي اليت استفاةت قا هلا احلسا ور ي ا الصاف

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

اإللمرتواي نما أن الةم اليت ارا أن س وفو ا هي احلسا يف المتا وال لس
وا سوج قا ناجل التلساعات والت ييوات ال ااواي لمعال .
 .2الصبياي  2017نان اهلو السئي قا الوراس هو التعس ع ب ااةوار
الوعيفي وامل ي لمعالقيني الةعوةاني يف يئ اإلعال السقمي .واست وقا الوراس
امل ج الوصفي و وةت تتمع الوراس ال ائمني ع ب االرصا يف وسائل اإلعال
الةعوةا عي قواق ا  203قفسةة.
روص ا الوراس او أن اةراك اإلعالقيني الةعوةاني وعيف الت يف والتوعي اجملتمعي
قو جا يف املسرب ااوو وذلي قا خال الس قيك اجملتمع ورعزازها واملةاهم يف احلفاع
ع ب هواتم وحمار ااجلمار امل اسجل .
 .3الواغس  2017نان اهلو قا الوراس التعس ع ب اجتاهات ال ب اإلعالقي
املصسا فو أخالقيات التغطي اإلعالقي والت صي مبو التزا قواقع التواصل
االجتماعي الووا ط امل ي وااخالقي لألزقات ااق ي  .االعتماة ع ب امل ج
املةاي وتتمع ةراسي اتم ل ال ب الةياسي واإلعالقي عي قواق ا 125
قفسةة قةت وق ً أةاة االستباا .
است تجا الوراس عوة قا ال تائج أهم ا أن اجتاهات ال ب فو املعااا ااخالقي وامل ي
ع و رغطي اازقات ااق ي ع قواقع التواصل االجتماعي جا ت س بي وأن أهك امل رت ات
اليت جا ت قا ال ب ازا رطواس ااةا اإلعالقي هو سسع اقسار قي اق هس صافي
جواو.
 .4ا سال  2016هوجلا الوراس او الوصو او قي اق أخالقي الست وا هبمات
التواصل االجتماعي قا وج اظس ال ب اإلعالقي وال ااواي اارةاي  .وقو اعتموت
الوراس ع ب امل ج املةاي ع ب عي قواق ا  63قفسةة قا ال ب االناةميي
اإلعالقي وال ااواي قةت وق ً أةاة االستباا .
ونان أهك اتائج الوراس أن ا رتا خصوصي الفسة هي قا أهك ع اصس املواثي
ااخالقي وأن الوا ط ااخالقي ااهك يف الس املع وق هو الت با قا سالقت ا وصوق ا.

327

328

ثانيا :دراسات تتعلق بقوانني وأخالقيات وتشريعات اإلعالم الجديد:
 .1جوه  2018اهتما الوراس التعس ع ب البيئ ال ااواي والتلساعي لمعال
ا واو والتاواات ااخالقي اليت اواج ا ممارسي امل .
روص ا الوراس او عوة قا ال تائج أهم ا أام ال وجوة الرفاق قو و وعاملي ني صافيي
االارت اا لأن أخالقيات الصااجل اإللمرتواي وأن امليسةات اإلعالقي قو افطست
الست وا التلساعات اإلعالقي الت يوا قع اإلعال ا واو.
ا الوراس قوااني ورلساعات قطاع الةمعي البصسه ا زائسه
 .2حممو 2018
ع ب قسا م التطواسا است وا امل ج املةاي وأةاة يل احملتو .
روص ا الوراس او عوة قا ال تائج أهم ا عو رطبي العواو قا التلساعات اليت مت
اقسارها وغ ب صيغ الع اى والتجساك ع ب قوااني اإلعال وأوصا وسورة وجوة قوااني
وافا خاص لاط الةمعي البصسه.
 .3ق ماوه  2017سعا الوراس او التعس ع ب أ سز أخالقيات العمل اإلعالقي قا
واو فوا ط العم ي اإلعالقي  .االعتماة ع ب امل ج الوصفي قةت وق ً أةاة
خال
االستباا ع ب عي عموا قواق ا  45قفسةة قا العاق ني يف تا اإلعال .
اتج عا الوراس عوة قا ال تائج أهم ا وجوة رلا م نبا ني ااخالقيات واملباةئ ال ا ع
قا قواثي اللس امل ي و اإلقمان رطبي ا ع ب ناجل العم ي اإلعالقي نما أن
ال واعو اهلاق امللنورة يف قعظك ااخالقيات هي قباةئ الصوق املوفوعي .
 .4عمسو  2017هوجلا الوراس او التعس ع ب ةرج سا الصااجل الف ةطي ي
وأاواع التلساعات املفسوف ع ب الصافيني وامليسةات الصافي يف جل ةطني وا سوج
توصيات واقرتا ات رُة ك يف زااةة احلساات .اعتموت الوراس امل ج الوصفي
التارخيي التجساا وع ب عي قواق ا  80قفسةة قا الصافيني يف قطاع غزة
والوف الغس ي قةت وق أةاة االستباا .
ونان ل وراس عوة قا ال تائج أهم ا غياى ر ظيك احلساات الصافي ورأخا اصوار
ال وااني والتلساعات الوا ط مل الصااجل وأوصا وسورة االلتزا مبي اق العمل
الصافي الف ةطيين.

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

 .5لا  2016سعا الوراس او رطواس التلساعات اإلعالقي الةوةااي لتتال قع
املعااا الوارةة يف الع وة واملواثي الوولي والتأنيو ع ب أهمي الوور السقا ي لوسائل
وق االاةان ورعزازا ا .اعتموت الوراس ع ب امل ج
اإلعال امل ت ف يف محاا
الوصفي وةراس احلال ع ب عي قواق ا  100قفسةة قةت وق ً أةاة االستبيان
واملال ظ وامل ا .
ان اهك اتائج الوراس روجّم العي لوجوى قةاهم الصافيني الةوةان يف صياغ قوااني
اإلعال ور يف المواةر اإلعالقي التلساعات اإلعالقي وسا رلساعات رتع
ال لس ع هبمات التواصل االجتماعي.
 .6صغا  2016اهتما الوراس التعس ع ب االيات ال ااواي اليت جا ت لت ظيك
الاط امليسة الةمعي البصسا يف عل التلساعات اإلعالقي ا زائسا .
قا است تجتم الوراس هو وجوة رلساعات اعالقي لت ظيك اإلعال ا واو اال أا ا مل رتا ع
التطبي امليوااي الفع ي وأن ه اك اهمالي يف التوجلي ني احلساات امل صوص يف
الوستور و ني فبط ا التلساعات اإلعالقي وأن أغ بي قوااني اإلعال جا ت صبغ
ع ا ي ال ر ظيمي .
 .7قوسب  2016رعسجلا الوراس ع ب قو قعسجل الصافيني واعو الة وك امل ين
وقو التزاق ك ماجل التلساعات اإلعالقي امل ظم ل ممارس
وأخالقيات امل
امل ي  .است وا امل ج الوصفي واظسا املةيولي االجتماعي وأةاة املال ظ
واالستباا ع ب عي قواق ا  30قفسةة.
خ صا الوراس او عوة قا ال تائج أهم ا أن  %73قا الصافيني مل اط عوا ع ب قي اق
اللس امل ين يف ني أنو  %74قا العي أن التلساعات اإلعالقي ا زائسا قو
قصست يف أخالقيات امل وأن نل قاورة يف ال وااني نان أقسى ل ع و ات.
 .8ووره ورحبي  2016هوجلا الوراس او التعس ع ب العالق ني سا التعبا
وأخالقيات امل الصافي وةور املةار ال ا ي يف ورة قي اق أخالقيات ق ين.
اعتموت الوراس ع ب امل ج املةاي .قةت وق ً أةاة االستباا  .و وةت تتمع الوراس
الصافيني ع ب عي قواق ا  80قفسةة.
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اتج ل وراس عوة قا ال تائج أهم ا أن  % 61.29قا العي ا تزقون ةائما أخالقيات
أهك
الصااجل أث ا أةا ق اق ك وأن اةب  % 100قا العي اسون أن قصواقي ا
قا الةب الصافي واس  % 67.58قا أجلساة العي أن امليسة اإلعالقي اليت اعم ون
هلا ي قي اقا أخالقيا مل الصااجل يف ني أن  % 32.42و ون ذلي.
 .9ة اوه  2016هوجلا الوراس او التعس ع ب قو اهتما التلساعات اإلعالقي
يف ا زائس أخالقيات امل قا خال عي قا قوااني اإلعال  .اعتموت الوراس ع ب
امل ج املةاي ع ب عي الوراس املتم يف قوااني اإلعال لألعوا - 1990- 1982
. 2014- 2012
وص ا الوراس او عوة قا ال تائج أهم ا أن ال وااني رفت و اآلليات الت ي اليت جتعل قا
أخالقيات امل أقسا واقعا وجلع يا .وأوصا الوراس وجوة قااون خاص أخالقيات
اإلعال يف ا زائس.
و قا
 .10هارون  2016هوجلا الوراس او اواة اصوص ورلساعات قااواي
االست واقات الةيئ لمعال ا واو .اعتموت الوراس ع ب امل ج املةاي الوصفي
وع ب عي قواق ا  250قفسةة قةت وق ً أةاة االستباا .
روص ا الوراس او عوة قا ال تائج أهم ا أن عي الوراس ال رواجل ع ب رسك أقس
ااخالقيات والوبط الة وني لألجلساة واسون فسورة الوبط ال وااني نما أ وت
العي ث ت ا يف ال ائمني ع ب اللأن اإلعالقي وقو قورر ك ع ب اواة قوااني رالئك
رطورات اإلعال ا واو.
 .11سنات وأن ي  2016هوجلا الوراس او التعس ع ب اإلطار ال ااواي ل طاع
الةمعي البصسه ا زائس ووص ا او عوة قا ال تائج أهم ا ان استاواث س ط
امل ول وفع الووا ط والت ظيمات وقتا ع
فبط الةمعي البصسه هي ا
ااهمي املسجوة ق ا.
ا رتاق ا ورطبي ا واا ا وا الرزا ال
 .12العتيا وجلياان  2016هالوجلا الوراسال او التعالس ع الب قاليك املةاليولي ااخالقيال
مبواقع الصاف اإللمرتواي املم م العس ي الةعوةا وقو التزاق الا الا .اعتمالوت
الوراسال ال ع الالالب املالالال ج الوصالالالفي وع الالالب عي الالال قواق الالالا  600قفالالالسةة قةالالالت وق ً أةاة
االستبيان.

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

روص ا الوراس او أن أجلساة عي الوراس "قواجل ون لوة" جتاا رواجلس قيك املةيولي
ااخالقي يف قواقع الصاف اإللمرتواي يو أن التزا املواقع ا جا تأايو "حمااو"
ةبا عوة قا املعوقات ق ا فعف االهتما ت ظيك أخالقيات ال لس الصافي يف
قواقع الصاف اإللمرتواي .
 .13حممو  2016هوجلا الوراس او واو واقع ةور ال ظك التلساعي املةت وق
لوبط است وا هبمات التواصل االجتماعي .است وقا الوراس ق ج املةح
االجتماعي ع ب عي قواق ا  30قفسةة قةت وق ً أةاة االستباا .
أجلاةت الوراس قا خال اتائج ا أن واقع ةور ال ظك التلساعي اتم ل يف اجسا حبوث
رطواسا لتلساعات هبمات التواصل االجتماعي وةراسات قيوااي ل تعس ع ب واقع
رلساعات فبط هبمات التواصل االجتماعي .
ثالثا :دراسات تتعلق باملسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم:
 .1حبسه  2018هوجلا الوراس او التعس ع ب طبيع ااةا الصافي ا زائسه
يف فو اظسا املةيولي االجتماعي وقو رطبي قباةئ ا يف الصاف الوط ي .
روص ا الوراس او عوة قا ال تائج أهم ا أن احلسا اإلعالقي مل رمتمل عو اتيج
الوغوط الةياسي مما ةجلع وسائل اإلعال اال تعاة عا أه قةائالت قااواي و التالي قو
ر جأ ل مواة اهلل والوعيف وا الي قا أه قةيولي اجتماعي هاةجل .
ً .2ياوه  2016هوجلا الوراس او التعس ع ب أهمي املةئولي االجتماعي
لوسائل اإلعال اليت رموّن الفوا الةمعي البصسه ا زائسه ور و عم ي الت لئ
االجتماعي ورسسيأ امل ظوق ال يمي ومحاات ا جلوال ع ب رلميل اهلوا الوط ي .
وص ا الوراس او عوة قا ال تائج أهم ا فسورة االا قسقا وطين اةاعو ع ب رفعيل
قبوأ املةيولي االجتماعي يف امليسةات اإلعالقي ورمواا الصافيني فو اةراك قف و
املةيولي االجتماعي .
التعليق على الدراسات السابقة:
قا خال العسض ل وراسات الةا اتوح ل ا:
 - 1ارف ا قعظك الوراسات الةا ع ب أهمي ةراس اجتاهات ال ا فو التلساعات
اإلعالقي وقو رطبي ك هلا.
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 - 2ر اولا قعظك الوراسات الةا ال ب اإلعالقي اقا ااناةميي أو امل ي .
 - 3مل رت او قعظك ةراسات املةيولي االجتماعي اإلعال ا واو ل التلساعات.
ثانيًا :مفاهيم ومصطلحات الدراسة:
 - 1االجتاهات :Attitudes
ان االجتاهات ال استعواة ع ي نوات ا التجارى أو الظسو اليت قست الفسة يف
املافي وايثس هلا االستعواة رأثاا روجي يا ع ب استيعاى الفسة ميع املواقف وااهيا
الفار  . 2014وميما واوها ع ب أا ا عبارة عا استجا ات ر وميي قتع م ازا
املوفوعات أو اا واث امللاقب . 2014
نما أام ر يي أو استعواة ان افول أو ال افول اوعا قا ااقور أو ااعما االجتماعي
واام قا ال ا ي ال فةي ا طوه ع ب اعت اةات نما ا طوه ع ب قلاعس الز يوه
. 2014
 - 2ال ب اإلعالقي :Media elite
لغ ً :ال بال :امل تالار قالا اللالي وقالا ا ماعال :امل ت بالون وامل ت الون قالا ال الاس ال االا
سعيو و ع وان . 2008
اصطال ا :هي جلئ قا الفئات املتميزة يف اجملتمع قا ال ا يال الفمساال أو التع يميال ممالا
ايه ا ل يا وور قياةه أو أةوار املةيولي يف اجملتمع وهي أن س جلئات اجملتمع رأثاا
يف احلياة العاق وقورة ع ب اختاذ ال سار رفا . 2007
ورعالس نالللي نوا الا تموعال ق فال واعيال قالا أجلالساة الالسأه العالا رتميالز الاالطالع
يال ر الو يالاةة الالسأه العالا يف تالاالت عواالوة ممالا
وا ال ات و ةالا التصالس
امةب ا أهمي نباة يف أه تتمع ج ا . 2002
 - 3اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا Attitudes of Saudi Media elite :
ال"رعساف اجسائي" نالتالي:
ومما سب رعسجل ا البا
هو هعور أو اعت اة أو س وك ه صي رموام تموعات قت صص يف اجملا اإلعالقي
املم م العس ي الةعوةا مما ًم ون ا ةي الةعوةا والغ ون ق اصا أسارلة
أناةمييني يف قطاعات اإلعال الع مي ن يات اإلعال واالرصا والغ ون ق اصا

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

ق ي يف هيئات اإلعال امل ت ف نإعالقيني ق تةبني لت ي ا ات والرتنون ال ب
يف اقتواة خ ر ك العم ي يف تا اإلعال ان س قا مخ س وات.
 - 4التلساعات اإلعالقي :Media Legislation
هي ال واعو وال صوص اليت رصورها ج خمول ةستوراا لت ظيك قطاع اإلعال راهوه
. 2013
نما رعس أا ا تموع ال واعو ال ااواي ال اعم ل عم ي اإلعالقي ووسائ ا والاطار ا
ناجل قا صااجل وقطبوعات ةورا واذاع ور فاز وسي ما وأجلال وثائ ي ووناالت أابا ..
وق اإلعالقيني وواجبار ك
اخل ي ربني هلا ال واعو فوا ط ال لاط اإلعالقي
واملةيولي ال امج عا خسق هلا الووا ط اللسجبي . 2010
ونللي هي ر ظيك لمل العم ي اإلعالقي قوموااً وأطساجلاً نساك . 2007
 - 5رلساعات اإلعال ا واوNew Media Legislations:
ال"رعساف اجسائي" نالتالي:
ومما سب رعسجل ا البا
هي نل قا ةُوّن قا أاظم وسياسات وأخالقيات وقواثي وقوااني اختصا لبمات
التواصل االجتماعي ووسائل اإلعال اإللمرتواي وهبم االارتاا مت اصوارها
ر ظيما ل عم ي اإلعالقي ومحاا ً حل ال ائك االرصا واملةت بل.
تساؤالت وفروض الدراسة
أولًا :تساؤالت الدراسة:
رةعب هلا الوراس او اإلجا عا سيا رئي وهو :قا اجتاهات ال ب اإلعالقي
الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو؟
وا ورج ا هلا الةيا تموع قا التةاؤالت أ سزها:
 - 1قا قو رطبي ال ب اإلعالقي الةعوةا لتلساعات اإلعال ا واو قا واقع
قةيوليت ك االجتماعي ؟
 - 2قا قو قال ق رلساعات اإلعال ا واو ملباةئ املةيولي االجتماعي قا وج اظس
ال ب اإلعالقي الةعوةا ؟
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 - 3قا اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو قو رفعيل اجملتمع لتلساعات اإلعال
ا واو؟
 - 4قا قةت بل رلساعات اإلعال ا واو قا وج اظس ال ب اإلعالقي الةعوةا ؟
ثانيًا :فروض الدراسة:
 - 1روجالالالو عالقالال ذات ةاللالال ا صالالالائي الالالني اجتاهالالالات ال بالال اإلعالقيال ال الةالالالعوةا فالالالو
رلساعات اإلعال ا واالو و الني قالو التالزاق ك اللا التلالساعات قالا واقالع قةاليوليت ك
االجتماعي .
 - 2روجالالالو عالقالال ذات ةاللالال ا صالالالائي الالالني اجتاهالالالات ال بالال اإلعالقيال ال الةالالالعوةا فالالالو
رلالساعات اإلعالالال ا واالالو و الني ارائ الالك وقالالو والورهك االالووات أو قالالي سات أو ور
و قوفوع رلساعات اإلعال ا واو.
 - 3روجالالالو جلالالالسوق ذات ةاللال ال ا صالالالائي الالالني اجتاهالالالات ال بال ال اإلعالقيال ال الةالالالعوةا فالالالو
رلالالساعات اإلعالالال ا واالالو و الالني قالالو رفعي ال ك هلالاللا التلالالساعات قالالا واقالالع قةالاليوليت ك
االجتماعي .
منهج ومجتمع الدراسة
أولًا :نوع الدراسة:
ر تمي هلا الوراس او تا الوراسات الوصفي اليت رةت و وصف املواقف والظواهس
واا واث ومجع احل ائ الوقي ع ا رطبي ا ع ب اجتاهات ال ب اإلعالقي ورعتمو
ي ي استطالعي لالجتاهات ا اص ال ب
الوراس الساه ع ب اعواة ةراس
اإلعالقي فو رلساعات اإلعال ا واو سوا ااناةميي أو امل ي .
ثانيا :منهج الدراسة:
رةت و الوراس ق ج املةح لعي الوراس غسض التعس ع ب اجتاهار ك فو رلساعات
اإلعال ا واو وامل ج االست سائي قا خال قسا ة ا وااا ااخالقي لمعال ا واو

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

وجتميع ال وااني والتلساعات ل توصل او قا ميما

واملتم يف قواثي اللس اإلعالقي
أن مي ل اطارا قااواياً لمعال ا واو.
ثالثا :عينة الدراسة:
مت رطبي االستباا ع ب عي قواق ا  250قفسةة مت ر ةيم ا ع ب جلئتني:
أ  -ااناةمييني وقا يف مم ك قا ا اقعات الةعوةا .
ى  -امل يني قا العاق ني يف ا ات اإلعالقي املم م العس ي الةعوةا .
عو رة يك االستمارات استبعاة املفسةات اليت ا ل قوة خ ر ا عا 5
وقاقا البا
س وات اةب ً او رعساف ال ب اإلعالقي الله رةت وقم هلا الوراس و التالي أصبح
العوة الفع ي ل عي  220قفسةة.
رابعا :مجتمع الدراسة:
اهتمل تتمع الوراس ع ب عي قا ااناةمييني الةعوةاني امل تةبني او ا اقعات
الةعوةا وقا يف مم ك قا حمافساا وقعيواا افاجل او امل يني العاق ني يف قطاع
اإلعال مم يف وزارة اإلعال هيئ اإلعال املسئي واملةموع هيئ الصافيني
الصاف اإلذاعات والت فزاون الةعوةه.
خامسا :متغريات الدراسة:
املتغا التا ع :اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا .
املتغا املةت ل :رلساعات اإلعال ا واو.
املتغا الوسيط :اظسا املةيولي االجتماعي .
سادسا :أدوات الدراسة:
استعااا الوراس أةاة االستباا واعتموت ع ب عي عموا قا ال ب اإلعالقي
ي مت است وا استبيان المرتواي ع مناذج  Googleمت ارسالم ع
الةعوةا
رطبي الوار أى روارت واإلمييالت السمسي ا اص العي واعتمو هلا ااس وى
صائص تتمع الوراس املتم ل يف
لمل أساسي ع ب ساا الو وات املتا املم
ال ا اإلعالقي ااناةميي وامل ي ع ب عي قواق ا  250قفسةة.
وقو اهتم ا حماور االستباا ع ب:
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 - 1قو رطبي ال ب اإلعالقي الةعوةا لتلساعات اإلعال ا واو قا واقع
قةيوليت ك االجتماعي .
 - 2قو قال ق رلساعات اإلعال ا واو ملباةئ املةيولي االجتماعي قا وج اظس
ال ب اإلعالقي الةعوةا .
 - 3اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو قو رفعيل اجملتمع لتلساعات اإلعال
ا واو.
 - 4قةت بل رلساعات اإلعال ا واو قا وج اظس ال ب اإلعالقي الةعوةا .
سابعا :اختبار الصدق والثبات:
اختبار الصوق:
ل تأنو قا صوق االستمارة وصال يت ا ل تطبي مت عسف ا ع ب تموع قا احملممني
وقو مت اجسا عض التعواالت ا ع ب ارائ ك واقرتا الار ك حبيال أصالباا ر الي الفعالل
أهوا الوراس .
قا صمما ل ياسم و
اختبار ال بات:
مت اجسا اختبار ال بالات ل تأنالو قالا ثبالات االسالتباا اسالت وا طسا ال اعالاةة االختبالار عالو
قسور أسبوعني قا التطبي ااو ع ب عي قا املباوثني قواق الا  15قفالسةة ةالب  %6قالا
امجالي جك العي وقو غا اةب ال بات  %92وهب ةرج ثبات عالي .
ثامنا :اإلطار الزمني:
مت اجسا الوراس ع ب قوار ه س ر يع ااو قا العا 1440هال املواجل اوجلم . 2018
مفاهيم التشريعات اإلعالمية :Media Legislation
أولًا :التشريع : legislation
التلساع :لفظ عس يّ أصيل ولي أة ع ب ذلي قا وروة ا لر ال غوه لم يف ال سان مخ
قسات ورتعوة املعااي ال غوا هللا ا لر ال غوه لما خالص ال و ان التلساع قصور
ل فعل هسَّعَ قأخوذ قا اللساع واللساع يف ال غ رط ع ب قع يني أ وهما :قورة املا
ا اره الله ا صو ل لسى وال ااي :الطسا املةت يم  .الةيو 2015 .

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

التشريع اصطالحًا:
رعسجلم املزاهسة  2017أام "ال واعو ال ااواي الصاةرة عا الة ط التلساعي مل تص
يف اصوص قمتو ووجل ًا اصو قعي وهو قا أن س قصاةر ال ااون أهمي واوسع ا
ااتلارا واعت ا عض الف ا املصور الو يو ل واعو ال ااواي ".
اعس نللي أام "اصوار ال واعو ال ااواي ن اا عا طسا الة ط الت فيلا
والتلساعي قعا يف أه ةول قا الوو " املة مي 2004
التشريع القانوني:
هي تموع ال واعو اليت ر ظك العالقات االجتماعي الظاهسة ني ال اس واليت ا س ال اس
ع ب ارباع ا ولو ال وة ع و االقتوا  .الوليمي ا .التلساعات وال وااني اإلعالقي
وااعماسار ا ع ب سا اإلعال العس ي 2015
ورعس البا جليما ا ي قا أط ا ع يم قةمب التلساعات ااخالقي وهو املصط ح الله
سو اتك اةراجم ل وراس يف ناجل جلصو الوراس ال اةق .
التشريعات األخالقية لإلعالم الجديد:
"رعساف اجسائي"
غسض ر ظيك العمل اإلعالقي يف ق اجلل اإلعال
هي ال واعو وال صوص واملعااا املووا
املُةت و لمعال ا واو جتاا افةم وتتمعم جل ي مب ا قي اق
ا واو وروفيح
هس اعالقي أخالقي يو أام قُوون وقواجل ع يم قا ج اعالقي خمول ل تصوا
ع يم ُغي اصوار قااون ع و ات اتبع نل قا خيالف التلساعات ااخالقي .
ثانيًا :القانون :Law
ال ااون اصطال ا:
هو "تموع ال واعو العاق امل زق وامل ظم لة وك االجلساة يف اجملتمع" .لطفي 1997
واعسجلم ا ا  2011أام "تموع قواعو قااواي قُ ظِم اا ا ن ا ليةا قوج
او احملموقني ل ان قةما ق ا قوجم او احلما أاوا ان اإلعال أصبح اليو
ت واساا س ط اجتماعي جلعال ال روا او س طات الوول وامنا هي س ط فما الوول
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ويف ق وقت ا املةاعوة ع ب الت مي االقتصاةا

رية وعائف ذات قص ا عاق
واالجتماعي ".
قااون االارتاا : Internet Law
اعس ال ااون )الةا اه( أو قااون اإلارتاا الله مي ل تموع ال واعو ال ااواي ذات
العالق ظك رم ولوجيا املع وقات واإلارتاا واط ع يم اإلجن يزا قصط ح Cyber
Lawالله هاع يف الوالاات املتاوة ااقسامي قا خال قع و الفوا الةا اه الله
اعين لا اجملا وا تك تاواو نيفي التعاقل قع قلمالت الفوا اإللمرتواي وقو
وأ ع و االرفاقات الوولي خبصوص الفوا الةا اه عا  1998ووه 2009
ثالثًا :النظام :System
ا صو اااظم الةعوةا ال وااني اليت مك املعاقالت والعالقات يف املم م العس ي
الةعوةا وةرج ع ب رةميتم "اظا " اتيج ً اسباى رارخيي ع وقا أسةا الوول ع ب
احلمك متاى اهلل وس رسولم -ص ب اهلل ع يم وس ك  -رأ ال ائمون ع ب ااقس -
يف ذلي الوقا  -فسورة استبعاة نل قا ميا ص ل وااني اليت رُ الف أ ما اللساع
اإلسالقي وأو هي استبعووا هو اصطال "ال ااون" افةم تب ال رتلا م ال واعو
املةتموة قا اللساع قع اليت ختالفم واستبو اصطال "ال ااون" اصطال "ال ظا "
اللساف 2010
نما ًمل ال ظا يف املم م العس ي الةعوةا قع ب ال ااون وهي رعين ع و الغسى
ق ج وقاعوة وقااون ورعين ن م طسا احلمك وهمل ال ظا  .وا ا ل ال ظا يف
املم م العس ي الةعوةا ال وائح .واملع ب الوقي هلا ع و الغسى هو :ال واعو ال ااواي اليت
رصورها الة ط احملوةة يف ةستور الوول  .الل وى 2012
اتوح مما سب أن ال ظا يف املم م ايخل اعتبار اللساع االسالقي وصف الوستور
هو ال سان المساك والة ال بوا .

رابعًا :السياسة :Policy

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

رُط الةياس اإلعالقي ع ب "املباةئ وااهوا اليت اسرمز ع ي ا واتط ب ا اإلعال يف
املم م العس ي الةعوةا " .ال ساي الةياس اإلعالقي وأاظم ال لس يف املم م العس ي
الةعوةا 2010
ورعس نللي أا ا "تموع املباةئ واملعااا اليت مك الاط الوول جتاا عم يات
أجلول
ر ظيك واةارة ورقا ور واك قوا ق اظك االرصا واهماهلا امل ت ف قا اجل
ال تائج االجتماعي املمم " .احلازقي 2016
اتوح مما سب أن الةياس اُعمل ا قع و رأسي الوول وهي قواعو وأس قُطب .
خامسًا :األخالقيات :Ethic
اعس الصاحل  2002أخالقيات اإلعال أا ا "ق ظوق قا املباةئ واملعااا اليت
رةت و رسهيو س وك اإلعالقيني خال قياق ك تغطي اال واث وروجي ك الختاذ
ال سارات اليت رت اسا قع الوعيف العاق ل ميسةات اإلعالقي وةورها يف اجملتمع
وفمان الوجلا حب وق ا م ور يف املعسجل واةارة امل اقل احلسة قع الت يل او اقصب و
قا اافسار اليت ميما أن ر ا ا م ور أو ااجلساة أو املصاةر وفمان محاا نساق
امل وازاه الصافيني".
نما رعس أا ا " يان املعااا امل الي مل قا امل ا رتب اا مجاع ق ي أو قيسة لتوجيم
أعوائ ا لتامل قةيوليار ك امل ي " .الوليمي ع2015 .
اةت تج أن ااخالقيات هي اعتبارات ه صي وقعااا خاص لات الل ص أو اهليئ
نما ختت ف املةيولي ال ااواي عا املةيولي ااخالقي جلاملةيولي ال ااواي رتاوة
تلساعات قوااني رمون أقا ه ص أو ج قااواي لما املةيولي ااخالقي جل ي
أوسع وامشل قا ةائسة ال ااون اا ا رتع عالق االاةان خبال م و فةم و غاا جل ي
قةيولي ذاري أقا ر م وفماا وال اس.
أخالقيات امل :Professional ethics
هي "تموع ال يك واملعااا اليت اعتموها أجلساة ق قا ل تمييز ني قا هو جيو وقا هو
سي و ني قا هو صواى وقا هو خاطئ و ني قا هو ق بو أو غا ق بو جل ي ل
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قف و الصواى وا طأ يف الة وك امل ين ولتا ي ذلي اتك وفع قي اق ابني هلا ال يك
واملعااا واملباةئ وقواعو الة وك واملمارس اللميمسه 2010 .
قي اق أخالقيات امل :The Ethical Charter
عبارة عا "ال واعو املسهوة ملمارس امل لالرر ا مب اليت ا وروعيك رسالت ا ورغك
أهميت ا يف واو املمارسات واالولواات ةاخل ق قعي اال اا ا ال ميما أن رفسض
اإلنساا ولما االلتزا ووا ان رلمل ع ب روفيح مجيع االلتزاقات امل ي اقا
زقال امل افة ا وامليسةات التا ع هلا واملةتفيواا ق ا والوول واجملتمع" .امللاقب
ى .أخالقيات العمل اإلعالقي 2011
قي اق اللس امل ين :Professional Codes
اعسجلم اصس  2010 .أام "قووا س وك رتوما قعااا ق ي وا االلتزا ا قا
جااا الصافيني واإلعالقيني يف اجملتمع".
ساةسا :ا سائك املع وقاري :Information Crime
هلا عوة قةميات ق ا :جسائك الممبيورس واالارتاا جسائك الت ي العالي ا سمي
اإللمرتواي الةي نسااك  Cyper Crimeجسائك أصااى الياقات البيوا
 White Collaوالةائو عامليا ا سائك املع وقاري  .الل سه 2013
ةا هيئ االرصاالت ور ي املع وقات  2007هي "أه جلعل اسرما قتوم ا است وا
احلاسا اآللي أو اللبم املع وقاري امل الف ا ما هلا ال ظا ".
أقا وثي السااض  2013جل و عسجلتم ا قةمب "اال تيا املع وقاري" أام "التأثا يف
اظا املع وقات االلمرتواي او وسي ر ي املع وقات عا طسا ال ت أو التوخل أث ا
رطبي ال ااقج أو اةخا يااات غا صايا أو غا قمتم أو أا طسا أخس ".
سا عا :ااقا الةي ااي : Cyber Security
قواعو وأصو فبط االرصا واات ا املع وقات وختزا ا و فظ ا .نما المل أقا
املع وقات وأقا املواقع وأقا اااظم اإللمرتواي اإلفاجل او أقا االرصاالت .أه
فمان عو ختساا املع وقات أو رلوا ا أو ال وا ع ي ا وسسقت ا قع فمان سسات ا
وقصواقيت ا وصات ا .العسالي و الل وى 2016
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جليمالا ا الي ر ةاليك ميالع املصالط اات الةالالا
التلساعات أو ال وااني

قالع ااالساة قماا الا وااوالا رف يالوها فالالما

همل  1ق ارا ني قصط ح التلساع وال ااون "هلا اللمل قا رصميك البا

"

وهملا مت روفيح مجيع املصط اات اليت قو رةت و يف تا رلساعات وقوااني
اإلعال وقو اختصا ةراس البا مبجاالت ةراس التلساعات ع ب فو خاص ومش ا
قع
توه ع ب رفساعات وهسو ات عاق لمل املصط اات الةا
الوراس ع ب جلصو
جلصو اختصا ال وااني املمتو جل ط.
و ا ع يم است وت هلا الوراس ع ب قف و التلساعات ااخالقي الله مت رعسافم سا ا.
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الهيئات التشريعية في اململكة العربية السعودية

اهليئات احلموقي :
أولًا :اجمل ااع ب لمعال :
وأت جلمسة اواة هيئ ختطيطي اهساجلي يف تا اإلعال عا 1387هال ع وقا صور
لت طيط الةياس اإلعالقي واإلهسا ع ب ال لاط
قسار ت الوزرا تلميل
اإلعالقي يف املم م العس ي الةعوةا ثك عولا ال ج او ت مسي ال "اجمل
ااع ب لمعال " .احلازقي 2016
ااهوا
عو االائم يف 1396- 6- 14هال وفع سياس اعالقي
اختص اجمل
العاق ل مم م العس ي الةعوةا ر ب قا اللساع اإلسالقي ورعتمو قا قبل ت
الوزرا وا رت رعواالر ا والس ع ب ر فيلها وزارة اإلعال 2017
إعاةة صياغ اظا املطبوعات وال لس الةعوةه وقو مت اصوارا يف
واهتك اجمل
1421هال وقو مت التعوال ع يم يف  25مجاةه ااوو 1432هال املواجل 2017- 4- 29
وزارة اإلعال . 2017
نما اهتك اجمل خال الع وة املافي وراس علسات املوفوعات ذات الص
ت فيل أهوا الةياس اإلعالقي وقو ساهك أثس جلاعل يف السقي اإلعال السقمي
الةعوةه قا خال املةاهم يف اإلهسا العا واملتا ع والتوجيم ووفأ ا طط
عو الغا أعمالم يف
الت فيلا والت وميي لمعال الةعوةه وقو روقفا أعما اجمل
عا 1424هال عو فو  23عاقا قا وااتم .احلازقي 2016
ثاايا :وزارة اإلعال :
أصور امل ي جليصل –رمحم اهلل – املسسو امل مي تاراأ 1389- 10- 9هال تاوال
املواسا العاق ل صااجل وال لس او "وزارة اإلعال " لتلس ع ب وسائل اإلعال عوها
ويف عا 1424هال صور قسر ت الوزرا تعوال قةمب وزارة اإلعال حبي امون "وزارة
ال اجل واإلعال " ويف او الةبا املواجل  2018- 6- 1صور املسسو امل مي إالا وزارة
لاط ال اجل واعو
قةت اسك وزارة ال اجل ور ل الي ا امل ا واملةيوليات املتع
اسك وزارة ال اجل واإلعال ليمون وزارة اإلعال .
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االجتماعي

ثال ا :هيئ الصافيني الةعوةاني:
وق ااهوا امل ي ل صافيني يف املم م العس ي الةعوةا مبوجا
رأسةا اهليئ
املاةة  27قا اظا امليسةات الصافي الصاةر املسسو امل مي رقك  20/تاراأ - 8
1422- 5ا و ارس قةئوليار ا فما اااظم الةارا يف املم م وهي ذات ه صي
ي الس ح وال اعو ارباع ا
ال رةعب يف أعماهلا او
اعتبارا وذق قالي قةت
ي أغساف ا الاطا خمالفا لللي
الووا ط التجارا لتا ي اارج قالي اة ك يف
وامون ق سها قوا السااض .هيئ الصافيني الةعوةاني 2004
ر و اهليئ او رجلع قةتو ق الصااجل والوجلاع عا قصاحل ا و وق ا والعمل ع ب
ر وق ا ورطورها ورسسيأ قفاهيم ا وا رتاق ا ورعزاز قف و سا التعبا وجل ال وا ا
ووفع قي اق ا تز م الصافيون قع رعاا قصاحل ك و وق ك و ي ك أقا ا ات
السمسي ةاخل وخارج املم م وروثي عس التعاون والتواصل ي ك قع الةعي لتطواس
ال ورات امل ي قا خال روجلا ةورات وور رورابي أو ع ات ةاخ ي وخارجي  .هيئ
الصافيني الةعوةاني 2004
نما ا تز أعوا اهليئ الت يو أهوا اهليئ وقي اق ا وقا اصور عا ا معي العموقي
ي ا والتا ي الصفات ا ي احلميوة واملصواقي
قا ر ظيمات والعمل ع ب
وااقاا وا رتا املت ي خال ممارست ك العمل الصافي ورسسيأ قفاهيك ق الصااجل
رو
وااللتزا ت اليوها وق ا وقباةئ ا عيواً عا التطس والتعصا والعمل ع ب
التةاقح واالف ورعمي ا ني أجلساة اجملتمع قع ةعك قوااا الت مي و ي التعاون قع
امليسةات احلموقي ل افاع ع ب اسي اجملتمع واست سارا وازةهارا ورطورا .هيئ
الصافيني الةعوةاني 2004
را عا :اهليئ العاق لمعال املسئي واملةموع:
أالئا اهليئ مبوجا قسار ت الوزرا رقك  236وراراأ  21رجا 1433هال ن يئ وط ي
ذات ه صي و است ال قالي واةاره رع ب ت ظيك قطاعات اإلعال املسئي واملةموع يف
املم م العس ي الةعوةا يف ناجل جوااا الب واإلاتاج والتوزاع ع ناجل الوسائل
الت يوا وا واوة نما أا ا قع ي ت ني ور ظيك احملتو اإلعالقي املسئي واملةموع
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ر و اهليئ او اةارة عم ي الرتاخيص ميع أالط الب واحملتو اإلعالقي املسئي
واملةموع واقرتا رسو الرتاخيص ورعوا ا ورجلع ا ل ج ات امل تص العتماةها قع قتا ع
ق وقي ا وقات والتا ي يف همواهك واالرفاق قع هيئ االرصاالت ور ي املع وقات
جليما اتع الطيف الرتةةه ا اص اإلعال املسئي واملةموع وةعك الباوث والوراسات
لاط اإلعال املسئي واملةموع .اهليئ
واجساؤها جبوار ر ظيك املي سات وال ووات املتع
العاق لمعال املسئي واملةموع 2012
وقو أصورت اهليئ عوةا قا التلساعات ا اص الت ظيك اإلعالقي وهي:
 - 1الالئا الت فيلا لت واك خوق الب املسئي واملةموع ع هبمات االرصاالت
امل ت ف
 - 2الئا ر ظيك اجسا ات املةا ات الت فزاواي واإلذاعي
 - 3الالئا الت فيلا لت واك خوق اإلرسا الت فزاواي الفوائي
 - 4رسخيص االا استواو اذاعي أو ر فزاواي
 - 5الالئا الت فيلا لت واك خوق التواصل االجتماعي الصوري
 - 6الالئا الت فيلا الستااة وروزاع و يع ورأجا حمتو اعالقي قسئي وقةموع ع
وسائط ق ول
 - 7الالئا الت فيلا وق الت فزاون املوجلوع
 - 8الالئا الت فيلا لت واك خوق جليواو ا الط ا
 - 9الالئا الت فيلا الستااة وروزاع و يع أج زة است با الب الت فزاواي واإلذاعي
 - 10الالئا الت فيلا لفتح قمتا يل ل اة جلوائي
 - 11الالئا الت فيلا ل رتخيص للسنات وقيسةات اإلاتاج املسئي واملةموع
خاقةا :هيئ اإلذاع والت فزاون:
ر سر وال الاط اإلذاع والت فزاون او هيئ اإلذاع والت فزاون سار ت
الوزرا تاراأ 1433- 7- 7هال ورتجةو اهليئ يف رؤاا قفاةها سعي املم م العس ي
الةعوةا وهي ق و اإلسال او ر مي اعالقي قيم ومميزة ذات ق اجلع اجتماعي وث اجلي
و يئي واقتصاةا ااطالقا قا قيم ا اإلسالقي ورتعمّو اهليئ ااصا رسال املم م -
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او مجيع امل اط يف املم م واو أفا العامل  -الم م والصورة و است وا أ وث
الوسائل والت ي والعمل ع ب رجلع قةتو ااةا ال اتي اإلذاعي والت فزاواي ورطواسا.
هيئ اإلذاع والت فزاون 2012
جليما ر و اهليئ او جتةيو الةياسات العاق ل وول يف مجيع اجملاالت ر مي ال يك
املةتموة قا اللساع اإلسالقي فمان ااةا المف ل وق اإلذاعي والت فزاواي
وروجي ا وق املص ا الوط ي والت مي االقتصاةا واالجتماعي ورطواس الاط وقفاهيك
اإلعال اإلذاعي وعيم وارسا ال واعو وال يك ااخالقي والسو ي ورعمي الو وة
الوط ي قع املةاهم يف الس الرتاث الوطين .هيئ اإلذاع والت فزاون 2012
ورةتمو هيئ االذاع والت فزاون قيم ا ااساسي قا ق ظوق املباةئ اإلسالقي
واالجتماعي وامل ي نع صس أساسي يف ث اجلت ا الت ظيمي ورعمل ع ب رسسي ا يف ث اجل
العاق ني والو وات الت ظيمي يف مجيع املةتواات وأهك هلا ال يك رمما يف الوال هلل ثك
امل ي والوطا خوق ومحاا قصاحل الوطا واملواطا احلوار واالافتا ع ب ث اجلات
العامل املةيولي واللفاجلي واملباةرة واال واع .هيئ اإلذاع والت فزاون 2012
ساةسا :وزارة االرصاالت ور ي املع وقات:
هي الوزارة املةيول عا مجيع وسائل االرصا ور ي املع وقات يف املم م العس ي
الةعوةا عو أن نااا ونال را ع لوزارة املواصالت ال ل الي ًا ونان امس ا يف
الةا وزارة ال ق وال او واهلارف  .وزارة االرصاالت ور ي املع وقات 2003
ويف عا 1424هال صور قسسو ق مي المساك  2تاراأ 1424/2/28هال تغيا قةمب
وزارة ال ق وال او واهلارف او وزارة االرصاالت ور ي املع وقات مما اعم قو
االهتما الله روليم الوول ل طاع االرصاالت ور ي املع وقات و ي ا لألهوا الطمو
التاو او اجملتمع املع وقاري .وزارة االرصاالت ور ي املع وقات 2003
صور قسار ت الوزرا تاراأ 1424/5/21هال وال افي إعاةة ر ظيك وزارة االرصاالت
ور ي املع وقات مبا ات اسا قع امل ا املون الي ا وروما واو ااهوا املة وة هللا
الوزارة وهو اإلهسا ع ب الاط االرصاالت ور ي املع وقات يف املم م واتم ل ذلي يف
اقرتا الةياسات العاق وامللاراع ورسك ا طط وال اقج التطواسا ل طاع االرصاالت
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ور ي املع وقات والت ةي قع ا ات احلموقي و يل املم م يف اهليئات احمل ي
واإلق يمي والوولي  .وزارة االرصاالت ور ي املع وقات 2003
نما صور ال سار الةاقي تاراأ 1424/7/10هال املتوما وفع خط لت واك ا وقات
واملعاقالت احلموقي المرتواياً قا قبل وزارة االرصاالت ور ي املع وقات وصور ااقس
موقي ل تعاقالت
ةاخل نل ج
الةاقي رقك تاراأ 1426/6/19هال تلميل
ور و
ي رمون قسربط املةئو ااو يف ر ي ا
اإللمرتواي احلموقي
والت ةي
اإلهسا ع ب ر فيل خط التعاقالت اإللمرتواي احلموقي ا اص ا
قع سااقج التعاقالت اإللمرتواي احلموقي الوزارة .وزارة االرصاالت ور ي املع وقات
2003
ونللي صور قسار ت الوزرا تاراأ 1427/2/27هال لأن اقسار فوا ط رطبي
التعاقالت اإللمرتواي احلموقي يف ا ات احلموقي نما صور قسار ت
الوزرا تاراأ 1428/3/7هال لأن اقسار اظا التعاقالت اإللمرتواي نما صور قسار
ت الوزرا تاراأ  1425/8/20هال الصاةر ا ع ب روصيات اووة "سبل رعزاز التعاون
لتا ي أهوا املساجع اللاق والسقا ع ب ااةا " اليت اظم ا ةاوان املساقب العاق
واوعو ال سار ا ات احلموقي او است وا الوسائل اإللمرتواي والً قا املةت وات
والوسائل الت يوا وسسع ربين است وا أاظم احلاسا اآللي يف مجيع العم يات املالي
واحملاسبي نما صور قسار ت الوزرا رقك  40وراراأ 1427/2/27هال لأن اقسار
فوا ط رطبي التعاقالت اإللمرتواي احلموقي يف ا ات احلموقي  .وزارة
االرصاالت ور ي املع وقات 2003
اظا االرصاالت:
صور اظا االرصاالت سار ت الوزرا تاراأ 1422/3/5هال و ا املصاةق ع يم يف
1422/3/12هال وقو مت التعوال ع ب عض املواة يف 1426- 2- 20هال و - 3- 7
1434هال ومش ا أهك وةا ع ب سسا املماملات اهلارفي واملع وقات اليت اتك ارساهلا
واست باهلا عا طسا هبمات االرصاالت العاق قصوا وال ووز االطالع ع ي ا أو
االستماع الي ا أو رةجي ا اال يف احلاالت اليت ربي ا اااظم ورتوو اهليئ ق مات
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التفتي ع ب ااقانا وال ظك وقواعو املع وقات وفبط امل الفات واص ال ظا ع ب عوة
قا ا زا ات وامل الفات التفصي ي  .وزارة االرصاالت ور ي املع وقات 2003
سا عا :هيئ االرصاالت ور ي املع وقات:
أالئا هيئ االرصاالت ور ي املع وقات ا قةمب هيئ االرصاالت الةعوةا مبوجا
قسار ت الوزرا تاراأ 1422/3/5هال ومت رغيا قةمب اهليئ عو أن أايطا ا ق ا
جواوة رتع ت ي املع وقات ليصبح هيئ االرصاالت ور ي املع وقات مبوجا قسار
ت الوزرا تاراأ 1424/5/21هال .واهليئ رتمتع الل صي االعتبارا و االست ال
املالي واإلةاره لتا ي أهواجل ا امل صوص ع ي ا يف اظا االرصاالت والئاتم الت فيلا
ور ظيك هيئ االرصاالت .هيئ االرصاالت ور ي املع وقات 2001
ثاق اً :ال ج الوط ي لت ني احملتو ااخالقي لت ي املع وقات:
خمتص ت ني احملتو ااخالقي الصاةر سار ت الوزرا سقك  51تاراأ
هي
1435- 2- 6هال لأن ر ظيك احملتو ااخالقي واإلعالقي جبميع وسائطم املع وقاري
الت يوا وااللمرتواي ر و ع ب رؤاا العمل ع ب محاا اجملتمع الةعوةه قا احملتو
السقمي الغا أخالقي و سسال ا اليات الت ظيك والتوعي واللسان ل ت يل املةتمس قا
احملتو السقمي الغا أخالقي واحلو قا أفسارا .ال ج الوط ي لت ني احملتو ااخالقي
لت ي املع وقات 2014
هوجلا ال ج او العمل ع ب رمواا وعي اجتماعي وث ايف لو أجلساة اجملتمع احملتو
ي الت اغك واالاةجا ور ةي ا وة ني
ااخالقي لت ي املع وقات والعمل ع ب
ا ات احلموقي وااه ي ذات العالق ت ني احملتو ااخالقي لت ي املع وقات
ورعزاز امللارن التطوعي اجلساة اجملتمع املواي وقيسةارم قع ةعك ا وة الساقي او
اجسا الوراسات والباوث ذات العالق واالستفاةة قا التجارى اإلق يمي والوولي يف
تا ر ني احملتو ااخالقي لت ي املع وقات .ال ج الوط ي لت ني احملتو ااخالقي
لت ي املع وقات 2014
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راسعاً :مجعي ال اهساا الةعوةاني:
رأسةا ا معي مبوجا قواجل قعالي وزاس اإلعال مبةمي مجعي ال اهساا الةعوةاني
وامون ق سها
يف 1424هال املواجل  2014وهي ذات ه صي اعتبارا وذق قةت
مبوا السااض وهلا اجلتتا قمارا يف أه قا قون املم م عو ا اط املواسا العاق
للي قةب ا .مجعي ال اهساا الةعوةاني 2004
ر و ا معي او رجلع قةتو ق ال لس يف املم م ورلجيع ا والوجلاع عا قصاحل ا
والعمل ع ب ر وق ا ورطورها ووفع قي اق ا تز م ال اهسون قع رعاا قصاحل أعوا
ا معي والوجلاع عا وق ك ااة ي وال ظاقي ةاخل املم م وخارج ا وروسيع اطاق
ااتلار المتاى الةعوةه حم ياً وعس ياً وةولياً ورلجيع رسمجتم او لغات اج بي
والتلجيع ع ب ال سا ة .مجعي ال اهساا الةعوةاني 2004
عاهساً :مجعي امل تجني واملوزعني الةعوةاني:
أالئا مجعي امل تجني واملوزعني السار قا قعالي وزاس اإلعال تاراأ  1428 /05/11هال
و ر واك ا وقات
املبين ع ب املسسو امل مي رقك  32 /وراراأ  1421/9/3ا
والوعك ل لسنات وامليسةات العاق يف تا اإلاتاج الفين واحلاسا اآللي .وهب أو
ق ظم تتمع قواب رعمل ا قظ وزارة اإلعال نما رةتمو رلساعار ا ولوائا ا
ق ا وهب ذات ه صي اعتبارا وذق قالي قةت أقيما ظا االات اى و خوق
أالط اإلاتاج الفين واإلذاعي والت يفزاواي والةي مائي واملةس ي وخوق قةتورةه
وقوزعي ااجلال وااهسط التةجي ي واالسطوااات الصوري واالستوةاوهات الت يفزاواي
واإلذاعي وق تجني وقوزعني ساقج احلاسا اآللي .مجعي امل تجني واملوزعني الةعوةاني
2007
ر و ا معي او ر ظيك العالقات ني أصااى أالط اإلاتاج وخ التعاون واواة
السوا ط ل تفاهك املتباة والةعي حلل نل خال قو ا لأ ي ك الطسق الوةا ور ظيك
ااالط اإلعالقي ذات العالق اإلاتاج الفين الصوري واملسئي قع رطواس ال ورات امل ي
ل عاق ني و ي ك والوجلاع عا قصاحل ك أقا ا ات السمسي  .ونللي وفع ق ااي
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املومون وأساليا اإلاتاج والتصميك .مجعي امل تجني واملوزعني

لماتاج قا ي
الةعوةاني 2007
احلاةه علس :ا معي الةعوةا لمعال واالرصا :
رأسةا ا معي الةعوةا لمعال واالرصا يف راراأ 1424- 12- 22هال وجل ا ل سار
/2109أ الصاةر عا وزارة التع يك وهي مجعي ع مي قت صص يف تا اإلعال واالرصا
وق سها جاقع امل ي سعوة يف السااض .ا معي الةعوةا لمعال واالرصا 2004
ر و ا معي او ةعك ور مي املعسجل الع مي والفمس وةراس الظواهس اإلعالقي
واالرصالي ور واك االستلارات املت صص ورعزاز العمل الت موه الوطين يف تا
الت صص ورجلع قةتو الوعي اإلعالقي يف اجملتمع .ا معي الةعوةا لمعال
واالرصا 2004
رصور عا ا معي الةعوةا لمعال واالرصا ت ع مي حممم اصف س وا
قت صص يف الوراسات اإلعالقي وحبوث االرصا االاةااي مب ت ف جلسوع ا قةمب
"اجمل العس ي لمعال واالرصا " ورع ب اجمل لس الباوث والوراسات وامل االت الع مي
والرتمجات املت صص وقساجعات المتا وق صات السسائل الع مي يف ناجل تاالت
اإلعال واالرصا  .ا معي الةعوةا لمعال واالرصا 2004
امل ظمات ااه ي :
أوالً :ا معي الةعوةا ل عالقات العاق واإلعالن "سا سا":
ا معي الةعوةا ل عالقات العاق واإلعالن ا و ا معيات املت صص اليت ارس
الاطار ا العاق يف رطواس املعار ال ظسا والتطبي ي ور واك االستلارات والوراسات
الع مي والتطبي ي ل طاعات العاق وا اص يف تا العالقات العاق واإلعالن وجل
ال واعو امل ظم ل جمعيات الع مي يف ا اقعات الةعوةا  .ا معي الةعوةا ل عالقات
العاق واإلعالن 2012
هوجلا ا معي او ر مي الفمس الع مي يف تا العالقات العاق واإلعالن ورطواسا
و ي التواصل الع مي اعوا ا معي وارا الفسص ل عاق ني يف تا اهتماقات
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ا معي لمس ا يف سن الت و يف تا العالقات العاق واإلعالن قع ر واك امللورة
الع مي يف قوااا العالقات العاق واإلعالن وال يا الوراسات الالزق لسجلع قةتو ااةا
يف تاالت اهتما ا معي يف امليسةات واهليئات امل ت ف  .ا معي الةعوةا ل عالقات
العاق واإلعالن 2012
ثااياً :مجعي اإلعال اإللمرتواي:
امون ق سها قوا السااض وً
هي مجعي ذات ه صي اعتبارا وذق قالي قةت
هلا جلتح جلسوع أو قمارا يف مجيع أفا املم م وقيوان عم ا ال لس واإلعال
اإللمرتواي يف املم م العس ي الةعوةا لتب جلسوعم وختو مجيع العاق ني جليم قا
الةعوةاني وغا الةعوةاني مما ا يمون ةاخل املم م العس ي الةعوةا قا نتاى
واعالقيني وقوواني وجل يني وقبوعني يف تاالت ال لس واإلعال اإللمرتواي امل سو
واملةموع واملسئي .واس 2012
هوجلا ا معي او رعزاز التواصل ني اإلعالقيني الةعوةاني وغا الةعوةاني قا امل تمني
ال لس واإلعال اإللمرتواي امل سو واملةموع واملسئي وريةا رباة اإلاتاج وااجلمار
واملعسجل اإلعالقي قع وفع قعااا وأس اخالقيات العمل اإلعالقي قي اق هس
لمعالقيني يف تا ال لس واإلعال اإللمرتواي واالهتما اإلعال اإللمرتواي
أهمالم ناجل ق ل الصااجل االلمرتواي وةور ال لس اإللمرتواي والتوواا وغاها.
واس 2012
ثال اً :مجعي اعالقيون:
صور قسار قعالي وزاس العمل والت مي االجتماعي امل وس أمحو ا س يمان الساجاي
تاراأ  2018- 11- 5إالا مجعي اعالقيون مجعي أه ي ا ع ب اظا ا معيات
وامليسةات ااه ي الصاةر املسسو امل مي تاراأ 1437 / 2 / 19هال نأو مجعي
اعالقي أه ي يف ق ط السااض .واس 2018
أورةاا يف هلا املبا اهليئات التلساعي اإلعالقي يف املم م العس ي الةعوةا وهي
ال ائم عم يات الت ظيك اإلعالقي واإلهسا ع ب احلساك اجملتمعي لمعال واملةيول
عا سا التلساعات اإلعالقي ورطواس امل ظوق اإلعالقي وقو أوفا ا قاهيت ا وأهواجل ا
وقا أقسرم قا رلساعات اعالقي .
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اورة يف هلا املبا التلساعات اإلعالقي الةعوةا قا سياسات وأاظم وقواثي هس
ق ا قا نان لمعال الت يوه والازا جلاعالً ل يو وق ا قا مت اقسارا لمعال ا واو.
أوال :السياسة اإلعالمية:
وفع ا اجمل ااع ب لمعال يف 1396- 6- 14هال ورط الةياس اإلعالقي ع ب
املباةئ وااهوا اليت اسرمز ع ي ا اإلعال يف املم م واتط ب ا .ور ب هلا الةياس قا
اإلسال الله رواا م ااق ع يوة وهساع ور و او رسسيأ اإلميان اهلل عز وجل يف
افوس ال اس وال وض املةتو الفمسه واحلواره والوجوااي ل مواط ني واو قعا
امللمالت االجتماعي وغاها واو رعمي جلمسة الطاع هلل ولسسولم واوو ااقس
واحلض ع ب ا رتا ال ظا ور فيلا عا ق اع ورلتمل ا طوط العساو اليت ا تز ا
اإلعال الةع وةه لتا ي هلا ااهوا قا خال الت يف والتوجيم وااخبار والرتجليم.
وزارة اإلعال 2017
ورعو الةياس اإلعالقي هي ا ط واملةار لمل قا رالها قا رلساعات اعالقي ختتص
اإلعال الت يوه وا واو نما رعت وةها هي االاطالق اه قلسوع اعالقي هاة
يف املم م العس ي الةعوةا وقو ر اولا التزا اإلعال اإلسال وق اهو التيارات
اهلواق والعمل ع ب خوق اجملتمع وا رتاقم عاةارم ور اليوا ورساثم واحملاجلظ ع ب
روثي م وأوجبا ا رتا لب اجملتمع ااسسة ماجل أرناا ا قا الةيوة والطفل واللباى
واعال قيم الوال والتآزر يف اجملتمع.
ويف ال و الع مي جل و أوصا الس ط ني أج زة اإلعال وامليسةات التع يمي إلخساج
أجيا اعالقي قور وقيه لص اع وااتاج املاةة اإلعالقي اهلاةجل والة يم لغواا
واملع ي أصو املوفوعي .
وقو صس ا الةياس اإلعالقي فظ احلسا يف واا رئيةني ر او ااو سا التعبا يف
اطار ال يك اإلسالقي ور او ال ااي سا الفسة يف اارافي الةعوةا ووجوى ا رتا
نساقتم و وقم وابل أه ع صسا جتاهم.
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ثانيا :نظام املطبوعات والنشر:
مت اصوارا قا قبل اجمل ااع ب لمعال يف 1421هال وقو مت التعوال ع يم قا قبل وزارة
اإلعال يف  25مجاةه ااوو 1432هال املواجل  2017- 4- 29وزارة اإلعال . 2017
وقو ر او وةا قا نان ااساس يف الةياس اإلعالقي قا االلتزا اللساع اإلسالقي
السة
وفمان سا السأه ووجوى االلتزا املوفوعي وال و الب ّا وقو ألز ال ظا
والتصايح ع ب ا ات اإلعالقي مبا اط بم الطس املتوسر قع التأنيو ع ب امل ع التا
ل بو أه هوااا أو ق اجلع قا ا م ور لمل عا نما وفعا عوة قا الب وة ا زائي
ع و امل الف ل ظا .
ثالثا :نظام املؤسسات الصحفية:
نااا أوو ال وااني الصاةرة عا املواسا العاق ل صااجل وال لس -سا ًا  -وزارة
اإلعال  -اليا  -هو اظا امليسةات الصافي الصاةر يف 1422- 5- 8هال واملعمو
م ل يو يف قطاع الصااجل الورقي واإللمرتواي ونااا أهك وةا قو اصا ع ب
االلتزا الةياس اإلعالقي و ي أهواجل ا وااوا ق ا رئي التاساس واهرتاطارم
واهليمل الت ظيمي ل ميسة والعاق ني ا قا حمسراا وسواهك نما اص ال ظا ع ب
االا هيئ الصافيني الةعوةاني.
نما صورت الالئا الت فيلا ل ظا امليسةات الصافي وقو اصّا ع ب أهوا
امليسةات الصافي وقةيوليات رئي التاساس و عض امل الفات اليت وجا الت وام ع ي ا.
رابعا :ميثاق شرف العمل الصحفي في جريدة الحياة:
خال املي س الة وه ا اق هليئ ساس "احلياة" و"الوسط" الله ع و يف اوت خال
الفرتة قا  29اوجلم  1999او  2ةاةم  2012أصور ااقا خالو ا س طان ا عبو
العزاز ااهس "احلياة" قي اق هس العمل الصافي يف ا ساوة واملتبع او اليو تب عو
اات ا اخس عوة ورقي هلا واات اهلا او اإلعال اإللمرتواي .جساوة احلياة 1999
صوق واعتوا وهعور املةيولي
ونااا اهك وة املي اق الةعي ورا احل ي
والةعي او وغ المما يف العمل وعو قعاةاة قا اوج ون ال و الب ا قع فسورة
ا رتا ع ل ال ارئ وذنائم وعو الت يل قا وعيم وقورارم والتأنيو ع ب عو قبو
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اعااات أو ر عات أو هوااا وا رتا ااةاان والع ائو واللسائع واحلسص ع ب احلساات
قا مل رتعو ووة اللوق العا أو ريثس يف ساات اآلخساا ورجلض نل اعالن ر ايف قاةرم
قيك تتمع ا وأسةم وقباةئم واةا م قع أهمي روارك ا طأ واالعرتا م يف ال
الس قع وقات غا ةقي أو ناذ جلالتصواا واجا .جساوة احلياة 1999
نما أورة املي اق أهك ا صا اليت وا أن ميتاز ا الصافي وهي اإلخالص يف العمل
واالر ان قع سه الصوق والتزاقم عاهساً و اط ًا يف ااقوا وااجلعا والتا ي
الص والوجلا مبا عاهو ع يم قصاةرا وأهمي طالق الوجم ع و ال ا و ةا املعاق
ع و الب ا ؛ وااقاا يف ال و والفعل يف ا فا والع ا .جساوة احلياة 1999
خامسا :نظام الجرائم املعلوماتية:
أقس ت الوزرا يف ج ةتم ااسبوعي او االث ني 7/3/1428ا املواجل 26/3/2007
ي اأري صوور هلا اااظم ل او قا وقوع ا سائك
اظا قماجلا ا سائك املع وقاري
املع وقاري و واو ا سائك املةت وجل ال ظا والع و ات امل ورة لمل جسمي أو خمالف
ي ااقا
و واو ج االختصاص مبتا عت ا ورطبي الع و ات ومبا ايةه او
املع وقاري وزااةة است واقات احلاسا وهبمارم و فظ احل وق املرترب ع ب
االست وا امللسوع ل ااسبات واللبمات ومحاا املص ا العاق وااخالق واآلةاى
العاق  .هيئ االرصاالت ور ي املع وقات 2007
رُعو ا سمي املع وقاري هي أه جلعل اسرما قتوم اً است وا احلاسا اآللي أو اللبم
ي ااقا
املع وقاري امل الف ا ما ال ظا وا و هلا ال ظا او املةاعوة ع ب
املع وقاري و فظ احل وق املرترب ع ب االست وا امللسوع ل ااسبات اآللي واللبمات
املع وقاري ومحاا املص ا العاق وااخالق واآلةاى العاق واالقتصاة الوطين .هيئ
االرصاالت ور ي املع وقات 2007
وقو مشل ال ظا ع ب عوة قا الب وة روم ا ع و ات الةجا والغساق ع ب التل ا
وقةاس احلياة ا اص والت صا والت واوات والةسقات املالي والوخو غا امللسوع
ل بيااات واالا املواقع واملواة امل الف ل ةياس الةعوةا والوستور اإلسالقي .هيئ
االرصاالت ور ي املع وقات 2007
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سادسا :الالئحة التنظيمية لنشاط النشر اإللكرتوني:
أقسر ا وزارة اإلعال يف 1ةاةم  2016ومش ا أهما ال لس اإللمرتواي التالي :
الصااجل اإللمرتواي ونال ااابا االلمرتواي ةار ال لس اإللمرتواي وسائل
التواصل االجتماعي قواقع وسائل اإلعال الت يوا امل تواات املوواات قواقع عسض
املواة املسئي واملةموع اإلعالاات االلمرتواي الب ع اهلارف احملمو والوسائل
اإللمرتواي ااخس املواقع الل صي اجملموعات ال اوا اارهيف اإللمرتواي
غس احلوارات وأه همل قا أهما ال لس اإللمرتواي رس الوزارة افاجلتم .وزارة
اإلعال 2016
ور و الالئا او ةعك اإلعال اإللمرتواي اهلاة تأصيل ال يك امل ي ور ظيك قزاول
الاط ال لس اإللمرتواي والس ث اجل اإلعال ا واو قع محاا اجملتمع قا املمارسات
ا اطئ و يان واجبات العاق ني يف ال لس اإللمرتواي ورة يل ق اق ك و فظ وق
ااه اص يف االا ورةجيل أه همل قا أهما ال لس اإللمرتواي قع فظ احل
يف سا التعبا .وزارة اإلعال 2016
جليما أوفاا الالئا قةيولي احملتو امل لور قا قبل رئي التاساس أو املواس املةيو أو
امللس ع ب ال لس يف اهليئ وامل ظم قع االلتزا حب وق امل مي الفمسا واثبات
عووا االاتةاى او هيئ الصافيني الةعوةاني .وزارة اإلعال 2016
سابعا :ميثاق شرف الصحفيني السعوديني:
مت اقسارا يف  3جل ااس  2018واةعب املي اق او رجلع قةتو سا وسائل اإلعال ورعزاز
قبوأ اللفاجلي واحل يف سا التعبا مبا ال اتعارض قع ال وا ا ااساسي الوا ي
والوط ي وعو ال بو لس حمتو ايةه او المساهي أو التمييز الطائفي أو الع صسه
أو خيو اآلةاى العاق وا ايف ااخالق وأن ًصل الصافي ع ب املواة الصافي أس وى
ازام ووافح وأال ا و لس املواة اليت سض ع ب الع ف والتطس واإلرهاى .هيئ
الصافيني الةعوةاني 2018
اجملتمع وأجلساةا يف املعسجل وانتلا
وقا احل وق امل زق يف املي اق احلسص ع ب
احل ي و الصافي يف احلصو ع ب املع وقات ومحاا هوا املصاةر اليت ر و
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وعو اجبارا ع ب اإلجلصا

املع وقات وا رتا سسا قصاةر الصافي طاملا أا ا ةقي
ع ا .هيئ الصافيني الةعوةاني 2018
أقا الواجبات وااللتزاقات اليت اص ع ي ا املي اق جل و مش ا التزا الصافي الل املع وقالات
يف أه وسالالالي اعالقيال ال أقااال ال وقعالالالااا ةقي ال ال وازا ال ال وقوفالالالوعي واالعالالالرتا الالالأه خطالالالأ
واالعتلار ع م ورصايام مل ق ي وهفاجلي وصوق .وأن ا تز يف عم م الالتمييز وفالو
ساالسه وأال ويالز
والسأه وعو قبو أه حمتو اعالاي ا همل حمتالو
ني ا
ل فةم اجالسا الوار أو رصالواس ل اصالساا ةون قواجل ال أوليالا أقالورهك ووجلال قالوااني امل ميال
الفمسا  .هيئ الصافيني الةعوةاني 2018
أورةاا يف هلا املبا التلساعات اإلعالقي املعمو ا يف املم م العس ي الةعوةا ورعالو
لمعال الت يوه وقعمو ا ل يو واحلوا ق ا الرتريالا الالزقين هلالا هالو اظالا ا السائك
املع وقاري رالها الالئا الت ظيمي ل لاط ال لس اإللمرتواي وأخاا نان قي اق هالس
الصافيني الةعوةاني و ال هي نان املي اق والم ا قا التلساعات قالو رالأخس وا الواس
الالالاللنس أاالالالم مل االالالتك الالالالسا الطسا الال امل الالالب الالالاليت رةالالالتوجا ارباعالالالم قالالالا قبالالالل الصالالالافيني
الةعوةاني.
وع يالالم سالالسةت البا ال عالالوة قالالا التوصالاليات يف الفصالالل ال ال ال لةالالا عالالوة قالالا التلالالساعات
التفصي ي نما رويف البا ق رت لتلساع أخالقي لمعال ا واو يف امل ا رقك 5
املبحث السادس:
مقارنة التشريعات اإلعالمية السعودية بالتشريعات اإلعالمية العربية والدولية
اورة يف املبا الةاةس ق ارا التلساعات اإلعالقي الةعوةا التلساعات يف ةو ت
التعاون ا يجي اإلقارات -المواا -عمان ورلساعات الوولي العس ي قصس -
اارةن -املغسى والتلساعات الوولي ااقسامي وال اطااي وذلي يف جواو ق ةم
نالتالي:
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جوو  1ق ارا التلساعات اإلعالقي الةعوةا التلساعات اإلعالقي يف ةو ت
التعاون ا يجي العس ي
حمور امل ارا

املم م العس ي
الةعوةا

اإلقارات العس ي املتاوة

احلسا

قمفول وجل
الةياس اإلعالقي

قمفول وجل الوستور

املةيولي

ورةت يف املباةئ
ااساسي هليئ اإلذاع
والت فزاون

ورةت يف الالئا التلساعي
هليئ امل ط اإلعالقي ويف
املي اق الصافي

املوفوعي

ورةت يف الةياس
اإلعالقي

مل رسة

ااقاا

الوق

اهلوااا
واهلبات
ااطفا
املصاةر

ا صوصي

التمييز

المواا

س ط عمان

قمفول وجل
الوستور

قمفول وجل
الوستور

ورةت يف قي اق
الصافيني الةعوةاني

ورةت يف الالئا
الت فيلا ل ااون
ر ظيك اإلعال
اإللمرتواي
أقسها قااون اإلعال
اإللمرتواي
الموايت

أنور ا وزارة
اإلعال
العمااي

ورةت يف اهرتاطات اإلعال
اإللمرتواي وقي اق اللس الصافي
وأخالقيات امل االقاراري

مل رسة

مل رسة

مل اسة قصط ح ةق
يف التلساعات
اإلعالقي الةعوةا
لمل صساح

ورةت يف الالئا التلساعي
هليئ امل ط اإلعالقي ويف
قي اق اللس الصافي
وأخالقيات امل االقاراري

مل رسة

مل رسة

ظس املي اق الصافي معي
الصافيني قبو اهلوااا

مل رسة

مل رسة

ظس اظا املطبوعات
وال لس قبو أه
ق فع
أورةت الةياس
اإلعالقي وةاً ر تك
ااطفا
مل رسة
ورةت ع و ات
اات ان ا يف اظا
قماجلا ا سائك
املع وقاري
ورةت يف الةياس
اإلعالقي ق اهو
التفسق والع صسا .

أورةت الالئا التلساعي هليئ
امل ط اإلعالقي وةاً ر تك
ااطفا
لّر 'قي اق اللس الصافي
وأخالقيات امل ' قا طبيع
العالق قع املصاةر

مل رسة

مل رسة

مل رسة

مل رسة

مل رسة

ورةت ع و ات اات ان ا يف اظا
قماجلا جسائك ر ي نما
أوجا قي اق اللس الصافي
وأخالقيات امل ا رتاق ا

مل رسة

مل رسة

أورة الوليل اإلرهاةه
ملواصفات احملتو اإللمرتواي
وا خيتص التمييز والع صسا

ظس قااون اإلعال
املو ّو نل احملتواات
الواعي او التمييز

مل رسة

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

جوو  2ق ارا التلساعات اإلعالقي الةعوةا التلساعات اإلعالقي العس ي
املم م املغس ي

املم م اارةاي
اهلامشي

حمور امل ارا

املم م العس ي
الةعوةا

قمفول وجل الوستور

قمفول وجل الوستور

احلسا

قمفول وجل الةياس
اإلعالقي

ورةت يف قي اق اللس
اإلعالقي ويف قي اق اهليئ
الوط ي املةت اخالقيات
الصااجل

ورةت يف املي اق
ااخالقي ل يئ
الوط ي املةت
اخالقيات الصااجل

ورةت يف قووا س وك
العاق ني يف قيسةات
اإلعال املسئي
واملةموع ويف قي اق
الصافي

املةيولي

ورةت يف املباةئ
ااساسي هليئ اإلذاع
والت فزاون

املوفوعي

ورةت يف الةياس
اإلعالقي

اصّا ا ا اإلعالقيني
املصسا ع ب أن االلتزا
املوفوعي

ورةت يف اهليئ الوط ي
املةت اخالقيات
الصااجل

ورة يف قي اق الصافي

ااقاا

ورةت يف قي اق
الصافيني الةعوةاني

ألزقا ا ا الصافيني توخي
قباةئ ااقاا .
وأقسر ا اهليئ الوط ي لمعال

ورةت يف املي اق
ااخالقي

مل رسة

ألزقت ا قباةئ
أخالقيات امل

ورةت يف قووا س وك
العاق ني يف قيسةات
اإلعال املسئي واملةموع

رجلض املي اق ااخالقي
قبوهلا

ظست قووا س وك
العاق ني يف قيسةات
اإلعال ر افي اهلوااا

ق عا قووا الصااجل
وال لس جنو أا ا ق عا
نل قا اةي ل طفل

أوجبا قووا س وك
العاق ني يف قيسةات
اإلعال املسئي واملةموع
قساعاة ااطفا

ورةت لو رلساعات
ال ا الوط ي
ل صااجل

مل رسة

ورةت يف قااون اإلعال
املسئي واملةموع

مل رسة

مج ورا قصس العس ي
قمفول وجل الوستور

الوق

مل اسة قصط ح الوق يف
التلساعات اإلعالقي
الةعوةا لمل صساح

اهلوااا واهلبات

ظس اظا املطبوعات
وال لس قبو أه ق فع

ظس قي اق اللس ع ب
الصافيني قبو اهلبات

أورةت الةياس
اإلعالقي وةاً ر تك
ااطفا

أوجبا أخالقيات العمل يف
ا اة اإلذاع
والت يفزاون الع اا اقج
ااطفا

ااطفا

املصاةر

مل رسة

ا صوصي

ورةت ع و ات اات ان ا
يف اظا قماجلا
ا سائك املع وقاري

التمييز

ورةت يف الةياس
اإلعالقي ق اهو الظ ك
والتفسق والع صسا

أوجب ا قي اق اللس
اإلعالقي

ورةت يف قواثي اللس
ص املي اق الصاةر عا
ا ّ
امليسة ل توراا و وق
اإلاةان ع ب قبوأ ا رتا
ا صوصي
حمظور قا قبل الوستور
وقواثي اللس

ورة يف التلساعات
ظسا

ق عم قي اق اللس
الصافي
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جوو  3ق ارا التلساعات اإلعالقي الةعوةا التلساعات اإلعالقي الوولي
حمور امل ارا

املم م العس ي الةعوةا

الوالاات املتاوة ااقسامي

املم م املتاوة ساطاايا

احلسا

قمفول وجل الةياس
اإلعالقي

قمفول وجل الوستور

قمفول وجل الوستور

املةيولي

ورةت يف املباةئ ااساسي هليئ
اإلذاع والت فزاون

ورةت يف رلساعات مجعي
الصافيني احملرتجلني

ورةت يف رلساعات الصااجل
ال اطااي

ورةت يف الةياس اإلعالقي

ورةت يف قباةئ ق ظم اجملتمع
ااقسامي حملسره الصاف

مل رسة

ااقاا

ورةت يف قي اق الصافيني
الةعوةاني

ورةت يف رلساعات ونال
ااابا أسوهيتو سس

مل رسة

الوق

مل اسة قصط ح الوق يف
التلساعات اإلعالقي الةعوةا
لمل صساح

أورة قع و وا رت ست قيك
اخبارا أساسي ق ا الوق

أقسر ا قووا س وك ق ظم
قعااا الصااجل املةت

املوفوعي

اهلوااا واهلبات

ظس اظا املطبوعات وال لس
قبو أه ق فع

مل رسة

أجلسةت رلساعات صايف
اإلاو واا وا ناقًا ل طفل

املصاةر

مل رسة

ر اولا ق ظم اجملتمع
ااقسامي حملسره الصاف
قوفوع املصاةر

صايف اإلاو واا ال اطااي
ر اولا أهمي احلفاع ع ب سسا
املصاةر

ا صوصي

ورةت ع و ات اات ان ا يف
اظا قماجلا ا سائك
املع وقاري

أنو التلساع الصاةر عا قع و
وا رت ااقسامي ع ب
ا صوصي .

اصا صايف اإلاو واا ع ب
أام وا جت ا عم يات اقتاا
ا صوصي

ااطفا

التمييز

أورةت الةياس اإلعالقي
ر تك ااطفا

وةاً

ظسر ا خمت ف التلساعات

مل رسة

ورةت يف الةياس اإلعالقي
ق اهو الظ ك والتفسق
والع صسا .

مل رسة

يف املي اق اإلعالقي الصاةر عا
اليواةمو أوجبا املاةة ااوو
ق اهو التمييز الع صسه
وسياس التفسق الع صسا

ر او هلا املبا أ سز  10قباةئ رت اوهلا التلساعات اإلعالقي و ا امل ارا خالهلا ع الب
قو وروةها يف التلساعات الةعوةا وا يج العس ي والوو العس ي والتلساعات الوولي
ومت اختيالالار أن الالس الالالوو اهتماقالالا التلالالساعات اإلعالقي ال وع يالالم جنالالو عالالض التلالالا م قالالع
رلساعات اإلقارات وقصالس وهمالا الالوولتني املت وقال هالأاا يف التلالساعات اإلعالقيال نمالا
رلا ا التلساعات املغس ي يف سا الب وة اليت مل ذات املباةئ.

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

نتائج الدراسة امليدانية
الفسض ال ااي :روجو عالق ذات ةاللال ا صالائي الني اجتاهالات ال بال اإلعالقيال الةالعوةا
فو رلالساعات اإلعالال ا واالو و الني قالو التالزاق ك اللا التلالساعات قالا واقالع قةاليوليت ك
االجتماعي .
جوو  76العالق ني اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو
و ني قو التزاق ك لا التلساعات قا واقع قةيوليت ك االجتماعي
املتغا

املتوسط

االفسا
املعياره

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو
رلساعات اإلعال ا واو

79.7

5.576

التزاق ك لا التلساعات قا واقع
قةيوليت ك االجتماعي

77.9

6.352

قعاقل
االررباط

االجتاا

ال وة

قةتو
الوالل

**0.605

طسةه

قتوسط

0.01

احلسا

6.7

1.668

**0.408

طسةه

قتوسط

0.01

املةائ

10.4

1.442

**0.264

طسةه

فعيف

0.01

اللفاجلي

10.5

1.518

**0.438

طسةه

قتوسط

0.01

الة وك االخالقي

11.7

0.808

**0.390

طسةه

قتوسط

0.01

ا رتا ااطسا املع ي

11.2

1.086

**0.387

طسةه

قتوسط

0.01

سياةة ال ااون

10.6

1.305

**0.292

طسةه

فعيف

0.01

ا رتا املعااا الوولي

7.5

1.276

**0.411

طسةه

قتوسط

0.01

وق اإلاةان

7.4

1.184

**0.406

طسةه

قتوسط

0.01

ا رتا

ومما سالب اتوالح ال الفالسض ال الااي ن يالا يال روجالو عالقال ذات ةاللال ا صالائي الني
اجتاهالالات ال بال اإلعالقي ال الةالالعوةا فالالو رلالالساعات اإلعالالال ا واالالو و الالني قالالو التالالزاق ك
لا التلساعات قا واقع قةيوليت ك االجتماعي
الفسض ال ال  :روجو عالق ذات ةالل ا صالائي الني اجتاهالات ال بال اإلعالقيال الةالعوةا
فالالو رلالالساعات اإلعالالال ا واالالو و الالني ارائ الالك وقالالو والالورهك االالووات أو قالالي سات أو ور
و قوفوع رلساعات اإلعال ا واو.
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جوو  77العالق ني اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو
و ني قو رفعي ك هللا التلساعات قا واقع قةيوليت ك االجتماعي
املتغا

املتوسط

االفسا
املعياره

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو
رلساعات اإلعال ا واو

79.8

5.576

1.3

0.453

قو
ور

وورهك اووات أو قي سات أو
و قوفوع رلساعات اإلعال
ا واو

قعاقل
االررباط

االجتاا

0.007-

ال وة

قةتو
الوالل

ال روجو عالق

ي ال ثبالالا أاالالم ال روجالالو عالق ال ذات ةالل ال
ال الفالالسض ال ال ال
وممالالا سالالب اتوالالح عالالو
ا صالالائي الالني اجتاهالالات ال ب ال اإلعالقي ال الةالالعوةا فالالو رلالالساعات اإلعالالال ا واالالو و الالني
و قوفوع رلساعات اإلعال ا واو.
ارائ ك وقو وورهك اووات أو قي سات أو ور
الفسض السا ع :روجالو جلالسوق ذات ةاللال ا صالائي الني اجتاهالات ال بال اإلعالقيال الةالعوةا
فالالو رلالالساعات اإلعالالال ا واالالو و الالني قالالو رفعي ال ك هلالاللا التلالالساعات قالالا واقالالع قةالاليوليت ك
االجتماعي .
جوو  78العالق ني اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو
و ني قو رفعي ك هللا التلساعات قا واقع قةيوليت ك االجتماعي
املتغا

املتوسط

االفسا
املعياره

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا
فو رلساعات اإلعال ا واو

79.8

5.576

قو رفعي ك هللا التلساعات قا
واقع قةيوليت ك االجتماعي

26.9

2.914

قعاقل
االررباط

**0.295

االجتاا

طسةه

ال وة

فعيف

قةتو
الوالل

0.01

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

الفسض السا ع ن يا جل و ثبالا أاالم روجالو جلالسوق ذات ةاللال ا صالائي
ومما سب اتوح
ني اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعالال ا واالو و الني قالو رفعي ال ك
هللا التلساعات قا واقع قةيوليت ك االجتماعي

1

2
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املبحث الرابع :أهم نتائج الدراسة ومناقشتها

 ثبا جزئيا صا الفالسض ااو ال ائالل :روجالو جلالسوق ذات ةاللال ا صالائي يف اجتاهالاتال بالالال اإلعالقيالالال الةالالالالعوةا فالالالالو رلالالالالساعات اإلعالالالالال ا واالالالالو الالالالاختال مسالالالالار ك
وخصائص ال ك الوميوغساجلي ال الوعيف ال  -الت صالالص  -ال الالوع  -الةالالا  -التع الاليك -
ا ة.
 ثبا صا الفسض ال ااي ال ائل :روجو عالق ذات ةالل ا صائي ني اجتاهات ال باإلعالقيال ال الةالالالعوةا فالالالو رلالالالساعات اإلعالالالال ا واالالالو و الالالني قالالالو التالالالزاق ك الالاللا
التلساعات قا واقع قةيوليت ك االجتماعي .
 ثبالالا صالالا الفالالسض ال ال ال ال ائالالل :روجالالو عالق ال ذات ةالل ال ا صالالائي الالني اجتاهالالاتال بال ال اإلعالقيال ال الةالالالعوةا فالالالو رلالالالساعات اإلعالالالال ا واالالالو و الالالني ارائ الالالك وقالالالو
و قوفوع رلساعات اإلعال ا واو.
وورهك اووات أو قي سات أو ور
 ثبا صا الفسض السا ع ال ائل :روجو جلسوق ذات ةالل ا صائي ني اجتاهالات ال بالاإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو و ني قو رفعي ال ك هلاللا التلالساعات
قا واقع قةيوليت ك االجتماعي .
 أع ست ال تائج أن اجتاهات ال ب اإلعالقيال الةالعوةا قياالوة فالو رلالساعات اإلعالالا واالالو وقالالو قال قت الالا ملبالالاةئ املةالاليولي االجتماعيال وارف الالا قالالع ةراسال الالالواغس
 2017اليت رأت أن يف املةيولي االجتماعي والتلساعات ر ييو ل اسا اإلعالقي .
 أع ست اتيج الوراس احلالي أن عو اةراك اإلعالقي ل واجبات امل اط م وع مغا قبالي تفعيل رلساعات اإلعال ا واو وقو جا ت هلا العبارة يف املسرب ال ال
قا املواجل خمت ف ً قع ةراس الصبياي  2017اليت جا جلي ا اةراك اإلعالقي
ل واجبات يف املسرب ااوو.
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 - 7أوفاا اتائج الوراس أن  %84.5قا عي الوراس قا ال ب اإلعالقي الةعوةا
رطالا ةا قوااني ر ظيمي ل عم ي اإلعالقي قوازا ل وااني ا سائك املع وقاري
وارف ا هلا ال تيج قع ةراس الواغس  2017اليت است تجا أن امل رت ات اليت
جا ت قا ال ب اإلعالقي املصسا ازا رطواس ااةا اإلعالقي هو سسع اقسار قي اق
هس صافي جواو.
 - 8أهارت اتائج الوراس أن  %83.6قا عي الوراس قا ال ب اإلعالقي الةعوةا ر تز
عسض املع وقات وااجلمار اليت رصل قا قصاةر قوثوق ةون ر وال أو ر يل قع
اإلهارة ل مصاةر وارف ا هلا ال تيج قع ةراس ا سال  2016اليت أع ست
خالهلا ال ب اإلعالقي أن الوا ط ااخالقي ااهك يف الس املع وق هو الت با قا
سالقت ا وصوق ا.
 - 9ي ا اتائج الوراس أن  %48.2قا عي الوراس اتج ون فو احلياة ازا هعورهك
السفا فو احلسا اإلعالقي ورطبي ا يف اجملا اإلعالقي الةعوةه ي ما أاوها
 %29.1يف ني عارف ا  %22.7مما وعل هلا الوراس رتلا م قع ةراس ع ي
 2015اليت رأت أن  21قا أجلساة ال ب ا سون اام ال روجو سا لوسائل اإلعال
يف الوقا احلالي يف ني اس  12قا أجلساة ال ب أن وسائل اإلعال رتمتع ور
ق اسا قا احلسا .
است تجا الوراسال أن  %76قالا عي ال الوراسال قالا ال بال اإلعالقيال الةالعوةا السص ع الب
املةا ل اللاري ورتف هلا ال تيج قع ةراس ا وا خ يل واخالسون  2013والاليت رالس
أن قواثي اللس وقوواات الة وك رسجلع قا قةتو السقا اللاري لمعالقيني.

املبحث الخامس :أهم النتائج العامة للدراسة

 - 1أن أجلالالالساة العي الال قالالالا ال بالال اإلعالقيالال الةالالالعوةا قياالالالوة لتطبيالال رلالالالساعات اإلعالالالال
ا واو ي ما نااا حمااوة يف نال قا:
 أن الت مي الفمسا احلاص اليو قالئم حلواث العصس ورطورا.
 أن املواة اإلعالقي امل لورة ع ب ةرج عالي قا ا وةة.
 أن امليسةات اإلعالقي امل ت ف رةاعو اإلعالقيني ع ب االرر ا مبواةهك.

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

 - 2أن أجلساة العي قا ال بال اإلعالقيال الةالعوةا قياالوة فالو رلالساعات اإلعالال ا واالو
وقالو قال قت الالا ملبالالاةئ املةالاليولي االجتماعيال وحمااالالوة يف تالالا احلساال ع الالب نالالال
قا:
 اللعور السفا ازا احلسا اإلعالقي ورطبي ا يف اجملا اإلعالقي الةعوةه.
 االعت اة أن يف املةيولي االجتماعي ر ييو ل اسا اإلعالقي .
 االعت اة أن التلساعات اإلعالقي قو نف ا احلسا اال أن رلساعات اهليئات
عم ا ع ب ر ييوها.
 وحمااوة يف تا املةائ يف الف سة:
 روجو اليات وافا وةورا ل مةا ل عا قو رطبي املةيولي االجتماعي يف
اليت ر تةا الي ا العي قوفوع البا .
ا
وق اإلاةان يف الف سة:
 وحمااوة يف تا ا رتا
 رتةك الةا اإلعالقي الةعوةا الت ظيك و فظ احل وق لمعالقيني.
 - 3ثبالالا أن اجتاهالالات أجلالالساة العي الال قالالا ال بالال اإلعالقيالال الةالالعوةا قياالالوة فالالو رفعيالالل
رلالالساعات اإلعالالال ا واالالو قالالا وج ال اظالالس ال ب ال اإلعالقي ال الةالالعوةا ويف الرتريالالا
ا م االوائل نااا:
 اجلت ار البيئ اإلعالقي لعم يات التوراا والتطواس املةتمسة ًو ةون الع اا
تفعيل رلساعات اإلعال ا واو يف الرتريا ااو .
 غياى التافيز قا قبل اهليئات اإلعالقي احلموقي وا اص ع ب االلتزا
التلساعات اإلعالقي ايةه لعو االلتفات هلا ورفعي ا .يف الرتريا ال ااي.
 عو اةراك اإلعالقي ل واجبات امل اط م وع م غا قبالي تفعيل رلساعات
اإلعال ا واو .يف الرتريا ال ال .
 اجلت ار قعظك التلساعات اإلعالقي او طس اليات التطبي وع ا قب م وغا
قفع قا قبل اهليئات اإلعالقي  .يف الرتريا السا ع.
 عو وجوة راةع ازا عو رفعيل رلساعات اإلعال ا واو ااخالقي وامل ي ايةه
لت ميل ا .يف الرتريا ا اق .
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- 4اقرت ا العي عوة الوة ملةالت بل التلالساعات اإلعالقيال يف املم مال العس يال الةالعوةا
نالتالي:
 رلساع قا اتع مبااسب ق ت مي امل مي الفمسا ةب %34
 رطواس ور مي قورات اإلعالقي لمل قتتا ع ةب %30
 االا ق ظم رع ب ت ييك اإلعالقيني الةعوةاني ةب %18
 وفع قي اق هس اعالقي ةب %9
 روفيح وق اإلعالقي ومحااتم قا أه ق وة خارجي ةب %8
- 5ا رت اةب  %53.2قا أجلساة العي اصوار و قااواي لمعال ا واو.

املبحث السادس :توصيات الدراسة

ا ع ب قا روص ا اليم الوراس قا اتائج ومما أهارت اليم قفسةات عي الوراس
جلع يم روصي البا مبا ا ي:
- 1
- 2
- 3
- 4
5
6
7
8
9

-

ورعمالالاليك اتائج الالالا ع الالالب

العمالالالل ا الالالاة لتفعيالالالل الباالالالوث اإلعالقيالالال لالالالمل عالالالا
املت صصني وااسارلة.
سا قوااني ر ظيمي ل عم ي اإلعالقي قوازا ل وااني ا سائك املع وقاري .
عض ااقور اليت اتعسض الي ا الصالافي ق الل
سا رلساعات اعالقي وافا ملعا
ااخبار املةس واملصاةر اجمل ول .
التزا امل ظمات اإلعالقي صياغ التلساعات ا اص واحلسص ع ب ربيي ا
ل ماةر والتوراا ع ي ا والسها والتلنا ا ةوراا.
اعاةة رلميل اجمل ااع ب ل صااجل .
استاواث لوائح ر ظيمي لم م اعالقي و ظس است واق ا ع ب سواا.
جت ا التلساعات اإلعالقي اليت روي قا سا وأجل اإلعال ا واو.
استاواث ج موقي ر ظيمي قت صص ل وقو ع ب قوااا اإلعال ا واو.
استاواث وعائف مبةمب قةتلار اعالقي يف ا ات ال ااواي ليت صص يف
ااقور اإلعالقي .

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

- 10
- 11
- 12
- 13
14
15
16
17

-

- 18
- 19
- 20
- 21

ارسا ج قت صص يف رمواا احل و الفورا لألهما ا واوة قا التجاوزات
ال ااواي اليت رفسزها ق صات اإلعال ا واو.
قعاوا امليسةات اإلعالقي لمل امل تةبني لمعال ع ب االرر ا مبواةهك.
اواة اليات وافا وةورا ل مةا ل عا قو رطبي املةيولي االجتماعي يف
ا ات اإلعالقي .
وفع اسرتاريجي لتطبي املةيولي االجتماعي ع احلةا ات املل ورة يف اإلعال
ا واو.
وفع لوائح ر ظيمي ل اةا ات املعسوجل ع ق صات اإلعال ا واو.
الت بيم ع ب وق اإلعالقيني التوازه قع الت بيم ع ب واجبار ك.
التاوا املةتمس لتلساعات اإلعال ا واو قع روفيح آلليات التطبي .
اواة التافيز قا قبل اهليئات اإلعالقي احلموقي وا اص ع ب االلتزا
التلساعات اإلعالقي .
سعوةة اهليئات اإلعالقي .
رفعيل عم يات التوراا والتطواس املةتمسة يف اجملا اإلعالقي.
اواة ق وقات رع يمي ناجلي لت ساج ط ب اعال قيه ني ل عمل وجل رلساعات
اإلعال ا واو ورفعي ا.
خاص قا نان أخالقي
ص اع احلواجلز ل م تزقني التلساعات الصاةرة قا ا
ق ا.

 - 22التفسا ني الل صيات املعسوجل ع ق صات اإلعال ا واو واإلعالقيني.
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مقرتح تشريعات أخالقية لإلعالم الجديد باململكة العربية السعودية*

رلمل الب الوة التاليال أهالما اإلعالال ا واالو لالمل عالا وهالو ق الرت مت رلالمي م الا
ع الالب ق رت الالات ال ب ال اإلعالقي ال الةالالعوةا واقتالالواة التلالالساعات اإلعالقي ال امل صوص ال يف
اإلعال الةعوةه ااطالقًا قا أساس الةياس اإلعالقيال الةالعوةا واسالت اة ع الب املواصالف
ال ياسالالالي الووليال ال ل مةالالاليولي االجتماعيال ال  ISO26000واوجّالالالم او ناجلال ال قةالالالت وقي
أهما اإلعال ا واو.
 - 1االلتزا ال وا ا الوا ي جليما ُا لس عال أهالما اإلعالال ا واالو قالا عالو املةالاس
الواا اإلسالقي وهعائسا.
 - 2ا رتا الت صص والتفسق ني املع وق والسأه جليما اُ لس.
 - 3ا رتا اارا امل ت فال الاليت ر لالس املالواة طالسق ع ميال أو ق جيال أو ع الب هالمل أرا
ه صي ويف ا ثبات خسوج صا ا المتا عالا امللالسوع االتك التب ياله ع الم الوون
اختاذ روا ا ه صي .
 - 4جت ا زرع واةر الفت قا رأجيج ل سأه العا ازا املة مات وال وا ا.
 - 5قساعاة الفسوق الفسةا والع ي لسواة أهالما اإلعالال ا واالو وجت الا قالا اصالعا
ع ب العاق استيعا م.
 - 6عو التعسض لةياسال املم مال العس يال الةالعوةا الواخ يال ق الا وا ارجيال ورالسك
اارا الباع ع ب رأجيج الفت .
 - 7احلفالالالاع ع الالالب ال غال ال الةال ال يم يف المتا ال ال والالالالوعوة ل متا ال ال واحلالالالوا العس يال ال
قةاهم ً يف ةعك احملتو العس ي.
 - 8ااوا هو لو جلتح احلةاى وامون قع ا ل عاق ق ل قتصفح نارا رأه .
 - 9امللارن االسك الصساح لزرع املةيولي اللاري لمل الز .
 - 10اال تعاة عا عبارات التمييز وامللا ات الع صسا .
 - 11اال تعالاة عالا احملتواالات املتوالم ع الالب اإلًالا ات ا ةالي وقساعالاة اخالتال الفئالالات
العمسا املتا ع .

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي

12
13
14
15

-

- 16
17
18
19
20
21
22

-

- 23
- 24
- 25
- 26
27
28
29
30
31

-

التعاون يف اإل الغ عا احملتواات غا الالئ .
جت ا قتا ع احلةا ات امللبوه أو املسوج ل فت .
سا السأه وجا أن رتصل املةيولي االجتماعي وااقاا جليما امتا.
قساعاة احل وق الفمسا لو اةأ أو ا ل املع وق أو الفائوة أاا نالان هالمل املالاةة
أو ق ص عسف ا.
قساعاة ذنس املصاةر ل مع وق قبل سسةها أو ا رتا خصوصي صالا ب ا يف الا مت
االرفاق ع ب ذلي.
التفسق ني اآلرا واإلعالاات التزا ه صي وجا االاتباا لم.
االلتزا لنس قصط ح اإلعالن قبل الرتواج ل م تج.
الوعوة ل ةيا الواخ ي والتعساف تاراأ ورساث املم م العس ي الةعوةا .
التالاس قا احلةا ات املوعي والفوفاف يف املع ب ق ل اعالقي .
احللر قا الت مس اإللمرتواي ونل قا جليم اسا ة لأله اص لمل عا .
صال اع جلائالالوة قالالا جلالالتح احلةالالاى وعالالو االنتفالالا جبع الالم اوقيالالات قعسفال الخالالرتاق
ا صوصيات.
الوعوة ل تطواس والت مي وص اع ااجلساة ال اجاني.
الوعوة لموا ي وق اهو التيارات الة بي .
احلالاللر قالالا اات الالاك ا صوصالاليات لالالس أمسالالا أو حمتواالالات قصالالورة اه ه صالاليات
و اختال ااعمار ةون أخل اإلذن املةب .
التب يه عا ق تا ي الل صاليات أو قالا اةالت وقون الصالور الل صالي ل ل صاليات
العاق واملعسوجل وون اذن قةب .
التب يه عا قسوجي اإلهاعات جلور السهك هلا.
التب يه عا ةا ات الرتواج ل م تجات الغا الئ طس ا يف اإلعال العا .
التب يه عا ةا ات جلي الةاس واللعوذة واستغال فعا الع و .
عو اع ار طفل قبل أخل املواجل السمسي قا احلاف ني.
عو استغال ااطفا وال ةا ل رتواج اإلعالاي.
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ق ل عاق ي ال ظاجلال ورصالواسهك إلع الار أه اوااالا

 - 32عو استغال الطب ات الماة
وان نااا ة .
 - 33التب يه عا احلةا ات السمسي امل صص وق ا م ور وغا امليةا لغسف ا.
 - 34روفالالاليح احلةالالالاى السمسالالالي قالالالا احلةالالالاى الل صالالالي السالالاليما ل ل صالالاليات العاقال ال
واملعسوجل .
 - 35احلسص ع ب قعااا ااقاا والوق واملصواقي جليما امتا وا لس.

اجتاهات ال ب اإلعالقي الةعوةا فو رلساعات اإلعال ا واو يف اطار اظسا املةيولي
االجتماعي
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Communicator's Dialogue Culture in the
Yemeni press
Abstract
The study aimed to research and analyze the communicator's dialogue culture in the
Yemeni press and the factors that influence raising the culture of dialogue in the Yemeni
society. The study relied on the theory of third person effect as a theoretical input that
contributes to identifying variables, and formulating and testing of hypotheses, through
the sample survey methodology. This methodology is chosen for its relevance to the
subject of the study, which aims to survey opinions and collect facts and data on the
current state of the phenomenon under study, in terms of interpreting and analyzing it.
Hundred items were drawn as a representative sample of the study population in the
systematic random sampling method, through the registration schedule of the Syndicate
of Yemeni Journalists.
The results of the study represented the opinion of the communicator in the Yemeni
press and the extent of his awareness of the level of Yemeni society's awareness of the
culture of dialogue and acceptance of the other. This gives an indication of the opinion of
the study population regarding the subjects presented in the study, which represent the
opinion of an important segment of Yemeni society. This segment is characterized by a
high level of education and culture, as well as direct contact with the community by virtue
of their professional work. The study came up with a number of important results, including:
- Sixty-three percent of the respondents confirmed the readiness of Yemeni society to
accept the culture of dialogue and acceptance of the other.
- The factor of "education" as one of the most important factors that affects raising the
culture of dialogue in the Yemeni society with a result of (85%), which indicates that education affects significantly different sectors of the Yemeni society.
- The "social networks" top the list of means of communication that support the culture of
dialogue and acceptance of the other in the Yemeni society with (75%).
- Dissatisfaction of the respondents with the media coverage of the programs of culture
of dialogue in the Yemeni media with (94%) and in their awareness of the dissatisfaction
of the community about this coverage with (93%).
- Increased support for national meetings of the culture of dialogue and acceptance of
the other with (60%), and the percentage of those willing to participate in these events
reached (92%).
- The high level of support for the respondents to establish controls and restrictions on
the media to reduce the dissemination of the culture of hatred and violence in society
with 76%, and in their awareness of the support of the community to specify these controls and restrictions with (65%).
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Social Media Use in Public Diplomacy, A Case
Study of Using Kuwaiti Diplomatic Embassy in
Saudi kingdom and Australia to Twitter
Abstract
This study explores the use of social media in public diplomacy. It takes
the form of a case study, examining the public diplomacy efforts of the
Kuwaiti Missions abroad through twitter in Australia and kingdom of
Saudi Arabia.
Having established that there is a great enthusiasm for social media in
the academic and practitioner world today especially in Public Diplomacy
discipline, amongst other supposed benefits social media have been
praised for facilitating true two-way communication, allowing for real dialogue, and engaging with audiences directly.
The expectations towards the merits of social media are enormous; indeed, social media have been hailed to be “the future of public relations
and public diplomacy.
According to that This Study was conducted using in-depth interview and
qualitative content analysis as data collection tools.
The results of the study showed a relationship between the concepts of
public relations and public diplomacy, from the point of view of officials of
the Kuwaiti Foreign Ministry, also the results showed that officials use
public diplomacy to support the image of country and to assure the Kuwaiti foreign Ministry policy.
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The Effect of Social Media Networking on Academic
Performance And Achievement of Uos Students,
A Survey Study

Abstract
New Media plays a fundamental role in organizations and society. The basic
fact justifies the information revolution that has been taking place across the
globe in recent time. This research examines the extent of usage among Sharjah University and how this has affected their performance & their achievement.
Social media is indeed a powerful tool for academics- students. The New Media
has been shown to influence the academic performance & achievement of students at the tertiary level. The influence of the New Media on academic performance as shown in available literature has shown that it could be positive
and/or negative. Also this study is trying to identify a new form of media web
used by students, and to compare these with the academic performance. In the
conclusion, the Social Networking is the main actor which constructs specific
concepts relating to culture and identity. Most of the time, universities students
used the famous media such as the social networking (Instagram, Whatsapp,
Snapchat, and Twitter). This is influenced by the latest on the educational
achievement and performance of students.
Keywords: Social Media, Academic Performance, Achievement,
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University Professors’ Perception Levels of their
Role in the Youth`s Awareness of the Extremism
and Terrorism Dangers Via Cyberspace
Abstract
The study seeks to observe and analyze the role of the university professors in
forming the youth awareness of the electronic extremism and terrorism dangers
; their real and virtual tools they depend, their mechanism of persuasion they
rely on to form the youth`s cognitive awareness of these dangers.
The study is classified in descriptive studies use survey and comparative approach; depend on the questionnaire tool applied on 100 sample of university
professors from different faculties. The study concluded a set of results; the
most important ones: the recruitment of the university professors to the network
sites as an awareness tool of the extremism and terrorism dangers is still limited
and the largest percentage of them realize the great role of the social media in
spreading extremism and terrorism; the international groups such as “ISIS “and
“Al Quaada “are the most users and recruiters of these sites.
One of the most dominant dangers is recruiting the less conscious students in
the Lone Wolves Operations due to the weak religious culture and uneducated
youth`s mind on criticizing and analyzing . The professors see reliance on rational dialogue to convince students of the electronic terrorism dangers; the
great necessity of adding the method of “the critical thinking “to the package of
courses related to the university requirements.
The results showed the existence of statistically significant differences between
the university professors degree of interest towards discuss the radical thoughts
among students via social media according to the scientific specialization; the
more the professors belonged to the disciplines of social, human-science and
languages, the more it supports their orientation towards discussion.
Finally, the study proved the statistically significant relationship existence between the rates of professors use social media networks and the type of strategies used to convince students of the electronic terrorism dangers.
Keywords: University Professors, Role, the University Youth, Extremism dangers, terrorism, Virtual network
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