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اجتاهــاا الدومامانيــلس اليــعادتس يــا دببلــس الدومامانيــل  العامــ       

 نيفاراا املممك    اخلارج

الشـــاتعاا ارتلكيو لـــ  ســـر نـــتوس لارو ـــا ودعامـــ  ا  ـــاا ا كاملـــ   

 اليعادت  مع ا مر وج    ظر املتحدثس الرمسلس

 الرقمل داظلف ونيات  التااص  االجتماسي   إدارة االدصاالا املؤنييل  
 "حتململ  مر امليتاى الثا يدراني  "

 ٢٠٣٠دور ارتسالم االجتمـاسي   دسـا انيـيادل ل  الـاتاراا لتحرلـس ر تـ        
 (والتخبلط اليعادت  ارتقتصاددرللمل  لمماقع ارتلكيو ي لاتارة دراني  )

ا م ــار هــ    ا رراتلــ دــريثت إاــراج الصــحف اليــعادت  ارتلكيو لــ  سمــ    

 «وملدا ل حتململ  دراني  » – الصحف

درانيــ  » –اليــعادت  العاامــ  املــؤثرة سمــ  الرــاتا واالدصــا    الصــحف   
 «دببلرل  سم  صحلفيت سكاظ واملدتن 

 ”دراني   اسل ”:صارة املممك  العرول  اليعادت  لدى الصحفلس اللاوا لس 

درانيـ  سمـ    )"اليـلاا ي دور الصحف اليعادت    دنمل  الاسي وـاممر  "
 (الراتا واالدصا 
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سات يف جمااالت اععاالم   متخصصة بالبحوث والدرا ربع سنوية جمللة العربية لإلعالم واالتصال، دورية علمية حمكمةا (1

 .واالتصال اعنساني مبختلف فروعه

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

تنشاار اجمللااة البحااوث والدراسااات وامللاااالت العلميااة وملخصااات الرساااجع العلميااة، ومرافعااات الكتاا  يف  افااة فاارو           (3

 .اععالم واالتصال

 .ختضع مجيع املواد امللدمة للمجلة للتحكيم العلمي املتخصص (4

 :تلبع البحوث والدراسات للنشر باجمللة، وفلًا للواعد النشر التالية (5

يف اللضايا اععالمياة الات تتطلا      اعجنليزيةأن يكون البحث مكتوبًا بلغة عربية سليمة، وتلبع األحباث باللغة  . أ

 .ذلك

 .البحث أو الدراسة يف أحد جماالت وفرو  اععالم واالتصالأن يكون  . ب

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

 .أن يعتمد الباحث األسس العلمية يف  افة خطواته وأن يتبع قواعد التوثيق العلمي املستخدمة باجمللة  ث.

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

 (.واملالحق واملرافع

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

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

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

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

البحوث والدراساات املنشاورة باجمللاة تعا  عان رأا أصاحابها وال تعا  بالضارورة عان رأا اجلمعياة، ويتحماع م لفوهاا              (6

 .املس ولية  املة عن صحة ودقة املعلومات واالستنتافات

توفااااااه املراسااااااالت اخلاصااااااة باجمللااااااة إا رجاااااايس هياااااااة التحرياااااار علااااااى ال يااااااد اعلك ونااااااي اخلااااااا  باجمللااااااة        (7

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

 لواالتصااجمللة العربية لإلعالم 

 قسم اععالم-فامعة امللك سعود 

 11451 الرياض 2456 . ب 

 اململكة العربية السعودية

ترصد املرافع واهلوامش يف نهاية البحث أو الدراسة بأرقام متسلسلة حس  تسلسع اعشارة إليهاا يف ثناياا   

الاا ا تعتمااده دوريااة الصااحافة    "End Notes البحااث أو الدراسااة، وهااي الطريلااة املسااماه "اهلااوامش األخاا ة   

، ودوريااااااااااااااة معلاااااااااااااام الصااااااااااااااحافة   Journalism & Mass Communication Quarterly واععااااااااااااااالم

 ، وبعض اجملالت العربية.Journalism & Mass Communication Educator واععالم

 

mailto:(
mailto:(
mailto:majalatsamc@gmail.com


 

 

 5 

 تطبيق الدبلوماسية العامة يف سفارات اململكة يف اخلارج حنوالسعوديني اجتاهات الدبلوماسيني 

 اعشارة األوا للمرفع:

  تاب:

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

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

 مثال:

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

 حبث يف دورية:

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

ح قــوس )الشــور أو الفصـس والســنة القـ   القــوس( نقطــتني: أرقـام الصــفحا  الــ     اسـم الدوريــة ورقـم اإلــة الن و ــد فـت   

 يشغلوا كامس البح  فاصلة، رقم صفحة اإلشارة أو صفحانوا الن و د  مسبوقة بـ ص أو ص ص.

 مثال:

(: 2005 علي عبدالرمحن العلي، نالصـحافة يف عصـر العوملـةن، اإلـة العربيـة لوعـ م وا نصـال، العـدد األول، )نـوف            -

 .33، ص 30 – 25

 اإلشارة الثانية التالية مباشرة:

 )نطبق يف حالة الكتب والبحوث(

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

 مثال:

 .24 – 22املر ع السابق، ص ص  .2

 اإلشارة الثانية وما بعدها:

 )يف حالة عدم ورودها مباشرة(

 ة لل ؤلف فاصلة، رقم الصفحة أو الصفحا ، الن و د، مسبوقًا بـ ص أو ص ص.اسم العائل .1

 مثال:

 .23العلي، ص  .2

 ويف حالة و ود أكثر من مر ع لل ؤلف نفسه سبقت اإلشارة الليو ا:

اسم عائلة املؤلف فاصلة، الكل ة األوىل من العنوان أو  زء منه متبوعًا بث ث نقـا  دالـس ننصـي" ن...ن فاصـلة، رقـم       .3

 صفحة أو الصفحا  مسبوقًا بـ ص أو ص ص.ال

 مثال:

 .23العلي، ناإلع م ...ن، ص  .4

 اإلشارة لل را ع األ نبية:

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

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

 سعود آل ثنيان بن نايفد. أ.

  لساجمل رجيس
 

 العناد حمود بن عبدالرحمن. د.أ
 الرجيس ناج 

محمد سليمان األحمد. د  
 املال أمني

 

 العنزيد. علي دبكل 

 د. عهود سلطان الشهيل

 د. هدى عبداهلل بن سعيدان 

 د. فيصل محمد العقيل 

 د وأ. سعد إبراهيم الداو

 الجريوي عبداهللأ. ماجد بن 

 

 الربيد اإللكرتوني
 

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

 

 6785/1442اعيدا  /  رقم

 1658 _ 8835رقم ردمد : 
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 تطبيق الدبلوماسية العامة يف سفارات اململكة يف اخلارج حنوالسعوديني اجتاهات الدبلوماسيني 

تطبيق الدبلوماسية  السعوديني حنواجتاهات الدبلوماسيني 
 العامة يف سفارات اململكة يف اخلارج

 تركي بن صالح العواد. د
 

الشاجعات اعلك ونية عن ف وس  ورونا وتعامع اجلهات 
احلكومية السعودية معها من وفهة نظر املتحدثني 

 الرمسيني

 ن على الذيابي د. شاكر ب
 

 االتصاالت املؤسسية إدارة توظيف وسائل التواصل االجتماعي في
 "املستوى الثاني تحليلية مندراسة " الرقمية

 د. إنجي محمد أبوسريع خليل

دورية ربع سنوية متخصصة محكمة 
 ُتعنى بأبحاث اإلعالم واالتصال

 تصدر عن
 الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

 والعشرون الخامسالعدد 
 هـ1442 شعبان -م2021 مارس

 تلديم

 
9  

11 

63 
 

 مدير التحرير 
 القبـــاع بن منصور فهـــد . أ

 

 
 عضو

 أ. د. فهد بن عبدالعزيز العسكر

 عضو
 الرسائل العلمية أ. د. عثمان بن محمد العربي

 
 عضو 

 د. حمزة بن أحمد بيت املال

113 

www.samc.ksu.edu.sa 
 

 187 

 

تأثري إخراج الصحف السعودية اإللكرتونية على انقرائية الجمهور 
 "دراسة تحليلية وميدانية"-لهذه الصحف

 باعثمان الحضرمي رنيم يحيى سالم

العوامل املؤثرة على القائم باالتصال في الصحف السعودية 
 "دراسة تطبيقية على صحيفتي عكاظ واملدينة"

 السراجيحليمة بنت علي بن مبارك 

 231 

 

 275 

 

 : نيالياباني لدى الصحفينيصورة اململكة العربية السعودية 
 نوعية"دراسة "

 نهى وليد أبو الفرج

 دور الصحف السعودية في تنمية الوعي باألمن السيرباني""
 )دراسة على القائم باالتصال(

 بشائر حامد عبد القادر قطب 

 295 

 

ماعي في دعم اسرتاتيجية الوزارات لتحقيق دور اإلعالم االجت
لوزارة اإلقتصاد )دراسة تقييمية للموقع اإللكرتوني  20٣0رؤية 

 السعودية(والتخطيط 
 م. رياض بن ناصر الفريجي

 153 
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 تطبيق الدبلوماسية العامة يف سفارات اململكة يف اخلارج حنوالسعوديني اجتاهات الدبلوماسيني 

 تقديم
 

 

بعد مرور حنو سسة عشار عاماا علاى صادور اجمللاة العربياة لإلعاالم واالتصاال،         

جملس إدارة اجلمعية حتويع اجمللة إا دورية ربع سنوية بناا  علاى توصاية هيااة      قرر

م ومكثاال حنااو أربااع   2006قااد صاادرت يف عااددها األول عااام    التحرياار. و اناال اجمللااة   

سااانوات تصااادر مااارة واحااادة يف العاااام، ثااام حتولااال للصااادور مااارتني يف العاااام  ماااايو           

صاادور األعااداد  ااوونااوفم (، واليااوم تصاادر اجمللااة عااددها ربااع الساانوا األول، وساايت 

ا م اللادمااة يف يونيااو وساابتم  وديساام  ماان  ااع عااام، وسااب  هاا ا التحااول هااو تاار 

األحباااث وملخصااات الرساااجع العلميااة امللبولااة للنشاار، وقااد الحظاال هياااة التحرياار      

قبال على النشر باجمللة نظرا ملا وصلل إلياه مان مكاناة علمياة مرموقاة علاى       تزايد اع

املستوى العربي، وتفوقل على اجملالت العلمية األخرى يف جماهلا. وقد حرصل هيااة  

حبااااث امللبولاااة ملسااااعدة الااازمال  البااااحثني يف     األ التحريااار علاااى عااادم تاااأخ  نشااار    

على وفه السرعة، وألن تأخ  بعض األحباث يللع من أهميتها عنادما   اثهمحبأ نشر

 ترتبط بأحداث أو اشكاالت علمية فارية.

ونلااادم يف هااا ا العااادد أربعاااة أحبااااث وأربعاااة ملخصاااات رسااااجع علمياااة، وتناولااال   

ونياااة حاااول فاجحاااة  وروناااا، واالتصااااالت  الدبلوماساااية العاماااة، والشااااجعات االليك 

امل سسااية الرقميااة، واععااالم االفتماااعي، وانلراجيااة الصااحف االليك ونيااة، واللاااجم     

باالتصااال يف الصااحف السااعودية، وصااورة اململكااة لاادى الصااحفيني اليابااانيني، ودور        

ر الصحف يف التوعية يف جمال األمن السي اني. وستستمر اجمللة مبشياة اهلل يف نش

 بني مثانية وعشرة أحباث وملخصات يف أعدادها اللادمة.

 

 رئيس هيئة التحرير
 أ. د. عبدالرحمن حمود العناد
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 تطبيق الدبلوماسية العامة يف سفارات اململكة يف اخلارج حنوالسعوديني اجتاهات الدبلوماسيني 

 

 

 
 

اجتاهااااااااو الينيل  اساااااااي   

تطبيااااا   الساااااع و    ااااا  

الينيل  اساااااااية العا اااااااة    

 سفاراو اململكة   اخلارج

  
 تركي بن صالح العواد. د

  سعود الفيصع معهد األم-املساعد  اععالم أستاذ

 للدراسات الدبلوماسية 
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 ملخـــص
 

الدبلوماساااايني السااااعوديني يف اخلااااارج حااااول تطبيااااق    ختتاااا  الدراسااااة  را 

تر ااز وأنشااطة الدبلوماسااية العامااة يف ساافارات اململكااة العربيااة السااعودية.  

الدراساة علاى التعارىل إا مادى اساتفادة السافارات الساعودية يف اخلاارج ماان         

الدبلوماسااية العامااة وماادى تطبيلهااا. والتعاارىل إا اجتاهااات الدبلوماسااي      

الدبلوماسية العامة يف عمله دبلوماساياا، والات    ية تطبيقأهم حنو السعودا

من خالهلا ميكن رصد املعوقات الات تللاع مان تطبياق أنشاطة الدبلوماساية       

وتعاو  االساتفادة مان ها ا العلام يف التواصاع       السعودية، العامة يف السفارات 

 مع الشعوب األخرى.  

نشااطة الدبلوماسااية  الدراسااة أن ساافارات اململكااة يف اخلااارج تطبااق أ   تووفااد

دون  الساعوديون، % من تلك األنشطة يلوم بها الدبلوماسيون 82العامة، وأن 

ووفااااادت الدراساااااة أن توفيهاااااات مااااان السااااافارة وعااااا  مباااااادرات شخصاااااية.  

الدبلوماساااااي الساااااعودا يااااا من بأهمياااااة الدبلوماساااااية العاماااااة يف العماااااع    

  ماااااا وفاااااد أن حاااااافز اللغاااااة هاااااو املعاااااو  األول لتطبياااااق      الدبلوماساااااي، 

أثبتال الدراساة أن هنااك قصاوراا وا احاا يف اساتخدام       والدبلوماسية العاماة.  

والتواصاااااع ماااااع الشاااااعوب عااااا  وسااااااجع التواصاااااع الرقمياااااة، الدبلوماساااااية 

  االفتماعي.

 الرقميااةاالدبلوماسااية   لمااات البحااث: الدبلوماسااية العامااةا الاارأا العاااما

  اللوة الناعمة.
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 تطبيق الدبلوماسية العامة يف سفارات اململكة يف اخلارج حنوالسعوديني اجتاهات الدبلوماسيني 

 :املقي ة
نعد الدبلوماسية العامة اليوم أحـد أرر  السياسـة اخلار يـة للدولـة، ولكـن نـبج بـرام         

ــة الىل ألــر . نــ كر      ــف مــن دول ــبج  ن يــس شــوكر نوأنشــطة للدبلوماســية العامــة نتل أن ن

يــــة  تــــا  الىل فوــــم ع يــــق أله يــــة  الدبلوماســــية العامــــة الىل  انــــب الدبلوماســــية التقليد 

 بنشـــا  نت يــز الدبلوماســية العامــة ودورهــا يف السياســة اخلار يــة للدولــة، فالــدول الــ          

عامــة نتناســب مــع نشــا وا   دبلوماســية بــرام سياســي واقتصــادق و قــايف واســع  تــا  الىل   

فأحــد  1 اخلــار ي، ونســاعدها علــا التواصــس مــع الشــعوب ونســويج سياســتوا اخلار يــة.       

باب نشأة الدبلوماسـية العامـة ونطورهـا يف أمريكـا يعـود الىل نشـا  أمريكـا السياسـي         أس

أنه بعد أحـداث ااـادق عشـر مـن سـبت   كانـت        نميلسنيني كر  .ودورها القيادق العاملي

ــا  املتحــدة    أحــد-شــ دون -الدبلوماســية العامــة   أهــم أدوا  السياســة اخلار يــة للو ي

 2األمريكية. 

لدبلوماسية العامـة ينطبـق    اىلالدول را  النشا  السياسي الواسع وحا توا ما ينطبق علا ال

فالـدور   و قـايف، بوصفوا دولة را   قس سياسي واقتصـادق  السعودية، علا امل لكة العربية 

جم وعة العشرين  ورئاستوا ق ةاملتزايد ال ق نؤديه السعودية يف القضايا اإلقلي ية والدولية 

بلوماسـية عامـة نسـاعد ااكومـة يف  قيـق أهـدافوا اخلار يـة.        حبا ة الىل بـرام  د  2020

اهت ت السعودية بصورنوا اخلار ية اهت اًما واضًحا؛ الر قامت بعدة أنشطة ميكن الدرا وـا  

(،  ت الدبلوماسية العامة، مثس النشاء املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطـر  )اعتـدال  

مثــس العامليــة، ســع يف ننظــيم البطــو   الرياضــية  وننظــيم املــؤلر العــاملي ل ســتث ار، والتو 

هنـا  حا ـة الىل التوسـع يف التواصـس     السوبر اإلسباني والسوبر اإليطالي وقريها. يف املقابس 

ركـر عـادل اريـبري يف لقـاء مـع      املباشر مع الشعوب عن  ريق سفارا  امل لكة يف اخلـار .  

عربيــة الســعودية م نقــم حتــا ارن بالــدور أن امل لكــة ال القنــاة اإللباريــة الرابعــة ال يطانيــة

وأضـا  أنـه  ـب الزكيـز      3ال زم يف التواصس مع دوائر التأ ري دالـس اإت ـع ال يطـاني.    

ــة         ــا أه ي ــا التواصــس مــع مراكــز الفكــر واملؤسســا  الثقافيــة. ك ــا شــدد عل أكثــر عل

را  وزيـــر التواصـــس مـــع اإت ـــع ال يطـــاني لتحســـني صـــورة امل لكـــة. وهـــ ا يـــدل علـــا الد
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ــاد علــا      ــة الســابق للقصــور يف ا عت  التواصــس مــع الشــعوب بوصــفه أحــد أنشــطة     اخلار ي

  الدبلوماسية العامة السعودية.

وكيس وزارة اخلار ية السعودية للدبلوماسية العامة السابق سعود كانب  دث عـن أه يـة   

ك ـا يشــاءن،   بتأكيـد  علـا أنـه نعنــدما جفـي و ونـا ير ـه ارلـر       العامـة،  الدبلوماسـية  

مشــرًيا الىل أن عــدم التواصــس مــع الشــعوب لعقــود كــان الســبب يف الضــبابية الــ  نشــكلت   

ومن هنا ن ز أه ية هـ   الدراسـة الـ  نركـز علـا مـد         4 حول صورة امل لكة يف اخلار .

ــد النشــاء        ــا بع ــق أنشــطة الدبلوماســية العامــة يف ســفارا  امل لكــة يف اخلــار  لصوًص نطبي

. ونـأني هـ   الدراسـة لتـبج علـا مـا نوصـس لـه         2017للدبلوماسية العامة عام وكالة الوزارة 

( يف دراســته الــ  ناقشــت الدبلوماســية العامــة الســعودية قبــس النشــاء وكالــة   2013املــديفر )

الوزارة وهـو مـا يسـوم يف ال ـراء الدراسـة اااليـة مـن لـ ل املقارنـة بـني النتـائ  الـ  نوصـس              

ــائ  الد  ــديفر ونتـ ــا املـ ــطة     الليوـ ــق أنشـ ــة يف نطبيـ ــاء الوكالـ ــأ ري النشـ ــد  نـ ــة ومـ ــة اااليـ راسـ

    5 الدبلوماسية العامة يف السفارا  السعودية يف اخلار .
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 تطبيق الدبلوماسية العامة يف سفارات اململكة يف اخلارج حنوالسعوديني اجتاهات الدبلوماسيني 

:للدراسة املنهجياإلطار 
 ا: مشكلة الدراسة:أوًل

نعــد امل لكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول املــؤ رة يف الســاحة الدوليــة، ولــديوا قــوة  

 العاملي، وُيزادالكبري يف ا قتصاد  السياسية، ونأ ريهاقونوا  عسكرية هائلة، الضافة الىل

نتسـم    ديـدة، مرحلـة  نعـي  اليـوم    امل لكـة اإلسـ مي. ك ـا ان   علا هـ ا  قلـوا يف العـام    

 وـود   اولكـن نبقـ   العـام والتوسـع يف ننظـيم العديـد مـن األحـداث الدوليـة،       با نفتاح علا 

 . مع شعوب العام حمدودةاملباشر التواصس 

عدم قيام امل لكة مبا يلزم للتواصس مع الشعوب ك ا ي كر فاملشكلة نك ن يف 

ىل اللتعــر   اىلماســة اللــ ل  هنــا  حا ــة ؛ 6وزيــر الدولــة للشــؤون اخلار يــة عــادل اريــبري  

يف ســـفارا  الدبلوماســية العامــة   أنشــطة   حنــو نطبيــق  اجتاهــا  الدبلوماســيني الســعوديني    

ــس الدبلوماســي،    ومــد  الميــان ، امل لكــة يف اخلــار   ــة يف الع  ــة الدبلوماســية العام وم بأه ي

 نواصلوم مع الشعوب األلر . ىل املعوقا  ال  نقلس من الوالتعر  

  ثانًيا: أهمية الدراسة:
ــا يف عــدة جمــا   نعكــس       نشــود-1 ــة الســعودية نشــاً ا ملحوًة امل لكــة العربي

الىل نشـا  الدبلوماسـية العامـة     ا نفتاح ال ق نعيشه امل لكة، وه ا ما يزيد أه يـة التعـر   

   ومد  مواكبتوا للواقع ال ق نعيشه امل لكة.السعودية، ال ق نقوم به السفارا  

يف املقابــس أه يــة الدبلوماســية العامــة ونطبيقانوــا علــا مســتو  العــام،   ازديــاد-2

 العل ية املتعلقة بواقع نطبيق الدبلوماسية العامة يف امل لكة. لألحباثقلة  هنا 

الدبلوماســية أنشــطة  نطبيــقالتعــر  الىل رأق الدبلوماســي الســعودق يف   أه يــة-3

  ، وفوم التحديا  ال  نوا ه التطبيق.يف سفارا  امل لكة يف اخلار  العامة
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 ثالًثا: أهداف الدراسة:
  :ارنينود  ه   الدراسة الىل 

ة أنشـط نطبيـق   أه يـة  حنـو ىل اجتاها  الدبلوماسـيني السـعوديني   الالتعر   .1

يف السفارا  السعودية يف اخلار  وأسباب نل  األه يـة   الدبلوماسية العامة

 يف ع لوم. 

   العامة. ألنشطة الدبلوماسيةىل مد  نطبيق السفارا  السعودية الالتعر   .2

نطبيـق  الدبلوماسـي السـعودق يف اخلـار  عنـد      ديد املعوقا  ال  نوا ـه   .3

اللغـة حـا ًزا للتواصـس مـع      الدبلوماسية العامة، والىل أق مـد  لثـس   أنشطة

 الشعوب األلر ؟

 

 رابًعا: الدراسات السابقة:
( نوةيف الع قا  العامـة عـ    2018دراسة سام حم د وفا  ة محد ) نناولت-1

ــد         ــة للشــر  األوســ ، وق ــة املو و ــة األمريكي ــوزارة اخلار ي ــع التواصــس ا  ت ــاعي ل مواق

ــويز؛ الر قامــت الد    ــا اســتددام ن ــة   ركــز  الدراســة عل راســة بتحليــس رســائس وزارة اخلار ي

األمريكيــة املنشــورة علــا نــويز، وقــد اســتددم الباحثــان  ليــس املضــ ون لرســائس وزارة         

اخلار يـــة األمريكيـــة علـــا نـــويز رلـــر    ـــة أشـــور مـــن الســـنة األوىل إلدارة الـــرئيس         

  7 األمريكي نرامب.

ــع الشــ       عوب األلــر  أه يــة  و ــد  الدراســة أن الو يــا  املتحــدة نــولي التواصــس م

كبرية، وأنوا نتواصس مع الشعوب إلبراز قونوا الناع ة لدعم مكانتوا الدولية بسـبب بـروز   

 كشــفتفضــًلا عــن ننــامي نــأ ري الــرأق العــام العــاملي.    العامليــة، العديــد مــن مراكــز القــوة  

ب، الشـعو الدراسة أن هنا  وضوًحا يف السزانيجية وزارة اخلار ية األمريكية للتواصس مع 

من ل ل الزكيز علا حماور حمددة، مثس الةوار النظـام األمريكـي ذورً ـا  تـ   بـه،      

والدور اإل ـابي للو يـا  املتحـدة يف التعامـس مـع األزمـا  العامليـة وحلـوا بـالطر  السـل ية،           

  والبراز الو يا  املتحدة بوصفوا دولة صاحبة  قافة مت يزة.
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 تطبيق الدبلوماسية العامة يف سفارات اململكة يف اخلارج حنوالسعوديني اجتاهات الدبلوماسيني 

داء اإلع مــي الدبلوماســي للعــاملني يف  ( علــا األ2006دراســة الزايــد ) ركــز -2

سفارا  امل لكة، و ديًدا بريطانيا، وهـي دراسـة وصـفية  ليليـة اسـتددم فيوـا الباحـ         

ــا ، وهــي     ــع املعلوم ــ ث أدوا  ري  ــة قــري  ا ســتبانة،   ــة، واملقابل الضــافة الىل  ليــس  املقنن

تحـدة حبا ـة الىل مزيـد    و د  الدراسة أن الدبلوماسـي السـعودق يف امل لكـة امل    8 املض ون.

من التطوير يف أدائه اإلع مي، ك ا أن الدبلوماسي يعـاني مـن بعـمل املعوقـا  الـ  جتعـس       

امل لكـة  يف أداء  اإلع مي   يتكامس مع أدائه الدبلوماسي. وو د  أن السـفارة السـعودية   

لسـعودق يف  املتحدة ليس لديوا ختطي  داللي نقوم به لتنظيم األداء اإلع مي للدبلوماسي ا

ك ا أن التدطـي  يكـون    ،السفارة، وأن التدطي  ليس مست ًرا والذا هلد  وزمن قصري

ك ا كشـفت الدراسـة أن الغالبيـة مـن عينـة الدراسـة        ،من قبس مؤسسا  الع مية لار ية

امليدانية نر  أن األداء اإلع مي للدبلوماسي السـعودق يف امل لكـة املتحـدة يفتقـر الىل نفوـم      

افية ا  ت اعيـة لل جت ـع ال يطـاني، فـدلت النتـائ  علـا حا ـة األداء اإلع مـي          بيعة الثق

ــع         ــاعي لل جت  ــايف وا  ت  ــع اإل ــار الثق ــس م ــن التكام ــد م للدبلوماســي الســعودق الىل مزي

 ال يطاني.

ــا مــوةفي الســفارا  يف اخلــار  دراســة      -3  زيــد نمــن الدراســا  الــ   بقــت عل

 التعـــر  الىل واقـــع الع ـــس اإلع مـــي يف الســـفارا  ( الـــ  هـــدفت الىل2011) نريــاض هـــاني 

العراقية يف دول العـام، والوقـو  علـا املشـك   الـ  نوا ـه النشـا  اإلع مـي يف نلـ           

السفارا ، وقد استددم الباح  املنو  الوصفي، واعت د علـا ا سـتبانة الـ   تبقـت علـا      

كشـفت  9.فارا  العـرا  باخلـار   موةًفا من العاملني يف اإال اإلع مـي يف سـ   98عينة من 

الدراســة أه يــة ا نصــال الشدصــي يف  قيــق أهــدا  ا نصــال السياســي والدبلوماســي        

، واإلع مي، وخل" الباح  املشك   الـ  نوا ـه الـدور اإلع مـي للسـفارا  العراقيـة       

من و وة نظر العاملني يف السفارا  يف عشر مشك  ، و ـاء يف املرنبـة األوىل مـن حيـ      

لتكرارا  مشكلة نعدم كفاية املوازنا  املالية لألنشـطة اإلع ميـة ال زمـةن،  ـم أعقبـه      ا

مشكلة الت   اللغة مـع البلـد املضـيف، أمـا املرنبـة الثالثـة فكانـت مـن نصـيب مشـكلة           

 نقلة الكفاءا  اإلع ميةن.
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الدراسا  ال  أ ريت علا موةفي وزارة اخلار ية السعودية الدراسة الـ    من-4

( وال  محلت عنوان ناجتاها  املؤسسا  الدبلوماسـية العربيـة حنـو    2013) ناملديفرنام بوا ق

نوةيـف اإلعـ م اريديــد يف الدبلوماسـية الشـعبية: دراســة مسـحية لل  ارسـني يف اخلار يــة       

ونعد من أوائس الدراسا  ال  ناقشت بتوسـع نطبيـق الدبلوماسـية الشـعبية يف      10السعوديةن.

يــة الســعودية؛ لــ ل  سنناقشــوا بتوســع أكــ  عــن بقيــة الدراســا  الســـابقة          وزارة اخلار 

 حبكم أن الدراسة ااالية يف بعمل  وانبوا ستبنا علا ما نوصس الليه املديفر يف دراسته.  

علــا اجتاهــا  العــاملني يف وزارة اخلار يــة الســعودية حنــو   ركــز  دراســة املــديفر  

ــد يف الدبلوماســية    ــف اإلعــ م اريدي وحــدد الباحــ  ســبعة أهــدا  رئيســة     عبية،الشــنوةي

 للدراسة، وهي:

ــية    1ن) ــة الدبلوماســ ــة الع ليــ ــة مب ارســ ــام واإلدارا  املعنيــ ــد األقســ ( ديــ

(معرفـة مـد  الدرا  العـاملني يف    2الشعبية والنتا وـا يف وزارة اخلار يـة السـعودية، )   

عيب ملاهيـة  وزارة اخلار ية السعودية من املعنـيني وامل ارسـني للع ـس الدبلوماسـي الشـ     

(معرفـــة مـــد  الدرا  العـــاملني يف وزارة اخلار يـــة 3الـــدور املنـــو  بوـــم وأه يتـــه، )

السعودية من املعنيني وامل ارسني للع س الدبلوماسي الشـعيب ملـا ميكـن أن يسـوم بـه      

(معرفة أبرز أشكال اإلعـ م اريديـد ونطبيقانـه الـ      4اإلع م اريديد يف رل ،  )

ون يف وزارة اخلار ية السعودية املعنيـون أو امل ارسـون للع ـس    يستددموا حاليًّا العامل

(  ديــد أبــرز أشــكال اإلعــ م  5الدبلوماســي الشــعيب لتحقيــق موــاموم الع ليــة، ) 

اريديــد ونطبيقانــه الــ  يراهــا العــاملون يف وزارة اخلار يــة الســعودية مــن املعنــيني     

، ونســـوم بشـــكس وامل ارســـني للع ـــس الدبلوماســـي الشـــعيب وختـــدم  بيعـــة ع لـــوم

(معرفــة أبــرز املضــامني 6ملحــوة يف  قيــق أهــدا  الع ــس الدبلوماســي الشــعيب،  )

الــ  يــر  العــاملون أو املعنيــون بالدبلوماســية الشــعبية يف وزارة اخلار يــة الســعودية   

(معرفــة أهــم العقبــا   7أنوــا نضــ ن عــ  نطبيقانوــا يف وســائس اإلعــ م اريديــد،  )   

ــة والف  ــة الــ  يوا ووــا اارســو الدبلوماســية الشــعبية يف وزارة    التنظي يــة واإلداري ني

اخلار يـــة الســـعودية، والـــ   ـــول دون اســـتدداموم لتطبيقـــا  اإلعـــ م اريديـــد   

 11كوسيلة انصال نفاعليةن. 
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اسـتددم الباحـ   ـ ث أدوا  ري ـع معلومـا  الدراسـة )املقابلـة املع قـة وا سـتبانة          

اجتاها  ال ابيـة حنـو نوةيـف اإلعـ م اريديـد يف      وكشفت الدراسة واإ وعة املركزة(. 

يعـد أبـرز التطبيقـا  نفضـيًلا     اإللكزونـي   وو ـد  أن موقـع الـوزارة   الدبلوماسية الشـعبية،  

 ويكيبيـديا %، نليه كتابـة النصـوص علـا موسـوعة     93وحصس علا نأييد لد  أفراد العينة 

ــار يف امل   م%، واســتددا72بنســبة  ــا األلب ــردود والتعليقــا  عل ــة لوســائس   ال واقــع اإللكزوني

وبالنسبة نفسوا نقريًبا حصلت املشاركة ع  موقع التواصس  ،اإلع م علا شبكة اإلنزنت

ــ ق    66كشــفت الدراســة أن  و. ا  ت ــاعي نــويز  ــة الــدور ال % مــن املــوةفني يــدركون أه ي

شـفت  نؤديه الدبلوماسية الشعبية والقوة الناع ة يف  قيق أهدا  السياسة اخلار يـة، وك 

ــة أن  ــؤ رة يف    76الدراسـ ــة مـ ــة را  أه يـ ــورة ال هنيـ ــة والصـ ــ عة الو نيـ ــدركون أن السـ % يـ

% أن اإلعـ م اريديـد موـم يف اارسـة     89اارسة الع س السياسي اخلـار ي، ك ـا ركـر    

وو د  الدراسة حالة من عدم الرضا عن أداء الدبلوماسية الشعبية،   الدبلوماسية الشعبية.

% 60ير أداء الدبلوماسـية الشـعبية يف الـوزارة، ك ـا عـ  مـا يقـارب        وأن هنا  رقبة يف نطـو 

من أفراد العينة أنه   نو د آلية ع س واضحة للقيام مبوام الدبلوماسية الشعبية يف الـوزارة،  

% أن هنا  حا ة ملحة لتدصي" موةفني معينني يف الوزارة للقيـام  72ك ا رأ  أكثر من 

% أن اارسـة الدبلوماسـية الشـعبية نكـون     53أكثر من  بالع س الدبلوماسي الشعيب، ورأ 

الدراســة أه يــة النشــاء الدارة للدبلوماســية العامــة  وكشــفت 12بشــكس ا توــادق ومــتحف . 

% فقــ  مــن العينــة نلقــوا  17.4ك ــا و ــد  الدراســة أن   13 نــرنب  بــرأس اهلــرم يف الــوزارة. 

% م نضــــعوا لتــــدريب يف 82.6نــــدريًبا يف الدبلوماســــية الشــــعبية، يف املقابــــس و ــــد  أن 

 14الدبلوماسية الشعبية. 

( مـن الدراسـا  اهلامـة يف جمـال الدبلوماسـية      2019دراسة سعد آل سعود ) نعد-5

العامـــة، ونك ـــن أه يتوـــا يف أنوـــا ناقشـــت الدبلوماســـية العامـــة مـــن و وـــة نظـــر البعثـــا   

ــة.   ــة يف امل لكـ ــية املقي ـ ــحي    15 الدبلوماسـ ــنو  املسـ ــة املـ ــتددمت الدراسـ ــا  اسـ ــدة علـ معت ـ

ولني الدبلوماســيني املنتســبني للســفارا  العربيــة واأل نبيــة ؤا سـتبانة الــ  وزعــت علــا املســ 

ــا        ــوا البعثـ ــت   لـ ــ  كانـ ــورة الـ ــة أن الصـ ــد  الدراسـ ــد و ـ ــة، وقـ ــدة يف امل لكـ املعت ـ

الدبلوماســية األ نبيــة عــن اإت ــع الســعودق قبــس اإلقامــة يف امل لكــة قلــب عليوــا ا جتــا      
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%(، 36.7%(، يف حــني بلغــت الصــورة الســلبية عــن اإت ــع الســعودق )46.7ي بنســبة )اإل ــاب

%(، وأصبحت صورة اإت ع 16.6ومن م يكن لديوم صورة واضحة للحكم م يتجاوزوا )

السعودق لد  البعثا  الدبلوماسية بعد اإلقامة يف امل لكة أكثر ال ابية بنسبة وصـلت الىل  

أشكال ا نصال الشدصي للدبلوماسية العامـة علـا حسـاب    و د  الدراسة نفو  و %(.80)

 شبكا  التواصس ا  ت اعي ووسائس اإلع م السعودية )الر ية، واخلاصة(.

دراسة بعنوان نالقوة الناع ة ودورها يف نعزيـز السياسـة اخلار يـة لل  لكـة      يف-6

ــولي )   ــد السـ ــاق  محـ ــعوديةن نـ ــة السـ ــة يف نعز 2019العربيـ ــوة الناع ـ ــة  ( دور القـ ــز السياسـ يـ

اخلار يـــة لل  لكـــة، وركـــز  الدراســـة علـــا نوضـــيح مكانـــة القـــوة الناع ـــة يف نو يـــه  

السياسة اخلار ية لل  لكة، و ليس احملددا  ال  أسو ت يف نو يـه السياسـة اخلار يـة    

للقـوة الناع ـة يف نعزيـز الـدور القيـادق لل  لكـة،        اإلسـزانيجية و ليس األدوار  ،لل  لكة

  16 املستقبلية لتعزيز السياسة اخلار ية لل  لكة من ل ل القوة الناع ة. وصياقة الرؤ 

استددم السولي املنو  الوصفي معت ًدا علا ا ستبانة أداًة ري ـع املعلومـا . شـكس    

الدبلوماســيون العــاملون يف وزارة اخلار يــة الســعودية جمت ــع هــ   الدراســة، وبلغــت العينــة    

ــ" الســولي الىل   118) ــردة. لل ــة الســعودية    ( مف ــاملني يف وزارة اخلار ي أن الدبلوماســيني الع

للـوزارة، وأنوـا وسـيلة     اإلسـزانيجية يؤمنون مبد  السوام القـوة الناع ـة يف  قيـق األهـدا      

% موافـق  ـدًّا،   38لدعم الع قا  البينية مع الـدول. فقـد انفـق قالبيـة أفـراد العينـة بنسـبة )       

ــرايف لل  37 ــع اريغـ ــا أن املوقـ ــق( علـ ــا     % موافـ ــه السياسـ ــيس لتو يـ ــدد رئـ ــو حمـ ــة هـ   لكـ

اخلار ية لل  لكة. وبلغت نسبة من يوافقون علا أن و ود اارمني الشريفني قـد عـزز مـن    

  % موافق.24% موافق  دًّا، و72مكانة امل لكة عامليًّا 

( دور القـوة الناع ـة يف   2019ناقشت دراسة فيصس األكلـيب ) رانه ويف السيا   -7

لل  لكة، وركز  علـا مـد  فاعليـة القـوة الناع ـة السـعودية يف عوـد         السـياسة اخلار ية

العزيــز، واســتددم األكلــيب املــنوجني التــارني والوصــفي ري ــع        امللــ  ســل ان بــن عبــد   

معلوما  الدراسة، ونوصس الباح  الىل كون الدين اإلس مي الركيزة األساسـية واملنطلق 

ر امل لكــة يف ااــرب علــا اإلرهــاب والنشــاء األول للقــوة الناع ــة الســعودية، وركــز علــا دو
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مركــز اعتــدال ملكافحــة الفكــر املتطــر ، وأيًضــا ركــز علــا قــوة امل لكــة ا قتصــادية  

  17 والمكانية استدداموا لتعزيز مكانة امل لكة العاملية.

 

 خامًسا: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
ــة   الدراســا  الســابقة بشــكس ســاعد علــ   اســتفاد الباحــ  مــن    ــم أع ــق لطبيع ا فو

ألنوـا قطـت   أكـ   الدبلوماسية العامـة ونطبيقانوـا، وسـُيعت د علـا دراسـة املـديفر بشـكس        

ــا بوصــفوا أقــرب الدراســا         ــاء عليو الدبلوماســية العامــة الســعودية بتوســع، وســيكون البن

للدراسة ااالية من حي  املوضو  واألهدا  والتساؤ   وجمت ع البحـ ؛ فدراسـة املـديفر    

لدراسة الدبلوماسية العامة يف السعودية بشكس لاص والدول العربية بشكس عـام؛   أسست

لــ ل  انســ ت بالشــ ولية والتوســع؛ الر يقــول املــديفر: ن ــاول هــ   الدراســة املســاه ة يف         

نأسيس انط قة عل ية لتناول موضـو  الدبلوماسـية الشـعبية ونطبيقانوـا يف الـدول العربيـة،       

أما الدراسـة اااليـة    18اث والدراسا  املتدصصة يف ه ا اريانبن.والقيام باملزيد من األحب

فزكز بشكس حمدد علا أنشطة الدبلوماسـية العامـة الـ  يطبقوـا الدبلوماسـي السـعودق       

يف اخلــار ، والتعـــر  الىل املعوقــا  الـــ  نوا ــه الدبلوماســـي الســعودق عنـــد نطبيــق نلـــ       

ديفر يف أنوـا نقـيس اجتاهـا  الدبلوماسـيني     األنشطة. ونتفـق الدراسـة اااليـة مـع دراسـة املـ      

السعودية حنو أه ية نطبيق الدبلوماسية الشعبية ومد  الـوعي بتلـ  األه يـة، ك ـا نوـد       

دراســة املــديفر الىل معرفــة أهــم املعوقــا  التنظي يــة واإلداريــة والفنيــة الــ  يوا ووــا اــارس  

اسـتدداموم لتطبيقـا  اإلعـ م    الدبلوماسية الشـعبية يف وزارة اخلار يـة، والـ   ـول دون     

اريديد، يف حني نوـد  الدراسـة اااليـة الىل رصـد معوقـا  نواصـس الدبلوماسـي السـعودق         

يف اخلار  مع شعب الدولة املضيفة. دراسة املديفر مشلت موةفي وزارة اخلار ية السعوديني 

صـبوم  املعنيني مب ارسـة أق نشـا  ضـ ن أنشـطة الع ـس الدبلوماسـي الشـعيب، مبدتلـف منا        

ــا       ــفارانوا وبعثانوــ ــاض ويف ســ ــوزارة يف الريــ ــوان الــ ــة يف ديــ ــة اإلداريــ ــتويانوم الوةيفيــ ومســ

. يف حـــني  19واســـتددم الباحـــ   ـــ ث أدوا  ري ـــع املعلومـــا       ،الدبلوماســـية والقنصـــلية  

ســيكون الزكيــز يف الدراســة اااليــة علــا الدبلوماســيني الســعوديني الــ ين يع لــون يف        
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ست ر مع شعب الدولة املضيفة حبكـم ع لـوم ومـد  نطبـيقوم     اخلار  ويتواصلون بشكس م

لنشا ا  دبلوماسية عامة يف نواصـلوم مـع الشـعوب؛ لـ ل  سـتكون ا سـتفادة كـبرية مـن         

دراسة املديفر لصوًصا أنوا ركز  علـا الدبلوماسـية العامـة السـعودية قبـس النشـاء وكالـة        

طبيـق الدبلوماسـية العامـة بعـد النشـاء      الوزارة للدبلوماسية العامة، والدراسة ااالية نرصـد ن 

الوكالة؛ الر يشري سعود كانب الىل أن النشاء الوكالة أحد أهم اخلطوا  يف  ريق مأسسـة  

 20ع س الدبلوماسية العامة. 

ــا  ، دراســة ســام حم ــد وفا  ــة محــد  ك ــا اســتفاد الباحــ  مــن    بوصــفوا ذورً 

لتواصــس مــع الشــعوب، وهــو مــا لأله يــة الكــ   الــ  نوليوــا وزارة اخلار يــة األمريكيــة ل

سُتركز عليه يف الدراسة ااالية الـ  نوـد  الىل التعـر  الىل أه يـة التواصـس مـع الشـعوب        

دراســة ســام حم ــد  بأه يــة الدبلوماســية العامــة. الميانــهالدبلوماســي الســعودق ومــد    لـد 

عامــة نشــا  الدبلوماســية ال يوفا  ــة محــد أةوــر  دور وزارة اخلار يــة األمريكيــة يف نــول

ونطبيقانوا وليس  وا  ألر ، يف املقابس سألت  يف هـ   الدراسـة دور السـفارا  يف دعـم     

يف أنوـا   نالزايـد ن. واستفاد الباحـ  مـن دراسـة    هنشا  الدبلوماسية العامة السعودية ونشجيع

مـن الدراســا  امليدانيــة القليلـة الــ  نســتطلع آراء مـوةفي الســفارا  الســعودية يف اخلــار ،    

مع الـت    الدراسة، يعطي الباح  صورة واضحة عن جمت ع البح  املطبقة عليه  وهو ما

يف أن دراســة الزايــد  تبقــت فقــ  علــا بريطانيــا، يف حــني وســعت الدراســة اااليــة جمت ــع  

البحــ  ليشــ س الدبلوماســيني الســعوديني يف ســفارا  امل لكــة يف اخلــار  باســتثناء الــدول     

كز  علـا اريانـب اإلع مـي فقـ  وم نتعـد   الىل التواصـس       العربية. رقم أن دراسة الزايد ر

نوا أوضحت ااا ة الىل نطوير أداء الدبلوماسـي السـعودق، وهـو    فإ الشعوب،الشدصي مع 

 ما  عس الباح  يضيف سؤاًلا عن نلقي التدريب يف جمال الدبلوماسية العامة.  

يــة ا نصــال  يف أنوــا أبــرز  أه   نزيــد ريــاض هــاني  نواســتفاد الباحــ  مــن دراســة    

ة الــ  نســعا وزارة اخلار يــة لتحقيقوــا، وهــو مــا   يالشدصــي يف  قيــق األهــدا  السياســ 

ــا      ــز علـــا هـــ ا اريانـــب يف الدراســـة اااليـــة الـــ  نســـتطلع اجتاهـ  عـــس الباحـــ  يركـ

ــام       ــور اهت ـ ــو حمـ ــالفرد هـ ــة، فـ ــية العامـ ــق الدبلوماسـ ــو نطبيـ ــعوديني حنـ ــيني السـ الدبلوماسـ
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أه يــة الدبلوماســية العامــة يف ع لــه    رصــد رأيــه للتعــر  الىل    الدبلوماســية العامــة، و ــب  

 .الصعوبا  ال  نوا وهالدبلوماسي و

ل سعود يف أنوـا كشـفت نـأ ري ا نصـال الشدصـي يف      آونك ن أه ية دراسة سعد 

نغــيري الصــورة ال هنيــة الــ    لــوا األ انــب عــن امل لكــة، وهــو مــا يعطــي أه يــة واضــحة  

ة مـن منظـور الدبلوماسـيني السـعوديني الـ ين يع لـون يف اخلـار ،        لدراسة الدبلوماسية العام

ومد  نواصلوم مع شعب الدولة املضيفة؛ ملا هل ا التواصس الشدصي مـن أ ـر يفـو  التواصـس     

  عن  ريق وسائس اإلع م ااديثة ك ا كشفت الدراسة.

ة  ـد ت عـن مصـادر القـوة الناع ـ      الـ  ا مـن دراسـة السـولي    يضًـ أستفاد الباحـ   او

ولكنوــا م ننــاق  مــد  ا ســتفادة مــن نلــ  اريوانــب لزيــادة  اربيــة امل لكــة    الســعودية، 

لار يًّــا. القــوة ا قتصــادية لل  لكــة وو ــود ااــرمني الضــافة الىل املســاعدا  اخلار يــة         

لل  لكة كلوا مصادر للجاربية، ولكنوـا حبا ـة الىل ا سـتفادة منوـا و ويلـوا الىل بـرام        

ية العامـــة مبـــا يســـاعد علـــا  قيـــق أهـــدا  السياســـة اخلار يـــة   ننـــدر   ـــت الدبلوماســـ

لل  لكة، وه ا ما  اول ه   الدراسة البناء عليـه ونفعيلـه، وهـو الزكيـز علـا األنشـطة       

 والتطبيقا  ال  لارسوا السفارا  السعودية للتواصس مع الشعوب.  

ت ــع البحــ  أن الدراســا  الســابقة لفتــت ا نتبــا  الىل صــعوبة الوصــول الىل جمك ــا 

بأسر ، وصعوبة ااصول علا ال ابا  نفصـيلية مـن املنـت ني الىل السـل  الدبلوماسـي، وهـو       

وعدم رقبتوم أحياًنـا يف اإلفصـاح عـن بعـمل املعلومـا       ع لوم، أمر متفوم حبكم حساسية 

ــ     ــوم؛ ل ــؤ ر يف ع ل ــد أداة    االــ  ميكــن أن ن ــد  دي ــار عن مجــع  ســيؤل  رلــ  بعــني ا عتب

   .ةاملعلوما  والعين

 

 سادًسا: أسئلة الدراسة وفروضها العلمية: 
 الدراسة:أسئلة  .1

 الدبلوماسـية العامـة  نطبيـق أنشـطة   حنـو أه يـة   السعودق  الدبلوماسيما اجتاها   .1

؟يف ع له يف السفارة وأسباب نل  األه ية
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الىل أق مــــد  نطبــــق ســــفارا  امل لكــــة العربيــــة الســــعودية يف اخلــــار  أنشــــطة    .2

؟  الدبلوماسية العامة

ــ  نوا ــه الدبلوماســي الســعودق      .3 ــا  ال ــا املعوق ــق  يف اخلــار  م ــد نطبي  أنشــطةعن

 ؟يف ع له الدبلوماسية العامة

 

 سابًعا: منهجية الدراسة وإجراءاتها:
  الدراسة ومنوجوا: نو -1

ــنو     ــفية، ونســـــتددم أدوا  املـــ ــا  الوصـــ ــ   الدراســـــة الىل الدراســـ الوصـــــفي؛ ننت ـــــي هـــ

ــف   ــد  الىل وصـــ ــا نوـــ ــاهرة  ألنوـــ ــرةةـــ ــي ، معاصـــ ــي الســـــعودق   وهـــ ــق الدبلوماســـ نطبيـــ

ــطة  ــنو  الوصـــــفي       ألنشـــ ــد املـــ ــ ل  يعـــ ــفارا  امل لكـــــة؛ لـــ ــة يف ســـ ــية العامـــ الدبلوماســـ

ــدافوا     ــق أهـ ــة و قيـ ــئلة الدراسـ ــن أسـ ــة عـ ــب لو ابـ ــنوجني   األنسـ ــني املـ ــ  بـ ــز  البحـ . وميـ

الك ــــي والكيفــــي مــــن أ ــــس معرفــــة مــــد  نطبيــــق الدبلوماســــي الســــعودق يف اخلــــار  

ــية  ــطة الدبلوماسـ ــديفر )     ألنشـ ــة املـ ــا دراسـ ــاء علـ ــة للبنـ ــ   الدراسـ ــأني هـ ــة. ونـ ( 2013العامـ

ــة يف     ــية العامـ ــة الـــوزارة للدبلوماسـ ــبع ســـنوا ؛ أق قبـــس النشـــاء وكالـ الـــ  أ ريـــت قبـــس سـ

ــا   ــاس اجتاهـــــ ــد قيـــــ ــعودية، لتعيـــــ ــة الســـــ ــعوديني  وزارة اخلار يـــــ ــيني الســـــ  الدبلوماســـــ

 .  2017ومقارنتوا بعد النشاء الوكالة يف عام 

 ة وعينتوا:جمت ع الدراس .2

يتكــون جمت ــع الدراســة مــن مجيــع الدبلوماســيني الســعوديني العــاملني يف البعثــا     

الدبلوماسية يف اخلار ، مع استثناء سفارا  امل لكة واثليانوا يف الـدول العربيـة، وسـبب    

عدم ض وا إت ع الدراسة أن أحد أهدا  الدراسـة هـو التعـر  الىل مـد  نـأ ري ال ـادة لغـة        

لشعوب يف نطبيق الدبلوماسية العامة، وهو هد  لـن ُيقـاس بدقـة علـا الـدول      للتواصس مع ا

ألن اللغــة فيوــا   نعــًد معوًقــا يف نواصــس الدبلوماســي الســعودق مــع   العربيــة؛النا قــة باللغــة 

  الشعوب العربية.
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( ويشـار الليوـا أيًضـا    علـا العينـة القصـدية )      الدراسةاعت د

ية، أو عينة اخل اء، واهلد  الرئيس هو النتا  عينة ميكن افزاضـوا اثلـة   بالعينة التقدير

اخلــار ؛ حــرص الباحــ  علــا التيــار الدبلوماســيني الســعوديني يف   وقــد 21 إت ــع البحــ .

ألنوــم اخلــ  األول للتواصــس مــع الشــعوب، ويتعــاملون بشــكس مســت ر مــع شــعب الدولــة          

الدراســة، وأيًضــا ألن الدبلوماســية العامــة     املضــيفة، وألنوــم اري وــور املســتود  يف هــ      

اريديدة نتوسع يف ا عت اد علا األفراد لتطبيق براجموـا وأنشـطتوا للتواصـس مـع الشـعوب.      

فرًدا(، واسُتبعد   173وقد بلج عدد أفراد العينة ال ين وافقوا علا املشاركة يف الدراسة )

ة املطروحــة، وقــد اســتجاب  ســت ارة األســئل امنوــا بســبب عــدم اكت ــال اإل ابــا  عــن     13

 %.92.4مفردة( من العينة وبنسبة استجابة بلغت  160لل قابلة وأمت اإل ابا  )

أداة مجع البيانا : .3

أســئلة نصــف مفتوحــة لو ابــة عــن    ســت ارة االبيانــا  عــن  ريــق نصــ يم     تعــِ ُ 

ــة،  ــعوديني   للدراسـ ــانف  ســـتط   رأق الدبلوماســـيني السـ ــ  اهلـ ــة عـ  مـــن لـــ ل أداة املقابلـ

العاملني يف اخلار . الدراسا  السابقة لفتت ا نتبا  الىل صعوبة ااصـول علـا اسـتجابة مـن     

 د علا أداة املقابلة ملـا نت يـز   املنت ني للسل  الدبلوماسي حبكم حساسية ع لوم؛ ل ل  اعُت

عـــن ارراء واألفكـــار واملعلومـــا   نفاعـــس مـــع املســـتجيب وحثـــه علـــا التعـــبري ااـــربــه مـــن  

أن  نملحـم ن ينـاق   22  نـاء ع لـه يف السـفارة.   أال راء الدراسة باألمثلة ال  مر بوا واخل ا  و

املقابلة من أهم  ر  مجع البيانا  وأكثرها صدًقا، ك ا أنوا ختـول للباحـ  التعـر  الىل    

لكـي نعطـي ااريـة    مفتوحـة  -ُصـ م ت أسـئلة مقابلـة مقفلـة     الر ؛23ناجتاها  املقابس وميوله

ا عطـت للباحـ  ك ً ـ   أفأداة املقابلـة  ، األمثلة والعطاء مزيد من اإليضاحألفراد العينة ب كر 

ا من املعلوما  والتفاصـيس والتجـارب الشدصـية عـن  بيعـة نطبيـق الدبلوماسـية العامـة         هائًل

  لر .أداة مجع بيانا  أالسعودية يف السفارا  السعودية يصعب ااصول عليوا باستددام 

 التبار الصد  والثبا : .4

ح  بتص يم أسئلة املقابلة مبـا يعكـس أسـئلة البحـ  وأهدافـه، مـع األلـ         قام البا

است ارة أسئلة املقابلـة   تضِربعني ا عتبار الدراسا  السابقة وما نوصلت الليه من نتائ ، وُع

علا ا نني مـن املتدصصـني يف اإلعـ م السياسـي ملرا عتوـا و كي وـا. الضـافة الىل نطبيـق         
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( علا عينة مكونـة مـن ةسـة مـن أفـراد العينـة       دراسة أولية صغرية ااجم )

قبس البدء يف نطبيق الدراسة علا العينة كاملة ملعرفة مد  فو وم لألسئلة، ومد  نفاعلـوم  

معوا، وأتل  بامل حظا  الـ  قـدموها لصوًصـا مـا يتعلـق باملعلومـا  الشدصـية للعينـة؛ الر         

ــر وســنوا  اخلــ ة     فضــلوا عــدم التطــر  الىل البيانــا  الشدصــية اخلا    ــم، مثــس الع  صــة بو

ن رلـ  سـينعكس علـا الحساسـوم     أبوـا وقريهـا مـن املعلومـا  و     يع لـون وأ اء الدولة ال  

  بالراحة عند اادي  عن جتاربوم.

 
 ثامًنا: املعالجات اإلحصائية للبيانات:

( لعــــرض البيانــــا  اســــتددم الباحــــ  اإ وعــــة اإلحصــــائية للعلــــوم ا  ت اعيــــة ) 

  يلوا، واسُتددم التكرار والنسب املئوية.و ل
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 اإلطار النظري للدراسة:
 ا: الدبلوماسية العامة:وًلأ

 امعـة  نـوب كاليفورنيـا الدبلوماسـية العامـة بأنوـا:       يف يعر  مركـز الدبلوماسـية العامـة    

ــة        » ــدان ألــر  بوــد  نوعي ــة مــع اري ــاهري يف بل ــتم مــن ل هلــا نواصــس دول وســيلة شــفافة ي

ــاهري  ــة، و قيـــق أهـــدا  سياســـتوا        اري ـ ــرض نعزيـــز املصـــلحة الو نيـ والتـــأ ري فيوـــا بغـ

حماولـة أق حكومـة للوصـول لشـعب     »يعر  بونر الدبلوماسية العامة بأنوـا:  و 24«.اخلار ية

 25«.أو جبة من قيادا  الرأق يف دولـة ألـر  مـن أ ـس التـأ ري فـيوم ملصـلحة نلـ  ااكومـة         

 نيـة نوصـس الىل الشـعوب األ نبيـة مـن لـ ل وسـائس        ي كر بونر أن األهدا  واملصاحل الوو

وأســاليب متعــددة، نشــ س وســائس اإلعــ م الدوليــة واألنشــطة الثقافيــة والتعلي يــة ونبــادل          

 انعـــد األفـــ م واملوســـيقو 26الطــ ب، الضـــافة لـــ ام  الزيـــارا ، واملــؤلرا ، والنشـــرا .   

الثقافيــة مــن  -  ت اعيــة والرياضــة ومواقــع التواصــس ا  ت اعيــة وقريهــا مــن األنشــطة ا  

 27الوسائس ال  نستددم لتحقيق أهدا  الدبلوماسية العامة. 

ويقول بونر: نالنه حتا مع الت   نعريفـا  الدبلوماسـية العامـة ال  أن النقطـة احملوريـة الـ        

 ــب معرفتوــا عــن الدبلوماســية العامــة هــي أنوــا نــتلد" يف األســاليب الــ  نســتددموا أق  

  شــعب دولــة ألــر  مــن أ ــس القناعــه واســت الته لتقب ــس ونفو ــم أفكــار   حكومــة، ونســتود

 28ونو  وا  وسياسا  وقرارا  نل  ااكومةن.

فـتح حـوار مـع ارلـر      ىلالم يتوقف املصطلح عند التواصس مع الشعوب األلـر ، بـس ختطـا     

والــــتدل" مــــن ا جتــــا  الواحــــد الــــ ق ُبــــج عليــــه التعريــــف األول للدبلوماســــية العامــــة،  

لدبلوماسية العامة انتقلت من جمرد التواصس مع الشعوب األلر  الىل مرحلـة أكثـر ع ًقـا    فا

نتدطا ع لية التواصس مع ارلر لتصبح قناة للتفاعـس مـع الشـعوب وفـتح حـوار يسـاعد علـا        

ه   النظرة للدبلوماسـية العامـة املعت ـدة علـا فـتح حـوار مـع         29 بناء ع قة قوية بني البلدين.

آفـا    ىلالا  لآللر من أ س بناء ع قة  ويلة األ س نقلـت الدبلوماسـية العامـة    ارلر واإلنص

حنـاول بنـاء ع قـة     نانسـي سـنو نأننـا   ننـاق    30 . ديدة بعيدة عن أسـاليب اإلقنـا  التقليديـة   
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وبنــاء  قــة مــع اإت عــا  األلــر ، وحنــاول  اهــدين أن نتدطــا ســوء الفوــم الــ ق يســبب       

 31. نس أيًضا من التفوم املشز ا لت فا  ويقلس الثقة ويقل

دلــول  وــا  قــري  التوســع يف قــد يكــون التطــور األكــ  يف علــم الدبلوماســية العامــة هــو    

، وهــ ا مــا أعطــا مصــطلح الدبلوماســية العامــة  العامــة حكوميــة يف نشــا ا  الدبلوماســية

بــور  ونألــ     32 ك ــا ننــاق   بــور . بعــًدا  ديــًدا ســاعد  يف زيــادة التــأ ري يف الشــعوب

 أكـــ الدبلوماســـية العامـــة لـــار  نطـــا  ااكومـــة ونعطـــي  وـــا  قـــري حكوميـــة أدوًرا  

ــا. ــاق  33نؤديو ــ      ونن ــع ااكومــة     أأن العــادة  ــر  علــا رب نشــطة الدبلوماســية العامــة م

 رنبا وـا الو يــق بالسياســة اخلار يــة للدولــة، ولكــن مفوــوم الدبلوماســية العامــة اريديــدة  

أنـه مـن املتعـار     نعة نقوم بوا  وا  قري حكوميـة. ونضـيف  ميكن أن يش س نشا ا  واس

عليه يف نعريف الدبلوماسـية العامـة أنوـا ننفـ  علـا و ـه التحديـد مـن قبـس الدولـة الـ  هـي             

 والتطــور التكنلــو يالســلطة الوحيــدة املدولــة لوضــع السياســة اخلار يــة، ولكــن العوملــة   

. اريوـا   يف الدبلوماسـية العامـة   اعـس سو   دلول  وا   ديدة قري حكومية للقيام بدور ف

ــانني        ــس ر ــال األع ــال والفن ــة، مث ــة ميكــن أن نشــ س أق  وــا  قــري ر ي قــري ااكومي

واملعاهــد واريامعــا  ومراكــز األحبــاث والفــر  الرياضــية واملنظ ــا  ااقوقيــة والبيئيــة         

 34.نوالثقافية، وحتا األفراد

ســاليب املعت ــدة علــا اريوــا  الر يــة،   يف الدبلوماســية العامــة اريديــدة قــس  اســتددام األ  

وبــدأ  الدبلوماســية العامــة يف اســتددام مفــاهيم مســت دة مــن التســويق، مثــس قي ــة الدولــة   

(. ك ــا أن الدبلوماســية العامــة اريديــدة م نتوقــف عنــد   ك اركــة )

اس التواصــس التقليــدق بــني ااكومــة والنــاس؛ بــس أكــد  علــا أه يــة نواصــس النــاس بالنــ  

مــن الدبلوماســية العامــة الن ــور  اريديــد  ويف 35(. )

ــا الع قــة مــن أعلــا الىل أســفس، ونصــبح املو ــة الرئيســة للدبلوماســية       يتوقــف الزكيــز عل

  36العامة هي بناء ع قة مفتوحة ومتوازنة مع ارلر وكسب  قته. 
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 األمريكي: جثانًيا: النموذ
ه يــة الزكيــز علــا اريانــب التطبيقــي  مــن األ العامــة،مفوــوم الدبلوماســية  ن ناقشــناأبعــد 

ــة اااليـــة الـــ  نركـــز علـــا          ــية العامـــة الـــ ق ميثـــس حمـــور الدراسـ اجتاهـــا  للدبلوماسـ

الدبلوماسية العامة يف سفارا  امل لكة يف اخلـار . هنـا    أنشطة  الدبلوماسيني حول نطبيق

دمت الدبلوماسية العامة بتوسع ل ل السنوا  القليلة العديد من الن ار  العاملية لدول استد

ملــاني والن ــور  الصــيج وقريهــا مــن الن ــار        املاضــية مثــس الن ــور  اليابــاني والن ــور  األ    

ا سنركز علا ذور  واحـد سيوضـح لنـا مـد      كثر ع ًقأ س مناقشة أولكن من  ،الرائدة

ــه وزارة      ــوم ب ــ ق نق ــدور ال ــق الدبلوماســية العامــة وال ــة يف نشــا  الدبلوماســية   نطبي اخلار ي

مريكيـة  العامة. سـيناق  هـ ا اريـزء نطبيقـا  الدبلوماسـية العامـة يف الو يـا  املتحـدة األ        

والــ  نعــد ال عــب األكــ  يف ســاحة الدبلوماســية العامــة علــا مســتو  العــام؛ الر حرصــت  

الشـعوب يـوازق   أمريكا من  اارب العاملية الثانية علا أن يكون لديوا نشا  للتواصس مع 

أن نفوـم الشـعوب والتدطـي  واملشـاركة      قريغـورق النشا  الر ي الـ ق نت تـع بـه. يشـرح     

وااشدن هـي املفـاهيم األساسـية للدبلوماسـية العامـة األمريكيـة، وأن هنـا  أسـلوب ع ـس          

 37دبلوماسي عامًّا أمريكيًّا له لصائ" دائ ة متج رة يف ناريخ األمة و قافتوا السياسية. 

أحداث ااادق عشر من سبت   نقطة  ول يف ناريخ الدبلوماسية العامة يف أمريكـا،  نعد 

ــ ل  يف العـــ  ــ كر أبشـــتاين  اموكـ ــة األمريكـــي للشـــؤون     ن. نـ ــس وزيـــر اخلار يـ أن وكيـ

الدبلوماسية العامة   نقـس أه يـة عـن     أنانفقوا علا  9/11الدبلوماسية العامة ورؤساء رينة 

للـدعم  وينبغـي ضـ ان دعـم الدبلوماسـية العامـة دعً ـا موازًيـا        األدوا  واريوود العسكرية، 

 ااــادقبعــد أحــداث وزارة اخلار يــة األمريكيــة ركــز    38. نللجوــود العســكرية امل نــوح

املعلومـا    بـرام  -1: للدبلوماسـية العامـة   علا    ة أنشطة رئيسـة  2001عشر من سبت   

ــة. ــطة-2 اخلار يــ ــاد  األنشــ ــة ونبــ ــة والثقافيــ ــ ام .ل التعلي يــ ــوا -3 الــ ــة  القنــ اإلراعيــ

 39والتلفزيونية ومواقع اإلنزنت. 

وزارة اخلار ية األمريكية بالدبلوماسية الرق ية من  مطلع األلفية اريديـدة،   نوسعتك ا 

ورل  باسـتددام التكنولو يـا اريديـدة للتواصـس مـع قيـادا  الـرأق وكـ ل  الشـعوب مـن           
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 2011ة األمريكيـة قـد أ لقـت ر يًّـا يف عـام      خمتلف دول العـام، وكانـت وزارة اخلار يـ   

/ وهو موقع نفاعلي نالسفارة األمريكية ا فزاضية إليرانن 

علا اإلنزنت يود  الىل التواصـس مـع الشـعب اإليرانـي علـا الـرقم مـن عـدم و ـود ع قـا            

ــيلة دبلوماســــية بــــني البلــــدين، ونصــــفوا وزيــــرة اخلار يــــة هــــي رق كلينتــــو   ن بأنوــــا وســ

لألمريكيني واإليرانيني للتواصس والتحاور دون لو ، وكـان املوقـع قـد بـدأ الع ـس بعـرض       

النوـا نوـد  الىل املسـاعدة يف سـد الفجـوة بـني       : نرسالة فيديو من وزيرة اخلار ية قالت فيوـا  

 40. نعاًما 30الشعبني بعد قطع الع قا  الدبلوماسية بني البلدين قبس أكثر من 

لتقريـــر الســـنوق الشـــامس للدبلوماســـية العامـــة الصـــادر عـــن اللجنـــة ا ستشـــارية         ركـــر ا

للدبلوماســية العامــة األمريكيــة )

أن الـــتغريا  الكـــبرية يف وســـائس التواصـــس مـــع الشـــعوب  علـــت مـــن املوـــم  ( ن

أدوا  السياســـة نالتقريـــر أن  ويضـــيف 41. نالبحـــ  عـــن  ـــر   ديـــدة للتواصـــس مـــع العـــام

التطـور  اخلار ية التقليدية  ب أن نتكامس مع أدوا   ديدة مبتكـرة لكـي نسـتفيد مـن     

  42. اهلائسن يالتكنولو 

  الدبلوماسية العامة السعودية: ا:ثالًث
ــور  األ  ــتعراض الن ـ ــتددام   مـــن لـــ ل اسـ ــا  املتحـــدة يف اسـ ــع الو يـ ــي يتضـــح نوسـ مريكـ

ـــ  ــة لـ ــية العامــ ــتوا الدبلوماســ ــة،دعم سياســ ــح  اخلار يــ ــ ل  يتضــ ــة أوكــ ن وزارة اخلار يــ

بالتنسـيق   نوـا مريكيـة والدار مريكية هي ال  نتوىل نطبيق بـرام  الدبلوماسـية العامـة األ   األ

ونرصد األنشطة  ،لر . يف ه ا اريزء سنناق  الدبلوماسية العامة السعوديةمع اريوا  األ

 ـس التواصـس   أمـت بوـا ااكومـة السـعودية مـن      ال  نندر   ت الدبلوماسية العامة ال  قا

دارة نشـا  الدبلوماسـية العامـة    الومد  نوىل وزارة اخلار ية السـعودية   ،لر مع الشعوب األ

  يف امل لكة.

وأه يــة ا ســتفادة مــن الدبلوماســية ه يــة الكــ   للصــورة اخلار يــة دركــت امل لكــة األأ

ــه بعــد أحــداث ااــادق عشــ     ــة   العامــة. ينــاق  املــديفر أن ر مــن ســبت   ناستشــعر  اخلار ي

هنا  رقبة يف ويضيف أنه كانت    43السعودية أه ية نعزيز الصورة ال هنية عن امل لكةن. 
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يف يـ كر وزيـر الدولـة للشـؤون اخلار يـة      . دارة نشا  الدبلوماسية العامةالنشاء  وة نتوىل ال

صـــدار الت بصـــدد ن وزارة اخلار يـــة كانــ أوزارة اخلار يــة الســـعودق الســـابق نــزار مـــدني   

نشـاء وكالـة لشـؤون الدبلوماسـية العامـة نوـد  الىل       الهيكس ننظي ي  ديد للوزارة يتض ن 

نطوير الع س السياسي والدبلوماسي ال ق نؤديه الـوزارة وا رنقـاء بـه الىل مسـتو  التحـديا       

 44. يف نفاع نوا مع مستجدا  الع قا  الدولية املعاصرة الدولةال  نوا ه 

منـ  اانينـا  القـرن     الوماسية العامة يف امل لكة العربية السعودية بدأ  نطبيًقاارسة الدب

ملانيا و ا  العديد مـن  أمس واليومن ال ق انطلق من املاضي بإ    معرض نالرياض بني األ

بفكـرة قـدمتوا    أاملعرض بد 45 .بلدان العام للتعريف بالنقلة الكبرية ال  نعيشوا امل لكة

ــا يف عــام  الراعــة صــو  كولو  ــا. وقــد     1985ني ــة الريــاض يف أملاني م إلقامــة معــرض عــن مدين

و د  الفكرة نرحيًبا من سفري امل لكة لد  أملانيا ال ق رفعوا بـدور  الىل وزيـر اخلار يـة    

العزيـز عنـدما    ا من املل  سل ان بن عبدا كبرًيال ق أيد الفكرة، وقد لقيت الفكرة دعً 

أول نشـا  دبلوماسـية عامـة ســعودق    بوصـفه  ق املعــرض وانطلـ  ،ا ملنطقـة الريـاض  كـان أمـريً  

لـر منوـا   ألتقديم امل لكة لشعوب العام. بعد النجاح الكـبري انتقـس املعـرض الىل عـدة مـدن      

 ؛ الركــ  لل عــرض عنــدما انتقــس للو يــا  املتحــدة  النقلــة األ ًدونعــ لنــدن وبــاريس والقــاهرة. 

سوم يف نشر الـرواب  الثقافيـة   أ ، وه اوننقس بني عدة مدن ،است ر املعرض مدة عام نقريًبا

 46. والعل ية بني الشعبني السعودق واألمريكي

نوــا م نؤســس لع ــس دبلوماســية عامــة   أه يتوــا الكــبرية ال   واألنشــطة رقــم أ نلــ  اريوــود  

للدبلوماسـية العامـة السـابق يف     سعودية ك ـا يـ كر سـعود كانـب وكيـس وزارة اخلار يـة      

يشـري الىل   ؛ الرالناع ـة السـعودية يف عصـر  ـورة املعلومـا ن      : القوةالعامةكتابه نالدبلوماسية 

اخلطــوة  2017وكالــة الــوزارة لشــؤون الدبلوماســية العامــة بــوزارة اخلار يــة عــام    النشــاء أن

 ويضيف: 47 هم يف الدبلوماسية العامة السعودية.األ

سـعودية، فقبـس نلـ     هو التاريخ ااقيقي ملي د الدبلوماسـية العامـة ال   2030ن ندشني رؤية الن

 ؛كســاًحا يصــس حــد الشــلس يف بعــمل عناصــرها  الرؤيــة كانــت الدبلوماســية العامــة نعــاني  

نتيجة  فتقارها الكـثري مـن املقومـا  ال زمـة لت كينوـا مـن النوـوض وااركـة، الضـافة          

الكســاح  عــس التواصــس الشــعيب املــأمول مو ــة بالغــة الصــعوبة، اــا نــت  عنــه   ن رلــ  أىل ال
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نــه قــري أمــا المنــه   مح و ونا عن العام اخلار ي، وأصبح اريزء املشاهد مجس مأحجب 

نـه انعكـاس لصـفا  ننفـر     أو أنسـانيتنا املشـزكة،   الكا  إلبراز مجال م حمنا وصـفا   

نتـارون ا بتعـاد عنـا، ومـن  ـم نصـديق كـس مـا          قـس نقـدير جتعلـوم    أو علا ألرين منا، ار

 48.يفة، معظ وا   ميت للحقيقة بصلةنيزدد قوله عنا من صفا  قري حمببة وخم

الـ ق   «سـ م »رر  الدبلوماسية العامة السعودية مشرو  سـ م للتواصـس ااضـارق    أبرز أمن 

 ـت مظلـة اللجنـة الو نيـة ملتابعـة مبـادرا  لـادم ااـرمني          ،2015كتـوبر  أس يف شور سمأت

ا لنشـر  قافـة التواصـس    و نيً ـ الشريفني للحوار بني أنبا  األديان والثقافا ، بوصفه مشروًعا 

منص ـة هادفـة للحـوار    ننـه  أويـ كر موقـع سـ م     ،2030ااضارق، ويواكب رؤية امل لكة 

للتعـــر  علـــا   ؛والتواصـــس والتفـــاهم اإل ـــابي بـــني الســـعوديني وقريهـــم مـــن اإت عـــا        

املشــزكا  اإلنســانية والثقافيــة بــني اري يــع، وفــتح بــاب ااــوار مــع اإت عــا  والثقافــا   

   49 .ناأللر 

ع  مدم  سور التواصـس مـع الشـعوب    نويود  املشرو  الىل نقديم صورة امل لكة الىل العام، 

لــر ، مــن لــ ل الع ــس علــا ننشــئة القيــادا  الســعودية الشــابة، وصــقس          واإت عــا  األ

معارفوم ونزويدهم باملوارا ، واملقوما ، والبيانا  املطلوبـة، الضـافًة الىل موـارا  التواصـس     

ــة     ؛التعامــس مــع ارلــر  و ــا  واحملافــس الدولي ــد  العــدادهم لل شــاركة يف امللتقي ــديم  ؛بو لتق

 50 .نااضارق ومنجزهاالثقايف،  واقعوابصورة نعكس  امل لكة

حـد  وسـائس نعزيـز قونوـا     الو ،نشطة الدبلوماسية العامة السـعودية أبرز أ  حدالالرياضة  دنع

وهـو مـا    مـؤلًرا، ال الرياضـة بشـكس كـبري    الناع ة. لقد زاد  استث ارا  امل لكـة يف جمـ  

ــة امل لكــة    الــ  دع ــت الرياضــة وا ســتث ار يف النشــا  الرياضــي،     2030يتوافــق مــع رؤي

حمطـة   ركـر   51. علـا أرضـوا   تواننظـيم املناسـبا  العامليـة واستضـاف    وأكد  علا أه ية 

نوسـعت   ر؛ المـن القـوة الناع ـة لل  لكـة     اصـبحت  ـزءً  أن الرياضة يف السـعودية  أ ()

املاضـية،  امل لكة يف استددام الدبلوماسية الرياضية بشكس واضح ل ل السنوا  القليلـة  

، 52 يف جمال ننظيم البطـو   الرياضـية الدوليـة بوـد  نعزيـز صـورنوا اخلار يـة        لصوًصا

بطولــة العــام للــوزن الثقيــس بــني ال يطــاني أنتــوني    2019استضــافت امل لكــة يف عــام  فقــد

ا مــن ع ميــة كــبرية لصوصـًـ الوالــ  حظيــت بتغطيــة  رويــز، ســيكي أنــدق   وشــوا واملك
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ك ا استضـافت امل لكـة سـبا  السـيارا      ، 53  وشواع م ال يطاني ال ق احتفس بفوز اإل

نفعيـس للشـراكة املوقعـة بـني وزارة الرياضـة       وهـو  2019و 2018عـامي   نفـورمي  الق نالعاملي 

واستضــافت للســنة الثانيــة علــا التــوالي  ، 54 ســنوا الســعودية وفورمــو  الق ومــدنوا عشــر  

وبعـدها   ،الريـاض بـني يوفنتـوس و زيـو    يف يطـالي علـا ملعـب  امعـة امللـ  سـعود       السوبر اإل

   55مدريد. سباني وحصس علا بطولتوا ريال بشور استضافت امل لكة وألول مرة السوبر اإل

لرق يــة للتواصــس مــع اعت ــد  وزارة اخلار يــة الســعودية بشــكس واضــح علــا الدبلوماســية ا 

عـام   مركـز ا نصـال واإلعـ م اريديـد بـالوزارة      ال ـ   ورل  من لـ ل   األ نبية،الشعوب 

ركـر أمحـد الطويـان       56 لغة عامليـة.  22ا لر  مستددًمال ق يتفاعس مع الشعوب األ 2018

أن ويعد أحد أرر  وزارة اخلار ية السعودية للتواصس مع الشباب والعـام،   نهأمدير املركز 

 عامليًّـا املركز يسـتددم أفضـس امل ارسـا  العامليـة يف هـ ا اإـال، ويقـوم بصـناعة احملتـو           

ــام.     ــا الىل العـ ــا و قافتوـ ــعودية ونارنوـ ــية السـ ــيس دبلوماسـ ــان     57لتوصـ ــيف الطويـ ن نأويضـ

املركز يركز علا ابتكار أفكار  ديدة إلدارة الصورة ال هنيـة و ـ ب اهت ـام اري وـور     

    58 .نندم الدبلوماسية العامةاملستود  مبا 

برزهـا املركـز العـاملي    أمـن   ،نندر   ت الدبلوماسية العامة بأنشطةك ا نقوم  وا  عدة 

وال ق يقوم الرياض، يف مدينة  2017ملكافحة الفكر املتطر  ناعتدالن ال ق نأسس عام 

يـز بشـراكانه   بدور كبري يف حماربة الفكر املتطر  ونشـر قـيم التسـامح وا عتـدال. ويت     

الواسعة مع املنظ ا  واملؤسسا  ااكومية والفكرية الدولية وال  نسوم يف نعـزز صـورة   

ا نســوم بقــوة مؤسســة وأيًضــ   59 س حربــة يف مكافحــة التطــر  واإلرهــاب. أامل لكــة كــر

ــس  2011حم ـــد بـــن ســـل ان بـــن عبـــدالعزيز اخلرييـــة )مســـ ( الـــ  نأسســـت عـــام     يف نفعيـ

علـــا جمـــا   التعلـــيم واإلعـــ م والثقافـــة  ونركـــز مســـ  ،ســـعوديةالدبلوماســـية العامـــة ال

والتقنية للتواصس مع العـام مـن لـ ل جم وعـة متنوعـة مـن الـ ام  واملبـادرا  ونوسـعوا يف          

    60 قامة معارض  قافية وفكرية وورش ع س مبتكرة.ال

ا  نع ـس  ن هنا  عـدة  وـ  أمن ل ل استعراض الن ور  السعودق للدبلوماسية العامة يتضح 

ن نشـا  الدبلوماسـية العامـة لـيس  ـت      أو ،بشكس منفصس علـا ملـف الدبلوماسـية العامـة    

فعلــا الــرقم مــن و ــود األمريكــي، شــرا  وزارة اخلار يــة ك ــا هــو حاصــس يف الن ــور  ال
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نوحيـد   نتـوىل للدبلوماسـية العامـة   واضـحة  سـزانيجية  النه   يو د إدبلوماسية عامة ف أنشطة

ن وكالـة الـوزارة للدبلوماسـية العامـة     أوي كر سـعود كانـب    ،املدتلفةاريوود بني اريوا  

نعاونوـا   دسـزانيجية نتضـ ن عـدة حلقـا  نعـ     اليف وزارة اخلار ية بدأ  يف الع س علـا وضـع   

سس قويـة وع ـس مؤسسـي    أا لبناء دبلوماسية عامة سعودية نقوم علا ساسيًّأمًرا أونكاملوا 

الـــوزارة للدبلوماســـية العامـــة  نتضـــ ن: وكالـــةصـــلة ن االقـــا  املتأويشـــري الىل ، 61 ســـليم

واللجنة الو نية للدبلوماسية العامة واريامعا  ومراكز الفكر والدراسا  واملنظ ا  قـري  

ولكــن كانــب م ينــاق   ، 62 ااكوميــة مثــس مســ  واريوــا  ااكوميــة را  الع قــة  

نـد زيـارة صـفحة وزارة    وع. وم يوضـح آليـا  ننفيـ ها    ،هدافواأو أسزانيجية م مح نل  اإل

ق ركــر أ( يتضــح عــدم و ــود  نزنــت )اخلار يــة الســعودية علــا اإل 

ــة للدبلوماســية العامــة    إلســزانيجية ــة الو ني ــا   الدبلوماســية العامــة و  اللجن الــ  أشــار الليو

و أوعند استددام حمـر  البحـ  علـا موقـع الـوزارة بكتابـة نالدبلوماسـية العامـةن          كانب!

  ا!ن نتيجة البح  نكون صفًرإن فن

    عرض نتائ  الدراسة:

يعـــرض هـــ ا اريـــزء النتـــائ  الـــ  مجعوـــا الباحـــ  مـــن لـــ ل أداة املقابلـــة مـــع           

وسُتستعرض نل  النتـائ    ،فراد العينةأالدبلوماسيني السعوديني يف اخلار  وال  أ ريت مع 

الدراسـة. يف هـ ا اريـزء سـُيعرض مـا ُ ِ ـع مـن        ز  ع لية مناقشـتوا للجـزء األلـري مـن     وسُت

بيانا  ركز  علـا نطبيـق الدبلوماسـية العامـة يف السـفارا  السـعودية، وكـ ل  التعـر          

ك ـا سـُيرك ز    ه يـة الدبلوماسـية العامـة وأنشـطتوا.    أالىل اجتا  الدبلوماسي السعودق حول 

خلــار ، ومــد  لضــو   علــا معوقــا  نطبيــق الدبلوماســية العامــة يف ســفارا  امل لكــة يف ا  

وارنبـا  رلـ  بتطبيقـه     ،الدبلوماسي السعودق لدورا  ندريبية يف جمال الدبلوماسية العامة

  ألنشطة الدبلوماسية العامة أ ناء ع له.
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 أفراد العينة: الدول ال  ع س فيوا عدد-1

 فراداألال  يع س فيوا ( نوزيع العينة وفًقا ملتغري عدد الدول 1)اريدول 

بة املئويةالنس  عدد الدول التكرار

40.6% 65 1 

28.8% 46 2 

11.9% 19 3 

11.9% 19 4 

5.6% 9 5 

1.2% 2 6 

 مجالياإل 160 100.0

دولـة واحـدة   يف فراد العينة كانت ملـن ع لـوا   أكثر نسبة من أأن الىل شار  النتائ  أ

 ــ ث دول يف  لــوا  ــم مــن ع ،%28.8دولــتني بنســبة يف يليــه مــن ع لــوا  %،40.6فقــ  بنســبة 

لــرًيا بنســبة أو%، 5.6ةــس دول بنســبة يف  ــم مــن ع لــوا  ،% لكــس منوــا11.9ربــع بنســبة أو

 .ست دوليف % ملن ع لوا 1.2

يف الع س اجتاها  الدبلوماسي السعودق حنو أه ية نطبيق الدبلوماسية العامة -2

 :الدبلوماسي

 اسية العامة  ( نوزيع العينة وفًقا ملتغري أه ية الدبلوم2اريدول )

 النسبة املئوية التكرارا  الدبلوماسية العامة  ه ية أ

 %91 145 ا دًّ ةمو 

 %3 5 ةمو 

 %6 10 ىل حد ماال ةمو 

 %0 0 ةقري مو 

 %100 160 مجالياإل
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ركز ه ا احملور علا اجتا  أفراد العينـة حـول أه يـة الدبلوماسـية العامـة يف الع ـس       

% مــن العينـــة علــا أه يـــة   100يــة عنــدهم، فقـــد أكــد    نلـــ  األه وأســباب  الدبلوماســي،  

% 91مـا نسـبته    الدبلوماسية العامة، وكان ا لت   فق  يف در ة ه   األه يـة، وانفقـت  

% أن 6% أنوا مو ة، ويـر   3يف حني ركر  ، دًّا ةهام الدبلوماسية العامةمن العينة علا أن 

ن أفراد العينة أن الدبلوماسـية العامـة   الدبلوماسية العامة مو ة الىل حد ما، وم ي كر أقٌّ م

ولكــن أه يــة الدبلوماســية العامــة يف  حــول األســباب،ونعــدد  و وــا  نظــرهم قــري مو ــة. 

لدمة الع س الدبلوماسي كان السبب األول ال ق  عس الدبلوماسية العامة مو ة عند أفـراد  

 :  ينة علا النحو التاليأفراد العراء أسباب أه ية الدبلوماسية العامة حسب آ و اء العينة، 

   .نوا ختدم الع س الدبلوماسيأ -

 .فوم  قافة الشعوب األلر  -

 احمللية.علا ااكوما  يعد عامس ضغ  التواصس مع الشعوب  -

 ؤوالتنبـ  ،ا لفوم نركيبة اإت ع والـدول مد  سور التواصس مع اإت ع موم  دًّ -

 . بسياسة الدول

ننـا أيًضـا   فكار املغلو ة عنوـا، ك ـا ميك    سني صورة امل لكة ونصحيح األ -

 جتا  امل لكة.من معرفة مواقفوم 

   .ندما  فعال يف اإت ع ونشرب  قافته احملليةاس ح بن  -

 ساعد يف مجع املعلوما .ن -

 .حلقة وصس مع الشعب ارلر دويع ،أن الدبلوماسي ميثس دولته -

 .ا قتصادية والسياسية اخل ا ع  نبادل  من الشعوب األلر ا ستفادة  -

 .األفكار وبناء الع قا  الثقافية علا املستو  العاملي نشر هامة من أ س -

 للق حوار لنشر قيم الدولة وبناء صورة ال ابية هلا. -

التواصس مع الشعوب موـم علـا صـعيدين: صـعيد معلومـاني، وصـعيد نرو ـي.          -

مصاحل امل لكة، ك ـا يسـوس عليـه     معلوماني يسوس علا الدبلوماسي معرفة كس ما ندم

 نعلم اللغة.
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 تطبيق الدبلوماسية العامة يف سفارات اململكة يف اخلارج حنوالسعوديني اجتاهات الدبلوماسيني 

واجتاهـه  وـا الدبلوماسـي   فيبني عدد الدول ال  ع س ( معام   ا رنبا  3اريدول)

 حنو أه ية نطبيق الدبلوماسية العامة

 أه ية نطبيق الدبلوماسية العامةمعامس ا رنبا  سبريمان

 وافيعدد الدول ال  ع س 
0.186* 

  0.05لة * دال عند مستو  د 

وـا الدبلوماسـي   فيحصائي بـني عـدد الـدول الـ  ع ـس      الىل و ود ارنبا  دال الشار  النتائ  أ

فكانـت قي ـة ر     ،هفيـ ق يع ـس   البلـد الـ   واجتاهه حنو أه ية نطبيق الدبلوماسية العامة يف

 ــردق بــني عــدد الــدول   هلكنــ ،وهــو ارنبــا  ضــعيف 0.05دالــة عنــد مســتو  د لــة  0.186

 وا الفرد. فيالبلدان ال  ع س يف التواصس مع الشعوب الدبلوماسية العامة و وأه ية نطبيق

التواصس مـع شـعب الدولـة الـ  نع ـس      علا  نشجعنو يوا  من السفارة  و ود-3

 :فيوا

 ( نوزيع العينة وفًقا ملتغري التو يوا  من السفارة للتواصس مع الشعوب4اريدول )

 ة املئويةالنسب التكرار التو يوا  من السفارة  

 %13.1 21 نعم

 %4.4 7 ىل حد ماال

  132 82.5% 

 %100 160 مجالياإل

كـان الزكيــز يف هــ ا احملــور علـا ســؤال مباشــر نــ" السـفارة الــ  يع ــس فيوــا    

ــة        ــا  نو يوــا  مــن الســفارة بالتواصــس مــع الشــعب. اإل اب الدبلوماســي، والرا مــا كــان هن

أن هنــا   ركــرمــن %. 82عينــة وبنســبة نفــو    بــالنفي شــكلت األقلبيــة إل ابــا  أفــراد ال    

% مـن  13.1 كانـت نسـبتوم  وـا  فيمع شعب الدولة الـ  يع ـس    رة بالتواصسنو يوا  من السفا

نلـــ   اعطـــوُن ،قـــس در ـــة اكنـــةأن التعلي ـــا  كانـــت بالتواصـــس يف أوركـــروا  ،العينـــة

يوــا أو عــدمها دون التأكيــد عل بدايــة التحــا  الدبلوماســي بالع ــس يف الســفارة التعلي ــا  يف 
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ىل حـد مـا   الن هنا  نعلي ا  بالتواصـس  أوبلغت نسبة من ركروا  . زًءا من ع س الدبلوماسي

عيـاد واملناسـبا  الثقافيـة لتلـ      نوـا نـرنب  فقـ  باأل   أكـدوا  أو % فقـ  مـن العينـة،   4.4حنـو  

 .، وليست نعلي ا  مطلقة بالتواصس مع شعب الدولة املضيفةالدول

 سية العامة يف ع س الدبلوماسي السعودق:معوقا  نطبيق الدبلوما-4

 ( نوزيع العينة وفًقا ملتغري املعوقا  ال   د من نطبيق الدبلوماسية العامة5اريدول )

 النسبة املئوية التكرار معوقا  نطبيق الدبلوماسية العامة  

%15.8 60 اللغة وصعوبة نعل وا الت  -1

 %14.2 54 قة  املسب السلبية واألحكام ال هنية الصورة-2

 %11.9 45 قامةالثقافا  بني امل لكة ودولة اإل نباين-3

 %10.6 40 عداد ملنسوبي امل ثليا   اإل ضعف-4

 %9.5 36 املضيفةالدول يف منية أاقتصادية و عوامس-5

يف  نبيــة أالــدول علــا مشــاركة  وــا    فظــا -6

 األنشطة اإت عية

32 8.4% 

 %7.7 29 لدبلوماسية العامةبتطبيق انو يه الوزارة  عدم-7

 %6.1 23 نو د معوقا   -8

 %5.3 20 امليزانيا  لعقد اللقاءا  والندوا  ضعف-9

ــ  األنشــطة     احتكــار-10 قســم الع قــا  العامــة لتل

 دائواأن مومنع البقية 

15 4.0% 

 %2.6 10 ر ية  البعثة ونعلي ا   رئيس-11

 %2.1 8 الدولة املضيفة   نظام-12

ع ـس و  نقـدم لـه حــوافز    ال بأوقـا  املوةـف   نقيـد -13

 بأع ال لار  الدوام للقيام 

7 1.8% 

 %100 379 اإلمجالي
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 تطبيق الدبلوماسية العامة يف سفارات اململكة يف اخلارج حنوالسعوديني اجتاهات الدبلوماسيني 

العينة عن رأيوم حول املعوقا  الـ   ـد مـن نطبيـق أنشـطة الدبلوماسـية       فراد ع  أ

و ـاء   املعوقـا ، ىل نباين و وـا  نظـر العينـة حـول     ال اإل ابا نشري العامة يف البلد املضيف. 

% من أفراد العينـة أن اللغـة نشـكس    15.8أول املعوقا ؛ الر أوضح اللغة وصعوبة نعل وا  حا ز

 عائًقا يف نطبيق الدبلوماسية العامة، ونقلس من قدرنوم علا التواصس مع الشعوب.  

ــة أن الصــورة  14وركــر  ــأ رًيا واضــًحا يف   الســلبية  % مــن أفــراد العين ــدول مــؤ رة ن لل

قامـة  الثقافـا  بـني امل لكـة ودولـة اإل    % أن الت   11.9وركر  نطبيق الدبلوماسية العامة،

عـداد  اليف  ان هنـا  ضـعفً  الىل أشـار أفـراد العينـة    أكـ ل   يعد عائًقا للتواصس مع الشـعوب،  

، األلـر  التواصـس بكفـاءة مـع الشـعوب      علـا كيفيـة   اريدد بالع س الدبلوماسـي مللتحقني ا

 قد ننظر بش  وريبة ألنشطة الدبلوماسـية  للشعوب ال و ود عوائق نر ع  ىلالشاروا أا يًضأ

 وأنشــطةضــعف امليزانيــا  الــ  نرصــد لعقــد نــدوا  ومــؤلرا    ىلالشــاروا أك ــا  العامــة،

ك ـا أن نعلي ـا  رئـيس البعثـة     ، هـس البلـد  أدالس السفارا  والقنصليا  لدعم التواصس مع 

لتواصـس  ع ليـة ا عم و  نـد  ،املوةف مبوام ع له فق  ويقيدالتواصس  قد نشكس عائًقا مينع

 مع الشعوب.

 

 :(لغة التواصس و ديد) مع الشعب للتواصسلغة  ال ادة-5

 ( نوزيع العينة وفًقا ملتغري ال ادة لغة للتواصس  6اريدول )

 النسبة املئوية التكرارا  للتواصسال ادة لغة 

 %57.5 92 نعم

  68 42.5% 

 %100 160 مجاليإلا
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 ( نوزيع العينة وفًقا ملتغري ال ادة اللغة  الشكس )

ركز ه ا احملور علا ال ادة الدبلوماسـي السـعودق للغـة نسـاعد  علـا التواصـس مـع        

الشــعب، و ــاء  نســبة مــن  يــدون لغــة للتواصــس مــع شــعب البلــد الــ ق يع لــون فيــه بنســبة  

التواصـس مـع الشــعوب   % قـري قـادرين علـا    42% مـن العينـة، وهـي نسـبة قليلـة ونعـج أن       57.5

بســبب عــدم ال ــادنوم للغــة البلــد، أو أق لغــة ألــر  للتواصــس مــع النــاس، فعــدم ال ــادة اللغــة   

جتعس الدبلوماسي قري قادر علا التواصس مع الشعب حتا لو كانـت لديـه الرقبـة، وهـو مـا      

س يؤكد ما ركر  أفراد العينة يف السؤال السابق عن حا ز اللغة وعد  املعو  األول للتواصـ 

قلـب  جنليزيـة أل بوـا و ـاء  اللغـة اإل    نفسر من العينة عن اللغة ال  يتواصلوواسُتمع الشعب. 

 ،وافي اء  لغا  ألر  للتواصس مع الدول ال  يع لون  يف حني %،78.2أفراد العينة بنسبة 

ية سـبان واللغـة اإل  ،%5.6بنسـبة  اللغة العربية و %،8.6بنسبة اللغة الفرنسية  :منوا علا الزنيب

دذاركيـــة والفارســية  الاليابانيــة و و  ــم ال نغاليــة   ،%1.08والروســية بنســبة    ،%3.2بنســبة  

 %.   1بأقس من والزكية 
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 تطبيق الدبلوماسية العامة يف سفارات اململكة يف اخلارج حنوالسعوديني اجتاهات الدبلوماسيني 

ونواصله مع شـعب الدولـة    ال ادة الدبلوماسي للغة للتواصسرنبا  بني ( ا 7اريدول )

 وافيال  يع س 

 نواصسمعامس ا رنبا  سبريمان

 ال ادة اللغة  
0.343* 

 0.05عند مستو  د لة * دال 

ال ـادة لغـة للتواصـس مـع الشـعب      بـني   احصـائيًّ الىل و ـود ارنبـا  دال   الشار  النتـائ   أ

ــادرة الدبلوماســي الســعودق للتواصــس    ــد   0.343شــعب، فكانــت قي ــة ر   المــع ومب ــة عن دال

والتواصــس مــع   ال ــادة اللغــة  ــردق بــني   لكنــه ،وهــو ارنبــا  ضــعيف   0.05مســتو  د لــة  

 .وا الفردفي يع سدان ال  البليف الشعوب 

 يف سفارة امل لكة يف اخلار  ومع لالقيام بأنشطة دبلوماسية عامة أ ناء -6

 ( نوزيع العينة وفًقا ملتغري القيام بأنشطة دبلوماسية عامة  8اريدول )

 النسبة التكرار ق ت بنشا  نواصس  

 %78.2 125 نعم

 %6.2 10 قري متأكد  

   25 15.6% 

 %100 160 مجالياإل

 

ال  قام بوا أفراد العينـة وننـدر   ـت الدبلوماسـية     نشطة األركز ه ا احملور علا 

% أنوم قاموا بأنشـطة دبلوماسـية عامـة أ نـاء ع لـوم يف السـفارة، أمـا        78العامة، فقد ركر 

النسبة املتبقية فتوزعت بني عدم القيام بأق نشا  وبني القيام بنشـا  ولكنـه قـري متأكـد     

نشـطة  أشـاروا الىل قيـاموم ب  أفراد ال ين ركر األدر   ت نشا  دبلوماسية عامة. من أنه ين

 :منوا ،نشطةأعدة الىل وا فيللتواصس مع شعب الدولة ال  ع لوا 
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مع شـعب  مناسبا  ا ت اعية حضور صداقا  شدصية وع قا  فردية و القامة-1

   الدولة املضيفة.

 .مناسبا  رياضيةحضور -2

ون ؤبــار وبنــاء مســا د ومــا نــ" الشــ  آحفــر إلســوام يف امثــس  ،لرييــة أع ــال-3

 واإلنسانية.س مية اإل

 الهداء كتب نعريفية بامل لكة واإلس م.  -4

 شعب الدولة املضيفة.فراد أالرياضة مع  اارسة-5

  .الر ية مثس اليوم الو ج املناسبا -6

 عشاء ر ية.   أو قداء دعوا  نعاٍز، ونقديم أو نواٍن نقديم-7

 .ومؤلرا  وفعاليا  خمتلفة ا ندو-8

 .بعمل اريامعا  الك  يف مناسبا  عل ية  حضور-9

 .وبرا ومعارض فنيةأ حف  -10

حضور  لسا  ال ملان.-11

 

 :علا دورة ندريبية يف الدبلوماسية العامة ولصاا-7

( نوزيع العينة وفًقا اصوهلم علا دورا  ندريبية يف الدبلوماسية العامة9اريدول )

 النسبة املئوية التكرارا  ستجابةا 

 %45 72 نعم

  88 55% 

 %100 160 مجالياإل
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 تطبيق الدبلوماسية العامة يف سفارات اململكة يف اخلارج حنوالسعوديني اجتاهات الدبلوماسيني 

 
( نوزيع العينة وفًقا ملتغري ااصـول علـا دورا  ندريبيـة يف الدبلوماسـية     الشكس )

 العامة

ــة        ــدورا  ندريبيـ ــعودق لـ ــي السـ ــو  الدبلوماسـ ــد  لضـ ــا مـ ــور علـ ــ ا احملـ ــز هـ ركـ

نوــم حصــلوا علــا دورا    أ ركــروابلغــت نســبة مــن   يف الدبلوماســية العامــة؛ الر   متدصصــة

بلغـت نسـبة مـن م  صـلوا عليوـا       ، يف حـني % مـن العينـة  45يف الدبلوماسـية العامـة   ندريبية 

ارنفــا  نلــ  الــدورا  أن  ام  صــلوا علــوركــر أفــراد العينــة الــ ين  % مــن العينــة.55حنــو 

أحــد أســباب عــدم حصــوهلم علــا أق نــدريب يف   اخلــار   يفعليوــا  للحصــول الكلفــة املاليــة

يف علـا دورا   م و حصـوهل أ للع س الدبلوماسـي، و لقدم دلوهلم أ جمال الدبلوماسية العامة،

 .مع الشعوب، ولكنوا قري متدصصة يف الدبلوماسية العامةساليب التواصس أ

ــة يف الدبلوماســية ال    ا - ــدورا  ندريبي عامــة مــع  رنبــا  بــني لضــو  الدبلوماســي ل

 دبلوماسية عامة.نطبيقه لنشا ا  
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( معــــام   ا رنبــــا  بــــني ااصــــول علــــا دورا  ندريبيــــة ونطبيــــق 10اريــــدول )

 الدبلوماسية العامة

 تواصسالمعامس ا رنبا  سبريمان

 الدورا  يف جمال الدبلوماسية
0.082 

 

دورا  يف  بــني ااصــول علــا  احصــائيًّالىل عــدم و ــود ارنبــا  دال  الشــار  النتــائ  أ

ه فكانـت قي ـة   فيـ ق يع س  نشطة نواصس مع شعب البلد الأالدبلوماسية العامة وبني نطبيق 

 .0.05قري دالة عند مستو  د لة  0.082ر  

مناقشة نتائ  الدراسة والتوصيا : 

هــ ا اريــزء ســُتناق  النتــائ  الــ  اسُتعرضــت يف اريــزء الســابق مــن أ ــس اخلــرو  بفوــم  يف 

، ومـن أ ـس   يف سـفارا  امل لكـة  الدبلوماسية العامة السـعودية  بيق أنشطة نطواضح لطبيعة 

اإل ابة عن أسـئلة البحـ ، وأيًضـا سـُتقارن النتـائ  الـ  ُ ِ عـت عـن الدبلوماسـية العامـة يف           

  النظرق. اإل ار يف نوق وما  ،يف الدراسا  السابقة ُرو ع مبا السعودية

يف الع ـس  بيـق أنشـطة الدبلوماسـية العامـة     اجتاها  الدبلوماسي السـعودق حنـو أه يـة نط   

 وأسباب األه ية: الدبلوماسي

ركز  املقابلة مع أفراد العينة علا رصـد اجتاهـا  العينـة حـول أه يـة الدبلوماسـية العامـة        

الدبلوماسي، وقـد أ بتـت ال ابـا  العينـة      الع سوقي ة التواصس مع الشعوب بوصفه  زًءا من 

% 100أه يـة الدبلوماسـية العامـة؛ الر انفقـت العينـة وبنسـبة       أن الدبلوماسي السـعودق يـؤمن ب  

% مــنوم أنوــا 91علــا أن الدبلوماســية العامــة مو ــة يف ع ــس الدبلوماســي الســعودق، وركــر  

مـن العينـة أنوـا مو ـة الىل       %6% أنوـا مو ـة، يف حـني ركـر     3مو ة  دًّا يف ع لوم ، وركر 

(، 2و ـة ك ـا هـو موضـح يف الشـكس )     حد ما، وم ي كر أق من أفراد العينة أنوـا قـري م  

وهو ما يتوافـق مـع مـا    ، وه ا يدل علا وعي الدبلوماسي السعودق بقي ة الدبلوماسية العامة
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ــة       ــة يف السياسـ ــية العامـ ــة الدبلوماسـ ــر أه يـ ــ ق أةوـ ــرق الـ ــار النظـ ــع يف اإل ـ ــوق  بتوسـ نـ

ا نوصـس الليـه   وهـو مـا يتفـق مـع مـ      ،اخلار ية؛ الر نعد اليوم أحد أهم مفاهيم ا نصال الدولي

دراســته الــ ق أشــار الىل و ــود نوعــي معــريف بــارز مباهيــة الع ــس الدبلوماســي          املــديفر يف 

؛ الر و ــد املــديفر 63نالشــعيب، والدرا  كــبري بأه يتــه يف الع ــس الدبلوماســي بشــكس عــام  

ــة        ــة الدبلوماســية العامــة وأه ي ــة مباهي ــا يوضــح وعــي مــوةفي وزارة اخلار ي مؤشــًرا ال ابيًّ

   64نطبيقوا.

هــ ا الــوعي الكــبري بأه يــة الدبلوماســية العامــة يوضــح أن الدبلوماســي الســعودق يــؤمن         

بالتواصــس مــع الشــعوب األلــر  بوصــفه  ــزًءا مــن ع لــه الدبلوماســي، ولديــه الرقبــة يف           

اارسة نشا ا  الدبلوماسية العامة الرا ُشجمع وُدِعم وُدرمب. ه   الرقبة الرا ما اقزنـت بع ـس   

وزارة اخلار يــة وبــرام  دبلوماســية عامــة موســعة فــإن الدبلوماســي       مؤسســي مــدعوم مــن   

السعودق سيقوم بدور  يف الجناح نل  الـ ام . أحـد أفـراد العينـة وصـف الدبلوماسـية العامـة        

بأنوــا نهامــة  ــدًّا وهــي  ــوهر الع ــس الدبلوماســين، وهــ ا قــري مســتغرب؛ ألن الدبلوماســي   

ــة امل لكــة وقي ــة    الســعودق هــو اخلــ  األول يف التواصــس مــع ال    شــعوب، ويقــدر قي ــة  ع

ــة      ــة واضـــحة بااا ـ ــورة، وقـــد وصـــس الىل قناعـ ــع الشـــعوب لتحســـني نلـــ  الصـ التواصـــس مـ

للدبلوماسية العامة لتقوية الع قة مع الشعوب؛ ألنه مطلع علا مـا ننشـر  الصـحافة يف البلـد     

  وعـ  منصـا    املضيف، وعلا ما يناقشه ال ملان، وك ل  ما يدور بـني النـاس يف الشـوار   

  التواصس ا  ت اعي.

الـ ق  د ـه الدبلوماسـية العامـة الرا      الفـر  -ع لـه حبكـم  -ك ا أن الدبلوماسي يدر  

ما  تبمقت يف الع س الدبلوماسي؛ لـ ل    عجـب يف أن مؤسـس الدبلوماسـية العامـة بوصـفوا       

علً ـــــا هـــــو أدمونـــــد قوليـــــون الدبلوماســـــي األمريكـــــي الســـــابق، ك ـــــا أن الســـــفري         

كريستوفر روس كتب عدة مقـا   عـن أه يـة الدبلوماسـية العامـة يف       السابق مريكياأل

 .الع قا  الدولية

وقــد حــدد أفــراد العينــة عــدة أســباب أله يــة الدبلوماســية العامــة، منوــا أنوــا ختــدم الع ــس      

الدبلوماســي الــ ق يوــد  الىل التقــارب مــع الــدول ومــد اريســور مــع شــعوبوا، فالتواصــس مــع  

د علا فوم  قافة نل  الشـعوب، وهـو عامـس حاسـم وأساسـي يف نسـويس مو ـة        الشعوب يساع
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ع س الدبلوماسـي، ك ـا ركـر أحـد أفـراد العينـة. ويؤكـد آلـر أن نالتواصـس مـع الشـعوب            

هــام  ــدًّا ومــؤ ر، وهــو أحــد اريوانــب الــ  ميكــن مــن ل هلــا أداء الع ــس الدبلوماســي           

نسـاعد يف التواصـس مـع اإت ـع، وهـو أمـر       باحزافيةن. وركر آلـر أن الدبلوماسـية العامـة ن   

موم  دً ا لفوم نركيبة اإت ع والتنبؤ بتو وا  الرأق العام، وهو مـؤ ر أيًضـا يف سياسـا     

الدول لصوًصا الدميقرا ية، مثس بريطانيا ال  أع س فيوان. وركـر أحـد أفـراد العينـة نأن     

ت ــع احمللــي، ونشــرب  قافتــه التواصــس مــع النــاس يســ ح للدبلوماســي بانــدما  فعــال يف اإ 

احمللية حتا ينسا أفراد الشعب احمللي أن  قريب عنوم، وهو ما يشعرهم بارنياح كبري يف 

ــا: نالتواصــس املســت ر مــع      التعامــس معنــا ويســاعدنا يف أداء ع لنــان. يوافقــه مبحــوث آلــر قائًل

 ـدث عـدد مـن    ن. الشعب موم  دً ا لتسويس التـأقلم مـع الثقافـة اريديـدة والتـأ ري يف الشـعب      

أفراد العينة عن أه ية الدبلوماسية العامة يف  سني صورة امل لكة اخلار ية. يناق  أحـد  

أفــراد العينــة أن نالدبلوماســية العامــة ميكــن أن نســاعد يف نصــحيح األفكــار املغلو ــة عــن  

امل لكة، ك ا لكننا من معرفة مواقف الشعوب جتاهنا، وما الرا كان هنـا  سـوء فوـم    

نا نصحيحهن. وأشار آلر الىل نأن الدبلوماسي ميثس دولته، ويعد حلقـة وصـس مـع الشـعب     فعلي

ارلر لتوضيح رسالة امل لكة ونو وانوا، وأن املسل ني قري متطرفني وأنوم مسـاملون، ومـن   

ل ل الدبلوماسية العامة ميكن نقس الصورة اإل ابية عن السعودينين. وركر أفـراد العينـة   

ــع الشــعوب يســوم يف       أســباًبا ألــر   ع  ــس أن التواصــس م ــة مو ــة، مث ــت الدبلوماســية العام ل

ا ســتفادة مــنوم عــ  نبــادل اخلــ ا ، ويزيــد الرصــيد املعــريف لــد  الدبلوماســي. أيًضــا مــن   

األسباب أن التواصس مع الشعوب يسوم يف فوـم الثقافـا  املدتلفـة، ويفـتح أفـق الدبلوماسـي       

ن الدبلوماسـية العامـة نسـاعد الدبلوماسـي علـا مجـع       و عله يتقبس ا لـت   مـع ارلـر. وأ   

ن أاملعلوما  ال  ميكن أن نسـاعد متدـ ق القـرار يف امل لكـة. وركـر أحـد أفـراد العينـة         

نالدبلوماسية العامة مو ـة  ـدً ا ملعرفـة مـا نفكـر بـه الشـعوب األلـر ، ولفـتح آفـا   ديـدة            

 ن.بااوار للوصول الىل نقا  مشزكة بني الشعوب

هنــا  قصــوًرا  فــإنرا  الدبلوماســي الســعودق أه يــة الدبلوماســية العامــة يف ع لــه   رقــم الد

ــا       ــوم بوـ ــا ا  الـــ  يقـ ــر  بعـــمل النشـ ــد اقتصـ ــة، فقـ ــية العامـ ــم الدبلوماسـ ــًحا يف فوـ واضـ

ــس         ــا  ع ــة، وهــو م ــة والدبلوماســية التقليدي ــا النشــا ا  الر ي الدبلوماســي الســعودق عل
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ك ا ناقشـنا يف الن ـور    -، فامل لكة الدبلوماسيمفووم الدبلوماسية العامة قامًضا عند 

لـــديوا نـــاريخ  ويـــس يف نطبيـــق أنشـــطة الدبلوماســـية العامـــة، ولكـــن مفوـــوم   -الســـعودق

اخللــ   الدبلوماســية العامــة يعــد حــديًثا يف أدبيــا  الدبلوماســية الســعودية، وهــو مــا يفســر    

وماســـيني الســـعوديني لـــد  الدبل بـــني الدبلوماســـية العامـــة والدبلوماســـية الر يـــة الواضـــح 

 ـود لـبس يف مفوـوم الدبلوماسـية العامـة      ك ـا أن و . العاملني يف اخلار  يف الدراسة اااليـة 

، وقلــة املرا ــع واملصــادر العربيــة الــ   املفوــوملــد  الدبلوماســي الســعودق يعــود الىل حدا ــة  

أفـراد  نناق  مفووم الدبلوماسية العامـة ونطبيقانوـا، وأيًضـا لضـعف التـدريب الـ ق ركـر         

العينــة بوصــفه أحــد معوقــا  الدبلوماســية العامــة، وهــو أمــر مــتفوم بســبب حدا ــة التجربــة     

السعودية يف جمال الدبلوماسية العامة، وعدم و ود  وـة نتـوىل اإلشـرا  علـا الدبلوماسـية      

 . 2017العامة قبس النشاء وكالة الوزارة للدبلوماسية العامة بوزارة اخلار ية عام 

ع ما نوصـس الليـه املـديفر؛ الر و ـد حالـة مـن الغ ـوض وعـدم الفوـم ملصـطلح           وهو ما يتوافق م

الدبلوماســية الشــعبية بــني مــوةفي وزارة اخلار يــة، يف املقابــس هنــا  شــعور بأه يــة نطبيــق  

ــاقمل        ــديفر نأن التن ــ كر امل ــة. وي ــة أهــدا  السياســة اخلار ي ــة يف لدم الدبلوماســية العام

 ارســة ف علومــة، وكــ ل  ااــال في ــا يتعلــق      )الشــكلي( ســببه املصــطلح رانــه، أمــا امل    

   65بشعورهم بأه ية امل ارسة يف لدمة السياسة اخلار يةن. 

 :التواصس مع شعب الدولة ال  نع س فيواعلا  نشجعنو يوا  من السفارة  و ود

% فق  من العينة نلقوا نو يوـا   13من النتائ  ال  نوصس الليوا البح  ونستحق النقاش أن 

ة نشجعوم علا التواصس مع الشعوب ونطبيق نشا ا  الدبلوماسـية العامـة، وهـي    من السفار

نسبة مندفضة ندل علا أن السـفارا  السـعودية   نعـد الدبلوماسـية العامـة  ـزًءا مو ًّـا مـن         

ع س الدبلوماسي، فالسـفارة الـ   ـب أن نشـجع الدبلوماسـي علـا بنـاء ع قـا  ونواصـس          

صــبحت عائًقــا كــبرًيا أمــام الدبلوماســي الســعودق للقيــام  مث ــر مــع شــعب الدولــة املضــيفة أ

بالتواصـس مـع الشـعوب وبنـاء ع قـا  حتـا لـو كـان الدبلوماسـي يـؤمن بقي ـة الدبلوماسـية             

%( يضـعون رئـيس البعثــة   2.6مـن أفـراد العينـة )    10العامـة وأه يتوـا يف ع لـه، وهـو مـا  عــس      

% عــدم 7.7ك ــا ركــر . لشــعوبضــ ن املعوقــا  الــ  لنــع الدبلوماســي مــن التواصــس مــع ا 

و ود نعلي ا  من الوزارة للتواصس مع الشعوب بوصفوا أحد معوقا  التواصس مع الشـعوب،  
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الدبلوماســـية العامـــة ونصـــ يم بـــرام   الســـزانيجيةفـــالوزارة هـــي اريوـــة املنـــو  بوـــا وضـــع  

راقـب  الدبلوماسية العامة وننفي ها، ولكنوا  ولت الىل عائق أمام الدبلوماسي السعودق ال

، وهو ما يتفـق مـع مـا و ـد  املـديفر يف دراسـته؛ الر أشـار الىل و ـود         يف التواصس مع الشعوب

حالـة مــن اخلــو  والتشــك  مــن عواقــب القيــام بأنشــطة الدبلوماســية العامــة لــد  مــوةفي  

، وهو أمـر ميكـن نفو ـه قبـس النشـاء وكالـة الـوزارة للدبلوماسـية العامـة          66وزارة اخلار ية

غ وض يف مفوـوم الدبلوماسـية العامـة، ولكـن اسـت رار سـلبية السـفارا         وو ود حالة من ال

ونرددهــا يف نشــجيع الدبلوماســيني الســعوديني يف اخلــار  علــا اارســة الدبلوماســية العامــة  

بعد النشاء الوكالة يوضح أن وكالـة الـوزارة للدبلوماسـية العامـة م نسـوم كـثرًيا يف نغـيري        

 مـا هـي ال   الـ  يقـوم بوـا     األنشـطة حـد الدبلوماسـيني أن   يـ كر أ  واقع الدبلوماسـية العامـة.  

نحماو   بسـيطة علـا قـدر اإلمكانيـا ، والقيـود مـن قبـس السـفارة والـوزارة    تـا  الىل           

و أيضيف دبلوماسـي آلـر: ن  يو ـد أق نو يوـا  أو نشـجيع، سـواء مـن السـفارة         ونفصيسن. 

ضــيفة مــن لــ ل حســن الســلو   الــوزارة، فقــ  قواعــد عامــة للتواصــس مــع شــعب الدولــة امل  

   والعطاء صورة حسنة عن امل لكة واإلس م والعادا  والتقاليدن.

معوقا  نطبيق الدبلوماسية العامة يف ع س الدبلوماسي السـعودق ومـد  نـأ ري اللغـة علـا      

 التواصس مع الشعوب:

لغة، فقـد  من املعوقا  ال  نقلس من قدرة الدبلوماسي السعودق علا التواصس مع الشعوب ال

%، وهــو مــا يتوافــق مــع  15حلــت اللغــة يف املركــز األول يف قائ ــة املعوقــا  وبنســبة ختطــت   

يف دراسـته الـ  و ـد  أن اللغـة نشـكس       (2011)النتائ  ال  نوصس الليوا زيـد ريـاض هـاني   

معوًقــا لتطبيــق األنشــطة اإلع ميــة يف الســفارا  العراقيــة يف اخلــار ، وأنوــا  تــس املركــز  

فوـم  ف ؛د عدم كفاية املوازنة املالية، فاللغة هي مفتاح ا نصال الفعال مـع الشـعوب  الثاني بع

الشعوب والثقافا  حبا ة الىل نعلم اللغـة مـن أ ـس التواصـس وللـق أرضـية مشـزكة نسـاعد         

% من أفـراد العينـة ألق لغـة نسـاعدهم     42علا فوم متبادل بني الثقافا  املدتلفة. عدم ال ادة 

عب الـ ق يع لـون فيـه يـبني صـعوبة نطبيـق أنشـطة دبلوماسـية عامـة يف          علا التواصس مع الش

ــا       ــس الدبلوماســي معزوًل ــة للتواصــس جتع ــان أق لغ ــدم النق ــدول، فع ــ  ال و ــد صــعوبة يف   ،نل

التواصس مع شعب الدولة املضيفة. ركرنا يف نعريف الدبلوماسية العامة اعت ادها علـا فـتح   
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% أنوـم يسـتددمون   57 ادة اللغة، يف حني ركـر  حوار مع ارلر، وه ا ااوار يعت د علا ال

% مـــنوم يســـتددمون اللغـــة اإلجنليزيـــة للتواصـــس مـــع  78لغـــة للتواصـــس مـــع الشـــعب ولكـــن  

 الشعوب، وهو ما يعج ا عت اد علا اللغة اإلجنليزية وليس علا اللغة األم للبلد. 

ائًقا يصـعب  أن عدم استددام اللغة األصلية للشعوب يشكس ع نكاكي وفا ستورقننناق  

ختطيه للتواصس مع الشعوب الـ    جتيـد اللغـة اإلجنليزيـة ال  نسـبة قليلـة، ك ـا أن ال ـادة         

لغــة البلــد نســاعد علــا نقبــس اإت ــع للدبلوماســي والتفاعــس معــه أكثــر مــن اســتددام لغــة     

نأنواصــس مــع الشــعب الزكــي بقولــه: يصــف أحــد فــراد العينــة جتربتــه مــع اللغــة  . 67أ نبيــة

إلجنليزية، ونعل ت كل ا  مثس التحية وبعـمل اري ـس املسـتددمة يف اايـاة اليوميـة      باللغة ا

  باللغة الزكية، ولكنوا قري كافية لفتح حوار مع أق شد"   يتكلم اإلجنليزيةن.

ــا اللغــة وا هت ــام بتأهيــس الدبلوماســي الســعودق باملوــارا  ال زمــة       مــن املوــم الزكيــز عل

ق يع ـس فيـه الدبلوماسـي نزيـد       يع س فيوا. ال ادة لغة البلد الـ للتواصس مع شعب الدولة ال 

ن . المن فرص التفاعس مع الشعب املضيف، ونساعد  علا فوم الثقافة وبناء  سور مـن الثقـة  

يزيـد مـن فاعليـة نطبيـق      نطوير لغة نساعد الدبلوماسي السعودق علا التواصس مـع الشـعوب  

فإنقــان اللغــة األصــلية للبلــد   ، لكــة يف اخلــار الدبلوماســية العامــة وزةوــا يف ســفارا  امل 

ال ق يع س فيه الدبلوماسي عامس حاسم يف جناح الدبلوماسـية العامـة. حـدد  اإلسـزانيجية     

األمريكيــة للدبلوماســية العامــة  ــ ث أولويــا  للدبلوماســية العامــة األمريكيــة؛ الحــداها        

   68كينين.كانت نزيادة ندريب اللغا  األ نبية للدبلوماسيني األمري

قلة ال ام  التدريبية ال  لضع هلا أفراد العينـة يف جمـال الدبلوماسـية العامـة نعطـي صـورة       

ــانوق للدبلوماســية العامــة يف ع ــس الدبلوماســي الســعودق      ــدور الث ــا واضــحة عــن ال  ، وهــو م

% من أفراد العينـة نلقـوا دورا  ندريبيـة متدصصـة     45 د نا عنه ل ل ه ا البح ، فق  

% مـن العينـة   17.4، وهو ما يتوافـق مـع دراسـة املـديفر الـ  و ـد  أن       بلوماسية العامةيف الد

% م يتلقــوا نــدريًبا 82.6فقــ  قــد نلقــت نــدريًبا متدصًصــا يف الدبلوماســية العامــة، مقابلــة    

ــا يف الدبلوماســية العامــة   ــدريب لــ ل الســنوا      69متدصًص ، وهــ ا يشــري الىل نطــور يف الت

الملــام أفــراد العينــة مبفوــوم الدبلوماســية العامــة   ه م يــنعكس علــا القليلــة املاضــية، ولكنــ 

ونطبيقانوا. ك ـا أنـه أحـد املعوقـا  الـ  نقـف أمـام نطبيـق أنشـطة الدبلوماسـية العامـة يف            
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% مــن أفــراد العينــة أن ضــعف العــداد امللــتحقني بالع ــس       10الســفارا  الســعودية؛ الر ركــر   

ة العامــة أحــد معوقــا  نطبيقوــا يف الســفارا    الدبلوماســي بــدورا  ندريبيــة يف الدبلوماســي  

 .السعودية

ا بـني ااصـول   أما النقطة ال  نستحق التوقف أماموا فوي عدم و ـود ارنبـا  دال الحصـائيً    

علــا دورا  ندريبيــة يف الدبلوماســية العامــة وبــني نطبيــق أنشــطة دبلوماســية عامــة مــن قبــس    

ــز ال   ــة م  فــ ــدورا  التدريبيــ ــي؛ أق أن الــ ــق   الدبلوماســ ــام بتطبيــ ــا القيــ ــيني علــ دبلوماســ

ــا        ــم بتطبيقـ ــي ألن يلـ ــة للدبلوماسـ ــري كافيـ ــرية قـ ــدورا  القصـ ــة، فالـ ــية العامـ الدبلوماسـ

ــ ق        ــدورا  ا هت ــام الكــايف ال ــ  ال ــون نل الدبلوماســية العامــة، أو أن الدبلوماســيني   يول

را  هـو  يساعدهم علا اكتساب املوارة والقدرة علا نطبيقوا، وأن حصوهلم علا نل  الـدو 

ألقــراض الزقيــة   أكثــر، فالدبلوماســية العامــة مصــطلح حــدي  يف أدبيــا  الدبلوماســي    

السعودق، وهو حبا ة الىل نكثيف الدورا  التدريبية يف ه ا اإال املوم من أ س مسـاعدة  

الدبلوماســـي الســـعودق علـــا القيـــام بـــدور . يركـــز التقريـــر الســـنوق للدبلوماســـية العامـــة   

ــام   ــًزا واضــًحا، ويشــري الىل الدبلوماســية      2018األمريكيــة لع علــا موضــو  التــدريب نركي

الدبلوماسـي  العامة بوصفوا فنًّا وعلً ـا يتطلـب سـنوا  مـن التـدريب لتكـون فعالـة، و تـا          

الىل الملــام كــبري بعلــم ا نصــال، والىل نعــديس امل ارســا  اخلا ئــة باســت رار لتحقيــق أقصــا    

   70 استفادة من التطور املست ر للعلم.

ــقيــام الدبلوماســيني الســعوديني بأنشــطة دبلوماســية عامــة أ نــاء    يف ســفارة  ومع ل

 :امل لكة يف اخلار 

كـــان واضـــًحا أن الســـفارا  الســـعودية نقـــوم بتطبيـــق نشـــا ا  الدبلوماســـية العامـــة، وأن  

الدبلوماسي السعودق يطبـق أنشـطة الدبلوماسـية العامـة، وهـ ا واضـح مـن ال ابـا  العينـة،          

أنوم قـاموا بأنشـطة للتواصـس مـع الشـعوب، وهـو مـا يوضـح أن الدبلوماسـي           %78فقد ركر 

السعودق نش  ولديـه الرقبـة يف التواصـس مـع الشـعوب األلـر  ولـيس منطوًيـا علـا نفسـه،           

% يشـاركون  77وهي النسبة نفسوا نقريًبا ال  نوصس الليوـا املـديفر؛ الر و ـد أن أكثـر مـن      

% يشــاركون يف 70دق يف اخلــار ، وأيًضــا و ــد أن  يف املناســبا  الثقافيــة والو نيــة الســعو 

ولكـن نلـ  األنشـطة نبقـا     ، 71 املناسبا  الثقافيـة والو نيـة الـ  نقي وـا الـدول الصـديقة      
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حمددة، واضحة لتحقيق أهدا   السزانيجيةمبادرا  فردية وليست ع ًلا مؤسسيًّا  ك ه 

وماسية العامة الـ ق يعت ـد علـا    ق  يف الن ور  السعودق للدبلومع ما نأيًضا وهو ما يتوافق 

و  نشر  وزارة اخلار ية علـا نلـ  النشـا ا  واملبـادرا       وا ، نطبيق نشا ا  من عدة 

وننســق بينوــا. األنشــطة الــ  مارســوا الدبلوماســي الســعودق يف عينــة البحــ  نــدل علــا أن     

ــه فو ــه اخلــاص        ــه اخلاصــة يف التواصــس مــع الشــعوب، ول ــوملكــس دبلوماســي  ريقت  مبفو

لدبلوماسية العامة، و  يو د فوم مشز  يساعد علا نطبيق متسق للدبلوماسية العامـة يف  ا

خمتلف السفارا ، وأن نل  األنشطة صغرية وحمدود بعدد قليس من األفـراد وحبـدث معـني،    

وليست اتدة و  نغطي شر ة كبرية من اإت ع املستود ، ونعكـس عـدم و ـود قسـم     

 وــم،شــرا  علــا هــ ا النشــا  امل   يتــوىل اإليف الســفارة امــة متدصــ" يف الدبلوماســية الع 

فالــ هاب الىل دار األوبــرا أو للــق الصــداقا  واارســة الرياضــة مــع أفــراد مــن أبنــاء الدولــة  

املضيفة أنشطة  يدة، ولكنوا نبقا حمدودة الرا م نكـن ضـ ن برنـام  مصـ م مـن وزارة      

  .واضحةسزانيجية الاخلار ية ندم 

ة نطبق نشا ا  الدبلوماسية العامة، ونتواصس مع الشعوب، ولكن هـ ا  السفارا  السعودي

 ود فردق   يرقا اجم التحديا  ال  نوا ووا امل لكة اليوم، وهو مـا يوافـق مـا نوصـس     

ــه الســولي )  ــديفر )( 2019اللي ــة )الشــعبية(  ن اارســة الدبلوماســية أ ( مــن2013وامل يف  العام

فالدبلوماســية العامــة لكــي نكــون  املؤسســي؛الع ــس وزارة اخلار يــة ا تواديــة وبعيــدة عــن 

ونشا انوا وزارة اخلار ية، و ب علا الـوزارة   والسزانيجيانوافعالة  ب أن نضع أهدافوا 

أن نقيم ونراقب آليا  نطبيق نل  النشا ا  وقدرنوا علـا نقويـة الع قـة وبنـاء اريسـور مـع       

ة اخلار يـة للدبلوماسـية العامـة عـام     نشاء وكالـة وزار الن أوه ا يدل علا  ،الشعوب األلر 

 نقـــديموم يســـوم يف  ،م يـــنعكس علـــا نشـــا  الدبلوماســـية العامـــة يف الســـفارا  2017

ننفيــ ها. ســزانيجية واضــحة نتبعوــا الســفارا  ونتــابع وكالــة الــوزارة للدبلوماســية العامــة   ال

سـي الشـعيب   املديفر خل" املشكلة بقوله: نعدم و ود ختطـي  السـزانيجي للع ـس الدبلوما   

واضح املعام، حمدد األهدا  واألساليب والتكتي ، و رق نقيي ـه ونطـوير  باسـت رار،    

وا كتفاء بالنقا  العامة الواردة يف اخلطة اإلسزانيجية العامة للـوزارة ككـس، ومـا ينـت      
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، فاملعوقـا  الـ   ـدث عنوـا املـديفر      72عن رل  من ا توادا  يف التنفي  خمتلفة ومتنوعـةن 

 س النشاء وكالة الوزارة للدبلوماسية العامة ما زالت مو ودة رقم النشاء الوكالة.قب

يف الن ور  األمريكـي هنـا  رينـة متدصصـة نسـ ا )       

للدبلوماســية العامــة، ونع ــس وكالــة  الســزانيجيةنقــوم بوضــع   (

نشطة  ابتـة  أاخلار ية علا متابعة نطبيقوا؛ ل ل  هنا  الوزارة للدبلوماسية العامة يف وزارة 

، مثـــس أمريكـــان كـــورنر اخلـــار وقنـــوا  معينـــة لتطبيقوـــا نتبعوـــا ســـفارا  أمريكـــا يف  

يف العام، ونشر  عليوا السفارا  األمريكيـة يف اخلـار ، عكـس مـا عـ  عنـه         املنتشرة

ــة مــن ا       توــادا  الفرديــة يف نطبيــق  أفــراد عينــة هــ   الدراســة الــ  نوضــح أننــا أمــام حال

% مـن العينـة أن النشـا ا  الـ  يقومـون بوـا هـي مبـادرا          82الدبلوماسية العامـة؛ الر ركـر   

شدصية، فإرا كان الدبلوماسي السعودق مبادًرا قام بالتواصس مع الشعوب، أما الرا كـان  

ق يع ـس  قري مبادر فلن يقوم بأق نشا ؛ ألن السفارة م نطلب منـه التواصـس مـع الشـعب الـ      

 فيه. 

ــه مــع ملــف الدبلوماســية      الن  ــه الشدصــية يف نعامل الدبلوماســي الســعودق يعت ــد علــا قدران

العامة، وهو مـا يضـعف نأ ريهـا و علـوا قـري فعالـة بالشـكس املـأمول، وهـو مـا يتوافـق مـع             

شار  لعدم و ود آلية ع س واضحة يسري وفقوا موةفو وزارة اخلار ية أدراسة السولي ال  

  نطبيق القوة الناع ة. يف جمال

ركـر أفــراد العينــة أنشــطة نتعلــق بع لــوم علـا أنوــا دبلوماســية عامــة، مثــس حضــور  لســا    

ال ملان أو القامة حفس مبناسبة اليوم الو ج السعودق، وم نتعد رل  الىل نشـا ا  نواكـب   

ــاق  نطــورا          ــ ق ن ــوس كــول ال ــه نيكل ــدة ك ــا عرف ــة اريدي ــوم الدبلوماســية العام مفو

ن نطبيقـا  الدبلوماسـية   أوأضا  كول    73 وماسية العامة يف عصر اإلع م الرق ي.الدبل

العامة نطور  نطوًرا ملحوًةا لتش س  وا  قري حكومية، وبناء ع قـة  ويلـة مـع الشـعوب     

  ننتوـــي بانتوــــاء حــــدث معــــني أو مناســــبة معينــــة. ك ــــا أن اســــتددام اإلعــــ م اريديــــد  

علـا منصـا  التواصـس ا  ت ـاعي سـوس ع ليـة التواصـس مـع          والدبلوماسية الرق ية املعت ـدة 

أعداد كبرية من الشـعب، ولكـن الدبلوماسـيني السـعوديني ركـزوا علـا الطـر  التقليديـة         

ــ كر التواصــس عــ  ااســاب       ــا املناســبا  الر يــة وشــبه الر يــة، وم ُي للتواصــس، وعل
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ــن ضـــ      ــاعي مـ ــس ا  ت ـ ــا  التواصـ ــ  منصـ ــفارة عـ ــاب السـ ــي أو حسـ ــا ا  الشدصـ  ن نشـ

الدبلوماسية العامة ال  ميارسوا الدبلوماسي السعودق. علا الـرقم مـن أه يـة الدبلوماسـية     

الرق ية يف حاضر الدبلوماسية العامة ومستقبلوا. يناق  جبو  وآلرون أنه نعلا الـرقم مـن   

 التحديا  اات ية، يبقا مسـتقبس الدبلوماسـية العامـة يف العصـر الرق ـي مشـرًقا؛ الر ختلـق       

التقنيا  الرق ية فرًصا هائلة للدبلوماسية العامـة لبنـاء  سـور أقـو  وأكثـر ننوًعـا وأكثـر        

   74 .ندميومة بني اإت عا 

ــة، وشــجع         ــا الدبلوماســية الرق ي ــًزا واضــًحا عل ــس ركــز نركي الن ــور  األمريكــي باملقاب

 ــاعي، الســفارا  علــا التواصــس مــع الشــعوب نواصــًلا مكثًفــا عــ  منصــا  التواصــس ا  ت 

وذور  السفارة ا فزاضية ال ق أ لقته أمريكا للتواصس مع الشعب اإليراني يـبني اعت ـاد   

وزارة اخلار يــة والســفارا  األمريكيــة علــا اإلعــ م اريديــد للتواصــس مــع الشــعوب وعــدم  

 ا عت اد علا التواصس الشدصي فق . 

حضـور مناسـبا  ا ت اعيـة    يصف أحـد أفـراد عينـة البحـ  األنشـطة الـ  يقـوم بوـا قائًلـا: ن         

والهداء كتب للتعريف بامل لكـة واإلسـ من، فإهـداء الكتـب يف العصـر ااـدي  يعكـس        

الطر  التقليدية ال  ننتوجوا السفارا  السعودية وعدم نركيزهـا علـا وسـائس أقـس كلفـة      

ــن        ــه   ميكـ ــا   أنـ ــو  يـ ــو  ولـ ــاق  جبـ ــعوب. ينـ ــع الشـ ــلوا مـ ــر يف نواصـ ــب العصـ ونواكـ

يــوم أن يو ــس وســائس التواصــس ا  ت ــاعي، فتلــ  الوســائس عجلــت يف نطــور     للدبلوماســي ال

أن نالدبلوماســـية العامـــة ولـــرو  مـــا ُيســـ ا بــــالدبلوماسية العامـــة اريديـــدة، ويضـــيفان         

الدبلوماسي ميتل  ارن المكانية ليس فق  للزويـ  لرسـالة أحاديـة ا جتـا ، ولكـن أيًضـا       

   75 .ناسعة من سكان البلد ال ق يع س فيهملواصلة احملاد ا  املفتوحة مع شر ة و
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  ملخص النتائج:
نطبيـق الدبلوماسـية العامـة     حنـو ن نو وا  الدبلوماسيني السعوديني أالدراسة  كشفت-1

نوضــح أه يــة الدبلوماســية العامــة يف الع ــس الدبلوماســي لــد  الدبلوماســي الســعودق، فقــد 

 % أنوا مو ة  دًّا.91ركر 

ــار -2 ــائ  الىل  أشـ ــا  دال النتـ ــود ارنبـ ــس   الو ـ ــدد الـــدول الـــ  ع ـ ــائي بـــني عـ ــا فيحصـ وـ

 الدبلوماسي واجتاهه حنو أه ية نطبيق الدبلوماسية العامة.

الدراسة أن أنشطة الدبلوماسية العامة ال   تبمقت كانت مببادرا  فردية من  كشفت-3

ــيس بتو يوــا  مــن الســفارة؛ الر ركــر     ــة أنوــم   82الدبلوماســيني ول ــراد العين ــاموا % مــن أف ق

% فقــ  أنوــم نلقــوا نو يوــا  مــن  13بنشــا ا  دون نو يوــا  مــن الســفارة، يف حــني ركــر  

 السفارة.

الدراســة أن اللغــة نشــكس املعــو  األول الــ ق  ــول دون اارســة الدبلوماســية    و ــد -4

% مــن أفــراد العينــة ألق لغــة 42العامــة يف الســفارا  الســعودية، ويعــود رلــ  الىل عــدم ال ــادة  

، وأن التواصس يكون با عت اد علا اللغـة اإلجنليزيـة دون   عب الدولة املضيفةللتواصس مع ش

 ال ادة للغة األصلية للدولة املضيفة. 

الدراســة ارنباً ــا دالحــا الحصــائيًّا بــني ال ــادة لغــة للتواصــس مــع الشــعب ومبــادرة      و ــد -5 

ــا التوســع يف حــ          ــ  الشــعب، وهــو مــا يشــجع عل   الدبلوماســي الســعودق للتواصــس مــع رل

ــا نعلــم لغــة البلــد املضــيف    ــة؛    الدبلوماســيني عل ــادة  ولــيس فقــ  اللغــة اإلجنليزي مــن أ ــس زي

  التوصس مع الشعب.

الدراسة أن السـفارا  السـعودية نطبـق أنشـطة الدبلوماسـية العامـة، فقـد أشـار          و د -6

لـة  % من العينة الىل أنوم قاموا بتطبيق أنشطة الدبلوماسية العامة والتواصس مـع شـعب الدو  78

 املضيفة.

الدراسة و ود ضعف واضح يف التـدريب الـ ق يتلقـا  الدبلوماسـي السـعودق يف       أةور -7

ــد ركـــر      ــية العامـــة، فقـ ــال الدبلوماسـ ــدريب متدصـــ" يف    55جمـ ــم م يتلقـــوا أق نـ % أنوـ

   الدبلوماسية العامة.
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ــا  انويًّــا عنــد الســفارا  الســعودية   -8 يف  و ــد  الدراســة أن الدبلوماســية العامــة نعــد ع ًل

اخلار ، و  ندعم السفارا  نطبيقوا، وأن رؤساء البعثا  الدبلوماسية أحد معوقا  نطبيق 

  الدبلوماسية العامة.

ــفت-9 ــة والدبلوماســـية        كشـ ــوم الدبلوماســـية العامـ ــا بـــني مفوـ ــة أن هنـــا  للًطـ الدراسـ

الر يـــة، وهـــ ا يعـــود الىل كـــون الدبلوماســـية العامـــة مصـــطلًحا حـــديًثا يف دبلوماســـية          

ودية، ك ا أن قلة الدورا  التدريبية ال  يتلقاهـا الدبلوماسـي أيًضـا أسـو ت يف عـدم      السع

  الملام الدبلوماسي بالدبلوماسية العامة.

الدراســة قصــوًرا واضــًحا يف اســتددام الدبلوماســية الرق يــة والتواصــس مــع     كشــفت-10

أنــه اســتددم الشــعوب عــ  وســائس التواصــس ا  ت ــاعي؛ الر م يــ كر أق مــن أفــراد العينــة  

وســائس التواصــس ا  ت ــاعي للوصــول الىل شــعب الدولــة املضــيفة، بــس اكتفــا أفــراد العينــة    

   بالطر  التقليدية وا نصال الشدصي للتواصس مع الشعوب.

 التوصيا :

للدبلوماســية العامــة نتبناهــا وزارة  واضــحة ومعلنــة  ســزانيجية الحا ــة ماســة الىل   هنــا -1

لــر  الــ  لــارس نشــا ا  ننــدر   ــت الدبلوماســية      األاخلار يــة بالتنســيق مــع اريوــا 

العامــة، وننبثــق عنوــا مبــادرا  وبــرام  متدصصــة يف الدبلوماســية العامــة نرســس للســفارا    

السعودية لكي نطبقوا؛ ورل  من أ س ض ان  ول الدبلوماسـية العامـة الىل ع ـس مؤسسـي     

  .ونقييم نتائجهميكن مراقبة نطبيقه 

دق حبا ة الىل بـرام  نـدريب مكثفـة يف جمـال الدبلوماسـية العامـة؛       السعو الدبلوماسي-2

  من أ س فوم أع ق للدبلوماسية العامة؛ ملساعدنه يف نطبيق أنشطة الدبلوماسية العامة.

ــه يف وزارة        ــب-3 ــارا  التوةيــف ومقاب ن ــا عامــس اللغــة عنــد ال ــراء التب ــز عل الزكي

س فقـ  اللغـة اإلجنليزيـة، ك ـا  ـب حـ        اخلار ية، واارص علا التنو  يف اللغـا  ولـي  

ق يع ـس فيـه؛ فالدبلوماسـية العامـة حبا ـة الىل       الدبلوماسي السعودق علا نعلم لغـة البلـد الـ   

نطبيــق واســع صــعوبة يف  ســتكون هنــا لغــة للتواصــس مــع الشــعوب، ودون ال ــادة لغــة البلــد 

ــ ــا دور امل   ام  الدبلوماســية العامــة ل ــز عل ــيني  . ومــن األه يــة مبكــان الزكي زمجــني احملل

 ال ين  يدون لغة البلد األصلية، ويعرفون  يًدا الثقافة احمللية.



 

 

 

 

56 

اخلار ية عـ  وكالـة الـوزارة للدبلوماسـية العامـة مطالبـة بالتواصـس املسـت ر مـع           وزارة-4

نوـا  أك ـا   ،رؤساء البعثا  الدبلوماسية يف اخلـار  وحـثوم علـا نطبيـق الدبلوماسـية العامـة      

ول دبلوماسـية عامـة يف السـفارا  )   ؤث وةيفـة مسـ  مطالبـة باسـتحدا  

، وأن يكــون متدصصــا يف جمــال   هــو مو ــود يف عــدد مــن دول العــام     (، ك ــا

  .اإلع م والع قا  العامة، وميتل  ل ة وندريبًا كافيني يف ه ا اإال

مـة يرصـد األنشـطة    الدراسة بإصدار نقرير سنوق متدص" يف الدبلوماسية العا نوصي-5

ال   تبمقت يف سفارا  امل لكة، ويقدم أيًضا نوصـيا  لتطـوير نطبيـق الدبلوماسـية العامـة      

   يف امل لكة.
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الخاتمة:
بعـد   أه ية الدبلوماسية العامـة  حنوركز  الدراسة علا اجتاها  الدبلوماسيني السعوديني 

( الـ   2013ئ  مـع دراسـة املـديفر)   النشاء وكالـة الـوزارة للدبلوماسـية العامـة، وقورنـت النتـا      

و ـد  الدراسـة أن النشـاء وكالـة       بقوا قبس النشـاء وكالـة الـوزارة للدبلوماسـية العامـة؛ الر     

الوزارة للدبلوماسية العامة م ينعكس كـثرًيا علـا نطبيـق الدبلوماسـية العامـة يف سـفارا        

يني قبس النشاء الوكالة امل لكة يف اخلار ، وأن املعوقا  ال  وا وت الدبلوماسيني السعود

 ما زالت نوا ووم رقم النشاء الوكالة.  

عدم وضوح مفووم الدبلوماسية العامـة عنـد الدبلوماسـي السـعودق كـان  ليًّـا مـن        ك ا أن 

ــزال       لــ ل اخللــ  بــني الدبلوماســية العامــة والدبلوماســية الر يــة، وأيًضــا مــن لــ ل الت

عوب. التطبيقـا  الـ  ركرهـا الدبلوماسـيون     الدبلوماسية العامة بالتواصـس املباشـر مـع الشـ    

السعوديون يف ه ا البح  نوضح أن مصطلح الدبلوماسية العامة عند الدبلوماسي السـعودق  

بقـي علـا مفوومــه القـديم، وم يواكــب نطـور املصـطلح الــ ق يتدطـا جمــرد التواصـس مــع        

ــا ا     ــة يف نشـ ــري حكوميـ ــا  قـ ــرا   وـ ــ ل  الشـ ــة، وكـ ــة  ويلـ ــاء ع قـ   الشـــعوب الىل بنـ

ــع      ــس مـ ــة للتواصـ ــس ا  ت اعيـ ــا  التواصـ ــتددام منصـ ــافة الىل اسـ ــة، الضـ ــية العامـ الدبلوماسـ

 الشعوب والتقارب معوا.

نعي  امل لكة اليوم  ديا  كبرية علا املستو  الدولي جتعلوا حبا ة الىل سـفارا  قـادرة   

ــة.      ــايا املدتلفـ ــة يف القضـ ــر امل لكـ ــة نظـ ــيح و وـ ــع الشـــعوب ونوضـ ــس مـ وزارة وعلـــا التواصـ

ار ية مطالبة بتطوير ع س الدبلوماسية العامة يف السفارا  السعودية و ويلـوا الىل  ـزء   اخل

 من ع س السفارة.  

للدبلوماسـية العامـة  ـدد مـن ل هلـا أهـدا         السـزانيجية أيًضا وزارة اخلار ية حبا ـة الىل  

امل لكـــة مـــن نشـــا ا  الدبلوماســـية العامـــة، و ـــدد بدقـــة موـــام الســـفارا  والبعثـــا           

وما  ب علا السفارة القيام به من  ،لوماسية ومسؤوليانوا يف جمال الدبلوماسية العامةالدب

، واســتحداث أقســام دالــس الســفارا  متدصصــة   أ ــس التواصــس مــع شــعب الدولــة املضــيفة  

دون  ديد ف. بالدبلوماسية العامة وعدم ا كتفاء باألقسام اإلع مية ك ا هو ااال اليوم

ــا  الدبلو  ــح ألولويـ ــق      واضـ ــن نطبيـ ــا زة عـ ــفارا  عـ ــتبقا السـ ــعودية سـ ــة السـ ــية العامـ ماسـ

  دبلوماسية عامة فعالة.
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 ملخـــص
 

تهدددا الدراسددة عر معردددة مدددا تعامددك اجلهددات ااكوميددة واويملددات ااكوميددة وا سددتقلة مدد         

الشداععات اإللكرتونيددة ا بدالفة ل ددرون كورونددا مدر وملهددة نظددر ا تتدد   الددر ي  لتلدد      

 تتدددد   الدددر ي    تلددد   ااجلهددداتهل وودددرا الادددرر ع اةتيدددار عيندددة ع ديدددة بسدددي ة مدددر    

( م ردة متثدك تت د  الدراسدة، بعدد التواعدك معهدم مدر قفدك الفالد ، وقدد           35) اجلهات، قوامها

%( تقريفدا  مدر   75ميثدك ) ، أي مدا  ار ي د  ا( متتدد   25أملاب ببورة عتيتة عر أسمللة االستفانة )

تت دد  الدراسددة ا سددتهداهل واعت دددت الدراسددة علددف ا ددنه، الوعدد ي ا سددتي، مددر ةددال   دد    

ت اخلاعدددة بعيندددة الدراسدددة، باسدددت دام اليندددام، اإللبددداعي    وتنظددديم وعدددرر ووعددد  الفياندددا  

 (، والري مر ةالله ع حتليك االستفانات لعينة الدراسةهل)

، مرت د  ملددا   ( بتقددير  رمد  ؛ لبو  ع وم األداة علدف متوسد) )  بيَّنت نتاع، الدراسة وقد

 الددر ي   تتددد  ا عدراك مدددا" حمددورترتيددا ا؛دداور كالتددالي   اءملددوعلددف مسددتوا ا؛دداور؛ 

 دور"، يليددده حمدددور (مدددر )توسددد)، مب "وا  دددا ر واألهدددداا ا  هدددوم ليددد  مدددر للشددداععات

 ل ددددددددددددرون ا بدددددددددددالفة  اإللكرتونيددددددددددددة الشددددددددددداععات  مواملهددددددددددددة   الدددددددددددر ي   ا تتدددددددددددد   

   الر يدة  اجلهدات الدري قامدت بده     دورالد "أةدرا  حمدور   ولدك  ، (مدر  )مبتوسد)، "كورونا

تقدددير مرت دد  و يعهددا لبددلت علددف  ( مددر )مبتوسدد)، "اإللكرتونيددة تالشدداععا مواملهددة

مفرولدة مدر قفدك اجلهدات ا  تبدة لن دي  داععات كوروندا،          املهدود   هناكوبرل  يتف  أن  ،ملدا 

وأن اجلهددات ا  تبددة تعاملددت مدد   دداععات كورونددا باسددلوب عل ددي سدداعد علددف عدددم انتشددارها         

علبداعية،   داللدة  ذات ددرو   النتاع، بينت أنه ال توملدد  ك ا أن وة   مر تا رها علف اجملت  هل

 وبيندت  ،(الع دك  ملهدة  الع ليدة،  اخلدية  ا ؤهدك،  الع در،  اجلدن،، ) الدميوملراديدة  لل دتارات  تعزا

كوروندا مدر   ا بدالفة ل درون   لشداععات اإللكرتونيدة   عدراكهدم ل مددا   عملابات أددراد العيندة عدر   

 ذات درو  توملد ال كرل الشاععات، لهم م  تل  تعام ، وعروا  ا را   هوم واألهداالي  

 قامدت  الدري  الدور لو  العينة أدراد عملابات ب  الدميوملرادية لل تارات تعزا علباعية داللة

الدراسة هره واستنادا لنتاع،  هلكورونا لوباء ا بالفة الشاععات مواملهة   الر ية اجلهات به

االسدت ادة منهدا    ، والد  ميكدر  بالفة لوباء كوروندا واملهة الشاععات ا عدة توعيات  ع تقديم 

العربية السعوديةهل ا  لكةاجلهات ذات العالقة ب لدا

 

 فكات  – ا تتد   الر ي  -كورونادرون  -شاععات اإللكرتونية ال  الكل ات ا  تالية

  هلالتواعك االملت اعي
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 ملقد  :ا

ُيعددددإل اإلعدددفة وكافدددة و دددائال سادددد سيددديفإل الو دددائل احلدي دددة   تشدددكيل وعددد  ا فدددراد         

 واجملتمعات؛ لكونل قادًرا عاى سن يفعل وُيغيإلر، ولديل  اطة القرار وووصاة االجتاه. 

وإذا كدان اإلعدفة الرقمدد  صداا  فادل   التنددوير ونشدر احلقدائت واملعاومددات مدن  ددف         

خلرب لاجمايري   وقت قيا د  عنددما يتعادت ا مدر ودا فراد واجملتمعدات،       إيصا  املعاومة وا

فإن اإلشكالية الكربى تتجّاى   ذلد  التادايل  دري املسدمو  مدن  دف  إصداوتل وفدريوس         

اإلشاعة، ذلد  الفدريوس الديُ ُيعددإل سشدد فتكأدا وتدنثرًيا مدن كافدة ا مدراا وا وو دة الد              

 تصي  ا ميف واجملتمعات.  

؛ التقايديدة والرقميدة   اايل وتا  اإلشاعات ال  تنتشر عرب اإلعفة وكافة و دائال فيل  الت

ختات ك رًيا من التفاعل السايب   اجملتمع. إنإل اإلشاعة سو الشائعة ال  تتنتشدر ودني النداس    

الميكن اكتشاف ذل  ا صل،  ري سنها  -عاى ا قل-ال سصل هلا، سو  -  الواقع-

لفرد الرا      ادت اللالادة سو الفو دى   اجملتمعدات، سو التشدوي       تعود عموًما إىل ذل  ا

 عاى الصورة   ذين املتاق .  

واملشددكاة ا كددرب يددو ذلدد  القدددر مددن الددوع  لدددى ا فددراد واجملتمعددات لتصددديت يدديه            

الشائعات والتعامل معها؛ إذ وتصديقها يتيف الرتويج هلا، ومن ثيفإل تتحقت ا يداف ال  رمسها 

   ها.   هلا ُمنش

سو عدن يريدت إاددى     ،تنتقل وني سفراد اجملتمدع عدن يريدت املشدافهة سو الكتاودة     والشائعات" 

 فهد  ال يتصور سن يناك جمتمًعا خيادو مدن وجدود الشدائعات،     ، و.1 و ائل اإلعفة واالتصا "

ظايرة اجتماعية الزمة، وعند اللحث   التاريخ اللشرُ،  ديجد املدرأ سم ادة وا دحة تدلني      

ائعة وجدت عاى ا را مع وجود اإلنسدان، وعاشدت وتلادورت وترعرعدت   ساادان      سن الش

ا ما حيدث سن يظل مو وع شائعة معينة كنمندا يدو  دري قاودل     كل ثقافة وااارة، وك رًي

وإن كان ين ي سشكاالأ متنوعة   سوقات خمتافة، ول قد حيدث سن يتلاور سادد   دلف تنفا

 .ييه ا شكا  ليصلح س طورة ال متوت

عات عاى امللالغة   س لار معينة والرتويج هلا ونشريا عاى نطاق وا دع سو  ادت   ئلشاوتعتمد ا

ا  يدداف  يا دية سو   س لار ال س اس هلا من الصحة، وهدف التنثري عاى الرسُ العداة ققيقأد  

 اقتصادية سو عسكرية.
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 دل عادى  ديدنا    قدت مسدميات وراقدة، فقدد د    و  التاريخ تربز لنا سو  إشاعة تلنايا إوادي   

آدة وسمنا اواأ عايهما السفة من واب قلل النفوس ويدو وداب اخلادد   الددنيا واملاد  فيهدا       

 قا  تعاىل:

َُ َعْنُهَما ِمن َ ْوَأاِتِهَما وَقاَ  َما َنَهاُكَما َروُُّكَمدا   َُ َلُهَما َما ووِر )َفَوْ َوَس َلُهَما الشَّْيَطاُن ِلُيْلِد

( وَقاَ َمُهَما إنِّ  َلُكَمدا  20إالَّ َسن َتُكوَنا َمَاَكْيِن َسْو َتُكوَنا ِمَن اخَلاِلِديَن ) َعْن َيِيِه الشََّجَرِة

( َفَدالَُّيَما ِوُغُروٍر َفَامَّا َذاَقا الشََّجَرَة َوَدْت َلُهَما َ ْوَأاُتُهَما وَيِفَقا َيْخِصَفاِن 21َلِمَن النَّاِصِحنَي )

وَناَداُيَمددا َروُُّهَمددا َسَلدديْف َسْنَهُكَمددا َعددن ِتاَُّكَمددا الشَّددَجَرِة وَسُقددل لَُّكَمددا إنَّ    َعَاْيِهَمددا ِمددن وَرِق اجَلنَّددِة

 [.21، 20الشَّْيَطاَن َلُكَما َعُدوٌّ مُِّلنٌي( ] ورة ا عراف: آية 

وتسددتخدة اإلشدداعات   نطدداق احلددروب النفسددية عددرب و ددائل اإلعددفة املتعددددة املسددموعة سو  

سو اتى عرب ا شخاص، كمدا تتخدي سشدكاالأ وس دالي  كد رية لاوصدو         املقروأة سو املرئية

 جلميع الناس   الطرف اآل ر، والتنثري عايهيف مبا خيدة املصاحل اخلاصة لاعدو.

وهلدا دور  الددوافع النفسدية لددى اللشدر،      :منهدا  ؛ويناك العديد مدن الددوافع لنشدر الشدائعات    

ن وطليعتددل النفسدددية ونوازعددل مييدددل إىل     انتشددار الشدددائعات وددني النددداس، فاإلنسددا    كددلري 

اتى لو سدرك وعقال سن جزًأا من تا  املقولة  ري اقيقد ؛ إذ إن عوايفدل    ،تصديت الشائعات

ونوازعددل تددتحكيف   درجددة مياددل إىل تصددديت الشددائعة، واال يدداز العددايف  هلددا، كدديل        

ة االنفعاليدة  يساعد عامل اإل قاط النفس    تصديت الشائعة وذل  عندما تدنعك  احلالد  

لاشخص، دون وعدى مندل   تنويادل لالي دة ا يطدة كمدا سندل لدي  لديدل الوقدت ملراجعدة مدا             

يسمعل سو يقرسه وارصل عاى معايري الصدق، ويصع  عايل مدن ناايدة س درى إثلدات كديب      

الشائعة إ افة إىل عادة ا  اال تطفع، ال  جتعل الك ري مدن النداس مييادون إىل تقصدى     

غف  املعاومددات واال ددتمتاع إىل املقددوالت والروايددات الدد  متدد  املشددايري     ا فكددار وا ددت

اجملمتددع سو الدد  تتعاددت وددا مور الغاماددة سو ا اددداث الدد  يصددع  عايددل تفسددرييا، ويدديه       

ا، ويددو مددا يفسددر وجددود الشددائعات وانتشدداريا    يددع     الدددوافع عامددة لدددى اللشددر  يًعدد   

 ، املتطورة منها واملتخافة، دون ا ت ناأ.اجملتمعات عاى السواأ قدميا وادي اأ

وتكتس  الشائعات اإللكرتونية زمخأا جديًدا   ظل عوامل رئيسية، سيمها: اتساع نطاق  

االنتشار مبدا قدد ميتدد ملندايت وا دعة مدن العدال، و دهولة جتهيدل مصددر إيدفق الشدائعة،             

ات عادى فدي  ودوك وتدوتري      اصة مع انتشار احلساوات الويمية الد  تقددإلر مبفيدني احلسداو    



 

 67 

الشائعات اإللكرتونية عن فريوس كورونا وتعامل اجلهات احلكومية السعودية معها من 
 وجهة نظر املتحدثني الرمسيني 

 

والوات  آب، إىل جان  إمكانات االنتشار السريع عدرب الشدلكات االجتماعيدة، وكديل      

توافر سدوات تزييف الصور وفربكة الفيديويات ال  تاف  الكة حمكمة عادى حمتدوى   

 الشائعة تساعد   انتشاريا.

عادى شدلكة اإلنرتندت،     ول تعد الشائعات مبفهومها التقايدُ يد  ا تدوى املادال الوايدد    

، 2وإمنا تنوعت س دالي  التزييدف والتادايل   وي دة املعاومدات، والد  ادددتها كادري وراد         

اللاا ددة مبشددروع فري ددت درافددت ملكافحددة ا  لددار الزائفددة   العددال، مددن  ددف  مقاهلددا      

ى املافدت  الشهري "ا مر لي   هفأ عندما يتعات وا  لار الزائفة"   عددة سندواع، يد : ا تدو    

ويهدددف لاخددداع وا ذى. وا تددوى املددزور الدديُ ينتحددل يويددة    ،ويددو  ددري صددحيح   معظمددل 

املصادر احلقيقية. وا توى املاال اليُ يستخدة املعاومات وطريقدة مادااة لتوجيدل االتهداة     

زوًرا. والتفع  وا توى. والسياق املزيدف. والدروا املزيدف وو دع عنداوين سو صدور لدي  هلدا         

 وا توى. وس رًيا التهكيف سو السخرية ال  قد تتسل  سيًاا   التاايل.صاة 

الديعر    يدع   ،  COVID-19 5،4،3وقد سثار ظهور فريوس كوروندا اجلديدد سو مدا يسدمى ودد     

س دداأ العددال وايتمددت منظمددة الصددحة العامليددة وهدديا الوودداأ وقامددت وتوعيددة دو  العددال مددن      

ة، فقد رافت ظهور وواأ كورونا شائعات عادى املسدتوى   س طاره.  وكنُ وواأ يصي  اللشري

الدددول  وعاددى املسددتوى ا ادد    ددلاب متعددددة، وكامددا التصددقت وو ددائل اإلعددفة كانددت  

ا مدع الو دائل اإللكرتونيدة    آثاريا السالية سكرب، ويزداد يدي ا ثدر السدايب شديوعا وانتشدارً     

ا ملدا متتاكدل يديه الو دائل مدن      نظدرً )و ائل التواصل االجتماع  وودرامج ا ادثدة الفوريدة(    

سدوات التفاعايددة واالنتشددار السددريع، والتددنثري عاددى الددرسُ العدداة.  وقددد يعددزو الددلع  انتشددار   

الشددائعات إىل التقصددري   التوعيددة اطورتهددا وإقدداد الطددرق املنا ددلة لنفيهددا، ناييدد  عددن    

عات سو نشدددر عددددة قيددداة وعددد  اجلهدددات الرمسيدددة وا دددتخداة ذات الو دددائل   نفددد  الشدددائ  

 املعاومات الصحيحة والتواصل مع اجلمهور.   

وقد ا تحوذت س لار فريوس كورونا املسدتجد عادى جاند  كدلري مدن االيتمداة عندد  دث         

 انتشار الشائعات عرب اإلنرتنت،   ظل انتشار تا  ا  لار عرب و ائل التواصل االجتماع .   

  السدعودية  يني لاجهدات احلكوميدة   تنت  ييه الدرا دة لتقدف عادى دور املتحددثني الدرمس     و

ذات الصاة مبكافحة ييا الوواأ، فاملتحدث الرمس  يقف سماة يديه الشدائعات وددور فعإلدا      

والتقايدل مدن سثريدا       رصديا والتصدُ هلدا وتفنيدديا، وإودراز التصدحيح الدفزة لشدلهاتها      
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الديُ قدد يقعدوا      ليق  اجملتمع وا فراد من يديه اال دطراب والاغدا     اجملتمع،عاى سفراد 

 شراكل جرإلاأ تصديت ييه اإلشاعات واالنسياق ورائها. 

 
 اإلطار النظري للدراسة

يميدة والغمدوا، وينتقدل    كفة خمتات سو حيمدل نسدلة مدن الصدحة، ويتميدز وا      الشائعات " 

الناس عن يريدت املشدافهة سو الكتاودة سو عدن يريدت إاددى و دائل اإلعدفة واالتصدا ،           وني

الطرف اآل ر املسدتهدف؛ لتحقيدت يددف معدني  دواأ عادى        ف سو وهدف مارة واأ وغري يد

العال ونكمال، مع توفر السلاب  مستوى الشخص، سو اجلماعة، سو املنطقة، سو الدولة، سو

 . 6ر" لرتديديا وتصديقها من قلل اجلمهو

 اإلعفمد  لكدل جمتمدع ايدث     اداأ الف مدن  سجدزأ ال يتجدز   شدائعة ال سن  7قدرياط   حسوكما 

تعرب  ذوجوديا اليوة فه  جزأ من اجملتمع؛ إ اوما زالت تفر شريةالل وجود مني وجدت نهاإ

 وال قافية. وليل  ُتعدد  صاديةواالجتماعية واالقت سيا يةوال سيةا عن ظروفل النفعميقأ اتعلرًي

 . صائصلاجملتمع وفهمل وقديد مفحمل و   ةا لدراحموريًّ امتغرًي

 إىل تددمدى فقددد اجملتمعددات عاددى الكددلري نثرييددامددن ت ئعاتالشددا  ددةدرا سيميددة اددحكمددا تت

 الدرو   رفدع  سو  وفقا لددوريا    فد    كلمتا تمدُ إىل قد كما اجملتمع وتديور تفك 

 مواقددف ا فددراد  تددتغري سو تتلددد  سن ميكددن شددائعاتال  ددف  فمددن. اجملتمددع لدديل  ةاملعنويدد

واالجتماعيدة،   صدادية االقت ند  اجلوا   تدمثر  سن ميكدن  شدائعات وعفقاتهيف وتفداعفتهيف. فال 

  دتقرار الدوليدة وا  العفقدات    تدمثر  سن وميكدن  شدعوب وال قافية لا سية،والنف سيا ية،وال

 اجملتمعات.

س لدار جمهولدة املصددر، يقددة عايهدا يدرف مدا، تعتمدد تزييدف احلقدائت           وننهدا " كما ُتعرف 

التددنثري عاددى الددرو   وتشددويل الواقددع، وتتسدديف يدديه ا  لددار وا يميددة والغمددوا، وتهدددف إىل  

املعنويددددة والقاددددت، وزرع ودددديور الشددددّ    اخلصددددوة سو املندددداوئني عسددددكريًّا سو  يا دددديًّا سو   

 . 8اجتماعيًّا"

  صائص الشائعات: 

 : 9ها، ومنها  صائص تعددتويليعة وروديا فيها، و وا تفف اجملتمعاتتنوعت الشائعات 
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 إن ودل  فطدرُ،  سمدر  كنندل  اانسدياوًّ  نيكدو  ،ارجتاليًّدا عل يًّدا   اسمدرً  ليسدت  الشدائعة سن  -1

ُ  مسدتوى  عادى  يكدون  قدد  مددورون،  سو مددور  ووراأه مددروس،  سمدر  الشدائعة   سو فدرد

 .  مم س  سو عاة  اع ،

 الد   اللشدرية  الطلقدة  مدن  املطاوودة،  الشدرائح  وني تناقاها عاى ويعمل يتاوعها من وجود -2

 قريكها، قرُ نلفإ يدست لو اتى ليل  صفوفها،   الشائعة ييه توصيل ينلغ 

 .هلا يراد اليُ اهلدف يتحقت وهيا  نل فيها؛ احلركة رو  ونفخ

 مدن  خيتادف  احلدا   وطليعدة  ادملدر  ا ويديا  يتحقدت،  سن لل يراد ما، يدفا شائعة لكل نس -3

 ويد   وىلا  النقطدة  عادى  يمكدد  وددوره  ويديا  س درى،  إىل واقعدة  ومدن  ادا ،  إىل اا 

  .والتدوري التخطيا

ا  دفاً  لدي   السدف   ويديا  ادديث،  قددييف  ويدو  معدروف،  ارود    دف   الشدائعة  سن -4

ُ  السدف   مدن  س طدر  يكدون  رمبدا  الواقدع    ولكندل  ،يًّدا نار سو يًّااديدد   سو احلديدد

 تسدتطيع  ال  دف   تسااية، يادئة وطريقة لكن املهو  التدمري عاى يعمل نل  النارُ،

 .  اخلفاأ   يعمل لن  ؛ختطيطل موقع تعرف سن وال وناره، شرره انتقا  قدد سن

 : أنواع الشائعات
 كالتال :  10اللاا ون  وقد تعددت سنواع الشائعات، كما وينها

   شتى الدو  واحلكومات.   الشائعات السيا ية: وي  ك رية اال تخداة -1

الشددائعات االجتماعيددة: يدد  شددائعات معتددادة ومعروفددة وددني ف ددات ويوائددف اجملتمددع   -2

ف ددة مددا تتميددز وددل   صددور ملددال  فيهددا، و    سو الوااددد، ايددث تظهددر كددل يائفددة 

إظهدار العيدوب    وامللالغة   ىا  راجلان  ال ان  احلا من شنن الف ات والطوائف 

 واخلطاأ.

يتصددف والشددائعات االقتصددادية: يعددد يدديا اجلاندد  شددديد احلسا ددية حلركتددل،      -3

س جتعال عر دة لقدوانني متعدارف عايهدا، م دل رس      ودرجة عالية من اخلوف والقات،

لامم سدات االقتصدادية،    يتنثر وندنى شائعة قد تدمدُ إىل يدزات عنيفدة   اليُ املا  

  واق، و اصة ااالت ا تفاأ الساع اال رتاتيجية، وتاع  السوق السدوداأ دورا وا 

 . ترويج ييه الشائعات؛ لتحقيت مكا   كلرية  
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ن الددين  نشد  تلاع الدديانات املختافدة وغدرا احلدا مدن     سالشائعات الدينية: تنشن وني  -4

 . لصاق التهيف ولإو كاذي  عنل ر ونشر ا اآل

الشدددائعات احلرويدددة: لطليعدددة احليددداة العسدددكرية والر لدددة   االاتفددداظ والطليعدددة  -5

كاذيدد  املفاجدنة    ددااة املعدارك، لنشددر ا    السدرية لتحريدد  اجليدوت، لتحقيددت  

   التددنثري اتددى تددتمكن مددن مددربرا،يددتيف اجدد  املعاومددات يددا يعطدد    والشددائعات

كما سن الشائعات احلروية تتامن إثارة الرو  املعنويدة، وامللالغدة    ا مور،جمريات 

  شعار. ان  وا الياتية، واحلا من قوة العدو وا تخداة ا    جتسيد القوة

ا   عرفت قدميا كمدا عرفدت اددي ً   ، الشائعات ال قافية: التشويل وتزييف التاريخ -6

 .  واحلاارة والفنون،دب، ا 

دويددة، وشددركات الدددواأ العامليددة،    مددن صددنع جتددار ا    الصددحية: ويدد  ئعات الشددا -7

دواأ ما سو ظهور وواأ ما يندا وينداك، كمدا     واحلروب الدائرة وينهيف، عن صفاية

كمددا  تددرتلا ونشددر شددائعات صددحية عددن الشخصدديات املهمددة   واددد مددن الددلفد،     

يددج لدددواأ تسددتخدة لتربيددر ا تفدداأ وعدد  الشخصدديات العامددة، كمددا تسددتخدة لارتو

املستعصدية. و رييدا مدن القصدص        ا مدراا وع   ما، وادعاأ قدرتل عاى عفج

 عال الدواأ والشفاأ واملرا.

، 11نهدا كدل مدن املرواند     وفقأدا هلددف الشدائعة، ويَّ    لاشدائعات، وس اف واا ون سنوًعدا س درى   

 ، عاى سنها: 13، واجاب12واحلرو 

ف النداس وقاقهديف، كداخلوف مدن     شائعات اخلوف والرع : ي  ال  تنتج عدن  دو   -1

ووداأ، سو مدن ادوادث إريداب، واإلنسدان   االدة        عداأ سو من انتشدار مدرا، سو  ا 

 اي دة ميايهدا عايدل     ن يفسدر احلدوادث العاديدة، تفسدريات    اخلوف والقات مسدتعد   

 زمات.اخلوف والوييف، ويزداد انتشاريا   سوقات ا 

نفددي  عددن مشدداعر الكراييددة سو يدديه الشددائعات لات الكراييددة: وتصدددرشددائعات   -2

 . سنواع الشائعات احلقد، وي  من س طر

 سنواًعا س رى لاشائعات، منها:   ،14وس اف آ رون منهيف سوو النيل

عاددى  الشددائعات الزاافددة: ويدد  الدد  تنتشددر وددلاأ و ددرية، ويدد  شددائعة تعتمددد           -1

   اجملتمع.   االنتشار
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مسدتندة إىل مشداعر انفعاليدة     الشائعات االندفاعية: وي  ال  تنتشر وسرعة فائقدة  -2

 عنيفة.  

والشددائعات الغايسددة: ويدد  الدد  تنتشددر   ظددروف معينددة ثدديف ختتفدد ، وتغطدد ،       -3

 لتعاود الظهور   ظروف ياثاة. 

شائعات ا افة: وي  ال  تنتشدر   ا و داط الد  تتمندى صدحتها، كإشداعات        -4

 النصر   زمن احلرب.  

اأ التهديددد املولدددة لامخدداوف، ويدد    وشددائعات اخلددوف: ويدد  الدد  تنتشددر   سجددو    -5

 الشائعات ال  دافعها اخلوف من وقوع ادث من اوُ معني   املستقلل.  

 الشائعات وبعض العمليات املتعلقة بها: 

يتعاددت مصددطاح الشددائعات والعديددد مددن العمايددات اإلجرائيددة ا  ددرى الدد  تتدددا ل مددع       

فيما يا  ندورد عفقدة الشدائعات    املصطاح، كالدعاية والرسُ العاة واحلرب النفسية، و

 وتا  العمايات، كالتال :

 :الشائعات والدعاية 

تشرتك الشدائعة والدعايدة   كونهمدا س داوًوا مدن س دالي  احلدرب النفسدية املوجهدة، إال سن          

، ي  س لار وسقاويل ال متتا  ايناك فروقأا وني املفهومني، إذ إن الشائعة كما ذكرنا  اوقأ

داقية، سمإلددا الدعايددة فتختاددف مددن ايددث يريقددة اللندداأ والتوجيددل، فهدد     ملصددامعددايري الدقددة و

 س  تعريف عال االتصا  )يارولدد ال دويل(: "التعدلري املددروس عدن اآلراأ وا فعدا  الد         

تصدددر عددن ا فددراد، سو اجلماعددات، والدديُ يهدددف لاتددنثري   آراأ سفعددا  سفددراد سو  اعددات  

 .15 ا ومن قكيف نفس "س رى، وذل  من سجل سيداف حمددة مسلقأ

وتعددد الشددائعات إادددى و ددائل الدعايددة املددمثرة، "وميكددن سن تسددتخدة ا ددتخداًما إقاويًّددا      

حددث الشدائعة آثداًرا    لتقوية الدعاية الليااأ لايين يعماون عاى نشدريا، ومدن ناايدة س درى تُ    

ر    الية، وتكوإلن نوًعا من القطيعة وني الناس واكوماتهيف، ووشدكل  داصإل اينمدا تدمث    

 .16توجهاتهيف"

  :الشائعات واحلرب النفسية 

 ؛وتاددد  العفقددة يدد  عفقدددة اجلددزأ والكدددل    لاشددائعات ارتلدداط وييدددد ودداحلروب النفسددية،    

لقدد اتفدت عامداأ الدنف      و الكدل، تعد مب اودة اجلدزأ واحلدرب النفسدية تعدد مب اودة        فالشائعة 
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تعدد إاددى س دالي      ئعةالشدا وكيل  عاماأ االجتماع واملختصون   يديه اجملداالت عادى سن    

 ددداوب مدددن سنن الشدددائعة ودددفقدددد ورد    يدددع مراجدددع احلدددرب النفسدددية   ؛احلدددرب النفسدددية

 . 17وي  و ياة من سقوى و ائاها ، اليلهاس

الندواا    هلددة  إالاعددو وال يسدعى   ل إالنوع من القتدا  ال يتوجدل   ا: "وننه18 وقد عرفتها مسيسيف

صورة من صور ال قة والنف  وال  قد تولدد فيدل    الو ائل لاقااأ عاى كل ىاملعنوية لل وشت

 ".  سو اال تسفةذعان و عدة اإلساملقاومة 

 نهدا تعمدل عادى     ؛س دالي  احلدرب   وسشدد  س طدر  الشائعة   جما  احلرب النفسية يد  مدن   و

 . 13فراد اجملتمع ومن الصع  معرفة مصدرياسإثارة الفنت والنزاعات وني 

    :الشائعات والرسُ العاة 

ا وًرع  الشائعة دوًرا وارًزا   تشكيل وتكوين الرسُ العاة، فالرسُ العاة الصائ  ياعد  د تا

ااأ عاى نشر الشائعة وس لاوها وجيوريا، فكف ا مرين ياعد  دوًرا مهمًّدا مدع    قمهمًّا   ال

 . 19ا مر اآل ر، وييا يتوقف عاى مدى تنثري الشائعة و طورتها عاى الرسُ العاة

ُ  وميكدددن فهددديف الددد  ، ونندددل: "جممدددل وجهدددات النظدددر   20رسُ العددداة اسددد  تعريدددف السدددكر

واالجتايددات واملعتقدددات الفرديددة، الدد  تعتنقهددا نسددلة هلددا داللتهددا مددن سعادداأ اجملتمددع اددو   

 مو وع معني واليات". 

منهدا معرفدة اجتداه قيداس الدرسُ       يدراد وقد تستخدة الشائعات وعاى املستوى الرمس   يدث  

وذلد  عنددما تريدد احلكومدة إصددار قدرارات متد  احليداة          ،النداس فعدل   ةالعداة ومعرفدة رد  

فهد  علدارة عدن ا دتطفع     ، ادة س دعار وعد  املشدتقات النفطيدة    : زيد م دل  ،اليومية لامدواينني 

 . 21جتاه الرسُ العاة السائد   اللادا ةنع القرار عاى يليعارسُ يتعرف ول ص

إىل  وتنثرييدا يديا     دل  فقد يرجع  ؛عاةاشائعة ال  ميكن سن تمثر   الرسُ اللسما والنسلة 

يدا يندتج    ؛متدر وهدا الدلفد    سو سزمدة التصدرحيات احلكوميدة ادو  اادثدة مدا       سو تن ريانعداة 

ا مدر الديُ يدمدُ إىل تشدكيل ونشدر الشدائعات الد          ؛الفرتا دات اعنل ك رة التكهنات و

   العاة.تمثر   الرسُ 

 مراال تكوين الشائعات: 

ع  العاماأ واللاا ني متر وها الشدائعة لتكدون جدايزة وقاوادة النشدر      و صنفهايناك مراال 

 ، كالتال :22  اجملتمع
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  : املرااة ا وىل: مرااة اإلدراك االنتقائ 

 ،سُ مرااة تاقى اخلرب من قلل جمموعة من الناس حيماون  صدائص مشدرتكة فيمدا ويدنهيف    

فهديف يددركون املو دوع     ،مداأ و  دعف االنت س ،التهمي ود والشدعور   ،عدة الشعور وال قدة  :م ل

 . شائعةاواليُ  وف يكون املادة الرئيسية ل انتقائ ،وشكل 

  :املرااة ال انية: مرااة التنقيح 

تاداف إليهدا    وكديل    ،و احلديف التنقديح، سُ: اإل دافة س  دراك املو دوع تلددس مراادة    إوعد 

د سكدرب مدن   عدد  ىومقلولدة لدد   ةوع  العلارات املتداولة   ذل  الو ا لك  تكون مفهوم

 الناس اليين يعيشون   ذل  الو ا

  :املرااة ال ال ة: مرااة االنطفق 

يددتيف إيددفق الشددائعات وعددد سن تكددون جددايزة و ددهاة    لدراك املو ددوع والقيدداة وتنقيحدد إوعددد 

 . اال تيعاب سو يتيف إيفقها   الوقت املنا   لك  تمدُ س را ها

 : الدراسات السابقة
ويان السلل واآلليات ال  جتعدل املتاقد  يفدرق ودني     الدرا ة إىل  يدفت: 23درا ة نصر الدين

الشائعة واخلرب   ظل تعدد املصادر وتشعلها، وكيفية الوصو  إىل املعاومة احلقيقيدة، مدن   

 ددف  تتلددع اخلصددائص الدد  تتمتددع وهددا اإلشدداعة اإللكرتونيددة املنتشددرة عددرب الفيسددلوك،          

املعاومدة الصدحيحة ، وقدد  رجدت الدرا دة وعددة       ومقارنتها مبدا يتميدز ودل اخلدرب الصدحف  و     

نتائج منها سن يناك العديد من العوامل ال  جتعل من اإلشاعة  رًبا تتداولل ف دة كدلرية مدن    

من املستخدمني لافي  ووك، واليين ودورييف ينقاون ذل  اخلرب إىل الواقع فيصدلح احلدديث   

 العاة واخلاص وعيًدا عن مدى صدقها سو كيوها. 

نت الدرا دة سن سن سيديف العوامدل الد  تسداعد   انتشدار الشدائعة وعددة مراقلتهدا سو          كما وي

 لطها عاى الفي  ودوك يدو  يداب اجلاند  التنظيمد  وانعدداة الدنص القدانون  الديُ يتعادت           

 وا تخداة الفي  ووك والنشر من  فلل. 

لدرسُ العداة   التعدرف عادى اجتايدات ا    إىل يددفت الدرا دة  وقد : 24درا ة احلييف ، واجلما 

الشدائعات وسنواعهدا    مفهدوة  وإياا   نشر الشائعات،  االجتماع دور مواقع التواصل  او 

وس دددلاب انتشددداريا، والكشدددف عدددن التدددنثريات املعرفيدددة، والوجدانيدددة، والسددداوكية عادددى  

جتمدداع ، ومعرفددة  ددلل مواجهددة  مواقددع التواصددل اال عددربفددراد نتيجددة تعر ددهيف لشددائعات  ا 
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صددات الدرا ددة إىل عدددة نتددائج، سيمهددا: سن  الليددة مسددتخدم  مواقددع        وقددد تو ،الشددائعات

وسن  ،يوميددا  داعات فددنك ر 7يتصددفحونها وشدكل مك ددف يصددل إىل   االجتمدداع التواصدل  

( تددويرت)يايددل موقددع  ،ا ددتخدامل مددن ايددثاملركددز ا و  اصددل عاددى  (الددوات  آب)تطليددت 

" ددرعة يددو جتمدداع ، اصددل االواقددع التوفددراد ملس ددلاب ا ددتخداة ا  ووينددت الدرا ددة سن سيدديف

جتمدداع  فددراد عاددى مواقددع التواصددل االوينددت الدرا ددة اعتمدداد ا كمددا الوصددو  لامعاومددة"، 

دور كدلري  نشدر الشدائعات،    كمدا سن ملواقدع االتواصدل االجتمداع      كمصدر لامعاومات، 

كدنييف س دالي  نشدر الشدائعات عربيدا، و تدلني       املقدمدة     املصددر  لار جمهولة وجاأت ا 

فدراد نتيجدة تعر دهيف لاشدائعات، و     صو  تنثريات معرفية، ووجدانيدة، و داوكية عادى ا    ا

 .  سكدسفراد العينة عاى سيمية مواجهة الشائعات مبختاف السلل

كشف عن ا وعاد االجتماعيدة والنفسدية وراأ انتشدار    اليدفت الدرا ة إىل  :25درا ة دعاك

عاى مددى تعدرا اجلمهدور لاشدائعات     عرف من  ف  الت اجملتمع، اإللكرتونية  الشائعات 

معرفدة مددى التدنثري الديُ     ، ولشائعات اإللكرتونيةا اجتايات اجلمهور  و ، واإللكرتونية

ا  ددلاب الدافعددة مددن وجهددة نظددر اجلمهددور ملروجدد         ، وُ العدداة سقدثددل الشددائعات   الددر   

ندل مدن سفددراد   الشدائعات اإللكرتونيدة   تافيقهدا واحلددرص عادى انتشداريا ودني قطاعددات معي      

رصد اآلثدار االجتماعيدة والنفسدية وا منيدة والسيا دية واالقتصدادية الد  تتسدل          و، اجملتمع

تدمثر وشدكل    الد   رصد و ائل وقنوات التواصل االجتماعيةو، فيها الشائعات اإللكرتونية

و  دري ملاشدر   تغدري اجتايدات سفدراد اجملتمدع  دو قادايا جمتمعيدل سو  يا دية سو           سملاشر 

 ة.  تصادياق

مدى نشر مواقدع التواصدل االجتمداع  لاشدائعات      منها؛ وياننتائج عدة وتوصات الدرا ة إىل 

يددا يمكددد سن  ُ العدداة سكمددا وينددت تددنثري الشددائعات عاددى الددر    وتددداوهلا وشددكل كددلري،   

، كمددا سكدددت الدرا ددة سن   ُ العدداةسلشددائعات هلددا دور كددلري وفعددا    التددنثر عاددى الددر     ا

سوددرز مواقددع التواصددل االجتمدداع  الدد  اظيددت ونسددلل عاليددة   نشددر  مددن  ( يعدددالددوات  اب)

ن نوع الشائعات ال  تتداو  عاى مواقع التواصدل االجتمداع  االيدا    سفيما اتاح ، الشائعات

تفعيددل ، و اصددت إىل سن عاليددة جدددا ة اليتهددا شددائعات اجتماعيددل وقددد جدداأت ونسددلسكانددت 

 ت ملكافحة الشائعات.عفة ي  سييف املقرتااالرقاوة عاى و ائل اإل
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يدفت الدرا ة إىل التعرف عاى تنثري شائعات املواقع اإل لارية عاى الدوعى   :26قناوُدرا ة 

االجتماعى لدى مستخدميها مدن  دف  عددة سيدداف فرعيدة مت ادت فدى التعدرف عادى إدراك          

ع معرفددة الدددور الدديى يقددوة وددل النددو و ،املسددتخدمني ملفهددوة الشددائعات وكيفيددة التعامددل معهددا 

والتعدرف   ،والعمر واملميل العامى فى تنثري الشدائعات عادى الدوعى االجتمداعى لامسدتخدمني     

لامستخدمني وكيفية مواجهتهدا    االجتماع  عاى تنثري شائعات املواقع اإل لارية عاى الوع

مفددردة مددن  400لكرتونيددة عاددى إوالتصدددى هلددال وذلدد  مددن  ددف  تطليددت صددحيفة ا ددتليان   

وقددد ، ) ا يراة.نددت ل اليددوة السدداوع ل نددل  ل  ددكاى نيددوز(       لاريددةمسددتخدمى املواقددع اإل 

توصات الدرا ة إىل عدة نتائج كدان سيمهدا : سن  الليدة سفدراد العيندة يدرون سن الشدائعة يدى         

نشددر معاومددة  ددري ممكدددة و ددري معروفددة املصدددر وتقددوة عاددى اإلثددارة ونشددر ا  لددار التددى         

وصدات إىل سن  الليدة سفدراد العيندة  يتعداماون      كما ت، تستهوى اجلمهور عند نقص املعاومات

وتوصدات الدرا دة إىل سندل ال توجدد     ، مع الشائعة عاى سنها  رب صحيح إىل سن ي لت العك 

اصائية تعزى إىل متغريى )اجلن  والعمر( وني سفراد العينة فى مددى تدنثري   إ ذات داللةفروق 

كمددا سكدددت   ،مسددتخدميهالكرتونيددة عاددى الددوعى االجتمدداعى لدددى     شددائعات املواقددع اإل 

اصددائية ترجددع إىل مددتغري املسددتوى التعايمددى فددى مدددى إالدرا ددة سنددل توجددد فددروق ذات داللددة 

لكرتونيدددة عادددى الدددوعى االجتمددداعى لددددى مسدددتخدميها لصددداحل    تدددنثري شدددائعات املواقدددع اإل 

ليددات مواجهددة  آوسن سيدديف ، املسددتويات التعايميددة العايددا )التعاددييف اجلددامعى و فددوق اجلددامعى(      

ائعات عرب املواقع اإل لارية من وجهة نظر سفدراد العيندة ويدى : تدوفري املعاومدات الرمسيدة       الش

 وشفافية كاماة لكافة املواقع اإل لارية.

ومددن  ددف  ذلدد  فقددد سوصددت اللاا ددة واددرورة إقدداد مظاددة لدددعيف الصددفحات واحلسدداوات     

ستقل لاسديطرة  إنشاأ مركز إعفم  و    مو ،واملواقع ال  تهدف إىل كشف الشائعات

 درورة عمدل   و ،عاى الشائعات يعمل عاى تتلع مصادريا وقاياها ونفيهدا عادى س د  عاميدة    

 ندوات وورت عمل تناق  مو وع الشائعات وكيفية التعامل معها من قلل املستخدمني.

يدددفت الدرا ددة إىل التعددرف عاددى التوجيددل النلددوُ   مشددكاة اإلشدداعة،   : 27 درا ددة  ددد

عهددا، وا ددتخدة اللااددث املددنهج اال ددتقرائ  اجلزئدد     ددع املرويددات،  م وكيفيددة التعامددل

واال ددتنلاط،   فهدديف دالالت النصددوص  واملددنهج اال ددتدالل  الدديُ يلنددى عاددى قواعددد التنمددل 
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عايل و دايف،   النلوية ومعانيها، من سييف نتائج الدرا ة، سنل ق  االقتداأ والر و  صاى اهلل

   سقوالل

 ، و  الوقاية من اإلشاعة وعفجها.، وسفعالل، و   ريتل

الشددائعات   فادداأ اإلنرتنددت واملماكددة   عاددىالتعددرف الدرا ددة إىل يدددفت  :28ةالفددردرا ددة 

املكافحددة   التشددريعات اإلعفميددة وقددوانني جددرائيف املعاوماتيددة،   العرويددة السددعودية: سنظمددة

مت ا تيددار عينددة  وقددد العرويددة،  درا ددة مقارنددة عاددى عينددة مددن القددوانني اجلزائيددة   الدددو      

 الدرا ة من  ف  جمتمع الدرا ة   املماكة العروية السعودية اليُ يشدمل: درا دة كافدة   

نظمددة ذات العفقددة والشددائعات، وا تيددار عينددة مددن الدددو  العرويددة واخلايجيددة، لدرا ددة        ا 

انتهددت الدرا ددة إىل سن يندداك نقصددا   والعفقددة مبو ددوع الدرا ددة،    نظمددة والقددوانني ذات ا 

 تشريعيا   احلقل اإلعفم  واالتصال .

يدددفت الدرا ددة إىل التعددرف عاددى دور مواقددع التواصددل االجتمدداع    نشددر   :29سمددنيدرا ددة 

وس ددلاب انتشدداريا وشددكل  ددري مسددلوق عددرب اسدداوات وصددفحات شددلكات           الشددائعات، 

حماصددرتها، و ددلل احلددد مددن انتشددار آثاريددا     التواصددل االجتمدداع ، والتعددرف عاددى آليددات   

مبماكدة اللحدرين،    الية، وقد سجريت الدرا ة امليدانية عاى عينة مدن النخلدة اإلعفميدة   الس

، انتهددت الدرا ددة إىل عدددد مددن النتددائج، سيمهددا: سن (2014يوليددو  –يونيددو )  الفددرتة الزمنيددة 

لاشدائعات  نقدف   اإلعفمية ترى سن مواقع التواصدل االجتمداع  سك در و دائل اإلعدفة      النخلة

توصددات الدرا ددة إىل سن يندداك عددددا مددن اآلليددات       ترديدددا  توايددا، كمددا  و اقددا هلددا، و 

  اصرة الشائعات عرب ييه املواقع.

يدفت الدرا ة إىل التعرف عاى الددور الديُ ياعلدل اإلعدفة اجلديدد ومددى        :30ع ماندرا ة 

ُ  الي  املستخدمة   نشر اإلشاعة، ويرق وس الي  مقاومتها والتصددوات وا ا  فاعاية

انتهت الدرا ة إىل سنل ق  مفاقة الشائعات عن والوصف ،  هلا، وا تخدة اللااث املنهج

عددرب ذات الو ددائل اإلعفميددة   يريددت وددث احلقددائت كاماددة ونشددريا وعر ددها  ددري منقوصددة  

 اجلديدة، ورصدد مواقدع اإلعدفة اجلديدد ومراقلتهدا مدن قلدل املم سدات ذات الصداة وغدرا          

 .  من قاايا ومو وعاتالتعرف عاى ما يدور فيها 
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الشائعات اإللكرتونية عن فريوس كورونا وتعامل اجلهات احلكومية السعودية معها من 
 وجهة نظر املتحدثني الرمسيني 

 

 اإلضافة التي تقدمها هذه الدراسة:
اإلعددفة وشددتى سشددكالل وسنواعددل وو ددائال  اصددة كدددت  الليددة الدرا ددات السدداوقة تددنثري س

وتتفددت الدرا ددة احلاليددة مددع  سو مواجهتهددا،   نشددر الشددائعات،و ددائل التواصددل االجتمدداع  

وادددرورة التصددددُ ومواجهدددة  عدددات واجملتمفدددراد ا  توعيدددة يميدددةس الدرا دددات السددداوقة،   

مواقدددع التواصدددل االجتمددداع ، مبختادددف  نرتندددت وا ددتخداة اإل الشددائعات الددد  تصددداهيف عدددرب 

والتقنيددات، وويددان اآلثددار اخلطددرية املرتتلددة عاددى اجملتمددع جددراأ تددداو  الشددائعات          الو ددائل

 . االجتماع  وشكل  اص وشكل عاة، و  مواقع التواصل

تناوهلدا لدنما حمددد مدن الشدائعات ويددو       را دات السداوقة    عدن الد  وا تافدت يديه الدرا دة   

شائعات انتشار وواأ كورونا اليُ انتشر   دو  العال ومن وينها السعودية وما ختاقدل يديه   

الشددائعات مددن تاددايل معاومددات  وكدديل  فددزع وذعددر وددني سفددراد اجملتمددع  ددواأ مددن الناايددة  

 ا ة، وعينتها، ونتائجها.جمتمع الدرالصحية سو االقتصادية، كما ختتاف   

 
  الدراسة مشكلة

واالقتصددادية واالجتماعيددة    يعددد تطددور ا اددداث وانتشددار ا زمددات السايا ددية والصددحية     

، مددادة ثريددة لنشددر الشددائعات والرتويددج هلددا، و ددري و ددياة وسداة لتفعيددل يدديا االنتشددار  العددال

ذلد   سدى منا ا ت يان، ودل  الو ائل اإللكرتونية ال  سصلحت تطرق كل واب   العال دو

ُ  إىل التناف    احلصو  عاى السدلت الصدحف    ، ونشدر املوا ديع املختافدة والد      واإل لدار

وذلدد  وعددما تددمثر تادد    ،يتادح وعددد ذلد  سنهددا شددائعات مت تكدييلها مددن اجلهدات املختصددة    

 دوع  راأ النداس جتداه قادية معيندة سو مو    آالشائعات سو ا  لار الزائفة فى ميو  واجتايات و

 . معني سو شخص وعينل قد ا تهدفتل تا  الشائعات

إاددى مسدتجدات تكنولوجيدا الدرسى     ، وو دائل اإلعدفة الرقمد     لكرتونيدة تعدد املواقدع اإل  و

العاة فى احلصو  عاى ا  لار واملعاومات التى ختدة القاايا اجلمايريية امل ارة فدى سوقدات   

اجملتمع املختافة وا  درع فدى نقدل اخلدرب     ووصفها الو ياة ا ك ر متاوعة وني ف ات ، حمددة

  وينها.فى الوقت الراين والتى تتناف  فيما 

و  ظددل انتشددار جائحددة كورونددا الدد   ددريت اجتدداه العددال ون ددره، وسثددارت الدديعر لغيدداب      

الك ري من املعاومات احلقيقية عن املرا وانتشاره واجيف تنثريه عاى ا فراد واجملتمعدات،  
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ريه  ددري امللاشددر عاددى االقتصدداد واحليدداة العامددة وشددكل عدداة، ظهددرت    وتعدددُ ذلدد  إىل تددنث 

و ائل اإلعفة ال  تناولت ا اداث واجلائحة، وسثرت   ا فدراد واجملتمعدات وشدكل إمإلدا     

إقاو  سو  ايب، فتارة كانت سداة كشف وتوعية، وتارة س رى كانت سداة تاايل وذعر، 

الدرسُ  عادى  التدنثري  والسدريع،   االنتشدار تفاعايدة و سدوات الوذل  ملا متاكل ييه الو ائل مدن  

 .  العاة

ت س لار ك رية عن يرق العدوى والفريوس وعن نقدص وعد  املدواد التموينيدة       انتشرفقد 

 ما ومن  ف  املختصة. اجلهات من تكييلها مت شائعات سنها ذل  املماكة، وال  اتاح وعد

املختافدة.  فدإن    التواصل االجتماع  مواقع   هلا والرتويج الشائعات ك رة من الاظل اللااث

الرمسيدددة مدددع الشدددائعات   تعامدددل اجلهدددات احلكوميدددة مددددى معرفدددةقددداو  يددديه الدرا دددة 

 .وتا  اجلهات من وجهة نظر املتحدثني الرمسينياإللكرتونية املصاالة لفريوس كورونا 

 
 أهمية الدراسة  

 :را ة فيما يا الدتم ل سيمية ت

وة ودوافددع انتشددار الشددائعات اإللكرتونيددة وصددفة عامددة،      مفهدد إلقدداأ الاددوأ عاددى   .1

 والشائعات اإللكرتونية املصاالة لفريوس كورونا وصفة  اصة.

تقدة الدرا ة تو يحاأ لادور الديُ قد  سن تقدوة ودل اجلهدات الرمسيدة   مواجهدة         .2

ملتحددددثني الشدددائعات اإللكرتونيدددة املصددداالة لفدددريوس كوروندددا مدددن وجهدددة نظدددر ا 

لتددال  تفيددد اجلهددات الرمسيددة املعنيددة وتزويدددييف واملعاومددات الفزمددة    ؛ وواالددرمسيني

 الختاذ القرارات املنا لة.

لاتصددُ   قوة ول املتحدثني الرمسينيياليُ ق  سن تقدة الدرا ة تو يحاأ لادور    .3

 لاشائعات اإللكرتونية املصاالة النتشار فريوس كورونا.

الد  ميكدن مدن  فهلدا تعزيدز دور      تقدة الدرا ة  اة من التوصيات واملقرتادات   .4

اجلهددات الرمسيددة   التصدددُ لاشددائعات اإللكرتونيددة وصددفة عامددة، والشددائعات       

 املصاالة لفريوس كورونا وصفة  اصة.

من املممل سن مت دل الدرا دة إ دافة نوعيدة لامكتلدة العاميدة واإلعفميدة؛ ليسدتفيد          .5

 منها اللاا ون   امليدان وعموة املهتمني.
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الشائعات اإللكرتونية عن فريوس كورونا وتعامل اجلهات احلكومية السعودية معها من 
 وجهة نظر املتحدثني الرمسيني 

 

  اسةأهداف الدر
 :  ةالتالي فاديتسعى ييه الدرا ة إىل ققيت ا 

شدائعات    التصددُ لا اجلهدات احلكوميدة الرمسيدة    الدور اليُ قامت ول  التعرف عاى .1

 .اإللكرتونية املصاالة لفريوس كورونا

 ،لاشددائعات اإللكرتونيددة وصددفة عامددة إدراك املتحدددثني الددرمسيني التعددرف عاددى مدددى   .2

ف كورونددا وصددفة  اصددة مددن ايددث املفهددوة وا يدددا      س املصدداالة لفددريو  شددائعاتالو

 .واملخاير

املصدداالة   مواجهددة الشددائعات اإللكرتونيددة    الددرمسيني التعددرف عاددى دور املتحدددثني   .3

 لفريوس كورونا.

املقرتاددات الدد  ميكددن مددن  فهلددا تعزيددز دور اجلهددات الرمسيددة   التصدددُ      تقدددييف  .4

ملصدداالة لفددريوس كورونددا وصددفة   لاشددائعات اإللكرتونيددة وصددفة عامددة، والشددائعات ا  

 . اصة

 
 الدراسةتساؤالت 

 لتال :  ميكن صيا تل كاشكاة الدرا ة السما  الرئي  مل

 السدعودية رمسية   املماكدة العرويدة   اجلهات الالدور اليُ قامت ول ما  -1

مدددن وجهدددة نظدددر املتحددددثني  ملواجهددة الشدددائعات اإللكرتونيدددة لفدددريوس كورونددا  

 الرمسيني؟

 

 لادرا ة تتفرع التساؤالت التالية:    يسمن التساؤ  الرئ

مدددا مددددى إدراك املتحددددثني الدددرمسيني لاشدددائعات مدددن ايدددث املفهدددوة وا يدددداف        .2

 واملخاير؟ 

املصداالة لفدريوس    الشدائعات اإللكرتونيدة    مواجهدة  املتحددثني الدرمسيني   دور ما  .3

 ؟ كورونا
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التصدددُ  مددا املقرتاددات الدد  ميكددن مددن  فهلددا تعزيددز دور اجلهددات الرمسيددة       .4

لاشائعات اإللكرتونية وصفة عامة، والشائعات املصاالة لفدريوس كوروندا وصدفة    

  اصة؟

 
 الدراسةضيات فر

فددروق ذات داللددة إاصددائية وددني متو ددطات درجددات امللحددوثني عاددى    توجددد :ا وىل يةالفر دد

مقيددداس اجتايددداتهيف  دددو الددددور الددديُ قامدددت ودددل اجلهدددات الرمسيدددة   مواجهدددة الشدددائعات  

، العمددر، املميددل العامدد ، اخلددربة العمايددة،    ف النددوعفلوودداأ كورونددا تلعددا ال ددت   املصدداالة

 ويليعة جهة العمل ال  ينتمون إليها.

اإللكرتونيددة  املتحدددثني الددرمسيني لاشددائعات   وددني إدراكارتلدداط  : يوجدددةال انيدد يةالفر دد

معهددا  ، ومدددى تعاماددهيفايددث املفهددوة وا يددداف واملخدداير  كورونددا مددناملصدداالة لفددريوس 

 .الشائعاتتا  ُ قامت ول اجلهات الرمسية   مواجهة ليالدور او

 
 حدود الدراسة
 :  اللااث   الدرا ة احلالية واحلدود التاليةالتزة 

الشدددائعات اإللكرتونيدددة عددن فدددريوس كوروندددا وتعامدددل اجلهدددات  : احلدددود املو دددوعية 

 .احلكومية السعودية معها من وجهة نظر املتحدثني الرمسيني

، الدديين مي اددون (اوإناًثدد املتحدددثني الددرمسيني مددن اجلنسددني )ذكددورً اود اللشددرية: احلددد

، مت ا تيددارييف عشددوائيإلاأ مددن   اخلددربات املهنيددة والعاميددة،  تا عمددار، واملددميف خمتاددف 

 خمتاف اجلهات احلكومية واملستقاة   املماكة العروية السعودية.

 .املماكة العروية السعودية: احلدود املكانية

 ة(.2020)من عاة  شهرُ مارس وسوريلُيلِّقت الدرا ة   : دود الزمانيةاحل
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الشائعات اإللكرتونية عن فريوس كورونا وتعامل اجلهات احلكومية السعودية معها من 
 وجهة نظر املتحدثني الرمسيني 

 

 نوع ومنهج الدراسة
 :الدراسة نوع

صدفة  يغاد  عايهدا   ظدايرة   تعد ييه الدرا ة من الدرا دات الوصدفية الد  تهددف إىل وصدف     

 اإللكرتونية املصاالة لفريوس كورونا.الشائعات  التحديد، وي  ينا ظايرة انتشار

 راسة:الد منهج
 تهدتيف الدرا دة  ايدث  ؛ املسدح  املنهج املسدتخدة   إعدداد يديه الدرا دة يدو املدنهج الوصدف         

اجلهدات الرمسيدة   املماكدة العرويدة السدعودية ملواجهدة        تقدوة ودل  الدور الديُ  والتعرف عاى 

املتحدددثني مددن  ددف  آراأ عينددة ي اددة جملتمددع     ،الشددائعات اإللكرتونيددة لفددريوس كورونددا  

لددد     دددوأ جتدددروتهيف الشخصدددية، واإل دددافة إىل قايدددل اللياندددات الددد  مت ، وذالددرمسيني 

   .عينةالاحلصو  عايها من تطليت سداة الدرا ة عاى سفراد 

 الدراسة واتأد
احلصدددو  عادددى  اعتمددددت الدرا دددة عادددى ا دددتمارة اال دددتليان كدددنداة س ا دددية لادرا دددة  

را ة وعد الرجوع إىل اإليار النظدرُ  سداة الدومت تصمييف  املعاومات والليانات من امللحوثني. 

والدرا ات السداوقة ذات العفقدة امللاشدرة مبو دوع الدرا دة؛ مدن سجدل التعدرف عادى الددور           

ومت اتلداع   ،واجهة الشائعات اإللكرتونيدة لفدريوس كوروندا   ملاليُ تقوة ول اجلهات الرمسية 

 اخلطوات اآلتية للناأ ييه ا داة: 

 بانة عن طريق: الصورة املبدئية لالست دإعدا
قديد حماور اال تلانة    وأ اإليار النظرُ، والدرا ات الساوقة ذات العفقدة   -

 مبو وع الدرا ة.

صيا ة عدد من املفردات من سجل التعرف عادى التعدرف عادى الددور الديُ تقدوة ودل         -

اجلهددات الرمسيددة ملواجهددة الشددائعات اإللكرتونيددة لفددريوس كورونددا، واال ددتعانة     

 ات والدرا ات الساوقة ذات العفقة مبو وع الدرا ة احلالية.ولع  الكتاو

 و ع تعايمات اال تلانة متامنة ما يو املطاوب قديداأ من املستجووني.   -

 ثفثة حماور س ا ية مو حة واجلدو  التال :وقد ااتوت الصورة امللدئية لف تلانة عاى 



 

 

82 

 ( حماور الدرا ة1جدو )

1 14 

216

39

39

ماة العلارة ال  تتفت مع رسيل، وا تيار وندد واادد   ( س√واملطاوب من املستجوب و ع إشدارة )

   اخلما  .لكل فقرة. مع ا  ي   االعتلار التدرج 

سداة الدرا ددة )اال ددتلانة( اإللكرتونيددة، ايددث سجدداب عددن س دد اة الدرا ددة    ا ددتخدمت وقددد 

لاجهددددات الرمسيددددة  املتحدددددثني الددددرمسينيمددددن % 75، مي اددددون فددددرد (25وصددددفة عشددددوائية )

ميفت العاميدددة، واخلدددربات واملددد ، وا جنددداس،ختادددف ا عمدددارسدددتقاة(، مب)احلكوميدددة وامل

 املهنية   املماكة العروية السعودية.

 
  أداة الدراسة:وثبات صدق قياس 

وس دفرت   ثفثة حمكمني مدن سعاداأ يي دة التددري  ذوُ اخلدربة،     مت عرا اال تلانة عاى 

لف ددتلانة  سدد  توجيهددات    يدديه الطريقددة عددن إجددراأ عدددة تعددديفت   الصددورة امللدئيددة     

 اخلرباأ.  

 سداب معامدل ال لدات لف دتلانة وا دتخداة سادد        لقياس ثلات سداة الدرا ة، قداة اللاادث  و

(، وذلد  وعدد سن مت التنكدد    Cranach's Alphaمعامفت ال لات، ويو معامل سلفدا كرونلدا) )  

لدات الكاد   داة   من الصدق الظايرُ لف تلانة وصدق حمتوايا. ووجد سن قيمة معامدل ال  

تقرتب من الوااد الصحيح، وييا يعين سن معامل ثلات ا داة  ةوييه القيم (،0.77الدرا ة )

املسددتخدمة مقلددو ،  يددث ميكددن االعتمدداد عاددى اال ددتلانة   ققيددت سيددداف الدرا ددة.       

تعكد  درجدة دقدة العلدارات     ة (، ويديه القيمد  0.87كيل  معامل صدق ا   الكا  وا  )

%(، ويديا  70صدق حم   يع ا اور يزيد عدن )  إن  حماور الدرا ة؛ ايث  ال  و عت

 .(2جداو  الدرا ة )يمكد صدق سداة 



 

 83 

الشائعات اإللكرتونية عن فريوس كورونا وتعامل اجلهات احلكومية السعودية معها من 
 وجهة نظر املتحدثني الرمسيني 

 

 ( معامل ال لات سداة الدرا ة 2جدو )

1 14 0.650.81

216 0.57 0.76 

39 
0.85 0.92 

390.770.87

 

  مجتمع الدراسة وعينتها
  اجلهددات الرمسيددة احلكوميددة  املتحدددثني الددرمسيني عينددة مددن  يتم ددل جمتمددع الدرا ددة   

واهلي ددات احلكوميددة واهلي دددات املسددتقاة الددد  هلددا عفقدددة ملاشددرة و دددري ملاشددرة  ائحدددة       

كورونددا م ددل وزارات التعاددييف )العدداة واجلددامع ( والصددحة والدا ايددة واخلارجيددة والتجددارة        

غددياأ والدددواأ واجلمددارك والتخصصدددات    واإلعددفة واملددوارد اللشددرية ويي ددات م ددل: يي ددة ال      

والددفاع واملددن .  وسجريدت     م ل: اجلوازاتالصحية واإل افة اىل العديد من ا جهزة ا منية 

تا  اجلهات، قوامها  املتحدثني الرمسيني موزعة عاى الدرا ة امليدانية عاى عينة عمدية من

وقدد سجداب وصدورة     اللااث،عد التواصل معهيف من قلل ومت ل جمتمع الدرا ة  مفردة،( 35)

%( تقريلداأ مدن جمتمدع    75مي دل ) ( متحددث رمسد ، سُ مدا    25صحيحة عاى س  اة اال دتلانة ) 

الدرا ددة املسددتهدف مددن املتحدددثني الددرمسيني املعتمدددين لدددى اجلهددات احلكوميددة واهلي ددات   

ة نظداة ورنددامج احلزمدة اإلاصددائيإل   مت قايددل اللياندات وا ددتخداة قدد  واحلكوميدة واملسددتقاة.  

((Statistical Package for SociaL Sciences – SPSS،       جدل الوصدو  إىل  ايدات وسيدداف يديه 

 را ة:عينة الدراد وفيما يا  وصف  فرا ة، الد
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 ينة الدرا ة افراد ع رافية( وصف املتغريات الدميو 3)جدو  

23 92

28

25100

11 41.7

1458.3

25100

312

2 8

1144

936

25100

51352

510832

111528

1528

25100

1768

416

416

25100
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الشائعات اإللكرتونية عن فريوس كورونا وتعامل اجلهات احلكومية السعودية معها من 
 وجهة نظر املتحدثني الرمسيني 

 

 

 املشدار إليهدا   اجلددو     الدرا دة،  لعيندة وجرافيدة  اخلصدائص الدمي  تفحص نتدائج من  ف  

ميكن االعتماد عايدل وشدنن   راأ ائج   جمماها توفر ممشونن تا  النتالقو   نالساوت، ميك

العينددة لاجاوددة عاددى ا  دد اة املطرواددة   اال ددتلانة، ومددن ثدديف االعتمدداد عاددى      سفددراد  سيايددة

 .را ةال تخفص النتائج املستهدفة من الد إجاواتهيف س ا اأ

 
 مصطلحات الدراسة

  :(وُشددددديوعاأ)اأ، ِودددددالََّفْتح، َشدددددْيع (َيشددددديُع)اَع اخلَلدددددُر ِفددددد  النإلددددداِس شدددددالشدددددائعات لغدددددة ،

وَشدَيعاناأ، ُمَحرََّكدةأ، َفُهدَو شدائٌع:      (،وَشدْيعوَعةأ، كَدْيموَمدة   )، ِوالََّفْتح، (وَمشاعاأ)والاَّيفِّ،

ذاَع وَفشددا وَظَهددَر واْنَتَشددَر، وقددوُلهيف: َيددَيا َ َلددُر شددائٌع، َوقددد شدداع ِفدد  النَّدداِس، َمْعَندداُه: قددد   

  .31َوى ِعاَّيُف النإلاس ِوِل، َول يكن عاُمل ِعْند وعِاِهيف دوَن وعٍ اتََّصَل وُكلِّ َسَاد ، َفاْ َت

  :يدد : "س لددار  ددري ممكدددة يتناقاددها سفددراد اجملتمددع عددن ساددواهليف    الشددائعات اصددطفًاا

املعيشيإلة سو عن ساوا  وادانهيف من  ف  مواقدع اإلعدفة اجلديدد، نتيجدة تعتدييف ا  لدار،       

 لدار  ا ، وننهدا  33عيشدتهيف، وعرفهدا احلدييف  واجلمدا     م 32سو نقصها سو انعدامها متاًمدا" 

   الكاذوة سو ا رفة، ال  يتيف تناقادها ونشدريا ومشداركتها عدرب احلسداوات املختافدة      

شددلكات التواصددل االجتمدداع  وشددكل  دداص، وو ددائل اإلعددفة وشددكل عدداة، وهدددف  

سو العدامل  ققيقدا،    يداف معينةسو اإلقايم ،   التنثري النف  ُ   الرسُ العاة ا ا ،

الشدائعات  سدن    وزعزعة اال تقرار، سو النيل من اخلصوة، سو املشاركة   نشدر يديه  

 نية".

  الشائعات اإللكرتونية ال  تنتشدر مدن  دف     تا   وها، املقصوداإللكرتونية: الشائعات

 ا تخداة االنرتنت، ومنها عاى  ليل امل ا  الشائعات الد  تنتشدر عدرب منصدات التواصدل     

 اب و ناب شات و رييا(.  ت او –تويرت  –االجتماع  وشكل عاة، )الفي  ووك 

   املكاددف وإذاعددة مددا يددراه منا ددلاأ مددن س لددار،        و  املسددملددو ذيدد: 34املتحدددث الرمسدد

ومعاومددات، واجتايددات، وقددرارات، تتعاددت واملنشددنة الدد  مي اددها و يا دداتها، ومواقفهددا     

 هيف احلكومة سو تهيف الرسُ العاة، وو ائل اإلعفة. املختافة إزاأ القاايا املختافة ال  ت
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 املستخدمة اإلحصائية األساليب

 ا  دددالي  ا دددتخدة وعددد   ايدددث spss)) اإلاصدددائ  الربندددامج وا دددتخداة اللاادددث قددداة 

 :م ل املطاووة الليانات تتفئيف مع يليعة ال  اإلاصائية

 امل وية. والنس  اللسيطة التكرارات -

 .وية واال رافات املعياريةاملتو طات احلسا -

 احلسدداويني وددني املتو ددطني  الفددروق لدرا ددة املسددتقاة لامجموعددات (T.Test) ت ا تلددار -

 .متغريات الدرا ة ساد عاى امللحوثني من جملموعتني

، (One Way Analysis of Variance ANOVA)د قايددل التلدداين ذُ اللعددد الواادد   ا تلار -

 .احلساوية لامجموعات   ساد متغريات الدرا ة املتو طاتلدرا ة الفروق اإلاصائية وني 

 تعيني معامل االرتلاط للري ون، لدرا ة العفقة وني حماور الدرا ة ال فثة. -

 
 ومناقشتها نتائج الدراسة عرض
   امليدانية: الدراسة نتائج

فسدرييا  لانتدائج الد  توصدات إليهدا الدرا دة ومناقشدتها وت       مفصفأ اأيتناو  ييا اجلزأ عر 

الددور الديُ      وأ مشكاة الدرا ة وتسداؤالتها، والد  كدان اهلددف منهدا التعدرف عادى        

 تقددوة وددل اجلهددات الرمسيددة   املماكددة العرويددة السددعودية ملواجهددة الشددائعات اإللكرتونيددة      

وتقددييف التوصديات واملقرتادات لاجهدات املختصدة ملواجهدة تاد         ، كوروندا  املصاالة لفدريوس 

(   معاجلدة اللياندات   SPSS22ا تخدة اللااث الربنامج اإلاصائ  الشهري )ولقد  .الشائعات

، تو ددددح  6)،)(5)،(4)و  اداجلدددد. والدددد  مت احلصددددو  عايهددددا مددددن قايددددل سداة الدرا ددددة    

 .الدرا ة س  اة  حماور نالدرا ة ع سفراد عينة إلجاوة والنس  امل ويةالتكرارات 
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الشائعات اإللكرتونية عن فريوس كورونا وتعامل اجلهات احلكومية السعودية معها من 
 وجهة نظر املتحدثني الرمسيني 

 

اليُ قامت ول  دورالعن الدرا ة سفراد عينة ( التكرارات، والنس  امل وية آلراأ 4جدو  )

  كورونا لفريوس املصاالة اإللكرتونية الشائعات مواجهةاجلهات الرمسية   

 

 
  

  

1 

 

13 7 4 1 0 

5228 1640 

2 
 

16 9 0 0 0 

 6436 00 0 

3 

149 0 0 0 

 5636 0 0 0 

4 
15 7 3 0 0 

 6028 120 0

5 
108 43 0 

 4032 16120

6 
 

9 11 41 0 

 3644 1640 

7 
 

 

8 8 7 2 0 

 3232 288 0

8 
 

12 9 4 0 0 

 4836 160 0

9 
1012 1 2 0 

 4048 480 
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 ، دور اجلهات الرمسية   مواجهة الشائعات اإللكرتونيدة  إىل الساوت اجلدو  ويانات وتشري

نرتنت لاتوعية والووداأ ونفد    مواقع رمسية عاى اإلات اجلهإنشاأ » ا و  الرتتي    جاأ ايث

 عينددة الدرا ددة، مفددردات إ ددال  مددن (100%)  اغددتموافقددة و ونسددلة جدداأ ايددث «الشددائعات

املختصدة  يدع و دائل التواصدل م دل: الر دائل       ا دتخداة اجلهدات   » ال دان   الرتتيد     وجاأ

لنشدر التوعيدة وفدريوس     ،القصرية واحلساوات اإللكرتونية عاى تويرت وفي  ووك ووات  آب

 عيندددة مفددردات  إ ددال   مددن  (92%) واغددت  جدداأت ونسدددلة  ايددث  «كورونددا ونفدد  الشددائعات   

رادعددة  اروددة الشددائعات عددن  القددوانني لا ددن الدولددة  » ال الددث الرتتيدد    وجدداأ الدرا ددة،

وجداأ   الدرا ة، عينة مفردات إ ال  من (88%)واغت ونسلة جاأت ايث ،«فريوس كورونا

لدى اجلهات املختصدة القددرة عادى نفد  الشدائعات عدن كوروندا وشدكل         » راوع  الرتتي  ال

   وجاأ(مددن إ ددال  مفددردات عينددة الدرا ددة،   88%وددنف  النسددلة ) ، ايددث جدداأت  « عمقندد

 ،«اشائعات عن فريوس كورونا والوثائت والدربايني لاملختصة  اتنف  اجله» ام اخل الرتتي 

إيمدا    » سدادس ال الرتتيد     وجداأ  الدرا دة،  عيندة  إ دال  مفدردات   من (84%)واغت ونسلة

 دا نة لادرد    اة نشدريا سنشدنت اجلهدة املختصدة  طويأد     الشائعات عن فدريوس كوروندا وعدد   

 ونسددلة ،«السددريع عاددى ا تفسددارات املددواينني املتعاقددة وفددريوس كورونددا ونفدد  الشددائعات        

تتتلدددع اجلهدددة » وعالسدددا الرتتيددد    الدرا دددة،وجاأ عيندددة مفدددردات إ دددال  مدددن(80%)واغدددت

 مدددنسياددداأ  (80%)تواغدد  ونسدددلة ،»املختصددة الشدددائعات وتصددل ملروجيهدددا   الوقدددت املنا دد    

عقووددة مروجدد  الشددائعات عددن  »  ددامنال الرتتيدد    الدرا ددة، وجدداأ عينددة مفددردات إ ددال 

 مفدردات  إ دال   مدن (72%)واغدت  ونسدلة ،«فريوس كورونا رادعة وقاادت مدن نشدر الشدائعات    

تنفد  اجلهدة املختصدة الشدائعات املتعاقدة       »تا دع وا  دري   الرتتيد  ال    وجداأ  الدرا دة،  عينة

 الدرا ة. عينة مفردات إ ال  من(64%)واغت ونسلة ، «كورونا قلل انتشاريا وفريوس
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الشائعات اإللكرتونية عن فريوس كورونا وتعامل اجلهات احلكومية السعودية معها من 
 وجهة نظر املتحدثني الرمسيني 

 

عن مدى إدراك املتحدثني  الدرا ة ( التكرارات، والنس  امل وية آلراأ سفراد عينة5جدو  )

 الرمسيني لاشائعات 

 ة

 درجة املوافقة                                                               

 علارةال
موافت 

 وشدة
 حمايد موافت

 ري 

 موافت

 ري موافت 

 ايفقاأ

10 
 التواصدددل  و دددائل    الشدددائعة  مبفهدددوة  معرفدددة  ُلدددد 

 .االجتماع 

 0 0 1 7 17 ت

% 68% 28% 4% 0 0 

11 
 0 0 0 9 16 ت .احلقيق  واخلرب الشائعة وني التميز عاى القدرة لدُ

% 64% 36% 0 0 0 

12 
 التواصدل  منصدات    الشدائعات  ونصدناف  معرفدة  لدُ 

 .االجتماع 

 0 1 3 13 8 ت

% 32% 52% 12% 4% 0 

13 
 االجتمدداع  التواصدل  منصدات  عدرب  املنشدورة  الشدائعات 

 .والغموا تتصف

 5 0 7 7 6 ت

% 24% 28% 28% 0 20% 

14 
 االجتمدداع  التواصددل و ددائل عددرب املنشددورة الشددائعات

 .اجملتمع   اللالاة ت ري

 0 0 2 8 15 ت

% 60% 32% 8% 0 0 

15 
   الفددنت تدد ري االجتمدداع  التواصددل منصددات شددائعات

 .اجملتمع

 1 0 3 14 7 ت

% 28% 56% 12% 0 4% 

16 
   كدلرية   طدورة  ذات االجتمداع   التواصدل  شائعات 

 .الدا اية ا زمات إلثارة

 0 0 1 12 12 ت

% 48% 48% 4% 0 0 

17 
 0 0 1 6 18 ت .الوواأ انتشار توق الشائعات اطورة إدراك لدُ

% 72% 24% 4% 0 0 

18 
 س الي  يستخدمون الشائعات مروج  ونن إدراك ُلد 

 .لنشريا التشكي 

 1 0 3 13 8 ت

% 32% 52% 12% 0 4% 

19 
 والتادخييف  التهويدل  س داوب  شائعاتال ومروج يستخدة

 .اجملتمع   لنشريا

 0 0 2 10 13 ت

% 52% 40% 8% 0 0 

 .اللفد اقتصاد عاى  ايب سثر لاشعات 20
 1 0 1 8 14 ت

% 52% 32% 4% 0 4% 

 .اجملتمع   العاة الرسُ تكوين عاى تمثر الشائعات 21

 0 0 2 12 11 ت

% 44% 48% 8% 0 0 

22 
 خلربيدا  التصدديت  ودني  ادرية    الفدرد  جتعل الشائعات

 .وها والتكيي 

 1 1 3 15 5 ت

% 20% 60% 12% 4% 4% 

 .الشائعات لنشر الدوافع سورز من اخلصوة اقد 23
 1 0 3 9 12 ت

% 48% 36% 12% 0 4% 
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 ،اإللكرتونيدة مدى إدراك املتحدثني الدرمسيني لاشدائعات    إىل الساوت اجلدو  ويانات وتشري

عاددى التميددز وددني الشددائعة واخلددرب      املتحدددث الرمسدد    قدددرة » ا و  الرتتيدد    جدداأ ايددث

   وجددداأ عينددة الدرا ددة،   مفدددردات إ ددال   مددن  (100%)  موافقددة واغدددت  لةونسدد  «احلقيقدد  

شدددائعات التواصدددل االجتمددداع  ذات  طدددورة كدددلرية   إثدددارة ا زمدددات       » ال دددان  الرتتيددد 

 » الرتتيد  ال الدث     وجاأ الدرا ة، عينة مفردات إ ال  من (96%) واغت ونسلة «الدا اية

 مفدردات  إ دال   مدن  (96%)واغدت  ونسلة ،«الوواأ لدُ إدراك اطورة الشائعات وقت انتشار

لدددى معرفددة مبفهددوة الشددائعة   و ددائل التواصددل »  راوددعوجدداأ   الرتتيدد  ال الدرا ددة، عيندة 

وجدداأ   ، مددن إ ددال  مفددردات عينددة الدرا ددة (96%)سدداوقةوددنف  النسددلة ال، « االجتمدداع 

ونسددددلة ، «اجملتمدددع  الشددددائعات تدددمثر عاددددى تكدددوين الدددرسُ العدددداة      »  ام الرتتيددد  اخلددد  

 ويسدتخدة مروجد  » سدادس ال الرتتيد     وجاأ،من إ ال  مفردات عيندة الدرا دة  (92%)واغت

إ دال    مدن  (92%)ونف  النسلة  ،«الشائعات س اوب التهويل والتاخييف لنشريا   اجملتمع

الشدائعات املنشدورة عدرب و دائل التواصدل      »وع السدا  الرتتيد     وجداأ  الدرا دة،  عينة مفردات

 مفدردات  إ دال   مدن (92%)سياداأ نفد  النسدلة السداوقة    ، «جتماع  ت ري اللالاة   اجملتمعاال

لدُ معرفة ونصناف الشائعات   منصات التواصل  »  امنال الرتتي    الدرا ة،وجاأ عينة

 الرتتيدد    الدرا ددة، وجدداأ  عينددة مفددردات إ ددال  مددن (84%)واغددت ونسددلة ،»االجتمدداع 

 إ ددال  مددن(84%)سيادداأ  واغددت ونسددلة ،«ايب عاددى اقتصدداد الددلفد لاشددعات سثددر  دد » تا ددعال

لددددى إدراك ودددنن مروجددد  الشدددائعات  »عاشدددرالرتتيددد  ال   وجددداأ الدرا دددة، عيندددة مفدددردات

 مفددردات إ ددال  مددن(84%)ايادداأ  واغدت  ونسددلة ، «يسدتخدمون س ددالي  التشددكي  لنشددريا 

مددن سوددرز الدددوافع لنشددر    اقددد اخلصددوة  » ادُ عشددروجدداأ   الرتتيدد  احلدد   الدرا ددة. عينددة

وجاأ  ،من إ ال  مفردات عينة الدرا ة (84%)، ايث جاأت سيااأ ونسلة واغت« الشائعات

، «شددائعات منصددات التواصددل االجتمدداع  تدد ري الفددنت   اجملتمددع   »  ددان  عشددر   الرتتيدد  ال

وجدداأ   الرتتيدد   ،مددن إ ددال  مفددردات عينددة الدرا ددة  (84%)سيادداأ وددنف  النسددلة الساوقة

ودنف   ، «الشائعات جتعل الفرد   ارية وني التصديت خلربيا والتكيي  وها »  الث عشرال

راوددع وجدداأ   الرتتيدد  ال ،مددن إ ددال  مفددردات عينددة الدرا ددة  (80%)سيادداأ النسددلة الساوقة

 ،«الشددائعات املنشددورة عددرب منصددات التواصددل االجتمدداع  تتصددف وددالغموا  » عشددر وا  ددري

   ال  مفردات عينة الدرا ة.من إ  (54%)ونسلة واغت 
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 املتحدثني دورعن الدرا ة ( التكرارات، والنس  امل وية آلراأ سفراد عينة 6جدو  )

 كورونا لفريوس املصاالة اإللكرتونية الشائعات مواجهة   الرمسيني

 ة

 درجة املوافقة                                                               

 رةالعلا
موافت 

 وشدة
 حمايد موافت

 ري 

 موافت

 ري موافت 

 ايفقاأ

24 
 2 0 1 9 13 ت .نشريا وعدة كورونا فريوس عن الشائعات إيما 

% 52% 36% 4% 0 8% 

25 
 مصداقية عاى افاظاأ الفريوس عن الشائعات نشر عدة

 .املوقع

 1 0 0 6 18 ت

% 72% 24% 0 0 4% 

26 
 والوثدائت  كوروندا  فدريوس  عدن  لاشدائعات  السدريع  النف 

 .والربايني

 0 0 1 5 19 ت

% 76% 20% 4% 0 0 

27 
ُ  الدد  وكورونددا املتعاقددة املو ددوعات نشددر عدددة  تغددي

 .الشائعات

 4 0 1 7 13 ت

% 52% 28% 4% 0 16% 

28 
 0 0 0 3 22 ت .الرمسية املواقع عرب و ها قلل ا  لار صحة من الت لت

% 88% 12% 0 0 0 

20 
 الصحية لأل لار رمس  كمصدر الصحة وزارة اداعتم

 .كورونا عن

 0 0 0 2 23 ت

% 92% 8% 0 0 0 

29 
 ا منية لأل لار كمصدر الدا اية وزارة اعتماد 

 .كورونا وانتشار املتعاقة

 0 0 0 0 25 ت

% 100% 0 0 0 0 

30 
 وتوفري املتعاقة لأل لار كمصدر التجارة وزارة اعتماد

 .يةالغيائ املواد

 0 0 0 2 23 ت

% 92% 8% 0 0 0 

31 
 املتعاقة لأل لار كمصدر اخلارجية وزارة اعتماد

 .اخلارجية والشمون

 0 0 0 0 25 ت

% 100% 0 0 0 0 

32 
 املتعاقة لأل لار كمصدر التعاييف وزارة اعتماد

 .التعايمية والشمون

 0 0 0 0 25 ت

% 100% 0 0 0 0 

33 
 عن الشائعات لنف  الصاة ذات اجلهات من التحقت

 .كورونا

 0 0 0 4 21 ت

% 84% 16% 0 0 0 

34 
 الشائعات من والت لت ا اداث ملواقع امليدان  التحرك

 .كورونا عن

 2 0 10 7 6 ت

% 24% 28% 40% 0 8% 

35 
 الليانات   تاارب وجود عند اخلرب نشر عدة

 .لاشائعات منعاأ الرمسية

 0 0 2 8 15 ت

% 60% 32% 8% 0 0 

36 
 املرتلطة املواقف اقيقة عن واإلفصا  اإلوانة

 .والشائعات

 0 0 1 8 16 ت

% 64% 32% 4% 0 0 

37 
 يوافت ون اوب صيا تها إعادة وعد الشائعات نشر

 .احلقيقة

 3 2 8 7 5 

 12% 8% 32% 28% 20% 

 .امل ارة الشائعات او  لامجتمع تطمني ر ائل نشر 38
 11 13 1 0 0 

 44% 52% 4% 0 0 
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دور املتحدددددثني الددددرمسيني   مواجهددددة الشددددائعات     إىل السدددداوت  اجلدددددو  ويانددددات  وتشددددري

وزارة  اعتمددداد» ا و  الرتتيددد    جددداأ ايدددث ،اإللكرتونيدددة املصددداالة لفدددريوس كوروندددا   

 (100%واغدت ) موافقدة   ونسدلة  «الدا اية كمصدر لأل لار ا منيدة املتعاقدة وانتشدار كوروندا    

وزارة اخلارجيدددة  اعتمددداد» ال دددان  الرتتيددد    وجددداأ عيندددة الدرا دددة، مفدددردات ل إ دددا مدددن

 إ دال   مدن  (100%)ودنف  النسدلة السداوقة     «كمصدر لأل لار املتعاقة والشمون اخلارجيدة. 

اعتمداد وزارة التعادييف كمصددر لأل لدار      » الرتتيد  ال الدث     وجداأ  الدرا ة، عينة مفردات

 عيندة  مفدردات  إ دال   من (100%)ونف  النسلة الساوقة سيااأ  ،«املتعاقة والشمون التعايمية

اعتماد وزارة التعاييف كمصدر لأل لار املتعاقدة والشدمون   »  راوعوجاأ   الرتتي  ال الدرا ة،

وجدداأ   الرتتيدد  ، مددن إ ددال  مفددردات عينددة الدرا ددة (100%)وددنف  النسددلة ، « التعايميددة.

سياداأ   (100%)، ونسدلة  «ل و هدا عدرب املواقدع الرمسيدة     الت لت من صحة ا  لدار قلد  »  ام اخل

اعتمددداد وزارة التجدددارة  » السدددادس الرتتيددد    وجاأمدددن إ دددال  مفدددردات عيندددة الدرا دددة،

إ ددال   مددن (100%)، وددنف  النسددلة  « كمصدددر لأل لددار املتعاقددة وتددوفري املددواد الغيائيددة     

وزارة الصدحة كمصددر رمسدد    اعتمداد   »السداوع   الرتتيد     وجداأ  الدرا دة،  عيندة  مفدردات 

 مفددردات إ ددال  مدن (100%)، سيادداأ نفد  النسددلة السدداوقة «لأل لدار الصددحية عدن كورونددا.  

 ونسدلة  ،«لاشدعات سثدر  دايب عادى اقتصداد الدلفد      » دامن ال الرتتيد     ، وجاأ الدرا ة، عينة

إلواندة  ا » التا دع  الرتتي    وقد جاأ الدرا ة، عينة مفردات إ ال  من(100%)واغت سيااأ 

 مفدردات  إ دال   من (96%)واغت ونسلة ،»واإلفصا  عن اقيقة املواقف املرتلطة والشائعات

عددة نشدر اخلدرب عندد وجدود تادارب   اللياندات         »الرتتيد  العاشدر     وجداأ الدرا ة،  عينة

وجداأ     الدرا دة.  عيندة  مفدردات  إ دال   مدن (92%)واغت  ونسلة ، «الرمسية منعاأ لاشائعات

نشددر اخلددرب عنددد وجددود تاددارب   الليانددات الرمسيددة منعدداأ        عدددة»عشددر ادُ حلددالرتتيدد  ا

وجداأ   من إ دال  مفدردات عيندة الدرا دة.     (92%)ايث جاأت سيااأ ونسلة واغت ،«لاشائعات

امليددددان  ملواقددع ا ادددداث والت لددت مدددن الشددائعات عدددن     التحددرك »عشدددر  ددان     الرتتيدد  ال 

وجدداأ   الرتتيدد  ، ل  مفددردات عينددة الدرا ددة مددن إ ددا (52%)سددلة قددد واغددت ون، «كورونددا

ونسدلة   ،«احلقيقدة الشائعات وعد إعدادة صديا تها ون داوب يوافدت      نشر»وا  ري  الث عشر ال

   من إ ال  مفردات عينة الدرا ة. (20%)واغت 
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ولتسهيل تفسري النتائج ا تخدة اللااث ا  اوب التال  لتحديدد مسدتوى املوافقدة عادى وندود      

اخلما دد : ) ددري موافددت مقيدداس ليكددارت عاددى   ددة. ايددث مت إعطدداأ وزن لالدددائلسداة الدرا

 درجدة . ولوصدف  (5=  وشددة  ، موافدت 4موافدت =  ، 3=  ، حمايدد 2=   ري موافت، 1=  ايفقاأ

 اشدتقاق مت  الدرا دة،  حمداور  مدن  حمدور  لكدل  اال دتلانة  فقدرات  عاى املوافقة وعدة املوافقة

 ا  :  ماخل ليكارت مقياس من اجلدو  التال 

 

 ( توزيع الف ات وفت مقياس ليكارت ال فث  املستخدة   سداة اللحث7جدو  )

 

111.79 

21.802.59 

32.603.39 

43.404.19 

54.205.00 

عرا النتائج ال  مت التوصل إليها ومناقشتها وتفسرييا كل  ما  نالفقرات التالية  و  

 عاى ادة. 

 
 : والرئيس السؤال األول اإلجابة عن

 مواجهددة   الرمسيددة اجلهددات الدديُ قامددت وددل  دورالدد مددا :ا و  والددرئي  عاددىالسددما   نددص

   كورونا؟ لفريوس املصاالة الشائعات

ولاجاودددة عدددن يددديا السدددما  مت اسددداب املتو دددطات احلسددداوية، واال رافدددات املعياريدددة،      

 يو ح النتائج ال  مت احلصو  عايها. (8والرتتي . واجلدو  رقيف )
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 عن( املتو طات احلساوية، واال رافات املعيارية، والرتتي  آلراأ سفراد العينة 8جدو  )

 .اإللكرتونية الشائعات مواجهة   لرمسيةا اجلهات ول اليُ قامت دورال

 : و ا ور ا 

 اإللكرتونية الشائعات مواجهة   الرمسية اجلهات دور

 املتو ا

  احلساو 

اال راف 

 املعيارُ

درجة 

 املوافقة

 الرتتي 

 اجلهدة  سنشدنت  نشدريا  وعددة  كوروندا  فريوس عن الشائعات إيما 

 املددواينني اراتا تفسد  عادى  السدريع  لاددرد  دا نة   طدوط  املختصدة 

 .الشائعات ونف  كورونا وفريوس املتعاقة

4.28 0.891 

كلرية 

 جداأ

5 

 ونفدد  والوودداأ لاتوعيددة االنرتنددت عاددى رمسيددة مواقددع اجلهددة سنشددنت

 .الشائعات
4.64 0.490 

كلرية 

 جداأ

1 

 الر ددائل: )م ددل التواصددل و ددائل  يددع املختصددة اجلهددة تسددتخدة

( آب ووات  ووك وفي  تويرت اىع اإللكرتونية واحلساوات القصرية

 .الشائعات ونف  كورونا وفريوس التوعية لنشر

4.61 0.499 

كلرية 

 جداأ

2 

 .كورونا فريوس عن الشائعات  اروة رادعة قوانني الدولة  نت
4.48 0.714 

كلرية 

 جداأ

3 

 نشر من وقاات رادعة كورونا فريوس عن الشائعات مروج  عقووة

 .الشائعات
4.00 1.041 

 8 لرية ك

 7 كلرية  0.833 4.12 .املنا   الوقت   ملروجيها وتصل الشائعات املختصة اجلهة تتتلع

 قلددل  كورونددا  وفددريوس  املتعاقددة الشددائعات  املختصددة  اجلهددة  تنفدد 

 انتشاريا. 
3.88 0.971 

 9 كلرية 

 والوثدددائت كوروندددا فدددريوس عدددن الشدددائعات املختصدددة اجلهدددة تنفددد 

 .والربايني
4.32 0.748 

ة كلري

 جداأ

4 

 وشكل كورونا عن الشائعات نف  عاى القدرة املختصة اجلهة لدى

 .مقنع
4.20 0.866 

كلرية 

 جداأ

6 

 كلرية جداأ 0.753 4.24 و ا ور ا  متو ا

جدداأ   كدلرية متو دا درجدة اال دتجاوة لددى عيندة الدرا دة كاندت        ، سن 8جددو   تاح مدن  ي

"، وذلد   يدة اإللكرتون الشدائعات  مواجهدة    الرمسيدة  اجلهدات  دور" ا ور ا و  عاى فقرات

(، وتدرتاو  املتو دطات   0.753( درجدة، وا دراف معيدارُ )   4.24مبتو ا اساو  عاة قددره ) 

  ( درجة. 4.64( و)3.88احلساوية لدرجة موافقة عينة الدرا ة عاى ييا ا ور، ما وني )

 ونفدد  والوودداأ عيددةلاتو االنرتنددت عاددى رمسيددة مواقددع اجلهددة سنشددنتوقددد اددازت الفقددرات "  

 القصددرية الر ددائل: م ددل)  التواصددل و ددائل  يددع املختصددة اجلهددة تسددتخدة" "،الشددائعات

 كوروندا  وفدريوس  التوعيدة  لنشدر ( آب وواتد   ووك وفي  تويرت عاى اإللكرتونية واحلساوات
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،  "كورونددا فددريوس عددن الشددائعات  اروددة رادعددة قددوانني الدولددة  ددنت"، "الشددائعات ونفدد 

 الشدائعات  إيمدا  "، "والربايني والوثائت كورونا فريوس عن الشائعات املختصة هةاجل تنف "

 عادى  السدريع  لادرد   دا نة   طدوط  املختصة اجلهة سنشنت نشريا وعدة كورونا فريوس عن

 املختصددة اجلهددة لدددى"، "الشددائعات ونفدد  كورونددا وفددريوس املتعاقددة املددواينني ا تفسددارات

مدن  جدداأ   عادى درجدة موافقدة عاليدة    "  مقندع  وشدكل  ندا كورو عدن  الشدائعات  نف  عاى القدرة

(.  4.20(،)4.28 (،(4.32 (،4.48 (،)(4.61 (،4.64)ات اسداوية  سفدراد عيندة الدرا دة مبتو دط    

فقدد   " انتشاريا قلل كورونا وفريوس املتعاقة الشائعات املختصة اجلهة تنف  وينما الفقرة: "

. ويديه النتدائج   (3.388)ا اسداو  قددره   اازت عاى سقل درجة من درجات ييا ا ور مبتو د 

املتحددثني الدرمسيني )سفدراد عيندة الدرا دة(، لدديهيف درايدة والددور الديُ قامدت ودل             سنتو ح 

 اجلهات الرمسية   مواجهة الشائعات اإللكرتونية املصاالة لفريوس كورونا.  

 

  السؤال الثاني: اإلجابة عن
ثني الدرمسيني لاشدائعات مدن ايدث املفهددوة     مدددى إدراك املتحدد  مدا : عادى   دان  السدما  ال  صند 

 ؟ وا يداف واملخاير

مت اساب ( 7) دو وواال تعانة واجل، SPSS22ولاجاوة عن ييا السما  مت ا تخداة ورنامج 

يو ددح النتددائج  (9املتو ددطات احلسدداوية، واال رافددات املعياريددة، والرتتيدد . واجلدددو  رقدديف )

 ال  مت احلصو  عايها.
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 عنو طات احلساوية، واال رافات املعيارية، والرتتي  آلراأ سفراد العينة ( املت9جدو  )

 .لاشائعات الرمسيني املتحدثني إدراك مدى

 :  ان ا ور ال

 ايث من لاشائعات الرمسيني املتحدثني إدراك مدى

 .واملخاير وا يداف املفهوة

 املتو ا

  احلساو 

اال راف 

 املعيارُ

درجة 

 املوافقة

 الرتتي 

 التواصل و ائل   الشائعة مبفهوة معرفة ُلد 

 .االجتماع 
4.64 0.569 

كلرية 

 جداأ

3 

 .احلقيق  واخلرب الشائعة وني التميز عاى القدرة لدُ
4.64 0.490 

كلرية 

 جداأ

2 

 التواصل منصات   الشائعات ونصناف معرفة لدُ

 .االجتماع 
4.08 0.909 

 10 كلرية 

 االجتماع  التواصل منصات عرب املنشورة الشائعات

 .والغموا تتصف
3.36 1.411 

 14 متو طة

 ت ري االجتماع  التواصل و ائل عرب املنشورة الشائعات

 .اجملتمع   اللالاة
4.52 0.653 

كلرية 

 جداأ

4 

   الفنت ت ري االجتماع  التواصل منصات شائعات

 .اجملتمع
4.04 0.889 

 12 كلرية

 إلثارة   كلرية طورة  ذات االجتماع  التواصل شائعات

 .الدا اية ا زمات
4.44 0.583 

كلرية 

 جداأ

6 

 .الوواأ انتشار وقت الشائعات اطورة إدراك لدُ
4.68 0.557 

كلرية 

 جداأ

1 

 س الي  يستخدمون الشائعات مروج  ونن إدراك لدى

 .لنشريا التشكي 
4.08 0.909 

 11 كلرية

 اخييفوالت التهويل س اوب شائعاتال مروج  يستخدة

 .اجملتمع   لنشريا
4.44 0.651 

كلرية 

 جداأ

5 

 .اللفد اقتصاد عاى  ايب سثر لاشعات
4.42 0.929 

كلرية 

 جداأ

7 

 اجملتمع   العاة الرسُ تكوين عاى تمثر الشائعات
4.36 0.638 

كلرية 

 جداأ

8 

 خلربيا التصديت وني ارية   الفرد جتعل الشائعات

 .وها والتكيي 
3.88 0.927 

 13 ةكلري

 الشائعات لنشر الدوافع سورز من اخلصوة اقد
4.24 0.970 

كلرية 

 جداأ

9 

 كلرية جداأ 0.601 4.44  ان ا ور ال متو ا
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  ددان لا ددور ا عاددى فقددراتكددلرية جددداأ  ( يو ددح موافقددة عينددة الدرا ددة ودرجددة 9اجلدددو  )

"، وذلد   واملخداير  وا يدداف  املفهدوة  ايدث  مدن  لاشدائعات  الدرمسيني  املتحدثني إدراكمدى "

(، وتدرتاو  املتو دطات   0.601( درجدة، وا دراف معيدارُ )   4.44مبتو ا اساو  عاة قددره ) 

وقدد   درجة.  (4.68و) 3.36).احلساوية لدرجة موافقة عينة الدرا ة عاى ييا ا ور، ما وني )

ُ "اازت الفقدرة   عادى درجدة موافقدة عاليدة مدن       ،"انتشدار  وقدت  الشدائعات  اطدورة  إدراك لدد

 عدددرب املنشدددورة الشدددائعات: "ة، وينمدددا الفقدددر(4.68)اسددداو   سفدددراد عيندددة الدرا دددة مبتو دددا

 مدن فقد ادازت عادى درجدة موافقدة متو دطة       "والغموا تتصف االجتماع  التواصل منصات

املتحددددثني  سنويددديه النتدددائج تو دددح   3.36).) قددددره اسددداو  مبتو دددا ،قلدددل سفدددراد العيندددة 

لدددديهيف درايدددة كدددلرية ملفهدددوة الشدددائعات اإللكرتونيدددة  ،الدرا دددة( الدددرمسيني )سفدددراد عيندددة 

  واملخاير. وا يداف املفهوة ايث مناملصاالة لوواأ كورونا، 

 : لثالسما  ال ا اإلجاوة عن

 اإللكرتونيددة الشدائعات  مواجهدة    الدرمسيني  املتحددثني  دور مدداعادى:   لدث  االسدما  ال  نصيد 

 . لكورونا؟ املصاالة

 اسددداب املتو دددطات احلسددداوية، واال رافدددات املعياريدددة،    ولاجاودددة عدددن يددديا السدددما  مت  

 يو ح النتائج ال  مت احلصو  عايها. (10والرتتي . واجلدو  رقيف )
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 عن( املتو طات احلساوية، واال رافات املعيارية، والرتتي  آلراأ سفراد العينة 10جدو  )

 .اإللكرتونية الشائعات مع الرمسيني املتحدثني تعامل مدى

 : لث ار الا و

 .اإللكرتونية الشائعات مع الرمسيني املتحدثني تعامل مدى

 املتو ا

  احلساو 

اال راف 

 املعيارُ

درجة 

 املوافقة

 الرتتي 

 .نشريا وعدة كورونا فريوس عن الشائعات إيما 
4.24 1.128 

كلرية 

 جداأ

13 

 .املوقع مصداقية عاى افاظاأ الفريوس عن الشائعات نشر عدة
4.60 0.866 

كلرية 

 جداأ

9 

 .والربايني والوثائت كورونا فريوس عن لاشائعات السريع النف 
4.72 0.542 

كلرية 

 جداأ

8 

 14 كلرية  1.443 4.00 .الشائعات تغيُ ال  وكورونا املتعاقة املو وعات نشر عدة

 .الرمسية املواقع عرب و ها قلل ا  لار صحة من الت لت
4.88 0.332 

كلرية 

 جداأ

6 

 .كورونا عن الصحية لأل لار رمس  كمصدر الصحة وزارة ماداعت
4.92 0.277 

كلرية 

 جداأ

5 

 وانتشار املتعاقة ا منية لأل لار كمصدر الدا اية وزارة اعتماد

 .كورونا
5.00 0.000 

كلرية 

 جداأ

1 

 .الغيائية املواد وتوفري املتعاقة لأل لار كمصدر التجارة وزارة اعتماد
4.92 0.277 

 كلرية

 جداأ

4 

 والشمون املتعاقة لأل لار كمصدر اخلارجية وزارة اعتماد

 .اخلارجية
5.00 0.000 

كلرية 

 جداأ

2 

 .التعايمية والشمون املتعاقة لأل لار كمصدر التعاييف وزارة اعتماد
5.00 0.000 

كلرية 

 جداأ

3 

 .كورونا عن الشائعات لنف  الصاة ذات اجلهات من التحقت
4.84 0.374 

كلرية 

 اأجد

7 

 15 كلرية  1.118 3.60 كورونا عن الشائعات من والت لت ا اداث ملواقع امليدان  التحرك

 منعاأ الرمسية الليانات   تاارب وجود عند اخلرب نشر عدة

 .لاشائعات
4.52 0.653 

كلرية 

 جداأ

11 

 .والشائعات املرتلطة املواقف اقيقة عن واإلفصا  اإلوانة
4.60 0.577 

كلرية 

 جداأ

10 

 16 متو طة 1.254 2.64 .احلقيقة يوافت ون اوب صيا تها إعادة وعد الشائعات نشر

 امل ارة الشائعات او  لامجتمع تطمني ر ائل نشر
4.40 0.577 

كلرية 

 جداأ

12 

 كلرية جداأ 0.675 4.32 لث اا ور ال متو ا
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ا دور   عادى فقدرات   كدلرية جدداأ   ودرجدة من اجلدو  الساوت، يتاح سن سفراد العيندة وافقدوا   

"، وذلدد  مبتو دددا  اإللكرتونيددة  الشدددائعات مددع  الددرمسيني  املتحددددثني تعامددل  مدددى " لددث ال ا

(، وتدرتاو  املتو دطات احلسداوية    0.675( درجة، وا راف معيدارُ ) 4.40اساو  عاة قدره )

وقدد ادازت    درجدة.   (5.00و) 2.64).لدرجة موافقة عينة الدرا دة عادى يديا ا دور، مدا ودني )      

 "،كوروندددا وانتشددار  املتعاقددة  ا منيددة  لأل لددار  كمصدددر  الدا ايددة  وزارة اعتمدداد " اتقددر الف

 وزارة اعتمددداد"، "اخلارجيدددة والشددمون  املتعاقدددة لأل لدددار كمصدددر  اخلارجيدددة وزارة اعتمدداد "

من سفراد جداأ  عاى درجة موافقة عالية "التعايمية والشمون املتعاقة لأل لار كمصدر التعاييف

 صديا تها  إعدادة  وعدد  الشدائعات  نشدر (، وينما الفقدرة: " 5.00)اساو   تو اعينة الدرا ة مب

قلددل سفددراد العينددة،   مددنفقددد اددازت عاددى درجددة موافقددة متو ددطة    "احلقيقددة يوافددت ون دداوب

املتحدددثني الددرمسيني )سفددراد عينددة   سنويدديه النتددائج تو ددح   2.64).) مبتو ددا اسدداو  قدددره 

ودل   مواجهدة الشدائعات اإللكرتونيدة      واسن يقومد  لديهيف دراية والدور اليُ ق  ،الدرا ة( 

 املصاالة لفريوس كورونا. 

 
 :اإلحصائية االختبارات

من صحة الفروا فيمدا   و   وأ سيداف الدرا ة وفرو ها  وف يتيف عرا نتائج التحقت

 -يا  :

 شددائعات عاددى العينددة سفددراد إجاوددات وددني إاصددائية داللددة ذات فددروق توجددد:  ددية ا وىلالفر

 جهددة العمايددة، اخلددربة املميددل، العمددر، اجلددن ،) رافيددة الدميو لامددتغريات تعددزى ندداكورو

   ؟(العمل

فاملعرفددة تطليددت اال تلددارات اإلاصددائية املنا ددلة،    مت  يةالفر دده اتحقددت مددن صددحة يددي   ول

ا تلدار )ت( لفدرق   الفروق ذات الداللة اإلاصائية وال  تعزى لاجن  والعمر فقدد مت تطليدت   

، سمددا والنسددلة لدرا ددة الفددروق ذات تالداللددة اإلاصددائية الدد      ات املسددتقاةاملتو ددطني لاعيندد 

 التلاين قايل ا تلار  فقد مت تطليت  العمل، جهةو العماية، اخلربةو ،العام  امميلتعزيى ل

 و ح النتائج ال  مت احلصو  عايها.ت (15)،(14)، (13)، (12)، (11و  )اواجلد، ا اادُ
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 املتو طني  فرق)ت( لا تلار  سوالأ:

 جن ،تلعاأ لا كورونا شائعات عاى العينة سفراد إجاوات لاكشف عن مدى الفروق وني

حمور من حماور الدرا ة كل فرق املتو طني إل ال  ل (ت)إجراأ ا تلار مت  ،عمرالو

 :وو ع فرا العدة  العوامل، وذللتا  

 كورونا شائعات عاى نةالعي سفراد إجاوات وني إاصائية داللة ذاتال توجد فروق  (:0)ف

 :سماة الفرا اللديل ،عمروال جن ال تعزى

 كورونا شائعات عاى العينة سفراد إجاوات وني إاصائية داللة ذات د فروقووج (:1)ف 

  .والعمر لاجن  تعزى

 : الفروق   حماور الدرا ة وا تفف اجلن :)س(

 عاى العينة سفراد إجاوات وني إاصائية داللة ذات ال توجد فروقوتنص الفر ية عاى سنل " 

  ."لاجن  تعزى كورونا شائعات

 مت إذ الفروق،ولاتحقت من صحة ييه الفر ية مت ا تخداة ا تلار )ت( لاكشف عن داللة 

 النتائج وكانت اإلناث، وف ة اليكور، ف ة ويما الف تني ملتو ا( ت)قيمة ا تخراج

 :كالتال 

  عاى العينة تجاواتا    الفروق لداللة( ت) ا تلار (11جدو  )

  اجلن  وا تفف الدرا ة حماور

 العدد اجلن  ا ور
املتو ا 

 احلساو 

اال راف 

 املعيارُ

مستوى 

 الداللة
 التعايت

 الرمسيني املتحدثني إدراك مدى

 املفهوة ايث من لاشائعات

 .واملخاير وا يداف

  0.584 4.50 23 ذكر

  ري دالة 0.505
 0.354 3.75 2 سن ى

 مع الرمسيني املتحدثني تعامل مدى

 اإللكرتونية الشائعات

  0.682 4.35 23 ذكر

0.912 
  ري دالة

 0.707 4.00 2 سن ى

 مواجهة   الرمسية اجلهات دور

 .اإللكرتونية الشائعات

  0.782 4.26 23 ذكر

0.075 
 دالة ري 

 0.000 4.00 2 سن ى
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الداللة   ن قييف، اور الدرا ة ،  إاصائيةيتاح عدة وجود داللة ( 11دو  )من اجل

، و يع ييه القييف  سكرب  (0.075) ،(0.912)، (0.505)عاى الرتتي   اور ال فث ي لامح

عينة سفراد جاوات جود فروق ذات داللة إاصائية وني إيشري إىل عدة ووييا ،  (0.05)من 

املصاالة لفريوس ة اشائعات اإللكرتونيإدراكهيف لمدى  عن ،ملتغري اجلن  تعزى،الدرا ة

، وعن دورييف   مواجهة تا  الشائعات، واملخايرف ملفهوة وا يدااكورونا من ايث 

إجاوات سفراد العينة او   تعزى ملتغري اجلن  وني إاصائية داللة ذات فروق كيل  ال توجد

 املصاالة لوواأ كورونا. شائعاتالالرمسية   مواجهة  اجلهات دور

 

 :عمرالدرا ة وا تفف ال الفروق   حماور )ب(

 عاى العينة سفراد إجاوات وني إاصائية داللة ذات فروق توجد ال"  سنل عاى الفر ية تنص

 . "عمرلا تعزى كورونا شائعات

 إذولاتحقت من صحة ييه الفر ية مت ا تخداة ا تلار )ت( لاكشف عن داللة الفروق ، 

العمر  وف ة ،(  نة40ر القل من )العم ف ة ويما الف تني ملتو ا( ت)قيمة ا تخراج مت

 :كالتال  النتائج وكانت ،(  نة40االكرب من )

 وا تفف الدرا ة حماور عاى العينة ا تجاوات   الفروق لداللة( ت) ا تلار (12جدو  )

  عمرال

 العدد عمرال ا ور
املتو ا 

 احلساو 

اال راف 

 املعيارُ

مستوى 

 الداللة
 التعايت

 الرمسيني املتحدثني مدى إدراك

 املفهوة ايث من لاشائعات

 .واملخاير وا يداف

  0.642 4.29 14  نة 40سقل من 

 40سكرب من   ري دالة 0.331

  نة
10 4.60 0.516 

 الرمسيني املتحدثني تعامل مدى

 اإللكرتونية الشائعات مع

  0.611 4.22 14  نة 40سقل من 

 40سكرب من   ري دالة 0.819

  نة
10 4.40 0.775 

 مواجهة   الرمسية اجلهات دور

 .اإللكرتونية الشائعات

  0.820 4.04 14  نة 40سقل من 

 40سكرب من  دالة ري  0.599

  نة
10 4.45 

0.599 
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الداللة  ،  ن قييفاور الدرا ة إاصائية ، يتاح عدة وجود داللة ( 12دو  )من اجل

، و يع ييه القييف  سكرب  (0.599) ،(0.819)، (0.331)عاى الرتتي   لامحاور ال فث ي 

 عينة سفراد إجاوات وني إاصائية داللة ذات فروق وجود عدة إىل يشري وييا،  (0.05)من 

 لفريوس املصاالة اإللكرتونية لاشائعات إدراكهيف مدى عن ،عمرال ملتغري الدرا ة،تعزى

 الشائعات، تا  مواجهة   دورييف وعن واملخاير، وا يداف املفهوة ايث من كورونا

 او  العينة سفراد إجاوات وني عمرال ملتغري تعزى إاصائية داللة ذات فروق توجد ال كيل 

 .كورونا لوواأ املصاالة الشائعات مواجهة   الرمسية اجلهات دور

 

   (One Way ANOVA)ا اادُ  التلاين ا تلار قايل ثانياأ:

 إجاوات وني اصائيةاإل داللةال ذاتفروق الدرا ة    ا اادُ التلاين قايل ا تخداة مت

، و نوات اخلربة وجهة وال  تعزى ملتغري املميل العام  كورونا شائعات عاى العينة سفراد

 :وذل  وو ع فرا العدة، العمل

 كورونا شائعات عاى العينة سفراد إجاوات وني إاصائية داللة ذاتال توجد فروق  (:0)ف

 :سماة الفرا اللديل ،اخلربة وجهة العمل و نوات العام ،مميل ال تعزى

 كورونا شائعات عاى العينة سفراد إجاوات وني إاصائية داللة ذات د فروقووج (:1)ف 

  .العمل وجهة اخلربة و نوات العام ، املميل ملتغري تعزى

 النتائج كالتال : وكانت

 )س( الفروق   حماور الدرا ة وا تفف املميل العام :

 عاى العينة سفراد إجاوات وني إاصائية داللة ذات فروق توجد ال"  سنل عاى الفر ية تنص

 . "مميل العام لا تعزى كورونا شائعات

 ذات الفروق درا ة   ا اادُ التلاين قايل ا تخداة متولاتحقت من صحة ييه الفر ية 

 املميل ملتغري تعزى وال  كورونا شائعات عاى العينة سفراد إجاوات وني اإلاصائية الداللة

 :كالتال  النتائج وكانت العام ،
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الشائعات اإللكرتونية عن فريوس كورونا وتعامل اجلهات احلكومية السعودية معها من 
 وجهة نظر املتحدثني الرمسيني 

 

 كورونا شائعات عاى العينة سفراد إجاوات   لافروق ا اادُ التلاين قايل (13) جدو 

 ام الع املميل ملتغري تعزى

 مصدر التلاين ا ور
جمموع 

 املروعات

درجة 

 احلرية

متو ا 

 املروعات

مستوى 

 الداللة
 التعايت

 الرمسيني املتحدثني مدى إدراك

 املفهوة ايث من لاشائعات

 .واملخاير وا يداف

  0.195 3 0.584 وني اجملموعات

  ري دالة 0.682
 0.385 21 8.076 دا ل اجملموعات

  24 660 .8 اجملموع

 الرمسيني املتحدثني تعامل مدى

 اإللكرتونية الشائعات مع

  0.041 3 0.123 وني اجملموعات

0.970 
  ري دالة

 0.515 21 10.817 ل اجملموعاتدا 

  24 10.940 اجملموع

   الرمسية اجلهات دور

 .اإللكرتونية الشائعات مواجهة

 

  0.512 3 1.535 وني اجملموعات

0.461 
 دالة ري 

 0.573 21 12.025 دا ل اجملموعات

  24 13.560 اجملموع

 

الداللة سكرب من سو  مستوى عند ئيةإاصا داللة ذات فروق وجود إىل عدة سعفه اجلدو  يشري

 0.05 )يساوُ )

 ،(0.970)، (0.682)عاى الرتتي   لامحاور ال فث ي الداللة  قييف  ن ا اور،  يع  

يشري إىل عدة وجود فروق ذات داللة وييا ، (0.05)، و يع ييه القييف  سكرب من  (0.461)

إدراكهيف مدى  عن ،ري املميل العام ملتغ تعزىإاصائية وني إجاوات سفراد عينة الدرا ة،

، واملخايرف ملفهوة وا يدااكورونا من ايث املصاالة لفريوس اشائعات اإللكرتونية ل

تعزى  إاصائية داللة ذات فروق وعن دورييف   مواجهة تا  الشائعات، كيل  ال توجد

مواجهة  الرمسية   اجلهات إجاوات سفراد العينة او  دور ملتغري املميل العام  وني

 املصاالة لوواأ كورونا. شائعاتال

 

 )ب( الفروق   حماور الدرا ة وا تفف  نوات اخلربة:

 عاى العينة سفراد إجاوات وني إاصائية داللة ذات فروق توجد ال"  سنل عاى الفر ية تنص

 . "سنوات اخلربةل تعزى كورونا شائعات
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 ذات الفروق درا ة   ا اادُ ينالتلا قايل ا تخداة متولاتحقت من صحة ييه الفر ية 

 نوات  ملتغري تعزى وال  كورونا شائعات عاى العينة سفراد إجاوات وني اإلاصائية الداللة

 :كالتال  النتائج وكانت ،اخلربة

 كورونا شائعات عاى العينة سفراد إجاوات   لافروق ا اادُ التلاين قايل (14) جدو 

  نوات اخلربة ملتغري تعزى

 مصدر التلاين ورا 
جمموع 

 املروعات

درجة 

 احلرية

متو ا 

 املروعات

مستوى 

 الداللة
 التعايت

 الرمسيني املتحدثني مدى إدراك

 املفهوة ايث من لاشائعات

 .واملخاير وا يداف

  0.349 3 1.470 وني اجملموعات

0.429 
  ري دالة

 0.363 21 7.613 دا ل اجملموعات

  24 8.660 اجملموع

 الرمسيني املتحدثني تعامل مدى

 اإللكرتونية الشائعات مع

  0.538 3 1.613 وني اجملموعات

0.330 
  ري دالة

 0.444 21 9.327 دا ل اجملموعات

  24 10.940 اجملموع

   الرمسية اجلهات دور

 .اإللكرتونية الشائعات مواجهة

 

  0.443 3 1.329 وني اجملموعات

0.529 
 دالة ري 

 0.582 21 12.231 موعاتدا ل اجمل

  24 13.560 اجملموع

الداللة سكرب من سو  مستوى عند إاصائية داللة ذات فروق وجودعدة  إىل سعفه اجلدو  يشري

 0.05 )يساوُ )

 ،(0.330)، (0.429)عاى الرتتي   لامحاور ال فث ي الداللة  قييف  ن ا اور،  يع  

يشري إىل عدة وجود فروق ذات داللة وييا ، (0.05)من  ، و يع ييه القييف  سكرب (0.529)

إدراكهيف مدى  عن ،ملتغري  نوات اخلربة تعزىإاصائية وني إجاوات سفراد عينة الدرا ة،

، واملخايرف ملفهوة وا يدااكورونا من ايث املصاالة لفريوس اشائعات اإللكرتونية ل

تعزى  إاصائية داللة ذات وقفر وعن دورييف   مواجهة تا  الشائعات، كيل  ال توجد

الرمسية   مواجهة  اجلهات إجاوات سفراد العينة او  دور ملتغري  نوات اخلربة وني

 املصاالة لوواأ كورونا. شائعاتال

 )ج( الفروق   حماور الدرا ة وا تفف جهة العمل: 

 عاى ينةالع سفراد إجاوات وني إاصائية داللة ذات فروق توجد ال"  سنل عاى الفر ية تنص

 . "لنوع جهة العمل تعزى كورونا شائعات
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الشائعات اإللكرتونية عن فريوس كورونا وتعامل اجلهات احلكومية السعودية معها من 
 وجهة نظر املتحدثني الرمسيني 

 

 ذات الفروق درا ة   ا اادُ التلاين قايل ا تخداة متولاتحقت من صحة ييه الفر ية 

جهة  ملتغري تعزى وال  كورونا شائعات عاى العينة سفراد إجاوات وني اإلاصائية الداللة

 :كالتال  النتائج وكانت ،العمل

 كورونا شائعات عاى العينة سفراد إجاوات   لافروق ا اادُ تلاينال قايل (15) جدو 

 جهة العمل ملتغري تعزى

 مصدر التلاين ا ور
جمموع 

 املروعات

درجة 

 احلرية

متو ا 

 املروعات

مستوى 

 الداللة
 التعايت

 الرمسيني املتحدثني مدى إدراك

 املفهوة ايث من لاشائعات

 .واملخاير وا يداف

  0.587 2 1.175 وني اجملموعات

0.201 
  ري دالة

 0.340 22 7.485 دا ل اجملموعات

  24 8.660 اجملموع

 الرمسيني املتحدثني تعامل مدى

 اإللكرتونية الشائعات مع

  0.753 2 1.506 وني اجملموعات

0.196 
  ري دالة

 0.429 22 9.434 دا ل اجملموعات

  24 10.940 اجملموع

   الرمسية اجلهات دور

 .اإللكرتونية الشائعات مواجهة

 

  0.797 2 1.593 وني اجملموعات

0.253 
 دالة ري 

 0.544 22 11.967 دا ل اجملموعات

  24 13.560 اجملموع

الداللة سكرب من سو  مستوى عند إاصائية داللة ذات فروق إىل عدة وجود سعفه اجلدو  يشري

 0.05 )يساوُ )

 ،(0.196)، (0.201)عاى الرتتي   لامحاور ال فث ي الداللة  قييف  ن ا اور،  يع  

يشري إىل عدة وجود فروق ذات داللة وييا ،(0.05)، و يع ييه القييف  سكرب من  (0.253)

إدراكهيف مدى  ملتغري جهة العمل، عن تعزىإاصائية وني إجاوات سفراد عينة الدرا ة،

، واملخايرف ملفهوة وا يداامن ايث كورونا املصاالة لفريوس اشائعات اإللكرتونية ل

تعزى ، إاصائية داللة ذات فروق وعن دورييف   مواجهة تا  الشائعات، كيل  ال توجد

 شائعاتالالرمسية   مواجهة  اجلهات إجاوات سفراد العينة او  دور وني جهة العمل ملتغري 

 املصاالة لوواأ كورونا.
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اإللكرتونية  املتحدثني الرمسيني لاشائعات إدراكارتلاط وني  يوجد :ةال اني يةالفر 

، ومدى تعاماهيف معها من ايث املفهوة وا يداف واملخايراملصاالة لفريوس كورونا 

 .الشائعاتتا  ُ قامت ول اجلهات الرمسية   مواجهة ليالدور او

لقياس العفقة وني تعيني معامل وري ون لفرتلاط، مت  يةالفر  هاتحقت من صحة ييول

 واجلدو  التال  يو ح النتائج ال  مت احلصو  عايها: ر الدرا ة ال فث.اوحم

 الدرا ة ال فثيو ح قييف معامل وري ون لفرتلاط وني حماور ( 16جدو  )

 اجلهددددددددددددددددددات دور

   الرمسيددددددددددددددددددددة

 الشددائعات مواجهددة

 .اإللكرتونية

 

 تعامددددددددددل مدددددددددددى

 املتحدددددددددددددددددددددددددثني

 مددددددددع الددددددددرمسيني

 الشددددددددددددددددددددددددائعات

 .اإللكرتونية

 

دثني مدددى إدراك املتحدد 

الدددددرمسيني لاشدددددائعات 

مددددددن ايددددددث املفهددددددوة  

 وا يداف واملخاير.

 القييف اإلاصائية ا ور

مدددى إدراك املتحدددثني   1 0.383 *0.402

الدددددرمسيني لاشدددددائعات 

مددددددن ايددددددث املفهددددددوة  

 وا يداف واملخاير.

 معامل ارتلاط وري ون

 مستوى املعنوية  0.590 0.046

25 25 25 
 العدد

 املتحدددثني امددلتع مدددى 0.383 1 0.212

 مدددددددددددددع الدددددددددددددرمسيني

 الشددددددددددددددددددددددددددددددددددائعات

 .اإللكرتونية

 معامل ارتلاط وري ون

 مستوى املعنوية 0.059  0.309

 العدد 25 25 25

 الرمسيدددة اجلهدددات دور *0.402 0.212 1

 الشدددائعات مواجهدددة  

 .اإللكرتونية

 

 معامل ارتلاط وري ون

 مستوى املعنوية 0.046 0.309 

 العدد 25 25 25

 .0.05رتلاط ذو داللة معنوية عند مستوى * اال

وذات داللة  عفقات يرديلوني حماور الدرا ة  يفاظ من اجلدو  الساوت سن العفقات

 ايث من لاشائعات الرمسيني املتحدثنيإدراك  ونيرتلاط االوتو ح مدى عفقة  ،إاصائية

 اإللكرتونية اتالشائع مواجهة   الرمسية اجلهات دورو واملخاير وا يداف املفهوة

 إدراك مدى)ا ورين  ُ سنس، 0.046< 0.05) عند مستوى داللة )املصاالة لفريوس كورونا 

 اجلهات دور)، ( واملخاير وا يداف املفهوة ايث من لاشائعات الرمسيني املتحدثني
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الشائعات اإللكرتونية عن فريوس كورونا وتعامل اجلهات احلكومية السعودية معها من 
 وجهة نظر املتحدثني الرمسيني 

 

 (.  (0.402وا  عامل ارتلاطمب، ا ك ر ارتلاياأ (اإللكرتونية الشائعات مواجهة   الرمسية

خلطورة املتحدثني الرمسيني  وفهيف إدراك وييا يد  عاى صحة الفرا ووجود ارتلاط وني

اجلهات ول  اليُ قامتاإللكرتونية املصاالة لفريوس كورونا والدور اإلقاو   لشائعاتا

 نف  تا  الشائعات والتقايل من  طريا عاى سفراد اجملتمع.   ال  ينتمون إليها  الرمسية

 
 :والتوصياتلدراسة ا نتائج مناقشة

 مشكاة مت ل وال  يراها، مت ال  ا   اة عن الدرا ة كإجاوة نتائجاللند  ييا يعرا

 التوصل مت ايث ،را ةالد سداة وو اية الفزمة املعاومات  ع عماية متت سن وعد درا ةال

 اعرفيما يا  و التوصيات، من عدداأ اللااث قدة  وئها عاى وال  النتائج من عدد إىل

 :نتائج منرا ةالد ييه عنل س فرت امل

 :النتائج-س

املتحدثني الرمسيني )سفراد عينة الدرا ة(، لديهيف دراية كلرية  نتائج الدرا ة سن وينت-1

 وا يداف املفهوة ايث منملفهوة الشائعات اإللكرتونية املصاالة لوواأ كورونا، 

 هعتربما ي ييا ووالتال  .مرتفعة درجة وي ( 4.44) هلا احلساو  املتو ا واملخاير ووا 

من  ف   وسيدافها وس طاريااإللكرتونية  الشائعاتنتيجة جيدة   حماروة  اللااث

 ات الرمسية ذات العفقة.م سامل وتوجهات سيداف خيدة ، مباوها يعماون ال  املواقع

نظر  ةوجه لاشائعات اإللكرتونية من إاصائياأ دا  تنثري وجودنتائج الدرا ة  وينت-2

الشائعات  مع تعاماهيف درجة  ف  املتحدثني الرمسيني واملماكة العروية السعودية من

. مرتفعة درجةيه وي( 4.32)ا ور يا هل احلساو  املتو ا ووا  املصاالة لفريوس كورونا،

 الت لت سنل ال توجد مواقع رمسية تلث الشائعات املصاالة لوواأ كورونا دونييا يشري إىل و

 م ار ا اداث ملواقع امليدان  التحرك اتى سو لاجهات املختصة الرجوع ودون هاصحت من

 ييه مصداقية عاى صحتها  تمثر عدة من التنكد يتيف وعندما الشائعات ييه وسن الشائعات،

 .االعتلار عني املواقع الرمسية   تاعل ما ويو اللعيد، املدى عاى املواقع

كافية والدور اليُ قامت ول  الرمسيني، لديهيف دراية املتحدثني نتائج الدرا ة سن وينت-3

 ووا   مواجهة الشائعات اإللكرتونية املصاالة لفريوس كورونا، اجلهات الرمسية 

 سنا يشري إىل يي و نسلياأ.  مرتفعة درجةيه وي ،(4.24)ا ور يا هل احلساو  املتو ا
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الدور املطاوب منها   مواجهة اجلهات الرمسية قامت و املتحدثني الرمسيني يعتقدون سن

 لاتوعية االنرتنت عاى رمسية مواقعالشائعات املصاالة لفريوس كورونا من  ف  إنشاأ 

: م ل) تصا  واجملتمعاال و ائل ميعجل املختصة اتاجلهوا تخداة  ،الشائعات ونف  والوواأ

 لنشر (شلكات التواصل االجتماع  عاى اإللكرتونية واحلساوات القصرية الر ائل

ملروج   رادعةال قواننيلا، وكيل  من  ف   ن الشائعات ونف  كورونا وفريوس التوعية

 فريوس عن لشائعاتقياة اجلهات املختصة ونف  اكيل  ، وكورونا فريوس عنالشائعات 

. كورونا فريوس عن الشائعات، وعدة نشر ا  لار ال  تغيُ والربايني والوثائت كورونا

 املواينني ا تفسارات عاى السريع لارد  ا نة  طوط املختصة اتجلهاكما سنشنت 

 وصورة مقنعة. الشائعات ونف  كورونا وفريوس املتعاقة

 لامتغريات تعزىة، ذات داللة إاصائي فروق وجود الدرا ة عدةنتائج  وينت-4

إجاوات سفراد  وني ،(العمل جهة العماية، اخلربة املميل، العمر، اجلن ،) الدميوجرافية

كورونا من ايث املصاالة لفريوس اشائعات اإللكرتونية إدراكهيف لمدى  لعينة عنا

 فروق ، وعن دورييف   مواجهة تا  الشائعات، كيل  ال توجدواملخايرف ملفهوة وا يداا

إجاوات سفراد العينة او  الدور اليُ  تعزى لامتغريات الدميوجرافية وني إاصائية داللة ذات

 املصاالة لوواأ كورونا. شائعاتالية   مواجهة الرمس اجلهات قامت ول

 التوصيات واملقرتاات: -ب

إليها  توصات ال  والنتائج الساوقة، والدرا ات النظرُ اإليار  وأ و  تقدة، ما عاى وناأ

 واالقرتااات اآلتية:  يتقدة اللااث والتوصيات ييه الدرا ة،

املتعاقة  ا  لار نشر   واملو وعية يةواملصداق والدقةزاة االلت ونيمية اللااث يوص -1

 الرمسية. ا  لار معرفة   سيميةالرمسية، ملا هلا من  ملواقع اصة   ا ،وفريوس كورونا

املتعاقة وفريوس  لأل لار رمس  املختصة كمصدرالوزارات  واعتماد اللااث يوص -2

 .ونفيها الشائعات ملناقشة اخلربة سيل إىل والرجوع ،كورونا

 والت لت من صحة الشائعات سو نفيها. الشائعة م ار ا اداث ملواقع امليدان  حركالت-3

 الطرق وفت ومادية وشرية وإمكانات اطا ومعدة منظمة ا رتاتيجية اتلاع-4

 مركز ا تحداث يمهاسوسعودُ، ال اجملتمع   الشائعات العامية ملكافحة وا  الي 

 ها   مهديا.عاي والقااأ كافحتهام هدفو الشائعات وقايل ورصد والا متخصص
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  شلكات  الشائعات يستخدة من كل  ت الرادعة والعقووات القوانني تفعيل-5

 القانونية واجلهات منوط الدور ياثارة اللالاة   اجملتمع، ويإل التواصل االجتماع 

 .والقاائية

 واأ من  الشائعات، ونشر يقوة من كل حما لة عاى العمل وارورة اللااث يوص -6

التواصل االجتماع   نصاتالقائمني عاى نشر الشائعات   م املم سات لردعا فراد سو 

 .السعودُ لامجتمع تهديدا يشكل سصلح واليُ

 مصادر عاى اعتمادييف سيمية تحدثني الرمسيني إدراكامل عاى ونن اللااث وص ي-7

 عاى املوقع ييا مصداقية عاى كلري سثر من لل ملا ،  نشر ا  لار واملواقع الرمسية موثوقة

 .املواينني من لاك ري ورئيسيا اقيقيا راأمصد يكون  يث اللعيد املدى

  شلكات  الرمسية صفحاتها  ف  منواجلهات الرمسية  ةفاالع و ائل قياة-8

 وكيفية الشائعات اطر اجلمايري لتعريف وُالتوع دوريا ون ي التواصل االجتماع 

 .عايها والقااأنها والتحقت م مواجهتها

 .الصاة ذات القطاعات عاىرا ة الد ييه نتائج تعمييف ونيمية اللااث يوص -9
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 ملخـــص
حتليل وتقييم االجتاهات البحثية اليت تناولتها الدراسات املعنية يسعى هذا البحث إىل 

مل   ، بقضية توظيف وسائل التواصلل االجتالاعيف إ إرارة االتصلاالت امليسسلية الرقايلة     

خالل تتبع الدراسات العربية واألجنبية احلديثة اليت ُأجريت إ الفرتة الزمنيلة ملا بل     

أهللم القضللايا اللليت تناولتهللا هللذ  علل  بهللدت تقللديم رحتيللة حتليليللة  2019إىل  2014علاميف  

األروات املنهجيللللة الللليت اعتاللللدت عليهلللا و للللذل  أهللللم   ، املللللداخل الفكريلللة ، الدراسلللات 

اللللد البحللللث علللللى التحليللللل الكيفلللليف ملللل  املسللللتو  الثللللانيف    وتوصللللياتهاع ويعت هللللانتائج

ألحلللد  النقلللديالفحللل أسللللومل املراجعلللة املنتذالللة اللللذي يلللو ر إمكانيلللة   باسلللتمدا  

ع وقلد اتضلم مل     املوضوعات العلاية مبا حيقق إ ارة عللى املسلتوي  املهلا واأل لار يف    

االجتالاعيف إ   اسلتمدا  وسلائل التواصلل   املراجعة الدقيقة للدراسات عينلة التحليلل أ    

مبلا ععلل    اجلاهلور   املنذاات حنلو تعديل نذرة  أر  إىل االتصال امليسسيف الرقايف إرارة

و لذل  رعلم هلذا التوظيلف  فلاعة العالقلات العاملة        ، أ ثر  اعلية إ العالقلة معهلا  

أصلبم املليورو  ضلا  أهلم     واالتصال امليسسيف ومستو  متكل  املاارسل  إ املنذالاتع و   

ع وإ هلذا الصلدر   قدرة امليسسات على التوظيلف الفعلال هلذ  الوسلائل    ل احملدرةالعوامل 

توظيلف وسلائل   باهدت م  تطوير رحت  اسرتاتيجية شاملة ختت   حتتاج امليسسات إىل

ع و للا  املنذالة وتلبيللة توقعلات عاوعلات املصللا    وقللدرتها عللى  التواصلل االجتالاعيف   

م األطلللر الفكريلللة الللليت اعتالللدت عليهلللا  ملللدخل إرارة العالقلللات ونذريلللة احللللوار مللل  أهللل  

الدراسللات إ هللذا ا للالع وجللاع مللنهت املسللم باسللتمدا  صللحيفة االستقصللاع  لل  ثر   

املناهت وأروات مجع البيانات استمدامًا إ رراسة القضية البحثية حملل االهتالا ع وقلد    

ة ملا بل    تباينت التوجهات اليت تبنتها املدارس العلايلة املمتلفلة إ حتليلل هلذ  القضلي     

التوجلل  التقييالليف والللوظيفيف والتكنولللوجيف والتنذيالليفع وتقللد  الدراسللة احلاليللة رحتيللة    

مستقبلية متعدرة األبعار حول رراسات االتصال امليسسيف ووسلائل التواصلل االجتالاعيف    

تشللللال موضللللوعات هللللذ  الدراسللللات ومداخلللللها النذريللللة وتصللللاياها املنهجلللليف ونطللللا     

 تطبيقها جغرا يًا وتنذيايًاع

 كلاات املفتاحية:ال

حتليل املسلتو    –الوسائط الرقاية  –وسائل التواصل االجتااعيف  –االتصال امليسسيف 

 العالقات العامة –الثانيف
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 :ملقدمة  أ اًل:

أتاح تطور تكنولوجيا االتصال الرقمي فرص عديدة لنمو االتصاالت املؤسسية من خالل 

جمموعات املصاحل  استثمار اإلمكانات التكنولوجية للوسائط الرقمية يف إدارة عالقات

، حيث أصبحت اإلنرتنت نقطة التواصل األولية بني املنظمات 1وبناء مسعة املنظمات

. ولذلك ازداد حرص املنظمة على إدارة املعلومات وتنمية التفاعل مع اجلمهور 2ومجاهريها

باستخدام هذه الوسائط. وقد أصبح هذا النشاط واحدًا من املهام الضرورية ملسئولي 

 . 3العالقات العامة واالتصال املؤسسي

بأنها " العمليات  Organizational Communicationsوُتعرف االتصاالت املؤسسية 

واملمارسات اليت تتضمن إدارة كل أشكال التواصل والتفاعل بني املؤسسات ومجاهريها 

تنظيمية هذه الداخلية واخلارجية." وقد تدير العالقات العامة أو غريها من الوظائف ال

 .(4)االتصاالت مبا خيدم أهداف املؤسسات ومصاحل مجاهريها

وتشري وسائل التواصل االجتماعي إىل "جمموعة املنصات الرقمية القائمة على تكنولوجيا 

مبا يسمح ملستخدميها بصياغة وتبادل  Web 2.0اجليل الثاني من املواقع اإللكرتونية 

وقد أدى انتشار هذه الوسائل إىل تغيري التوجه امُلستخدم . (5)املضمون االتصالي اخلاص بهم"

حيث ، يف إدارات العالقات العامة واالتصال املؤسسي لبناء العالقة مع مجاهري املنظمات

حتولت حنو القيام بدور تيسري االتصال ثنائي االجتاه وإتاحة الفرصة للتفاعل املباشر بني 

 (6)ل.املنظمة وأفراد اجلمهور عرب هذه الوسائ

كما أحدثت وسائل التواصل االجتماعي تغيريات واضحة يف طبيعة العالقات القائمة بني 

حيث ساعدت اجلمهور على القيام بدور نشط يف عمليات إدارة ، املنظمات ومجاهريها

وبالتالي أصبحت ، مسعة املنظمات واملشاركة يف حتديد فرص جناح أو فشل املنظمة

باملدركات اليت يكونها اجلمهور عن أدائها وقيادتها وثقافتها مكانة املنظمة مرتبطة 

 . (7)التنظيمية ومنتجاتها

 Digital Organizational Communicationومن هنا ظهر مفهوم االتصال املؤسسي الرقمي 

الذي يعرب عن "إدارة الروابط والتفاعالت بني املؤسسة ومجاهريها باالعتماد على التطبيقات 

شبكات ، ليت توفرها تكنولوجيا اإلنرتنت مبا تشتمل عليه من مواقع إلكرتونيةوالوسائل ا
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خدمات إرسال وتبادل النصوص والصور والرسوم ، تطبيقات هواتف ذكية، تواصل اجتماعي

 ." (8)وامللفات الصوتية واملرئية

ليعرب عن  Digital Relationshipsكذلك بدأ استخدام مصطلح العالقات الرقمية 

"تلك التفاعالت الناشئة عن االتصال املستمر واملنتظم بني املنظمة وأعضاء جمموعات 

املصاحل عرب الوسائط الرقمية واليت تشارك يف بنائها وإدارتها كل األطراف املعنية بهذه 

  (9)العالقات".

كبريًا على وسائل التواصل االجتماعي حتديًا  Influencersويشكل منو دور املؤثرين 

الذين حتتاج ، فهم مبثابة اإلصدار اجلديد من قادة الرأي، أمام ممارسي االتصال املؤسسي

 . (10)املنظمة إىل تنمية التواصل اإلجيابي معهم مبا خيدم مسعتها ومكانتها

وعلى مستوى عمليات االتصال الداخلي ميكن هلذه الوسائل توفري فرص مشاركة 

فإذا كان ، وسهولة مع العاملني واالستماع إىل مطالبهم أيضًاالرسائل واملعلومات بسرعة 

التفاعل املواجهي هو أكثر األمناط االتصالية مالئمة إلدارة العالقات الداخلية فإن هذه 

الوسائل حتاكي هذا النمط بإمكاناتها التفاعلية واعتمادها على تنمية العالقات 

 . (11)الشخصية القائمة على املصداقية

ممارسو االتصال املؤسسي حتديات كبرية يف اإلدارة الفعالة لألزمات عرب وسائل ويواجه 

نظرًا لتعدد املنصات اليت ترد منها الرسائل السلبية عن املنظمة أثناء ، التواصل االجتماعي

. كما توفر هذه الوسائل فرص (12)األزمة وسرعة انتشار هذه الرسائل بني أفراد اجلمهور

بل وتقديم آرائهم حوهلا مع اآلخرين وليس مع ، ور يف األزماتمشاركة خربات اجلمه

 . (13)املنظمة وحدها

 
 الدراسة وأهميتها مشكلةثانيًا: 

، منو استخدام وسائل التواصل االجتماعي على املستويني املؤسسي واجلماهريي ضوء يف

منطلق كيفية وخباصة من ، شهدت السنوات األخرية اهتمامًا حبثيًا واضحًا بهذه الوسائل

توظيفها يف عمليات إدارة االتصاالت املؤسسية الرقمية مبا تشتمل عليه من أدوار ووظائف 

 وما يرتبط بها من مسئوليات وحتديات خمتلفة. ، متارسها املنظمات
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 الرقمية االتصاالت املؤسسية إدارة توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف

 الدراسة احلالية كالتالي: مشكلةوعليه ميكن حتديد 

توظيف وسائل التواصل ب املعنية للدراسات البحثية االجتاهات وتقييم وحتليل "رصد

نظرًا لندرة الدراسات اهلادفة إىل  االجتماعي يف إدارة االتصاالت املؤسسية الرقمية،

العربية  الدراسات تتبع خالل منمراجعة اإلنتاج العلمي يف هذا اجملال البحثي، وذلك 

 حتليلية رؤية تقديم بهدف 2019 إىل 2014 عامي بني ما الفرتة يف ُأجريت واألجنبية اليت

 الرئيسية القضايا أهم عن بالكشف وذلك، الدراسة جمال يف البحثية للتوجهات متعمقة

 اإلجراءات، والنماذج العلمية الفكرية املداخل، الدراسات هذه تناولتها اليت والفرعية

حبيث ، إليها توصلت اليت النتائج والتوصيات أهم وكذلك عليها اعتمدت اليت املنهجية

رؤية مستقبلية شاملة حول حبوث إدارة االتصال املؤسسي الرقمي عرب وسائل ميكن تقديم 

 التواصل االجتماعي"

وجتدر اإلشارة إىل أهمية هذا النوع من الدراسات اهلادفة إىل التحليل املتعمق لتوجهات 

ذلك أنها تساعد ، ونتائج الدراسات املعنية بأحد القضايا ذات االهتمام البحثي املكثف

 يف التعرف على أهم ما توصل إليه النشاط البحثي حوهلا وأهم مداخله النظرية الباحثني

وأدواته املنهجية. كما أنها على مستوى املمارسة ميكنها تقديم إرشادات تساعد املنظمات 

هذا باإلضافة إىل ندرة اهتمام البحوث ، يف األداء الفعال لربامج االتصاالت املؤسسية

ء حتليل من املستوى الثاني لإلنتاج العلمي املنشور حول توظيف وسائل العربية احلديثة بإجرا

 التواصل االجتماعي يف إدارة االتصاالت املؤسسية الرقمية.

 
 ثالثًا: أهداف الدراسة  

الدراسة وأهميتها ميكن صياغة األهداف اليت تسعى إىل  مشكلةانطالقًا من حتديد 

 حتقيقها على النحو التالي:

البحثية حول إدارة االتصاالت املؤسسية الرقمية باستخدام وسائل  رصد التوجهات (1)

 التواصل االجتماعي.

التعرف على املداخل الفكرية والنماذج العلمية اليت انطلقت منها الدراسات املعنية  (2)

بهذا اجملال.
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حتديد املناهج البحثية وأدوات مجع البيانات وجمتمعات البحث والعينات اليت  (3)

ذه الدراسات.اعتمدت عليها ه

حتليل نتائج وتوصيات دراسات توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف االتصال املؤسسي  (4)

الرقمي.

 طرح رؤية مستقبلية لبحوث االتصال املؤسسي الرقمي عرب وسائل التواصل االجتماعي.   (5)

 
 رابعًا: تساؤالت الدراسة

البحثية وأهميتها واألهداف اليت تسعى إليها الدراسة احلالية  املشكلةمن خالل استعراض 

 ميكن حتديد أهم تساؤالت الدراسة على النحو التالي:

( ما التوجهات البحثية الشائعة يف دراسات إدارة االتصال املؤسسي الرقمي عرب وسائل 1)

 التواصل االجتماعي؟

 اجملال؟هذا الدراسات املعنية ب( ما النظريات العلمية اليت اعتمدت عليها 2)

 القضية؟ ههذ( ما أكثر املناهج البحثية وأدوات مجع البيانات شيوعًا يف دراسة 3)

إدارة االتصال املؤسسي الرقمي عرب وسائل التواصل ( ما نتائج وتوصيات دراسات 4)

 االجتماعي؟

ماعي يف إدارة االتصال ما أبعاد الرؤية املستقبلية لدراسات توظيف وسائل التواصل االجت 

 املؤسسي الرقمي؟

 
 خامسًا: نوع الدراسة ومنهجها

وهو أسلوب Meta-Analysisتنتمي الدراسة احلالية إىل دراسات حتليل املستوى الثاني 

منهجي يعتمد على املراجعة املنهجية التحليلية املنظمة للبحوث العلمية املنشورة حول موضوع 

متكن الباحث من رصد ما اتفقت أو اختلفت عليه هذه وذلك للخروج مبؤشرات ، حمدد

كما توفر إطارًا تقييميًا حول املناهج واألدوات واألطر املعرفية اليت ، البحوث من نتائج

وقد اعتمدت الدراسة احلالية على حتليل املستوى الثاني  (14)استخدمتها هذه الدراسات.

حتليل الدراسات املعنية بقضية إدارة  يف Qualitative Meta-Analysis (15)الكيفي
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 الرقمية االتصاالت املؤسسية إدارة توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف

وذلك من حيث بيان السنوات اليت ، االتصال املؤسسي الرقمي عرب وسائل التواصل االجتماعي

، أهم القضايا الرئيسية والفرعية اليت تناولتها، شهدت اهتمامًا حبثيًا ملحوظًا بقضية الدراسة

املدخل الفكري / النموذج العلمي ، فيهااألقاليم اجلغرافية اليت مت تطبيق الدراسة حتديد 

توجهات البحوث ، أهم النتائج والتوصيات، اإلطار املنهجي الذي اعتمدت عليه، للدراسة

إضافــة معرفيــة نوعيــة  تقديم فرصة للباحثيــن يتيح هذا النوع من التحليلو .املستقبلية

خمتلــف  مراجعةاملــة قائمــة علــى ملــا ينطــوي عليــه مــن رؤيــة متك، العلمــي للرتاكم

 . (16)حول أحد القضايا حمل االهتمامالعلمــي  الرتاث يفت البحثيــة الــواردة االــرؤى والتيــار

يوفر الذي  Systematic Reviewأسلوب املراجعة املنتظمة واستخدمت الدراسة احلالية 

مبا ، جانب التقييم النقدي هلاإىل إمكانية الوصف الدقيق ألحد املوضوعات العلمية 

يساعد يف التوصل إىل استنتاجات علمية حول ما هو معروف ضمن أبعاد القضية أو 

 . (17)اجلوانب غري املعروفة اليت حتتاج إىل مزيد من اجلهد العلمي

 سادسًا: مجتمع الدراسة والعينة
ومقارنة وتقييم الدراسات يتيح أسلوب املراجعة املنتظمة للباحثني القدرة على فحص وحتليل 

املرتبطة مبجال أو موضوع حبثي معني يتم مجعها من دوريات علمية متنوعة وقواعد بيانات 

وتوضح الباحثة فيما يلي . (18)مبا حيد من تأثري حتيز الباحث يف اختيار العينة التحليلية، متعددة

 اإلجراءات اليت اتبعتها يف اختيار عينة الدراسات موضع التحليل:

مبا يتفق مع اهلدف  2019إىل  2014( حتديد اإلطار الزمين للدراسة يف الفرتة من عام 1)

األساسي للتحليل وهو التعرف على أحدث االجتاهات البحثية يف جمال استخدام وسائل 

ومبا يتماشى أيضًا مع ما شهدته ، التواصل االجتماعي يف إدارة االتصال املؤسسي الرقمي

وعلى الرغم من ظهور هذه  اهتمام حبثي مكثف بقضية الدراسة احلالية.هذه الفرتة من 

الوسائل يف تاريخ أسبق على هذه الفرتة الزمنية إال أن الدراسات املعنية بالتوظيف املؤسسي 

 هلا شهدت نضجًا ومنوًا واضحًا خالل الفرتة احملددة للدراسة.

وريات العلمية املنشورة باللغتني ( البحث يف قواعد البيانات الرقمية املتخصصة والد2)

 العربية واإلجنليزية عن البحوث املعنية بالقضية موضع التحليل.

مع ، ( استخدام جمموعة كبرية من الكلمات املفتاحية باللغتني العربية واإلجنليزية3)

حبيث ميكن الوصول إىل أكرب عدد ممكن ، التعديل فيها واجلمع فيما بينها بعدة طرق
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البحوث. وقد حرصت الباحثة على مراجعة قوائم املصادر اليت استخدمها كل حبث من 

واملشتملة على روابط نشطة ميكن من خالهلا الوصول إىل املراجع األصلية واحتسابها 

ضمن عينة الدراسة احلالية حبسب اتفاق موضوعها مع القضية موضع التحليل ونشرها يف 

راسة.إطار الفرتة الزمنية احملددة للد

( استعراض العناوين والقضايا البحثية للدراسات اليت مت التوصل إليها لتحديد مدى ارتباطها 4)

حتى انتهت الباحثة إىل اختيار العينة النهائية للتحليل واليت تضم الدراسات ، مبوضوع الدراسة

( دراسة وقد بلغ إمجالي حجم عينة الدراسات اخلاضعة للتحليل )، وثيقة الصلة باملوضوع

وتعرض الباحثة يف اجلداول التالية التوصيف ( دراسة أجنبية )، ( دراسة عربيةبواقع )

ي سيتم التعقيب عليه يف التحليل النقدي للدراسات عينة ذالكمي للعينة التحليلية )وال

التحليل(:

 (1جدول رقم )

 حماور االهتمام البحثي للدراسات عينة التحليل

 

 سةحمور اهتمام الدرا

 

الدراسات 

 العربية

الدراسات 

 األجنبية

 اجملموع

 % ك  ك  % ك

 15.3 وظائف وسائل التواصل االجتماعي يف االتصال املؤسسي

اسرتاتيجيات وسائل التواصل االجتماعي يف إدارة االتصال 

 املؤسسي

3.5 

 27.1 إدارة عالقات املؤسسة ووسائل التواصل االجتماعي 

مسئوليتها  ومسعة املنظمات ووسائل التواصل االجتماعي 

 االجتماعية

8.2 

 12.9 إدارة األزمات التنظيميةووسائل التواصل االجتماعي 

 5.9  ةالداخلي تإدارة االتصاالووسائل التواصل االجتماعي 

اجتاهات ممارسي االتصال املؤسسي حنو وسائل التواصل 

 االجتماعي

14.2 

 12.9 دارة االتصال الرقمي عرب التواصل االجتماعيإلتقييم اجلمهور 

 100  اجملموع
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 الرقمية االتصاالت املؤسسية إدارة توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف

 

 (جدول رقم )

عدد البحوث املنشورة يف كل سنة خالل اإلطار الزمين للتحليل 

 

 سنة النشر

 اجملموع الدراسات األجنبية الدراسات العربية

 % ك  ك  % ك

 

 

 

  

  

  

 100  اجملموع

 

 (جدول رقم )

إجراء الدراسات جبهد فردي أو مجاعي

 اجملموع الدراسات األجنبية الدراسات العربية فردية أو مجاعية إجراء الدراسة

 % ك  ك % ك

 دراسات أجريت جبهود فردية

 دراسات أجريت جبهود مجاعية

 100  اجملموع

 

سابعًا: نتائج تحليل املستوى الثاني لدراسات توظيف وسائل التواصلل االتتملا ي  لي    
 إدارة االتصاالت املؤسسية الرقمية

بني عامي  ما الحظت الباحثة غزارة اإلنتاج العلمي حول هذا املوضوع خصوصًا يف الفرتة

وقد تعددت ، اليت شهدت تزايد إقبال املنظمات على توظيف هذه الوسائل 2015-2017

اهتمامات هذه الدراسات وقضاياها . ولذلك تعرض الباحثة نتائج التحليل يف مثانية حماور 
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وسيعتمد العرض على ذكر اسم الباحث رئيسية تتضمن جمموعة من االجتاهات الفرعية. 

 بالرتتيب الزمين(. ويتبع ذلك حتليل أهم نتائج البحوث وتوصياتها. وسنة النشر )

املحور األول: الوظائف املتحققة من استخدام وسائل التواصل االتتما ي  ي االتصال 
، (19)(2014)عبــد الباســط أمحــد حممودكل من  املؤسسي. ويضم هذا املحور دراسات

Wright & Hinson(2014)(20)، شيماء عبد  ،(21)(2015)سلوى العوادلي

 ،Maiorescu(2015)(23)،Parveen, Jaafar & Ainin(2015)(24) ،(22)(2015العاطي)

سحر  ،Adjei,  Frempong & Bosompem(2016)(26) ،(25)(2016حسن الصيفي)

 Al-Kandari et. al.(2019)(28) ،Sommerfeldt, Yang & Taylor،( 27)(2018اخلولي)

(2019)(29)، Ngondo(2019)(30 ) وقد حددت هذه الدراسات أهم استخدامات ووظائف هذه

، الشائعات رصد، اجلمهور مع حوار وإدارة ومعلوماتها املنظمة أخبار الوسائل يف تقديم

بناء صورة ، ترويج املنتجات، التحديث السريع للبيانات، اإللكرتونية االستطالعات إجراء

تخدم املنظمات غري اهلادفة للربح هذه الرد على االنتقادات املوجهة إليها. وتس، املنظمة

مع مالحظة تأثري بعض املتغريات مثل منط نشاط املنظمة وإدراك ، زيادة التمويلالوسائل يف 

وختتلف وظائف وسائل التواصل  مسئوليها جلدوى هذه الوسائل على كثافة استخدامها.

مثاًل تستخدم املؤسسة ، االجتماعي باختالف األهداف االسرتاتيجية للمنظمات

Instagram بينما يهدف ، بهدف إبراز هويتها الشخصية واإلنسانيةFacebook  لبناء

فهو مدونة تنظيمية مفتوحة للجمهور. ويوجد  Twitterشبكة عالقات مع املستخدمني أما 

وخباصة فيما يرتبط بتحسني ، تأثري كبري الستخدام هذه الوسائل على األداء التنظيمي

 العمالء وتوفري نفقات اجلهود التسويقية.خدمة 

، وقد أوصت هذه الدراسات بضرورة استخدام حمتوى اتصالي خيتلف باختالف املنصة الرقمية

ذلك أن معظم املؤسسات ليست لديها قواعد حمددة لكيفية استخدام وسائل التواصل 

هذا ، هذه الوسائلاالجتماعي. كذلك جيب االهتمام بتقييم ممارسات االتصال املؤسسي عرب 

إىل جانب أهمية تدريب دارسي ختصصات االتصال املؤسسي يف اجلامعات على عمليات قياس 

مع التأكيد على حاجة املنظمات العربية إىل االستعانة ، وتقييم فاعلية هذه الوسائط الرقمية

بوكاالت متخصصة يف إدارة حسابات التواصل االجتماعي لتحقيق أفضل استفادة ممكنة 

منها.
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 إدارة االتصال املؤسسياسرتاتيجيات وسائل التواصل االتتما ي  ي املحور الثاني: 
تقدمت هذه الدراسات خطوة حنو حتديد االسرتاتيجيات املستخدمة يف ممارسة االتصال 

 ,Zerfassa & Schramm(2014)(31)، Charest ومنها دراسات، املؤسسي الرقمي

Bouffard & Zajmovic(2016)(32) ،Allaguia & Breslow(2016)(33) ،  وكانت

أهم االسرتاتيجيات اليت توظفها املؤسسات عرب هذه الوسائل رواية القصص وطرح أسئلة مفتوحة 

على املستخدمني مبا يشجعهم على االندماج ومشاركة آرائهم. وكان منها أيضًا الغرف 

ة أو ُكتب عنها مبنصات رقمية اإلخبارية اليت تعمل على جتميع كل احملتوى الذي قدمته املنظم

خمتلفة يف مكان واحد فقط. وميثل الصحفيون واملدونون أهم جمموعات املصاحل اليت 

تستهدفها هذه الغرف اإلخبارية. وكانت أكثر االسرتاتيجيات فاعلية دمج األشخاص املؤثرين 

ير مزيد من يف احلوار حول قضايا املنظمة وأعماهلا. وقد أوصت هذه الدراسات بأهمية تطو

 االسرتاتيجيات احلديثة واملبتكرة لتنمية التفاعل مع مجاهري املنظمات عرب هذه الوسائل.

 
  الرقمية عالقاتالاستخدام وسائل التواصل االتتما ي  ي إدارة املحور الثالث: 

وقد هدفت بعض  اجته عدد كبري من الدراسات إىل حتليل هذا الدور من عدة زوايا فرعية.

إىل تقييم صالحية احملتوى امُلقدم على صفحات التواصل االجتماعي لبناء عالقات الدراسات 

 Sung & Kim(2014)(34 )،Saxton & Waters(2014)ومنها دراسات ، مع مجهور املنظمة

(35)، Kim & Yang(2017)(36)، Brubaker & Wilson(2018)
وقد اتضح أن الرسائل ، (37)

، تدعم املدركات اإلجيابية للجمهور حنو املنظمةاملقدمة عرب هذه الوسائل ميكنها أن 

ولكن هذا ال يتحقق إال يف حالة متيز هذه الرسائل بالتفاعلية. وعلى الرغم من املزايا اليت 

توفرها وسائل التواصل االجتماعي إال أن معظم املنظمات مل تستطع حتقيق االستفادة 

 الكاملة من إمكاناتها يف دعم عالقات اجلمهور.

 & Menدراساتومنها ، ا سعت دراسات أخرى إىل قياس جودة العالقات الرقميةبينم

Tsai(2015)(38) ،Kent & Theunissen (2016)(39)، Kent, Sommerfeldt & 

Saffer(2016)(40)، Maben & Gearhart(2018)(41)، Qin & Men(2019)(42)، 

Namisango & Kang(2019)(43)  وجود ارتباط واضح وقد اتفقت نتائج هذه الدراسات على

بني التفاعل الذي تديره املنظمة عرب وسائل التواصل االجتماعي وبني منط وقوة العالقات 
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باجلماهري. وجيب أن تتميز عمليات التفاعل احلواري اهلادفة إىل بناء الثقة وااللتزام بني 

ذات توجه حبيث تتوافر فرص بناء عالقات مشرتكة ، املنظمة ومجهورها بالشفافية واملرونة

تلتزم حبماية مصاحل واهتمامات الطرفني. ويتأثر مجهور املنظمة باحملتوى السليب اجتماعي

مبا يضر جبودة العالقات مع املنظمة. وقد أيدت هذه ، الذي يقدمه اآلخرون عرب هذه الوسائل

الدراسات فاعلية مدخل بناء التواصل الشخصي من منطلق التأثري الواضح لطبيعة الشخصية 

امُلعلنة للمؤسسة على أبعاد جودة العالقات القائمة بني الطرفني. وقد كان من أهم التوصيات 

يف هذا الصدد ضرورة إدارة املعلومات السلبية عن املنظمة عرب هذه الوسائل للحد من 

تأثرياتها املتوقعة. كما حتتاج املنظمات أيضًا إىل االستماع لتساؤالت وتعليقات اجلمهور 

بداًل من حماولة السيطرة ، ثمر تدفق املعلومات وتنمي التفاعالت عرب هذه الوسائلحبيث تست

 على هذا التدفق أو حماصرته.

يف حني حددت دراسات أخرى النموذج االتصالي امُلتبع يف إدارة عالقات اجلمهور عرب هذه 

 ,Cho, Schweickart & Haase(2014)(44)، Mambadjaسات امثل در، الوسائل

Conradie& Van der Waldt(2015)(45)، Sáez-Martín et. al. (2015)(46)، 

Tas ̧kıran(2016) (47)، Haro-de-Rosario et. al. (2017)(48)، (Macnamara et al., 

(2018(49)،Gálvez-Rodríguez et. al.(2018) (50) ،Ngai,  Einwiller & Singh 

الشائع هو منوذج االتصال أحادي االجتاه وقد اتفقت نتائجها على أن النموذج  (51)(2019)

اهلادف إىل تقديم رسائل معلوماتية دون حتقيق االستفادة من اإلمكانات احلوارية هلذه 

وذلك من خالل تلبية االحتياجات ، الوسائل يف إدارة العالقات التفاعلية مع اجلمهور

يشجع اجلمهور على معاودة بينما كان االهتمام أقل باحملتوى الذي ، املعرفية واملعلوماتية

استخدام حساب املنظمة أو توظيف احلوار التفاعلي. يف حني أيدت هذه الدراسات القول 

بأن النموذج املتناسق ذي االجتاهني هو األفضل يف إدارة االتصاالت املؤسسية عرب حسابات 

التواصل االجتماعي. وقد أوصت هذه الدراسات بضرورة االهتمام بالفحص الدقيق 

األمر ، ملدركات وتوقعات اجلمهور لتحديد نوعية احملتوى املناسب على حساباتها الرقمية

الذي حيتاج رؤية شاملة طويلة املدى لفهم طبيعة اجلماهري املستخدمة للمنصات الرقمية 

 للمنظمات وتوفري القدرة على تلبية احتياجاتها وحتقيق أهداف املنظمة يف الوقت نفسه.
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ومنها ، سات عالقات املؤسسة الرقمية مع جمموعة مصاحل بعينهاوحللت بعض الدرا

 Lovari & Parisi(2015)(52)، Kaur(2015)(53)، Go & You(2016)(54)، Pettigrew دراسات

& Hutchins(2017)(55)، Sisson(2017)(56)  وكان من أهم نتائجها وضوح النشاط التفاعلي

للمؤسسات اليت يقوم عملها على التجارة اإللكرتونية يف إدارة عالقات العمالء. وقد حدثت 

تغيريات يف طبيعة العالقة بني اإلعالميني وبني ممارسي العالقات العامة يف ظل تأثري الوسائط 

املتبادل يف إجناز املهام عرب هذه الوسائط. يف  الرقمية لتصبح عالقة حوارية قائمة على التعاون

حني اخنفضت مستويات رضا اجملتمع احمللي عن النمط االتصالي امُلستخدم يف صفحات 

بلديات املدن لغياب االسرتاتيجية الشاملة حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف إدارة 

التفاعل مع اجلماعات النشطة من االتصال املؤسسي. كما استطاعت املنظمات البيئية دعم 

خالل محالت رقمية حولت قضاياها من جمرد شأن حملي إىل شأن قومي بل ودولي أيضًا. 

وبني  Facebookكذلك يوجد ارتباط إجيابي بني تفاعل املاحنني مع املنظمة على صفحة 

د صناعة القرار رغبتهم يف املشاركة بأعماهلا نتيجة الثقة بأن مقرتحاتهم تؤخذ يف االعتبار عن

وقد أوصت هذه الدراسات وأن العالقة معهم ال تهدف إىل مجع األموال فقط. ، التنظيمي

بضرورة االهتمام مبقرتحات جمموعات املصاحل وحماولة استخدام االسرتاتيجيات التكاملية يف 

 إدارة العالقة معهم.

املنظمات ودعم مسئوليتها  استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف بناء مسعةاحملور الرابع: 

 االجتماعية

 ،Dijkmans,  Kerkhof  & Beukeboom(2015)(57)احملوروكان من أهم دراسات هذا 

Tao & Wilson(2015)(58)، Bürger (2015) (59) ،(2016مريهان طنطاوي)(60)، زين حممد 

  ،Uzunoğlu, Türkel & Akyar(2017)(62)، Abitbol & Lee (2017)(63) ،(61)(2017الدين)

إىل أن استخدام االتصال أحادي االجتاه ال يصلح إلدارة السمعة عرب وتوصلت هذه الدراسات 

، بل جيب االعتماد على االتصال املتناسق يف بناء الرسائل االتصالية، وسائل رقمية تفاعلية

. واستطاعت املنظمات وخباصة يف ظل العمل ببيئة تنافسية تضم فئات متعددة من اجلماهري

توجيه ، مسعتها بتشجيع اجلمهور على املشاركة يف الفعاليات والربامج اليت تنظمهادعم 

الشكر والعرفان لألفراد أو اجلهات املتعاونة معها. وعلى مستوى املسئولية االجتماعية 

 Facebookميكن دعم برامج املؤسسة بالتفاعل النشط والسريع مع اجلمهور عرب حساب 
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يقات سواء كانت شكر أو شكوى أو مقرتح أو أسئلة يطرحها حبيث ميكن الرد على التعل

على  Twitterاجلمهور. ويوجد تأثري إجيابي للتفاعل مع جمموعات املصاحل عرب حسابات 

ونواياهم السلوكية حنوها. وكانت األساليب احلوارية ، اجتاهاتهم حنو عالمتها التجارية

املتعددة مثل الصور والرسوم والروابط  األكثر تأثريًا هي تبادل ومشاركة ملفات الوسائط

 واستخدام اللغة التفاعلية يف طلب سلوك معني من مستخدمي حسابات املنظمة.، النشطة

 التنظيمية وسائل التواصل االتتما ي  ي إدارة األزمات املحور الخامس: توظيف
الدراسات اليت وكان من ، متثل األزمات إحدى حلقات ممارسة االتصال املؤسسي الرقمي

 & Noguti, Leeالتنظيميةتناولت خماطر وسائل التواصل االجتماعي يف سياق األزمات 

Dwivedi(2016) (64)، Sanderson et. al.(2016)(65)، Luo & Zhai(2017)(66)، Zhao,  

Zhan & Jie(2018)(67) ،Mak & Song (2019)
وأيدت نتائجها قدرة مستخدمي هذه  (68)

الوسائل على صناعة وتغيري احملتوى االتصالي عن األزمات بناء على معلوماتهم عن األزمة 

والذي يتأثر باالجتاهات الوجدانية ، مع اآلخرينوخماطرها من خالل الدخول يف حمادثات 

مع املنظمة بل للمستخدمني حنو املنظمة. كذلك يستطيع املؤثرون تطوير أزمات جديدة 

الرسائل املثرية لتعاطف اجلمهور واملعادية ملوقف وزيادة حدة األزمة من خالل إعادة تأطري 

 . وُيطلق على هذا األسلوب مسمى اتصال األزمة من املستوى الثانياملنظمة أثناء األزمة

Secondary Crisis Communication رعة . وتزداد خطورته مع ضخامة املعلومات املتاحة وس

مبا يقلص التأثري اإلجيابي السرتاتيجيات االستجابة لألزمة من ، نشرها عرب هذه الوسائل

وأوصت هذه الدراسات بوضع دور وسائل االتصال اجلماهريي أيضًا يف االعتبار  جانب املؤسسة.

نها يف واليت تتبع يف الغالب نفس االجتاه السليب حنو املنظمة بناء على طبيعة احملادثات الدائرة ع

البيئة االفرتاضية. كذلك جيب استخدام أساليب متنوعة يف صياغة احملتوى املعلوماتي عن 

األزمات مبا يليب مطالب جمموعات املصاحل مع تطور مراحل األزمة. وحتتاج املنظمات هنا إىل 

مع مراعاة اخلصوصية الثقافية ، استخدام توجه تفاعلي نشط يف إدارة احلوار مع اجلمهور

 للمجتمعات يف عمليات إدارة األزمات.

فمنها ، أما الدراسات اليت حددت أساليب إدارة األزمات عرب وسائل التواصل االجتماعي

Einwiller & Steilen(2015) (69)، Lai(2017)(70) ،Du Plessis(2018)(71)، 

Liu, Lai & Xu (2018)(72)، Smith, Smith & Knighton(2018)(73) ،
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Zhao, Zhan & Liu(2018)(74)  وقد أظهرت نتائجها أن االلتزام بالشفافية واالنفتاحية

دون العمل على حتويل ، يف السلوك املؤسسي الرقمي ينمي تفاعل اجلمهور معها أثناء األزمة

شكاوى املستخدمني بعيدًا عن سياق البيئة االفرتاضية. كما أن تنويع املنصات الرقمية اليت 

تعتمد عليها املنظمة يف إدارة األزمات أمر ضروري لالستخدام الفعال هلذه الوسائل. وجيب 

ن قدراتهم يف االهتمام بالتفاعل مع اجلماهري النشطة على وجه اخلصوص بهدف االستفادة م

بأهمية تقييم الرسائل االتصالية الرقمية أثناء وأوصت هذه الدراسات عمليات إدارة األزمة. 

قدرتها على الربوز ، توافقها مع أهداف املنظمة، األزمات من حيث قدرتها على الوصول للجمهور

 واملنافسة يف زخم البيئة االفرتاضية. 

االتصال الداخلي مع العاملني إدارة ل االجتماعي يفاستخدام وسائل التواصاحملور السادس: 

اهتم عدد حمدود من الدراسات بتوظيف وسائل التواصل االجتماعي يف عمليات االتصال 

 ،Men(2015) (75)، Men & Tsai(2016)(76)الداخلي الرقمي وكان منها 

Maiorescu(2017)(77)، Kang & Sung(2017)(78) ،Si et. al.(2019)(79) 

مبتابعة ما تقدمه منظماتهم عرب مواقع التواصل ومتثلت أهم نتائجها يف اهتمام العاملني 

وكلما زاد التوافق بني اجتاهات العاملني وبني طبيعة احملتوى االتصالي الذي تقدمه ، االجتماعي

كما يعترب نشاط املدير أو املسئول على وسائل  املنظمة كلما ازدادت قوة العالقة بينهما.

التواصل االجتماعي واعتماده على األسلوب التفاعلي مؤثر إجيابي يف جودة استجاباته 

االتصالية للعاملني. وتقل جودة العالقات الداخلية باستخدام األسلوب املتشدد يف توجيه 

دود الفعل السلبية عرب هذه الوسائل . وميثل اخلوف من راألوامر والتعليمات للجمهور الداخلي

وعدم وجود اسرتاتيجية واضحة الستخدامها أهم عقبات التوظيف الفعال هلا من جانب اإلدارة 

مسئولي االتصال املؤسسي بتدريب املديرين وقد أوصت هذه الدراسات العليا للمنظمات. 

ا فيها املدونات على استخدام الوسائط الرقمية احلديثة يف التواصل مع العاملني مب

األمر الذي يساعد يف بناء مناخ االتصال الداخلي القائم ، وشبكات التواصل االجتماعي

 على االنفتاحية والشفافية والتفاعل احلواري.
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نحللو وسللائل التواصللل   االتصللال املؤسسللي تحليللل اتجاهللات ممارسللي  املحللور السللابع:  
 االتتما ي

واجتاهات مسئولي العالقات العامة واالتصال سعت هذه الدراسات إىل تقييم مدركات 

ومنها ما هدف إىل ، املؤسسي حنو توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف ممارسة أعماهلم

 ,Jiang حتديد أوجه التغيري اليت شهدها عمل املمارسني يف إدارة االتصال املؤسسي مثل 

Luo & Kulemeka(2015)(80)، Wright & Hinson(2015)(81)، Smith & 

Taylor(2017)(82)، Navarro, Moreno & Zerfass(2018)(83)  وقد اتفقت هذه

الدراسات على أن هذه التكنولوجيا الرقمية قد غريت الطريقة اليت يتم بها ممارسة مهام 

حيث أصبحت إدارة الوسائط ، العالقات العامة بشكل خاص واالتصال املؤسسي بوجه عام

املهام االتصالية اليومية يف هذا اجملال. وقد أدى االعتماد على الرقمية للمنظمة واحدة من 

هذه الوسائل إىل متكني ممارسي االتصال املؤسسي من واقع قدرتهم على تنمية عالقات 

مثمرة مع أعضاء جمموعات املصاحل الرئيسية. يف حني توجد بعض التأثريات السلبية هلذه 

حسابات املؤسسة داخل بيئة  إدارة رس املسئول عنالوسائل من أهمها عدم انتهاء مهام املما

 العمل أو خالل أوقات العمل الرمسية فقط وإمنا استمرارها على مدار اليوم.

مثل ، وسعت دراسات أخرى إىل حتديد العوامل املؤثرة يف استخدام املمارسني لتلك الوسائل

 ,Neill & Lee(2016)(86) ،Lee ،(85)(2015أمحد امليمان)، (84)(2015جمدي الفارس)

Place & Smith (2018)(87)  وكانت أهم هذه العوامل متغري العمر لصاحل الفئات

حيث تزيد مهارات استخدام هذه ، الشابة األكثر تفضياًل هلذه الوسائل ومعرفة بها

الوسائل لدى امللتحقني اجلدد باملؤسسة مقارنة باملمارسني األقدم واألكرب سنًا. بينما ال 

إناث(. وقد  –توجد فروق يف استخدام املمارسني للوسائل الرقمية باختالف النوع )ذكور 

حيث ، رتاتيجيةظهر تأثري متغري النوع فقط على مستوى ممارسة األدوار الفنية واالس

 فروق يف كما توجد كانت السيدات أكثر اهتمامًا بأداء الدور الفين مقارنة بالرجال.

لصاحل العاملني يف باختالف منط ملكية املنظمة  هذه الوسائلحنو  املمارسنياجتاهات 

 القطاع اخلاص.

فتناولتها ، الوسائلأما عن مواقف التحدي األخالقي اليت تواجه املمارسني عند توظيفهم هلذه 

 & Toledano & Avidar(2016)(88)، Sebastião, Zulatoدراسات 
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Santos(2017)(89 ) وكان أهمها نشر معلومات تفيد عدم وجود عالقة بني املنظمة والرعاة

دفع مبالغ مالية للمدونني لكتابة ، احلمالت الدعائية السلبية عن املنافسني، املتعاملني معها

استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف إعداد جمموعات ، يف صاحلهاشهادات إجيابية 

مجاهريية حتت أمساء مستعارة للدفاع عن املنظمة وقت احلاجة. ويرتبط مستوى التزام 

، املمارسني باملعايري األخالقية يف البيئة االفرتاضية بالقيم احلاكمة للسياق الثقايف يف اجملتمع

فافية ومساحة احلريات املمنوحة لألفراد. وقد أوصت الدراستان ومن أهمها الدميقراطية والش

بضرورة التعاون بني األكادمييني واملمارسني لتحديد القواعد اإلرشادية يف املمارسة األخالقية 

لالتصاالت املؤسسية باستخدام وسائل التواصل االجتماعي وتدريس هذه القواعد يف الربامج 

تصبح مبثابة دليل عملي تنفيذي يوجه املمارسة اليومية للعمل  حبيث، األكادميية والتدريبية

 وليس جمرد تعميمات جمردة.

وحللت دراسات أخرى الفروق بني توقعات اجلمهور وبني قدرات املمارسني يف استخدام 

، Olkkonen & Luoma-Aho(2015)(90)ومنها ، وسائل التواصل االجتماعي

Navarroa, Morenobn & Al-Sumait(2017)(91)  وقد أظهرت وجود فجوة بني

إذ يعتمد املمارسون أحيانًا على معتقداتهم ، تصورات املمارسني وتوقعات اجلمهور

الشخصية يف بناء مضمون هذه الوسائل وليس على التحليل الدقيق الحتياجات اجلمهور. 

، املصاحلوقد نبهت النتائج إىل خطورة عدم إملام املمارسني بتوقعات أعضاء جمموعات 

ذلك أنه دون بناء تفاعل حقيقي مع ، األمر الذي يهدد مسعة املنظمة ومستوى الثقة فيها

هذه اجملموعات عرب الوسائط الرقمية لن تتمكن املؤسسة من إدارة عالقات مجاهريية 

 مستقرة طويلة املدى.

التواصل  ئلإدارة االتصال املؤسسي الرقمي عرب وساتقييم اجلمهور جلهود احملور الثامن: 

 االجتماعي 

اهتمت بعض الدراسات بتقييم وجهات نظر مستخدمي احلسابات الرقمية حنو اجلهود 

فمنها ما سعى إىل حتديد مالمح اندماج اجلمهور ، والربامج اليت تقوم بها املؤسسات

 Saxton & Waters(2014)(92)، Cho, Schweickartمثل ، وتفاعله مع املنظمة

& Haase(2014)(93)، Smith & Gallicano(2015)(94)  وقد اتفقت هذه

الدراسات على اعتبار مستوى تفاعل اجلمهور مع حسابات املنظمة مبثابة مقياس لنجاح 
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ملا ينتج عنه من استجابات إدراكية ووجدانية وسلوكية يف ، برامج االتصال املؤسسي

عكس قبول صاحل املنظمة. ومتثلت أهم أشكال التفاعل يف تسجيل اإلعجاب الذي ي

احملتوى دون أي تعبري لفظي ونقل االهتمام إىل اآلخرين عرب مشاركة احملتوى مبا جيعل 

وهذا أفضل أشكال ، اجلمهور ناقل متطوع لرسائل املنظمة أو كتابة تعليق مباشر

التفاعل ألنه يسمح للمستخدم بالدخول يف حمادثة مباشرة مع املنظمة.

اسرتاتيجيات صياغة الرسالة االتصالية الداعمة لتفاعل كما حددت بعض الدراسات 

 ،Labrecque (2014)(95)مثل، اجلمهور
Agozzino(2015)(96)، (2016أماني ألربت)(97) 

،Jiang, Luo & Kulemeka(2016) (98)، Galloway(2017)(99)، Liu et. al.(2017)(100)، 

Dhanesh & Duthler(2019)(101)، Ji et. al. (2019)(102)  من نتائجها وجود تأثري وقد ظهر

بينما كان لالستماالت ، سليب الستخدام االستماالت الوظيفية يف بناء الرسائل الرقمية

خاصة أنها تدعم التفاعل بني املنظمة ومستخدمي حسابها. ، العاطفية تأثري أكثر إجيابية

 جذب انتباه كما تؤدي املواد املصورة سواء كانت صور أو ملفات فيديو أو رسوم معلوماتية إىل

اجلمهور. كذلك تؤثر االستعانة بشهادات إجيابية مدفوعة األجر من مشاهري وسائل التواصل 

االجتماعي )املؤثرين( على اقتناع اجلمهور برسائل املنظمة ونواياهم السلوكية حنوها. وقد 

لرقمية أوصت هذه الدراسات بأهمية تدعيم االنطباعات اإلجيابية عن املنظمات عرب الوسائل ا

 إبراز جهود املسئولية االجتماعية.، من خالل حتسني جودة العالقات اإلعالمية

 لى دراسات توظيف وسائل التواصل االتتما ي  ي إدارة  نقدي تحليليتعليق تاسعًا: 
 االتصاالت املؤسسية الرقمية

 ( على مستوى االجتاهات البحثية 1)

o عين بقضية توظيف وسائل التواصل يتضح من التحليل الدقيق لإلنتاج البحثي امل

االجتماعي يف االتصاالت املؤسسية الرقمية تعدد وتنوع القضايا البحثية الرئيسية 

مبا فيها وظائف واسرتاتيجيات ، والفرعية اليت اهتمت بها الدراسات يف هذا اجملال

وكذلك ، وحتديات استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف االتصال املؤسسي

األدوار النوعية املتشعبة اليت ميكن ممارستها عرب الوسائط الرقمية مثل إدارة 

عالقات املؤسسة والتعامل مع أزماتها ودعم مسعتها ومسئوليتها االجتماعية وحتسني 

مناخها االتصالي الداخلي. 
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o  العلميةيتميز هذا االجتاه البحثي بالتوازن ومتثيل وجهات النظر املختلفة حول الظاهرة ،

حيث سعت الدراسات املعنية به إىل تقييم رؤي طريف العملية االتصالية وهما املنظمة أو 

من ميثلها من ممارسي العالقات العامة أو االتصال املؤسسي من ناحية وأعضاء 

جمموعات املصاحل املتعاملة معها من ناحية أخرى. 

o  التواصل االجتماعي واحدًا ميكن اعتبار االجتاه البحثي اخلاص بتوظيف وسائل

من أهم وأنشط االجتاهات اليت شهدها جمال االتصال املؤسسي والعالقات 

العامة وأسرعها منوًا يف السنوات األخرية سواء من حيث كثافة اإلنتاج العلمي أو 

من حيث تنوع القضايا الفرعية. وميكن تفسري ذلك بأن االتصال املؤسسي على 

سرتاتيجي قد وجد يف هذه الوسائل احلديثة فرص ومزايا املستويني البحثي واال

، عديدة ميكن من خالهلا حتقيق التواصل الفعال مع جمموعات املصاحل املختلفة

وبالتالي سعت جمموعة كبرية من الدراسات إىل حتليل طبيعة توظيف هذه 

الوسائل يف ممارسة االتصال املؤسسي الرقمي.

 نتائج العلى مستوى أبرز ( 2)

o  أدى تزايد استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف إدارة عمليات االتصال املؤسسي

فهو مل يعد الطرف السليب ، الرقمي إىل تعديل النظرة املتكونة عن مجهور املنظمات

وإذا كانت شرحية كبرية من اجلمهور أصبح ُيطلق ، الذي يتلقى رسائل املؤسسة

معها كشريك فاعل يف عالقة متبادلة  فيجب التعامل، عليها اجلماهري الرقمية

ومتوازنة. وقد مكنت هذه الوسائل اجلمهور من كتابة املضمون اخلاص به ونشره 

بل وحتديد القدرة الفعلية للمنظمة على النجاح والبقاء يف البيئة ، ومشاركته

االفرتاضية والواقعية.  

o  أداء العالقات استطاعت تكنولوجيا االتصال الرقمي أن تدعم كفاءة وفاعلية

ولكنها يف الوقت نفسه ، العامة واالتصال املؤسسي على مستوى املهنة واملمارسة

خلقت حتديات تقنية وتنظيمية ومهارية متنوعة جيب أن تعمل املنظمات على 

التعامل معها وإدارتها.

o  ارتفع مستوى متكني ممارسي االتصال املؤسسي يف املنظمات بناء على كفاءتهم يف

ولكن حتتاج هذه الكفاءة إىل استعدادات ، احلسابات الرقمية للمنظمةإدارة 
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وجيب أن توضع كل هذه العوامل يف االعتبار ، دراسية وتدريبية ومهارات شخصية

سئولني عن االتصال الرقمي باملؤسسات.املعند اختيار وتأهيل 

o  نسبة على الرغم من اإلمكانات التفاعلية لوسائل التواصل االجتماعي الزالت

كبرية من املنظمات تستخدمها يف نشر معلومات جمردة إىل مجاهريها بناء على 

دون حتقيق االستفادة الكاملة من قدرتها على ، النموذج االتصالي أحادي االجتاه

بناء وتطوير احلوار مع اجلمهور.

o  ال حيتاج توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف إدارة االتصال املؤسسي إىل التطور

لتكنولوجي فقط بل يتطلب تطوير رؤى اسرتاتيجية شاملة ختتص باهلدف من ا

، وحتديد اجملموعات اجلماهريية األكثر استخدامًا هلا، توظيف هذه الوسائل

ونوعية الرسائل املتداولة مع اجلمهور يف البيئة الرقمية.

o أصبح املؤثرون أو مشاهري وسائل التواصل االجتماعي ضمن أهم عوامل حتديد 

قدرة املؤسسات على التوظيف الفعال هلذه الوسائل. وميثل هؤالء شخصيات شهرية 

بني مستخدمي حسابات املنظمة ومتابعيها ميكنهم التأثري يف اجتاهاتهم 

وسلوكياتهم حنوها. وقد يكون تدخل هؤالء املؤثرين سواء بالسلب أو باإلجياب 

من أهم التحديات اليت تواجه  ائمة بني املنظمة ومجاهريها واحدًايف العالقة الق

ممارسي االتصال املؤسسي يف الوقت احلالي.

o  أدى منو االستخدام املؤسسي واجلماهريي لوسائل التواصل االجتماعي إىل زيادة

ذلك أن ، التحديات األخالقية والثقافية اليت تتم يف سياقها إدارة االتصال املؤسسي

ملتداول على هذه الوسائل أصبح متاحًا كتابة ونشر ونقد وإعادة صياغة احملتوى ا

للجميع دون حدود مكانية أو زمنية. ويتطلب ذلك من املختصني بالعالقات العامة 

واالتصال املؤسسي على املستوى البحثي واملهين والتنظيمي االستعداد ملواجهة هذه 

التحديات مع فئات متنوعة من اجلماهري وعلى النطاقني احمللي والدولي.

o  وسائل التواصل االجتماعي األكادمييني املتخصصني باالتصال املؤسسي تضع

أمام حتدي كبري يتعلق بإعداد األجيال القادمة من املمارسني الذين جيب تأهيلهم 

حبيث توفر هلم الربامج األكادميية ، باملهارات الالزمة الستخدام هذه الوسائل
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نافسة والنجاح يف سوق العمل مبحتواها املعريف واملهاري والسلوكي إمكانية امل

املؤسسي.

 ( على مستوى أهم املداخل الفكرية 3)

o  مل تشهد الدراسات األجنبية تنوعًا كبريًا من حيث املداخل الفكرية اليت

 جمموعات مع العالقات إدارة ومدخل احلوار وكان أهمها مدخل، اعتمدت عليها

لية وسائل التواصل االجتماعي واليت مت االستناد إليها لتحديد مدى فاع، املصاحل

يف بناء تفاعل حواري مع مجاهري املنظمات. كما اعتمد عدد كبري من 

اإلنرتنت يف ضوء توافر  عرب احلوارية العالقات بناء الدراسات على منوذج

خصائص مثل املعلومات املفيدة وسهولة االستخدام واالحتفاظ باملستخدمني 

وار التفاعلي. كما اختربت بعض وتشجيع معاودة االستخدام وفرص احل

، الصحفية الوكالة)العامة  العالقات ملمارسة االتصالية األربعة الدراسات النماذج

لتحديد التوجه  (املتناسق االتصال، املتناسق غري االتصال، العام اإلعالم

امُلستخدم يف بناء وتقديم الرسالة االتصالية عرب الوسائط الرقمية. كذلك مت 

 اتصاالت إدارة منوذج، األزمة اتصاالت إدارة يف املوقفية النظرية االعتماد على

االجتماعي. وإمجااًل ميكن القول أنه مت االعتماد على  التواصل وسائل عرب األزمة

لتفسري ظواهر علمية أخرى خبالف ظاهرة توظيف وسائل نظريات مت تطويرها 

ثم حماولة تطويعها لتصبح ، التواصل االجتماعي يف إدارة االتصال املؤسسي

دون العمل على تقديم مداخل فكرية أو ، مناسبة لتفسري الظاهرة احلالية

نظريات أو مناذج علمية ختتص بهذه القضية البحثية.

o فقد اعتمدت أيضًا على مداخل فكرية ُمعدة مسبقًا مت ، وبالنسبة للدراسات العربية

كما أن هذه املداخل نشأت وتطورت يف سياقات ، تطويرها لتفسري قضايا علمية أخرى

ومل يعمل أي من هذه الدراسات على تقديم نظرية أو منوذج علمي جديد ، ثقافية غربية

املؤسسية مبا يتالءم مع لتفسري استخدامات وسائل التواصل االجتماعي يف االتصاالت 

مفردات الثقافة العربية. يف حني شهدت الدراسات العربية تنوعًا أكرب يف املداخل 

، العالقات إدارة وتسويق ومدخل احلوار والنماذج اليت اعتمدت عليها ومنها أيضًا مدخل

نظرية االتصال احلواري. ولكن ظهرت نظريات أخرى مل تعتمد عليها الدراسات 
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 دامستخوا لولقب دةحولما يةظرلنا، املستحدثة األفكار انتشار مثل: نظرية األجنبية

التكنولوجيا يف ضوء التعامل مع هذه الوسائل باعتبارها ظاهرة تكنولوجية جديدة يف 

وهناك حاجة لتحديد مستوى تقبلها ومدى انتشارها يف املنظمات ، اجملتمعات العربية

 الوسيلة ثراء ت بعض الدراسات على نظريةالعاملة بهذه اجملتمعات. كذلك اعتمد

اإلعالمية بهدف حتليل احملتوى االتصالي الذي تقدمه املؤسسات على هذه الوسائل مبا 

يسمح بتلبية االحتياجات املعرفية واملعلوماتية للجمهور. 

 ( على مستوى اإلجراءات املنهجية 4)

o  بهذه القضية البحثية بتنوع ملحوظ مل تتميز الدراسات العربية أو األجنبية املعنية

على مستوى اإلجراءات املنهجية اليت اعتمدت عليها. وكان منهج املسح هو املنهج 

األكثر شيوعًا يف هذه الدراسات. وظهرت حاالت قليلة لالعتماد على املنهج 

التجرييب لقياس أثر استخدام املؤسسات ألحد وسائل التواصل االجتماعي يف 

النوعية مثل دعم برامج املسئولية االجتماعية للمنظمة. وقد اعتمدت  حتقيق أهدافها

بعض البحوث أيضًا على دراسة احلالة لبيان فاعلية برامج االتصال املؤسسي يف 

إدارة أزمات حمددة أو حتديد مستويات جناح احلمالت اإلعالمية اليت تديرها 

املؤسسات عرب وسائل التواصل االجتماعي.

o مجع البيانات فكان االستقصاء اإللكرتوني أكثرها شيوعًا  أما عن أدوات

للتعرف على اجتاهات اجلمهور أو مسئولي االتصال املؤسسي حنو استخدام وسائل 

ويليه استمارة حتليل املضمون الكمي ثم دليل حتليل ، التواصل االجتماعي

املضمون الكيفي بهدف استكشاف نوعية احملتوى الذي تقدمه حسابات 

ظمات على مواقع التواصل االجتماعي اليت تستخدمها. كما اعتمدت بعض املن

الدراسات على املقابالت املتعمقة مع اخلرباء أو املمارسني للتعرف على رؤيتهم حنو 

استخدام هذه الوسائل. وقد ظهر أيضًا أسلوب التحليل الداللي الرقمي 

Computer-Assisted Semantic Analysis ،يد دالالت الذي يهتم بتحد

وأيضًا تعليقات أو ، التواصل االجتماعي احملتوى اإلعالمي للمنظمات على حسابات

تغريدات اجلمهور على هذه احلسابات سواء من حيث توظيف االسرتاتيجيات 

احلوارية أو األساليب املتبعة يف إدارة األزمات أو انفتاحية شبكات االتصال بني 
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 الرقمية االتصاالت املؤسسية إدارة توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف

باإلضافة إىل رصد مؤشرات كمية عن ، تاملنظمة ومجهورها عرب هذه املنصا

وقد ظهرت حاالت نادرة الستخدام تكنيك  معدالت االستخدام وعدد املشاركات.

دلفي بهدف التنبؤ مبستقبل الدراسات املعنية بالتكنولوجيا احلديثة يف االتصاالت 

املؤسسية من خالل االطالع على آراء اخلرباء يف هذا اجملال من دول خمتلفة.

o  وبالنسبة جملتمعات البحث فقد تنوعت على املستوى التنظيمي والبشري ما بني

دراسة استخدامات وسائل التواصل االجتماعي يف مؤسسات عاملة مبجاالت نشاط 

الشركات متعددة ، احلكومية، اخلريية، خمتلفة منها املنظمات غري الرحبية

، السفارات، البنوك، ةشركات الطريان احمللية والدولي، اجلامعات، اجلنسيات

، االحتادات املهنية والنقابات العمالية، الوكاالت االستشارية، بلديات املدن

شركات اهلاتف املتحرك وغريها. ، املؤسسات اإلعالمية، املؤسسات الصحية

وعلى املستوى البشري تنوعت فئات املبحوثني ما بني املختصني يف العالقات العامة 

، تخدمي وسائل التواصل االجتماعي )ومنهم العمالءمس، واالتصال املؤسسي

، الشباب اجلامعي، اجملتمع احمللي، اجلماعات النشطة، العاملني، املاحنني

اجلمهور العام(. ومن ناحية مواقع التواصل االجتماعي فكان أكثرها حسابات 

Facebook & Twitter  ويليهماYouTube  ثمInstagram ،LinkedIn .

o  أحجام العينات موضع التحليل حيث تراوح حجم عينة مسئولي االتصال وقد تباينت

مفردة لتصل إىل ما يزيد عن ثالثة آالف  50املؤسسي باستخدام االستقصاء ما بني 

أعوام. وبالنسبة للمقابالت  6ممارس يف إحدى الدراسات املمتدة اليت استمر إجراؤها 

مقابلة مع املمارسني أو أفراد  60إىل  12املتعمقة فقد تراوحت أعدادها ما بني 

اجلمهور.  واجتهت معظم الدراسات العربية إىل استخدام أسلوب احلصر الشامل 

والذين ال يتجاوز عددهم ، لكل املسئولني عن إدارة االتصال املؤسسي الرقمي

مفردة. ويعكس هذا اخنفاض أعداد املختصني مبمارسة هذا الدور  100اإلمجالي 

ربية بوجه عام. وبالنسبة لعينات مستخدمي وسائل التواصل يف املنظمات الع

 3500مفردة لتصل إىل أكثر من  200االجتماعي فقد تراوحت أحجامها ما بني 

مفردة من عمالء املنظمات واجلمهور العام. وفيما يتعلق بالعينات اخلاصة بتحليل 

تراوحت  وقد، املضمون كان منها ما يهدف إىل حتليل احلسابات اإللكرتونية
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حساب مؤسسي. أما بالنسبة لتحليل مضمون املنشورات  160إىل  12أحجامها ما بني 

والتغريدات والتعليقات املتداولة على هذه احلسابات فقد كانت العينات املستخدمة 

وخاصة يف حالة الدراسات اليت اعتمدت على التحليل الرقمي ، كبرية احلجم

لف حمتوى مت نشره على حسابات التواصل أ 30للبيانات اليت وصل حجمها إىل 

االجتماعي للمنظمات. وقد غلب أسلوب االختيار العمدي على نوع العينات املستخدمة 

 بوجه عام سواء بالنسبة الختيار احلسابات املؤسسية موضع التحليل أو عينة املبحوثني.

 األوروبية ، األمريكية، ( على مستوى اهتمام املدارس العلمية العربية5)

من واقع انتشار هذه ، تنوعت املدارس العلمية اليت تناولت القضية البحثية حمل االهتمام

الوسائل وكثافة استخدامها تنظيميًا ومجاهرييًا يف دول عديدة تنتمي إىل أقاليم جغرافية 

 وميكن بيان طبيعة التوجهمتنوعة وسياقات جمتمعية وثقافية متباينة على مستوى العامل. 

 الذي تبنته هذه املدارس العلمية فيما يلي:

o  تبنت املدرسة العربية توجهًا تقييميًا يف دراسة استخدامات املؤسسات لوسائل

حيث اهتمت قضاياها بقياس جودة احلسابات الرقمية ، التواصل االجتماعي

بهدف الوصول ، مهارات استخدامها لدى املمارسني، املؤسسية ومزاياها وعيوبها

تخالصات عامة عن قدرة املنظمات على حتقيق أهدافها باستخدام هذه إىل اس

الوسائل. وكان من أهم الدول العربية اليت شهدت اهتمامًا واضحًا بالقضية 

، الكويت، اململكة العربية السعودية، األردن، اإلمارات، البحثية احلالية: مصر

السودان. وقد تأثرت ، فلسطني، سوريا، العراق، اجلزائر، ليبيا، سلطنة عمان

االهتمامات البحثية بالظروف السياسية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية اليت 

سواء من حيث ضعف اإلمكانات املالية والتكنولوجية ، تعايشها بعض الدول

وكذلك من حيث ، اليت تؤثر يف قدرة املنظمات على توظيف الوسائط الرقمية

األمنية اليت تواجهها بعض الدول على فاعلية  تأثري احلراك السياسي والتحديات

هذا االستخدام.

o  اعتمدت املدرسة األمريكية على توجه وظيفي يف دراسة االتصال املؤسسي عرب

بهدف حتديد اآلليات أو االسرتاتيجيات اليت ميكن ، وسائل التواصل االجتماعي

ستخدامها لزيادة للمنظمات العاملة يف الواليات املتحدة األمريكية أو خارجها ا
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وخباصة يف دعم أمناط تفاعل واندماج اجلمهور مع ، فاعلية توظيف هذه الوسائل

املنظمة.

o  انطلقت الدراسات املنتمية إىل املدرسة األوروبية من التوجه التنظيمي أو

الذي يتبنى رؤية املنظمات وخاصة احلكومية منها يف استخدام وسائل ، املؤسسي

حقيق أهدافها على مستوى الدول أو احلكومات احمللية. التواصل االجتماعي لت

، وكانت أهم الدول األوروبية اليت شهدت اهتمامًا بقضية الدراسة: فرنسا

الربتغال.، النرويج، السويد، هولندا، إيطاليا، أملانيا، إسبانيا

o  أما عن الدراسات اليت ُأجريت يف دول آسيا ويف مقدمتها الصني فقد اعتمدت

تكنولوجي يف معاجلة هذه الظاهرة البحثية يهدف إىل متابعة أحدث  على توجه

التقنيات اليت ميكن االستفادة بها يف تلبية احتياجات مجاهري املنظمات. وكان 

من الدول اليت ظهرت بها دراسات حول هذا املوضوع يف نفس اإلقليم اجلغرايف: 

ات الثقافية )وخباصة بنجالديش. كما ظهرت أيضًا املتغري، إندونيسيا، ماليزيا

الثقافة الصينية( كأحد العوامل اليت اهتمت دراسات هذه املنطقة بتحليل تأثريها 

على ممارسة االتصال املؤسسي الرقمي. ويشرتك معها يف هذا االجتاه الدراسات 

حيث سعت ، اليت مت إجراؤها يف دول أمريكا اجلنوبية وإن كانت قليلة العدد

وسائل التواصل افة الالتينية على فاعلية استخدام إىل استكشاف أثر الثق

وخباصة مستويات اندماج اجلمهور واستعداده للتفاعل مع املنظمات ، االجتماعي

عرب هذه الوسائل.

o نيجرييا، أوغندة، ظهرت يف بعض دول وسط وجنوب القارة اإلفريقية مثل )غانا ،

وقد غلب ، ية احلاليةجنوب إفريقيا( دراسات اهتمت بالقضية البحث، زميبابوي

عليها الطابع االستكشايف للتعرف على طبيعة استخدام مسئولي االتصال 

املؤسسي وأفراد اجلمهور لوسائل التواصل االجتماعي.
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عاشرًا: الرؤية املستقبلية وأجندة البحوث املقرتحة يف جمال وسائل التواصل االجتماعي وإدارة 

 االتصاالت املؤسسية الرقمية

تتعدد األبعاد اليت تنبين عليها الرؤية املستقبلية لدراسات هذا اجملال البحثي املهم الذي 

يتميز بالنمو السريع  متاشيًا مع التطور احلالي واملتوقع مستقباًل لتكنولوجيا االتصال 

 ويوضح الشكل التالي أبعاد الرؤية املستقبلية اليت تقدمها الباحثة: الرقمي. 

 (1شكل رقم )

 إدارة االتصاالت املؤسسية الرقميةووسائل التواصل االجتماعي أبعاد الرؤية املستقبلية لبحوث 

 ( التوجه العام لبحوث وسائل التواصل االجتماعي واالتصال املؤسسي الرقمي1)

بينما توجد توجهات التوجه التقييمي أو الوظيفي  هذا اجملال من معظم دراسات انطلقت

منها هذه البحوث وأهداف شاملة جيب أن تسعى إىل حتقيقها أخرى ميكن أن تنطلق 

ومنها على سبيل املثال:  ، مستقباًل

o الذي حيدد أوجه التشابه واالختالف بني الظواهر البحثية وبعضها  التوجه املقارن

ملنصات ا توظيففيكون ضمن أهداف الدراسات املستقبلية املقارنة بني ، البعض

، يف إدارة االتصال املؤسسي ائل التواصل االجتماعيعلى وس الرقمية املتعددة

. ومن هنا ميكن نشأت من أجلهحبسب طبيعة كل منصة واهلدف الذي ُأ وذلك

حتديد كيفية استخدام هذه املنصات خبصائصها املختلفة يف تلبية احتياجات 

اجلمهور وحتقيق أهداف املنظمة. ويف إطار هذا التوجه ميكن حتليل 

ل التواصل االجتماعي باملقارنة بني مؤسسات عاملة يف جماالت استخدامات وسائ
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أو باملقارنة بني جمموعات ، نشاط خمتلفة أو منتمية إىل أمناط ملكية متباينة

مجاهريية يف سياقات ثقافية متنوعة. كذلك ميكن للدراسات املستقبلية أن 

عتماد على تفسر استخدامات االتصال املؤسسي لوسائل التواصل االجتماعي باال

مداخل فكرية ونظريات علمية متعددة مبا يسمح للباحثني بالتعرف على أوجه 

االتفاق أو التباين بني الطروح اليت قدمتها هذه املداخل للمساهمة يف منو املعرفة 

 العلمية حول هذا اجملال.

o وبيان أثر ، الذي يهدف إىل حتليل طبيعة تطور الظواهر البحثية التوجه املمتد

ومن هنا ، املتغريات التكنولوجية أو البيئية أو التنظيمية على املدى الطويل

ميكن أن تسعى الدراسات املستقبلية إىل حتديد أمناط تطور االجتاهات البحثية 

بوجه عام ووسائل التواصل  يف ضوء منو الوسائط الرقمية االتصال املؤسسييف 

ستقبلية أن تبحث أيضًا يف . كما ميكن للدراسات املاالجتماعي بصفة خاصة

العالقة بني توظيف اإلمكانات احلوارية لوسائل التواصل االجتماعي يف إدارة 

 جودة العالقات القائمةالعالقات التفاعلية مع جمموعات املصاحل وبني مستويات 

يف سياق العمل التنظيمي عرب الزمن. 

o جاالت ختصص خمتلفةالذي يهتم بالبحث يف الظواهر املرتبطة مب التوجه البيين ،

توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف إدارة االتصال املؤسسي حيث تتميز ظاهرة 

بطبيعة بينية يف حد ذاتها من واقع اعتمادها على نتائج علمية وجهود عملية  الرقمي

مستمدة من ختصصات متعددة. ومن هنا ميكن العمل مستقباًل على إجراء 

طرف أصيل فيها  االتصاالت املؤسسيةالدراسات البينية اليت يكون ختصص 

الدبلوماسية ، عمالإدارة األ، مثل تكنولوجيا املعلومات أخرىبالتعاون مع جماالت 

وغريها. ومن هذا املنطلق  االتصال الثقايف الدولي، االتصال السياسي، العامة

يكون ضمن االجتاهات البحثية املقرتحة للدراسات املستقبلية استكشاف 

إمكانية توظيف اسرتاتيجيات إدارة عالقات جمموعات املصاحل بالتطبيق على 

قياس ، العاملة يف احلقل الدبلوماسي لمنظماتحسابات التواصل االجتماعي ل

املهارات التكنولوجية إلدارة حسابات الوسائط الرقمية للمنظمات لدى ممارسي 

املقارنة بني توظيف مداخل االتصال السياسي واسرتاتيجيات ، االتصال املؤسسي
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إدارة التفاعل احلواري يف صياغة ونشر احملتوى املقدم للناخبني على احلسابات 

. وقد يفتح هذا التوجه البيين اجملال إلجراء مزيد من السياسينية للمرشحني الرقمي

الدراسات العربية القائمة على اجلهود البحثية اجلماعية أو بالتعاون بني املراكز 

حيث الحظت الباحثة اخنفاض عدد ، البحثية يف ختصصات خمتلفةوالفرق 

العلمي يف الدول رنة باإلنتاج الدراسات اجلماعية يف اإلنتاج البحثي العربي مقا

.  األجنبية

 ( موضوعات حبوث وسائل التواصل االجتماعي واالتصال املؤسسي الرقمي 2) 

تتعدد املوضوعات والقضايا البحثية الرئيسية والفرعية اليت ميكن أن تسعى الدراسات 

هذه املوضوعات وميكن حتديد أهم املستقبلية املعنية بهذا اجملال إىل فحصها وحتليليها. 

:فيما يلي

o  قياس تأثري الرسائل االتصالية للشخصيات املؤثرة على وسائل التواصل االجتماعي على

ردود أفعال اجلمهور واستجاباتهم لالسرتاتيجيات االتصالية للمنظمات وخباصة يف 

بيان الدور الذي ، هلذه الشخصياتحتليل املداخل االتصالية ، عمليات إدارة األزمات

م به كوسيط يف العالقة القائمة بني املنظمات ومجاهريها.تقو

o  وسائل  على املؤسسيلمحتوى االتصالي لاستكشاف أمناط استخدام اجلمهور

قدرة املنظمة على  يفالتواصل االجتماعي أثناء األزمات بهدف حتديد أثر نوع احملتوى 

اد على التعددية والتنوع مع مراعاة االعتم، كسب تأييد اجلمهور ملواقفها أثناء األزمات

يف اختيار األزمات واملنظمات املنصات الرقمية حمل التطبيق ملعرفة أثر طبيعة املنصة 

اختيار اسرتاتيجيات االستجابة واملستخدمة يف حتديد إطار الرسالة االتصالية املناسبة 

تقليدية يف حتليل الدور الذي تقوم به وسائل االتصال ال وميكن أيضًاالتنظيمية لألزمة. 

عمليات إدارة األزمات التنظيمية عرب منصاتها الرقمية على وسائل التواصل االجتماعي.

o  يف إدارة االتصال الداخلي مع  وسائل التواصل االجتماعيحتليل استخدامات

والتعرف على أثر هذا ، وخباصة يف املنظمات العاملة بالدول العربية، العاملني

االستخدام يف حتديد مدركات العاملني حول منط القيادة واجتاهاتهم حنو 

حتديات هذا االستخدام وتأثري عوامل مثل  بياناملنظمة ككل. كما ميكن 
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عرب هذه تها صورة املنظمة ومستوى متكني العاملني على تفاعلهم مع إدار

.لالوسائ

o  االتصالي السليب عن املنظمة على صفحات حتليل العالقة بني نشر احملتوى

وبيان أثر هذا احملتوى ، مجاهريهامع التواصل االجتماعي وبني جودة العالقات 

 فعليًا سواء لدى اجلمهور العام أو لدى جمموعات املصاحل املتعاملة تهاعلى مسع

 مع املنظمة. وكذلك التعرف على أثر نوعية احملتوى املقدم عن املنظمات عرب هذه

الوسائل على اجتاهات املستخدمني حنوها من حيث اعتماده على النصوص أو 

وأيضًا حتديد مستوى تفاعل اجلمهور مع هذا احملتوى ، الصور أو الفيديوهات

باختالف طبيعته.

o  املقارنة بني عمليات إدارة االتصال املؤسسي عرب وسائل التواصل االجتماعي يف

ف على تأثري التوجه واخللفية الثقافية للمنظمة على املنظمات احمللية والدولية للتعر

املدخل الذي تعتمد عليه يف التواصل مع اجلمهور. وكذلك ميكن حتليل أمناط 

التفاعل مع هذه املنظمات يف إطار مقارن من واقع اختالف توقعات اجلمهور حنو 

اليت  السلوكيات االتصالية الرقمية للمنظمة باختالف منط ملكيتها أو اجلنسية

 متثلها.

 وسائل التواصل االجتماعي واالتصال املؤسسي الرقمي( املداخل الفكرية لبحوث 3)

 بإدارة االتصاالت املؤسسية عرب وسائل التواصل االجتماعيميكن القول بأن البحوث املعنية 

حيث أن ، قضاياهاالزال ينقصها املدخل الفكري أو النظرية العلمية اليت تتالءم مع طبيعة 

املداخل السائدة يف تفسري هذه الظاهرة مستمدة من جماالت حبثية أخرى ال ترتبط 

بتكنولوجيا االتصال الرقمي. ومن هنا حتتاج الدراسات املستقبلية إىل االهتمام بتطوير أطر 

عن توظيف الناجتة نظرية ومداخل فكرية ميكنها تفسري املمارسات االتصالية اجلديدة 

. كما جيب أن تعمل الدراسات العربية املستقبلية على االتصال املؤسسيية يف الوسائط الرقم

، تطوير املداخل الفكرية اليت تضع يف اعتبارها املفردات الثقافية املميزة للمجتمعات العربية

تأثري بيئة العمل يف املنظمات ، االجتماعي لوسائل التواصلأمناط استخدام اجلمهور العربي 

وميكن حتديد أهم مالمح املدخل الفكرية اليت لوسائط الرقمية. اظيف العربية يف تو

ميكن أن تعمل الدراسات املستقبلية على تطويرها فيما يلي: 
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o  أن تتميز بتعدد املتغريات والعوامل التنظيمية واملهنية واجملتمعية اليت تأخذها يف

إدارة االتصاالت وسائل التواصل االجتماعي يف االعتبار عند توصيف استخدامات 

 .املؤسسية

o وما يتزامن معها ، أن تضع يف اعتبارها الطبيعة املتطورة لتكنولوجيا االتصال الرقمي

على مواقع واملسئولني عن إدارة حساباتها  املؤسساتمن منو توقعات اجلمهور من 

. التواصل االجتماعي

o يشملها ددة اليت أن تتبنى مدخاًل شاماًل يف فهم وتفسري األدوار النوعية املتع

.االتصال املؤسسي الرقمي

o مع إتاحة ، أن تعتمد على املعرفة العلمية البينية من جماالت التخصص املختلفة

الفرصة للتعاون بني الباحثني للعمل على تطوير مداخل نظرية مشرتكة.

 وسائل التواصل االجتماعي واالتصال املؤسسي الرقمي( النطاق اجلغرايف إلجراء حبوث 4)

o  وسائل توجد حاجة إلجراء مزيد من الدراسات الستكشاف كيفية استخدام

وتلبية احتياجات اجلماهري  املؤسساتيف حتقيق أهداف  التواصل االجتماعي

بالتطبيق على دول متنوعة وثقافات متباينة. ومن واقع حتليل الدراسات يف هذا 

جغرافية كاملة مثل دول اجملال يتضح غياب املعرفة العلمية أو ندرتها يف أقاليم 

مما يؤكد ، دول أمريكا الالتينية وغريها، دول أوروبا الشرقية، املغرب العربي

احلاجة إىل إجراء مزيد من الدراسات املستقبلية عن هذا املوضوع بالتطبيق على 

تلك األقاليم اجلغرافية اليت متيزها خصائص ثقافية وعوامل سياسية واقتصادية 

إدارة مع مالحظة أن هذه اخلصائص تؤثر بوضوح يف عمليات ، واجتماعية متنوعة

سواء على املستوى التنظيمي أو اجلماهريي. كما أن  االتصال املؤسسي الرقمي

قد نشأت وتطورت أواًل يف جمتمعات غربية إال  وسائل التواصل االجتماعي نفسها

هور يف ظل أنها تعمل وُتستخدم اآلن وبكثافة من جانب املنظمات وأفراد اجلم

وقد يتيح إجراء الدراسات املستقبلية يف دول أخرى إثراء ، خمتلفةنظم ثقافية 

بل ورمبا إتاحة الفرصة لتطوير البناء املعريف ، املعرفة العلمية حول هذه الظاهرة

.ةوممارساته الرقمي الشامل عن االتصال املؤسسيوالفكري 
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o  أما بالنسبة للدراسات املستقبلية يف نطاق العامل العربي فتحتاج إىل استكشاف

ولعل ، لوسائل التواصل االجتماعي باالستخدام املؤسسياألبعاد املرتبطة  بعض

احلراك السياسي والظروف ، املتغريات االقتصادية واالجتماعية أبرزها تأثري

تمعات العربية. وميكن القول هنا أن األمنية واألوضاع اإلنسانية اليت تشهدها اجمل

ولذلك فهي ، الظاهرة العلمية حمل االهتمام هي ظاهرة متعددة األبعاد واملتغريات

 تؤثر يف واقع اجملتمع وحتوالته وتتأثر بهذه التحوالت أيضًا.  

 وسائل التواصل االجتماعي واالتصال املؤسسي الرقمي( السياق التنظيمي لتطبيق حبوث 5)

وثقافتها التنظيمية  املؤسسةمن منطلق االرتباط بني املتغريات التنظيمية مثل منط ملكية 

وسائل التواصل االجتماعي يف إدارة ومنط النشاط الذي تعمل به من ناحية وبني توظيف 

هناك حاجة ملحة للتعرف على مالمح هذا التوظيف بالتطبيق على ، االتصاالت املؤسسية

ومن أمثلة عطها الدراسات املعنية بهذا اجملال االهتمام الكايف. منظمات متعددة مل ت

القضايا اليت ميكن أن تتناوهلا الدراسات املستقبلية يف هذا الصدد: 

o املساندة ...( يف تبين املدخل ، اإلبداعية، أثر الثقافة التنظيمية )البريوقراطية

 ئل التواصل االجتماعي.احلواري التفاعلي يف إدارة العالقات مع اجلمهور عرب وسا

o أهلي ...( يف حتديد فاعلية توظيف ، خاص، دور منط ملكية املنظمة )حكومي

وسائل التواصل االجتماعي.املؤسسات ل

o هادف / غري هادف للربح (، العالقة بني طبيعة نشاط املنظمة )إنتاجي / خدمي 

على فاعلية استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

o  اليت يتميز جمال عملها  املؤسساتفاعلية استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف

أو تسليط ، خبصوصية معينة ترتبط بتعدد جمموعات املصاحل املتعاملة معها

، من املؤسسة أو ارتفاع مستوى توقعات اجلمهور، الضوء باستمرار على أعماهلا

ومنها على سبيل املثال:

 قابات العمالية االحتادات املهنية والن

 املؤسسات اإلعالمية

 مؤسسات التعليم العالي

 األحزاب السياسية
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 الشركات السياحية

  وزارات التعليم والصحة والداخلية

 وسائل التواصل االجتماعي واالتصال املؤسسي الرقمي( التصميم املنهجي لبحوث 6)

جيب أن تهتم الدراسات املستقبلية بتعددية املناهج واألدوات العلمية اليت يتم االعتماد عليها 

توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف إدارة االتصال بهدف التحليل الثري واملتعمق لقضية 

، وخاصة يف الدول اليت مل ُتدرس فيها هذه القضية بكثافة وعمق مثلما هو احلال املؤسسي

وميكن حتديد تمعات العربية مقارنة باجملتمع األمريكي أو دول جنوب شرق آسيا. يف اجمل

أهم املقرتحات املقدمة للدراسات املستقبلية من الناحية املنهجية على النحو التالي: 

o  استخدام املنهج التجرييب يف اختبار العالقات السببية بني املتغريات املؤثرة يف

وسائل التواصل تفاعلية بني املنظمة ومجاهريها عرب عمليات إدارة العالقات ال

 .االجتماعي

o  عمليات إدارة  حتليلاليت يتم االعتماد عليها يف  دراسات احلالةتنويع وتعدد

 املؤسساتمن حيث اختيار ، االتصال املؤسسي عرب وسائل التواصل االجتماعي

واملنصات الرقمية حمل الدراسة.

o  استخدام حتليل املضمون بأسلوبيه الكمي والكيفي لرسائل املنظمات

التواصل االجتماعي للكشف عن طبيعة  حساباتومشاركات اجلمهور على 

.احلساباتالذي تتم إدارته عرب هذه  التفاعليومنط االتصال 

o الربامج الرقمية اليت توفر السرعة واملوضوعية يف مجع البيانات عن  الدمج بني

األخرى مثل  العلمية امات وسائل التواصل االجتماعي وبني األدواتاستخد

االستقصاء واملقابالت املتعمقة وجمموعات املناقشة املركزة اليت حتقق مزيد من 

العمق يف حتليل الظاهرة البحثية. 

o  االعتماد على املقاييس املتعارف عليها يف الكشف عن طبيعة املتغريات املرتبطة

مثل أبعاد جودة  يف إدارة االتصال املؤسسي التواصل االجتماعي باستخدام وسائل

بني املنظمة وجمموعات املصاحل أو مؤشرات توظيف املالمح احلوارية  العالقات

 ولكن دون إغفال تفسريات الباحثني ورؤاهم الذاتية، على املنصات الرقمية
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املتعمقة حول هذه الظاهرة. وميكن حتقيق ذلك من خالل التكامل بني مناهج 

البحوث الكمية والكيفية لبناء الفهم الشامل حول هذه الظاهرة البحثية. 

o  تطبيق الدراسات على جمتمعات حبثية متنوعة لتشمل فئات متعددة من املبحوثني

ممثلي ، املساهمني، ملنيالعا، )العمالء املختلفة مبا فيهم جمموعات املصاحل

املنافسني ...( مع مراعاة استخدام أنواع ، املوردين، املوزعني، وسائل اإلعالم

وأحجام خمتلفة من العينات. كما جيب حتقيق التوازن يف دراسة آراء وتوقعات 

إدارة االتصال املؤسسي باستخدام وسائل األطراف املختلفة املندجمة يف عمليات 

ممثلي ، االتصال الرقميأو مسئولي  نيمبا فيهم املمارس يالتواصل االجتماع

 . للمنظمة واخلارجي اجلمهور الداخليفئات ، اإلدارة العليا للمنظمات

o  حيتاج الباحثون املهتمون مبجال وسائل التواصل االجتماعي واالتصال املؤسسي

لقضايا الرقمي بوجه عام إىل إتقان جمموعة من املهارات اليت تساعدهم يف فهم ا

القدرة على ومن أهم هذه املهارات  .البحثية اليت يتناولونها وحتليل بياناتها أيضًا

فهم الفروق األساسية بني ، استخدام الوسائط الرقمية املختلفة بكفاءة وفاعلية

مهارات حتليل البيانات الرقمية باستخدام الربامج ، هذه الوسائط وبعضها البعض

الربط بني خمرجات هذه الربامج وبني نتائج البحث اإللكرتونية والقدرة على 

باستخدام األدوات الكمية والكيفية واملداخل العلمية املتعارف عليها يف جمال 

هذا باإلضافة إىل مهارة استخدام وسائل التواصل االجتماعي نفسها  ، التخصص

بيق كأدوات حبثية ميكن من خالهلا الوصول إىل أعداد كبرية من املبحوثني وتط

إجراءات الدراسة عليهم بطرق متنوعة مع مراعاة املعايري اخلاصة باختيار العينات 

.وأيضًا خصوصية بيانات املستخدمني وأمن املعلومات
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 ملخـــص
 

ن الع يدد   ددوالددورارا  اهليئددل  تقدد ج لراددواد ووسددل ا االمددالج االعت ددلمي أصددت   لقدد  

ويددهأ افدد االل والتعويدده  وايتلددل واسددرتاتيجيتلل و ططلددل       املتنومدديف ا الرت اخلدد  ل   

تعلي ل   عينيف أو توعيلل  وارشلدا  حمد دة   نشو  واد إ تلرييف أو من طويقاملستقتلييف 

 .وشتكل   تع دة ن  الل وسل ا 

لتعوف ملى أف يديف وسدل ا االمدالج االعت دلمي ودورفدل      اإىل  تسعى الورقيفومليه اإن فذه 

إضدددلايف إىل  عواددديف ،2030ا ضدددوؤ رايددديف امل لكددديف  ر االدددورا دمدددط  طدددط واسدددرتاتيجيل   

ا التواصدددا  ددد   فدددذه الوسدددل ا  ن تلعتددده أافت ل دددل   سدددئوليلل ا الددد ور الدددذ   كدددن    

 اااعددددللنقددددا اااكددددلر ور يسدددديف ا  أداة لكونلدددد  ددددلل تدددد     ا ذ   لتددددالدددد  املددددواطن  

 . ن قضليل طوحهتملل دامط  لق رأ  ملج الق رة ملى االقنلع وإضلايف إىل واالجنلرا ،

يلعتدده  أن ددل الد ور الددذ   كدن   :التسدلال فدذا   االعل ديف ملددى  حتددلول فدذه الورقدديف فندل   دن  و

  ؟2030لت قيق راييف اسرتاتيجييف الورارا االمالج االعت لمي ا دمط 

 السيلسددل إمدد اد سيلسددل  إمال يدديف وطنيدديف حتدد د ااولويددل  وتوسددط   فددذا الدد وريتطلدد  و

هأ التن يددديف  دددا  لددد  الطويدددق   لتلدددوأل اافددد اف املوعدددوة انطالقدددلم  دددن أن االمدددالج ال يندددت    

أنلدل    صوصدلم ،اإن  سدئولييف أعلد ة االمدالج ا اعت د  السدعود  كدت ة ع ام      لذا إليلل،

 .وااسللي   ل جيعللل تؤ و ا حميطلل  فعللييف واض يف واادوا متلك  ن اال كلنل  

 أضدد  وسددل ا االمددالج االعت ددلمي  أن  إىل وفددذا  ددل تؤكدد ه نتددل هأ الورقدديف والدد  أشددلر   

،ك ل تسدلفط  الط وحديف التن ويديف   لدل  ططوالدورارا   سيلسل  دمط أدوا   ن أ ور  واح ة

لتنفيدذ   الدورارا  ال  تتتنلفل  لإلسرتاتيجيل التسويق ودا   وا هأ التن ييف والرتويهأ ا 

 .2030امل لكيف راييف 

اال د   ،ق نوع  ن االمدالج التن دو  النلع   ا  ليئل  الوطنييف اهلالورارا  ولكي تسلفط و

 د   التن دو  الشدل ا   ط تخطدي الحمدلور   دن   فلج ك  ورالتخطيط االمال ي تض  أن 

ضدوورة  اضدالم مدن   التن ويديف   هلدذة اخلطدط  ضوورة توا   يئيف إمال ييف  نلسدتيف للتسدويق   

 . الربا هأ االمال ييف التن وييف تلك م ادالكلدر االمال ي املتخصص ال توا 
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 ملقدما:اأوًم: 

ال يستطيع أحد أن ينكر الدور التأثريي لإلعالم على خمتلف األصعدة، سواء االجتماعية 

 احلالية أو أو االقتصادية أو التنموية، وهو ما جيعل منه أداة ال ميكن جتاهلها يف اخلطط

املستقبلية

التوعية ب ،فوسائل اإلعالم تقوم بدور إجيابي يف حتقيق هذه اخلطط واألهداف التنموية 

رتباهها بالنظام االجتماعي والسياسي واالقتصادي يف اتجمتمع نظرا ال ،والرتبية والتثقيف

املشاركة اإلجيابية  يتوقف علىالذي تعمل يف إهاره، حيث جناح خطط التنمية املستدامة 

 .للقوى املنتجة

يتطلب إعداد سياسات إعالمية وهنية حتدد األولويات وترسم الوسائل لبلوغ  وهذا الدور 

األهداف املرجوة انطالقًا من أن اإلعالم ال ينتج التنمية بل ميهد الطريق إليها، وأن اإلعالم 

 الرديء قد يعطل مسرية التنمية يف مراحلها كافة.

قليدية منها واحلديثة، هو الناتج الذي استحوذ وال شك أن اإلعالم بوسائله املختلفة، الت

تطورت أدواته  حيثعلى معظم مثار التقدم يف احلضارة اإلنسانية يف الوقت احلاضر، 

 واتسعت مساحاته واشتدت تأثرياته حتى بات الناس على دين إعالمهم!

ذو بات  حيث، -رغم تأثريه القوي-وتعدى اإلعالم الدور التقليدي الذي عهدناه عليه 

القدرة ، إضافة إىل نقل األفكار واألعمال واألفعالرئيسة يف وسيلة كونه تأثري فتاك، 

 على اإلقناع وخلق رأي عام مناوئ أو مساند ملا يطرحه من قضايا على املشاهد أو املتلقي. 

ساهمت شبكات التواصل االجتماعي وتقنيات االنرتنت احلديثة يف تغيري املعامل  وقد

، فبعد أن كانت عملية التواصل اإلعالمي للمشهد اإلعالمي يف الوهن العربياألساسية 

، أصبحت الرسالة اإلعالمية اليوم لكثري من القيود والرقابةلتتم بالطرق التقليدية وختضع 

 .وأصبح املستخدم أكثر جرأة يف التعبري عن رأيه ،تصل إىل اجلمهور من غري قيود

ال ميكن جتاهل التأثري القوي كما ي، اإلعالم االجتماعومل يعد أحدًا مبنأى عن أدوات 

تحرك واملشاركة الذي حتدثه وسائل اإلعالم االجتماعي على الشعوب من خالل دفعها لل

 ، وفتحها اتجمال للتبادل واملشاركة يف نقل املعلومات بني اجلميع.يف احلياة العامة

ن وسائل اإلعالم االجتماعي أصبحت تقدم لألفراد واملؤسسات واهليئات العديد م كما أن

ويج ألهدافها والتعريف برؤيتها واسرتاتيجيتها وخططها تلفة واملتنوعة يف الرتاخلدمات املخ
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من خالل نشر مواد إخبارية أو تعليمات معينة أو توجيهات وارشادات حمددة من املستقبلية 

وعليه فإن هذه الدراسة ستسعى إىل إلقاء الضوء على هذه  .ت متعددةخالل وسائل وشبكا

الظاهرة يف حماولة من الباحث للتعرف على أهمية وسائل اإلعالم االجتماعي ودورها يف 

، إضافة إىل معرفة 2030ت يف ضوء رؤية اململكة رالوزدعم خطط واسرتاتيجيات ا

ه أدوات اإلعالم االجتماعي يف التواصل ن تلعبأيف الدور الذي ميكن اهتمامات مسئوليها 

 .اهلامة عرب هذه الوسائل مع املواهنني

 : التساؤل الرئيس التالي إلجابة علىا حتاول هذه الورقةهنا من و

يلعبه اإلعالم االجتماعي يف دعم اسرتاتيجية الوزارات لتحقيق  أنما الدور الذي ميكن 

  ؟٢٠٣٠رؤية 

 إىل حتقيق األهداف التالية: الورقةتسعى هذه و

 اهية شبكات اإلعالم االجتماعي، ونشأتها  وكيفية تطورها.مب التعريف 

  الكشف عن دور وسائل اإلعالم االجتماعي يف دعم اسرتاتيجيات الوزارات لتحقيق

بالتطبيق على املوقع اإللكرتوني لوزارة اإلقتصاد والتخطيط  2030رؤية اململكة 

عمليات التخطيط والتنمية االقتصادية االجتماعية كافة احملرك ل السعودية باعتبارها

 .الذي يدعم النمو املستدام لالقتصاد السعودي

 .معرفة أهم أدوات شبكات اإلعالم االجتماعي شائعة االستخدام 

  ات احلكوميةئيارات واهلالوزداء أمعرفة تأثري أدوات اإلعالم االجتماعي على. 

 دماتها على الرتويج خل االجتماعياإلعالم دوات رات ألاالوزفسري انعكاسات استخدام ت

يهها وتوج 2030قبلية يف ضوء رؤية اململكة املقدمة وأهدافها املرجوة ورؤيتها املست

 .للرأي العام

  يف عرض خدماتها على  على هذا النوع من اإلعالمالتعرف على مدى اعتماد الوزارات

 .خالهلا وكيفية التواصل معهم من املواهنني

 اإلعالم استخدام أدوات من  إلجيابيات اليت حتصل عليها الوزاراتالتعرف على أهم ا

الجتماعي.
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 : املتداولة في ورقة العمل فايم امل
 اإلعالم االجتماعي :

تسخري " االجتماعي، فقد عرفه البعض بأنه: تعددت األدبيات اليت تناولت مفهوم اإلعالم 

 التدوين واملواقع االجتماعية )املعلومة أو إذاعة اخلرب ك كنولوجيا يف سبيل نقلالت

فيلكر( مبعنى دمج أدوات اإلعالم القدمية مع الرقمية وشبكة  –تويرت  –الفيسبوك 

املعلومات العاملية مما يسهل عملية نشر املعلومات واألخبار بسرعة فائقة ويوفر عملية 

رسل التواصل مع املستقبل ومعرفة وجهات تفاعلية بني املرسل واملستقبل، حيث يستطيع امل

النظر حول أي موضوع يتم نشره، وذلك عرب تكنولوجيا االنرتنت والفيس بوك واليوتيوب 

ة واملدونات وتويرت وفيلكر، أو باألصح مواقع الشبكات االجتماعية اليت تستخدم تقني

 .(1)الويب

راه البعض بأنه "احملتوى اإلعالمي الذي يتميز بالطابع الشخصي واملتناقل بني هرفني وي

أحدهما مرسل واآلخر مستقبل، وعرب وسيلة شبكة اجتماعية،مع حرية الرسالة 

 .(2)للمرسل،وحرية التجاوب معها للمستقبل

ظفتها وحينما نتحدث عن وسائل اإلعالم االجتماعي فإننا نقصد بذلك األدوات اليت و

شبكة االنرتنت للتبادل ومناقشة املعلومات بني البشر، وهو مصطلح غالبًا ما يشري إىل 

األنشطة اليت تدمج التكنولوجيا، والتفاعل االجتماعي باستخدام الكلمات والفيديو 

والصورة والصوت، هذا التفاعل والطريقة اليت تطرح بها املعلومة، يعتمد كل االعتماد 

نى مشرتك بني اتجمتمعات والناس عن هريق عظر متنوعة والبناء على معلى دمج وجهات ن

 .(3)تبادل القصص واخلربات

"هو جمموعة من الربامج على : إلعالم االجتماعيلوسوف يتبنى الباحث املفهوم التالي 

شبكة اإلنرتنت تتيح للمستخدمني األدوات الالزمة للتفاعل، وتبادل البيانات واملعلومات مع 

ن، ورغم أن الشبكات االجتماعية من السهل تكوينها بني األشخاص سواء يف اآلخري

شبكة اإلنرتنت أصبح أكثر  ىاألماكن التعليمية أو أماكن العمل، فإن وجودها عل

سهولة وشعبية  ألن شبكة اإلنرتنت مليئة باملاليني من األفراد الذين يتطلعون لتلبية دعوات 

ير الصداقات ونقل األفكار وتبادل املعرفة، غريهم من مستخدمي اإلنرتنت لتطو
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واكتسب امسه االجتماعي من كونه يعزز العالقات بني بين البشر، وتعدت يف اآلونة 

لألفكار اجلديدة وأهداف  ةوتروجيياألخرية وظيفته االجتماعية لتصبح وسيلة تعبريية 

الفيس بوك، ويرت وتاخلطط التنموية واالسرتاتيجيات، وأبرز شبكات التواصل االجتماعي 

واليوتيوب ... وغريها ".

ومن خالل هذا التعريف يتبني أن مبدأ التفاعلية هو من أهم املبادئ اليت بنيت عليها  

شبكات اإلعالم االجتماعي، ولكن مفهوم التفاعلية قد تغري مع بداية األلفية اجلديدة، 

وذلك بوالدة عدد من الشبكات العمالقة يف هذا املضمار مثل: تويرت، ماي سبيس، 

دت تعريف فكرة اإلعالم االجتماعي من تفاعلية األصدقاء إىل فيسبوك وغريها واليت أعا

 .(4)تفاعلية الشعوب مع بعضها البعض

 رات: ااسرتاتيجيات الوز

قد اشتق من كلمة  االسرتاتيجيةتشري دائرة املعارف الربيطانية إىل أن مفهوم 

يف جيش ( اليت كانت ترمز إىل قائد كل قبيلة من القبائل العشر املمثلة )

كما كانت تعين القائد العليم بقيادة اجليوش، ومع اتساع رقعة احلروب، وتطور  ،أثينا

تعين فن القيادة، ويف نهاية  االسرتاتيجيةخطط املعارك، وتعدد أنواع أسلحتها، أصبحت 

القرن الثامن عشر امليالدي خرج املصطلح من ساحة املعركة ليستقر خارج حدود املعركة 

 .(5)قيادةحيث تكون ال

"اختيار أفضل البدائل لتحقيق أهداف أو غايات تعرب عن حاجة أو  االسرتاتيجيةتعين كما 

حاجات معينة للمجتمع أو للمؤسسات، ومثل هذه األهداف العامة تشتق منها أهداف 

مرحلية حمددة، وهذه بدورها تستخرج منها املهام اليت تعرب عن برنامج أو جزء من 

 .(6)برنامج"

( الذي يعتمد يف كل من التحليلني تعريف استند إىل ما يعرف بنموذج )ويف 

بطابع التسيري يف املؤسسة. ومنوذج  االسرتاتيجيةالداخلي واخلارجي للمؤسسة، هبع مفهوم 

أشتهر يف الستينيات من القرن العشرين. وهي املرحلة اليت شهدت استقالل  ()

بناء دول وهنية حديثة، ونشأة اقتصاديات جديدة، الكثري من بلدان العامل الثالث، و

 .(7)ووضع خمططات تنموية هموحة
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ويف ظل تطور مفهوم "التخطيط" حتولت اإلسرتاتيجية من التصور إىل اخلطة أو إىل 

جمموعة من القرارات التنفيذية فاعتربها بعضهم "خطة متجانسة مدجمة ألهداف املؤسسة 

وتصرفات ترمي لتحديد الغايات العامة واألهداف  وسياساتها، وهي تصورات وقرارات،

والوسائل اليت تسمح بتحقيق هذه الغايات وبتقييمها ومراقبة األداء الناتج عن هذا 

 .(8)التنفيذ"

( باعتبارها "األفق لتعريف دروكري ) وفقًا ويتبنى الباحث هنا مفهوم اإلسرتاتيجية

 جتيب على التساؤالت التالية: الوزارةأو  اهليئة التصوري أو الكيفية اليت جتعل املؤسسة أو

للمؤسسة مقارنة  ما الذي جيب أن يكون أهدافًاوما مؤسستنا؟ وما مهمة املؤسسة؟ 

وباملوارد، وبالقدرات اإلبداعية، وباألرباح، وبتكوين األفراد، وباملسؤولية  ،بالسوق

 .(9)"االجتماعية؟

  2030رؤية  :

راتها ااألجل تبنتها اململكة العربية السعودية يف كافة وزهي خطة اقتصادية هويلة 

، وتهدف من جمتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووهن هموح وهيئاتها احلكومية شعارها:

خالهلا إىل تقليص اعتماد اململكة على النفط، وحتدد هذه املبادرة املتوقع تنفيذها على 

اللوائح التنظيمية والسياسات، فضاًل عن  عشر عاًما املقبلة مجيع التغريات يف االثينمدار 

التغريات املتعلقة بامليزانية اليت من شأنها التأثري على مجيع اجلوانب الرئيسية لالقتصاد 

السعودي، مع وضع تقنية املعلومات بعني االعتبار بوصفها داعًما ودافًعا رئيسًيا لكثري من 

 .(10)التغريات املزمعة

 الدراسات السابقة: 
نه من الضرورة تقسيم الدراسات السابقة أطبيعة موضوع الدراسة فقد وجد الباحث نظرا ل

 إىل حمورين رئيسني هما: 

 وأدواته ووسائله وشبكاته: االجتماعيأواًل : الدراسات السابقة املرتبطة باإلعالم 

 ركزت على اخلطاب اإلعالمي يف  :(11)م(2009) دراسة عبد اهلل الزين احليدري

جمال اإلعالم اإلجتماعي واالتصال ويف شتى فروع العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتحوالت 

الكربى اليت أهلقتها العوملة، واملنعطف اجلديد تجمتمع القرن احلادي والعشرين والعامل 

ال اإلعالم اجلديد، كما أشارت إىل القواعد والضوابط والقوانني اليت حتكم جم
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اجلديد، وما ينطوي عليه من نقض للتقاليد املعرفية واملهنية املكونة للبيئة اإلعالمية 

التقليدية.

 حيث تناولت هذه األهروحة مصطلح الفجوة :(12)(2009) دراسة ميمون الطاهري

الرقمية واليت تعيشها وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها، بعد ظهور شبكات التواصل 

وذلك للداللة على الفوارق املوجودة بني مشال الكرة األرضية وجنوبها، اإلجتماعي، 

واتجمهودات اليت تبذهلا دول العامل الثالث لكسر هذه الفجوة وفرض نظام دولي إعالمي 

جديد.

 تناولت العالقة بني اإلعالم الكالسيكي :(13)م(2011) دراسة الصادق احلمامي

االنفصال وتعدد /، وأشكال هذا االتصالاهمواجلديد وحالة االنفصال/االتصال بين

املنصات اإلعالمية، وقد هدفت إىل معرفة هذه العالقة ومعرفة ما إذا كان اإلعالم 

احلديث ميثل إعالمًا بدياًل، كما تهدف الدراسة إىل مكانة التليفزيون العمومي باعتباره 

منوذجًا لإلعالم الكالسيكي يف وظائفه الثقافية واتجمتمعية.

 تدور حول التطورات السريعة يف عامل االتصال والذي (14)م(2007) سة أمينة نبيجدرا،

انعكس بدوره على ميدان اإلعالم وعامل الصحافة املكتوبة، حيث متثل ذلك بظهور 

إعالمية غري عادية وهذا ما شهدناه من  ظاهرةاإلعالم البديل الذي فتح أبوابه للجميع يف 

مستقبل الصحافة التقليدية.وتأثري ذلك على خالل املدونات اإللكرتونية، 

 احلكومية:  واهليئاتثانيًا : الدراسات املرتبطة بالوزارات 

 يف األردن: وقد هدفت التعرف على أبعاد  (15)م(  2009) دراسة صالح الدين اهلييت

العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومدى جاهزية احلكومة اإلليكرتونية، من 

خالل حتليل إدراك العاملني املتخصصني يف أمانة عمان الكربى، ولتحقيق أهداف 

ألمريكية الدراسة فقد هور اهلييت استبانة اعتمادًا على مؤشرات جامعة هارفارد ا

( فردًا ممن يرتبط عملهم بتكنولوجيا 40للجاهزية، وزعت على عينة بلغ جمموعها )

املعلومات واالتصاالت املستخدمة يف اتجمتمع ذات الصلة بتطبيق احلكومة اإلليكرتونية. 

وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج، أهمها أن تطبيق برنامج احلكومة اإلليكرتونية يف 

املركز، وأن  ىيتم على مراحل ويتقدم بشكل جيد على مستو املؤسسة املبحوثة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسهم بشكل واضح يف ذلك مما ساعد يف بلوغ 



 

 161 

 ٢٠٣٠دور اإلعالم االجتماعي يف دعم اسرتاتيجية الوزارات لتحقيق رؤية 

مستويات متقدمة يف جاهزية احلكومة اإلليكرتونية على مستوى املركز، وظهور 

احل القادمة من أوصت الدراسة بضرورة الرتكيز يف املرومؤشرات على املستوى احمللي. 

تطبيق برنامج احلكومة اإلليكرتونية على املستوى احمللي، والتوجه حنو املواهن من 

خالل بناء اسرتاتيجيات تتيح االستخدام الفعال واملالئم حمليًا لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، وابتكار صيغ للتفاعل بني املؤسسة املبحوثة واملواهن، والعمل على ربط 

مع احمللي بشبكة املعلومات واالتصاالت، وزيادة الوعي، وضمان فرص االستخدام اتجمت

املتساوي، والتطور املتوازن بني كافة املستويات مركزية وحملية

 يف اليمن: وهدف الباحث من خالل دراسته توضيح  (16)( 2008) دراسة حيي الريوي

يان أهميتها ومزايا تطبيقها، العديد من املفاهيم املتعلقة باحلكومة اإلليكرتونية وب

وعملت الدراسة على حتليل الواقع املعلوماتي الراهن للجمهورية اليمنية، وكانت الدراسة 

نظرية أكثر من أنها تطبيقية، وخلصت إىل جمموعة من النتائج منها أن مشاريع 

تمد احلكومة اإلليكرتونية ليست عملية إليكرتونية صرفة، بل هي عملية تغيري واسعة تع

ورأت الدراسة  .يف جناحها على العنصر البشري وتكامله مع العناصر واملتطلبات األخرى

أن مشروع بناء احلكومة اإلليكرتونية متعثر وهو حباجة لبلورة أكرب وتكوين رؤية أعمق 

لبناء أهره وهياكله الالزمة وتأمني التمويل املدروس لذلك. وأوصت الدراسة بضرورة 

لس وهين للمعلوماتية والتكنولوجيا املرتبطة بها للتنسيق بني األهر االجتاه لتأسيس جم

الوهنية لتاليف حالة التشتت القائمة، من أجل وضع لبنة أساس النطالقة احلكومة 

اإلليكرتونية

  ،عن األبعاد املستقبلية للحكومة  :يف األردن (17) (2007دراسة )أبو زيد، وجواد

مدى توافر متطلبات النجاح املالئمة لتطبيق احلكومة  األردنية، وقد هدفت التعرف على

وزارة. وأشارت  24اإلليكرتونية يف األردن، من خالل دراسة شاملة على الوزارات وعددها 

نتائج الدراسة إىل وجود نظرة إجيابية حنو تطبيق احلكومة اإلليكرتونية من حيث 

خيص جاهزية متطلبات  حتسني اخلدمة وخفض الكلفة وزيادة رضى العاملني. وفيما

النجاح لتطبيق احلكومة اإلليكرتونية يف األردن تبني أن متغري الدعم اإلداري يتصف 

باجلاهزية من حيث جودة اإلدارة واهليكل التنظيمي، أما فيما يتعلق مبتغري احلوافز فإن 

ا قد اجلاهزية كانت متوسطة، وحول متغري الثقافة والتوعية فإن األفراد املبحوثني كانو
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أشاروا إىل ضعف اجلاهزية بهذا اخلصوص. وأوصت الدراسة بضرورة مشاركة املوظفني 

بتكوين وتطبيق برنامج احلكومة اإلليكرتونية، ووضع حوافز لدفعهم حنو املشاركة ملا 

سيعود على املؤسسات بالفائدة، والعمل على إشراك العاملني يف ندوات ودورات تدريبية 

رفة حمتوى ومضمون احلكومة اإلليكرتونية وتبيان آلية عمل تثقيفية متكنهم من مع

احلكومة اإلليكرتونية ونتائج تطبيقاتها املستقبلية

  يف اململكة العربية السعودية، وقد هدفت الدراسة الوقوف  (18) م( 2006دراسة )غريب

ها على مفاهيم وفوائد احلكومة اإلليكرتونية يف سبيل تعميق الرؤى التمهيدية لتطبيق

ودراسة مدى االستعدادات القائمة يف الوهن العربي على تقبل فكرة احلكومة 

اإلليكرتونية. وبينت نتائج الدراسة بأن احلكومة اإلليكرتونية يف منطها احلالي مل تصل 

بعد إىل صيغة املنظومة الكاملة، وهي مازالت تفتقر إىل التطوير الكبري يف كثري من 

حتويل نظام اخلدمة والعمل إىل نظام إليكرتوني، بل هي جوانبها، كونها ليست فقط 

منظومة معقدة ومتشابكة وحتتاج لدراسات معمقة وواعية لكافة عناصرها قبل التحول 

الكامل ألمتتة مجيع اخلدمات. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تفهم املكونات 

طلبات كل مكون منها املختلفة ملنظومة احلكومة اإلليكرتونية وكذلك التعرف على مت

بهدف تفعيل اإلجيابيات واحلد من السلبيات يف إهار التحول إىل منط احلكومة 

اإلليكرتونية. كما أوصت بعدم استرياد القوالب اجلاهزة للحكومة اإلليكرتونية 

وتطبيقها يف جمتمعاتنا العربية بشكل مباشر، بل جيب إجراء الدراسات املناسبة واليت 

كومة اإلليكرتونية متوافقة مع كل جمتمع على حدة، بسبب جتعل منظومة احل

االختالف يف الظروف والعوامل اليت تشكل كل مكون من مكونات احلكومة 

اإلليكرتونية

 د مستوى إدراك األفراد يوهدفت حتد :يف األردن(19)دراسة

العاملني ملفهوم احلكومة اإلليكرتونية ومعوقات تطبيقها ومستوى مهارة القراءة والكتابة 

اإلليكرتونية الالزمة لتطبيق احلكومة اإلليكرتونية، والعوامل املؤثرة على مستوي جناح 

ؤسسات موظفًا حكوميًا يف عدد من الوزارات وامل 387التطبيق، ومشلت عينة الدراسة 

األكثر إدراكًا لفاعلية احلكومات اإلليكرتونية، وركزت متغريات الدراسة على توافر 

املعرفة اإلليكرتونية، وأسباب قلة التعامل مع اإلنرتنت ومعوقات انتشارها. وأظهرت نتائج 
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الدراسة أن مواقف أفراد العينة متوافقة على قلة انتشار اإلنرتنت، وضعف القناعة لدى 

برية من أبناء اتجمتمع مبدى جدواها وفاعليتها يف أروقة العمل، وكذا قلة عدد شرحية ك

املهرة من املوظفني القادرين على التعامل مع االنرتنت واالستجابة لطلبات العمالء من 

مراجعي الدوائر احلكومية، وأظهرت الدراسة وجود قناعة لدى بعض املوظفني بوجود 

مع أجهزة احلواسيب تؤثر على صحتهم على املدى البعيد.  أضرار صحية من التعامل الطويل

وأوصت الدراسة بوجوب إهالق محالت توعية بني املوظفني وتطوير قدراتهم وزيادة حوافز 

 العمل لالستجابة للتحول القادم حنو احلكومة اإلليكرتونية

 منها: االستفادةالتعلمق على الدراسات السابقة ومدى 
راسات واألحباث السابقة، تكشف للباحث أن أيًا من هذه من خالل استعراض الد

الدراسات مل تتناول بشكل مباشر اإلهار النظري الذي سيتناوله الباحث يف دراسته هذه، 

مل جيد الباحث دراسة تناولت نفس املوضوع باالسرتاتيجية اليت ينوي  اهالعهويف ضوء 

فإن هذه الندرة يف األحباث اليت تعرضت إىل دور اإلعالم  لذلك الباحث اتباعها يف دراسته

، تكسب أهمية  2030اإلجتماعي يف دعم اسرتاتيجيات الوزارات يف ضوء رؤية اململكة 

 .علمية هلذه الدراسة

 
 :لواملبحث األ
 ستخداماتواال اآلثار اإلعالم اإلجتماعي..

بريقها وتأثريها من احملتوى اإلعالمي وسائل اإلعالم االجتماعي بأشكاهلا املختلفة تستمد 

واليت عادة ما تكون بعيدة عن االبتزاز  ،الذي يتميز بالشخصية واالختالف يف االهتمامات

 كانت أهدافها. الفكري والتالعب التجاري والرسائل املبطنة أيًا

اليت يستخدمها األفراد  ،الرئيسةبل و ،وسائل االتصالمن أهم باتت  لذا جندها

واملؤسسات واهليئات احلكومية والوزارات حول العامل للتواصل مع مجهور املواهنني، حتى 

الدولية تعتمد على  واهليئاتأنها اقتحمت عامل األعمال وأصبحت أكرب الشركات العاملية 

 هذه الوسائل للتواصل مع عمالئها. 

 الية:ونتناول هذا املبحث من خالل املطالب الت
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 :اإلعالم االجتماعي وتأثريه اإلعالمي
عرض أهم تأثرياته على اتجمال ، وفيما يلي نإلعالم اإلجتماعيباالتعريف  اسبق أن تناولن

 :(20)يالتاليف اإلعالمي بأهرافه املتعددة واليت تتمثل 

 :تأثري أدوات اإلعالم اإلجتماعي على احملتوى اإللكرتوني

فاخلرب الصحفي ، اإلجتماعي معايري ملواصفات احملتوى اإللكرتونيوضعت وسائل اإلعالم 

الوسائط وتلعب فيه  ،أصبح أقصر ،على سبيل املثال ،أو الوزارات باهليئاتاخلاص 

 باخلرب وفق املعايري التقليدية إلنتاجه.  دورًا أساسيًا مقارنًة املتعددة

اية لزمن املصدر الواحد واألهم من ذلك أن وسائل اإلعالم اإلجتماعي قد وضعت نه

للمعلومة واملعرفة، وما نعيشه اآلن هو زمن املصادر املختلفة للمعلومات ومل يعد املصدر 

و اإلعالم اجلديد كما يسميه البعض.أالواحد كافيًا ملستهلكي اإلعالم اإلجتماعي 

 تأثري أدوات اإلعالم اإلجتماعي على منتجي احملتوى اإللكرتوني: 

مل يعد حمتوى إنتاج اإلعالم اإللكرتوني حكرًا على املؤسسات اإلعالمية املتخصصة اليت 

سيطرت لفرتات هويلة على تدفق املعلومات، فأدوات اإلعالم اإلجتماعي تتيح للجميع إنتاج 

احملتوى والتواصل مع مصادر املعلومة واخلرب حول العامل كما أن نشر هذا احملتوى 

 أيضًا متاحًا للجميع.والرتويج له أصبح 

 تأثري اإلعالم اإلحتماعي على أساليب النشر وهرق استهالك احملتوى اإلعالمي: 

إن من أهم نتائج النشر اإللكرتوني على االنرتنت أن احملتوى املنشور ميكن الوصول إليه 

 ميله وتبادله واستخدامه على أجهزة ووسائط خمتلفة. بسهولة،كما ميكن حت

واحلديث عن الكتاب اإللكرتوني من أقوى األدلة على قوة التأثريات اليت أحدثتها وسائل 

وهما عامالن مهمان لتشكيل الوعي يف  ،اإلعالم اإلجتماعي يف جمال النشر واإلعالم

 كل دول العامل.

 التطورات اليت حدثت يف وسائل اإلعالم االجتماعي:

ستخدمها اإلنسان يف اإلعالم والتواصل يكتشف املتتبع لتطور األدوات والوسائط اليت ا

بوضوح قوة تلك الغريزة الفطرية اليت مكنت البشرية من تطوير أدواتها اإلعالمية بشكل 

 الفت للنظر منذ أن نقش اإلنسان األول على جدران الكهوف.
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مع نهاية القرن التاسع عشر بدأت موجة جديدة من االخرتاعات اإلعالمية واالتصالية، ف

، ويف القرن العشرين الفوتوغرافكان على رأسها اخرتاع اهلاتف وآلة النسخ واخرتاع 

 ظهرت أجهزة الراديو والسينما والتلفزيون والكمبيوتر والتليفون احملمول واالنرتنت. 

الخرتاعات السابقة كانت مبثابة ثورة إعالمية سواء يف جماالت وميكننا القول أن كل ا

النص أو الصوت أو الصورة أو ووسائل االتصال، ومع ذلك مل يكن ألي منها نفس التأثري 

 .لإلنرتنت احلاليالذي نشهده منذ بداية االستخدام 

وات اليت الشبكات االجتماعية وتطبيقات اإلعالم اجلديد توفر ملستخدمي االنرتنت األدف

 :(21)تساعدهم على مشاركة بعضهم البعض وتقدم التسهيالت والعمليات التالية

  ... التواصل بواسطة الربيد اإللكرتوني، الرسائل القصرية والفورية والدردشة

 اخل.

 .العمل التشاركي من خالل ويكيبيديا وأدوات املشاركة األخرى 

  اإللكرتوني ومشاركة احملتوى.التعليم بواسطة أدوات التعليم والتدريب 

 .التسلية والرتفيه من خالل تنوع احملتوى املنشور والذي يليب كل األذواق

 

 :إيجابمات وسلبمات اإلعالم االجتماعي
بعد أن كانت شبكات التواصل االجتماعي يف بداية األمر وسيلة للدردشة وتفريغ 

أصبحت وسائل يتبادل من خالهلا الشباب وجهات النظر  الشحنات العاهفية لدى الشباب

حتى أصبح اإلعالم اليوم يلعب دورًا أساسيًا يف نهوض  واالجتماعية،الثقافية واألدبية 

وتقدم الشعوب حنو حتقيق أهدافها، ووصل األمر باإلعالم احلديث إىل مستوى أصبح هو 

 تصادية واإلنسانية على وجه العموم.الفاعل واملؤثر األقوى يف العالقات االجتماعية واالق

 :(22)ةالتالييف العناصر رصد إجيابيات وسائل اإلعالم االجتماعي  وبناًء على ذلك ميكننا

  جنحت وسائل اإلعالم االجتماعي يف تغيري بعض السلوكيات والعادات اليت عجز

حيث تالشت العديد من الفوارق االجتماعية بني اتجمتمعات. ،عنها اإلعالم التقليدي

 فاألجيال احلالية أصبحت أكثر رفضًا ملفهوم الرقابة  ،ارتفاع سقف حرية التعبري

كاليت يعمل بها يف اإلعالم التقليدي.
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  أصبح املستخدم هلذه الشبكات أكثر جرأة يف التعبري عن رأيه وتناوله للقضايا

تخدامه إلمسه الصريح وكسر حاجز اخلوف والرتدد واخلجل.املختلفة من خالل اس

  مع اإلعالم االجتماعي تفجرت العديد من الطاقات واملواهب واإلبداع لدى اجلمهور

املتعامل مع هذه الشبكات، وهذا ما مل يكن متاحًا عرب الوسائل التقليدية.

  من أجل حتسني ألدوات اإلعالم االجتماعي  القادة والرؤساءاستخدام العديد من

عالقاتهم مع شعوبهم.

  تشجيع احلوار والنقاش بني املسؤولني واجلمهور وحل كثري من القضايا السياسية

واالجتماعية مع اجلمهور.

 .أغلب الشبكات االجتماعية تقدم العديد من اخلدمات للمستخدمني

 قل تساهم شبكات اإلعالم االجتماعي يف تكوين رأي عام للقضاء على الفساد ون

الرتاث اإلنساني.

 االجتماعية باتت وسيلة فعالة للتأثري يف األحداث سواء يف املناهق  الشبكات

اإلقليمية أو على نطاق العامل.

  األنصار واملؤيدين. جلذبتستخدم املواقع االجتماعية كوسيلة 

 :(23)يف العناصر التاليةوتتمثل سلبيات اإلعالم االجتماعي 

  شبكات التواصل حيث أتاحت  ،أقل بكثرياخلصوصية أصبحت مساحتها

وتكوين اآلراء  ،معرفة توجهات األفراد وسهولة حتديد احلكم عليهااالجتماعي 

 اخلاصة عن األشخاص.

 جتماعية مثل العنصرية واملناهقية ساهمت يف ظهور العديد من األمراض اإل

 واملذهبية.

  بالتنقل من صفحة إىل إهدار الوقت فبمجرد دخول املستخدم للموقع، حتى يبدأ

 أخرى دون أن يدرك الساعات اليت قضاها على الشبكة.

 فقضاء الوقت الطويل يف هذه الشبكات املباشر اإلدمان وإضعاف مهارة التواصل ،

 يؤدي إىل العزلة عن الواقع األسري واملشاركة الفعلية يف اتجمتمع.

 تخدم على الشبكة ألن امللف الشخصي للمس استخدامها لغرض اإلساءة والتشهري

 صل إىل يد أشخاص كثر.ي
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 ا يف التأثري يف العالقات الدولية من خالل ا كبرًيتلعب وسائل اإلعالم االجتماعي دوًر

عملية التجسس على الدول واحلرب اإللكرتونية يف الوصول إىل املعلومة يف أي 

 مكان يف العامل.

 املبحث الثاني:
 خطط التنممة املستدامةدور وسائل اإلعالم اإلجتماعي في دع  

مما ال شك فيه أن العامل مير يف السنوات األخرية مبرحلة تغريات سريعة وعميقة، ولعل 

حيث ، (24)التنمية تعترب من أبرز القضايا اليت يهتم بها الساسة والقادة يف خمتلف الدول

احلكومية يف كل أحناء العامل العربي، وال سيما باململكة  واهليئاتوضعت الوزارات 

وبرامج تنموية تتفق وفلسفاتها االجتماعية واجتاهاتها  لنفسها خططًا ،العربية السعودية

اإليديولوجية وثقافتها الوهنية، من أجل القضاء على البريوقراهية، والرفع من مستوى 

حنو حتقيق رؤية اململكة  ااسرتاتيجياتهعم معيشة املواهن، وحتقيق هموحاته وآماله، ود

2030 . 

ومبا أن جوانب التنمية الشاملة باململكة تتعدد وتتسع، لتشمل النظام اتجمتمعي بأسره 

بكل ما يتضمنه من نظم فرعية مثل: اجلانب االجتماعي واالقتصادي والثقايف 

السعودي كبرية جدًا، ...  فإن مسئولية أجهزة اإلعالم واالتصال يف اتجمتمع واإلتصالي

أنها متلك من اإلمكانات والسمات واألساليب ما جيعلها تؤثر يف حميطها بفعالية  خصوصًا

 واضحة.

ومن أجل رصد دور وسائل اإلعالم واالتصال يف جمال التنمية املستدامة فمن الضروري 

تلك "ا التعريف بالتنمية، ومدى ارتباهها بعامل االتصال، حيث تعرف التنمية على أنه

اإلجراءات والعمليات املتتالية اليت يقوم بها اتجمتمع للتحكم يف اجتاه التغيري احلضاري 

 .(25)"وسرعته، بهدف إشباع حاجاته من أجل االنتقال من مرحلة التخلف إىل مرحلة التقدم

وجناح املسار التنموي السعودي مرهون بتضافر اجلهود الشخصية واجلماعية، وتكامل 

ولعل وسائل اإلعالم اإلجتماعي تعد من أبرز ، املؤسسات على كافة األصعدةخمتلف 

 .للوزاراتعوامل الدعم للسياسات واخلطط التنموية الطموحة 

فالدول اليت تسعى إىل إرساء سياسات تنموية ناجحة، وإحداث إصالحات فعالة، تعتمد 

 على خطط إعالمية واتصالية حمكمة. 
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أن دور اإلعالم واالتصال بصفة عامة ال يبدأ فقط عندما تبدأ فالعلماء واملختصون يرون 

التنمية، وإمنا ينبغي أن يبدأ قبلها، وهذا لقدراته على مجع املعطيات الالزمة لبناء 

والسياسات التنموية من قبل املسئولني، السيما وأن وسائل اإلعالم  االسرتاتيجيات

ة يف اتجمتمع، وتربز املشاكل اليت واالتصال تساهم يف توضيح الصورة العامة للحيا

كما ميكنها التعريف باآلراء واالجتاهات السائدة بني  ،تواجهه، وتقرتح سبل مواجهتها

 اجلماهري ويف األوساط الرمسية على حد سواء.

تصالي، من هذا املنطلق ميكن تسليط الضوء على إشكالية التنمية املستدامة ببعدها اإل

اإلعالم اإلجتماعي واالتصال التقليدي يف حتقيق التنمية ودعم  من خالل إبراز دور وسائل

خططها مبجاالتها املختلفة: )االقتصادية، االجتماعية، الثقافية...( ومدى االستغالل األمثل 

هلذه الوسائل من هرف اجلهات الرمسية واهليئات احلكومية والوزارات  لدفع املسار 

جمال اإلعالم واالتصال، وتوفر البدائل االتصالية التنموي يف ظل التطور التكنولوجي يف 

، ويف اتجمتمع السعودي (26)املختلفة من: صحف، وإذاعات، وقنوات تليفزيونية وإنرتنت

تكمن أهمية اإلعالم التنموي يف دراسة الدور الذي ميكن أن تقوم به وسائل اإلعالم 

 .2030فة يف ضوء رؤية اإلجتماعي يف دعم اسرتاتيجيات وخطط وزارات اململكة املختل

وضع النشاهات املختلفة اليت "وبشكل عام فإن اإلعالم اإلجتماعي التنموي الفعال يعين 

 .  (27)"تضطلع بها وسائل اإلعالم يف جمتمع ما يف سبيل خدمة قضايا اتجمتمع وأهدافه العامة

ئل أجهزة اإلعالم ووسايف هو العملية اليت ميكن بوساهتها التحكم  ،خرآومبعنى 

االتصال اإلجتماعية داخل اتجمتمع السعودي وتوجيهها بالشكل املطلوب الذي يتفق مع 

واليت أعلن  2030أهداف العملية التنموية ومصلحة اتجمتمع العليا يف ضوء رؤية اململكة 

 ووهن هموح(.  ،واقتصاد مزدهر ،عن حماورها الثالثة )جمتمع حيوي

 : الناجحخصائص اإلعالم التنموي 
 (28)يرى الباحث أن اإلعالم التنموي يتميز باخلصائص اآلتية: 

  نشاط إعالمي هادف يسعى بالدرجة األوىل إىل حتقيق أهداف وغايات اجتماعية

 مستوحاة من حاجات اتجمتمع األساسية ومصاحله اجلوهرية.

 .إعالم يرتبط خبطط التنمية ويدعم جناح هذه اخلطط واالسرتاتيجيات 
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 قناع الناس كي االطرح، ويستند على حجج وبراهني منطقية يف واقعي األسلوب و

 مية بالقبول واالستحسان.نحتظى خطط واسرتاتيجيات الوزرات يف الت

  إعالم شامل ومتكامل، متعدد األبعاد يشمل البعد االقتصادي واالجتماعي

 والسياسي والرتبوي واملالي واإلداري.

وقد شهدت العلوم االجتماعية واالتصال اجلماهريي اهتمامًا مكثفًا بدور وسائل االتصال 

يفرتض وجود عالقة بني وسائل االتصال (29)"ففي دراسة " ،اإلجتماعية يف التنمية

اجلماهريي يف اتجمتمع، أي أن التنمية ال تتحقق إال بزيادة اتساع املدنية وانتشار التعليم، 

إىل زيادة استخدام وسائل اإلعالم احلديثة، وبالتالي تزداد املشاركة اتجمتمعية مما يؤدي 

للمواهنني. لذلك يرى الباحث أن أجهزة االتصال بالوزارات واهليئات احلكومية مطالبة 

ا عديدة لتحقيق وظائفها مبختلف أنواعها، ومبا حيقق التنمية املطلوبة بأن متارس أدواًر

 ملواهنني.والتواصل الدائم مع ا

 علىتقرير لوكالة التنمية األمريكية حول دور وسائل االتصال يف عملية التنمية،  وأكد

أن املذياع احمللي مهم يف عملية التنمية، فقد ثبتت فعاليته يف املكسيك يف التعليم البيئي 

وثبت كذلك جناحه يف التدريب املهين يف هندوراس، ويف بوليفيا حيث  ،واالتصال الريفي

ن كان هذا هو الدور املنوط إف ،ستخدم يف تعليم األمور الصحية يف املدارس االبتدائيةا

باإلذاعة، فكيف يكون دور كل من الفضائيات والصحافة االلكرتونية وغريها من 

 .(30)؟االجتماعيأدوات اإلعالم 

يف  رئيسأن اإلعالم التنموي املتخصص والفعال عنصر ضروري وومن هنا ميكن القول:  

على  ،يف ظل مفهوم التنمية الشاملة، فاإلعالم التنموي ، وحتديدًاتطوير اتجمتمع وتنميته

هو عني احلقيقة اليت جيب أن يرى فيها املواهنون ما حيدث من حوهلم،  ،حد تعبري الباحث

 .ويؤثر على مصريهم

 املبحث الثالث:
 للوزاراتاإلعالم االجتماعي كأداة مساعدة للتسويق للخطط التنموية 

اإلعالم  -درك املهتمون بالتنمية أنه ميكن استخدام هذه الوسائل اإلعالمية احلديثة أ

يف دفع برامج التنمية والرتويج أو التسويق للخطط التنموية اليت تتبناها  -اإلجتماعي 

 .والوزاراتاملؤسسات واهليئات 
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 ،دور اإلعالم بصفة عامة وقد حاول بعض علماء النفس واالجتماع واإلعالم الرتكيز على 

يف عملية التنمية، وذلك من خالل إحداث  ،واإلعالم اإلجتماعي على وجه اخلصوص

 .(31)تغريات يف اجتاهات األفراد وسلوكهم وميوهلم

وهي حقيقة فطنت إليها منظمة األمم املتحدة  فأوصى اتجملس االقتصادي واالجتماعي  

تقوية وسائل بالتابع هلا حبل املشكالت اليت تعرتض هريق اجلهود اليت تبذهلا الدول 

اإلعالم املختلفة وتدعيمها. فالدول النامية يف حاجة إىل إعالم يواكب خططها اإلمنائية، 

وخطط هيئاتها املختلفة، وخلق املشاركة من  ألهدافهاهلا والرتويج ويعمل على التسويق 

 جانب أفرادها يف العملية التنموية. 

فهو السبيل لنقل اهتمامات املواهن ومشاكله للمسئولني والسلطات احلكومية، كما أنه 

ميثل أداة لنشر املعرفة خبطط الدولة ووزاراتها، وهو الذي جيمع جهود اجلميع )حكومات 

 أفراد( يف تنفيذ املشاريع التنموية.و

وقد أكد "والرب شرام" هذه احلقيقة يف مقدمة كتابه "أجهزة اإلعالم والتنمية الوهنية" 

عندما حتدث عن الدور املهم الذي ميكن أن تقوم به أجهزة اإلعالم احلديثة يف التنمية، 

 .(32)التقدم للمجتمعوكيف أن االهتمام بالنظم اخلاصة باالتصال هو ضرورة من ضرورات 

وتستطيع وسائل اإلعالم اإلجتماعي إحداث التغيري يف اجتاهات املواهنني، وإحداث 

عالقات بينهم وبني حميطهم من: أفكار وموارد ووسائل وتكنولوجيات، وميكنها حتقيق 

أساليب إنتاج واستهالك جديدة، وإدخال مفاهيم علمية حديثة يف السلوك والعادات 

 بين أمناط مبتكرة يف جمال العمل الفردي أو اجلماعي واإلدارة والتنظيم. والتقاليد لت

خمتلفة تتناسب مع موضوع الرسالة  ا ووسائاًلوهذا كله بواسطة رسالة ما تتخذ أشكاًل

التنموية  والشرحية املقصودة بهدف إحداث التأثري الالزم جتاه املشكالت والقضايا

حلكومية، يف إهار أهداف ووظائف معينة تتمثل يف: والتسويق خلطط الوزارات واهليئات ا

اإلخبار والتثقيف والتحفيز على املشاركة اإلجيابية لتعزيز السلوك احملقق للتنمية 

املتواصلة. وهذه العمليات تندرج ضمن اسرتاتيجيات مدروسة يف إهار ما يسمى "باالتصال 

 .(33)التنموي"

ملختلف العمليات واألساليب والوسائل الرامية  ميثل هذا املصطلح مفهومًا واسعًا وشاماًلو

ومنها وسائل اإلعالم اإلجتماعي، وكل ما يتعلق مبجال التنمية  ،لنقل املعلومات واألخبار
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ومشكالتها إىل األفراد قصد املشاركة يف التنمية، والبحث عن أساليب التغلب على 

 معوقاتها، وهذا يف إهار ما يعرف باالتصال اإلعالمي. 

ب أيضا االستعانة بقدرات االتصال احلديثة يف جمال إثارة اهتمام األفراد بالسلوك وجي

والكتمال احللقة االتصالية ، اجلديد، وإقناعهم مبمارسته من خالل االتصال التأثريي

والوصول إىل جدواها كاملة فمن الضروري االعتماد على االتصال الصاعد من اجلماهري 

ن أجل التعرف على آراء الناس واجتاهاتهم حنو خطط الوزارات إىل القيادات املخططة  م

التنموية، والتقويم املستمر والسليم للمواقف، ووضع اخلطط العلمية اليت تكفل زيادة 

 .(34)فاعلية التنمية

 الوظائف االتصالمة لإلعالم اإلجتماعي في مجال التسويق لخطط الوزارات التنموية:
اإلجتماعي من الظواهر اإلنسانية املرتبطة جبميع النشاهات اليومية، إن اإلعالم واالتصال 

ومهما حاول اإلنسان االبتعاد عن  ،من اآلليات الناجعة يف التأثري على األفراد وهما أيضًا

هذا التأثري جيد نفسه يف احتكاك دائم مع اآلخرين يتواصل معهم، كما جيد نفسه 

 ماعي بدرجة أو أخرى، فيتلقى مضمونها  ألنه حتمًاعرضة ملا تقدمه وسائل اإلعالم اإلجت

يستمع ويشاهد ويتابع كل ما يتم تداوله عربها، فيحدث التعديل أو التغيري أو التحفظ يف 

مبستويات خمتلفة ترتبط بسنه وثقافته  ولكن يكون هذا هبعًا ،تفكريه وسلوكه

 .(35)وتربيته وحميطه

إىل االستغالل األمثل لقدرات وسائل  اد أيضًاوترجع القدرة على التأثري يف سلوك األفر

فوسائل اإلعالم االجتماعي متلك من اإلمكانات ما يؤهلها للقيام  ،االتصال اإلجتماعية

بدور فعال  لتوعية أوساط اتجمتمعات من أجل توحيد اجلهود، والتعاون بني السلطات 

والثقايف من خالل الرتويج  العامة واملواهنني بهدف حتسني املستوى االقتصادي واالجتماعي

 .خلطط الوزرات التنموية

وميكن لوسائل اإلعالم اإلجتماعي أن تقوم بوظائف عدة يف جمال التسويق خلطط  

 :(36)الوزارات التنموية وفقًا ملا يلي

، مهما تعددت الوسائل االتصالية وتنوعت، فإنها تؤدي وظائفًا معينة :أواًل:الوظائف العامة

 منها:
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 تتمثل هذه العملية يف مجع املعلومات والبيانات والصور، ونقلها بعد  :اإلخبار

معاجلتها.

 بتلقني اخلربات للناس وتنمية املهارات املعرفية لديهم.التعليم والتكوين :

 يف آراء ومعتقدات واجتاهات األفراد حنو خطط الوزارات اإلقناع والتأثري :

التنموية.

 التوافق وبناء إمجاع على بعض القضايا لدى الرأي : بتدعيم تكوين الرأي العام

العام.

 من خالل تغذية املناقشات اإلرشاد والتوجيه ألجل اختاذ القرارات املناسبة :

.لوزاراتهمباملعلومات وإظهار رأي املسئولني يف أهداف اخلطط التنموية 

 من خالل التواصل بني األجيال.نقل الثقافات والقيم :

 برتبية األفراد وإعدادهم لكسب سلوكيات ومعتقدات عيةالتنشئة االجتما :

واجتاهات معينة.

 بالرتويح عن النفس وإنقاص التوتر لدى األفراد.الرتفيه والتسلية : 

 :(37)ثانيًا الوظائف اخلاصة

 بتوفري منتديات للمناقشة، ووضع القرارات. ،تهيئة املناخ املالئم خلطط التنمية 

  جبمع املعلومات املناسبة القضايا التنمويةإعالم الناس بكل ما خيص ،

ومعاجلتها ونشرها بني األفراد الكتساب معطيات جديدة تساعدهم على 

 اكتشاف وفهم ما يدور بينهم وتساعد املسئولني على التسويق خلطط هيئاتهم.

 بتلقني الفرد جمموعة من املعاني واملفاهيم واملهارات لإلملام نشر املعرفة التنموية ،

(، وإدراك كيفية معاجلتها، وجمتمعًا ملشاكل اليت تعاني منها الدولة )سلطًةبا

 لتحقيق مبادئ التنمية الشاملة يف اتجمتمع. الوزاراتللرتويج السرتاتيجيات 

 والتسويق، ونشر األفكار املستحدثة دعم التعليم والتدريب يف اتجمال التنموي 

 ألهدافها.

  ويؤازر اجلهود املبذولة من قبل التنميةتكوين رأي عام يلتف حول مسار ،

 الوزارات من أجل حتسني األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمواهنني.
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 التأثري يف اجتاهات ومواقف األفراد واجلماعات جلعلهم أكثر استشعارًا 

ويف ، للمساهمة يف حلها ، وأكثر استعدادًاللمشكالت اليت تواجه عملية التنمية

الشأن ميكن لوسائل اإلعالم اإلجتماعي بأساليبها ورسائلها تعديل وتغيري هذا 

املفاهيم والسلوكيات السلبية إىل مفاهيم وسلوكيات اجيابية حنو خطط التنمية 

 اليت تتبناها الوزارات.

 إشعار القيادات والسلطات احلكومية وأصحاب املشاريع باملشاكل الفعلية 

 وهن واملواهن.والنقائص اليت يعاني منها ال

 يف أوساط اتجمتمع الواحد من جهة وبني األجيال املتعاقبة  خلق التواصل التنموي

من جهة أخرى، بنقل القيم من املواهنني احلاليني إىل املواهنني القادمني من أجل 

 استمرارية العملية التنموية.

يف التسويق للتسويق للخطط  املهمَّات واملتطلبات األساسية لنجاح أدوات اإلعالم اإلجتماعي

 التنموية للوزارات: 

توضيح أهم املهمات واملتطلبات  -ووفقًا لرؤيته -سيحاول الباحث يف السطور اآلتية

 لنجاح أدوات اإلعالم اإلجتماعي يف تسويق اخلطط التنموية للوزارات:

  العام توفري املعلومات للمواهنني عن التنمية وشروط جناحها وكيفية إنفاق املال

وشرح القوانني وتبسيط اإلجراءات، وذلك بتنشيط احلوار وتوسيعه وإتاحة 

، تالفرص أمام الناس للتعبري عن آرائهم وأفكارهم حول مشاريع الوزارا

واالستماع ألقواهلم واألخذ باألقوال واآلراء اجلادة منها عن هريق أدوات اإلعالم 

 اإلجتماعي املختلفة.

  دقيق وجذاب واستخدام أساليب مشوقة من أجل جذب اختيار املعلومات بشكل

كل شرائح اتجمتمع للتفاعل مع الوسائل اإلعالمية يف الرتويج خلطط الوزارات 

 التنموية .

  تعليم املواهنني املهارات واألساليب الالزمة اليت تتطلبها عملية التحديث

خيطئ، ألن كل والتطوير، السيما اجلرأة وانتقاد اخلطأ، وانتقاد املسؤول الذي 

أهم سالح يف  اإلجتماعيحيث تعدُّ وسائل اإلعالم ، هؤالء خيضعون للمساءلة

 مساءلة اخلارجني عن القانون والنظام.
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  توفري وسائل اإلعالم واالتصال املتطورة ، فمن خالل هذه الوسائل ميكن تعريف

 املواهنني حبقيقة مشكالتهم ونقل أفكارهم للمسئولني باهليئات احلكومية

 والوزارات لتحقيق التطوير املنشود وفقا للخطط املستقبلية.

  توزيع وسائل اإلعالم املتعلقة بالتنمية بشكل جغرايف يتناسب مع مساحة

 مع الرتكيز علىحبيث تشمل كل املناهق والنواحي واالرجاء،  ،اململكة

 القطاعات ذات الكثافة السكانية العالية.

  من خالل االعتماد على متخصصني يف تأمني الكادر اإلعالمي املتخصص

وتوفري الكادر الالزم  ،اإلعالم والصحافة وتقنيي الصناعة اإلعالمية احلديثة

 إلعداد الربامج اإلعالمية التنموية للوزارات لتسويق خططها التنموية.

  توسيع اآلفاق الفكرية عند املواهنني من خالل منظور جديد يتطلب منهم اعتماد

ثر عصرية، واعتماد أمناط سلوكية وأساليب عمل أكثر وسائل جديدة أك

تطورًا لتسويق اخلطط التنموية اليت تتبناها الوزارات، وإشعارهم بأن خطط 

مية هذه، وما تتضمنه من أهداف ومبادئ هو الكفيل بتلبية حاجاتهم وحتقيق نالت

 .وألبنائهممستقبل أفضل هلم 

 املبحث الرابع:
 أسمس إعالم تنموي يخدم خطط التنممةدور املؤسسات الوطنمة في ت

ن النظرة املوضوعية إىل دور اإلعالم التنموي يف خدمة جماالت التنمية ظلت هي الشغل إ

بأوجهها السياسية واالقتصادية -الشاغل لإلعالميني، أما باحثو التنمية العرب 

جند بعض فإن تركيزهم على هذا الدور كان باهتًا، ولكننا ال نعدم أن  -واالجتماعية

الباحثني باملؤسسات الوهنية يرون أن تأثري اإلعالم وأهميته التنموية ال يقل عن تأثري الرتبية 

 .(38)والتعليم، أو تأثري نظام احلوافز يف اتجمتمع

فإن مساهمة املؤسسات الوهنية مع املنظومة اإلعالمية يف تكريس الوعي التنموي 

والوهين واحمللي ضرورة حتمية للتمكن من  مبجاالته املختلفة على املستوى اإلقليمي

التوفيق بني مطامح حتسني نوعية احلياة للمواهن السعودي، والسري يف املشاريع واخلطط 

حتقيق املشاريع واخلطط التنموية مرهون بالتنسيق  ، إذ أنالتنموية بطريقة فعالة وناجعة
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ية واهليئات احلكومية والتكامل بني وسائل االتصال على اختالفها واملؤسسات الوهن

 .(39) واخلاصة

يرى الباحث أنه البد أن يكون لإلعالم دور إجيابي يف التنمية ووظيفة اجتماعية حمددة و

رفع املستوى الثقايف، وتغيري العادات الضارة، وبلورة نسق  ، السيما يفينبغي أن يؤديها

وسائل النمو الذاتي، وربط  إجيابي للقيم االجتماعية، وتوجيه اإلنسان حنو اإلنتاج، وإتاحة

الفرد مبشكالت جمتمعه، ومحاية ثقافته، وصيانة مقومات هويته العربية، وحتقيق آمال 

املزدهر واتجمتمع احليوي والوهن الطموح وفقًا ملا تتبناه اململكة يف  االقتصادوهنه يف 

 .(40) 2030رؤيتها 

خيدم خطط التنمية فالبد أن  ولكي نربز دور املؤسسات الوهنية يف تأسيس إعالم تنموي 

ما التخطيط املطلوب من املؤسسات الوهنية لتأسيس اعالم  جنيب عن التساؤالت اآلتية:

 ؟ وما هي وظائفه؟ وما خصائصه؟ وما أمناهه وخطواته؟ناجحتنموي 

: لكي تساهم املؤسسات الوهنية يف خلق نوع من اإلعالم التنموي الناجح، ولإلجابة نقول

فالبد أن تعترب التخطيط اإلعالمي جزًءا هامًا من التخطيط الشامل للتنمية يف اتجمالني 

املؤسسات، حيث ال يتصل التخطيط اإلعالمي فقط بالتغري  هلذهاالقتصادي واالجتماعي 

 ومؤسساتهواالجتماعية واملعنوية والثقافية لدى أفراد اتجمتمع املادي، بل باملتغريات النفسية 

 الوهنية أيًضا.

وقد خيتلف التخطيط اإلعالمي من جمتمع آلخر ومن مؤسسة ألخرى هبًقا للمفاهيم 

والثقافة السائدة ووفًقا لالسرتاتيجية العامة للمجتمع، واليت تتضمن األهداف العليا 

اإلعالمية اليت تستوعب هذه األهداف، حيث ميثل للمواهن والوهن، ولالسرتاتيجية 

التخطيط أيًضا ضرورة مهمة إلنهاء حالة التخلف اليت تعيش فيها البلدان النامية، وقد 

ترجع أهميته يف كونه الضمان الوحيد الستخدام مجيع املوارد الوهنية املادية والطبيعية 

 .(41)تقدم لكل أفراد اتجمتمعوالبشرية بطريقة علمية وإنسانية لتحقيق الرفاهية وال

 :وظائف التخطمط اإلعالمي املنشود
أن تراجع دور املؤسسات الوهنية يف تأسيس اعالم تنموي خيدم اخلطط  يرى الباحث

التنموية، يرجع إىل عدم كفاية خدمات االتصال ووسائل اإلعالم يف هذه الدول مما 

يقتضي استثمار هذه اخلدمات ومعرفة استخدامها بشكل أمثل، حيث مل ُتعد وسائل 
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اجلرائد واتجمالت والكتيبات والوسائل  اإلعالم املتاحة تقتصر على الوسائل املطبوعة مثل

املرئية كالراديو والتليفزيون وأشرهة الكاسيت والفيديو، وإمنا تشتمل إىل جانب ذلك 

كله على تقنيات احلاسبات اإللكرتونية وأنظمة النشر اإللكرتوني والراديو الرقمي، 

فضًلا عن املستحدثات والتليفزيون التفاعلي والوسائط املتعددة، وبنوك وقواعد املعلومات 

والتكنولوجيا كاألقمار الصناعية واأللياف البصرية والطباعة الرقمية، والتصوير ثالثي 

األبعاد حبيث أصبح العامل صغرًيا، وأصبحت العالقة االرتباهية بني تكنولوجيا املعلومات 

ائل واالتصاالت وعملية الدفع بالتنمية واضحة، وأصبحت كذلك الوظيفة األساسية لوس

اإلعالم هي النهوض خبطط التنمية باعتبارها حمور االرتكاز ملباشرة وسائل اإلعالم 

 :(42)وقد تنقسم وظائف التخطيط اإلعالمي إىل ما يلي ،واالتصال يف اتجمتمع

o :وتضم اإلعالم واإلرشاد والتوجيه والتفسري والتوضيح والتثقيف  وظائف عامة

والتنشئة االجتماعية والتسلية والرتفيه.

o وتقوم على تهيئة املناخ املالئم للتنمية وتوفري منتدى للمناقشة وظائف خاصة :

ووضع القرار ونشر التعليم والتدريب واألفكار املستحدثة.

 خصائص التخطمط اإلعالمي:
حيث  ،خطيط اإلعالمي عامًلا أساسيًّا إلجناح خطط التنمية يف املؤسسات الوهنيةيعد الت

ال ميكن للتنمية السري يف املسار الصحيح دون مراحل وخطوات وختطيط سليم يقوم على 

 :(43)اآلتي

 حتديد احتياجات اتجمتمع بطريقة علمية وترتيب أولوياتها. -1

 ابلة متطلباته واحتياجاته.وضع اسرتاتيجية العمل يف اتجمتمع ملق -2

 حتديد املشكالت اليت تواجه اتجمتمع واختيار أنسب الطرق ملعاجلتها. -3

 حتقيق التوازن يف التنمية بني القطاعات املختلفة. -4

 حتديد مستويات اجلهات املسئولة عن التنفيذ. -5

 ربط جمهودات التنمية يف خمتلف أحناء اتجمتمع ببعضها. -6

 اإلعالمي: أنماط التخطمط
هناك تصنيفات متعددة للتخطيط، ونظًرا لكون ختطيط التنمية املستدامة يرتبط بالبعد و

 :(44)ميكن تصنيف التخطيط على النحو اآلتي ،الزمين
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: وهو الذي حيدد البدائل املطروحة لتحقيق التخطيط االسرتاتيجي هويل املدى -1

عملي القصري املدى، ويرتجم ذلك األهداف، وعلى أساسه يتم حتديد أهداف التخطيط ال

 إىل أهداف حمددة وهرق منظمة لتحقيق األغراض العامة لسياسة االتصال.

: حيث يتعامل مع املصادر املادية والبشرية وحيدد التخطيط العملي قصري املدى -2

اهلياكل اإلدارية والعملية لالتصال والطرق اليت تلتزم بها عملية اإلنتاج، وينظم عملية 

وزيع كما يتناول تدريب القوى البشرية وجتديدها، حيث تتسابق اتجمتمعات إىل وضع الت

خطط تنموية بهدف النهوض بالبنية االقتصادية واالجتماعية لرفع املستوى املعيشي 

لألفراد، وقد يؤدي ذلك إىل النمو، ومن ثم التغيري والزيادة يف االستهالك واالدخار والناتج 

 القومي.

مد اخلطة اإلعالمية ألي مؤسسة وهنية على مجلة من املفاهيم األساسية ومن هنا تعت

املتعلقة بدور اإلعالم يف اتجمتمع، وعلى تصور مهين للدور الذي ميكن أن تلعبه وسائل 

اإلعالم واالتصال من منطلق الفهم خلصوصية اتجمتمع يف ضوء الواقع العملي لتجربته 

تنبع مسئولية اإلعالم االجتماعية من دوره كأحد االجتماعية ومقوماتها الوهنية، حيث 

 اإلعالميةوأحد أدوات التكيف االجتماعي املستمر، فالنظم  ،أدوت التغيري والتثقيف

تتخذ شكل ولون النظم االجتماعية والدينية واالقتصادية والسياسية اليت تعيش فيها، 

هلياكل اإلعالمية يف أي دولة العديُد من ا واإلتصاليويقوم بالنشاط اإلعالمي 

كاملؤسسات الصحفية واإلذاعية وأجهزة اخلدمات املختلفة األخرى، الصحية والزراعية 

واالجتماعية وغريها، األمر الذي يقتضي ضرورة وجود سياسة اتصالية بعيدة املدى تضمن 

 التنسيق بني أوجه نشاط هذه األجهزة واملؤسسات واهلياكل بفاعلية.

 :اإلعالميخطوات التخطمط 
تقوم مرحلة التخطيط اإلعالمي يف املؤسسات الوهنية على مجع البيانات عن جمموعة 

االسرتاتيجية التنموية والركائز األساسية للسياسة على تعرف الاملتغريات وحتليلها من 

اإلعالمية املتبعة، وحتديد أهداف اخلطة اإلعالمية بالنسبة للقضايا املتصلة بالتنمية 

زيادة السكانية، البطالة، اإلرهاب، التلوث البيئي، وبالنسبة للشرائح كقضايا ال

االجتماعية، ووفًقا للوسائل االتصالية وحتديد املتطلبات العاجلة اليت يقوم اإلعالم 

تها من أجل دفع عملية التنمية وكيفية أسلوب التكامل بني الوسائل االتصالية، مبعاجل
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زمنية احملددة، وحتديد حجم وهبيعة مصادر الثروة وتقسيم األهداف وفًقا للمراحل ال

املوجودة يف اتجمتمع والبيئة واليت ميكن استخدامها يف التنمية ويف مقابلة االحتياجات 

وتوفري مجيع املعلومات واإلحصاءات التفصيلية لدى املخططني  ،العامة هلذه التنمية

وحتديد أوجه االختالف بني املناهق  ،)اإلعالميني( عن املناهق اليت يتم التخطيط لتنميتها

من حيث العادات والتقاليد بني جمتمع وآخر، وأن يأخذ التخطيط بعني االعتبار هذه 

 .االختالفات

 :(45)وعلى هذا تستهدف عملية التخطيط اإلعالمي للنهوض بالتنمية املستدامة اآلتي 

ًلا إىل جعل املوضوع العمل على فتح باب النقاش واسًعا حول القضايا التنموية وصو -1

 التنموي جزًءا من الوعي اتجمتمعي والفكر املؤسسي.

الرتكيز على العمل مع اتجمتمعات احمللية من خالل الربامج التلفزيونية واإلذاعية  -2

وحلقات النقاش اليت تنظمها الصحف اليومية واألسبوعية، واليت تفيد يف نشر الوعي من 

غرس وتنمية سلوكيات  علىناحية، ومجع املعلومات من ناحية أخرى، فضًلا عن قدرتها 

 باجتاه تشجيع املشاركة يف التنمية. ،والسيما يف اجلانب التنموي واالقتصادي ،األفراد

ويرى الباحث أنه ميكن تعزيز الدور الذي جيب أن تقوم به اهليئات الوهنية يف تأسيس 

 اعالم تنموي حقيقي خيدم خطط التنمية اليت تتبناها اململكة بانتهاج السبل التالية:

مية واضحة تتضمن االستغالل األمثل وضع اسرتاتيجية اتصالية حكو (1

لإلمكانات والعناصر واألساليب والتقنيات االتصالية  لبناء النمط التفكريي 

للمواهن السعودي واستثمار الوعي لديه، بإشراك مجيع املؤسسات الوهنية 

االتصالية واالقتصادية واالجتماعية، حبيث يصبح االتصال واإلعالم جزءا من 

   اخلطة التنموية.

لألسس العلمية املتعارف عليها، اليت ميكن  وضع ختطيط إعالمي تنموي وفقًا (2

 ذكر أهمها:

  التعرف على االسرتاتيجية التنموية للمجتمع وأهدافها يف ظل تقديرات حجم

 ومصادر الثروة املوجودة يف اتجمتمع مقابل االحتياجات العامة لألفراد ومتطلباتهم.

  املتصلة بقضايا التنمية.حتديد أهداف اخلطة اإلعالمية 
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  ،حتديد اجلمهور املستهدف من العملية االتصالية، والتعرف على خصائصه بدقة

 وحتديد أوجه االختالف بني املناهق املختلفة.

  ،اختيار الوسائل االتصالية املالئمة لألهداف التنموية املسطرة، وهبيعة اجلمهور

 ونوع الرسالة احملضرة.

 سائل االتصالية املختلفة )التقليدية واحلديثة( من أجل إحداث التكامل بني الو

 حتقيق التأثري الالزم.

 .إعداد إجراءات التنفيذ ومراجعة اخلطة وتقوميها 

 :االستمرارية،، املرونة التكامل، الشمول، الرتكيز على مقومات النجاح، وهي 

 .التكلفة، ويسر األداء

املركزية، ووسائل اتصال أخرى من الضروري توافر وسائل االتصال اجلماهريي  (3

حملية وإقليمية، األوىل: ختاهب االهتمامات العامة وتعمل على بث روح االنتماء 

الوهين. والثانية: توجه اجلماهري يف كل منطقة من خالل القضايا التنموية 

اخلاصة بهذه املنطقة وربطها بالقضايا العامة، وكالهما يشجع اجلماهري على 

ملهارات اجلديدة، واملساهمة بالرأي البناء يف الشئون العامة التغيري وتعلم ا

والقضايا الوهنية واإلقليمية.

التنويع يف استخدام االتصالني: اجلماهريي والشخصي، ملا هلما من مزايا يف  (4

الوصول إىل اجلماهري الواسعة، وخماهبة األفراد يف الوقت نفسه.

 املبحث الخامس:
أداء )املوقع اإللكرتوني( لوزارة اإلقتصاد والتخطمط  في دع  اسرتاتمجمة  تقمم 

 2030وفق رؤية  الوزارة
والتخطيط من حيث  وهنا سيقوم الباحث بتقييم أداء املوقع االلكرتوني لوزارة اإلقتصاد

احملتوى ولغة التبويب واألشخاص الفاعلة واهلوية البصرية وتفاعل املواهنني مع أهداف 

 .وخططها التنموية الوزارة

اإلقتصاد والتخطيط باعتبارها احملرك لعمليات التخطيط  وزارةهذا وقد اختار الباحث  

لالقتصاد السعودي ويشارك يف  والتنمية االقتصادية االجتماعية الذي يدعم النمو املستدام

وضع خطة تنمية وهنية متكاملة وشاملة من خالل إعداد دراسات اقتصادية اجتماعية 
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ووضع خطط تنمية قطاعية مناهقية متكاملة واملبادرة بتقديم التوصيات يف وضع وإعداد 

 ةالسعودي العربية اململكة رؤية حتقيق برامج تنفيذ وتسهيل حات،واإلصال السياسات

2030(46). 

 : لباحث على وحدات التحليل التاليةهذا وسيعتمد ا 

 أواًل: فئات الشكل:
o دارة املوقع االلكرتوني إاعتمد القائمني على  :اللغة املستخدمة يف تقديم احملتوى

، مع توفري نفس احملتوى يف ناحيةلوزارة اإلقتصاد والتخطيط على اللغة العربية الفصحى 

اد باللغتني العربية توفري احملتوى للرومما يؤكد على ، خرىأيف ناحية  اإلجنليزيةباللغة 

، للوزارة اإللكرتونيإدارة املوقع نقطة اجيابية حتسب للقائمني على  وهذه، واإلجنليزية

لغة يتحدث بها ها رولكن كان من األجدى أيضًا توفري احملتوى باللغة الفرنسية باعتبا

.التنموية حول العاملمن املهتمني بالقضايا  قطاع كبري

o يعتمد على النص املكتوب  الوزارةيرى الباحث أن موقع  :شكل املادة املنشورة

يقونة املركز اإلعالمي أ يفإال لمية املصورة يد إىل ألبومات الصور واملادة الفويفتق ،فقط

بعيد عن ولكنه مسار  ،من ألبومات الصور ومعرض الفيديو جمموعةالداخلية والذي يقدم 

على الصور واملادة  االعتماددة يف أيدي املستخدمني والرواد، لذا نوصي بضرورة االستزا

والسيما وأن املوقع  ،يف دعم املشاريع واخلطط التنموية الوزارةالفيلمية إلبراز دور 

.على الصورة والنص املكتوب أيضًا عالمية مرئية تعتمدإيعد وسيلة  اإللكرتوني

o رواد املوقع اعل املستخدمني فوجد أن ت: ل املستخدمني مع ما يقدمه املوقعتفاع

ما يقدمه جيابي حنو إ اجتاهيط جيدة ومجيعها كان اإلقتصاد والتخط لوزارةااللكرتوني 

املرتبطة أنه معظمها جاءت عن هريق التعليقات عن  ، فضاًلاملوقع من خدمات وحمتوى

.املطروح على املوقعاشر باملوضوع ارتباهًا مب

o ن القائمني على موقع وزارة اإلقتصاد أوجد الباحث : مصدر املادة املنشورة

قديم املادة املنشورة على املوقع، يف ت الوزارة مسئولييعتمدون على تصرحيات  والتخطيط 

ر حوهلا وما ينش ،ني آلخر، وخطط اململكة اليت تعلن من حالوزارةوكذلك على فعاليات 

فبالتالي كل مصادر املواد املنشورة على املوقع رمسية وموثقة. ، خرىوسائل اإلعالم األيف 
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o لوزارةتعتمد إدارة املوقع االلكرتوني : الشخصيات الفاعلة يف املادة املنشورة 

خادم احلرمني متمثلة يف االقتصاد والتخطيط على الشخصيات الرمسية يف نشر حمتواها 

نيني باخلطط ، وكافة املسئولني املعالعهد، ومعاىل الوزير املعين، ومسو وىل الشريفني

.التنموية يف اململكة

o يعتمد القائمني على املوقع  :القوالب الفنية املستخدمة يف عرض املادة املنشورة

لى مجلة األخبار اخلاصة بالوزارة، االقتصاد والتخطيط باململكة ع لوزارةااللكرتوني 

، والرتويج لرؤية اململكة احلكومية، ونشر خطط الوزارة التنمويةوأيضًا على التقارير 

ذكرنا سلفًا بأن املوقع يفتقد لألخبار املصورة ، وكما فة اتجماالت واألصعدةايف ك 2030

.قديم حمتواهتوالرسوم البيانية يف واملادة الفيلمية 

o اإلقتصاد  لوزارة: مبتابعة املوقع االلكرتوني مدى حتديث املادة املنشورة

منتظم، سواء  دوريبتحديث احملتوى بشكل  وجد الباحث أن إدارة املوقع تقوموالتخطيط 

لى املادة مع احلفاظ عو التقارير أو نشر اخلطط اجلديدة واملستحدثة أخبار على مستوى األ

. القدمية كمحتوى أرشيفي

 :ثانمًا: وحدات الشكل
o يقوم القائمون على إدارة املوقع  :املوضوعات اليت تناولتها املادة املنشورة

كافة أنواع املوضوعات اليت تعين بها اإلقتصاد والتخطيط بنشر  لوزارة اإللكرتوني

واجتماعية وتعليمية وثقافية وتنموية بالشكل  من موضوعات اقتصاديه وسياسية بالوزارة

.هدافها وخططها املستقبليةيروج ألو 2030الذي خيدم على رؤية اململكة 

o  يستهدف القائمون على إدارة املوقع االلكرتوني  :و احملتوىأاهلدف من نشر املادة

 ،باخلطط التنموية املستحدثة ،عامتهم وخاصتهم ،إعالم أو إخبار املواهننيوى تنشر احمل

.حور جديد من حماور التنميةمبوكذلك بهدف توعيتهم 

o اعتمد القائمون على إدارة املوقع : جمال اهتمام املادة أو احملتوى املنشور

عامة والتخطيط على عرض املوضوعات واخلطط التنموية ال االقتصاد لوزارةااللكرتوني 

دارة إ، مما يؤكد أنهم على ينتهجون النهج السليم يف دون التعرض لعرض مادة شخصية

.حمتوى املوقع
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o لوزارةكرتوني االلمن حتليل مضمون املوقع  :النطاق اجلعرايف للمحتوى املنشور 

أن احملتوى املنشور باملوقع يتسع لكل نطاقات ، وجد الباحث اإلقتصاد والتخطيط

إال إذا كان احملتوى املنشور أو  األخراململكة اجلغرافية دون متييز نطاق جغرايف عن 

، فيستلزم هذا بالطبع الرتكيز عليه دون ة تستهدف نطاقًا جغرافيًا حمددًااخلطة التنموي

.ه من النطاقات األخرىغري

 

اإلقتصاد على الرغم من اجلهد الكبري الذي تبذله وزارة نه وأوإمجااًل ميكن القول  

على  االهالعنه من خالل إ، فوبراجمها باململكةعداد خطط التنمية إالتخطيط يف و

 :ميكن استنتاج اآلتيوحتليل حمتواه املنشور  االلكرتوني هاموقع

o  التخطيطاإلقتصاد و خمتصة باإلعالم التنموي يف وزارةإعالمية دائرة ال توجد ،

هناك دائرة خاصة بالعالقات العامة وتتبع مكتب الوزير مباشرة، وهذه الدائرة بل يبدو أن 

تقوم برتويج بعض النشاهات اخلاصة بالوزارة فقط، وضمن الصحافة املقروءة فقط، أي 

  أنها ال تقوم بالدور املنوط باإلعالم التنموي.

o  وبني الوزارات االخرىالتخطيط اإلقتصاد وشرتك بني وزارة املتنسيق ال يتم ،

يف موضوع اإلعالم التنموي، وخاصة يف التعريف خبطط التنمية ولكن يف حدود ضيقة 

حيث مت إهالق برنامج التحول  ،م2030وفق رؤية اململكة  وبراجمهاالشاملة باململكة 

لتنموية يف العام مة على القطاعات االقتصادية واجهة حكومية قائ 24الوهين على مستوى 

ستهدفات مرحليةة إىل . وحيتوي الربنامج على أهداف اسرتاتيجية مرتبطة مباألول للربنامج

م لتحقيق 2016بدأ إهالقها ابتداء من عام  م، ومرحلة أوىل من املبادرات اليت2020العام 

 جهات أخرى بشكل سنويتلك األهداف واملستهدفات، وقد حلقها مراحل تشمل 

o   تعزيز ثقافة التنمية اإلقتصاد والتخطيط ل لوزارةيفتقر املوقع االلكرتوني

 بصفة عامة وهلذا نستطيع القول أن مؤسسات التنمية واإلعالم .واملشاركة اتجمتمعية فيها

تفتقر إىل خطط وبرامج تنموية، وإىل سياسات إعالمية ناجحة، وال يوجد تنسيق  باململكة

يف  يلحقها القصور، إضافة إىل أن وسائل اإلعالم بشكل كبري وفعال بني هذه املؤسسات

 .م2030اململكة والتسويق لرؤية تغطية اجلوانب التنموية يف 
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 : خاتمة البحث وتوصماته
مساهمة اإلعالم االجتماعي يف تكريس الوعي التنموي مبجاالته وختامًا ميكن القول إن 

، ودعم اسرتاتيجية الوزرات يف ضوء رؤية ملستوى اإلقليمي والوهين واحمللياملختلفة على ا

ني نوعية احلياة أصبح ضرورة حتمية للتمكن من التوفيق بني مطامح حتس 2030اململكة 

 .جعةنموية بطريقة فعالة ونا، والسري يف املشاريع التللمواهن السعودي

املة للتواصل مع غريه هو الذي يفسح للفرد يف اتجمتمع املساحة الك اإلجتماعيعالم فاإل 

والتسويق للمشاريع والربامج التنموية مرهون  ،من األفراد، ومع القياديني واملسئولني

احلكومية  بالتنسيق والتكامل بني وسائل االتصال على اختالفها والوزارات واهليئات

 .واخلاصة

 : لذا يوصي الباحث مبا يلي

  دوات أبني وسائل اإلعالم التقليدية و املتكامل اإلعالميضرورة التخطيط

.اإلعالم اإلجتماعي

  إعالمية مناسبة للتسويق خلطط واسرتاتيجيات الوزارات ضرورة توفري بيئة

.2030التنموية يف ضوء رؤية اململكة 

  بني  مشاركة ممكنة يف اختاذ القرار وزيادة الشفافيةضرورة فتح اتجمال حنو

.واملواهنني املسئولني

   جيمع بني املركزية والتنسيق مع اإلدارات األخرى، إعالمي ضرورة إجياد جهاز

للوزارات ومنح اجلهات املسئولة عن صياغة االسرتاتيجيات التنموية املستدامة 

يف وضع خطط اعالمية مناسبة تساعد يف  درجة من النفوذ يف عملية اختاذ القرار

.وزارات والتسويق خلططها التنمويةدعم اسرتاتيجيات ال

  وفقا لرؤية -ضرورة توظيف وسائل اإلعالم الوهنية خلدمة أهداف التنمية

، فالتطور السريع واملتالحق يف تكنولوجيا االتصال واملعلومات -2030اململكة 

ية االندماج والتكتل بني الشركات العمالقة واإلعالم الذي تدفعه باستمرار آل

والشركات متعددة اجلنسية قد قلص من قدرات بعض الدول على تطوير 

، وهو ما يوجد مزيًدا من األعباء عالمية واملعلوماتية واالتصاليةإمكانياتها اإل

تربزها وسائل اإلعالم التقليدية  اليتوالتحديات التنموية يف اتجمتمع السعودي 
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مقارنة بوسائل اإلعالم اإلجتماعية واملعلوماتية حتى يدرك املسئولون أهمية 

من يعرف أكثر سيكون قادًرا على "القاعدة الدولية اليت تقول يف هذا الشأن 

."حيازة قدر أكرب من الثروة والقوة

 حلديثة مبا يتناسب مع دعم جهود اململكة يف نقل وتوهني وامتالك التقنيات ا

، فضال عن دعوة اإلعالم اململكةالظروف االقتصادية واالجتماعية والتقنية ب

السعودي إىل السعي إىل إدراج قضايا التنمية املستدامة يف تقاريره اليومية وليس 

يف احلاالت الطارئة فقط.

  الفرصة للمشاركة يف  اجلمهور والشركات واملؤسسات اخلاصةضرورة منح

خالل  ، ونشر الوعي التنموي منالوزراتم جتاه دعم اسرتاتيجيات ؤولياتهمس

.أدواتها ووسائلها املتنوعة

 ع وبرامج وأعمال ضرورة االهتمام بتحفيز القطاع اخلاص لالستثمار يف مشاري

، وإدراج مواضيع وقضايا التنمية ضمن األعمال والربامج اإلعالم التنموي

اإلعالمية.

  وذلك من خالل االعتماد على  ،الكادر اإلعالمي املتخصصضرورة وجود

عداد الربامج خرجيي كليات اإلعالم والصحافة وتوفري الكادر اإلداري الالزم إل

وعلى  ،مبعنى تنمية اإلعالم ذاته على مستوى التقنية واإلدارة، اإلعالمية التنموية

فاعًلا ومؤثًرا يف  فري املناخ الذي ميكنه أن يكونومستوى الكفاءة والقدرة وت

الرأي العام احمللى واإلقليمي والدولي حنو اخلطط التنموية واالسرتاتيجيات اليت 

.اها وزرات اململكة املختلفةتتبن
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 أخالقيات الصورة يف وسائل التواصل االجتماعي
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 أخالقيات الصورة يف وسائل التواصل االجتماعي
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 :ملقدمةا

مح  ظهحور التوحورات التلوولوجيح  واالطصحاب ال ح لي         املاوظ ح  اشهدت الصحااة  طوحور   

نرتنحح   والوصححوب  ل  ممححا عةحح  ااتساححات الصححالي   ل الاححعي للبهححور علحح  شحح ل  ا      

د ظاهرة الو ر الصالي علح   م  طزاي وأعداع ك رية من اجلمهور يف مجي  مواطق العامل  

نرتنحح  ظهححرت الصححارت ا للرتونيحح  الححح  مجعحح  مميححزات وسححائل ا عححال  ا خحححر           ا 

بو ححرها للمححواع التاريريحح  ااو وعحح  وااححواع الاححمعي  والامع صححري    رححاة   ل اسححتمرار     

ا أع   ل انت حححارها  وا حححا  ممححححتحححدي ها لاخ حححار  ووصحححو ا  ل مجيححح  أ حححا  العحححامل    

 مهور  ليها.اجل

وكمحححححا أط التوحححححورات التلوولوجيححححح  واالطصحححححاب ال ححححح لي أع   ل ظهحححححور الصحححححااة      

بإححححداغ طاحححيريات ج ريححح  يف  خحححراح وطصحححمي  الصحححارت كححح ل   ا للرتونيححح   ةقحححد قحححا 

ا للرتوني  حيث يعد ا خراح الصالي عملي  ةوي  وصالي   حا جان حاطج جانحا مجحالي      

لي  ل عحححرمل ااحححاعة التاريريححح  علححح  صحححلاات واآلخحححر وظيلحححي  ويهحححدا ا خحححراح الصحححا

 .( 13  ص2011)بريق   اجلريدة ب لل ملل  وج اب للجمهور

كالعوحححاوين والصحححور -ةحححالتوور الححح يف ححححدغ يف  خحححراح عواصحححر الصحححارت ا للرتونيححح   

أطحا  للمتحابعف ةرصح  كح رية يف التعحرمل أك حر        -وااااحات وأحجحا  اطوحوا االتللح    

لححح   ط الصحححارت ا للرتونيححح   مححح  بحححف طلوولوجيحححا الو حححر  ل ااضحححامف الصحححالي    

كححالوا اللححائق -نرتنحح  ايدي حح    وطلوولوجيححا ا -كالعوححاوين والصححور-التقليديحح  

 .( 9  ص2016)اللاسي   -والوسائط ااتعدعة

وطاع  الصارت ا للرتوني   ل طوزي  عواصر ا خراح ال وائي  عل  صلااطها  مح  مراعحاة   

 خححراح الحح  حتقححق االنقرائيحح   ممححا أع   ل ظهححور مواةاحح  بححف الصححارت   قواعححد وم ححاع  ا

ا للرتوني   للاا عدع من القرا  من خالب ا خراح اجليحد  الح يف ققحق سحهول  وياحر      

  جيحا  امهم ح  لح ا طعحد االنقرائيح  م حدأ       القحرا ة  وحتقيحق ا شح اعات ااتاققح  محن متابعتهحا      

صحححلااطها  ةهحححي طصحححرت سحححهول  وياحححر متابعححح   علححح  الصحححارت االهتمحححا  بهحححا عوحححد  خحححراح  

 الصايل   وورو  الرؤي   والارع  يف استعرامل الصايل .
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 أثري  خراح الصارت الاعوعي  ا للرتوني  عل  انقرائي  اجلمهور     الصارتط
 

ومححن هوححا جححا ت هحح   الدراسحح   الحح  طتوححاوب طححأثري  خححراح الصححارت ا للرتونيحح  علحح    

يف  طحححار طلاملحححها مححح   -انقرائيححح  اجلمهحححور  حححا  حيحححث طاحححع  الدراسححح   ل اااحححاهم     

قاعححدة علميحح  مححن ااعلومححات اطاصحح  بوسححيل   عالميحح   ححا    يف طححوةري  -الدراسححات ا خححر 

مميزاطها وخصائصها  وهيج الصارت ا للرتوني   وبقرا  هح   الوسحيل  واااحتق لف  حا      

وهحح ج اجلمهححور الاححعوعيف  و لحح  مححن خححالب عراسحح  العالقحح  بححف ك اةحح  متابعحح  اا اححوثف       

العالق  بحف ك اةح  ااتابعح  لتلح      للصارت الاعوعي  ا للرتوني  وانقرائيته   ا  وك ل  

عحححن طريحححق طو يحححق نبريححح     الصحححارت وا شححح اعات ا خراجيححح  ااتاققححح  محححن طلححح  ااتابعححح   

 االستلدامات وا ش اعات كأساس نبريف للدراس .

 مشكلة الدراسة:
طتاحوب محن موحتط مو حو   ل موحتط       الصحارت  بحدأت  نرتنح   م  طوور ا حداغ وظهور ا 

د أخ  ه ا التوحور معوح   جديحد ا يف ال حلل وااضحموط واامارسح        عرب ال اش   وق ُياتق ل

ااهوي  ب لل مل يا ق له نبري  ومن هوا كاط ا دا الرئياي الح يف ياحع   ليحه ورجحو     

الصحححارت ا للرتونيححح ج هحححو  خراجهحححا وطصحححميمها بتصحححامي  ةعالححح  و موححح  للاحححا ررحححا     

 اجلمهور.  

ا حه  ل قحرا ة الصحارت ا للرتونيح      وقد أثر ه ا التوور يف اجلمهور الاعوعيف ال يف 

الاححعوعي   وهحح ا مححا أكدطححه نتححائط اسححتوال  الححرأيف العححا  حححوب )ا اهححات الاححعوعيف  ححو  

  والححح يف أجحححرا  ااركحححز الحححوط     امواطو ححح (1016)قحححرا ة الصحححارت اليوميححح (   حححارك     

 السححتوالعات الححرأيف العححا  التححاب  اركححز االحح  ع ححدالعزيز للاححوار الححوط   أط الصححارت        

حيحححث بلححح  قحححرا  الصحححارت     ا للرتونيححح  طلوقححح  علححح  الصحححارت الورقيححح  بعحححدع قرائهحححا      

  (%8 )  وناحح   مححن يقححرأ الواححن ا للرتونيحح  للصححارت علحح  االنرتنحح    (%53)ا للرتونيحح  

  وناححح   محححن يقحححرأ الصحححارت الورقيححح   (%23)بيومحححا حصحححل  الصحححارت الورقيححح  علححح  ناححح    

 .(27/3/2018طارين الدخوب   الاعوعي   ( )موق  وكال  ا ن ا%16) اوا للرتوني  مع 

و من هوحا جحا ت الدراسح  اياليح  الح  طتوحاوب العالقح  بحف  خحراح الصحارت الاحعوعي              

 ا للرتوني  وانقرائي  اجلمهور الاعوعيف  ا.
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 أهمية الدراسة:
 جطلمن أهمي  الدراس  يف الوقاا التالي 

  ويف اا للرتونححي عموم ححنححدرة الدراسححات ا عالميحح  يف خححاب ا خححراح الصححالي  .1

  بالرغ  من طزايد الصارت ا للرتونيح  علح    صوص اااملل  العربي  الاعوعي  خ

ش ل  ا نرتن .

طعححد هحح   الدراسحح  مححن الدراسححات العلميحح  الحح  طقححيح طححأثري  خححراح الصححارت  .2

الاححعوعي  ا للرتونيحح  علحح  انقرائيحح  اجلمهححور  ححا  يف ظححل ااواةاحح  الحح         

التلوولوجيححح   والححح  أعت  ل ظهحححور وسحححائل  عالميححح   ةررحححتها التوحححورات 

 اقوي ح  احدي   متل  العديد من اازايحا وا ملانيحات الح  جعلح  موهحا مواةا ح      

 للصارت ا للرتوني . 

طليد هح   الدراسح  مصحممي الصحارت الاحعوعي  ا للرتونيح  والقحائمف عليهحا يف          .3

اتابعف  وققحق عوامحل   طووير مواق  الصارت ا للرتوني   ا يتواةق م  رغ ات ا

 سهول  االنقرائي  من أجل متابع  اجلمهور  ا.

لوبريح  االسحتلدامات وا شح اعات     اوموهجي ح  اعلمي ح  اكونها مت ل طو يق  .4

لتاديححد مححد  طلاعححل اجلمهححور محح  العواصححر ا خراجيحح    

 جلمهور  ا.االتلل  للصارت ا للرتوني   وطأثري  ل  عل  انقرائي  ا

 أهداا الدراس ج

يتم ل ا دا الرئياي للدراس  ايالي  يف التعرا علح  طحأثري  خحراح الصحارت الاحعوعي            

ا للرتونيحح  علحح  انقرائيحح  اجلمهححور  حح   الصحححارت  ويتلححر  مححن هحح ا ا ححدا الرئياحححي          

 وهيج ,خموع  من ا هداا اللرعي 

 ج أهداا الدراس  التاليلي جاأول 

أساليا  خراح الصلا  الرئياي  للصارت الاعوعي  ا للرتوني . التعرا عل  .1

رصححد العواصححر التي وغراةيحح  ااححتثرة علحح  انقرائيحح  اجلمهححور للصححارت الاححعوعي          .2

ا للرتوني .
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رصد أه  العواصر اجلراةيلي  ااتثرة عل  انقرائي  اجلمهحور الاحعوعيف للصحارت     .3

الاعوعي  ا للرتوني .

رتونيححح  ااحححتثرة علححح  انقرائيححح  اجلمهحححور الاحححعوعيف   التعحححرا علححح  العواصحححر ا لل  .4

للصارت الاعوعي  ا للرتوني .

ج أهداا الدراس  اايداني جاثاني 

التعرا عل  معدب طعرمل اجلمهور الاعوعيف للصارت الاعوعي  ا للرتوني . .1

حماولححح  التعحححرا علححح  محححد  طحححأثري طصحححمي  الصحححلا  الرئياحححي  للصحححارت الاحححعوعي        .2

انقرائي  اجلمهور. ا للرتوني  عل  ماتو 

للرتوني  وانقحرائيته   رصد العالق  بف ك اة  متابع  اا اوثف للصارت الاعوعي  ا  .3

 ا.

للرتونيحح  التعححرا علحح  العالقحح  بححف ك اةحح  متابعحح  اا اححوثف للصححارت الاححعوعي  ا      .4

وا ش اعات ا خراجي  ااتاقق  من طل  ااتابع .

و  خراح الصارت الاعوعي  ا للرتوني .التعرا عل   را  اجلمهور الاعوعيف   .5

حماولححح  ورححح  قواعحححد علميححح  طاحححاعد الصحححارت الاحححعوعي  ا للرتونيححح  علححح   خحححراح   .6

 صلااطها  ا يتواسا م  انقرائي  اجلمهور.

 
 الدراسات السابقة:

 .ش اعات الصارت ا للرتوني  الدراسات ال  طواول  استلدامات و جاأول 

هحححدة   ل التعحححرا علححح  اسحححتلدامات ال ححح اب   والححح   (2018الصحححريديف ) عراسححح .1

ال اححري  اواقحح  ا خ ححار االيحح  والعربيحح   وا شحح اعات ااتاققحح  مححن هحح ا االسححتلدا            

والتعرا عل  العوامل ال  طحتثر علح  اختيحاره  اواقح  ا خ حار  والل حرت عحن الصحعوبات         

ن الوتحائط  محن أهمهحاج    ال  متوعه  من حتقيق ا ش اعات ا خ اري   وطوصل   ل العديد مح 

 هاهتما  نا ٍ  ك ريٍة من ال  اب ال اري   واق  ا خ ار والصارت ا للرتوني   اا حتققح 

 .من مااحات للاري  والتع ري عن الرأيف
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هحححدة    ل التعحححرا علححح  محححد  طعحححرمل ال ححح اب   والححح   (2016.عراسححح  اجلحححابريف )2

علحح  ا اهححات عيوحح  الدراسحح  اجلححامعي للصححارت ا للرتونيحح  وأتححاا التعححرمل  والتعححرا  

أهمهححاج أط عواةحح    , ححو الصححارت ا للرتونيحح   وطوصححل  الدراسحح   ل العديححد مححن الوتححائط    

هحي عواةح  مولعيحح   وغحال يته  يقححرؤوط      اسحتلدا  ال ح اب اجلححامعي للصحارت ا للرتونيحح    

   .الصارت ا للرتوني  بدرج  متوسو  من االنتبا 

ة   ل ااقارن  بف استلدامات و ش اعات هد وال  (2014) .عراس  3

الصيويف اواق  الويا ومواق  ا خ حار  ماحتلدم  نبريح  االسحتلدامات وا شح اعات       

وطوصححل  الدراسحح   ل العديححد مححن الوتححائط  مححن أهمهححاج وجححوع ةححروق بححف جححوح عيوحح         

 .الدراس  وا ش اعات ا خ اري  ااتاقق  من مواق  ا خ ار

هدة   ل التعرا علح  أتحاا اسحتلدا  ااحرأة ااصحري       وال   (2013)  .عراس  ايا  4

للواححن ا للرتونيحح  لصححااةتها الورقيحح   وا شحح اعات ااتاققحح  مححن هحح   االسححتلدامات        

راةيح  لعيوح  الدراسح      جوطوريح العالق  بف طل  الدواة  وا ش اعات وبف ااتاريات الدميو

مححن أهمهححاج أط ناحح   عاليحح  مححن عيوحح  الدراسحح       ,وتححائطوطوصححل  الدراسحح   ل العديححد مححن ال  

أط الواحن ا للرتونيح  طعحد     اطتعرمل للوان ا للرتوني  وللصحارت الورقيح   وطحر  غال يتهح    

 .مصدر للمعلومات وململ للصارت الورقي 

هححدة   ل التعححرا علحح  عرجحح  طعححرمل طل حح  جامعححات   والحح  (2013)  .عراسحح   مححاب 5

يحححح   وعواةحححح  اسححححتلدامها وا شحححح اعات ااتاققحححح  مححححن هحححح ا  العححححراق للصححححااة  ا للرتون

االستلدا   والتعحرا علح  محد  ررحاه  عحن ماحتو  أعا  الصحااة  ا للرتونيح   وعرجح           

طأثريهحا علح  الصحااة  الورقيح   وطوصحل  الدراسح   ل العديحد محن الوتحائط  محن أهمهححاج أط           

للرتونيح   جلهلحه   واقحح    زالح  ال طقححرأ الصحارت ا   محا  الواح   ا عبح  محن عيوحح  الدراسح      

 .الصارت ا للرتوني 

هدة   ل التعرا عل  كيليح  اسحتلدا  أعضحا  هي ح       وال  (2013.عراس  عليلي )6

التدريح للصااة  ا للرتوني  وا ش اعات ااتاقق  موها  والتعرا عل  ااورحوعات الح    

ع ةححروق  ات عاللحح   ل العديححد مححن الوتححائط  مححن أهمهححاج وجححو   حتبحح  باهتمححامه   وطوصححل  
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 حصححائي  بححف عيوحح  الدراسحح  مححن الحح كور وا نححاغ مححن وتلححرت الل ححات العمريحح  يف عرجحح         

 .ا ش اعات ااتاقق   نتيج  استلدامه  للصارت ا للرتوني 

هحدة   ل التعحرا علح  أسح اب اسحتلدا  ال ح اب        والح   (2011.عراس  أبو الوصر )7

 كح ل  اعات ااتاققح  محن هح ا االسحتلدا       اجلامعي ل عض الصارت ا للرتوني  وا شح  

التعححرا علحح  مححد  طعحح ري الصححارت ا للرتونيحح  عححن الواقحح  اللعلححي لل حح اب   وطوصححل            

من أهمهحاج وجحوع ةحروق  ات عاللح   حصحائي  بحف اااحتويات         ,الدراس   ل العديد من الوتائط

 .االقتصاعي  واالجتماعي  ومعدب التعرمل لصايل  ا هرا 

هدة   ل التعرا عل  ملان  الصحارت ا للرتونيح     وال  (2011ريف ).عراس  قورا8

للول حح  اجلححامعيف  وطقيححيمه  اتححو  وشححلل هحح   الصححارت  والتعححرا علحح  أهحح  أسحح اب   

  وطوصحل  الدراسح   ل     ق ا   عل  الصارت ا للرتوني  وعحزوةه  عحن الصحارت الورقيح     

ل   للصارت ا للرتوني  كاط بحداة   العديد من الوتائط  من أهمهاج أط استلدا  أغلا الو

 . جناز ال اوغ العلمي   والتعارا  والدرعش 

هحححدة   ل التعحححرا علححح  اسحححتلدا  ال ححح اب      والححح  (2011) .عراسححح  9

نرتن   وا شح اعات ااتاققح  محن    اازارعف يف مديو  أوهايو لوسائل ا عال  ايدي   عرب ا 

ائل التلوولوجيح  الح  ياحتلدمها اازارعحوط محن أجحل       ه ا االستلدا   والتعرا عل  الوسح 

محن   (%99)مج  ااعلومحات الح  هصحه   وطوصحل   ل العديحد محن الوتحائط  محن أهمهحاج أط          

مححوه  سحح ق  حح  االشححرتا  بححا الت  (%78)أةححراع العيوحح  ياححتلدموط ا ححاطرت للتواصححل  وأط 

 .مل يا ق     ل  (%22)الزراعي  ا للرتوني  و

هححدة   ل التعححرا علحح  اسححتلدامات الصححاليف  والحح  (2009الرح ححاني )  .عراسحح10

للصااة  ا للرتوني   والتعرا عل  مميحزات هح   الصحااة  محن وجهح  نبحر الصحاليف         

محن   ,وك ل  انعلاساطها عل  الصارت الورقي   وطوصل  الدراس   ل العديحد محن الوتحائط   

سححيل  للاصححوب علحح  ا خ ححار  كمححا   أهمهححاج أط الصححااة  ا للرتونيحح  جححا ت كأةضححل و  

 جا ت الدواة  الولعي  يف اارط   ا ول بالوا   لدواة  التعرمل للصارت ا للرتوني .
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هححدة   ل حتديححد اسححتلدامات ا طلححاب يف اارحلحح      والحح  (2008.عراسحح  ععححا  ) 11

مها ا عداعيحح   ححالت ا طلححاب ا للرتونيحح  والورقيحح   والتعححرا علحح  ااضححامف الحح  طقححد   

ا ححالت وط حح   احتياجححاطه   ومعرةحح  العالقحح  بححف ااححتاريات الدميوجراةيحح  لعيوحح  الدراسحح    

وبححف طعررححه   حح   ا الت وطوصححل  الدراسحح   ل العديححد مححن الوتححائط  مححن أهمهححاج أط          

القرا ة اللرعي  جا ت يف اارط   ا ول بالوا   لعاعات القرا ة  الت ا طلاب ا للرتونيح   

 .قي والور

هدة   ل التعرا عل  ك اة  طعرمل مجهحور الول ح     وال  (2007.عراس  الوجار )12

ا كاعميي  لإلنرتن   وعالق   ل  بانتبا  قرا طه  للصحارت ا للرتونيح   والتعحرا علح      

الصحححااة  ا للرتونيححح   وماحححتق ل الصحححااة   ج حححو ,العالقحح  الححح  طحححربط بحححف ا اهحححاطه  

 ل العديد من الوتائط  من أهمهاج عد  وجوع ةحروق  ات عاللح     ااو وع   وطوصل  الدراس 

 . حصائي  بف ة ات عيو  الدراس  وماتو  طلضيل قرا طه  للصارت ا للرتوني 

هحدة   ل التعحرا    وال  (2005)    .عراس 13

ااتاققح  محن هح ا     عل  متابع  اجلمهور ا سرتالي لاخ ار عرب االنرتن   وا شح اعات 

أهمهاج أط نصرت عيو  الدراسح   , االستلدا   وطوصل  الدراس   ل العديد من الوتائط

مقارنح    ااسحتلدام   الوسحائل نرتن  اعرة  ا خ ار رغ  أنها مازالح  أقحل   ياتلدموط ا 

 .بوسائل ا عال  التقليدي 

اتثرة علح  عواةح    هدة   ل التعرا عل  العوامل اوال   (2004)  .عراس  14

الوححالب لقححرا ة الصححارت ا للرتونيحح   وعالقحح  هحح   العوامححل محح  ااححتاريات الدميوجراةيحح     

من أهمهاج أط هوا  أرب  عوامل حتلحز علح     ,لعيو  الدراس   وطوصل   ل العديد من الوتائط

وهححححيج ايصححححوب علحححح  ااعلومححححات  الرتةيححححه  ااولعحححح    ,اسححححتلدا  الصححححارت ا للرتونيحححح 

 .عي   ااميزات اجلوهري  للصارت ا للرتوني االجتما

 الدراسات ال  طواول   خراح الصارت ا للرتوني . اجثاني 

هححدة   ل التعححرا علحح  واقحح  طصححمي  و خححراح    والحح    (2017.عراسحح  طرباط ل ححد ) 15

ااواقححح  ا خ اريححح  ا للرتونيححح  الللاحححويوي   والتعحححرا علححح  العواصحححر ال وائيححح  وأسحححاليا    
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  وطوصل  الدراس   ل العديد من الوتائط  من أهمهاج اطلحاق مواقح    اسُتلِدم   ا خراح ال

 عيو  الدراس  يف عدة نقااج

 استلدا  أسلوب العرمل ا ةقي ةيما يتعلق با ا  عرمل ااعلومات.-

 استلدا  ا سلوب الواحد يف  خراح قوائ  التجواب.-

 استلدا  القوائ  التلريعي .-

هدة   ل التعحرا علح  محد  طحأثري التي وغراةيح       وال   (2015) . عراس  اياح علي16

علححح  طصحححمي  الصحححارت ا للرتونيححح  الاحححوعاني   والل حححرت عحححن العالقححح  بحححف العواصحححر     

التي وغراةيحح   واجلراةيليحح   وا للرتونيحح   ومححد  أهميتهححا يف خلححق عواصححر الت ححوي      

لعواصحر التي وغراةيح   حا أثحر يف       وطوصل   ل العديد من الوتائط  محن أهمهحاج أط ا   وا ثارة

التواصحل ال صححريف  وزيححاعة انقرائيح  الصححارت ا للرتونيحح  خاصحح  عوحد  رححاة  قححي  ا بححراز    

 .لللووا والوصوص

هدة   ل التعرا عل  ا ساليا ا خراجي  اااتلدم  وال   (2014.عراس  ل د )17

ئيححح  االونححح   يف  خحححراح الصحححارت الللاحححويوي  ا للرتونيححح   ووصحححرت العواصحححر ال وا    

للصارت  والتعرا عل  أوجه الت ابه واالختالا بف صحارت عيوح  الدراسح   وطوصحل      

الدراس   ل العديد من الوتائط  من أهمهاج أط أغلا صارت عيو  الدراس  اعتمدت عل  

أسلوب ال واب  يف  خحراح واجهح  الصحايل   وحمدوعيح  الصحارت يف اسحتلدا  الوسحائط        

 ا  خريو  ااوق .ااتعدعة  و هما ا استلد

هححدة   ل التعححرا علحح  ااالمححح ا ساسححي  للصححلا      والحح  ( 2013.عراسحح  بححريق ) 18

الرئياي  يف الصارت ا للرتونيح  عيوح  الدراسح   ومعرةح  اجلوانحا ا جيابيح  والاحل ي  يف        

طوظيرت العواصر ال وائي  للصلا  الرئياي   وطوصل  الدراسح   ل العديحد محن الوتحائط  محن      

أط طوظيححرت العواصححر ال وائيحح  يف الصححلا  الرئياححي  مالئحح ا للمعوحح  ااححراع طورححياه    أهمهححاج

 .و ل  عود استلدا  لوٍط أو شلٍل واحد للعواصر

هدة   ل التعرا عل  العواصر ال وائي  االونح  لح عض   وال  ( 2011)  .عراس  ه 19

عححرا علحح  مححد   الصححارت ا للرتونيحح  العربيحح   مححن خححالب اسححتلداماطها ووظائلهححا  والت    
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انقرائيحححح  ال حححح اب اجلححححامعي  حححح   الصححححارت  والل ححححرت عححححن العالقحححح  بححححف ااححححتاريات      

الدميوجراةي  لحد  عيوح  الدراسح   وانقحرائيته  لصحارت عيوح  الدراسح   وطوصحل  الدراسح           

 ل العديححححد مححححن الوتححححائط  مححححن أهمهححححاج أط ال حححح اب الحححح كور  ويف اااححححتو  االقتصححححاعيف   

أعل  من ا ناغ من نلحح اااحتو   ومحن الح كور        انقرائي واالجتماعي اارطل  عل  ماتو

 . ويف اااتو  االقتصاعيف واالجتماعي ااوللض

هحححدة   ل التعحححرا علححح  نحححو  ا سحححلوب ا خراجحححي   والححح   (2011.عراسححح  بحححريق )20

والعواصر ال وائي  اااتلدم  يف  خحراح صحارت عيوح  الدراسح   والتعحرا علح  محد  ةاعليح          

جي  يف التصلح واالسرتجا  من حيث سحرع  حتميحل ااوقح  والتجحواب ةيحه       ا ساليا ا خرا

من أهمهحاج أط صحارت عيوح  الدراسح  عخلح  خحاب        ,وطوصل  الدراس   ل العديد من الوتائط

نرتنح  عوط عراسح  علميح  أو خوح  مدروسح   يرجح   لح   ل عخحوب ااواةاح  أو          الو ر عرب ا 

 لحح  مححن  همححاب ااوقحح  واللقححر الححتق   كمححا أط    نرتنحح   ويتضححح حتقيححق التواجححد علحح  ا  

 ا ساليا ا خراجي  للصلا  الرئيا  لعيو  الدراس  م تق  من  خراح الصارت الورقي .

هحدة    ل التعحرا علح     والح     (2010) .عراسح 21

دراس   ل حمتويات وأساليا طصمي  الصارت ا للرتوني  ا جنليزي  يف ا ود  وطوصل  ال

العديد من الوتائط  من أهمهاج أط صارت عيو  الدراس  طحوةر خدمح  ال احث ااتقحد  وخدمح       

خريوححح  ااوقححح   كمحححا أنهحححا ع حححارة عحححن تحححط م حححرت  محححن حيحححث ااتويحححات  والتاويححح    

 والتصمي .

هححدة   ل حتليححل الصححارت العربيحح  ا للرتونيحح       والحح   (2010نتصححار ) .عراسحح  22

وقات طصمي  صحارت عيوح  الدراسح   وطقحدي  أسحلوب  خراجحي جديحد        لتاديد م اكل ومع

للصححلا  الرئياححي   وهححو أسححلوب الصححلا  اارك حح  واا وبحح  الحح  طعححا  رححيا  ماححاحات       

ارت صالتصمي   وطاهل الوصوب للموروعات  كما طقد  الدراس  بعض قواعد طصمي  ال

 العديحد محن الوتحائط  محن       وطوصحل   ل  خصائا التقوي  الرقميح   ا للرتوني  ال  طراعي

أهمهاج أط أسلوب الصلا  اارك   واا وب  حقق العديد من ااميزات ال  عاجلح  ا خوحا    

 ال  وقع  ةيها صارت عيو  الدراس  عود طصمي  صلااطها الرئياي .
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هححححدة   ل حتليححححل الصححححارت ا للرتونيحححح   والحححح  (2009.عراسحححح  الصححححريديف )23

تلدا   وحتليحححل  ملانيححح  الوصحححوب  ل ااعلومحححات   ال اريويححح  وطقيحححي  واجهححح  االسححح 

وطوصل  الدراس   ل العديحد محن الوتحائط  محن أهمهحاج وجحوع أخوحا  كح رية بالواح            

للوصححوب  ل ااعلومححات  وخاصحح  بالواحح   طححط ا رشححاع وااححرط ط بتعريححرت العواصححر     

 .اارئي 

الصحححااة  هحححدة   ل التعحححرا علححح  اللحححرق بحححف   والححح  (2009.عراسححح  اللحححر  )24

مقارنح  صحااةتهما   وا للرتوني  العربي  وا مريلي  يف طوظيلها للعواصحر ال وائيح     

للرتوني  بصااةتهما الورقي   والتعرا عل  مد  استلدا  صارت عيو  الدراس  ا 

لللححدمات التلاعليحح   وعوريحح  حتححديث مضححمونها  وطوصححل  الدراسحح   ل العديححد مححن    

  تالا بف صارت عيوح  الدراسح  محن حيحث التصحمي      الوتائط  من أهمهاج أط هوا  اخ

ةالصححارت ا للرتونيحح  العربيحح  طلتقححر للمححواع الامع صححري   بيومححا احتلحح  مللححات         

 الصوت نا   ك رية يف الصارت ا للرتوني  ا مريلي .

هححدة   ل مقارنحح  الصححااة  ااصححري  ا للرتونيحح       والحح  (2007.عراسحح  حلمححي ) 25

رتونيحح  محن خححالب حتليححل كيليح   خراجهححا  وحتليححل العواصححر   والصحااة  ا مريليحح  ا لل 

ال وائيحح  وا يلححل العححا  للصححلا  والوسححائط اللائقحح   وطوصححل  الدراسحح   ل العديححد مححن         

 الوتائط  من أهمهاج أط الصارت ا للرتوني  مل طاتلد من الوبريات التالي ج

ا ات خاط ح   ةالصارت ا للرتوني  مازال  طت و   جر  نبريات عل  ال صريات -

 يف طوجيه حرك  العف  ل ا شلاب اارئي .

ةالصححارت ا للرتونيحح  طاححتلد  ا لححواط بصححورة      نبريححات سححيلولوجي  ا لححواط   -

م تححورة عححن الواقحح  العلمي.كمححا أنهححا ال طاححتلد  ماححارات وتللحح  يف طقححدي  ااورححوعات        

 ل قاةته وميوله. اميلن أط ياللها القار  وةق 

هححدة    ل وصححرت واقحح   خححراح الصححارت الاححعوعي     والحح  (2007).عراسحح  العوححزيف 26

ا للرتونيحح  مححن جانححا التصححمي  ال ابحح  وااححتاري  مححن خححالب حتليححل العواصححر ا للرتونيحح   

االونحح  يف طصحححمي  هححح   الصحححارت  مححح  طقححوي  محححد  التحححزا  هححح   الصحححارت يف  خراجهحححا   
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العديححد مححن الوتححائط  مححن   بالاححمات االطصححالي  ال ححللي  لإلنرتنحح   وطوصححل  الدراسحح   ل   

نرتنح  وعحد  االسحتلاعة موهحا  ويرجح       أهمهاج عد  مراعاة صارت الدراس  ط يعح  شح ل  ا   

 لحح   ل عححد  ورححو  رؤيحح  اااححتولف يف هحح   الصححارت  ححا  ملهححو  ومميححزات الصححارت         

 ا للرتوني .

هحدة   ل التعحرا علح  طصحمي       والح   (2006)    .عراسح 27

تحححا ح أوليححح  للصححايل  القائمححح  علححح  م حححاع     ل  اااحححتق ل محححن خحححالب طصححمي  ثالثححح صححاي 

التصحمي   ثح  طقييمهحا  وطوصححل   ل العديحد محن الوتحائط  مححن أهمهحاج خرجح  نتحائط طقيححي           

 طصمي  تا ح الصارت ا للرتوني  وةق ما يليج

يح    أط القرا  يلضلوط أط طأخ  الصارت ا للرتوني  شلل ومبهر الصارت الورق -

 لتلوط سهل  ومرق   و ات مصداقي  كالصارت الورقي .

هتلحرت طلضحيالت القححرا  ححوب الصحارت ا للرتونيحح  حاحا طحوةري حتححدي ات        -

 الصايل  وسهول  االستلدا .

هحدة   ل طقحوي     والح   (2004)    .عراسح   28

ا للرتونيحح   مححن خححالب اجلمحح  تححا ح ماححتق لي  السححتلدا  وطصححمي  الصححارت   ثالثحح

بححف احتياجححات خموعححات قححرا  هحح   الصححارت  وهحح ج ك ححار الاححن يف ااوححاطق  ات      

الل اة  الالاني  ااوللضح   اااحاةروط محن رجحاب ا عمحاب  وال ح اب  وطوصحل         

 ل العديحححد محححن الوتحححائط  محححن أهمهحححاج حماولححح  حتديحححد نقحححاا يلضحححلها اااحححتلد  يف   

 جموها   طصمي  الصارت ا للرتوني

   من أجل نبرٍة عامٍ  أةضل.اأط يلوط شلل الصايل  ك ري  -

هوحححيط الصحححلا  بعررحححف متحححوازنف  لتلحححاعيف حتويحححل الصحححلاات  يحححث ط ححح ه     -

 اللتاب.

 ج الدراسات ال  طواول  االنقرائي جاثال  

هححدة   ل التعححرا علحح  عواصححر طصححمي  الصححارت   والحح  (2016.عراسحح  اللاسححي )29

للي يح   ومحد  اسحتلدا  هح   الصحارت  حا  والتعحرا علح  طلضحيالت طحالب           ا للرتونيح  ا 
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ا عححال  يف اجلامعححات اللي يحح  ب ححأط عواصححر التصححمي  اااححاعدة علحح  مقروئيحح  الصححارت          

ا للرتوني  اللي ي   وطوصل  الدراس   ل العديد من الوتائط  محن أهمهحاج أط عوصحر جحوعة     

يف طاححهيل قححرا ة   امهم حح ااصححر الحح  طلعححا عور  التصححمي  جححا  يف ااركححز ا وب مححن بححف العو   

 الصارت ا للرتوني  اللي ي .

هدة   ل التعرا عل  كيلي  طأثري طصمي  الصارت  وال  (2016.عراس  ناناي )30

ا للرتونيحح  علحح  مقروئيححح  هحح   الصحححارت  و لحح  بقيحححاس سححرع  القحححرا ة ومعححدب اللهححح        

وطوصحل  الدراسح   ل العديحد محن     وماتو  طلضيالت اجلمهور  ا  طصمي  ه   الصحارت   

الوتححائط  مححن أهمهححاج أط مقيححاس سححرع  القححرا ة كححاط أك ححر ااقححاييح قححدرة علحح  قيححاس         

مقروئيحح  الوصححوص ا للرتونيحح   يليححه مقيححاس معححدب اللهحح   وأقلححها قححدرة مقيححاس ماححتو   

 التلضيل.

ارت هححدة   ل التعححرا علحح  انقرائيحح  ا خ ححار يف الصحح   والحح  (2015.عراسحح  عيححا  )31

ا للرتوني  الللاويوي  اليومي   محن خحالب الوصحرت التاليلحي ل حلل ا خ حار  والتعحرا علح          

العوامححل ااححتثرة يف انقرائيحح  ا خ ححار مححن وجهحح  نبححر عيوحح  الدراسحح   وقيححاس مححد  انقححرائيته           

ا ( عوصحر  25لاخ ار  وطوصل  الدراس   ل العديد من الوتائط  من أهمهاج أط الدراس  رصحدت ) 

( عواصر لصعوب  انقرائيتهحا  وجحا  طوحوير    9ل  انقرائي  ا خ ار يف الصارت الللاويوي   و)لاهو

لزيحاعة    شلل و خراح الصارت ا للرتونيح  يف اارط ح  ال ال ح  بالواح   اقرتححات عيوح  الدراسح        

 انقرائي  ا خ ار يف صارت عيو  الدراس .

   ل قيحاس  ثحار نحو     هحدة  والح   (2014)   . عراسح   32

اطط وط اعد ا سور عل  قابلي  القرا ة من شاشح  اللم يحوطر  وحتاحف قابليح  القحرا ة       

وطعزيز قدرة ااتعل  عل  قرا ة الوا باهول   وطح كر ااعلومحات  وطوصحل   ل العديحد محن      

القحرا ة   الوتائط  من أهمهاج أط نو  اطط يحتثر علح  قابليح  القحرا ة والوقح  اااحتارق عوحد        

أةضحل للقحرا ة علح  ال اشح  محن اطحط        حيحث  ط اطحط   

 . 
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هدة    ل التعرا وال  ( 2011) و خروط . عراس  33

عل  طأثري نو  وحج  اطط عل  قرا ة ال  اب ا وديف من علح  شاشح  اللم يحوطر  وقيحاس     

لححي  والوقحح  اااححتارق أثوححا  القححرا ة  وطوصححل  الدراسحح   ل العديححد مححن      عححا  العمححل العق 

ج ) الوتائط  من أهمهاج أط متوسط وق  القحرا ة كحاط أعنح  بالواح   طحط     

 ( نقو  بااقارن  م  بقي  أنوا  اطووا.14)

هدة   ل حتليحل الصحارت العربيح  ا للرتونيح  محن       وال  (2010) .عراس  كرمي 34

يث القوالا اللوي  اااتلدم   وماتويات اللا   والوظائرت ا عالمي   والعواصر ال وائيح   ح

االونححح  للصحححايل   والتعحححرا علححح  ا اهحححات القحححرا  ححححوب التعحححرمل لقحححرا ة الصحححارت         

ا للرتوني   وطوصل  الدراس   ل العديحد محن الوتحائط  محن أهمهحاج أط نحو  اطحط جحا  يف         

لصعوب  قحرا ة الصحارت ا للرتونيح   طحال  طحوب الاحور ثح           اارط   ا ول كا ا رئياي

 حج  اطط.

 التعقيب على الدراسات السابقة:  

خموعححح  محححن الدراسحححات الححح  اهتمححح  بدراسححح  اسحححتلدامات و شححح اعات    استعررححح 

الصححارت ا للرتونيحح   وعراسححات طواولحح   خححراح وانقرائيحح  الصححارت ا للرتونيحح   و لحح      

 ليححه هحح   الدراسححات مححن الوتححائط  والتعححرا علحح  أوجححه        بهححدا الوقححوا علحح  مححا طوصححل    

 ج  وهياالستلاعة موها

       نهحا  أا طار الوبريف للدراس  باسحتلدا  نبريح  االسحتلدامات وا شح اعات  حيحث

من الوبريات ال  طوولق موها ملاهي  استلدا  الصارت ا للرتوني   وحتقيق ا ش اعات 

من ه ا االستلدا   وعواة  التعرمل  ا.

 وا  م لل  الدراس   وصياغ  ا هداا  واللرومل العلمي .ب

       حتديد عيو  الدراس  التاليلي  ااتم ل  يف الصحارت الاحعوعي  ا للرتونيح   وعيوح

الدراس  اايداني  ااتم ل  يف اجلمهور الاعوعيف  وك ل  حتديد متاريات الدراس .

 المي.حتديد ااوهط اااتلد  يف الدراس   وهو موهط اااح ا ع 

 ا راة  العلمي  للدراس  ايالي ج

طتوححاوب الدراسحح  اياليحح   خححراح الصححارت الاححعوعي  ا للرتونيحح  وعالقتهححا بانقرائيحح        

 التاليلي و اايداني. يفجاجلمهور  ا عل  اااتو
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 اإلطار النظري للدراسة
 نبري  االستلدامات و االش اعات 

س  يف بوائها ا ساسي عل  نبري  االستلدامات وا ش اعات ) طعتمد الدرا

طرطلز عل  أط ا ةراع خيتحاروط بحوعي وسحائل ا عحال          ال (

ياجحححاطه  الولاحححي   االححح  يرغ حححوط يف طعررحححها  ويوتقحححوط مضحححموط رسحححائل ا عحححال  وةق ححح   

 . (92  ص2007)ح ي   واالجتماعي 

وغ نبري  االسحتلدامات وا شح اعات علح  اةحرتامل أط اجلمهحور يقحو  بحدور        وطعتمد  

 جيابي يف عملي  االطصاب  ةهوا  عواة  طدةعه  الستلدا  رسائل ا عحال   ومحن هوحا ظهحر     

مصححولح )اسححتلدا (  وأط هححتال  ا ةححراع لححديه  احتياجححات ميلححن أط ط حح   مححن خحححالب          

 .(11 ص2016)اجلابريف   ) ش اعات( التعرمل لوسائل ا عال   ومن هوا ظهر مصولح

 جمد  استلاعة الدراس  ايالي  من نبري  االستلدامات وا ش اعات 

طعتحححرب نبريححح  االسحححتلدامات وا شححح اعات محححن أناحححا الوبريحححات لدراسححح  اسحححتلدا    

للرتونيحح    ط وسححائل ا عححال   ححا طححأثري علحح  اجلمهححور       اجلمهححور الاححعوعيف للصححارت ا   

بليلي  استلدامه  لتل  الوسائل  وعرج  طعرره   ا  ويف  طار ه   ويتادع ه ا التأثري 

الوبريححح   ةحححإط ال اح ححح  طهحححدا  ل التعحححرا علححح  اسحححتلدا  اجلمهحححور الاحححعوعيف للصحححارت   

للرتونيحح   وا شحح اعات ااتاققحح   حح  نتيجحح  طعررححه  لتلحح  الصححارت  وقححد      الاححعوعي  ا 

ريح  االسحتلدامات وا شح اعات     استلاعت ال اح   استلاعة كح رية محن  سحهامات  حوغ نب    

.ةلرومل الدراس  ايالي  م تق  من ةرومل الوبري 

 تساؤالت الدراسة: 
يتم ححل التاححاؤب الرئياححي للدراسحح  اياليحح  يفج مححا طححأثري  خححراح الصححارت الاححعوعي         

ا للرتونيحح  علحح  انقرائيحح  اجلمهححور  حح   الصححارته ويتلححر  مححن هحح ا التاححاؤب الرئياححي         

 ت اللرعي   وهيجخموع  من التااؤال

 ج طااؤالت الدراس  التاليلي جاأول 

ما أساليا  خراح الصلا  الرئياي  للصارت الاعوعي  ا للرتوني ه .1
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محححا العواصحححر التي وغراةيححح  ااحححتثرة علححح  انقرائيححح  اجلمهحححور للصحححارت الاحححعوعي         .2

ا للرتوني ه

محححا العواصحححر اجلراةيليححح  ااحححتثرة علححح  انقرائيححح  اجلمهحححور الاحححعوعيف للصحححارت      .3

الاعوعي  ا للرتوني ه

محححا العواصحححر ا للرتونيححح  ااحححتثرة علححح  انقرائيححح  اجلمهحححور الاحححعوعيف للصحححارت        .4

الاعوعي  ا للرتوني  ه

ج طااؤالت الدراس  اايداني جاثاني 

ما معدب طعرمل اجلمهور الاعوعيف للصارت الاعوعي  ا للرتوني ه .1

للرتونيحح  علحح   مححا مححد  طححأثري طصححمي  الصححلا  الرئياححي  للصححارت الاححعوعي  ا      .2

ماتو  انقرائي  اجلمهوره

للرتونيح  وانقرائيح    ما العالق  بف ك اة  متابع  اا اوثف للصارت الاحعوعي  ا    .3

طل  الصارت لد  ماتلدميهاه

للرتونيحححح  مححححا العالقحححح  بححححف ك اةحححح  متابعحححح  اا اححححوثف للصححححارت الاححححعوعي  ا    .4

 وا ش اعات ا خراجي  ااتاقق  من طل  ااتابع ه

 دراسة ومنهجها: نوع ال
طعححد هحح   الدراسحح  مححن الدراسححات الوصححلي  الحح  طاححتهدا طصححوير وحتليححل ووصححرت      

وطقرير خصائا ظاهرة معيو   أو موقحرت معحف  أو خموعح  معيوح   بهحدا ايصحوب علح         

  وطلاحححريها  وحتليلحححها  واسحححتلالص نتحححائط  هاتصحححويللمعلومحححات كاةيححح  وعقيقححح  عوهحححا  

  بارمل الوصوب  ل استوتاجات ا  أو كليهما مع اوكيل  اكم وعالالت موها  والتع ري عوها 

 .(78  ص2002)حجاب   مليدة

يف  اموبم ححح او اسحححتلدم  الدراسححح  محححوهط اااحححح ا عالمحححي  باعت حححار  أسحححلوبا علمي ححح   

  2004)اييححزاط  ايصححوب علحح  ااعلومححات  وايقححائق  وأوصححاا البححاهرة ااححراع عراسححتها  

يف الدراسحح  اايدانيحح   و لحح   اححح عيوحح  مححن اجلمهححور      رت مححوهط اااححح ظ حح  وقححد ُو(92ص
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الاححعوعيف  للتعححرا علحح  مححد  طححأثري  خححراح الصححارت ا للرتونيحح  علحح  انقححرائيته   حح             

 الصارت.

عينة الدراسة:
ج وط مل الصارت الاعوعي  ا للرتوني   وقد اختارت ال اح   عيو  الدراس  التاليلي  .1

ال حرق ا وسحط  الريحامل( واسححتارق      عيوح  عمديح  محن الصحارت )علححاظ  ااديوح       

  .(30/10/2018)   ل  (1/8/2018)ثالث  أشهر بد  ا من 

 ج اعتمدت الدراس  عل  عيو  ع حوائي  محن اجلمهحور الاحعوعيف     عيو  الدراس  اايداني  .2

أعاة االسحت ياط علحح  سححلاط ااووقح  الاربيحح  وبالتاديحد حماةبحح  جححدة       حيحث ط قحح 

شحهريف     خحالب متابعي الصارت الاحعوعي  ا للرتونيح    ( ملرعة من200و ل   عدب )

 .2019 بريل ومايو من عا  

متغريات الدراسة:
الوسحيو ( يف اجلححدوب   –التابعح    –وميلحن طورحيح محتاريات الدراسح  اايدانيح  )اااحتقل        

 التاليج

 (1جدوب رق  )

 متاريات الدراس 

 ااتاري التاب  ااتاريات الوسيو  ااتاري اااتقل

 خراح الصارت الاعوعي  

 ا للرتوني 

 –اااتو  التعليمي  –الان 

عخل –ااهو   –نو  التعلي  

 ا سرة

انقرائي  اجلمهور     

 الصارت

 دوات جمع البيانات:أ
اسححتمارة حتليححل مضححموط  واسححتمارة استقصححا   جلمحح  ال يانححات الحح  طقححيح     ممُِّصحح

  كمحا  ا( سحتال  37اسحتمارة حتليحل ااضحموط )   ا بعاع وااتاريات االتلل  للدراس   وطضمو  

  لتاوي  أهداا الدراسح  ب حلل كامحل   رحاة      ا( ستال 18طضمو  استمارة االستقصا  )

  ل أس ل  ال يانات ال لصي .
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 اخت ار الصدق ج 

عل  خموعح  محن االمحف        للتأكد من صدق االستمارة وصالحيتها للتو يق عرر

ا   عل   رائه  واقرتاحاطه    يث أص ا  طقيح باللعل محا  بعض التعديالت بو ي جرأوقد 

 صمم  لقياسه  وحتقق أهداا الدراس 

 االموطج 

جامعح  االح     –قاح  ا عحال  واالطصحاب   -الايد حممد عزت. أستا  ا عال  اا حار    -1

خالد.

 –كليحح  الرتبيحح  الووعيحح –  ميححاط خضححر. أسححتا  ا عححال  ورئححيح قاحح  ا عححال  الرتبححويف  -2

ع  ااوصورة.جام

ةريد الصلرييف. أستا  الوسائط االطصالي  والعلو  ال قاةي   جامع  القريواط  طونح. -3

ع ححداللويرت بححن صححلي . أسححتا  ا عححال  بااعهححد العححالي لإلعححال  واالطصححاب  الربححاا        -4

   .ااارب

مهححا أ حححد ع ححدالعبي . أسحححتا  ماحححاعد بقاحح  الصحححااة  والو ححر االحححت   كليححح       -5

  جامع  ا ما  حممد بن سعوع ا سالمي .ا عال  واالطصاب

 اخت ار ال  اتج 

اخت ار ال  ات  للتأكد من ث حات صحايل  ااضحموط واالستقصحا   باسحتلدا        ُأجِريف

طريق   عاعة االخت ار بعد مرور أس وعف من التو يق ا وب  عل  شحرق  محن عيوح  ال احث     

 ٩٤)عيوح   وقحد بلاح  ناح   ال  حات      من  مجالي حج  ال (% ١٠)( ملرعة  بوا   40قوامها )

 وهي عرج  ث ات عالي   مما يتكد صالحي  االستمارطف للتو يق.( %

 التعريفات اإلجرائية للدراسة:
 الصارت الاعوعي  ا للرتوني ج

وسحيل   عالميح  سحعوعي  طتاقحق بللحرة الو حر ا للرتونحي ب حلل عوريف  سحوا             هي

صايل   للرتونيح  ماحتقل  بح اطها  طاحتلد       كان  نال   للرتوني  لصايل  ورقي   أو

 طقويات و ليات حدي   يف ن ر حمتوياطها  ةهي صايل  مقرو ة وماموع  ومرئي .
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 االنقرائي ج

 ايار قرا ة الصارت الاعوعي  ا للرتوني  ال يف يتياحه طرطيحا عواصحر ال وحا   م ل ح      هو

 من العواصر التي وغراةي  واجلراةيلي  وا للرتوني .

صارت ا للرتوني ج خراح ال

اارحلح  الوهائيح  محن مراححل  صحدار الصحارت ا للرتونيح   طتضحمن خموعح  مححن           هحي 

قحرا ة  عوحد  وسحهول    االعمليات اللوي  ال  طقو  عل  طوزي  العواصر ال وائي   ميحا ققحق ياحر    

 الصايل .

  جااعاجل  ا حصائي  لل يانات

 ل اياسا اآللي   -بعد طرميزها- ُأعِخل بعد االنتها  من مج  بيانات الدراس   

ثح  جححرت معاجلتهححا وحتليلحها  واسححتلراح الوتححائط ا حصحائي  باسححتلدا  برنححامط  ايزمحح     

)لحححج  ااختصححار  ()ا حصححائي  للعلححو  االجتماعيحح   وااعححروا باسحح      

ت   و لحح  بححاللجو   ل ااعححامالت واالخت ححارا  

 وااعاجلات ا حصائي  التالي ج

 التلرارات ال ايو  والواا اا وي . -1

 ااتوسط اياابي واال راا ااعياريف. -2

 الوزط اا ويف ال يف قاا من ااعاعل ج -3

الدرج  العبم  للع ارة.( ÷ 100× الوزط اا ويف = )ااتوسط اياابي 

لدراسحح  شححدة  ( معامححل ارط ححاا بريسححوط ) -4

وا ا  العالق  االرط اطي  بف متاريين من ماتو  ااااة   أو الوا   )

(  0,30(. وقححد اعتححربت العالقحح  رححعيل    ا كانحح  قيمحح  ااعامححل أقححل مححن )    

 (. 0,70(  وقوي    ا زاعت عن )0,70-0,30ومتوسو  ما بف )

(  معامحححل ارط حححاا الرطحححا سححح ريماط ) -5

(. لدراس  شدة وا ا  العالق  االرط اطي  بف متاريين من اااتو  الرتطي  )

-وقد اعتربت العالق  رعيل  جد ا    طراوح  قيم  معامل س ريماط محا بحف )صحلر   
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(  وقوي  ما 0,60-0,41(  ومتوسو  ما بف )0,40-0,21(  ورعيل  ما بف )0,20

 (.1,0-0,81ا ما بف )(  وقوي  جد 0,80-0,61بف )

(  اخت حححار )ت( للمجموعحححات اااحححتقل  )   -6

لدراس  الدالل  ا حصائي  لللروق بف متوسوف حاحابيف  محوعتف ماحتقلتف    

من اياالت اادروس  يف أحد ااحتاريات محن نحو  اااحاة   أو الواح   )     

.) 

%( ةحأك ر  أيف عوحد ماحتو     95نتائط االخت ارات ا حصائي  عود عرج  ثقح  )    لُق وقد -

 (.0,05معووي  )

 
 نتائج الدراسة التحليلية و امليدانية:

 الدراس  التاليلي ج أوالج نتائط

صحارت عيوح  الدراسح  لحه     الاحتل أسحلوب ال وابح  اارط ح  ا ول محن حيحث اسحتلدا         .1

%  ثحح  أسححلوب 19الوحححدات ا للرتونيحح  بواحح    %  يليححه أسححلوب76,4بواحح   بلاحح  

يرج   ل   ل ااميزات واطصائا ال  حيث    %4,6الوحدة ا للرتوني  بوا   

يتميححز بهححا أسححلوب ال وابحح   حيححث يعححد مححن أك ححر أسححاليا ا خححراح  احرتاةيحح  عححن   

غححري   مححن حيححث طصححاري حجحح  الصححلا   وطللححيا ا خ ححار مححن خححالب العوححواط         

اسححتلدامه مححن ق ححل أغلححا الصححارت  خاصحح  الحح     مميزاطححه ا امححوالصححور  ومححن 

 .حتتويف عل  كميات ك رية من ا خ ار وا بواب ال  يصعا حصرها

صحارت عيوح  الدراسح  يف اارط ح  ا ول     العحرمل مورحوعات   ل ا ةقحي  سحلوب ا جا   .2

%  ثححح  ا سحححلوب 10,1%  يليحححه ا سحححلوب الرأسحححي بواححح   بلاححح  84,5بواححح   بلاححح  

و  (ه حح  مصححول كححٍل مححن ) الوتيجحح  محح  عراسحح  هحح   وطتلححق  %5,4بواحح   االححتلط 

وال  أكدت عل  أط الصارت ا للرتوني  طلضل ا سلوب ا ةقحي يف   (ع ري ل د)

عررها للموروعات  حيث يقد  ه ا ا سلوب رؤي  أكرب قدٍر من ااعلومحات عوط  

 .اياج   ل استلدا  شريط التاري 
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يف اارط ح    (7)صحارت عيوح  الدراسح  أك حر محن      الات جا  عحدع االمتحداعات لصحلا    .3

  ثح   (7-4)%  يليحه عحدع االمتحداعات الح  طراوحح  بحف       67,7ا ول بوا   بلاح   

 (نتصحار ريحي  ) وطتلحق هح   الوتيجح  مح  عراسح        (  4)عدع االمتحداعات ا قحل محن    

أط الصححارت العربيحح  ا للرتونيحح  طاححتلد  أسححلوب االمتحححداعات       والحح  أورححا   

لي  للصلا  الرئياي   كما أشارت أط ه ا ا سحلوب غحري مرغحوب ةيحه   نحه      الوو

يا ا م اكل  خراجي  من رحيا  ماحاحات يف الصحلا    رحاة   ل أنحه ياح ا       

 للمتاب  مما يتعيف  ل عزوةه عن القرا ة. املل 

اسححتلدم  الصححارت عيوحح  الدراسحح  أجححزا  الصححلاات ال الثحح  )الححرأس  اجلاحح        .4

%  بيومحا اسحتلدم  أجحزا  الصحلاات )الحرأس  اجلاح (       96,5 ال يل( بوا   بلا 

عل  أهمي  طلوين صلاات الصحارت   وميلن طلاري  ل  بوا    %3,5بوا   بلا  

  للصحايل   اا للرتوني  محن ا جحزا  ال الثح  كاملح   حيحث يحتعيف كحل جحز  عور         

ةالرأس يض  شحعار الصحايل  وهويتهحا  واجلاح  يضح  أخ حار ومورحوعات وصحور         

 ل   أما ال يل ةيض  ايقوق االلي  للصايل  والروابط ا ام  للصايل .الصاي

% و ل  اا 100أهتم  الصارت عيو  الدراس  باستلدا  الوسائل ااتارك  بوا    .5

ويرج   ل   ل أهمي  الوسائل ااتارك  يف   طقدمه من عوامل ج ب انت ا  ااتاب 

تاحر   أو  عالنحات متاركح      ج ب انت ا  ااتاب   سوا   كانح  شحريط أخ حار م   

 .أو عواوين ااقاالت ااتارك 

جححا ت القححوائ  يف مقدمحح  أشححلاب التجححواب بالصححارت عيوحح  الدراسحح  بواحح   بلاحح    .6

وطتميححز القححوائ  عححن غريهححا مححن أشححلاب     بقيحح  أشححلاب التجححواب     ا%  يليهحح95,4

التجواب بإملانيح   ميح  عحدع كح ري محن االختيحارات يف صحلا  واححدة  وطحوةري          

 .ديل  يف كلا ة عالي  للتجوابب

هتم  الصارت عيو  الدراس  بيمف الصلا  كموق  لرموز التواصحل االجتمحاعي   ا .7

%  يليححه أسححلل الصححلا   ثحح  ياححار     35,9%  ثحح  أعلحح  الصححلا  بواحح      59بواحح   

وميلحن طلاحري  لحح  بوحا   علح  أط الصحارت عيوحح  الدراسح  هحي صححارت          الصحلا  
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 ححدأ ميححف الصححلا   وأط مححا طقدمححه شحح لات    عربيحح   واللتابحح  باللاحح  العربيحح  ط  

التواصححل االجتمححاعي للصححارت مححن التواصححل وطلاعححل اجلمهححور عةحح  الصححارت  ل      

  للمتاب . ااالهتما  باختيار ااوق  ا ك ر ج ب 

احتحل موقح  شحعار صحارت الدراسح  ميحف رأس الصحلا  اارط ح  ا ول بواح   بلاحح            .8

وميلححن طلاححري  لحح  مححن   %26,6%  يليححه وسححط رأس الصححلا  بواحح   بلاحح  73,4

(    طاتلد  الصارت عيو  الدراسح   7)رق   الوتيج و وتيج ال ه   خالب الربط بف

لحح ا وقحح  اهتمامهححا علحح  ميححف الصححلا  أك ححر مححن اهتمامهححا ب قيحح       اللاحح  العربيحح 

ااواق  ا خر   وأط أهح  محا جيح ب متحاب  الصحايل   حا هحو شحعارها  لح ل  وقح            

لل حعار    االدراسح  علح  ميحف رأس الصحلا  ليلحوط ملان ح      اختيار الصحارت عيوح    

  نه أوب ما طق  عليه عف ااتاب .

%   رححاة   ل وجححوع 100اسححتلدم  صححارت الدراسحح  نححو  ال ححعار )نصححي( بواحح     .9

حيححث طهححت  الصححارت عيوحح       الرمححزيف(وأنححوا  أخححر  )كالرسححومي  االتححوب    

نحو  شحعارها نصحي  أيف أط    الدراس  بإبراز اس  الصحايل   لح ا اختحارت أط يلحوط     

 .اس  الصايل  ملتوب بايروا   راة   ل أنوا  أخر  طرمز للصايل 

و لحح  اححا   %100هتمحح  صححارت الدراسحح  باسححتلدا  ا  نححف والعوححق بواحح   بلاحح     ا .10

حيححث طعححد ا  نححاط وسححيل  جلحح ب    طقدمحح  مححن وظححائرت  خراجيحح  هححد  الصححايل   

العوق ةيقحو  بلصحل    وغريها   أما ام اتلد  لو ر ا خ ار ا تة  متابعي الصايل 

رأس الصححلا  عححن اجلاحح    ا كححاط حتحح  ال ححعار   رححاة    ل أنححه قمححل بيانححات  

 .بعض اطدمات ال  طقدمها الصايل  للمتاب   والصايل  

( ا ك ر استلداما  بالوا   للصارت عيو  الدراس  عود كتابح   يعد اطط ) .11

  ري  مححن أنححوا  اطوححوا بحح عض القححي  اجلماليحح اححا يتميححز عححن غححالعوححاوين وااتححوط  

ولعحل هح ا محا عةح  الصحارت عيوح  الدراسح   ل اسحتلدامه           ووروحه عود القحرا ة 

للعواوين وااتوط  ولالستلاعة من خصائصه كعامل مااعد للل  االنت ا   وجح ب  

 . ااتابعف  وزياعة االنقرائي 
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من اطووا جا  يف اارط ح  ا ول بواح      ا واحد ا أط استلدا  صارت الدراس  نوع .12

حيحث يعحد اسحتلدا  أك حر محن        أنوا  من اطووا  ث  نوعحاط   %  يليه ثالث85,3

لالنت ححا   وللححن اسححتلدا  خححط  ام ححتت  اخوححوا يف الصححلا  الواحححدة عامل حح  ثالثح 

واحد موحد للصلا   أو  راة  خوحف مت حايوف يعمحل علح  التحوازط بحف العواصحر        

  2015)يحري    االتلل   كما يااعد عل   لاا  الرطاب  واالل لد  ااتاب ال وائي  

 .(239ص

الدراس  اللوط ا سوع عوحد كتابح  العوحاوين وااتحوط بواح         عيو  استلدم  صارت .13

لححاط ا قححل  ة%  يليححه اللححوط ا بححيض  ثحح  ا زرق  أمححا اللححوط ا  ححر       100بلاحح  

 . صارت عيو  الدراس لاستلداما  بالوا   

( يف 10  وجحا  ايجح  )  (%48,4)( جا  يف الرتطيا ا وب بواح    13ط حج  اطط )أ .14

( يالحححح  %7,9)( بواححح   بلاححح  12  طحححال  ايجححح  )(%25)الرتطيحححا ال حححاني بواححح   

التواسحا بححف حجحح  خححط متححوط صحارت الدراسحح  واااححاة  ال يضححا  بححف سححوورها    

لاححري  لحح  مححن وميلححن ط(  28)ناسححا معححه اااححاة   (13)حيححث أط ايجحح  

(   حيث يالحح  أط حجح  اطحط    61) وتيج  رق ال ه   الوتيج  وخالب الربط بف 

(  28يف صارت عيو  الدراس   ةواسحا معحه اااحاة  )    ا( هو ا ك ر استلدام 13)

حيححث يتكححد ) ياعيححل  بححراهي ( علحح  وجححوع عالقحح  طرعيحح  بححف حجحح  ايححرا       

الاحححوور محححن جهححح  أخحححر   وك اةتحححه واطاحححا  الاحححور محححن جهححح   واااحححاة  بحححف  

  ةوجححد أط التواسححا بححف حجحح  ايححرا واااححاة  بححف   (61  ص2015) ياعيححل  

 الاوور من ااقومات ا ام  ليار القرا ة.

احتححل العوححواط اامتححد اارط حح  ا ول مححن بححف أنححوا  عوححاوين صححارت الدراسحح  بواحح        .15

 اريض ةجححا  أخححري   أمححا العوححواط العحح(%88,9)بواحح    %  يليححه العوححواط العمححوعيف89,7

اطضححح مححن خححالب الدراسحح  التاليليحح  اسححتلدا   (  %0,8)ا بلاحح  بواحح   باححيو  جححد 

  حيححث مل يعححد هحح ا الوححو  مححن أنححوا    -ةقححط–العوححواط العححريض يف ثالثحح  أعححداع  

يف   لِدالعوححاوين االضححل   السححتاوا   علحح  ماححاحات كحح رية يف الصححلا   واسححتُ    
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اايحح   كا خ ححار الاياسححي  ل ححتوط الدولحح      هامحح   لل االعوححاوين الحح  حتمححل أخ ححار    

 الداخلي .

%  يليهححححا ا ررححححي   89احتلحححح  ا ررححححي  ال يضححححا  اارط حححح  ا ول بواحححح   بلاحححح        .16

  وقححد (%81,8)  ثحح  جححا ت خموعحح  ا لححواط بواحح     (%83,4)اجلراةيليحح  بواحح   

أكدت العديد محن الدراسحات أط أةضحل خلليح  للوصحوص هحي ا ررحي  ال يضحا           

غلا عواوين ومتوط الصارت طلتا باللوط ا سوع  ل ا ةانقرائي  الحوا  خاص  أط أ

هضحح  لعمليحح  ط ححاين بححف ا ماميححات واطلليححات  ةلححاط اللححوط ا بححيض كللليحح    

 .( 152  ص2007)حلمي  للمتوط القامت  أةضل

هتم  ا%  وك ل  100الدراس  بو ر ا عالنات بوا   بلا  عيو   هتم  صارتا .17

  طال  لح   (%75,3)ق  وسط الصلا  يف الرتطيا ا وب بوا   حيث جا  ااو ه وقع

ويف  (%33,7)  ث  ااوق  أسلل الصلا  بواح    (%66,3)ااوق  أعل  الصلا  بوا   

لعحف   ا  نحه أك حر جح ب    (  %13,6)الرتطيا ا خري جا  موق  هام  الصلا  بوا   

 .ااتاب 

  وبلحارق باحيط بعحدها    (%86,1) أط ا لواط الداة ح  جحا ت يف الرتطيحا ا وب بواح       .18

  ويف (%72,8)  طليهحا ا لحواط االملح  بواح       (%85,9)جا ت ا لواط ال ارعة بوا   

  أمححا ا لححواط ال الثيحح  ةقححد (%68,5)الرتطيححا الرابحح  جححا ت ا لححواط التماثليحح  بواحح   

أط الصححارت عيوحح  الدراسحح     الححح ن (  %42,1)جححا ت يف الرتطيححا ا خححري بواحح      

من استلدا  ا لواط الداة   وال ارعة  وعل  الرغ  مما طتعيه ه   ا لحواط  أك رت 

محححن وظحححائرت  خراجيححح    ال أط اسحححتلدامها بل حححرة يحححتعيف  ل نتحححائط طعيحححق محححن        

  بححاللراو والعمححق ايولححد شححعور  اةاسححتلدا  ا لححواط ال ححارعة والداة حح  مع حح   االنقرائيحح 

وبر  بيوما   ب ا لواط الداة   ااتحاب   عن اا اةا لواط ال ارعة طااا ااتاب  بعيد 

 ا  ااوبر  مما يولد ااد واجلزر الح يف يولحد بحدور  ال حعور بحاللراو واااحاح  يف       

.(149)حلمي  ص ااوبر
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احتل  الصور والرسو  الديواميلي  بالصارت عيو  الدراس  اارط   ا ول بوا    .19

أط أغلا بوميلن طلاري  ل    %57,9الصور والرسو  ال ابت  بوا    ا%  يليه88,9

الصور والرسو  طلوط مصاح    خ ار وموروعات الصارت  ل ل  جندها قابل  

 .للتايري من عدع آلخر  أما الصور ال ابت  ةتاتلدمها الصايل  يف ةرتات وتلل 

( اارط   ا ول محن بحف ا ناحاق اااحتلدم  يف     احتل ناق الصور والرسو  ) .20

جحححوعة عاليححح  وصحححاري ايجححح   يليحححه     و نحححه   ( %87,8)   بواححح صحححارت الدراسححح  

 (. %78,8)بوا    (  ث  الواق )(%80,2)بوا    (الواق)

 الصحور ااعلوماطيح  وا خ اريح  ورسحو  اللاريلحاطري      بو ر اهتم  صارت الدراس  .21

الرسححو    ااححا  مححا مححن أهميحح  صححالي  عوححد ن ححر ا خ ححار  يليهحح         %( 100بواحح   )

 (.%24,7)بوا        ث  الرسو  التع ريي (%59,8)ا   بو التورياي 

 ال يامل واطووا ا ك ر استلداما  بالواح   لصحارت الدراسح  كحأعوات اللصحل      .22

 العوححححاوين ا  يليهحححح(%83,2)  و(%84,8)بواحححح تف متقححححاربتف بلاتححححا    ةقححححد جا طححححا 

 (.%48,1)بوا      وجا ت الصور يف اارط   ا خرية(%57,9)   ث  ا طارات(63,9%)

بواححح    اهتمححح  صحححارت الدراسححح  بوسحححط الصحححلا  كموقححح  للوسحححائط ااتعحححدعة      .23

وهح ا يرجح   ل   (  %9,6) ث  أعالهحا  (%25,5)بوا      يليه أسلل الصلا (64,9%)

موق  وسط الصلا  يض  ااواع ااو ورة محن أخ حار ومقحاالت ورسحو   ةيلحوط       أط

اور ااقححححاالت ن ححححر الوسححححائط ااتعححححدعة بعححححد ن ححححر أهحححح  وأحححححدغ ا خ ححححار  وجيحححح 

وااوروعات ا خر  ااو ورة يف الصايل   ةيلوط طصلح ااتاب  احا يو حر وسحط    

 الصلا  أك ر من غريها من ااواق  أعل  وأسلل الصلا .

( اارط حح  ا ول بواحح   بلاحح   احتححل نححو  طقويحح  الصححور والرسححو  ااتاركحح  )    .24

  %0,27(بواحححح   %  ثحححح  الوححححو  )13,31( بواحححح   %  يليححححه الوححححو  )14,7

( يف مت يحححل العواصحححر  وطقحححو    ( علححح  ااتجهحححات ) وطعتمحححد طقويححح  ) 

التقوي  بتم يحل العواصحر بواسحو  عالقحات ريارحي  طحربط بحف الوقحاا  ممحا يرتطحا           
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عليححه اختصحححار حجححح  االحححرت بدرجححح  كححح رية   ل جانحححا الدقححح  العاليححح  الححح  يحححت   

 .(269)يري  ص ياري  حمدعةايصوب عليها با ا ربط الوقاا بعالقات ر

% كوحو  محن أنححوا    15,5اسحتلدم  صحارت الدراسح  قحار  الوصحوص بواح   بلاح          .25

%  ثححح  7,1ا صحححوات اااحححتلدم  يف الصحححايل   يليحححه ااحححتثرات الصحححوطي  بواححح        

طعد خدمح  قحار  الوصحوص ا للرتونيح  محن      حيث    %6التعليقات الصوطي  بوا   

عيهححا  طاححاعد علحح  متابعحح  أخ ارهححا  خاصحح  اطححدمات الحح  طقححدمها الصححارت اتاب

أنهحححا بهححح   اطدمححح  طتعحححدع يف طريقححح  متابعححح  ا خ حححار  محححا عحححن طريحححق قرا طهحححا أو 

ياعهححححا  لحححح ل  نالححححح  أط الصححححارت عيوحححح  الدراسحححح  اهتمحححح  بهححححا  وقامحححح      

 . باستلدامها أك ر من بقي  أنوا  ا صوات ا خر  اااتلدم 

%  يليححه ةيححديو  31,5 حح  ا ول بواحح   بلاحح    احتححل الليححديو الحح يف مي ححل اطححرب اارط     .26

وقحد    %13,6%  ث  الليديو ااصاحا والحداع  لللحرب بواح      29,6ا عالنات بوا   

ا هحح  الصححارت عيوحح  الدراسحح   ل االهتمححا  بالوسححائط ااتعححدعة  حيححث ن ححرت       

 لتلوط مااندة لاخ ار االتوب .  ةيديوهات

%  يليححه الححوا اللححائق  88ل بواحح   بلاحح  احتححل الححوا اللححائق الححداخلي اارط حح  ا و  .27

وجححححد أط الصححححارت عيوحححح  الدراسحححح  مل طاححححتلد مححححن    ة  %41,3اطححححارجي بواحححح    

نرتن  من حيث ربط الصايل   واق  أخر   ةا صحر اسحتلدامها    ملانيات ا 

.من الوا اللائق اطارجي اواق  ا عالنات ومواق  جهات حلومي 

الروابط اللائقح  بواحا متقاربح  هحي      استلدم  صارت الدراس  ثالغ أشلاب من .28

)شلل جراةيلي ونا  شلل جراةيلي  شلل نصي( حيث احتحل ااراطحا   

ثحح    علحح  التححوالي (%90,5)  (%91,8)  (%92,4) لاحح  الواحح   للححل مححوه  ةا ول 

جح ب انت حا  ااتحاب      و لح  احا طتميحز بحه محن      طلتها بقي  أشلاب الروابط اللائقح    

 واالنتقاب بف الصلاات.   ومااعدطه عل  ا  ار

استلدم  صارت الدراس  ا سلوب اجلام  يف عرمل الروابط اللائق  بوا   بلا   .29

ميلحن طلاحري     % ثح  ا سحلوب الع حوائي   6,5%  يليه ا سلوب ااوتب  بوا   87,8

ةا سحلوب    لعحرمل الحروابط  ا أط ا سلوب اجلام  هو ا سلوب ا ك ر اعتمحاع    ل 

 زات ا سلوب ااوتب  والع وائي.اجلام  جيم  بف ممي



 

 215 

 أثري  خراح الصارت الاعوعي  ا للرتوني  عل  انقرائي  اجلمهور     الصارتط
 

%  وجحا  بريحد   100استلدم  صارت الدراسح  مواقح  التواصحل االجتمحاعي بواح         .30

  (%71,7)  ث  بريد الصايل  وبريد ا قاحا  بواح     (%93,8)رئيح التارير بوا   

  وبريحد ااحرر بواح      (%48,1)عل  التوالي  وجا  استلاار الرأيف بوا    (52,7%)

 (.%6)ا غرا الدرعش  بوا   ري وأخ (,10,9%)

بواحح    احتححل ال اححث ال اححيط اارط حح  ا ول مححن بححف العواصححر التلاعليحح  ااعلوماطيحح   .31

بواحح      ثحح  ال اححث ااتقححد (%91)بواحح      يليححه أرشححيرت ااححواع التاريريحح (97,3%)

أنححه مححن  (  %10,3)بواحح      ويف اارط حح  ا خححرية أرشححيرت الواححل  ااو وعحح    (50%)

عد  اهتما  الصارت عيو  الدراسح  بأرشحيرت الواحل  ااو وعح  وحتميلحها       ااالح 

نهحا  أحيحث   ( ال  طعد من اطدمات ال  طقدمها الصارت اتابعيهحا  بصيا  )

مححن خححالب هحح   اطدمحح  طتححيح حريحح  اختيححار طريقحح  متابعحح  الصححايل    رححاة   ل    

 .ي تابع  الوالتف ااو وع  وا للرتون  طاح  ةرص  للمتاب  

طعدعت اطدمات ال  طقدمها الصارت عيو  الدراس  اتابعيهحا  ومت لح  يف العديحد     .32

  ويف الرتطيحا  (%93,8)من اطدمات جا  يف طليعتها االشحرتاكات الربيديح  بواح      

( بواح      ثح  خدمح    (%71,2)ال اني جحا  طقحدي  خدمح  حالح  الوقحح بواح         

عرجححات ايححرارة  ومواقيحح    جم ححل ,العديححد مححن اطححدمات   دَم  كمححا ُقحح (70,9%)

ومححن   الصححالة والقححار  الصححالي ووزارات الاححعوعي   وحاححاب ةححاطورة اللهربححا   

ااالح  أط الصارت عيوح  الدراسح  مل يلحن  حا خحدمات  رحاةي  متيزهحا عحن غريهحا          

من الصارت ا للرتوني  ا خر   حيث جند أط الصارت ا للرتوني  طقحد  خحدمات   

  االشحرتاكات الربيديح (  كمحا    رارة  حالح  الوقحح    )عرجات اي جم ابه   ا

أنه مل طوظحرت خحدمات الصحارت ا للرتونيح  ب حللها اللاعحل الح يف يواسحا ط يعتهحا          

.نرتن عاخل ش ل  ا 
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 جاايداني لدراس  انتائط  ج ثانيا

ين  يقحد   أجحز  طحار  اتعرمل نتائط الدراس  اايداني  ال  طوصل   ليهحا ال اح ح   و لح  يف    ن

طصحححائا عيوححح  الدراسححح   ثححح  يتوحححاوب بال حححر  والتاليحححل نتحححائط الدراسححح      ا  وب طوصحححيل ا

اسحتواع ا  ل  اايداني   ةيما ياتعرمل ال اني نتائط اخت ار اللرومل الح  طضحموتها الدراسح     

 االةرتارات ا ساسي  لوبري  االستلدامات وا ش اعات.

 خصائا عيو  الدراس  من اجلمهور الاعوعيف

( يورح خصائا عيو  الدراس  ااااي 2) جدوب رق 

% ااتاريات

الوو 

11155,5 كر

89ن  أ
44,5

200ا مجالي
100

الل ات العمري 

74اعام  30حح  20ح من  2
37

5829اعام  40حح  31ح من  3

4522,5اعام  50حح  41ح من  4

23اعام  50كرب من أح  5
11,5

200ا مجالي
100

اااتو  التعليمي

73,5ح  ثانويف 1

84ح عبلو  2

12361,5ح جامعي 3

6231ح عراسات عليا 4

200ا مجالي

100

نو  التعلي 

13266 حلومي

68 خاص
34

200ا مجالي
100
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 ااهو 

2412ح ال أعمل 1

168ح متقاعد 2

3216ح طالا 3

4924,5اصح موظرت قوا  خ 4

7939,5 ح موظرت حلومي 5

200100ا مجالي

الدخل ال هريف 

 لاسرة

300157,5قل من أح  1

4000105حح  3000ح من  2

60006432حح  5000ح من  3

600011155,5ك ر من أح  4

200100ا مجالي

 

 جس   وهي كاآلطي(  ل خصائا عيو  الدرا2ط ري بيانات اجلدوب الاابق رق  )

  بيومححا ا نححاغ (%55,5)( ملححرعة بواحح   بلاحح   111الوححو ج جنححد أط عححدع الحح كور )  .1

.(%44,5)( ملرعة بوا   بلا  89)

( 74بتلححرار ) ا( عام حح30-20)الل ححات العمريحح ج جححا ت يف ااقدمحح  الل حح  العمريحح  مححن    .2

اح   بلاح    ( ملحرعة بو 58بتلحرار )  ا( عام ح 40-31) محن   ثح   (%37) ملرعة بوا   بلا 

  ثح   (%22,5)( ملحرعة بواح   بلاح     45بتلرار ) ا( عام 50-41)  بعد  ل  من (29%)

.(%11,5)( ملرعة بوا   بلا  23بتلرار ) ا( عام 50)أكرب من 

( 123اااححتو  التعليمححيج جححا  يف ااقدمحح  اااححتو  التعليمححي )جححامعي( بتلححرار )        .3

( ملحرعة بواح   بلاح     62رار )  ث  )عراسات عليا( بتلح (%61,5)ملرعة بوا   بلا  

   ل أنحه وزعح   -عراسحات عليحا  - و يرج  س ا ارطلحا  ناح   هح   الل ح      (% 31)

استمارة االست ياط عل  أعضا  هي   التدريح وطالب وطال ات الدراسات العليا يف 

  يليحه )ثحانويف(   (%4)( ملحرعات بواح   بلاح     8اجلامع   بعد  ل  )عبلو ( بتلرار )

.(%3,5)ت بوا   بلا  ( ملرعا7بتلرار )
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  (%66)( ملحرعة بواح   بلاح     123نو  التعلي ج بل  طلرار نو  التعلي  )حلومي( ) .4

.(%34)( ملرعة بوا   بلا  68بيوما نو  التعلي  )خاص( بل  )

( ملحرعة بواح   بلاح     79ااهو ج جا  يف مقدمح  ااهحن )موظحرت حلحومي( بتلحرار )      .5

  يليحه  (%16)( ملرعة بوا   بلاح   49  ث  )موظرت قوا  خاص( بتلرار )(39,5%)

)متقاعححد( بتلححرار  ا  وأخححري (%12)( ملححرعة بواحح   بلاحح   24)ال أعمححل( بتلححرار )

.(%8)ملرعة بوا   بلا   (16)

( ملحرعة  111( يف ااقدمح  بتلحرار )  6000)الدخل ال هريف لاسرةج جا  أك ر من  .6

عة بواح   بلاح    ( ملحر 64( بتلرار )6000-5000)من   يليه (%55,5)بوا   بلا  

  (%7,5)( ملححرعة بواحح   بلاحح    15( بتلححرار )3000)  بعححد  لحح  أقححل مححن    (32%)

.(%5)( ملرعات بوا   بلا  10( بتلرار )4000-3000من ) اوأخري 

 نتائط الدراس  اايداني  و اخت ار ةرومل الدراس ج

و لح  احا     (%100)أط عيو  الدراس  كان  طتاب  الصارت الاحعوعي  ا للرتونيح  بواح      . 1

طتميز به الصارت الاعوعي  ا للرتوني  عن غريها من الصارت الورقي  من سهول  الوصحوب  

 ليهححا  وقلحح  طلللتهححا  وطححوةري ةححرص التلاعححل و بححدا  الححرأيف   رححاة   ل مححا طتميححز بححه مححن    

التاديث اااتمر لاخ ار  واستلدامها للوسائط ااتعدعة  مما عة  اجلمهور الاحعوعيف  ل  

 ا.متابعته

طعدع أس اب متابع  عيو  الدراس  للصارت الاعوعي  ا للرتوني   ةقد جحا  يف مقحدمتها   . 2

%  ثحح  56,6%  يليححه اسححتلدامها للوسححائل ااتعححدعة بواحح    85,5سححهول  متابعتهححا بواحح   بلاحح  

وُطرجحح  الدراسحح     %  وغريهححا مححن ا سحح اب55,5أسححلوب طصححمي  صححلااطها مواسححا بواحح   

بع  الصارت الاعوعي  ا للرتوني  محن ق حل عيوح  الدراسح   ل محا طقدمحه       ايالي  أس اب متا

سحهول  متابعتهحا يف أيف     سهول  الوصوب  ليهحا )ه   الصارت من طاهيالت للمتاب  طتم ل يفج 

مواك حح  ا حححداغ اجلاريحح  مححن خححالب      وقحح  ومححن أيف ملححاط عاخححل اامللحح  أو خارجهححا   

 وغريها ( حتدي ها اااتمر
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%  يليححه 69لدراسحح  الصححارت الاححعوعي  ا للرتونيحح  أقححل مححن سححاع  بواحح      طتححاب  عيوحح  ا. 3

  % من يتابعها أك ر من ساعتف12,5%  وبوا   18,5متابعتها من ساع   ل ساعتف بوا   

حيث يلتلي متابعو الصارت الاحعوعي  ا للرتونيح  بحالقرا ة الاحريع  لاخ حار أو ال احث       

ا كحرب لعيوح  الدراسح  موظلحوط حلوميحوط  ةهح         عن أخ ار معيو   ول ل  جند أط الوا  

ال ميللححوط الوقحح  اللححايف اتابعحح  مجيحح  أخ ححار الصححارت   رححاة   ل أط مواقحح  التواصححل    

 للصارت ا للرتوني  من حيث ن رها لاخ ار. اقوي  ااالجتماعي طعد مواةا 

  يليها صحايل   احتل  صايل  علاظ اارط   ا ول وةقا  لتلضيل عيو  الدراس  اتابعتها. 4

ويرجح   لح   ل     صايل  ااديو  ةال رق ا وسط  ث  صايل  الريامل  ويف اارط   ا خري

يف اامللحح  خاصحح   يف   اأط صححايل  علححاظ الورقيحح  طعححد مححن أك ححر الصححارت انت ححار      

قريوتهحا   اااووق  الاربي   وب ل  اكتا   الوال  ا للرتونيح  اايحزة الح  متيحزت بهح     

 ل أط الدراسحح  ط قحح  علحح  سححلاط مديوحح  جححدة  وصححايل  علححاظ    الورقيحح    رححاة 

 طصدر من مديو  جدة  ةه ا ما جعلها حتتل اارط   ا ول من بف الصارت ا خر .

طعححدعت أسحح اب عيوحح  الدراسحح  لرتطيححا صححارت عيوحح  الدراسحح   ةقححد جححا  يف مقدمحح  هحح      .5

حتحديث ةحوريف للصحلا       ثح  جحا    (%75)بواح      ا س اب )طريقح  عحرمل ا خ حار مواسح  (    

  (%37,5)  طال  لح  أسحلوب طصحمي  الصحلا  الرئياحي  مواسحا الحرأيف بواح           (%52)بوا   

  ث  جا ت ناح   حجح    (%33,5)بعد  ل  طعتمد عل  الوسائط ااتعدعة ب لل ك ري بوا   

  بعد  ل  (%28,5)بلا  نا   ا لواط اااتلدم  مرق  و  (%31)خط اانت مواسا للقرا ة 

)مصححداقي  الصححايل     جوطاححاو  كححلا مححن (  %28)التوححو  يف أشححلاب الصححور بواحح      جححا 

اختيححار ااورححو  والدقحح  يف التلاصححيل   بعححدها جححا   (%2,5)وأسححلوب طححر  ااتححو ( بواحح    

)ا ك حر   ج  كمحا طاحاو  كحلا محن    (%1,5)مواك تهحا للاحدغ بواح       ل     طال(%2)بوا   

واقححح  التواصحححل ب حححلل كححح ري  امتيحححاز كت ابهحححا    يف حمحححاةب   انت حححارها يف م  اانت حححار 

 جكحلا مححن   (%0,5)وجحا  بواحا متاحاوي  بلاح       .(%1)ومصحداقيته  وااتحو  ااقحد ( بواح       

 )قوة ا خ ار ومصدرها  نو  ا خ ار  ارط اا ا خ ار  لاط الالن وعراقتها(.
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% 40,5ومححا %  بي59,5لضححل عيوحح  الدراسحح  الححوا اللححائق يف طقححدي  ا خ ححار بواحح    .ط6

ويرجحح   لحح   ل سححهول  التعامححل محح  الححوا اللححائق أثوححا  متابعحح         يلضححلوط الححوا الاححرعيف 

نرتنحح  مرتابوحح  محح  بعضححها الصححارت ا للرتونيحح   حيححث  ط ط يعحح  ااواقحح  علحح  شحح ل  ا 

ال عض  وحتتحاح  ل أعوات طحربط بحف صحلااطها  وطاحاعد ااتحاب  علح  االنتقحاب ةيمحا بيوهحا           

وقحح  أو خارجححه  عوط اياجحح   ل الرجححو  للصححلا  الرئياححي   ويعححد الححوا     سححوا   عاخححل اا 

 اللائق أحد ه   ا عوات.

يواةقحححوط أحيانحححا  علححح  شحححلل الصحححارت الاحححعوعي   أنهححح  % محححن عيوححح  الدراسححح 65 .أورح7

% ال يواةقحوط  5% يواةقحوط نحاعرا   و  8,5% ال يواةقوط عائما  وبواح    24,5ا للرتوني   بيوما 

ر حا يرجح   لح   ل وجحوع بعحض القصحور يف         رت الاعوعي  ا للرتونيح  عل  شلل الصا

 . خراح الصارت الاعوعي  ا للرتوني 

طعدعت أس اب مواةق  عيو  الدراس  عل  شلل الصحارت الاحعوعي  ا للرتونيح      .8

بواحح   بلاحح   ةقححد جححا  يف مقدمحح  هحح   ا سحح اب طصححمي  الصححلا  الرئياححي  سححهل  التصححلح  

محن   (%30,5)  ثح  بواح     (%38,4)عرمل مللات الليحديو والصحوت بواح        طال  ل  (63,2%)

ير  أط ورو  ألواط الصور والرسو  س ا يف مواةقته عل  ال لل ال يف طبهر به الصارت 

  بعححد  لحح  اسححتلدا   (%26,3)الاححعوعي  ا للرتونيحح   وجححا  حجحح  اطححط مواسححا بواحح      

 لح  نحو  خحط ااحنت والعوحواط مواسحا         يلحي  (%25,3)أرريات بيضحا  وملونحه للقحرا ة بواح       

  وجا  التوازط بف حج  اانت وااااةات ال يضا  بف الاحوور بواح     (%21,1)للقرا ة بوا   

(  %13,2)  ومت ل   خر ه   ا س اب يف الت اين بحف ااحنت وأررحي  ال اشح  بواح        (19,5%)

ق  ححا سححهول  يف   رجححا   لحح   ل أهميحح   خححراح الصححارت ا للرتونيحح   ححا ققحح        وميلححن 

التصلح  وسحهول  قحرا ة ا خ حار ااو حورة  محن خحالب اختيحار عواصحر ا خحراح االتللح  محن            

صححححور وألححححواط وأحجححححا  اطوححححوا وا ررححححيات االتللحححح   ححححا يواسححححا ط يعحححح  الصححححارت      

 ا للرتوني    راة   ل أهمي  عرمل الوسائط ااتعدعة.

ل الصحارت الاحعوعي  ا للرتونيح      طعدعت أس اب عد  مواةق  عيوح  الدراسح  علح  شحل    .9

 ةقححد جححا  يف مقدمحح  هحح   ا سحح اب عححد  التححوازط بححف حجحح  اطححط واااححاةات بححف الاححوور  
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  وطاحاوت ناحا   (%70)  طحال  لح  قلح  عحرمل مللحات الليحديو والصحوت بواح           (%80)بوا   

)طصمي  الصلا  الرئياي  طعيق من سهول  التصحلح  اسحتلدا  أنحوا  محن خوحوا       جكٍل من

  وجححا ت ناحح   عححد  ورححو  الصححور (%60)نت والعوححواط غححري مواسحح   للقححرا ة( حيححث بلاح   ااح 

  بعحد  لح  اسحتلدا     (%40)  طال  ل  ا ةحراا يف اسحتلدا  ا لحواط بواح       (%50)والرسو  

  ومت ل   خحر هح   ا سح اب يف حجح  خحط      (%30)أرريات ملون  غري مواس   للقرا ة بوا   

( 8 ) رقح   وتيجح  الاحابق  المن ث  ميلن الربط بف ه   الوتيجح  و (  %20)اانت صاري بوا   

 بأهمي   خراح الصارت ا للرتوني   ا يواسا ط يعتها وط يع  مجهورها.

طعححدع ا شحح اعات ا خراجيحح  ااتاققحح  مححن طعححرمل عيوحح  الدراسحح  للصححارت الاححعوعي          . 10

ا طصححم  الصححارت  ي ححعروط بالررححا القرائححي عوححدم   (%569)ا للرتونيحح   حيححث طحح ف أط   

ا للرتونيح  صححلاتها الرئياحي  بتصححمي  مححريح للعحف  حيححث جحا ت يف اارط حح  ا ول بححوزط     

  واقححرتب موهححاج أشححعر بالررححا القرائححي عوححدما طقححد  الصححارت ا للرتونيحح   (%89,5)ناحح  

  (%87,5)وارا  ااعامل وا لواط  حيث جا ت يف اارط   ال اني  بحوزط ناح     اورسوم  اصور 

محن ي حعروط بالررحا القرائحي عوحدما طقحد         (%86,5)ما جا  يف اارط   ال ال ح  بحوزط ناح     بيو

)أشحعر بالررحا    جوجا  يف اارط   الرابع  كحلا محن    الصارت ا للرتوني  طقوي  الوا اللائق

محن خوحوا ااحنت طاحاعدني      اوأنواع ح  االقرائي عودما طاتلد  الصارت ا للرتوني  أحجام ح 

ر بالررححا القرائحي عوحدما طاححتلد  الصحارت ا للرتونيح  أعوات طلصححل     علح  القحرا ة  أشحع   

جا  أشعر بالررحا القرائحي    (%83,3)وبوزط نا  (  %85,4)بف عواوين ا خ ار( بوزط نا  

)أشححعر بالررححا  جعوححدما طقححد  الصححارت ا للرتونيحح  طقويحح  الوسححائط ااتعححدعة  كمححا جححا    

وحاوين  ات ألحواط وتللحح   أشحعر بالررححا    القرائحي عوحدما طاححتلد  الصحارت ا للرتونيحح  ع   

القرائححي عوححدما طوححو  الصححارت ا للرتونيحح  يف اسححتلدا  أررححيات بيضححا  وملونححه وصححوري     

  ويف اارط حح  ا خححري جححا  أشححعر بالررححا    (%81,5)مواسحح   للقححرا ة( بححوزط ناحح  واحححد بلحح      

 .(%80)القرائي عودما طقد  الصارت ا للرتوني  طقوي  شريط ا خ ار بوزط نا  

. طأثري نو  العواوين يف الصارت الاعوعي  ا للرتونيح  علح  انقرائيح  عيوح  الدراسح   حا        11

جححا  يف اارط حح  ا ول مححن بححف خمححو  العوححاوين العوححواط العمححوعيف يف صححايل  ال ححرق   حيححث 
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  يلححي  لحح  يف اارط حح  ال انيحح  العوححواط ااتوسححط )ااوسححون( يف     (%85)ا وسححط بححوزط ناحح   

  ويف  ات الصايل  احتل العوواط العموعيف اارط   ال ال   (%80)الريامل بوزط نا  صايل  

  أمححا اارط حح  الرابعحح  ةلانحح  مححن نصححيا العوححواط اامتححد يف صححايل      (%77,3)بححوزط ناحح   

ال ححرق ا وسححط  ثحح  جححا  العوححواط العمححوعيف يف صححايل  علححاظ يف اارط حح  اطاماحح  بححوزط     

بصححايل   (%63,7)اامتححد يف اارط حح  الااعسحح  بححوزط ناحح       وجححا  العوححواط  (%70,8)ناحح  

وكان  اارط   الاابع  من نصيا العوواط اامتحد يف صحايل  الريحامل بحوزط ناح         علاظ

  (%50,2)  يلحي  لح  اارط ح  ال اموحح  للعوحواط اامتحد يف صححايل  ااديوح  بحوزط ناحح         (60,3%)

 .(%46,2)التاسع  بوزط نا   ويف  ات الصايل  احتل العوواط العموعيف اارط  

جحا  اللحوط ا زرق يف صحايل     حيث  ألواط العواوين عل  انقرائي  عيو  الدراس   ا  ريأثط. 12

  وجححا  يف اارط حح  ال انيحح  يف صححايل  (%83,2)ال حرق ا وسححط يف اارط حح  ا ول بححوزط ناحح   

سحححوع يف صحححايل  ال حححرق   يليحححه يف اارط ححح  ال ال ححح  اللحححوط ا (%82,5)الريحححامل بحححوزط ناححح  

(  %78,5)  واحتل يف صايل  علاظ اارط   الرابع  بوزط نا  (%82)ا وسط بوزط نا  

كان  من نصيا اللحوط   -اارط   اطاما  والااعس  والاابع -راطا التالي  مأما ال الغ 

ج صححايل  ال ححرق ا وسححط بححوزط ناحح     -علحح  التححوالي -ا بححيض يف عححدة صححارت وهححي   

  (%73)  ث  صحايل  علحاظ بحوزط ناح      (%74)صايل  الريامل بوزط نا    ث  (76,5%)

أمححا اارط ححح  ال اموحح  ةلانححح  مححن نصحححيا اللحححوط ا سححوع يف صحححايل  الريححامل بحححوزط ناححح       

وجا ت ألحواط العوحاوين يف صحايل  ااديوح  يف ااراطحا ا خحرية  حيحث احتحل اللحوط          (  57,7%)

  يلححي  لحح  اللححوط ا  ححر حيححث احتححل اارط حح   (%53,3)ا بححيض اارط حح  التاسححع  بححوزط ناحح   

 .(%41,2)للوط ا سوع بوزط نا   ة  ث  اارط   اياعي  ع ر(%47)العاشرة بوزط نا  

وميلن طلاري ما س ق بأط اللوط ا زرق ُي عر ااتاب  با دو  والاحليو  واالسحرتخا   وأنحه    

محن ماححتو  رحاط الححد    لحوط حم حا للححولح ال  حري  ب حلل عححا    رحاة   ل أنححه خيلحض       

 .(75  ص2013)طوةيق   وسرع  التولح  ل ا جا  يف اارط   ا ول

 أررححيات العوححاوين يف الصححارت الاححعوعي  ا للرتونيحح  علحح  انقرائيحح  عيوحح    ري. طححأث13

الدراس   ا  ةقد احتل  الح الغ مراطحا ا ول أررحيات عوحاوين صحايل  ال حرق ا وسحط         
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  ثحح  يف اارط حح  ال انيحح     (%86)  اجلراةيليحح  بححوزط ناحح    ةلانحح  اارط حح  ا ول لاررححي  

  وا ررحي  ال يضحا  احتلح  اارط ح  ال ال ح  بحوزط ناح         (%84)ا رري  الرماعي  بحوزط ناح    

أما ال الغ مراطا التاليح  كانح  محن نصحيا أررحيات عوحاوين صحايل  علحاظ          (  81,7%)

  يلححي  لحح  اارط حح  اطاماحح    (%80) ةاحتلحح  اارط حح  الرابعحح  ا ررححي  الرماعيحح  بححوزط ناحح    

احتلحح  اارط حح  الااعسحح  ا ررححي  ال يضححا  و  (%79)لاررححي   ات اللححوط الحح   بححوزط ناحح  

(  %70,7)  وجا ت يف اارط   الاابع  ا ررحي  اجلراةيليح  بحوزط ناح      (%77)بوزط نا  

ةاحتلح  اارط ح     بيوما ال الغ مراطا ال  طليهحا كانح   ررحيات عوحاوين صحايل  الريحامل       

  وقاربتهحا ا ررحي  ال يضحا  بحوزط ناح       (%69,7)ال امو  ا رري  اجلراةيلي  بوزط ناح   

حيححث احتلحح  اارط حح  التاسححع   ويف اارط حح  العاشححرة جححا ت ا ررححي  الرماعيحح  بححوزط   (69,3%)

 وكان  ااراطا ا خرية من نصيا أرريات عواوين صايل  ااديو   ةاحتلح  (  %69)نا  

كانح    ة  ثح  اارط ح  ال انيح  ع حر    (%60)بوزط نا   ةا رري  الرماعي  اارط   اياعي  ع ر

  وجحا ت ا ررحي  اجلراةيليح  يف اارط ح      (%53,7)من نصيا ا رري  ال يضا  بوزط نا  

 .(%46,7)ال ال   ع ر بوزط نا  

ائي  عيوح  الدراسح   حا      نو  خط اانت يف الصارت الاعوعي  ا للرتوني  عل  انقرريطأث .14

( اااحححتلد  يف صحححايل  علحححاظ بحححوزط ناححح     حيحححث احتحححل اارط ححح  ا ول اطحححط )  

( اااحتلد  يف صحايل  الريحامل      يليه يف اارط ح  ال انيح  اطحط )   (67,3%)

اااحتلد  يف صحايل  ااديوح  احتحل اارط ح  ال ال ح           أمحا اطحط )  (%67)بحوزط ناح    

اااحححتلد  يف صحححايل     ويف اارط ححح  ا خحححرية اطحححط )(%55,7)ناححح   بحححوزط

( يف نتححائط 31وتيجحح   محح  نتيجحح   رقحح  )  هحح   التلححق وط(  %43)ال ححرق ا وسححط بححوزط ناحح    

( أةضححل اطوححوا مححن حيححث االنقرائيحح   و    الدراسحح  التاليليحح   حيححث يعححد اطححط )   

 يف اختيار اطط ااواسا النقرائي  اجلمهور  ا. ناتوتط من  ل  طلوق صارت عيو  الدراس 

( أةضححل اطوححوا اااححتلدم  عوححد كتابحح  .أط اطححط )15

( يعحد ا قحل انقرائيح     ااتوط والعواوين بالوا   النقرائي  عيو  الدراس   ا  أما اطط )

 بالوا   لعيو  الدراس .
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عيوحح  الدراسحح   حا  ةقححد كانحح  الصحورة ال لصححي  يف صححايل     الصححور علحح  انقرائيح   ريطحأث  .16

علاظ ا ةضل انقرائي  من بف أنحوا  الصحور ا خحر   حيحث احتلح  اارط ح  ا ول بحوزط ناح          

  ثح   (%79,7)  طالها يف اارط   ال انيح  الصحورة ااورحوعي  يف صحايل  ااديوح  بحوزط ناح         (83%)

  واحتلحح  (%64)رححوعي  يف صححايل  علححاظ بححوزط ناحح      يف اارط حح  ال ال حح  جححا ت الصححور ااو   

يف كحٍل محنج صحايل  الريحامل  صحايل        (%3 58)الصور ال لصي  اارط   الرابعح  بحوزط ناح     

ااديو   أما الصور ال لصي  يف صايل  ال رق ا وسط ةقد احتل  اارط   ا خحرية بحوزط ناح     

(48%). 

جححا ت رسححو  اللاريلححاطري       ححا  حيححث  الرسححو  علحح  انقرائيحح  عيوحح  الدراسحح    ري. طححأث17

كحأك ر انقرائيح  محن      (%74,7)ااو ورة يف صحايل  علحاظ يف اارط ح  ا ول بحوزط ناح       

بف الرسو  ا خر , طال  ل  يف اارط   ال اني  اللاريلاطري يف صايل  ااديوح  بحوزط ناح     

  (%71,3)بحوزط ناح       وجا  يف اارط   ال ال   اللاريلحاطري يف صحايل  الريحامل   (71,7%)

أما اارط   الرابع  ةلان  من نصيا اللاريلاطري يف صايل  ال رق ا وسط بوزط نا  

وجححا ت اارط حح  اطاماحح  مححن نصححيا الرسححو  التورححياي  ااو ححورة يف صححايل         (  68,7%)

  ويف اارط حح  الااعسحح  الرسححو  التورححياي  يف صححايل  ال ححرق  (%68,3)ااديوحح  بححوزط ناحح  

  أمحا يف اارط ح  الاحابع  جحا ت الرسحو  التورحياي  يف صحايل         (%66)سط بحوزط ناح    ا و

  بيوما احتلح  الرسحو  التورحياي  يف صحايل  الريحامل اارط ح        (%65,7)علاظ بوزط نا  

 .(%64)ا خرية بوزط نا  

يل   استلدا  ا لواط عل  انقرائي  عيو  الدراس   ا  ةجا ت ألواط الصحور يف صحا  ري. طأث18

جححا ت صححايل  ااديوحح  يف اارط حح     و  (%83)ال ححرق ا وسححط يف اارط حح  ا ول بححوزط ناحح      

  طحال  لح  ا لحواط يف صحايل  علحاظ  ةقحد جحا ت الرسحو  يف         (%78,7)ال اني  بوزط نا  

(  %86,3)  ويف اارط   الرابعح  جحا ت الصحور بحوزط ناح       (%77,7)اارط   ال ال   بوزط نا  

مححن نصححيا كححٍل مححنج ا ررححي  يف صححايل    (%74,7) حح  اطاماحح  بححوزط ناحح   وكانحح  اارط

علححاظ  واطححط يف صححايل  ال ححرق ا وسححط  ثحح  جححا ت ا ررححي  يف صححايل  الريححامل         

  يلححي  لحح  الصححور يف  (%73)واطححط يف صححايل  علححاظ يف اارط حح  الااعسحح  بححوزط ناحح     
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  الاححابع  بححوزط ناحح    صححايل  الريححامل  وا ررححي  يف صححايل  ال ححرق ا وسححط يف اارط حح    

بيومحححا احتلححح  الصحححور يف صحححايل  ال حححرق ا وسحححط اارط ححح  ال اموححح  بحححوزط ناححح   (  70,7%)

احتلححح  اارط ححح  التاسحححع  بحححوزط ناححح        يلحححي  لححح  ا ررحححي  يف صحححايل  ااديوححح   (67,7%)

 .(%61)  واحتل  الرسو  يف صايل  الريامل اارط   العاشرة بوزط نا  (64,3%)

 أط الصور والرسو  متتاز باستلدامها لالحواط ب حلل أكحرب مقارنح      ويرج   ل   ل

باطط وا رري   و ل  يرج   ل أهمي  استلدا  ا لواط عوحد  خراجهحا   ظهحار مالحمهحا     

واجلوانا اللوي  وااعاني ال  حتملحها  ةحال ميلحن للصحارت  خحراح الصحور والرسحو  بحدوط         

 .معرة  ما طتادغ عوه الصور والرسو عل  ااتاب  يف  األواط  حيث يعد عائق 

. طأثري أساليا  خحراح الصحلا  الرئياحي  علح  انقرائيح  عيوح  الدراسح   حا  ةقحد جحا  يف           19

مقدم  ه   ا ساليا أسلوب  خراح الصلا  الرئياي  لصايل  ال رق ا وسط وااتم حل يف  

يف أسححلوب  اأيض حح    طححال  لحح  صححايل  الريححامل وااتم لحح  (%76)أسححلوب ال وابحح  بححوزط ناحح    

صححايل  علححاظ اسححتلدم  أسححلوب ال وابحح   خححراح كحح ل    (%69,7)ال وابحح  بححوزط ناحح  

  و خحححر هححح   ا سحححاليا أسحححلوب  خحححراح الصحححلا   (%68)صحححلاتها الرئياحححي  بحححوزط ناححح   

 .(%63,2)الرئياي  لصايل  ااديو  ااتم ل يف أسلوب الوحدات ا للرتوني  بوزط نا  

ا وب  طوجد عالق  ارط اطيح   ات عاللح   حصحائي  بحف ك اةح  متابعح        ث ت  صا  اللرمل  .20

اا اوثف للصارت الاعوعي  ا للرتوني   وانقرائي  طل  الصارت لد  ماتلدميها.

.ث ت  صا  اللرمل ال اني  طوجد عالق  ارط اطي   ات عاللح   حصحائي  بحف ك اةح  متابعح        21

.ا ش اعات ااتاقق  من طل  ااتابع   خراجي اا اوثف للصارت الاعوعي  ا للرتوني  وا

  طوجحد ةححروق  ات عاللحح   حصحائي  يف عواةحح  اسححتلدا    ا.ث تح  صححا  اللحرمل ال الححث جزئي حح  22

اا اححوثف للصححارت الاححعوعي  ا للرتونيحح  بححاختالا طلضححيالطه  لاسححاليا ا خراجيحح  يف        

طقدي  ا خ ار بتل  الصارت.

 
 توصيات الدراسة:
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طااعد الصارت الاعوعي  ا للرتوني  عل   خراجي  بعدة قواعد علمي   خرج  ال اح    

 ج خراح صلااطها  ا يتواسا م  انقرائي  اجلمهور

أيف -عد  استلدا  عدع ك ري من امتداعات الصلا  يف الصارت ا للرتوني   .1

  حت  ال يا ا ملل ا للمتاب .-امتداعات 7أك ر من 

بااواق  ا ام  يف الصلا   ةهي  جيا عل  الصارت ا للرتوني  االهتما  .2

  ا كان  الصارت طلتا -ا ك ر ج ب ا للمتابعف  بوا   عل  اللا  اااتلدم  

. -باللا  العربي  جيا االهتما  بيمف الصلا  

ا ةضل استلدام ا عود كتاب   -اللوط ا سوع وا بيض-طعد ا لواط ااايدة  .3

الت اين عوط أط يتثر سل  ا عل  ااتاب    ااتوط والعواوين   نها حتدغ نوع ا من

واللوط ا  ر يلضل استلدامه ب لل حمدوع  أما اللوط ا زرق ةيلضل 

استلدامه يف العواوين  ات الوا اللائق.

عد  ا ك ار من استلدا  ا لواط الداة   وال ارعة  للي ال طتعيف  ل نتائط طعيق  .4

ااح  يف ااوبر.من االنقرائي   وطولد شعور ا باللراو واا

ررورة االهتما  خبدم  قار  الوصوص ا للرتوني    ل   نها خدم  طتيح  .5

للصارت طعدع طرق متابع  ا خ ار   ما عن طريق قرا طها أو ياعها.
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 املراجع

 جاراج  العربي ج ااأول 

قيح  عراسح    ةن ا خراح الصحالي اواقح  اجلرائحد ا للرتونيح  العرا      (2011مجع   بريق حاف) .1

رسال  ماجاتري  جامع  باداع  باداع. حتليلي  )الص ا  والزماط والدعوة( 

العالقح  بحف طصحمي  الصحارت ا للرتونيح  اللي يح  ومقروئيتهحا         (  2016اللاسي  زهرة حممحد )  .2

  رسحححال  ماجاحححتري  جامعححح  ااوصحححورة     عراسححح  حتليليححح  وميدانيححح 2011ةربايحححر  17بعحححد ثحححورة 

 ااوصورة.

 (%23)محن الاحعوعيف يتحابعوط الصحارت ا للرتونيح  و       (%35)(  2018ا ن ا  الاعوعي  ) وكال  .3

.  متا  عل (27/3/2018)  طارين الدخوب الصارت الورقي 

صححارت  (   اسححتلدامات ال حح اب اجلححامعي الاححعوعيف اواقحح  ال  2016) . اجلححابريف  ملححر  حاححن .4

ا للرتوني  الاعوعي  وا ش اعات ال  حتققهحا الحدواة   ا شح اعات  ااضحامف  اال اهحات       

.229-179ج (5)   ا لد(9)   العدعا ل  العربي  للعلو  االجتماعي حج  اا ارك   

محححح(  اسحححتلدامات ااحححرأة ااصحححري  لصحححااةتها ا للرتونيححح     2013. ع حححدالعزيز  ايحححا  حممحححد )  .5

 .356-303ج (65)العدع   خل  كلي  اآلعابعات ااتاقق  موها عراس  ميداني   وا ش ا

 ( اسحتلدامات طل ح  اجلامعحات العراقيح  للصحااة  ا للرتونيح        2013ع وع   ماب ع داللويرت ) .6

  خل  كلي  جامعح  باحداع    اوطأثريها عل  الصااة  الورقي  كلي  ا عال  جامع  باداع أتو ج 

.443-420ج (103)العدع 

اسحححتلدامات ا ي ححح  التدرياحححي  يف جامعحححات ال حححماب ا رعنيححح    ( 2013عليلحححي  قاسححح  حممحححد ) .7

رسال  ماجاتري  جامع  الريمو    ربد. للصااة  ا للرتوني  وا ش اعات ااتاقق   ا 

عواةححح  اسحححتلدا  ال ححح اب اجلحححامعي لححح عض الصحححارت      (  2011أبحححو الوصحححر  سحححامي  حممحححد )    .8

 القاهرة.   رسال  ماجاتري  جامع  عف مشح عات ااتاقق  موهاش اللرتوني  وا ا 

  رسال  ماجاتري  للرتوني ا اهات مجهور الول    و الصااة  ا  ( 2011  قوراريف ) صوني .9

جامع  حممد خيضر  بالرة .

استلدامات الصااة  ا للرتوني  وانعلاساطها عل  الصحارت  (  2009الرح اني  ع ري شليق ) .10

   رسال  ماجاتري  جامع  ال رق ا وسط  عّماط.يومي  يف ا رعطالورقي  ال

عراسحح  مقارنحح  بححف عواةحح  اسححتلدا  ااححراهقف  ححالت ا طلححاب       ( 2008سححامل  ععححا  ةتاححي )  .11

  رسححال  عكتححورا   جامعحح  عححف   للرتونيحح  والورقيحح  وا شحح اعات ااتاققحح  مححن كححل موهمححا    ا 

 مشح  القاهرة.

http://www.spa.gov.sa/
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 اهححححات الول ححح  ا كاعمييحححح  اللي يححح   ححححو الصححححااة    ا ( 2007)الوجحححار  ع ححححدا اعيف أ حححد    .12
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 الفصل األول:
 لدراسةاإلطار املنهجي ل

الدراسة:مشكلة 
ياتمووي حيوو   الصوو،  يقوووا القووائال صاال صووا  صوويور رئيمووي يف الامييوو  اال صووالي  يف    

وصووو  الاسووال  ايعالإيوو  هو ابموووور صصووورة خاليوو  إوو  التلووويو سوووا  يف  وو يوا أو          

كووكلحت يقيوود أ ووياس االسموو  الصوو،مي  يف  قووييال اةوويإات ايعالإيوو  هو    إضوومواوا 

و ماعيووو إووئ صياتووو الياخييوو  واةارجيوو      صاال صووا  رئيمووي عيووق القووائال  ابموووور صلوو ل  

كاؤسا  وزإال  الامل وااصادر الص،مي  و  نولوجيا اال صوا  ادييةو  وامتموئ وقيموو     

ودرجو  واوعيو   وهثات صتيوحت      الصو،مي  وإيى فومو ليقوااني اانظم  ليامل  المائية وثقافتو 

 الاواإل.

  يييي إل ي  اليراس   و ي  ناك عية إل اات ساعيت يف

قي  دراسات القائال صاال صا  والاواإل االثاة عييو.   -1

 ناك جمموع  إ  الاواإل اليت  لثا عيوق القوائال صاال صوا  وأدائوو وإموتوى ر وات        -2

الوووفيمي  إصوونم  هو  صوونيمات عووية إنوووا  عواإوول إونيوو  إةوول  المياسوو  الت،ايايوو  يف         

  نولوجيوووا اال صووا  ادييةووو   إصووادر ااايوإوووات     الصوو،يم   عالقتووو صوووعإال  الاموول    

وعواإل غري إوني  إةل  قيال امتمئ وإاتقيا و وثقافتو  النظواا المياسوي  وإنووا إوا يتايود      

صالموومات الليصووي  ليقووائال صاال صووا  اممووو إةوول  الته يوول الايمووي  التيصوو   الوويورات     

التيريبي   سنوات اةربة والتماغ.

ثا القائال صاال صا  ص ل عاإل إ  الاواإل االثاة عييو.ختتي  درج  واوعي   ه -3

لووكا  ت،وويد االوو ي  الائيمووي  اووكت اليراسوو  يف الموواي للجاصوو  عيووق عوو  التموواؤ          

وإوا  وو دور    المواودي   إا  ي الاواإل ااولثاة عيوق القوائال صاال صوا  يف الصو،        الائيمي 

  صاال صا  كل عاإل إ  الاواإل وأثات عيق أدا  القائال 
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 الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  الماودي 
 

 الدراسة:تساؤالت 
إووا  ووي الاواإوول ااوولثاة عيووق القووائال     الائيمووي  موواق اليراسوو  للجاصوو  عوو  التموواؤ    

وإا  و دور كل عاإول إو  الاواإول وأثوات عيوق أدا  القوائال        الماودي  صاال صا  يف الص،  

  صاال صا  

 أ موا ويتماع إ   كا التماؤ  الائيمي جمموع  إ  التماؤالت الماعي  

 الماودي  الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،   إا  ي -1

إووا  ووي الاالقوو  صووني كوول عاإوول إوو  الاواإوول ااوولثاة وأدا  القووائال صاال صووا  يف            -2

الماودي  الص،  

الماودي  إا أثا المياس  الت،اياي  عيق القائال صاال صا  يف الص،   -3

ت نولوجيا ااايوإات يف إا إيى استيياا القائال صاال صا  يف الص،  الماودي  ل -4

وإوا  وي    الورقيو     كت الت نولوجيوا عييوو وعيوق صو،يمتو     ريوإا طبيا   هث الص،مي عميو 

االل رتواي  إقرتحا و اواكب  الص،  وااواقئ 

الماودي  ليقائال صاال صا  يف الص،   لوفيميإا إيى الا ا ا -5

وإووا  ووي إقرتحا ووو  الصوو،مي إووا اااوقووات الوويت  واجووو القووائال صاال صووا  يف عميووو  -6

  واجوو لي،ي إ  الضغوط والاقبات اليت 

الص،مي إا إيى  اور القائال صاال صا  صاداي  يف ممارس  عميو  -7

اليراس  فاوض 

 وجووي عالقوو  دالوو  هحصووائيا صووني الاواإوول ااوولثاة عيووق القووائال صاال صووا  والمياسوو     -1

 الت،اياي .

اإول ااولثاة عيوق القوائال صاال صوا        وجي عالق  دال  هحصائيا صوني الاواإول صوني الاو    -2

الص،مي .وإصادر ااايوإات 

 وجووي عالقوو  دالوو  هحصووائيا صووني الاواإوول ااوولثاة عيووق القووائال صاال صووا  واقوو             -3

ااايوإات.

 صوا.القائمني صاال صا  صاختالس الص،  اليت ياميون  ختتي  اااوقات ليى -4
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 الدراسة:أهداف 
الاواإوول ااوولثاة عيووق القووائال صاال صووا  يف       ووويس اليراسوو  اداليوو  هو التاوواس عيووق    

 عيق وذلحت إ  خال  التااس  الماودي  الص،  

رصووي الاواإوول ااوولثاة عيووق القووائال صاال صووا  يف الصوو،  الموواودي  والتاوواس عيووق   -1

 عييو.اوعي  ودرج  ذلحت التهثري 

التااس عيق أثا المياسو  الت،ايايو  ليصو،يم  عيوق القوائال صاال صوا  يف الصو،          -2

دي .الماو

صاال صا .التااس عيق أثا   نولوجيا ااايوإات عيق القائال  -3

عييو.التااس عيق طبيا  الاالق  صني القائال صاال صا  وااصادر الص،مي  وأثا ا  -4

  الماودي .التااس عيق الا ا ااوين ليى القائال صاال صا  يف الص،   -5

 الماودي .التااس عيق اااوقات ليقائال صاال صا  يف الص،   -6

  الدراسة:أهمية 
  ي  إل اات كما   تمب اليراس  الاا ن  أ ميتوا إ  خال  عية 

دراس  القائال صاال صا  والوقوس عيوق الاواإول ااولثاة عييوو  صوب وصلو ل رئوي          -1

صالتووالي  و قوميوووا يف سووبيل يمووني الظوواوس اهيووو  صووو وااوولثاة عيووق أدا ت و وويا ووا       

 الماودي .  يف الص،  يمني األدا  الص،مي ليقائال صاال صا

دراسوو  الاواإوول ااوولثاة عيووق القووائال صاال صووا   موواعي االسمووات الصوو،مي  عيووق       -2

صووويس  وووويا األدا  الصوو،مي  صاال صووا   وووويا البياوو  الصوو،مي  الوويت ياموول صوووا القووائمون 

الص،مي .ورفئ إمتوى اةيإات ااقيإ  إ  االسمات  صاال صا  ليقائمني 

 السابقة:الدراسات 
 الااصي  ال  اليراسات أو

الاواإل االثاة عيق األدا  ااوين ليص،ميات  صانوان  1(2015دراس  ععاا عنااعة ) -1

 إم،ي .دراس   األرداي  الااإالت يف الص،  اليوإي  
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 الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  الماودي 
 

 وويفا اليراسوو  هو رصووي الاواإوول ااوولثاة عيووق األدا  ااوووين ليصوو،ميات األردايووات         

وال لوو  عوو  إوويى قيوواا االسمووات الصوو،مي       األردايوو الاوواإالت يف الصوو،  اليوإيوو   

صوا.األرداي  صتوويا أدا  الص،ميات الااإالت 

وأفوات اتائج اليراس  أن  ناك أرصاو  عواإول إو  داخول صياو  االسمو  الصو،مي   ولثا         

سووويبا عيوووق األدا  ااووووين ليصووو،ميات األردايوووات الاووواإالت صالصووو،  اليوإيووو  و ووولد  هو     

 الوعإال   واانافمو  إوئ    الت،ايايو   والمياسو    ايداري  اليوائح   ي و يحت الاواإل  خمضو 

صينموا عاإول الا وا عو       الصو،مي   وكةاة األعبا  وااواا الص،مي  اايقاة عيق عوا د ااواأة   

 يلثاان صل ل هجياصي عيق أدا  الص،ميات الامل.والاالق  إئ رؤسا   ااون  

لصو،مي  أكويت اليراسو  أن كول إو       وفيما يتايد صالاواإول إو  خواري صياو  االسمو  ا     

وصواوصات ادصوو  عيوق ااايوإوات يولثاان سويبا عيوق األدا          ااصوادر  إل ي  التااإل إوئ  

 الص،ميات.صينما عاإل التواصل إئ ابموور يلثا هجياصيا عيق أدا   ليص،ميات ااوين 

ليقوائال  الاواإل االثاة عيق األدا  ااوين  صانوان  2(2015دراس  مسي  أصو إا ي ) -2

 إقارا .دراس  ييييي  إييااي   الميمويين صاال صا  يف  غوي  قضي  االاقماا 

 يفا اليراس  هو التااس عيق أ ال الاواإل االثاة عيق األدا  ااووين ليقوائال صاال صوا     

وإاافو  أ وال    الميموويين  يف الص،  اليوإي  الميمويني  أثنوا  إاابتوو لقضوايا االاقمواا     

ااايوإات.واجوتو أثنا  حصولو عيق اااوقات اليت 

 صاال صووا  أن أصوواز الاواإوول ااوولثاة عيووق األدا  ااوووين ليقووائال    اليراسوو  وأفوووات اتووائج

"االاتمووا ات واالها ووات الم ايوو "  يتوووا "المياسووات الت،ايايوو    التووالي إا بوو  عيووق الن،ووو 

 ".ومنط ااي ي 

لقائال صاال صا  يف الص،اف  صانوان  استيياإات ا 3(2015دراس  فالح الصمي  ) -3

الميمووويني  للووب ات التواصوول االجتموواعي واي ووباعات اات،ققوو   دراسوو  إيياايوو  يف      

حمافظات غعة.

 وويفا اليراسوو  هو إاافوو  إوويى اسووتيياا القووائال صاال صووا  يف الصوو،اف  الميمووويني   

 .للب ات التواصل االجتماعي  وفوال دوافاوال الستيياا  يحت اللب ات االجتماعي 
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وأفووووات اتوووائج اليراسووو  أن غالبيووو  أفوووااد الاينووو  يموووتييإون  وووب ات التواصووول         

% إو   50% ال يموتييإون اللوب ات االجتماعيو   وأن    1.3%  صينما 98االجتماعي  وصنمب  

الاينوو  يتاافووون عيووق األخبووار واألحووياا ابييووية وااتوقاوو  إوو  خووال   ووب ات التواصوول    

 اكتمووواا إووووارات جييوووية  ميوووي ال يف عميووووال  % إووونوال أاووووا  مووواعي ال يف46صينموووا يووواى 

الص،مي   ال ا أن  ب ات التواصل االجتماعي  ماعي ال يف   وي  آرا  ويييالت ع  

 القضايا واألحياا اليت ها  إ  حواال.

ككلحت أفوات اتائج اليراس  أن  ب   التواصل االجتمواعي فوي  صووك  وي األكةوا      

%   ال ووا  ووب   التواصوول االجتموواعي  87مووب  اسووتيياإا إوو  قبوول أفووااد عينوو  اليراسوو  صن 

 %.28%   ال ا قوقل صي  صنمب  58 ويرت صنمب  

الاواإول ااوولثاة عيووق القووائمني صاال صووا    صانوووان  4(2013دراسو  إنووق الووووخي )  -4

 اةاصو ( دراسو    –وعالقتوا صمنون الت،ايا الص،مي يف صاض الص،  ااصاي  )القوإي  

 إقارا . وبيقي  

هو التااس عيق أ ال الاواإل االثاة عيق القوائمني صاال صوا  وعالقتووا      يفا اليراس 

واةاص .صمنون الت،ايا الص،مي يف الص،  ااصاي  القوإي  

وأفوووات اتووائج اليراسوو  وجووود اختالفووات لنوووع التووهثري صالنمووب  لياواإوول ااوولثاة عيووق        

 صوا.القائمني صاال صا  صاختالس اوع الص،يم  اليت ياميون 

أفوات النتائج وجود دال  هحصائيا صني األ ياس اليت يماق القائال صاال صوا  هو   كما

يقيقوووا إوو  خووال  الووا ااو وووعات وأ ووياس ااووادة الصوو،مي  الووواردة  ضوومون صوو،يم      

 األ ااا.ااصا  اليوا صينما مل  ةبا  يحت الاالق  إئ إضمون ص،يم  

صني إتوسوات درجات جمموعات  كما أفوات النتائج وجود فاوق ذات دالل  هحصائي 

القائمني صاال صا  يف ص،يميت األ ااا وااصا  اليووا يف درجو   وبين أسواليب   نولوجيوا      

 اليوووا اال صوا  ادييةوو  صالاموول الصو،مي لصوواني القووائمني صاال صوا  يف صوو،يم  ااصووا     

ات هحصائي  صوني إتوسووات درجو  جمموعو    دالل  كما أفوات النتائج عيا وجود فاوق ذات 
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 الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  الماودي 
 

القائمني صاال صا  يف ص،يميت األ ااا وااصا  اليوا يف إظا ا اال تماا صتيبي  احتياجات 

 ابموور إ  ااواد.

االاتموا    -ايقاإو  -التيصو  -كما أفوات النتوائج أن كول إو  ااوتغريات )النووع     

الاموا( ال  ولثا عيوق درجو   وهثري الاواإول ااولثاة عيوق القوائمني          -سونوات اةوربة  -ادعصي

صينمووا  وولثا وفيموو  القووائمني صاال صووا  عيووق  ووكت        اليراسوو  ال صووا  يف الصوو،  عينوو    صا

 اليرج .

صانووووان  اسوووتيياإات ايعالإووويني للوووب ات   5(2013دراسووو  جموووي  الوووياغا )  -5

التواصل االجتماعي واي باعات اات،قق   دراس   وبيقي  عيق القائال صاال صا  صاالسمات 

ايعالإي  الماودي .

اسوو  هو التاوواس عيووق اسووتيياا ايعالإوويني الموواوديني لوسووائل ايعووالا    و وويفا الير

االجتموواعي وااا وواك ذلووحت االسووتيياا عيووق هاتوواجوال ايعالإووي يف الوسووائل التقييييوو           

 والتااس عيق حجال ا تماا ايعالإيني الماوديني صايعالا ابييي.

الموواودي  يمووتييإون وأفوووات اتووائج اليراسوو  أن ايعالإوويني يف االسمووات ايعالإيوو  

اللووب ات االجتماعيوو  اتاصاوو  األخبووار  ثووال إواكبوو  التوووورات التقنيوو  وااايوإا يوو   ثووال          

 التواصل إئ األصيقا .

كما أفوات النتائج أن إوقئ يو يوا يوه ي يف ااا بو  األوو إو  حيو  درجو  اسوتيياا       

 ايعالإيني الماوديني  ثال المي  صوك  ثال اانتييات  ثال  ويرت.

موا أن سوواع  الوصووو  اصووادر األخبووار إوو  أكةووا اايووعات الوويت اسووتماد إنوووا القووائال  ك

صاال صا  يف االسمات ايعالإي  الماودي   ثال زيادة  اإش اداي   ثال زيادة عيد ااصادر 

 ايخباري  اليت مي   الاجوع اا.

  األحياا اااوقات ااوني  الص،مي  هات  غوي صانوان  6(2011دراس  عيي اانيئ ) -6

 الماودي .دراس  إييااي  عيق عين  إ  الص،ميني يف اامي   الااصي   اهيي  

 وويفا اليراسوو  هو التاوواس عيووق واقووئ التغويوو  الصوو،مي  لدحووياا اهييوو  ويييووي     

التغوي .اااوقات ااوني  وغري ااوني  عيق  يحت 
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اااوقوات ااونيو  الويت     وأفوات اتائج اليراس  أن "المياس  الت،اياي " ليصو،  كوه ال  

وجووا ت " قنيوو  الاموول الصوو،مي" يف ااا بوو    ااونيوو   وولثا عيووق  غويوو  الصوو،ميني لدحووياا  

ثوال "النظواا اال صوالي" يف ااا بو       الةالةو   وجا ت "اقتصواديات الصو،يم " يف ااا بو      الةااي  

مي " يف والظوواوس اةاصوو  صالصووناع  الصوو، الت،ايوا  فيمووا جووا  " يصووي  رئووي   الااصاو   

 اهيي .آخا  ا يب اااوقات ااوني  االثاة عيق التغوي  الص،مي  لدحياا 

ثوال " وجووات    األوو أإا اااوقات غري ااونيو  فجوا ت "قويال امتموئ وثقافتوو" يف ااا بو        

 ".وإواق  النظاا المياسي

صانوووان  اها ووات الصوو،ميني الموواوديني  ووو      7(2011دراسوو  عيووي ااقو ووي )   -7

ريب عيق رأك الامل  دراس  إم،ي . التي

 يفا اليراس  هو  وصي  الاالق  صني الص،ميني الماوديني وصوني صياو  التويريب عيوق     

رأك الاموول  كمووا  وويفا هو إاافوو  إوويى ا تموواا الصوو،  الموواودي  صالتوويريب ااتجوويد     

  ليااإيني صووا إو  الصو،ميني  كوكلحت إاافو  اها وات الصو،ميني  وو الويورات التيريبيو          

الص،مي  وإيى الت،اقوال صوا إ  عيإو كمل ا عيق سري الصو،  المواودي  والصو،ميني    

يف الت،يي  والقيرة عيق التناف   وإااف  االسمات ايعالإي  الويت  قويا دورات  يريبيو     

 إواري  وإاافي  ليااإيني صوا.

 يريبيو    % إ  عينو  اليراسو  مل يتيقووا دورات   68.4وأفوات اتائج اليراس  أن إا امبتو 

% مل يتيقووا دروات  يريبيو  خوال  عميووال يف الصو،اف  . مموا       61.9يف حيا وال. وأن إوا اموبتو   

يلوووري هو أن  نووواك اقصوووا كوووبريا يف التووويريب الصووو،مي ااقووويا ليصووو،ميني الاووواإيني يف    

الص،اف  الماودي . كما أفووات النتوائج أن الويافئ ورا  ادصوو  عيوق الويروات التيريبيو         

لكا ي صل ل أساسي والا ا ع  الامل . والتماغ لو . ورغب  يف الرتقوي يف سويال    و اليافئ ا

الامل والتميع . ككلحت أفوات النتائج أن إو  ميتي وون حواسوب آليو  وإو  يتقنوون التااإول        

 إاوا  ال أقل األ ياص الت،اقا صيورات  يريبي  ص،مي  . 

ص،مي  والاواإل االثاة اامارس  ااوني  ال صانوان  8(2010دراس  أمحي ابميا  ) -8

 الماودي .دراس  إييااي  عيق عين  إ  الص،  والص،ميني يف اامي   الااصي   فيوا 
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ودراسووو   المووواودي   ووويفا اليراسووو  هو وصووو  واقوووئ اامارسووو  ااونيووو  يف الصووو،    

الاواإل االثاة فيوا.

 التوهثري    وأفوات اتائج اليراسو  أن الاواإول ااونيو  داخول الصو،  المواودي  إتوسوو       

وإموواياة  الاواإوول ممووا ياووين أن الصوو،مي الموواود  لييووو القوويرة عيووق الت يوو  إووئ  ووكت   

أإا الاواإل غري ااوني  فقي أفوات اتائج اليراسو  صوهن الاواإول غوري       واجوو الضغوط اليت 

 ليص،ميني.ااوني  جمتما  ذات  هثري حميود عيق اامارس  ااوني  

هن  نواك سوبا  عواإول إونيو   ولثا عيوق اامارسو  ااونيو          كما أفوات اتائج اليراس  صو 

سياسو  الت،ايوا     ييووا %78.6) قنيو  الامول الصو،مي صنموب       كالتوالي  إا بو    ليص،ميني 

ثوووال إصوووادر ااايوإوووات صنموووب   %( 75.4ثوووال اقتصووواديات الصووو،يم  صنموووب  ) %75.5صنموووب  )

و يصوي  رئوي  الت،ايوا     %73)%(. ثال الظاوس اةاص  صالصوناع  الصو،مي  صنموب     73.4)

 .%70.6صنمب  )ه اف  هو النظاا اال صالي  .% 71.8)صنمب  

يف حووني أفوووات اتووائج اليراسوو  حجووال  ووهثري الاواإوول غووري ااونيوو  عيووق اامارسوو  ااونيوو    

 . %64ومجاعات التهثري )  %77قيال امتمئ وثقافتو ) .%78النظاا المياسي ) كالتالي 

 هثري ااادة ايعالاي  يف الص،  الماودي   صانوان  9(2009يلي )دراس  خيجي  إا -9

 عيق األدا  ااوين ليص،ميني )دراس  وصمي  عيق عين  إ  الص،ميني الماوديني(.

 وويفا اليراسوو  هو إاافوو  التووهثري الووك  قووي ييثووو ااووادة ايعالايوو  عيووق األدا  ااوووين  

ااوبوعات.ن عيق  كت ليص،  إ  إنويد الضغوط اليت ميارسوا اااينو

وأفوات اتائج اليراس  أن اليورات كااا إ  أ ال الاواإل اليت  لثا عيق األدا  ااووين  

 الص،مي.والتماغ التاا ليامل  واةربة  الااإ  والةقاف   وااو ب  ثال الاغب   الص،مي 

  صينموا أ وال الاواإوول الويت يويد عالقوو  الصو،ميني صواااي   لوومل عاإول  نبيوو الصوو،يم        

ثوال   ليمايونني  انموصيوا صه مي  إااعاة عالق  الصو،يم  صواااي  عنوي هعوياد ااوواد الصو،مي        

ثوال عاإول  قوييال الصو،يم  اصوي،        ااايونني  إوالب  الص،يم  انمووصيوا ضضوور إناسوبات    

 الااا.اااي  قبل إصي،  الاأ  
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لماوديات صانوان  الا ا الوفيمي ليى الص،ميات ا 10(2008دراس  ريال ااوري  ) -10

والاواإل االثاة فيوو دراسو  وصومي  إمو،ي  ليصو،ميات المواوديات الاواإالت صالصو،          

الماودي  اليوإي  ااوبوع  الصادرة صاليغ  الااصي . 

 ووويفا اليراسووو  هو التاووواس عيوووق إووويى ر وووا الصووو،ميات المووواوديات يف الصووو،    

 ًبا وهجياًصا.الماودي  الااصي  اليوإي  والاواإل االثاة عيق ذلحت الا ا سي

% إوو  عينوو  اليراسوو  ال  وواى صووهن  نوواك صوواوصات يف    62.9وأفوووات اتووائج اليراسوو  أن  

اال صووا  صينوووا وصووني زإوويالت الاموول إوو  الصوو،ميات الاوواإالت يف اموو  صوو،يمتوا  و وواى      

% ال ياي  أن ص،يمتو  ياص عيق  وفري ااتويبات الت نولوجي  إونيا  صينما جوا ت  57.4

%  26ين صهاو  حيصي  عيق أجا يتناسب إئ جموود   اابكو  يف عميوو   امب  الال ي ياتق

% إ  الاينو  أن ادووافع اااديو  يف الصو،يم   تمةول يف الاوالوات واا افوات صهاووا         13و اى 

% غووري إناسووب   كمووا وجووي أن الصوو،ميات ااتااواووات لووييو  امووب   70.3إناسووب   وجيووي ا 

 ر ا وفيمي أعيق إ  ااتماغات.

صانووان  اسوتيياا الصو،  المواودي  للوب         11(2005)طالب األمحي  دراس   -11

االارتاا و هثري ذلحت عيق الامل الص،مي  دراس   وبيقي  عيق القائال صاال صا . 

 يفا اليراس  هو إااف  إيى االستمادة إو  االارتاوا يف ادافو  المواودي   وو واا      

 إقرتحات لالستمادة إنو. 

اظووال القووائمني صاال صووا  يمووتييإون اداسووب ا لووي يف   وأفوووات اتووائج اليراسوو  أن إ 

عميوال الص،مي ليب،  ع  ااايوإات عرب االارتاا . وأن إاظوال أفوااد الاينو  حيصويون عيوق      

االارتاوووا إووو  الصووو، . وأن غوووالبيتوال يموووتييإواو لال صوووا  عووورب الربيوووي االل رتواوووي         

ومجووئ ااووادة الصوو،مي     والستقصووا  األخبووار . صينمووا يمووتييإنو صقيوو  يف هجوواا  ادوووارات      

يقوواون صمائووية االارتاووا يف عميوووال  %81.9واالطووالع عيووق ايعالاووات. ووجووي أن إووا امووبتو)  

يمووتييإون الربيووي االل رتواووي يف أعمووا  ليمووا ذات عالقوو    %40الصوو،مي. وإووا امووبتو )

أن  نوواك اخووتالس يف ااضوومون قبوول وصاووي    %85.5صالاموول الصوو،مي. صينمووا أكوويت امووب  )  

إوو  الاينوو  صهاووو لووي   نوواك سوويبيات السووتيياا   %22.9ك يف االارتاووا. صينمووا يوواى )اال وورتا
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االارتاوا يف االسمووات الصوو،مي  صاسووتةنا  اسوتيياا االارتاووا يف األإووور الليصووي  و ووهثريت   

 عل إبياات ابايية الورقي .  

 صانوان  الاالق  صني الا ا الوفيمي واألدا  ااوين 12(2003دراس  عيي ااقو ي ) -12

ليص،ميني يف االسمات الص،مي  الماودي .

 يفا اليراس  هو إااف  اهاور اهيدة ليا ا الوفيمي ليى الاواإيني يف االسموات   

الموواودي  إوو  الصوو،ميني  ه وواف  هو التاوواس عيووق إوويى اخووتالس االسمووات الموواودي  يف 

 درج  ر ا الص،ميني.

مي وو   وصوويمو ويييووي حموواورت وأفوووات اتووائج اليراسوو  أن إمووووا الا ووا الوووفيمي  

صتمووا  حموواور .  ووي    قووييا االسموو  . هإ اايوو  اي وواز. الوويوافئ الكا يوو . االسووتماار يف       

الاموول. الوويخل.  قووييا امتمووئ. التويووئ هو اامووتقبل. األإوو  الوووفيمي. الوواو ني يف الاموول.           

ما  الصو،مي  وال إو     وااماولي  اهات الامل. كما أفوات النتائج أن غالبي  الااإيني يف ا

ااتااواون الكي  ر ا ي ون الامل الص،مي لييوال عمال ثااويا األإا الك  جيايووال مين،وون   

لو وقًتا وجوًيا أقل إ  ااتماغني . لكا فقي  موق ااتماغون عيق ااتااواون يف ااماولي  اهات 

ا ا الوفيمي . فقوي  الامل . كما أ ارت النتائج هو متتئ الص،ميون صيرج  إتوسو  إ  ال

  موق الص،ميون عيق الص،ميات يف حمور الاو ني يف الامل .

صانوووان  إلوو الت ااوواأة الصوو،مي  الااإيوو  يف     13(2003دراسوو  عييووا   ماحوو  )   -13

الص،  اليوإي  األرداي .

 يفا اليراس  هو يييي وإااف  أ ال اال الت اليت  واجو ااواأة الصو،مي  الااإيو     

  اليوإي   يف عوية جمواالت  االجتماعيو   االقتصوادي   ااونيو  والنمموي        يف الص،  األرداي

وإااف  األسباا اليت  ايود و وت، ال صوباض االو الت إو  وجوو  اظا وا  وعالقو  صاوض          

 إ  ااتغريات يف عيد إ  اال الت ذات األ مي  يف عمل اااأة الص،مي .

إنوووا ااوواأة يف ابااووب    وأفوووات اتووائج اليراسوو  أن إوو  أ ووال االوو الت الوويت  اووااي     

االقتصاد  متةيا صايا  ناسب الاا ب إئ ابوي اابكو  . و واور الصو،ميات صاويا كمايو      

الاا ب اللوا . وا واار   للاماق إو  عميوو  إو  إووارد   اةاصو  لوتالزا الاييوي إو          
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 جماالت اياماق إوئ إونو  الصو،اف . كوكلحت  واجوو ااواأة الصو،مي  يف ابااوب االجتمواعي         

متةيوا صصوواوص  التوفيود صووني اديواة الاائييوو  وااونيو . كووكلحت وجوود إلوو الت إونيو  أثنووا        

 هدي  ااواا داخل االسمو  أصاز وا عاقيو  النجاحوات الصو،مي  إو  قبول الوعإال  كموا  وربز           

إل ي  ادصوو  عيوق ااايوإوات خواري االسمو  الصو،مي . كموا وجوي عويد إو  ااايقوات            

اوين ليص،ميات أصاز ا النظاة هليو  صهاو  أقول كموا ة وقويرة إو      اليت حالا دون التقيا ا

زإالئوال الاجا . كما  اااي أيضا إ  ايحباط داخل صياو  الامول الصو،مي. و وربز إلو ي       

ايحباط  كت يف عيا ااماواة يف التااإل إاو  صاي اف  هو  اويد القيوود ااونيو  الويت متنوئ      

 خو و  إوا يئ إوم  . 

 

 األجنبي  يراسات ال ثاايا 

صانووان  كيو  غي وا  وويرت  غويو  الصو،ميني        14(2012)دراسو    

لدخبار الايا ي   صالتوبيد عيق صوول  إيمور .

 وويفا اليراسوو  هو التاوواس عيووق إوويى  ووهثري  ووب   التواصوول االجتموواعي  ووويرت عيووق  

 الص،ميني الايا يني يف  غويا وال لدخبار الايا ي .

ئج اليراس  أن الص،ميني الايا يني ال يمتييإون  كت اللوب   لدخبوار   وأفوات اتا

الااجي  صقير استيياإوال اا يف التواصل إئ األصيقا  واالجاني  ككلحت أن الاييي إنوال 

خووال  التغايووي عيووق  ووويرت مل ييتووعا صووالقيال التقييييوو  لياموول الصوو،مي أو صووالقيود الت،ايايوو    

خال   غايي ال عيق  ويرت.

 ".صانوان "الص،ميات أكةا عا   لرتك الامل Reinardy, S ()15  دراس 

 وويفا اليراسوو  هو التاوواس عيووق الاواإوول ااوولثاة عيووق أدا  الصوو،ميات الاوواإالت يف     

الاجا .الص،  األإاي ي  إقارا  إئ أدا  الص،ميني إ  

ووووين وأفووووات اتوووائج اليراسووو  هو وجوووود عووويد إووو  الاواإووول الووويت  ووولثا عيوووق األدا  اا 

دعووال اانظموو   الوووفيمي   وواإمووتوى الا الاواإوول ليصو،ميات األإاي يووات وإوو  أ ووال  يووحت  

ه واف  هو   الصو،مي   وإتويبوات الوفيمو     العائوي  والاب   واةالفات صيا  الامل  ااتوقئ 
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 الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  الماودي 
 

% إووو  الصووو،ميات 30القووويرة الك نيووو  وابمووومااي  كموووا أ وووارت اتوووائج اليراسووو  هو أن   

وأن اموب  كوبرية إو  الصو،ميات      وفيموتو   سو  يواغيف يف  واك    االاركات يف عين  اليرا

وأاوو  ياوااني إو  قيو       واديواة  يوجي لييو  إمتوى كبري إ  اير اق صمبب فاوس الامل 

 الص،ميني.ال ما ة ااوني  إقارا  إئ 

الصوو،ميني الووعراعيني  صانوووان  Edith Anne Chenault (2008)16دراسوو   

 العراعيني.وااتصيني 

تائج اليراس  أن الص،ميني وااتصيني الوعراعيني يتوهثاون صقويموال الليصوي      وأفوات ا

جيوب عيوق    الوكات  و صور ال اةاص ألدوار ال ااونيو  والاغبو  يف يقيود وهثبوات      وااوني  

ااتصيني والص،ميني العراعيني اامتقبييني الماي ورا  التويريب لتنميو  صوما وال وإووارا وال     

اص  واال صا  صاي اف  هو ااوارات الص،مي .الليصي  وصقل إوارات ال ت

الا ا الوفيمي يف قمال صوياا  الااديوو يف    صانوان  Luthans (2007)17دراس   

VODACOM NORTHERN BORDERS. 

ويلري لوثواا  هو أن  نواك ةمو  أصاواد وفيميو  متةول المومات واةصوائ  األكةوا          

األصاواد اةممو     صاال صوا   وين ليقوائال  أ مي  يف الوفيمي  واليت  لثا عيق إمتوى الا ا اا

 اممو.الامل  األ ااس  الرتقي  فاص  األجا  الامل زإال    ي 

اامووولولي  األخالقيووو  والقااوايووو   صانووووان  Voakes (2000)18دراسووو  فووووك   

 األخبار.ليص،ميني يف غاف  

 غافوو   ويفا اليراسوو  هو التاوواس عيووق اامولولي  األخالقيوو  والقااوايوو  ليصوو،ميني يف  

وإيى قير وال عيق يقيد التوازن صني االعتبارات األخالقي  والقااواي  أثنوا  الامول    األخبار 

الص،مي.

وأفوات اتائج اليراس  أن  ناك ثالث  مناذي ي ال الاالقو  صوني القوااون واألخوالق يف     

فود الوك    الامل الص،مي .  ي   منوذي االااعا  الك  ياووي األولويو  ليقوااون . ومنووذي التوا    

يمووتباي التنوواقض صووني القووااون واألخالقيووات . ومنوووذي ااموولولي  الووك  يوووازن صووني القووااون       

% إ  ااب،وثني لنمووذجي االااوعا  والتوافود .    60واألخالقيات . حي  أفوات اليراس   هييي 
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% ع  منوذي اامولولي  الوك  يلوري هو  وهثري إوتغريات أخواة لااوب القوااون         40يف حني دافئ 

ألخالقيووات . و ووي   أخووالق ااونوو  . والمياسوو  الت،ايايوو  . وابموووور. وااصووادر. وزإووال        وا

 ااون . واااينون . ومجاعات األصيقا  .

يوييات   ع   اييال الص،ميني ابويد  19(2000) دراس  إارك  

اانا ج اليراسي .

  يف جموالي التايويال    يفا اليراس  هو رصوي ويييول اليراسوات األإاي يو  واألوروصيو     

والتوويريب الصوو،مي ليوقوووس عيووق إووا  وصوويا هليووو إوو  اتووائج  واالاوووالق إنوووا ليراسووات       

جييوية  تنوواو  التقنيووات اامووت،يث  ااااصوواة وأو وواع الصوو،اف  يف صيوويان أإاي ووا وأوروصووا  

 والااإيني يف الص،  صوا.

ولوجيووو   وأفووووات اتوووائج اليراسووو  أن الصووو،ميني يواجووووون يوووييات ثقافيووو     ن     

جمتماي   واقتصوادي   وأن اسوتيياا الصو،ميني ليوسوائط ااتاويدة سويماض عيويوال إعيويا         

إ  الت،ييات اليت سيتوجب عييوال التماعل إاوا  وأاوال ال صي أن ميتي ون إوارات الت،ايا 

االل رتواووي لصوو،افتوال الورقيوو   كووكلحت سوويت،تال عيوويوال التااإوول إووئ  قنيووات الت،ايووا          

نيات النصوص التماعيي   والنصوص المائق   كما ستتضوم  الويورات   االل رتواي إةل  ق

 التيريبي  الاميي  ليص،ميني إوارات استيياا األجوعة التقني  اديية .

 السابقة:التعليق على الدراسات 
عييو.ايرة اليراسات اليت ا تما صالقائال صاال صا  والاواإل االثاة  -1

و ااووين  ئو القوائال صاال صوا  و هثري وا عيوق أدا      ناولا اليراسات الاواإل االثاة عيق -2

كمووا  ناولووا صاووض اليراسووات مجيوو  إوو    " إةوول دراسوو  "خيجيوو  إايلووي  إنموواد صلوو ل 

الاواإل ااوني  وغري ااوني  و هثري ا عيق أدا  القائال صاال صا  إةل دراس  "ابميا ".

موال صوصوو الصوو،مي ركووعت اليراسووات الموواصق  عيووق الصوو،ميني وقيووادات الاموول  -3

دون ااصوووري  الصوو،ميني واايوواجني صوصووموال قووائمون صاال صووا  يف    صاال صووا  القووائمون 

  ".كما يف دراس  "خيجي  إايلي" و"ابميا  الص،مي الامل 

أفوووات اليراسووات ا تماإووا إي،وفدووا صاوويد إوو  ااووياخل والنظايووات الايميوو  ذات        -4

 التهطري.واظاي   وإ  ذلحت اظاي  حارك البواص  صاال صا  الاالق  صالقائال 
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 الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  الماودي 
 

   ي  جوااب ومي   يييي أ ال أوجو االستمادة إ  اليراسات الماصق  يف عية 

 صاال صووا  سووا ما  ووكت اليراسووات يف يييووي صاووض الاواإوول ااوولثاة عيووق القووائال  -

اليراس .االستمادة إنوا يف صياغ  حماور و ماؤالت  إ مما مي   الباحة  

 اليراسو   وويا إويارك الباحةو  صلوهن إوتغريات     ايفادة إ  اليراسات الماصق  يف   -

إاو.وحجال  هثري كل عاإل وكيمي  التااإل  صاال صا  و ي الاواإل االثاة عيق القائال 

ايفووووادة إوووو  األدوات اانوجيوووو  لييراسووووات اايياايوووو  الوووويت اوجتوووووا إاظووووال  ووووكت    -

اليراسووو  كموووا ستمووواعي الباحةووو  يف صنوووا  األداة ااموووتييإ  بموووئ إايوإوووات  اليراسوووات 

ااتغريات.واألدوات اامتييإ  لقياك 

 ومنهجه:نوع البحث 
وسوووس  اتمووي الباحةوو  عيووق ااوونوج     الوصوومي   نتمووي  ووكت اليراسوو  هو اوووع الب،وووا    

اام،ي لت،قيد أ ياس اليراس  يف وص  الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  

 الماودي .

 الدراسة:مجتمع 
 ل الص،  الماودي  )ص،يميت ع اف واايين (.جمتمئ الص،  ويلم 

 صاال صوا  إو  اهواري  وغري وال يف الصو،       نيجمتمئ اليراس  ااييااي  ويلمل القائم

 صااتظاا.الماودي  اليت  صير 

 الدراسة:عينة 
إمووادة إوو  القووائمني صاال صووا  يف    100عيووق عينوو  قواإوووا   يووتال  وبيوود اليراسوو  سوووس 

 .الص،  الماودي 

 اسة:أداة الدر
سووس  اتمووي الباحةوو  يف اليراسو  اايياايوو  عيووق أداة االسوتباا  لت،ييووي الاواإوول ااوولثاة    

عيق القائال صاال صا   وسيتال  مايغ ويييل االستباا  إ  خوال  صااواإج الت،ييول ايحصوائي     

. 
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 اإلطار النظري
 املبحث األول: القائم باالتصال ونظرية حارس البوابة

القائال صاال صا  أاو " أحي الاناصا الماعيو  وااولثاة يف صنوا  أجنوية     و ااس إاجية إااد 

وسوائل ايعوالا  ودورت إتووياخل وإتلواصحت إووئ قتيو  القووى يف عمييوو  ديناإي يو  دائايوو "       

ويووككا أمحووي إوسووق أن القووائال صاال صووا   ووو  " اااسوول أو الووواس الووك  لييووو رسووال  قووي   

ات  ويقووا صبصالغووا أو  اييمووا و وجيوووا هو إو        تضم  صيااات أو إوارات أو إبادئ اها 

 ال يف حاج  هليوا  و موال يف إوق  إاني  والقائال صاال صوا  قوي ي وون فوادا  أو جمموعو       

   20أفااد  أو  يا   أو إلسم "

ويككا حمموي ابمياو  أن القوائال صاال صوا   وو  " كول فواد أو جمموعو  أفوااد داخول           

يلووواركون يف هاتووواي ااوووواد   -أدوار وووال أو إوووواقموال إوموووا اختيموووا –اانظمووو  ايعالإيووو  

ايعالإيووو  واقيووووا هو ابمووووورت صوووويس التوووهثري عيوووق إوووواقموال و وجووووا وال إووو  األحوووياا     

   21والقضايا امتماي "

 نظرية حارس البوابة
 مفهوم حراسة البوابة:

يف   اى إنا  ااعا اة هو أن حوااك البواصو  حيتيوون اقواط قتيمو  وميارسوون وفيموتوال       

ااااحل ااتاويدة لياسوال  ايعالإيو   فورتى صوهاوال الصو،ميون الوكي  يقوإوون لموئ األابوا             

و ال إصادر األابا  الوكي  يوعودون الصو،ميني صاألابوا   و وال أفوااد ابمووور الوكي  يولثاون          

عيق هدراك وا تماا أفااد آخاي  إ  ابمووور ليموواد ايعالإيو   كول أولاوحت حوااك صواصو         

  22ا أو إاحي  إا إ  ااااحل اليت  قواوا األابا .يف اقو  إ

 املبحث الثاني: العوامل املؤثرة على القائم باالتصال 
هووير اي ووارة هو أن  نوواك جمموعوو  إوو  الاواإوول الوويت مي وو  أن  وولثا عيووق القووائال       

 هو صاال صا  مي    قميموا 
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 الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  الماودي 
 

و يولثا صلو ل كوبري    يتايد صابااب النممي ليقائال صاال صا  ألا النممي  الاواإل  -1

يف إمووتوى أدائووو ااوووين فتقيووب ااووعاي صووني ااووادئ وااضووواا يوولثا عيووق طبياوو  إووا يقيإووو     

 وسيقيإو.

يتايد صاألجا واا افهة وادوافع والاا ب امع  الك  يبقوي   االقتصادي  الاواإل  -2

ري يف القائال صاال صا  يف إمتوى هإا عالي يف حال  حصولو عيق قير أكرب أو إنيمض وإتغ

الا  .حال  

 ووكت  الوويي   الةقافوو   والتقاليووي  تايوود صووامتمئ والاووادات   االجتماعيوو  الاواإوول  -3

الاواإل قي   ون حافع أو عائد صالنمب  ليقائال صاال صا  الااإيني يف االسموات ايعالإيو    

صاال صا .إ  خال  وجود رقاص  داخيي   تايد صوكت الاواإل إا بو  صالقائال 

سوونوات اةووربة   التاييمووي  تايوود صووالنوع والامووا واامووتوى   ليميوغاافيوو  االاواإوول  -4

23وادال  االجتماعي .

 

 الدراسة امليدانية
 اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية:

 يفا اليراس  ااييااي  هو رصي الاواإل االثاة عيوق القوائال صاال صوا  وإاافو  اوعيو       

 ال صا . ودرج   هثري كل عاإل عيق القائال صا

 
 أداة جمع البيانات ومعالجتها:

استييإا الباحة  أداة االستباا  بموئ ااايوإوات  وذلوحت ليتاواس عيوق الاواإول ااولثاة        

 100عيوق القووائال صاال صووا  يف الصوو،  الموواودي   وقووي ا  وبيوود األداة عيووق عينوو  قواإوووا  

 إمادة إ  القائمني  

  خوال  صااواإج الت،ييول ايحصوائي    صاال صا   وا  مايوغ ويييول االسوتباا  إو      

وا تميا االستباا  عيق مجي  إ  اهاور لت،قيد اايس اهيد إ  االستباا   و ي إقمم  

 كما ييي 
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اهور األو   و ناو  المومات الااإو  ليمب،ووثني  إو  حيو  النووع  الاموا  الصو،يم           

امومق الووفيمي  القموال    اامتوى التاييمي  التيص   سنوات اةربة  اليخل اللووا   ا 

 الص،مي.

اهووور الةووااي  و نوواو  الاواإوول ااونيوو  ااوولثاة عيووق القووائال صاال صووا   و ووي  الا ووا          

الوووفيمي    نولوجيووا اال صووا    ووب ات التواصوول االجتموواعي  المياسوو  الت،ايايوو         

 أخالقيات ااون   ااصادر الص،مي   الاواإل االقتصادي   المياس  ايعالإي .

 ور الةال   و ناو  الاواإل غري ااوني  االثاة عيق القائال صاال صا   و ي  قيال امتمئ.اه

 
 إجراءات الصدق والثبات:

ليت،قد صيق االستباا  ودرج  قياسوا اا صمما إ  أجيو  وقي عميا الباحة  عيق يقيود  

 ذلحت إ  خال  إا ييي 

 يف إو ووع اليراسو    ا عاض االستباا  عيق جمموع  إ  اه مني ااتيصصوني  -1

لم،صووا وقيوواك الصوويق الظووا ا لمقوواات االسووتباا  وقووير وا عيووق يقيوود أ ووياس  

الب،ووو   وه ووواف  االقرتاحوووات والتاوووييالت الووويت ياواووووا  ووواوري   وصاوووي هجووواا     

( ا التوصول  24ااو و،  أمسوائوال  )التاييالت ااويوص  وفد إا ا مد عييو اه مون 

 هو الصورة النوائي  لالستباا 
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 الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  الماودي 
 

 كصيق ااقيا -2

إاوواإالت ار بوواط درجوو  كوول عبووارة صاليرجوو  ال ييوو  )صوويق اال موواق     (  1جوويو  )

 الياخيي(

الايد
الا ووووووا 

الوفيمي

  نولوجيا 

اال صا 

 ووووووووب ات 

التواصووووووووول 

االجتماعي

المياسوووو  

الت،اياي 

أخالقيووا

ت ااون 

ااصوووووادر 

الص،مي 

الاواإووووووووووول 

االقتصادي 

المياسووووو  

ايعالإي 

قووووووووويال 

تمئام

10.8960.8570.9110.8580.7880.8850.8230.7350.772

20.7730.760.9650.7030.9020.9160.9120.8480.861

30.9130.920.8190.9230.8590.839

40.8160.8810.7340.8490.838

50.850.888

60.7350.722

70.775

 

( أن إااإالت ار باط درج  كل عبارة صباوي ا الوك   نتموي لوو     1يتضح إ  ابيو  الماصد )

 قي   أاوا أ الابارات  حصائي  وطادي  مما حيقد الصيق يف هومجياوا ذات دالل    إا ما

  .االستباا إ  اايس

 

 ااقياك ثبات  -3

 إاادل  ألما كاوابوا     الباحة اليت،قد إ  ثبات ااقياك استييإ 

 ( إااإالت الةبات.2ويو ح ابيو  التالي ) النصمي .والتجعئ  
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 إااإالت ثبات أداة الب،  طبقاد هاور ا اايتيم(2جيو  )

قيم  الماعيد الابارات

40.87الا ا الوفيمي

20.88  نولوجيا اال صا 

60.775 ب ات التواصل االجتماعي

20.831ياي المياس  الت،ا

70.901أخالقيات ااون 

40.887ااصادر الص،مي 

40.89الاواإل االقتصادي 

30.902المياس  ايعالإي 

20.833قيال امتمئ

أن قيال إااإالت الةبات مجياوا قيال إا ما  حي   ااوحا  (2)الماصد ويتضح إ  ابيو   

(  و لري  كت القيال إ  إااإالت 0.902-0.775) الماكاوابخ صنيقيال إااإالت الةبات 

 ا يلكي صالحي  ااقياك ليتوبيد  إتقارص  الةبات هو أن  وبيد ااقياك يلد  هو اتائج 

 صوا.وهإ ااي  االعتماد عيق اتائجوا والوثوق 
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 الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  الماودي 
 

 املبحث األول: نتائج الدراسة امليدانية
 أوال: السمات العامة ألفراد العينة:

-طبيا  الامل-الص،يم -الاما-ليممات الااإ  )النوع ا وزيئ الاين  وفقد(  3)جيو  

 التيص (  -اامتوى التاييمي

%ك 

ابن  

7979.00ذكا

2121.00أاةق

الاما 

22.00سن  25أقل إ  

5252.00سن  35سن  هو أقل إ   25إ  

3333.00سن  45سن  هو أقل إ   35إ  

1313.00سن  فهكةا 45

الص،يم  

5858.00ع اف

4242.00اايين 

أعمل يف الص،يم  صل ل 

5858.00رمسي

4242.00إتااون

اامتوى التاييمي 

44.00قبل جاإاي

9292.00جاإاي

33.00إل ل عالي/ إاجمتري

11.00دكتورات

التيص  

5757.00هعالإي

4343.00 غري هعالإي
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صينموا اياواا   % 79  وذلوحت صنموب   إاظال أفااد الاينو  إو  الوككور     أن( 3)إ  ابيو   يتضح 

 25أعمار ال إا صوني   رتاوح  %52سن  صينما  25قل إ  أأعمار ال  %2ن % . وأ21 صيغا امبتو 

 .سون  45كةا إو   أأعمار ال % 13سن  و45 وه 35صني   رتاوح أعمار ال إا% 33سن  و 35 وه

كموا  اايينو   صو،يم   يف % 42ع واف و  صو،يم   ياميوون يف  لاين  % إ  ا58ن أيتضح كما 

ياميووووون  %42صينمووووا  يف الصوووو،  حموووول اليراسوووو  ياميووووون صلوووو ل رمسووووي% 58  ووووي أن

% 92إوول الت قبوول ابوواإاي صينمووا     % إوو  الاينوو  لووييوال  4يوجووي  أاووويتضووح كمتاوواواني. و

وال لوووييوال إووونفقوووط  %1. الي/اااجموووتريعإل ووول  % لوووييوال3و   جاإايوووحيميوووون إووول الت  

 صينموووا  % إتيصصوووني يف ايعوووالا57يوجوووي  أاووووأإوووا صالنموووب  ليتيصووو  يتضوووح . دكتوووورات

إتيصصني يف ايعالا.غري 43%

مومق  اا-يخل اللووا  ال-سنوات اةربةليممات الااإ  ) ا(   وزيئ الاين  وفقد4جيو  )

(  القمال الص،مي-الوفيمي

%ك 

سنوات اةربة 

2424.00سنوات 5أقل إ  

3232.00سنوات 10سنوات هو أقل إ   5إ  

1818.00سن  15سنوات هو أقل إ   10إ  

1717.00سن  20سن  هو أقل إ   15إ  

 9.00 9 20أكةا إ  

اليخل اللوا  

50004040.00أقل إ  

10.0004141.00هو أقل إ  5000إ  

15.00044.00هو أقل إ   10.000إ  

1515.00فهكةا 15.000

ااممق الوفيمي 
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 الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  الماودي 
 

11.00رئي  يايا

99.00إييا يايا

44.00رئي  قمال

6969.00حمار إييااي

66.00حمار صياغ 

55.00إصور ص،مي

44.00حمار الا ال رتواي

22.00قاي

القمال الص،مي

7979.00يحمي

4646.00 اقتصاد

2020.00يسياس

33.00يريا 

3636.00ثقايف

55.00خاىأ

وال ييل %32و  .سنوات 5قل إ  ألييوال خربة  % إ  أفااد الاين 24أن ( 4يتضح إ  ابيو  )

 15لييوال خربة إ  % 17و   .سن 15هو  10لييوال خربة إ  % 18 .سنوات10هو  5إ   ةخرب

دخيوال أقل % إ  أفااد الاين  40 أنيتضح و سن . 20% لييوال خربة أكةا إ  9. وسن  20هو 

رتاوح دخيوال إنوال ي %4.وريا  10000 أقل إ  هو 5000  إدخيوال رتاوح ي %41و .5000إ  

% 9 أنويتضح ككلحت  .ل  ريا أ 15كةا إ  أدخيوال % 15ريا  و 15000هو  10000  إ

% 5و % حمار  صياغ  6و ي  إييااينيحمار% 69و أقماارؤسا  % 4يايا و   إيياإنوال 

% حمار  الا ال رتواي. 4% رئي  يايا و1% قاجني ص،ميني و2ني وص،مي ي إصور

% يف 3مياسي و% يف ال20قتصاد  و % يف اال46يي و % ياميون يف القمال اه79 ويتضح أن

 .أخاى  % يف أقماا 5ةقايف و % يف ال36ايا ي  وال
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 ادوافع(  5)جيو  

%ك 

لص،مي ا ل يصل عيق حوافع كتقييا لاميحت 

22.00كةريا

4646.00أحيااا

5252.00ال

ادوافع  تاوع  ك إا

2858.33حوافع إالي 

3470.83حوافع إانوي   لجياي 

714.58 وادات  قيياي 

12.08اخاى

حيصيون عييوا  %46حوافع صينما  ق% إ  الاين  ال حيصيون عي52 أن يتضح إ  ابيو 

إ   %58 فبنادوافع كت اوع  ع   كةريا  أإاعييوا  اوال حيصيون% ياون أ2و أحيااا 

 وادات  %14وحوافع إانوي  عيق ون صيحي %70و حوافع إالي أفااد الاين  حيصيون عيق 

أخاى. %2و قييا 

 ثانيا: العوامل املهنية املؤثرة على القائم باالتصال
 الا ا الوفيمي ليقائال صاال صا (  6جيو  )

 

البيااات

زن الو
اال مي  

النمبي 

اختبار إاصئ كا 

أوافد 

صلية
حماييأوفد

ال 

أوافد

ال أوافد عيق 

ايطالق
اليالل 2كا

الامل الص،مي يلثا عيق حيا ي 

الليصي  فهجي صاوص  

صالتوفيد صينوما

73115262127755.417.6000.001

جي سوول  يف التواصل إئ أ

ااماولني يف الص،يم 
4629185241282.465.5000.000

493317104308651.2000.000  إاينيجي زإال  الامل إتااواأ

جا ااالي الك  ا قا ات األ

يتناسب إئ ابوي اابكو  إين 

يف عميي الص،مي

91024253223947.820.3000.000
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 الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  الماودي 
 

ائي  حي  كااا مجيئ   هحصلذات دال  مجيئ الابارات الماصق أن( 6يتضح إ  ابيو  )

و ي أن عبارة )الامل الص،مي يلثا عيق  0.05ااانوي   ىاليالل  أقل إ  إمتو ىقيال إمتو

% 55.4امب  إوافق  إ  الاين   قحيا ي الليصي  فهجي صاوص  صالتوفيد صينوما( حصيا عي

فق   امب  إوا قجي سوول  يف التواصل إئ ااماولني يف الص،يم (  حصيا عيأالابارة )و .

امب  إوافقو  قحصيا ككلحت عي ( إاينيجي زإال  الامل إتااواأو الابارة ) .  82.4%

 قا ات يتناسب إئ ابوي اابكو  إين يف اجا ااالي الك  األ% صينما الابارة )86إا ما  

عيا  ق% مما يي  عي47.7 قإوافقو عالي  حي  حصيا عي قعميي الص،مي( مل يع عي

 .األجا ااالي قعياليراس   أفااد الاين  حمل ر ا

 استيياا القائال صاال صا  لتقنيات اداسب ا لي(  7جيو  ) 

%ك 

 ل  متييا  قنيات اداسب االلي يف عميحت الص،مي 

8989.00كةريا

1111.00أحيااا

لي يف ستييا  قنيات اداسب ا أ

8989.00يايا ااواد الص،مي 

5757.00ااصورةيايا ااواد الص،مي  

44.00خاىأ

يمتييإون  قنيات اداسب % 89 ا امبتو أن إاظال أفااد الاين   (7يتضح إ  ابيو  )

وفيما خي  أوجو  أحيااا يمتييإواو % 11 (  صينما)كةريا ميالص، واللي يف عميا 

 صنمب ت،ايا ااواد الص،مي  للي فنجي األكةا استيياإا  و استيياا  قنيات اداسب ا 

%.4% وأخاى صنمب  57 صنمب ااواد الص،مي  ااصورة  %  ويايا89
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 استيياا القائال صاال صا  ليووا   الككي (  8جيو  )

%ك

الص،مي  ل  متييا ااوا   الككي  يف عميحت 

8080.00كةريا

1818.00أحيااا

22.00ال

ستييا ااوا   الككي  يف أ

7878.00يايا ااواد الص،مي 

7171.00اواد الص،مي  ااصورةايايا 

6060.00التمجيل الصو ي/ااائي 

1313.00خاىأ

يمتييإون ااوا   الككي   %80  ا امبتو( أن إاظال أفااد الاين  8يتضح إ  ابيو  )

يمتييإواو  فقط ال % 2ويمتييإواو أحيااا % 18 صينما(  )كةريا ميالص، واليف عمي

األكةا أن فنجي  ميالص، والخي  أوجو استيياا ااوا   الككي  يف عميوفيما 

 الص،مي  ااصورة ويايا ااواد %  يييو78 صنمب ت،ايا ااواد الص،مي  لاستيياإا  و 

%.13%. ثال استيياإات أخاى صنمب  60 صنمب ثال التمجيل الصو ي/ااائي % 71 صنمب 

عة  مجيل الصوت/الميييوجويياا القائال صاال صا  أل(  است9جيو  )

%ك 

عميي أستييا أجوعة  مجيل الصوت/الميييو يف  

3838.00كةريا

3939.00أحيااا

2323.00ال

الص،مي   ل  متييا   نولوجيا اال صا  يف هجاا  ااقاصالت إئ ااصادر 

6767.00كةريا

2121.00أحيااا

1212.00ال

  يجاا  ااقاصالت إئ ااصادر الص،مي استيياا الوسائل التالي

8686.00ااا  /ابوا 

6363.00الربيي االل رتواي

5959.00 وبيقات ااوا   الككي 
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 الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  الماودي 
 

يمتييإون أجوعة  مجيل الصوت/الميييو يف الامل % 38( أاو يوجي 9يتضح إ  ابيو  )

% 67أن صينما  ي   يمتييإواوال % 23ويمتييإواو أحيااا % 39صيرج  كبرية صينما 

 كبرية جاا  ااقاصالت إئ ااصادر الص،مي  صيرج  هيمتييإون   نولوجيا اال صا  يف 

وفيما خي  الوسائل اامتييإ  يمتييإواوا  ال % 12وأحيااا  % يمتييإواوا21صينما 

 %59يمتييإون الربيي ايل رتواي صينما % 63و ابوا  يمتييإون ااا  / %86 ي أن 

 الككي .ون  وبيقات ااوا   يمتييإ

  نولوجيا اال صا (  10جيو  )

 

البيااات

الوزن 
اال مي  

النمبي 

اختبار إاصئ كا 

أوافد 

صلية
حماييأوفد

ال 

أوافد

ال أوافد 

عيق 

ايطالق

اليالل 2كا

 جي صاوص  يف ه از عميي الص،مي يف حال  عيا أ

 وفا ايإ ااات الت نولوجي  الالزإ 
424474341883.688.7000.000

 التقنيات ااتوافاة يف الص،يم  

 مول عميي الص،مي
49408304358762.9600.000

هحصائي  يف الابار ني حي  كااا قيم  اليالل    ( أاو يوجي دالل10يتضح إ  ابيو  )

ميي الص،مي يف جي صاوص  يف ه از عأوكااا امب  ااوافق  يف الابارة ) 0.05أقل إ  

كااا امب  ااوافق  يف  %  صينما83.6حال  عيا  وفا ايإ ااات الت نولوجي  الالزإ ( 

 %.87لتقنيات ااتوافاة يف الص،يم   مول عميي الص،مي( االابارة )

 لب ات التواصل االجتماعييياا القائال صاال صا  ل(  است11جيو  )

%ك 

عميي الص،مي ستييا  ب ات التواصل االجتماعي يفأ

7272.00كةريا

2626.00أحيااا

22.00ال

اوع اللب   اامتييإ  

9293.88 ويرت

3131.63في  صوك 

4343.88سناا  لات 

2929.59اامتغااا

1616.33خاىأ
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يمتييإون  ب ات التواصل % إ  أفااد الاين  72( أاو يوجي 11يتضح إ  ابيو  )

فقط  %2و% يمتييإواوا أحيااا  26صينما  كبرية الامل الص،مي صيرج  االجتماعي يف 

صنمب   يرت و ا  واألكةا استيياإأن نجي فاوع اللب   اامتييإ  يمتييإواوا  أإا ال 

 صوك المي   % إ  عين  اليراس  يمتييإون31صينما %. 43صنمب  لات  سناا  %  يييو93

%.16  % وأخاى صنمب29صنمب  ويييو االامتغااا 

   ب ات التواصل االجتماعي(  12جيو  )

 

( أن مجيئ الابارات ذات دالل  هحصائي  حي  كااا قيم  اليالل  12يتضح إ  ابيو  )

وجا ت .% 87.4% هو 64.6صني  و ااوحا األ مي  النمبي  )امب  ااوافق  (  إا 0.05أقل إ  

ا ااوم  يف ااا ب  االولي الابارة ) ماعياي  ب ات التواصل االجتماعي يف إااف  القضاي

ويييوا الابارة ) ماعياي  ب ات التواصل .% 87.4يف األصاية اايتيم ( صنمب  إوافق  

ويييوا الابارة )اطالعي .% 84.8االجتماعي يف ادصو  عيق إصادر ص،مي ( صنمب  إوافق  

 

 

 

البيااات

الوزن 
اال مي  

النمبي 

اختبار إاصئ كا 

أوافد 

صلية
حماييأوفد

ال 

أوافد

ال أوافد 

عيق 

ايطالق

اليالل 2كا

  ماعياي  ب ات التواصل االجتماعي 

يف ادصو  عيق إصادر ص،مي 
394993042484.860.4800.000

  ماعياي  ب ات التواصل االجتماعي 

يف التهكي إ  ص،  ااايوإات ااتوفاة لي 
22461210103607247.2000.000

   ماعياي  ب ات التواصل االجتماعي

يف إااف  القضايا ااوم  يف األصاية اايتيم 
5531104043787.464.0800.000

 واق   تهثا إواقمي اهات القضايا صاا

ااواوح  يف  ب ات التواصل االجتماعي
14224315632364.639.5000.000

 أقوا صتغوي  القضايا ااواوح  يف 

 ب ات التواصل االجتماعي يف عميي الص،مي
2749186039779.439.6000.000

 اطالعي عيق  ب ات التواصل االجتماعي 

ييمول عميي الص،م
4534147041783.437.0400.000
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ويييوا .% 83.04( صنمب  إوافق  يعيق  ب ات التواصل االجتماعي يمول عميي الص،م

صتغوي  القضايا ااواوح  يف  ب ات التواصل االجتماعي يف عميي الابارة )أقوا 

ويييوا الابارة ) ماعياي  ب ات التواصل االجتماعي يف التهكي .% 79.4الص،مي( صنمب  

وأخريا الابارة ) تهثا إواقمي اهات القضايا .% 72إ  ص،  ااايوإات ااتوفاة لي ( صنمب  

 . %64.6ل االجتماعي( صنمب  صااواق  ااواوح  يف  ب ات التواص

 

  المياس  الت،اياي (  13جيو  )

 

البيااات

الوزن 
اال مي  

النمبي 

اختبار إاصئ كا 

أوافد 

صلية
حماييأوفد

ال 

أوافد

ال أوافد 

عيق 

ايطالق

اليالل 2كا

 المياس  الت،اياي  يف ص،يميت 

وا ،  صالنمب  لي
344797340280.475.2000.000

 لني يف الص،يم  اوالتعا صتوجيوات اام

صال تاص  أو عيا ال تاص  يف إو وع إا
513883043787.464.7200.000

 إاافيت ليمياس  الت،اياي  يف ص،يميت 

يمول عميي الص،مي
394872441683.294.7000.000

 

  كااوا قيمو  الياللو     ( أن مجيوئ الابوارات ذات داللو  هحصوائي  حيو     13يتضح إ  ابيو  )

حيو  أن   .%87.4% هو 64.6صني  و ااوحا األ مي  النمبي  )امب  ااوافق  (  إا 0.05أقل إ  

% ييتعإوون صتوجيووات   87% ياون أن المياس  الت،اياي  يف ص،موال وا ،  صالنمب  اال. و80

وال يواون  % إن83ااماولني يف ص،موال فيما خي  ال تاص  أو عيا ال تاص  يف إو وع إا. و

 و كا يةبا ص،  الت،اياي  يف ص،موال يمول عميوال الص،مي.  أن إاافتوال ليمياس 
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الماض األو  القائل صوجود عالق  دال  هحصائيا صني الاواإل االثاة عيق القوائال صاال صوا    

 والمياس  الت،اياي .

 (  أخالقيات ااون  14جيو  )

 

 

البيااات

الوزن 
اال مي  

النمبي 

ار إاصئ كا اختب

أوافد 

صلية
حماييأوفد

ال 

أوافد

ال أوافد 

عيق 

ايطالق

اليالل 2كا

732601047194.280.1800.000التعا صهخالقيات ااون  يف عميي الص،مي

642760344989.894.8000.000االا ادقائد وااايوإات اليت أحصل عييوا كما  ي

5531100443386.664.0800.000صهاي سهقوا صالتمجيل الصو ي قبل أن اصيأ ادوار خرب ااصادر الص،مي أ

771940047394.689.1800.000محي إصادر  الص،مي  اليت أعتقي صهن التصايح صوا سيي،د صوال الضارأ

612811004509038.7800.000أحاص عيق طاح وجوات النظا اايتيم  يف ااو وع الواحي كما  ي

533872044288.472.2400.000اطيئ عيق ااواثيد األخالقي  ايعالإي  والتعا  ا ياد صوأ

131431231927955.810.8000.029ه از إواد  الص،مي  ي التعاإي صهخالقيات ااون  يصاب عي

 

ي  حي  كااا قيم  اليالل  ( أن مجيئ الابارات ذات دالل  هحصائ14يتضح إ  ابيو  )

%. وأن أغيبي  94.6% هو 55.8صني ااوافق ( إا و ااوحا األ مي  النمبي  )امب   0.05أقل إ  

% إنوال عيق 88% ياون صهاوال ييتعإون صهخالقيات ااون   صينما يويئ 94الاين   ا امبتو 

% 90قائد كما  ي  و% إنوال أاوال ينلاون اد98ااواثيد األخالقي  وييتعإون صوا  وياى 

% إنوال 86إنوال حياصون عيق طاح وجوات النظا اايتيم  يف ااو وع الواحي كما  ي  و

خيربون ااصادر الص،مي  صهاوال سيقوإون صالتمجيل الصو ي قبل صي  ادوار  صينما ياتقي 

% إنوال أاوال حيمون إصادر ال الص،مي  وال يصاحون صوال يف حا  عيموا أن ذلحت سيي،د 94

 % إنوال أن التعاإوال صهخالقيات ااون  يصاب عييوال عميوال الص،مي.55الضار  وياى  صوال
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 اصادر الص،مي ا(  15جيو  )

 

البيااات

الوز

ن 

اال م

ي  

النم

صي 

اختبار إاصئ 

كا 

أواف

ق 

صلي

ة

أو

فد

حما

يي

ال 

أواف

ق

ال 

أوافد 

عيق 

ايط

الق

2كا
اليال

ل 

 وإات جي صاوص  يف ادصو  عيق ااايأ

إ  ااصادر الص،مي 
45722161

34

7
69.4

100.3

00

0.00

0

 حاص عيق أن   ون عالقيت أ

 صادر  الص،مي  جيية
7224400

46

8
93.6

73.28

0

0.00

0

فضل التواصل إئ ااصادر الص،مي  اليت أ

  اصوين صوال 

عالق  جيية حتق وهن مل     ذات عالق  وثيق  

صااو وع

352720135
37

4
74.8

27.40

0

0.00

0

جي صاوص  يف التواصل إئ ااصادر الص،مي  أ

 اليت 

يمل اها ات سيبي   و الص،يم  أو  و أحي 

الااإيني صوا

48251674
40

6
81.2

62.50

0

0.00

0

 

( أن مجيئ الابارات ذات دالل  هحصائي  حي  كااا قيم  اليالل  15يتضح إ  ابيو  )

مما يةبا %  93.6% هو 69.4صني ااوافق ( إا حا األ مي  النمبي  )امب  و ااو 0.05أقل إ  

ص،  الماض الةااي القائل صوجود عالق  دال  هحصائيا صني الاواإل االثاة عيق القائال 

صاال صا  وإصادر ااايوإات الص،مي   ككلحت يةبا ص،  الماض الةال  القائل صوجود 

لثاة عيق القائال صاال صا  واق  ااايوإات  حي  أن عالق  دال  هحصائيا صني الاواإل اا

 % إ  عين  اليراس  جييون صاوص  يف ادصو  عيق ااايوإات.69.4
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(  الاواإل االقتصادي  16جيو  )

 

البيااات

الوزن 
اال مي  

النمبي 

اختبار إاصئ كا 

أوافد 

صلية
حماييأوفد

ال 

أوافد

ال أوافد 

عيق 

ايطالق

ل اليال2كا

461927534008062.0000.000 تااض إواد  الص،مي  ليتقيي   باا لعيادة إماح  ايعالن

3215409436272.447.3000.000 قوا ص،يميت صتوجيوي صايا ال تاص  صل ل سييب يف صاض اااينني

121042261028857.639.2000.000يتال  وجيوي ل تاص  إواد ياياي  ختيا اااينني

262623141134268.49.9000.042سياس  ص،يميت  و اااينني ال  لثا سيًبا عيق عميي الص،مي

 

( أن مجيئ الابارات ذات دالل  هحصائي  حي  كااا قيم  اليالل  16يتضح إ  ابيو  )

 %.80% هو 57.4صني ااوافق ( إا و ااوحا األ مي  النمبي  )امب   0.05أقل إ  

 

 (  المياس  ايعالإي  17جيو  )

 

البيااات

الوزن 
اال مي  

النمبي 

اختبار إاصئ كا 

أوافد 

صلية
حماييأوفد

ال 

أوافد

ال أوافد 

عيق 

ايطالق

اليالل 2كا

 لمياس  ايعالإي  للعالا الماود  ا

وا ،  صالنمب  لي
36252013637274.426.3000.000

 ئي يف الامل يوجوواين يف عميي الص،مي  ا عتقي صهن رؤساأ

يتناسب إئ المياس  ايعالإي  للعالا الماود 
4142131341783.481.2000.000

333722803957920.2400.000طيئ عيق األاظم  ايعالإي  يف ايعالا الماود  والتعا صواأ

 

ل  هحصائي  حي  كااا قيم  اليالل  ( أن مجيئ الابارات ذات دال17يتضح إ  ابيو  )

%. حي  ياى 83.4% هو 74.4صني ااوافق ( إا و ااوحا األ مي  النمبي  )امب   0.05أقل إ  

% 83% إ  أفااد الاين  أن المياس  ايعالإي  للعالا الماود  وا ،  صالنمب  اال  و75

يتناسب إئ المياس   ياتقيون صهن رؤسائوال يف الامل يوجوواوال يف عميوال الص،مي  ا

% إنوال عيق األاظم  ايعالإي  يف ايعالا 97ايعالإي  للعالا الماود   صينما يويئ 

 الماود .



 

 263 

 الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  الماودي 
 

التيريب ( 18جيو  )

%ك 

 ل حصيا عيق دورة  يريبي  يف عميحت الص،مي

3939.00كةريا

4343.00أحيااا

1818.00ال

اوع اليورة اليت حصيا عييوا  إا

2935.37اسب ا لياد

7895.12الامل الص،مي

1113.41لغات

دورات  يريبي  صمبب قمل حصل عي

1583.33لي،صو  عيق دورات  يريبي  جي الوقا ال ايفأال 

1372.22اليورات ااقيإ  ال ختيا جما  عميي

18100.00اامارس  الص،مي   غنيين ع  اليورات التيريبي 

15.56خاىأ

% إ  أفااد الاين  كةريا إا حيصيون عيق دورات 39( أاو يوجي 18يتضح إ  ابيو  )

 .أ  دورات  يريبي  قعي امل حيصيو% إنوال 18 % حيصيون عييوا أحيااا. صينما43  يريبي . و

 حصيوا عيق %95و .لي اداسب ا  يفدورات % إ  أفااد الاين  حصيوا عيق 35وكان 

دورات  قوكان المبب ورا  عيا ادصو  عي.يف اليغات % 13ويف الامل الص،مي.  دورات

عني أولاحت الكي  مل حيصيوا عيق أ  دروات  يريبي  أن اامارس  ااوني   غنيوال ع   يريبي  

لي،صو  عيق دورات عيا وجود وقا كايف  % . ثال100اليورات التيريبي  وذلحت صنمب  

% . ثال أسباا أخاى صنمب  72الامل صنمب   ا جم ال ختيا اليورات ااتقيإ % . ثال 83صنمب  

5. % 
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إقرتحا وال اواكب  ااواقئ و القائال صاال صا   ااوقات اليت  واجوا(  19جيو  )

 االل رتواي  واللب ات االجتماعي 

 

 
%ك

 واجوحت صاأيحت إا أصاز اااوقات اليت 

7373.00 صا  لي،ي إنوا.اقتصادي   جيب يمني األو اع االقتصادي  ليقائمني صاالإاوقات 

22.00  نولوجي   جيب  وويا  قنيات الامل الص،مي لي،ي إنوا.إاوقات 

2323.00إوني   جيب  يريب الااإيني يف الص،  ويمني البيا  يف الص،  لي،ي إنوا.إاوقات 

77.00خاىأ

ل االجتماعي إا إقرتحا حت اواكب  إا يواح يف ااواقئ االل رتواي  و ب ات التواص

5454.00حماكا وا يف ااضاإني ااواوح  صوا وإاابتوا صل ل يتناسب إئ طبيا  الامل الص،مي

4646.00 قييال إضاإني قتيم  وجييية عما يواح صوا

 

اليت يواجووا الاواإيون يف الصو،  حمول اليراسو      اااوقات  أصاز( أن 19يتضح إ  ابيو  )

% وياتقيون صه مي  يمني األو اع االقتصادي  ليقائمني 73صنمب    ي اااوقات االقتصادي 

% وياتقويون صه ميو  التويريب لياواإيني     23صنموب    ااوني اااوقات يييوا  صاال صا  لي،ي إنوا 

  الت نولوجيوو%. وأخووريا اااوقووات  7إاوقووات أخوواى صنمووب   يييوووا  يف الصوو،  لي،ووي إنوووا  

 راس  صه مي   وويا  قنيات الامل الص،مي لي،ي إنوا.% وياى أفااد الاين  حمل الي2صنمب  

إقرتحات إمادات الاين  اواكب  إوا يوواح يف ااواقوئ االل رتوايو  و وب ات      وفيما خي  

ة ااواقوووئ حماكوووا عيوووق الصووو،  الورقيووو    أن% يووواون 54 التواصووول االجتمووواعي  وجوووي أن  

إاابتوا صلو ل يتناسوب   يف ااضاإني ااواوح  صوا و االل رتواي  واللب ات االجتماعي 

 قوييال إضواإني قتيمو  وجييوية      % إنوال أاو جيوب 46صينما ياى  الص،مي إئ طبيا  الامل 

 صوا.عما يواح 
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جايية ع اف واايين  وفقا القائمني صاال صا  يف دراس  الماوق صني  -(  20جيو  )

 اليت  واجووال يف عميوال الص،مي ليماوقات

اااوقات
الص،يم  

امموع 
ختبار إاصئ كا  ا

اليالل 2كااايين ع اف

إاوقات اقتصادي 
ك

إاوقات   نولوجي 
ك

إاوقات إوني 
ك

 

الماض الااصئ القائل صوجود اختالس يف اااوقات اليت  عيا ص، ( 20يتضح إ  ابيو  )

عيا وجود فاوق يواجووا القائمون صاال صا  صاختالس الص،  اليت ياميون صوا. حي  وجي 

حي  كااا قيال  .ع اف واايين  القائمني صاال صا  يف ص،يميت حصائي  صني هذات دالل  

  ( وككلحت يف اااوقات الت نولوجي0.05كرب إ  أ) 0.877اليالل  يف اااوقات االقتصادي  

( و كا ياين أن 0.05كرب إ  أ) 0.750اااوقات ااوني  يف يضا أ( و0.05كرب إ  أ) 0.06

يف عميوال  ام  اااوقاتيواجوون ع اف واايين  القائمون صاال صا  يف كل إ  ص،يميت 

 الص،مي.
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اال صا ثالةا  الاواإل غري ااوني  االثاة عيق القائال ص

قيال امتمئ(  21جيو  )

 

البيااات

الوزن 
اال مي  

النمبي 

اختبار إاصئ كا 

أوافد 

صلية
حماييأوفد

ال 

أوافد

ال أوافد 

عيق 

ايطالق

اليالل 2كا

قيا إواد ص،مي  أرا ا أ

إالئم  لقيال امتمئ
603820045891.651.4400.000

االلتعاا صقيال امتمئ 

عيق عميي يلثا 

ادالص،مي سيب

151318332126853.612.4000.015

( أن مجيئ الابارات ذات دالل  هحصائي  حي  كااا قيم  اليالل  21يتضح إ  ابيو  )

%. حي  ياى 91.6% هو 53.6صني ااوافق ( إا و ااوحا األ مي  النمبي  )امب   0.05أقل إ  

% 53اد ص،مي  إالئم  لقيال امتمئ  صينما ياى % إ  أفااد الاين  صهاوال يقيإون إو91

إنوال أن التعاإوال صقيال امتمئ يلثا صل ل سييب عيق عميوال الص،مي

 



 

 267 

 الاواإل االثاة عيق القائال صاال صا  يف الص،  الماودي 
 

 املبحث الثاني: مناقشة النتائج 
 :النتائج مناقشة

  وصيا اليراس  هو إا ييي 

لي يف % يمتييإون  قنيات اداسب ا 89أن إاظال أفااد الاين  والبالغ امبتوال  

% يمتييإواو أحيااا وفيما خي  أوجو 11كةريا( صينما الص،مي ) والعمي

ت،ايا ااواد لاألكةا استيياإا  و أن لي فنجي استيياا  قنيات اداسب ا 

 %.57صنمب  الص،مي  ااصورة  ويايا ااواد %89 صنمب الص،مي  

 والمييمتييإون ااوا   الككي  يف ع %80أن إاظال أفااد الاين  والبالغ امبتوال  

% فقط ال 2ويمتييإواو أحيااا  %18امبتو إا كةريا( صينما الص،مي )

 واليمتييإواو وفيما خي  أوجو استيياا  كت ااوا   الككي  يف عمي

ويييو  %78صنمب  ت،ايا ااواد الص،مي  لاألكةا استيياإا  و أن فنجي  ميالص،

 صنمب  ي/ااائيثال التمجيل الصو  %71 صنمب الص،مي  ااصورة  ويايا ااواد

60.% 

يمتييإون أجوعة  مجيل الصوت/الميييو يف الامل  % إ  عين  اليراس 38أن  

صينما  يمتييإواو ال  %23و يمتييإواو أحيااا % إنوال39صيرج  كبرية صينما 

جاا  ااقاصالت إئ ااصادر هيمتييإون   نولوجيا اال صا  يف % 67 ي أن 

يمتييإواوا  ال % 12وأحيااا متييإواوا % ي21صينما  كبرية الص،مي  صيرج  

يمتييإون ااا  /ابوا   %86يوجي  وخي  الوسائل اامتييإ   ي أا وفيما

ااوا    عيق %  وبيقات59يمتييا الربيي ايل رتواي صينما  % يمتييإون63و

.الككي 

يمتييإون  ب ات التواصل االجتماعي يف الامل % إ  أفااد الاين  72 أن 

يمتييإواوافقط ال  %2وإا  هو حي % 26صينما  كبرية رج  الص،مي صي

( واليت أو ،ا أن إا 2012الصمي . )و لاصوا اتائج اليراس   نا إئ دراس  

25% إ  أفااد عين  اليراس  يمتييإون  ب ات التواصل االجتماعي.98امبتو 
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 يييو % 93صنمب   يرت و  و األكةا استييااأن نجي فاوع اللب   اامتييإ  أإا  

 صوك المي   % إ  عين  اليراس  يمتييإون31صينما . 43صنمب % لات  سناا 

%.29صنمب  ويييو االامتغااا 

( حي  وجي أن اللب   2012وختال   كت النتيج  إا  وصل لو )الصمي . 

% ثال  ويرت 87االجتماعي  في  صوك  ي األكةا استيياإا صني أفااد الاين  صنمب  

 26%.58صنمب  

( حي  وجي أن اليو يوا  و 2013ال   كت النتيج  إا  وصل لو )الياغا. كما خت

اللب   االجتماعي  األكةا استيياإا إ  قبل القائال صاال صا  يف االسمات 

ايعالإي  الماودي   يييو المي  صوك  يييو اانتييات  وأخريا اللب   

27االجتماعي   ويرت.

االجتماعي  ماعي ال يف ادصو   % ياون أن  ب ات التواصل84أن إا امبتو  

% إنوال إ   ب ات التواصل االجتماعي 87عيق إصادر ص،مي   صينما يمتميي 

% إنوال 64يف إااف  القضايا اااإ  عيق قتي  األصاية  صينما  تهثا إواق  

% 83اهات القضايا صااواق  ااواوح  يف  ب ات التواصل االجتماعي  وياى 

 ات التواصل االجتماعي يمول عميوال الص،مي. إنوال أن اطالعوال عيق  ب

% إ  50( حي  وجي أن 2012و لاصوا اتائج اليراس   نا إئ دراس  )الصمي .

عين  اليراس  يمتييإون إواقئ التواصل االجتماعي اااف  األخبار واألحياا 

28ابييية.

ني % إ  عين  اليراس  يقرتحون حماكاة ااواقئ االل رتواي  يف ااضاإ54أن  

وطاحوا صل ل يتناسب إئ طبيا  الامل الص،مي وذلحت اواكب  إا يواح صوا  

% إنوال  قييال إضاإني قتيم  وجييية عما يواح صوا.46صينما يقرتح 

% إ  عين  اليراس  ياون صهن التقنيات ااتوافاة يف ص،موال  مول عميوال 87أن  

حال  عيا  وفا % صاوص  يف ه از عميوال الص،مي يف 83الص،مي  صينما جيي 

ايإ ااات الت نولوجي  الالزإ .
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% إ  عين  اليراس  ياون صهن المياس  الت،اياي  يف ص،موال وا ،  80أن  

% إنوال ييتعإون صتوجيوات ااماولني يف الص،يم  فيما 87صالنمب  اال  وأن 

يتناولواو صال تاص  يف عميوال الص،مي.

% 2حيصيون عييوا أحيااا و% 46ا حوافع صينم عيق% إ  الاين  ال حيصيون 52أن  

%  28 صنمب حوافع إالي   فويادوافع  كتأإا اوع  كةريا  حيصيون عييوا 

 %.7%  و وادات  قييا صنمب  34 وإانوي  صنمب 

% إ  أفااد الاين  جييون صاوص  يف ادصو  عيق ااايوإات إ  ااصادر 69أن  

واصل إئ ااصادر الص،مي  % إنوال أاوال جييون صاوص  يف الت81الص،مي   وصني 

اليت يمل اها ات سيبي   و ص،موال أو  و أحي الااإيني صوا  صينما يمضل 

% إنوال التواصل إئ ااصادر اليت  اصووال صوال عالق  جيية حتق وهن مل ي واوا 74

ذو عالق  وثيق   اد وال الص،مي.

س زيادة % إنوال ياون أن إواد ال الص،مي   تااض ليتقيي   باا لظاو80أن  

% إنوال يتال  وجيووال ل تاص  إواد ياياي  ختيا اااينني. 57إماح  ايعالن  وأن 

% إنوال صهن ص،يمتوال  وجووال لايا كتاص  إا يمئ ليماينني.72صينما ياى 

( حي  وجيت أن إ  أ ال 2009و لاصوا اتائج اليراس   نا إئ دراس  )إايلي. 

نني  و  نبيو الص،يم  انموصيوا صه مي  الاواإل اليت ييد عالق  الص،ميني صاااي

 29إااعاة اااينني عني هعياد ااواد الص،مي .

( حي  أفوات اتائج اليراس  أن إ  2010كما  لاصوا إئ دراس  )ابميا . 

اال اات الميبي  ليممارس  ااوني  إوالب  رؤسا  الت،ايا إ  الص،ميني صتقييال 

30ليص،يم . إواد ياياي  ختيا األ ياس التمويقي 

% إ  عين  اليراس  ياتقيون صهن رؤسائوال يف الامل يوجوواوال يف عميوال 83أن  

الص،مي  ا يتناسب إئ المياس  ايعالإي  للعالا الماود .

% إنوال مل حيصيوا 18% إ  الاين  قي حصيوا عيق دورات  يريبي  . صينما 39أن  

ااا عيق دورات  يريبي . % إنوال حيصيون أحي43عيق أ  دروات  يريبي  . صينما 
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وكااا امب  اليورات يف جما  الامل الص،مي يف إقيإ  اليورات التيريبي  اليت 

%. ثال اليغات 35%.  ييوا دورات اداسب ا لي صنمب  95حصل عييوا الاين  صنمب  

% . صينما صار الكي  مل حيصيوا عيق دورات  يريبي  إنوال سبب عيا 13صنمب  

يريبي  صهن اامارس  الص،مي   غنيوال ع  اليورات صنمب  حصواال عيق دورات  

%. ثال اليورات 83%. ثال صهاوال ال جييون الوقا ال ايف لييورات صنمب  100

%.72التيريبي  ااقيإ  ال ختيا جما  عميوال صنمب  

( إ  حي  عيد 2011ويظوا المارق صني اتائج اليراس   نا ودراس  )ااقو ي. 

% إ  61يقوا دورات  يريبي   فمي دراس  ااقو ي وجي أن الص،ميني الكي  مل يت

صينما أفوات اتائج  كت 31الاين  مل يتيقوا دورات  يريبي  خال  عميوال الص،مي 

% فقط. 18اليراس  أن الكيال مل حيصيوا عيق دورات  يريبي  امبتوال 

 أن أصاز اااوقات اليت  واجووال يف عميوال الص،مي  ي إاوقات اقتصادي  صنمب  

% 2%. وأخريا اااوقات الت نولوجي  صنمب  23%   ييوا اااوقات ااوني  صنمب  73

فقط.

( حي  أفوات أن أصاز 2011وختال  اتائج اليراس   نا اتائج دراس  )اانيئ. 

اااوقات اليت  واجو الص،ميني يف  غويتوال لدحياا  ي المياس  الت،اياي   ثال 

32ت الص،يم . قني  الامل الص،مي  ثال اقتصاديا

% ياون صهاوال يقيإون إواد ص،مي   توائال وقيال 91أن أغيبي  الاين   ا امبتو  

% إنوال أن التعاإوال صقيال امتمئ يلثا صل ل سييب عيق 53امتمئ  صينما ياى 

عميوال الص،مي.

% ياون صهاوال ييتعإون صهخالقيات ااون   صينما يويئ 94أن أغيبي  الاين   ا امبتو  

% إنوال أاوال ينلاون 98ال عيق ااواثيد األخالقي  وييتعإون صوا  وياى % إنو88

% إنوال حياصون عيق طاح وجوات النظا اايتيم  يف 90ادقائد كما  ي  و

% إنوال خيربون ااصادر الص،مي  صهاوال سيقوإون 86ااو وع الواحي كما  ي  و

ال حيمون إصادر ال % إنوال أاو94صالتمجيل الصو ي قبل صي  ادوار  صينما ياتقي 

% 55الص،مي  وال يصاحون صوال يف حا  عيموا أن ذلحت سيي،د صوال الضار  وياى 

 إنوال أن التعاإوال صهخالقيات ااون  يصاب عييوال عميوال الص،مي.
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 التوصيات:
 وصيا  كت اليراس  هو جمموع  إ  النتائج ااوم  حو  الاواإل االثاة القائال 

 وعيق  و  ذلحت  وصيا الباحة  ليتوصيات التالي  صاال صا  يف الص،  الماودي . 

الامل عيق  يريب ال وادر الص،مي  يف الص،  . و وويا إوارا وال  -1

وقيرا وال الص،مي 

يميع الااإيني يف الص،  صادوافع . ااالي  والتلجياي  وااانوي . مما  -2

يما ال يف زيادة ر ا ال الوفيمي ع  عميوال الص،مي.

ن أصاز اااوقات اليت يواجووا القائمون صاال صا   ي كلما اتائج اليراس  أ -3

إاوقات اقتصادي . لكا  لكي  كت اليراس  عيق يمني األو اع االقتصادي  

ليااإيني يف الص، . ويمني األجور اليت يتقا ا ا الااإيني صالص،  اا اا 

إ   هثري عيق درج  ر ا ال الوفيمي.

واي  واللب ات االجتماعي  والامل اال تماا  ا يواح يف ااواقئ االل رت -4

عيق إواكب  التوور يف أدوا وا وإضاإينوا وو ئ خوط مت   اهاري  

إ  إااب  إا يواح صوا إ  إضاإني إئ التممحت صااو وعي  .
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 :ملقدمةا

ن صااور لااوو أيفااور لوسااائل االعااالر مور يف ااك يف الااريل الصااورة الكونياا  و ااك  و ااا يفاا  

خمتلفاا  ت ا ااد يف مائااتة خااانااا اللنصااي  ولرننااا اقتن نااا ت ااا تماا     ااتة ال ي ااا يفاان    

وسائل االعالر، ويف يف ظك األليان اتا ا منلك لصيل    رية يفن امل لويفات واألفرار الا   

يرتا  علي ا رسك صور ذوني  لدوو ت يم ق لنا زيارا ا ورمبا ت يتوقا  أ  ت اا أو يفرات    

أن خل  وكه الصور إعاليفيني على مرج  عالي  يفن اخلاة وامل نيا  ويفسسماات تاكله ج اوما      

   رية يف س يل اروين ا. 

تتزت أومي  صناع  ويف ظل الاتك ال القات الدولي ، وحتوو ال ات إىل قتي  صغرية 

يفن يصن ون اخلا الصورة الكوني ، ال  ا ور على استطالع صورة مول  يفا يف يفنظور 

، وأص حه صناع  مول  أختى ، ووسائل حتمني وكه الصورةويلرلون التأي ال ار يف 

 الصورة الكوني  عمال  يفنظما  اتواله يفسسمات وي ور على مراسات وأحباث.

 لدى الصحفينيوام ى وكه الدراس  إىل الت تف على صورة اململر  ال تتي  الم ومي  

ث ل اقتصامي إذ ا د ثالث مول  على يفمتوى ال ات ،  ظتا  ملا مت له الياتان يفن   ينيالياتا

يفن ليث يفرا ت ا االقتصامي  )ال نصلي  الياتا ي (، وملا يتتط ا تاململر  يفن عالقات 

سياسي  واقتصامي  وث افي  وملا للصحاف  الياتا ي  يفن يفرا   عاملي  ، وا تلار واسد، لنتى 

الم ومي  للجم ور الياتا ي، ويفا اململر  ال تتي  وصحف ك  فيونالصح وسالء  ي  قدر

 ط ي   الصورة الكوني  ال  ارو ه لدى ذلك اجلم ور عن اململر .

 
أهمية الدراسة: 

"صورة وضاوع يفسات ا  اناوله وكه الدراس  رائدة يف يفوضوع ا إذ ت ارن وناك مراسات 

يفد   تة  – على لد علك ال ال   -اململر  ال تتي  الم ومي  لدى الصحفيني الياتا يني "

األحباث ال  مرسه يفوضوع الصورة الكوني  لدى ش وب خمتلف .
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 نيالياتا ي لدى الصحفينيصورة اململر  ال تتي  الم ومي  

واتلنص أومي  الدراس  يف الت تف على اجلوا   األاي :

يف أوك  صورة اململر  ال تتي  الم ومي  يفن خالو عين  يفن الصحفيني الياتا يني .1

.صحيفتني على يفمتوى الياتان

يد ال  هلا عالق  تاململر .للمواض نيالياتا ي ينيط ي   طتح الصحف .2

الصحفيون يفاي ديفه الصورة الكوني  ال  اتلرل لدى الل   الياتا ي يفن خالو  .3

املنتلف  املتصل  تاململر  ال تتي  الم ومي   ظتا   يف صحف ك لوو ال ضايا الياتا يون

ألومي  الصورة الكوني  ال  ارو  ا الدوو عن ت ض ا ال  ض .

الصحفيون األجا   الكين يتغ ون يف الت تف على اململر   ال   ات ال  يواج  ا .4

.ال تتي  الم ومي  عن قتب تاعت ار الصحفيني الياتا يني منوذجا 

 
مشكلة الدراسة:

الكين ينتمون  لدى الصحفيني الياتا ينيام ى وكه الدراس  إىل الت تف على صورة اململر  

يفن ليث  عامليا  الث ال حتتل املت ز والدة يفن أوك تالم ال ات ووي الياتان ال  إىل

إىل الصحفيون وسالء  ينظت ي  واتتط ا تاململر  عالقات وثي   واالقتصامي    را امل

 . كملر  ال تتي  الم ومي  ويفا وي الصورة الكوني  ال  ارو ه لدي امل

 أوىل الدراسات ال  اتناوو صورة اململر  - ما س  ه االشارة  - وا د وكه الدراس 

تالتغك يفن  –على لد علك ال ال    – ينياتاالي الصحفينيعين  يفن  لدىال تتي  الم ومي  

ال  ل االقتصامي للياتان ، وعالقت ا ال وي  تاململر  ال تتي  الم ومي  .

لدى ا دف الدراس  إىل استجالء صورة اململر  ال تتي  الم ومي  : أهداف الدراسة

يفن خالو:  ينيالياتا  الصحفيني

اململر  ال تتي  الم ومي  يف صورة الجياتي  ال  ظ تت ت ا اجلوا   االت تف على  .1

الصحاف  الياتا ي .

اململر  ال تتي  الم ومي  يف صورة المل ي  ال  ظ تت ت ا اجلوا   الت تف على  .2

الصحاف  الياتا ي .
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 تساؤالت الدراسة :
ياتا يني : وي جمموع  األسئل  ال  طتله على عدم يفن الصحفيني ال

 . يفا أ  ت ال ضايا ال  ات ز علي ا الصحاف  الياتا ي  يف لدي  ا عن اململر ؟1

 . ول يفمال  يفايرت  عن اململر  ال تتي  الم ومي  يتناس  يفد موروا ويفرا ت ا ؟2

. تناًء على يفتات تك لإلعالر الياتا ي تصف  عايف  والصحاف  تصف  خاص  ، يفا وو التصور 3

 م ومي  يف الياتان؟ال تتي  ال مملر ال ار لل

. ول  ان أللداث احلامي علت يفن س تما مور يف الت تف على اململر  ال تتي  4

 الم ومي ؟

اململر  يف واألخ ار ال  ا د . يفا يفدى يفوضوعي  الصح  الياتا ي  يف اناوهلا لأللداث 5

 الم ومي  ؟ ال تتي  

 ن اململر  ال تتي  الم ومي  ؟يف لويفااه عالياتا ي . يفن أين يمت ي الصحفي 6

. يفا امل ايري ال  ي ور علي ا   لرك لألخ ار يفن و االت األ  اء ال املي  و ي  اتح  ون 7

 يفن يفصداقي  اخلا ؟

 . ول س ق لرك زيارة اململر  ال تتي  الم ومي  ؟8

 الم ومي  تالياتان ؟اململر  ال تتي  . يفا وعي  ال الق  ال  اتتط 9

سابقة:الدراسات ال
 مراسات مولي  يف الصورة الكوني  : . أ

ر( ت نوان : )صورة ال تب لدى األاتاك ( اناوله وكه 1996مراس  إتتاويك الداقوقي ) .1

الدراس  صورة ال تب لدى التأي ال ار الرت ي خالو فرتة حمدمة ال ات دى ثالث  أش ت 

ت ي  ، يفد أماة حتليل املضمون ملوام علت صح  ااستطالع التأي ويف تمدة على 

التطتق أليا ا  إىل املوام االعاليفي  ال  ا تض ا وسائل االعالر األختى وأوك  تائج 

. 2.اخليا   والط ن يف اخلل 1الدراس  :أ. تائج سل ي  وص  ال تب تصفات سيئ  يف ل: 

. االرواب ويفا يتصل ته 3التنل  ويفا يت  ه يفن قضايا التحايل والركب واجلنس . 

، ووي صورة الفلمطنيني الكين ي اويفون االلتالو ، ولوسائل   ال تل واالغتصاب
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 نيالياتا ي لدى الصحفينيصورة اململر  ال تتي  الم ومي  

صاق وكه الصفات ترل احلت ات االساليفي  املناضل  لنيل إلاالعالر الغتتي اأثري يف 

جياتي  إ.وت ختل صورة ال تب يفن جوا   1جياتي  : إل وق ا امللتوع . ب. تائج 

. طتأ حتمن على وكه 2ليه وسلك تإعت اروك األيف  ال  ينتمي إلي ا التسوو صلى اهلل ع

الصورة الميئ  تم   ا تلار الوعي وظ ت ذلك يفن خالو استطالع للتأي أجتاه 

ممن استطلد آراءوك غريوا رأي ك عن ال تب وأتدوا  77،5ال الث ليث وجد أن 

.ا  رس التغري على خارط  اوزيد الصح  الرت ي  ، 3ا اطفا  يف  ك ويفد قضاياوك 

اتاج ه صحيف  )لتيه( امل توف  ت دائ ا لل تب واأييدوا املطلق ف لى س يل امل او 

للص يو ي  عن املتا   األوىل يف ال ما ينيات إىل املتا   اخلايفم  ، وارافد اوزيد صحيف  

1.)زيفان( تم   يفوضوعيت ا يفن مخمني أل   من  إىل  ص  يفليون

ال تب ( اناوله وكه  ر( ت نوان : )صورة األاتاك لدى2001مراس  إتتاويك الداقوقي ) .2

الدراس  صورة األاتاك لدى ال تب يف اجملاالت المياسي  وال  افي  واالقتصامي  

واالعاليفي  وا دف الدراس  إىل استجالء الصورة احل ي ي  لألاتاك لدى ال تب وقار 

تاستطالع رأي يفائ  شنص يفن النن   ال تتي  ال  عامت يفن ات يا واستندر 

اس  أماة حتليل املضمون ل الث علتة يفط وع  عتتي  خالو سن . ال الث يف وكه الدر

.النن   يف امللتق ال تتي لدي ا صورة سل ي  عن األاتاك 1وأوك  تائج الدراس  : 

. احلرار وال مرتيون وك أ  ت يفن حيمل صورة 2ت رس خن   املغتب ال تتي . 

م  ا تني ثالث قنوات سل ي  لألاتاك مون سائت فئات الل  . واتميز وكه الدراس  جب

2ااصالي  وي : الصح  واملناوج الدراسي  والل اءات اللنصي  .

:على وجه اخلصوص اململر صورة مراسات عن  . ب

ر ) صورة اململر  ال تتي  الم ومي  1996مراس  أمحد سي  الدين ات متا ي ، 

يف  يف أذوان الرنديني:مراس  يفيدا ي  يف الصورة الكوني  وإس ار وسائل االعالر

اروين ا( اناوله الدراس  صورة اململر  ال تتي  الم ومي  يف أذوان الرنديني 

يفن خالو آراء عين  يفن ك مل تف  يف لويفاا ك وا ط اعاا ك ويفصامر الك امل لويفات 

واال ط اعات، وا دف وكه الدراس  إىل اوضيح  يفي  اروُّن الصورة الكوني  
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ن ا واستندر ال الث في ا أماة املمح لدى اال مان ومور وسائل االعالر يف اروي

امليدا ي )االست ا  (  على عين  يفن طل   إلدى جايف ات يفو رتياو الرندي  خالو 

.  ت اتمق الصورة الكوني  لدى ال ين  يف 1ر( وأوك  تائج الدراس  : 1996صي  )

مجلت ا متايفا يفد الصورة المل ي  ال  عتضت ا وسائل االعالر الغتتي  إذ  ا ه 

. 2قل لدة وأ  ت يفتو   يفن الصورة اجلايفدة ال  ا تض ا وسائل االعالر .  أ

أظ تت الدراس  يفن خالو ال ين  أن يفا ين له االعالر عن ال تب واململمني سليب 

ولرن أفتام ال ين  أوضحوا أن  ظتا ك ليمه يفطات   ملا ين له االعالر فيما يت لق 

3تالم ومي .

)صورة اململر  ال تتي  الم ومي  يف الصحاف  ر 2004مراس  يفطلق املطريي ، 

االستائيلي ( اتناوو الدراس  صورة اململر  ال تتي  الم ومي  يف عين  يفن الصح  

االستائيلي  يفن خالو ات د الصورة االمرا ي  هلا يف اخلطاب االعاليفي االستائيلي، 

االستائيلي  يفن . يفاليفح صورة اململر  يف الصحاف  1ا دف الدراس  إىل الت تف على: 

خالو : الرل  عن اجلوا   امللرل  للصورة سواء  ا ه جوا   سياسي  أو 

.الرل  عن املصامر ال  اعتمدت علي ا صح  2اقتصامي  أو ث افي  أو اجتماعي . 

عين  الدراس  يف الريل ا جلوا   الصورة املنتلف .  واستنديفه الدراس  أماة حتليل 

على ثالث صح  إستائيلي  وي: "يف اري " و "يدعوت  املضمون ومراس  احلال  وذلك

ر( وأوك  تائج 30/1/2003ر إىل 1/1/2002ألت وت " و "وااوسوفيه" خالو الفرتة يفن )

. قدر اخلطاب االستائيلي املتأة 2. أن صورة اململر   ا ه سل ي  1الدراس  : 

 4الم ومي  يف صورة ضحي .

ت نوان: )اجتاوات امل االت الصحفي  ت د ر 2004مراس  محزة تيه املاو وخالد س يل  

س تما يف الصحاف  الم ومي  صحيف  اللتق األوسط منوذجا ( واناوله  11ألداث 

الدراس  صورة اململر  ال تتي  الم ومي  يف صحيف  اللتق األوسط ت د ألداث 

احلامي علت يفن س تما ، وودفه الدراس  إىل يف تف  اجتاوات آراء  تاب امل االت 

ر واستنديفه 2001س تما  11صحفي  يف صفحات التأي يف فرتة يفا ت د ألداث ال
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 نيالياتا ي لدى الصحفينيصورة اململر  ال تتي  الم ومي  

الدراس  أماة حتليل املضمون على مجيد امل االت الصحفي  املنلورة يف صفحات التأي 

ر وأوك  تائج 2003س تما  10ر ولتى 2001س تما  11يف الصحيف  خالو الفرتة يفن 

. غال ي  امل االت 2 االت ال  مت حتليل ا . ا اين املن ج الفرتي يف امل1الدراس : 

5اختكت يفوقفا  اجياتيا  جتاه اململر  وش   ا.

ر )صورة اململر  ال تتي  الم ومي  لدى املصتيني  : 2004مراس  يفتعي يفد ور  

مراس  يفيدا ي  يف أت ام الصورة واجتاواا ا (  واتناوو الدراس  أت ام واجتاوات الصورة 

 عن اململر  ال تتي  الم ومي  ، خاص  أن وناك عالق  وثي   الكوني  لدى املصتيني

تني ال لديني . وا دف الدراس  إىل يف تف  خصائص ومسات الصورة ال ايف  للم ومي  

لدى املصتيني ويفا وي املصامر ال  اماوك يف اروين وكه الصورة . واستنديفه 

يفن املصتيني تلغه  الدراس  يفن ج املمح وأماة )االست ا   ( وذلك يفن خالو عين 

. 1أرت مائه وثالثني يففتمة ،مون حتديد أس اب اختيار وكا ال دم وأوك  تائج الدراس : 

.زيارة املصتيني امل اشتة 2صورة اململر  تلرل عار إجياتي  لدى املصتيني . 

. ات وأ اململر  يفرا   3للمملر  ات ه ا ط اعات وصورة جيدة يف أذوا  ك عن ا . 

6  املصتيني أل  ا يف د التسال  االساليفي .عالي  لدى أغل

ر ، )صورة اململر  ال تتي  الم ومي  يف اخلطاب 2004مراس  ع د اهلل اخلطي  ،  

االعاليفي الفت مي : الصحاف  منوذجا  ( واتناوو الدراس  صورة اململر  يف الصحاف  

خيص اململر  الفت مي  ال سيما وأن االعالر الفت مي أتدى اوتمايفا    ريا  ترل يفا 

ويفسسماا ا يفن أخ ار وقضايا ت د ألداث احلامي علت يفن س تما ، وا دف وكه 

الدراس  إىل يف تف  أس اب وموافد وكا االوتمار . واستنديفه أماة حتليل املضمون 

للنطاب الكي يت ناه ت ض الرتاب الفت ميني امل توفني يف مخس صح  فت مي  

لويفو د مي لويفااك" و "اال ماس" و "لوتوه" .خالو ووي : " لويفو د" و "لو في ارو" و "

. تث صورة 1. وأوك  تائج الدراس :  2004ينايت  30إىل  2001س تما   11الفرتة يفن 

. االعتمام على الت ويل للتنوي  يفن االسالر واململمني 2سيئ  عن اململر  وش   ا. 

7ويفن اململر  ال تتي  الم ومي  .
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يف وسائل االعالر الصيني (  الم ومي  ال تتي  ملر )امل ر2004 يفا ملني مراس  

وسائل االعالر الصيني .  يف وا دف الدراس  إىل يف تف  الصورة احل ي ي  للمملر 

 ال تتي  اململر  عن الصيين االعالر وقار ال الث يف وكه الدراس  تتحليل ا اريت يف

 طتي   وقاما ا  ومي الم احلرويف  مت ل .1 الدراس :  تائج وأوك وش   ا الم ومي 

صورة اململر  ال تتي  الم ومي  يف االعالر  و ضوجا  متلويفاسيا  ووكا جزء يفن يف تدل 

. اظ تاململر  يفتارا  يف االعالر الصيين   نصت أساسي يف عملي  المالر 2الصيين.

. أيفا ا اريت االعالر الصيين عن ال القات الم ومي  األيفتيري  3يف اللتق األوسط 

  علي ا الطاتد المليب عن الم ومي  وذلك ل يار االعالر الصيين ترتمج    ري ف د غل

8يفن ال صص ال  ورمت يف االعالر الغتتي.

ر ت نوان ) صورة اململر  ال تتي  الم ومي  لدى اجملتمد 2004مراس  الو وي سون  

وري الروري ( وا دف الدراس  إىل يف تف  الصورة احل ي ي  للمملر  يف اجملتمد الر

. واستنديفه الدراس  أمااني :األوىل وي االست ا   على عين  يفن الطالب الروريني 

وال ا ي  حتليل املضمون على عين  يفن الصح  الروري  صحيف  "الوسون" منوذجا  

. وجوم 1ر وأوك  تائج الدراس :2004يفارس  31ولتى  2003أتتيل  1خالو الفرتة يفن 

. اأثت قطاعات وفئات 2ي   اجملتمد الم ومي   ص يف تيف   ري لدى الروريني حب 

يفن اجملتمد الروري تال يا ات ال  ان ل ا وسائل االعالر املنتلف  تلرل يف اشت أو 

9غري يف اشت واتضمن يف لويفات وصورا  غري ل ي ي  أو يفلوو  عن اململر .

 
اإلجراءات املنهجية للدراسة:

امل اتل  العتماموا على أماة  نوعي ال اندرج وكه الدراس  حته الدراسات وع الدراس  : 

: ت دم يفن الصحفيني الياتا يني ووكيفن خالو إجتاء يف اتالت ول اءات يف اشتة  املت م  

" و ايفي" و "ميناشي" يفن صحيف  "أساوي " و "شنلي وريا و" و " نلي  وتو" 

 يفن صحيف  "يويفيوري" .
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 نيالياتا ي لدى الصحفينيصورة اململر  ال تتي  الم ومي  

  : ينياتاالي ينييتم ل جمتمد الدراس  يف الصحفجمتمد الدراس .

 :  املمسولني عما يرت  وينلت عن  مت اختيار عين  عمدي  يفن الصحفيني عين  الدراس

اللتق األوسط عايف  واململر  ال تتي  الم ومي  على وجه اخلصوص، يف صحيف  

 أساوي ومييوري.

 :  يفوج   "حمامث  : ويامل اتل  املت م   والدراس  على أماة  تعتمدا أموات الدراس

شنص يفد شنص آخت أو أشناص يفد آختين, وادفا ا استا ارة أ اواع يفا ينا   ي ور ت ا

امل لويفااات الستغالهلا يف حباث علمي أو لالست ا ه ت ا يف التوجيه والتلنيصيفن

وال الج

ألدوما ووو أو وي : " افاعل لفظي يتك تني شنصني يف يفوق  يفواج   ليث حياوو

وال  ادور لوو مل لويفات أو الت  ريات لدى امل حوثال ائك تامل اتل  أن يمت ري ت ض ا

  آرائه ويف ت دااه

ر.2014ويفد تداي  عار  2013وجتت وكه امل اتالت املت م   يف أواخت عار 

 
وتاريخها: املبحث األول: العالقات السعودية اليابانية

م ه ع وم يفضه ال القات الم ومي  الياتا ي  عالقات قدمي  اضتب جبكوروا إىل يفا ق ل ا

ر ، 1909لني لضت لجاج ياتا يون ضمن وفد احلجاج املغوو ألماء فتيض  احلج يف عار 

ر عنديفا قار امل  وث الم ومي 1938أيفا أوو االاصاالت التمسي  تني ال لدين فت وم إىل عار 

إىل اململر  املتحدة الميد لافظ وو   تزيارة الياتان حلضور لفل افتتاح يفمجد طو يو 

ر قار امل  وث الياتا ي إىل يفصت الميد يفاسأو ي يو ويايفا تزيارة اململر  1939عار ويف 

ر وصوو أوو 1953وش د عار  -رمحه اهلل  -ال تتي  الم ومي  وقاتل امللك ع د ال زيز 

وفد اقتصامي ياتا ي إىل اململر  ال تتي  الم ومي  ، اال ذلك إقايف  عالقات متلويفاسي  تني 

ر يفنح أوو ايفتياز للتن ي  عن الزيه للت   ياتا ي  1957ر ويف عار 1955ال لدين يف عار 

    11.وي شت   الزيه ال تتي  الياتا ي 
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ي در عدم الطالب اقتصامي  وا امو ث ايف ليث الوقه احلاضت عالقات  ال لدين يفاتتط و

املاجمتري الم وميني الدارسني يف الياتان ت المثائ  ومخمني طال ا  لدرجات ال رالوريوس و

والد توراه ووناك طالب ياتا يون يدرسون اللغ  ال تتي  وال لور الديني  يف اجلايف ات 

الم ومي  على  ف   لرويف  خامر احلتيفني اللتيفني، وأ لئ يف طو يو امل  د ال تتي 

االساليفي التاتد جلايف   االيفار حممد تن س وم االساليفي  الكي يدرس اللغ  ال تتي  للطالب 

  12.  ينيالياتا

شاودا  على وكا الت اون ال ناء ووناك  2و1وعلى املمتوى الصناعي ي ور جممد ترتو راتغ 

امل  د الم ومي الياتا ي للميارات الكي أقيك تتحال  تني يفصنَّ ي الميارات الياتا ي  

ويفوزعي ا يف اململر  العدام ش اب س ومي يفسول يف ا ني  الميارات وكا وأوجه الت اون 

      13. ل لدين أ  ت يفن أن حتصىتني ا

وا طالقا  يفن وكه األومي  ال  ارتم  ا ال الق  تني ال لدين ا    ه فرتة وكا ال حث 

ضد تني أيدي المياسني وصناع ال تار والدارسني يف تالم ا صورة اململر  ال تتي  تل

 ق  والتقي ت ا. لترون خطوة يف طتيق ا زيز وكه ال ال لدى الصحفيني الياتا  نبالم ومي  

 

 املبحث الثاني: الصورة الذهنية :
جمموع  يفن امل لويفات وامل ارف واال ط اعات ال  لي  ال  اترون عند األفتام  وي:

واجلماعات جتاه فتم أو مجاع  أو فرتة أو يفسسم  أو  ظار أو ش   ت ينه أو أي شيء 

لصورة الكوني  عامة  تالتحيز آخت حبيث مت ل يفوقفا  عاطفيٍا أو لرما  غري يف  ه. واتمك ا

. والكااي  وعدر الت  يد وتال مور والترتار على منط أو وارية والدة وعلى حنو ثاته غال ا 
14 

)الصورة الكوني ( اترون لدى األفتام إيفا يفن  فإنعلماء النفس واالاصاو  وتناء على يفايتاه

األفتام واملسسمات واأل ظم  ، أو يفن خالو  وااللتراك تنيخالو اخلاة امل اشتة ، 

ويفن وسائل االعالر : املط وع  واملتئي  واملمموع  ،  عا يفاان لهاخلاة غري امل اشتة 
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 نيالياتا ي لدى الصحفينيصورة اململر  ال تتي  الم ومي  

ال وايفل ال  اماعد على رسك صورة ذوني  جيدة ألي مول  يف يفتآة الل وب اآلختى يفا 

 ن ذوو يف ني  عالي .ا ديفه يفن أعماو ث افي  وخريي  ومعاي  وإعالن يتواله يفتنصصو

 لدم ت ض ال ال ني للصورة الكوني  ثالث  أت ام وي: أت ام الصورة الكوني  :أوال : 

ووو ال  د الكي يدرك ته الفتم يفوضوعا  يف ينا  يتصل تدول  أو ش   أو  ال  د امل تيف :.1

املت ل   جمتمد يفا يف ل امل تف  تاألسس التارخيي  واجلغتافي  للدول  وامل تف  تامل لويفات 

 تل   ا.

ومي ل يفلاعت الفتم وا ف االاه حنو مول  أو ش   أو جمتمد يفا وميتد  ال  د الوجدا ي :. 2

 يفن ال  وو إىل التفض ويتدرج يف اللدة تني االجياتي  والمل ي .

ويتم ل يف رغ   الفتم يف المفت إىل مول  أجن ي  وال يش وال مل في ا أو  ال  د االجتائي :.3

  15.تزوج  ا يش في ا. وي تمد وكا ال ايفل على املماف  االجتماعي  تني الل وباالرا اط 

األت ام يتجلى لنا أن الصورة الكوني  ليمه صورة ع لي ، يت ايفل يف  ا  وتالنظت يف وكه

الفتم تطتي   جمتمة وإمنا وي فرتة يفسثتة يتل اوا الفتم ويتفاعل يف  ا على اختالف يف 

ا ويفدى التأثت واالقتناع ت ا. ويفن ونا جاءت أومي  ال ناي  ت ا، مرجات التفاعل حبم  قوا 

 وامات ه األيفك لتوظيف ا يف خديف  يفصاحل ا املنتلف .

 ال وايفل اللنصي ويفن ال وايفل املسثتة يف مرج  التفاعل يفد الصورة الكوني  مجل  يفن 

 اتم ل يف ال  وال وايفل االجتماعي اخلاص  تالفتم يف ل المن والنوع ويفمتوى الك اء، 

التنلئ  والط    االجتماعي  ووسائل االعالر واالاصاو إىل غري ذلك يفن ال وايفل ال  

  الرل  ظتة الفتم ويفدر ااه .  

 فوائد الصورة الكوني  : ثا يا : 

ذوني  جزء يفن الط ي   اال ما ي  يفن شأ ه أن حي ق قدرا  يفن التري   اروين صور

تنظيك خاااه ويف ارفه واالفامة يفن جتارته المات   يف النفمي لإل مان يفد تيئته. وذلك ت

س ول  الت ايفل يفد الك ال يئ  تطتي   خمتصتة يفيمورة. وحتتاج الصورة الكوني  إىل الت ميك 

واالختزاو والتجتيد  ظتا  ملا يوفته وكا يفن ج   ازويد اال مان ت وال  جاوزة واصنيفات 

ليضيق جماو اجل ل لديه . وليجد يفارا  يفم    يف ني  على جتارب يفاضي  يلجأ إلي ا 
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يتارز عليه يف الت ايفل يفد يفوضوع الصورة تلرل  فمي يفتض ميرن أن ي ينه على 

اتا ط الصورة و 16.الملوك املتوقد جتاه اآلختين مون احلاج  مل تف  خصائص ك الفتمي 

لل  طويل  يفن الكوني  ارا اطا  وثي ا  ت يك الفتم وث افته ويف ت دااه ال  ارو ه عا يفت

الزيفن مما جي له ي وم إلي ا عنديفا حيتاج إىل الت ايفل يفد األشناص واألشياء يف عامله وتيئته 

. و ظتا  ألن الصورة الكوني  حتتمل اخلطأ ف لى املتء أال ينماق وراء اصورااه تل عليه أن 

الملوك يتاج  ا ويصحح ا لئال ا ومه إىل ألرار غري صائ   وغري مقي   اوق ه يف سوء 

  17. والت دي على اآلختين

 
:ون اليابانيون: الصحفي ثالثاملبحث ال

يفن جيمد وحيضت وينلت امل لويفات االخ اري  على يفمتوى يف ين لغتض الصحفي وو: 

  18االست الك ال ار.

:أوال : ممارس  امل ن 

ي ج   إىل أالوصوو   وميرنهولتي   ي ميارس الصحفي الياتا ي عمله ترل يف ني  والرتاف

أو  يفا حيتاجه يفن يف لويفات تمالس  ومون أي ص وتاتيحصل يفن ا على للرويفي  ورمسي  

يرون الايد االلررتو ي ولده  افيا جلل  امل لويفات املطلوت  مون  ليا ا وأحتفظات، 

 وناملمسول ، ويتل يفن الطتق الت ليدي  ذلك احلاج  لالاصاو وإرساو خطاتات وغري

 ويزومو  ك تالتصتحيات وجيي ون على أسئلت ك.تالصحفيني واالعاليفيني 

 :ثا يا : املرا   ال  ات وؤوا صحف ك

الصحاف  الياتا ي  صحاف  عتي   اتمتد تنم   يف توئي  عالي  وهلا إصداران ص الي 

ويفمائي، وخالو المنوات املاضي  جاءت مخس صح  ياتا ي  يف يف ديف  الصح  ال املي  

لى يفرا   الك الصح  وإق او الل   على قتاءا ا وقد يفن ليث  م  التوزيد مما يدو ع

أمى ذلك إىل حتال  الك الصح  يفد عدم يفن الصح  األجن ي ، وقد اختارت ال ال   

ووما  اصدران تاللغ  الياتا ي  يف اتل  صحفيني ينتمون إىل أعلى صحيفتني يف  م  التوزيد
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 نيالياتا ي لدى الصحفينيصورة اململر  ال تتي  الم ومي  

الم ومي  لدى الصحفيني  صحيفتا أساوي و مييوري للت تف على صورة اململر  ال تتي 

 الكين ي ملون يف وااني الصحيفتني الواس   اال تلار.

 ثال ا : قضايا اللتق األوسط:

عن الصحفي اواميو ي فو وشيما الكي ي مل  14417  له صحيف  التياض يف عدموا 

يف صحيف  مييوري أ ه التحق ت دم يفن الدورات يف طو يو وا لك اللغ  ال تتي  على يفدى 

سنوات ليمتطيد اال ت او إىل يفرت  الصحيف  يف ال اوتة، وذلك يدو مالل  واضح  مخس 

على اوتمار الصحفيني الياتا يني ت ضايا اللتق األوسط ويفنه اململر  ال تتي  الم ومي  

ولتص ك على ايفتالك أماة االطالع امل اشت على األلداث تاللغ  األر لتح يق أ ا قدر يفن 

19املصداقي .

 الصحفيون يفوضد الدراس : رات ا :

 الصحفي األوو : 

 االسك : ياسينوري  وا ايفي 

 ي مل يف صحيف  : أساوي

 يفتنصص يف اللتق األوسط  -  ري فتيق الرتاب 

 مرس اللغ  ال تتي  يف جايف   طو يو 

 ثك مرس املاجمتري يف مج وري  يفصت ال تتي  

 رة ر واغريت  ظتاه للملر  ت د الزيا2008زار اململر  عار 

 :الصحفي ال ا ي

 االسك : ااموشي يايفا يلي 

 ساويأالصحيف  ال  ي مل ت ا : صحيف  

 امل ار ال  ي ور ت ا : ي مل يف فتيق الرتاب اخلاص تال مك الدولي

 : الثالصحفي ال

 صحيف  يويفيوري -شينلي وريا و

 يفرت  االعالر التقمي  - ائ  التئيس التنفيكي 
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 ي  واغريت  ظتاه ت د الزيارةزار اململر  ال تتي  الم وم

 : تاتدالصحفي ال

 صحيف  يويفيوري  - ينلي  وتو

 قمك األخ ار الدولي  -فتيق الرتات  

 

  عتض  تائج التحليل النوعي تاستندار امل اتل  املت م   يفد جمموع  يفن الصحفيني

  الياتا يني :

 : ا ه حمل عناي  الصحفيني يف لدي  ك عن اململر  ال ضايا ال  .1

أ  ت ال ضايا ال  فق الصحفيان "  و ايفي وميناشي" يفن صحيف  أساوي على أن اا

ال تتي  الم ومي   عن اململرا  كلدي   عند الصحفيون الياتا يون وصحف ك ي نى ت ا

 .االقتصام والنفط يف املتا   األوىل  ثك ت ض ال ضايا االجتماعي 

ف د أوضح أن أ  ت ال ضايا ن( )شنلي وريا و( يفن صحيف  )يويفيوري شين وأيفا الصحفي 

.الدور الم ومي 1وي: عن اململرا  كيف لدي   الصحفيون الياتا يون وصحف ك اله ي تك ت ا

على س يل امل او , قضي  سوريا وإيتان و ويفن ا يف ال ضايا الدولي  و ال ضايا الدتلويفاسي  

إذ ا د الياتان يفن .الدور الم ومي يف قضايا الطاق  )2عملي  المالر يف اللتق األوسط 

   ار يفمتورمي النفط يفن الم ومي (

أيفا الصحفي ) ينلي  وتو( يفن صحيف  )يويفيوري شين ون( ف د ذ ت أن أ  ت 

. است تار 1: عن اململرا  كيف لدي   الصحفيون الياتا يون وصحف ك ي نى ت اال ضايا ال  

والغاز الط ي ي والتماؤالت . إ تاج النفط 2الوضد المياسي يف اململر  ال تتي  الم ومي  

 عن يفوق  اململر  ال تتي  الم ومي  إذا ارافد إ تاج الغاز الصنتي .

 :ال تتي  الم ومي عن اململر  يف صحف ك  ه الصحفيونيرت  قل  .2

عن اململر   ه الصحفيون الياتا يون يف صحف كعلى أن يفايرت رت   اافق الصحفيون األ

 اململر  وعدر وجوم يفراا  هلك في ا.  زيارة  قليل جدا  لص وتال تتي  الم ومي  
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 نيالياتا ي لدى الصحفينيصورة اململر  ال تتي  الم ومي  

 م ومي  يف الياتان :مملر  ال تتي  الالتصور ال ار لل .3

. يتى الصحفي ) و ايفي( والصحفي )ميناشي( أن يف لويفات الياتا يني عن اململر  1

. ت ا الر ري يفن 2. مولا  غنيا  1قليل  وسطحي  ، ف ك ينظتون إىل اململر  على أ  ا: 

 . النماء في ا ال يتمت ن تاحلتي  ، ووكا التصور جاء4. اليوجد في ا مميوقتاطي  3النفاط 

ين لون األلداث يف اشتة يفن ماخل اململر   ويفتاسلني اات ني هلك تيج  عدر وجوم صحفيني 

دخوو ، واعتمام الصح  الياتا ي  يف است اء األخ ار التم   ص وت  احلصوو على اأشرية 

 ل  ان ل هلك األخ ار تاللغ  الياتا ي  .على موو يف ل إيتان، ا

ويتى )شنلي وريا و( أن التصور ال ار يف الياتان عن اململر  ال تتي  الم ومي  وو أ  ا 

مول  لدي   ويفت ديف  , لرن ا اظل تالنم   للياتا يني تلدا  غايفضا  ، ألن امل لويفات عن ا 

 حمدومة جدَا . 

ن اململر  ال تتي  الم ومي  أ  ا مول  غني  ويتى ) نلي  وتو( أن التصور المائد ع

ويفنتج  ضنم  للنفط ، وأ  ا مول  يفزموتة يف الصحتاء وأن التطور الر ري الكي ش داه 

يف ال تن ال لتين ي ري الدول  وأن امللري  ا ين أن الم ومي  امتطيد أن ا  ى يفمت تة 

 سياسيا  .

 ململر  ال تتي  الم ومي :مور ألداث احلامي علت يفن س تما يف الت تف على ا .4

اافق الصحفيون على أن ألداث احلامي علت يفن س تما وج ه أ ظار الياتا يني إىل 

 الم ومي  و  ري يفن ك  ا ه يف لويفااه عن اململر  قدمي  .

 : وصحفيي ا الصح  الياتا ي لدى وضوعي  امل .5

اات   ألي يتى ) و ايفي( أن الصح  الياتا ي  صح  يفمت ل  ويفوضوعي  جدا  وليمه 

التأي والتأي اآلخت ترل وي وصحفي ا لزب ووي واق ي  يف الطتح ،وعامة يفا ان ل 

 ليامي  .

  ل  يفوضوعي  ته تاحليامي  واملصحيفالكي يص  أساوي  يفن صحيف )ميناشي( ويواف ه 

   غطه   ريا  يفن املواضيد عن اململر   تنصي  ولي ال  د .وقد األخ ار 
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وريا و( و) ينلي  وتو( حنن حناوو قدر املمتطاع أن  رون وي وو الصحفيان)شينلي 

يفوضوعيني ولياميني .ولرن وناك يف االت انت د ت ض اجلوا   الديني  , خاص   األفرار 

املتلدمة للج اميني ,وحنن   لك أ  ا ليمه األفرار التمسي  للدول  وأن املتلدمين 

 يفوجومون يف  ل يفران .

  ي :يفصامر يف لويفات الصحفي الياتا .6

ذ ت ) و ايفي( أن الصحفي يف )أساوي( ي تمد على الصح  وال نوات ال تتي  يف 

است اء امل لويفات ثك ي يم ا ا ييما  شنصيا ق ل أن يضَمن ا يف اله ، فإذا ت اتوفت امل لويفات 

 يف ال نوات ال تتي  فإ  ك يلجأون إىل و االت األ  اء ال املي   . 

عان يفن املصامر : النوع األوو : أخ ار ويف االت ذات لدى الصحيف   و )ميناشي(يضي  و

 يفصداقي  عالي  أل  ا يفن ول  يفن يفراا  الصحيف  يف ال ات ال تتي .

والنوع ال ا ي: أخ ار اتم يفن و االت األ  اء ال املي  ، ال  انظت أللداث اللتق األوسط 

 والم ومي   ظتة غتتي  .

صح  الياتا ي  ا تمد على يفراا  ا )شنلي وريا و( و) نلي  وتو( أن ال وذ ت

عاليفي  فإذا ت اتوفت فإ  ك يتج ون إىل و االت ويفتاسلي ا يف احلصوو على املوام اال

 .األ  اء تصف  عايف  سواء ال تتي  أو ال املي 

 ال املي  :األ  اء  االت و يفنيف ايري الن ل  .7

  اوضد املمسولي  على يوضح ) و ايفي( أ ه عند   ل األخ ار عن و االت األ  اء ال املي

 املصدر تأن حيدم وينم  إليه اخلا، ول ايفل اخلاة أيضا  مور يف ك يف التمييز تني األخ ار.

ويواف ه )ميناشي( يف أ  ك يض ون املمسولي  على الو ال  ال  أورمت اخلا، وي ولون على 

 اخلاة يف التمييز تني األخ ار.

أ ه لني الن ل يفن و االت األ  اء ال املي  ) نلي  وتو( و ويوضح )شينلي وريا و( 

يلار إىل املصدر , وإذا  ان لو االت اللتق األوسط رأي خمال  فإن التأيني ي تضان 

على س يل  –للتسوو صلى اهلل عليه وسلك  -قضي  التسور املميئ   ففيمون حتيز ، 

 ما   له وج    ظت   له وج   النظت الغتتي  ال  افمت يفالدث تأ ه لتي  ا  ري ،امل او 
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ال ات االساليفي الكي ي تاوكه التسور إوا    اى ، فالصحيف    له التأي والتأي 

 .اآلخت مون ادخل أو إتداء رأي

 عن اململر  ت د الزيارة :الياتا يني  ات الصحفينيا ط اع .8

يتى ) و ايفي( أ ه ت يمتطد أن ي يك يفدى صح  امل لويفات عن اململر  إال ت د زياراه 

ر أص حه إجياتي  أل  ا  2008هلا ، ويتى أن صورة اململر  ال تتي  الم ومي  يف عار 

أفمحه اجملاو للصحفيني لزيارا ا. لكلك عنديفا  ت  يف االاه عن اململر  لاوو ا ديك 

الصورة الصحيح  للمجتمد الم ومي يفن خالو يف اتل  عدم يفن األشناص الكين مي لون 

 املتأة ال ايفل  واملتأة املطل   وت ض يفن رجد عن الفرت  خمتل  شتائح اجملتمد الم ومي

املتلدم، ويتى أن املرو ات الفرتي  لإل مان اململك لصيل  عناصت ثالث  وي : الدين 

وث اف  اجملتمد والت ليك وهلكه ال ناصت اأثري   ري على الفتم واجملتمد الم ومي ، خبالف 

د والت ليك أيفا الدين فليس له أي اأثري عليه ، و فى الفتم الياتا ي الكي وو  تاج ث اف  اجملتم

 ا تضه ألي رقات  يف اململر  ، وعد ذلك يفسشتا  على وجوم س     ري يفن احلتي  في ا .

لكلك ف و يوصي تأن ات اون اململر  يفد الصحفيني لين لوا الصورة الصحيح  للمجتمد  

 الم ومي .

ت ت د أن زاروا وا تف على الل   يتى )شنلي وريا و( أن  ظتاه للمملر  اغريو

الم ومي الكي يصفه تالطي   والرتر ويتى أن النظتة المائدة تني الياتا يني تلرل عار 

  ظتة افت ت إىل امل لويفات ، لكلك ف ك حباج  إىل يف تف  املزيد عن اململر  . 

 ال القات الم ومي  الياتا ي  : .9

 وأ  ا ال د لد يف ك تالنم    للياتا ينيالم ومي  تاململر  ال تتي  يتى ) و ايفي( أن 

وامري يف طتيق التطور تلرل إجياتي، وجيمد الصحفيون األرت   على إصاللات عديدة 

أن اململر  والياتان اتتط ما عالقات اارخيي  طي   وأ  ك حياولون احملافظ  على وكه 

 .ال القات وأن يرو وا لياميني إىل لد   ري 

 :التوصيات



 

 292 

عايف  : أ. ال تتي  الم ومي  لتلمل ملر  الكوني  للصورة الاس  التوسد يف مر .1

 فئ  االعاليفيني يف شتى وسائل االعالر الياتا ي. ب. الل   الياتا ي.

لدى ال تتي  الم ومي  . اوجيه ال ال ني إىل مراس  الصورة الكوني  للمملر   .2

 ظتا  ل ل  ت ض الدوو اآلسيوي  املت ديف  يف ل: يفاليزيا و وريا والصني صحفيي 

 أجتاه مما  ت ، وال ليل  يفد وجوم احلاج  إىل ذلك الدراسات عن وكه الدوو

.تال ون غري س وميني

المماح للصحفيني األجا   وخاص  الياتا يني يفن ك تزيارة اململر  ورفد ال يوم  .3

.عن ك للتجوو في ا

ي  تاللغ  أس وعإخ اري   ا ديك  لتةلتلمل طويت خديفات و ال  األ  اء الم ومي  ا .4

.الياتا ي  واوجي  ا للياتا يني
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 :ملقدمةا

العللاا اليللو   لل  كنللور كمسولللوجي  سللتميف  ونللو سلليفه  يف  كساقللل         يف  ظللل  للا ه لل      

املعلو للات والاياتللات عللل  إلللام  اتتفتللا هاتلللإ  يفاه للا    لليع    للو  ا  لل  ا هعلل     

 قتصيفًا علل  امل  لو  التقليل مل املتعلاري عليلي   نيلل أع الل ائيفة اكسلعا   لمل  لا  و           

 ل  هليكي يف  قل  ت ا أل ا  ل  السلي"اتي أل      واضح لت لمل أتواعلًا  ل  ة و  مل   ل  أتلوا  ا       

الذمل ُهعس  حبماهل  املعلو لات املتواجل ة  علل  ا ج لبة وإللامات اآلاسل، امحللي   و اهل           

اجملتملل   لل  أمل خنلليف قلل  ُه لل ا أ لل  ،للذ  املعلو للات  أو  كال  للا أو سلليفقت ا أو نتلل  علل        

يفاره  عملل تمل    الق رة عل  اآلصول  لي ا  ال لمل الصلحيح   وكلله   ل ي ضلماع اسلتم      

املعلو ات   وكعبهب سيفه  و اه  الاياتات ال اصي    واختاك مجي  االنتياطات الضليفوره   

والالز لل  آلماهلل  املللواطسجل  لل  اعلليفائ  املعلو اكيلل  أل واست للعارا  ،ميلل  الاياتللات وا تمملل   

 لل  أمل التقسيلل  والاسلل  التحتيلل  اآلساسلل  واركااط للا  املصللاأ الوطسيلل   وأ،ميلل   اهت للا       

ك  هللل ات أو رلللاطيف ه للل  ،ا ال ضلللاأ السلللي"اتي هللليكي كيسلللي  ا ي للل  الوطسيللل  ل  للل       

وكلله و للأل ا  ليف امللمللي المليفه   املوا قلل      -ن مللي اه-السلي"اتي واركااط للا  امللله   

،ل لتموع ا ي   ،لي اع ل  املاتصل  يف املململ   لا          1439/2/11عل  كسميم ا  تارهخ 

الوطين يف إلؤوتي  وك  ي  ىل كعبهب ؛  اهً  للمصاأ اآليوهل  لل ولل    السي"اتي  وامليفج  

وأ س للا الللوطين والاسلل  التحتيلل  اآلساسلل  والقناعللات كات ا ولوهلل  وا لل  ات وا ت للن       

 اآلمو ي أل)ا ي   الوطسي  ل    السي"اتي( 

اع وا للمجتم   وكسليط الضوأ عل  ج وا ال ول   وعليي ,  يع الصحا    نالا   سقل ،ذ 

اعاارة  يما هتعلأل   ذا اجملال   نيل أع    أ،  اليف ائب ا ساسي  للصحا   ،ي كسمي  

وعي اجملتم   نايع   وضو  أل ا    السي"اتيأل  يف  وتي أن  املموتات ا ساسي  يف أمل 

سي  السيما  ع  أع أصاحا حتول رقمي  ناصل   و جبأًا أساسيًا    أمل سياس  وط

اآليفوب السي"اتي  أخنيف  ا ُه  ا سيااة  ا  يفاا وال ول   و ا خص  ع  أع صّسإ خ"اأ 

 عل  املعلو ات والتقسي  ا    السي"اتي  سالح اسفاكيجي ،ا  يف ه  أمل اول  أل
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 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

 اإلطار النظري واملنهجي للدراسة 
 :.  دراسةمصطلحات ال

 أل الوعيأل اصنالنًا :أل 

 (أل38 ص2010ااراك ال يفا لس سي وللاي   احملين   ي)   عميف 

 جيفائيًا :ألكعيفهإ الوعي 

عيف تي الاان    يتي أل امُلحصل  املعيف ي  لإلتساع تتيجً  كعيفضي   مار وجتارب خاض ا  يف 

 وقا  عجل جتا  أ يٍف  ا ألأل 

 أل ا    الس اتي أل اصنالنًا:أل

ملمارسات املصمم  آلماه  أج بة اآلاسوب )) همو     التمسولوجيات وا   ات وا

وإلامات اتكصال والاياتات    التايفه،   أو ا جمات   أو ال خول غ  املصيفح  ي (( 

 (أل24  ص2019)ال اه   

  جيفائيًا :ألكعيفهإ وعي القائ   االكصال يف الصحإ السعواه  ه  و  ا    السي"اتي  

ملعلو اكي ُه مل ار   اه  لل يفا أو امُلس  ات عيف تي الاان    يتي أل تما  خاص  ال ضاأ ا

 أو ال ول  وهعت" سالنًا اسفاجتيًا ،ا ًا يف ،ذا العصيفأل أل

 
 الدراسات السابقة

 اراسات كساولا  وضو  ا    السي"اتي: 

 ( :2019العيس    طالل هاسجل )  -

 وع ال ولي املعاصيفأل عسواع: املسؤولي  ال ولي  الساإل   ع  ا جمات السي"اتي  يف ضوأ القات

،  ا ال راس   ىل حت ه     و  ا    السي"اتي    كتا  التنور التارخيي للموضو   

و ذله نيفصا عل  كوضيح املوا ا  القاتوتي  لل جمات السي"اتي  وكيث اك ا  و  ا  ى 

املسؤولي  الساإل   ع  ا جمات االلمفوتي   و يما هتعلأل هس جي  الاحل: استا   

نل املس ج الوص ي  ومت مج  الاياتات  واسن  االستاياع  و اتا أ يفز الستائج يف الاا

،ذ  ال راس  :أع أغل، ك تق   ىل وجوا ك يفهعات ختتص  ال ضاأ السي"اتي وخصوصًا    
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 ساأًا عل   ا ساأل   يع الاانل أوص   ع   وجوا ثغيفات قاتوتي  ع ه ة يف ،ذا اجملال ألو

ات   ع ة كوصيات  اع أ،م ا: اآلاج  لتعا   ال يفاغ الت يفهعي يف نصولي عل  تتائج االستا

هال  ما ح  اعيفائ  السي"اتي     خالل س  الت يفهعات اليت كس  ا لل    أجل 

 اآلصول عل  ا  اع   مل أ "أل

 (: 2019القحناتي  تورة )  -

لسعواه      عسواع:   ى كوا يف الوعي  ا    السي"اتي ل ى طالب وطالاات اعا عات ا

  سمور اجتماعي: اراس   ي اتي أل

ك لللل ي ،للللذ  ال راسلللل   ىل التعلللليفي عللللل   لللل ى كللللو يف الللللوعي  للللا    السللللي"اتي للللل ى     

طلللالب وطالالللات اعا علللات السلللعواه   للل   سملللور اجتملللاعي  للل  وج للل  تمللليف،  ؛  للل          

خلللالل التعللليفي علللل  لرائ للل  نلللول امل  لللو  ا قللليفب للللي وأ،للل  اعللليفائ  الللليت هتعا لللل  ع لللا   

الوقاهللل  اجملتمعيللل   للل  جللليفائ  ال ضلللاأ السلللي"اتي واملعوقلللات اجملتمعيللل  لتحقيلللأل       وطللليف  

الوقاهللللل   للللل  ،لللللذ  اعللللليفائ    وقللللل  اسلللللتا  ا ال راسللللل   لللللس ج املسلللللح االجتملللللاعي    

 يسلللللوب العيسلللل    واعتملللل ت عللللل  اسللللتا ا  ال راسلللل  الوصلللل ي   للللالتنايأل عللللل  عيسلللل    

توهات ال راسللللي  املاتل لللل  ع للللوائي   لللل  طللللالب وطالاللللات اعا عللللات السللللعواه  يف املسلللل 

( طالاللللا وطالالللل    واعتملللل ت ال راسلللل  عللللل  االسللللتمارة      486و لغللللا عيسلللل  ال راسلللل  )  

اتلمفوتيللل  لتجميللل  الاياتلللات   وجلللاأت الستلللائج  للليع أقللليفب    لللو  ل  للل  السلللي"اتي       

 للل  وج للل  تمللليف عيسللل  ال راسللل  ،لللو اسلللتا ا  هموعللل   للل  الوسلللائل التقسيللل  والتسميميللل   

سلللوأ االسلللتغالل واسلللتعااة املعلللا الت سللل  االسلللتا ا  غللل  املصللليفح  لللي   و سللل واتاارهللل  مل

اتلمفوتيللل  وتمللل  االكصلللاالت واملعلو لللات الللليت حتتوه لللا     يف نلللجل جلللاأت جيف للل  أل       

 ملللللا جلللللاأت الستلللللائج  وجلللللوا  عوقلللللات اجتماعيللللل  للللللي يف حتقيلللللأل الوقاهللللل  للمجتمللللل    

يف تمللل  املعلو لللات   ووسلللائل    السلللعوامل   وأع أ،للل  ،لللذ  املعوقلللات ،لللو التنلللور ا ائلللل      

التمسولوجيلللا الللليت هتعا لللل  ع لللا أ للليفاا ا سللليفة اوع املعيف للل  الما لللل  مل لللمالت ،لللذ      

 الوسائل و ي ي  جتسا ا
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( :2018إللوش, تورة )  -

  عسواع : القيفصس  اتلمفوتي  يف ال ضاأ السي"اتي : الت  ه  املتصاع      ال ول

ز أ،مي  ال ضاأ السي"اتي و حمار تي ملاتلإ ا جمات ،  ا  ال راس  الاح ي   ىل   يفا

اليت هتعيفض  ا    ع ة ج ات رتل     لذله أكا ،ذ  ال راس  لتسلط الضوأ عل  أ،  

ا ، اي اليت  ق  كسا،  يف عالج ،ذ  امل مل  و   أ،م ا: التعيفي عل  االسفاكيجيات 

لتجسي  ا    السي"اتي ال ولي وامحليات اليت  م  ك عيل ا    قال ا تمم  ال ولي  

و عيف     ى عالق  القيفصس  اتلمفوتي   ين اث كغي ات يف الاي   ا  سي  السي"اتي  

ال ولي    اتضا    ىل التعيفي عل  كيث  ا جمات السي"اتي  و س ا القيفصس  اتلمفوتي  

مات السي"اتي   يف  يفوز أناط ج ه ة للصيفا  ال ولي    التقيفب    طايع  ،ذ  ا ج

و يما هتعلأل هس جي  الاحل  ق  مت استا ا  املس ج الوص ي  ومت مج  الاياتات  واسن  

االستاياع   و اتا أ يفز تتائج اليت  كوصلا  لي ا الاان   ،ي أتي     له املعيف    له 

 ل إلئ خصوصًا يف ظل التنور التمسولوجي السيفه  الذمل تعي ي   نيل ات ا كعت" 

 ا ا      اآليفوب وهيفى        اال اا يجل أت ا ت اه  اآليفوب يف املستقال أل اعيل

 ) .AL- Barashdi, Hafidah S) اراس  -

  عسواع: ألالاياتات الضام  واعيفائ  اتلمفوتي  يف عماع: قضي  ال ي   وكأل 

وك يف ،  ا ال راس   ىل  ساق    ن ى القضاها ال ائم  اليت كتعلأل  "تا ج ال ي    

عماع و،ي االستا ا  ا اطئ    قال العا  جل الذه  هستا  وع ال"تا ج يف اآلصول 

عل  الاياتات تركماب اعيفائ  املعلو اكي   يتواع ا املاتل     و اع ا  ي اليفئيسي  ذ  

ال راس  ،و ا ت اي العالق   جل اعيفائ  اتلمفوتي  يف عماع و ياتات الضحاها يف 

 ما مت طيفح ع ة أس ل     أ،م ا : ،ل كعتق  أع ،ساك عالق   جل جيفائ  ال ي   وك   

اتتفتا يف عماع و علو ات  ستا  ي  يساوك؟ , ،ل ه عيف  ستا  و  ال ي   وك 

العماتيجل  القلأل  زاأ خصوصيت  ؟ و ملعاع  ،ذ  ا س ل    مت حتليل الاياتات     يفهأل 

( نول اعيفائ  آلاسو ي  )عماع الوطين لالستع اا آلاالت النوارئ ا

 ستا ً ا هستا  وع ال ي   وك  اتتما   30اتلمفوتي     ىل جات،  جيفاأ  قا الت    
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  و يما هتعلأل هس ج ال راس   ق  مت االعتماا عل  ا سلوب املسحي واالااة املستا    ،ي 

الساس و عض االستاياع نيل مت كنايق ا عل  عيس      املستا  جل املتاصصجل وعا   

  جل هيف نوع امل ار جل    ٪70اتاارهجل   و اتا أ يفز الستائج يف الاحل ،و ظ ور 

 واإلارت    وك ال ي  ملستا  ي ال اصي  واملعلو ات عماع يف اتلمفوتي  اعيفائ 

ىل  به     الاحل ل    السا، اعذرمل  ذ  اعيفائ     أجل   ناج  ،ساك اع ال راس 

   يف املستقالألالتساؤ  سمط اعيف 

 (:2018خلي  ,  ه اب) -

  عسواع : اآليفب السي"اتي  :  يفاجع  العقي ة العسميفه  استع ااا للمعيف   القاا  أل  

،ا    اع أ يفز،ا: اختالي  الاان جل نول    و   ،  ا ال راس   ىل عيفض ع ة حماور

  للسيفق  ومج  ا    السي"اتي   ما أإلارت  ىل كعيفض املعلو ات والاياتات العسميفه

 علو ات اقتصااهي استاااراكي  ع  املوضو    اتضا    ىل ضيفورة  عااة كعيفهإ اال   يف 

ظل اآليفب السي"هي   و ذله كصاع  ظا،يف  اعيوش السي"اتيي ااخل القوات املسلح  

لل ول واليت أ يفزت أ،  ناكج اعيوش السي"هي لاعض ال ول و س ا القيااة السي"اتيي 

 همي ألا  يف

ستا ا  الاانل املس ج الوص ي  و اتا أ يفز تتائج او يما هتعلأل هس جي  الاحل  ق  مت 

،ذ  ال راس  أع اتت ار التمسولوجيا وكوجي اعيوش حنو االعتماا عل    وسات اآلاس، 

وا سلح  القتالي  كاكيي الت غيل واعتماا السم  املالي  واملصيف ي  واتااره  عل  االتفتا 

خفا    ما أوضحا أع مجي  ا   ات اآلمو ي  اىل أع ال ول أصاحا قا لي لالأات 

ستموع أ  يف عيفضي للتوقإ امل اجئ    خالل ا جمات السي"اتييأل

 ( :2017عا  الصاور ,مساح ) -

  عسواع : الصيفا  السي"اتي   طايع  امل  و  و ال ح ال اعلجل أل         

صيفا  السي"ات     نيل طايع  امل  و  و ال ح ،  ا ال راس   ىل التعيفي عل  ال

ال اعلجل   ذله  يسا أع الصيفاعات التقلي ه  والقوة العسميفه  ظلا حت ا ل فات 

طوهل  طايع  ا نا ات السياسي  ون وا و،يمل السما  العاملي العاملي  و وق  القوى 
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اجب الب اع واملماع ن ،و  ا الم"ى  سي  اتضا   اىل التعيفي عل  ال ضاأ السي"ات  و

 ي خنلأل   سانات للت اعالت ال اخلي  وال ولي  يف الواق  اال فاضي و يما هتعلأل 

و اتا أ يفز تتائج ال راس  ،ي أع  ستا ا  املس ج الوص ي,اهس جي  الاحل  ق  مت 

الصيفا  يف ال ضاأ السي"ات    ل ننا ج ه ا    الموا،يف قي  التالور يف الت اعالت 

  تتيج  لتباه  االعتماا عليي  سواأ    قال ا  يفاا أو اعماعات أو ال ول  وكنيفح العاملي

،ذ  الما،يفة يف  عض جواتا ا خصوصي     نيل طايع   عس  الصيفاعات السي"اتي  

وأاواك ا و واعل ا و   جات، لخيف  ك تاه    تم ك ا التقلي ه  لتمس   ن ى أاواك ا يف 

 س  يف العااألالتسا   عل  الس وك وا يم

  Almashaikhi , Amal said)اراس   -

  عسواع :أل ستقال ا    السي"اتي يف سلنس  عماع: وج ات السميف واليفؤى الوطسي  واتقليمي         

،  ا ال راس   ىل الاحل نول  وضو  اسفاكيجيات ال ضاأ السي"اتي وا    القو ي  

ما  ال  ا     اتضا    ىل  عاع  ا جمات للح     املااطيف اليفقمي  وكعبهب ت

اتلمفوتي  اليت كتعيفض  ا ال ول ووض  اآللول السليم  لذله    ذله كسليط الضوأ 

عل  ال راسات السا ق  يف هال أ   املعلو ات وا    السي"اتي     ا   السواني سواأًا 

 ل    ا    السي"اتي   ر   اتا السياسي  أو االقتصااه  أو االجتماعي  وغ ،ا والتعا

 اه  لل ول     ما مت طيفح  عض التعيف ات والسميفهات واراأ   ارس العالقات ال ولي  يف 

 ا هتعلأل  ا    السي"اتي  قوة لل ول  عل  الصعي  الوطين   و اتا أ يفز الستائج يف 

عصيف اوع الاحل أتي أصاح    الصع، واملايإ التعا ل    التقسي  اآل ه   يف ،ذا ال

  اه     ا جمات اتلمفوتي  اليت ق  كتعيفض  ا ال ول أل 

 ( 2017نسجل, ا تسا  علي   صن   )  -

  عسواع :  يفص وقيوا ا طيفاي املتسازع  عل  اجملال العا  السي"اتي       

،  ا ال راس   ىل التعيفي عل   يفص وقيوا ا طيفاي املتسازع  عل  اجملال العا  

ضا   اىل الت يفهأل  جل اجملال العا   التقلي مل والسي"ات   نيل أع اجملال السي"ات    ات

العا  ،و السان  اليت هع"  ي ا ا  يفاا او اعماعات أها  اتا اتتماأاك   ع  لرائ   حبيفه  



 

 302 

اوع قيوا أو كيث ات    ج ات رمسي  أو غ  رمسي  و يما هتعلأل هس جي  الاحل  ق  مت 

 ي التحليلي  و اتا أ يفز تتائج ال راس  ،ي اتي وج، الت يفهأل  جل  ستا ا  املس ج الوص

اعماعات السياسي  املعت ل  اليت كس ج العمل السلمي لتحقيأل أ، ا ا و جل كله اتر،ا ي  

اليت ختنا العسإ  ميفا أو  عال   "غ  أع السمنجل    ،ذ  اعماعات هستا  اع 

ال ع    يع ،ساك اختال ات حموره   يس ماأل اجملال العا  السي"ات  يف  س، ال عاي   و

وختا ا ا  ت ال راس  عل  أع خنيف اتر،اب صار  عوملا وال  م  ل ول  اع كسيى 

 س س ا عسي   ما  يفز أخ ا يف ا جمات اتر،ا ي  اليت طالا  يفتسا  و لجيما  وأملاتيا؛ 

كوظيإ اجملال العا   يع التعاوع ال ولي  جل ال ول الغسي  وال ق ة ،و الم يل هس  

 السي"ات   سان  حم بة للعسإ والصيفا  أل

 ( : 2014اليفا اتي   حمم  قاس  أسع  ) -

  عسواع : حتقيقات ال يفط  يف  واج   حت هات اعيفائ  السي"اتي  أل  

،لللل  ا ال راسلللل   ىل التعلللليفي عللللل    تنلاللللات التحقيللللأل اال تلللل ائي يف هللللال اعلللليفائ      

ي  واملعللللاري السميفهللل   نيللللل اكللل  ،للللذا الاحلللل  تممللللًا    السلللي"اتي   للل  التللللبوا  امل لللا،   

لاحللللل سللللا أل لللللل  تور حمملللل  قاسلللل  اليفا للللاتي   لللللعسواع ألا  لللل  السللللي"اتي واقلللل            

وكوقعلللللاتأل الاح لللللاع كوصلللللال  ىل تقلللللاط ع هللللل ة أ،م لللللا :   لللللإ غملللللوض اعللللليفائ      

السلللي"اتي  يف ضلللوأ املالللاائ ا ساسلللللي  للتحقيلللأل ال لللين تظ لللار ر لللين كلللله اعللليفائ          

امل واملعسلللومل   و اتلللا أ للليفز تتلللائج ال راسللل : التوصلللل  ىل  وجلللوا ات لللالت ا لللين يف      امللللا

هلللال ال ضلللاأ السلللي"اتي نيلللل إللللمل  سمو للل  الت  هللل ات ورلللاطيف و عوقلللات جتلللا       

حتقيلللأل ا  للل     ملللا كعللل  اعللليفائ  السلللي"اتي  كات خنللليف يف ك لللاق  ال سلللاا وك لللوهض      

أ للل  هتمللل  الللل ول  نيلللل ك تقللليف     سللليااة القلللاتوع  والعمليلللات ال  وقيفاطيللل  وك  هللل      

ك للليفهعات خاصللل   السلللي"اتي  تا،يللله عللل  اعللليفائ  السلللي"اتي      ا عمللل  الللل ول  ىل وجلللو 

كاك للللا ووجللللوا  لللل    لللل  االك اقيللللات وال"وكو للللوالت ا هللللت  االتضللللما   لي للللا نتلللل       

 امحعأل
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(2014العجمي  عا  اه اغش ) -

 اللمفوتي  : اراس   قارت  عسواع : امل مالت العملي  و القاتوتي  للجيفائ  ا   

،  ا ال راس   ىل كساول ظا،يفة اتت ار اعيفائ  اتلمفوتي  يف ظل التنور اتلمفوتي 

ا ائل يف وسائل االكصال اآل ه   ووض  اآللول الالز   ملعاعت ا   و يما هتعلأل هس ج 

الستائج الاحل  ال راس   ق  اعتم  الاانل  املس ج التحليلي الوص ي املقارع  و اتا أ يفز

،ي أع القواع  الت يفهعي  الموهتي  غ   ا ي  ملعاع  امل مل  وكيكي ،ذ  ال راس  

  عوة للت خل السيفه  لس  قاتوع خاص  اعيفائ  اتلمفوتي  يف الموها اعوة 

امل يفعاع ا راتي والموهيت ملواج   امل مالت والتح هات اعيفائ  اتلمفوتي   سوعي ا 

اتجيفائي  ألاتلمفوتي  و

  AL-Otiby,Majedاراس  ) -

  عسواع: أل ستقال ا    السي"اتي يف عماع: وج ات تميف وطسي  و قليمي أل  

،  ا ال راس   ىل  اارة اآلوااث اتلمفوتي  يف إلامات اتتفتا و النمت ا قال و ع  

 اتضا    ىل  ،ذ  ا ن اث   و حص االتت ا ات ا  سي  اليت ق  كتعيفض  ا أمل  سمم   

كنوهيف  جيفاأات اتاارة ااخل أمل  سمم  آلل ،ذ  االتت ا ات  و اقفاح  جيفاأات و رإلااات 

لقس  كمسولوجيا املعلو ات ملساع ك   عل   اارة اتت ا ات اال اع اآلالي  واملستقالي    

و يما هتعلأل هس ج ال راس   ق  اعتم  الاانل عل  املس ج الوص ي و اتا ا ااة 

 ستا    ،ي االستاياع ألامل

و اتا أ يفز الستائج يف ال راس  أت ا أإلارت  ىل أع غالاي  امل ار جل يف االستاات   لي  

ل ه   الوعي المايف  "ا ج اآلماه  اتلمفوتي     ما أ  ت ال راس  أع مجي  

   املؤسسات امل ار   ال كتا   عيار أ اع عالي علي أ   املعلو ات ل ه ا وال هوج  ل ه

سياس   عتم ة للتعا ل    نوااث ا  اع وات الغ عس ا  وأظ يفت تتائج ال راس   ذله أع 

 عم  اجملياجل هعتق وع أع  سممت   قاارة عل  ا ت اي اآلوااث ا  سي  وات الغ عس ا 

واليفا علي ا   يف نجل أع غالاي  اجملياجل ا همسوا أع  سممت     ر   للت  ه ات اليت ق  

    اخفاقات ا سي  يف الوقا اليفا، ألكواج  ا 
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 التعليق على الدراسات السابقة: 
لق  اقتصيفت الاان   يف اراست ا عل  عيفض ال راسات السا ق  اليت  ا عالق  هوضو  

،ذ  ال راس    وق  كساولا ،ذ  ال راسات اجملتمعات العيف ي  والغيف ي    يف نجل كساولا 

   السعواه   قط   واور،ا يف كسمي  الوعي  ا     وضو  حم ا هتعلأل   الصحاال راس  

السي"اتي   و،ذا الوعي سيت   ياتي    قال الصح يجل السعواهجل العا لجل يف الصحإ 

 الورقي  واتلمفوتي  عل  السحو امحكي :

 
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة : 

 لل  خللالل  طللال      اآلاليلل راسلل  سللا،ما ال راسللات السللا ق  يف ك للميل  س جيلل  ال   -1

الاان لل  املم للإ عللل  أ،لل  السقللاط اللليت كت لليفا   للا  للل اراسلل    و عيف لل   مللا            

الضعإ  ي األ

اسللت اات الاان لل   لل  ال راسللات السللا ق    عيف لل   امل للا،ي  السميفهلل  ا اصلل   للا            -2

السللي"اتي  و عيف لل  وج لل  تملليف الاللان جل  ي للا  لل  خللالل التعللارهإ اتجيفائيلل  اللليت مت       

ك يف،األ

ع ت ال راسللات السللا ق   الاان لل  يف  عيف لل  أ،لل  اعلليفائ  اتلمفوتيلل  الواقعلل  يف     سللا-3

ال ضاأ السي"اتي و ي ي  الوقاه   س ا أل
 

 أوجه االتفاق مع الدراسات السابقة : 
ك فك ال راس  اآلالي     غالايل  ال راسلات السلا ق  يف   لاا كعيفهلإ إللا ل ُهعل" عل          -1

ووضوحأل   و  ا    السي"اتي  اساط  

كت أل ال راس  اآلالي     ال راسات السا ق  يف اراس  جيفائ  اتتفتا وأ ل  املعلو لات     -2

وأ،مي  ك عيل القواتجل والت يفهعات للح   س األ

كت أل ال راس  اآلالي      اغل، ال راسلات السلا ق  يف اآلليفص علل  كوعيل  اجملتمل   ل         -3

 ت اآلمو ي  وا اص  ألراطيف وأضيفار االخفاقات ا  سي  لل يفا وامُلس آ
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 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

 أوجه االختالف عن الدراسات السابقة:
كعت" ال راس  اآلالي  اراس  يف هال ج ه     هاالت ا    السي"اتي  نيلل أت لا    -1

كعتلل"  لل  ُأوىل ال راسللات اللليت كساولللا املوضللو   لل  تانيلل  صللح ي  حبتلل    عملل        

تجل  نل ا،ا  ل  زاوهل  أ سيل      ال راسات السا ق  اليت كساولا املوضو     زاوهتجل رتل ل 

وا خيفى    زاوه  كمسولوجيا املعلو اتأل

 راسلل  متيللبت ال راسلل  اآلاليلل   اختيار،للا أل الصللح يجل السللعواهجلأل  عيسلل  جملتملل  ال -2

وكعت"    ال راسات السعواه  ا وىل اليت سلنا الضوأ علي  أل 

 
 مشكلة الدراسة:

ال  ا  ض  ا جمات السي"اتي     ال هبال  ُك مل التوعي  ا  سي  السي"اتي  ا ط ا ول

أ   و اه  ا  يفاا واملسممات ض  املااطيف املتباه ة  سيفع  للجيف   السي"اتي  أن  

التح هات اليفئيس  اليت كواجي خ"اأ ا    السي"اتي    اعيفائ  الس"اتي  لخذة  االرك ا  

ي  واتت ار ا واكإ الذ ي  اليت   وكعبى ،ذ  البهااة  ىل زهااة تنا  ال ام  العسماوك

يف املائ      16زاات      ماتي  الوصول  ىل اتتفتا  ىل غالاي  الساس    ق  كيثيف 

يف املائ   قط كيثيفوا     10ضحاها اعيفائ  السي"اتي     خالل ،واك     قارت   سسا  

سات اآلاسو ي  خالل وسائل اخيفى عل  الصعي  العاملي  وك مل ال"ا ج الضارة وال  و

 (أل39 ص2019أ " جبأ    اعيف   السي"اتي أل )ال اه  

و ملا للصح يجل كيث ًا  ا ًا يف كوعي  اجملتم  وق رك   عل  تقل املعلو ات   " إليفحي  

مممس   ق  نيفصا الاان   عل   قياس  عيف ت   أواًل هوضو  ا    السي"اتي   و ا ،و 

  الس اتي   وا  عاا اليت هتساو ا يف الوقا اآلاضيف  املستوى املعيفيف هصنلح ا  

وغاهتي ا ساسي   وأ عاا  اتسفاكيجي    و ا،ي الوسائل اتعال ي  اليت سيت  استا ا  ا 

 ال مل الصحيح  2030تهصال ال ميفة  ال مل الذمل هتوا أل    رؤه  اململم  

السعواه  يف كسمي  الوعي  واملساس،أل وكتالور   مل  ال راس  يف  عيف   ألاور الصحإ

  ا    السي"اتيأل أل
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 أهمية الدراسة :
كمم  ا،مي  ال راس  يف املقا  ا ول  ىل قياس وعي  الصح يجل ه  و  ا     -1

السي"اتي  و ضيفورة التعيفي عل  أ عاا ال ضاأ السي"اتي الواس   والتعيفي عل   ي ي  

ا ، اي النمون  اليت كسص علي ا رؤه    واج   الت  ه ات ا ارجي  وال اخلي  لتحقيأل

 ,2030اململم  

نيفصا الاان   عل  كساول  وضو  التوعي   ا    السي"اتي    تاني   عال ي  مما  -2

تعت"   ضا   علمي  ل حباث املتعلق   ا    السي"اتي نيل كعت"    أوىل ال راسات 

 اتعال ي  يف ،ذا اجملالأل

ضيإ  ىل املمتا  االعال ي  تو  ج ه     ال راسات كتعلأل جاأت ،ذ  ال راس  لت -3

  اال   املعلو اكي يف  طار اتعال أل

 
 أهداف الدراسة :. 

قياس  عيف   الصح يجل هوضو  ا    السي"اتي أل  -1

التعيفي عل  ا  عاا اليت هتساو ا ا    السي"اتي يف الوقا اآلالي    وج   تميف   -2

الصح يجل 

الصح يجل  تنايقات ا    السي"اتي يف اململم ألحت ه    ى  عيف    -3

 قياس  عيف ت    ا تمم  والت يفهعات اليت كتعلأل  ال ضاأ السي"اتي أل -4

كقيي  كغني  الصحإ السعواه  يف التوعي  ه  و  ا    السي"اتي و عيف   جوات،  -5

 القوة 

 والضعإ لتقو  ا وحتسيس ا يف املستقالأل

عاعا   ا الصحإ السعواه     و  ا     عيف   ا إلمال الصح ي  اليت  -6

السي"اتي    وج   تميف الصح يجلأل

 ه    ى  عيف   الصح يجل  اختصاصات و  ا  ا ي   الوطسي  ل    السي"اتي  حت -7

يف اململم أل
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 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

 تساؤالت الدراسة :.
 ا   ى  عيف    الصح يجل هوضو  ا    السي"اتي؟! -1

"اتي يف الوقا اآلالي    وج   تميف الصح يجل؟! ا ا  عاا اليت هتساو ا ا    السي -2

  ا   ى  عيف   الصح يجل  تنايقات ا    السي"اتي يف اململم ؟! -3

 ا   ى  عيف ت    ا تمم  والت يفهعات اليت كتعلأل  ال ضاأ السي"اتي؟! -4

 ا ،و كقييمسا لتغني  الصحإ السعواه  يف التوعي  ه  و  ا    السي"اتي ملعيف     -5

 لقوة أو الضعإ ؟!جوات، ا

 ا  إلمال الصح ي  اليت عاعا   ا الصحإ السعواه     و  ا    السي"اتي     -6

وج   تميف الصح يجل ؟

 ا   ى  عيف   الصح يجل  اختصاصات و  ا  ا ي   الوطسي  ل    السي"اتي  يف  -7

 اململم  ؟!

 
 املدخل النظري للدراسة
 أواًل: )ا    السي"اتي (

 مت ي  :

ال ضاأ السي"اتي حت هًا هتنور عل  ال وا  و   الضيفورمل  تا عتي   استميفار تميفًا ُهم ل 

 للتغي  السيفه  واملستميف يف طايع  اجملال التمسولوجي واملعلو اكي أل

وقال أع كتنيف  الاان    ىل كعيفهإ ا    السي"اتي   اع ال   أع كتا    اه  ،ذا العل      

 خالل : 

o ت اة ا    السي"اتي : 

    اراك اململم  العيف ي  السعواه   ذ  املتغ ات وك اعل ا     ستج ات العصيف 

وكنوراكي  وكيفمجً  لس ج خاا  اآليف جل ال يفه جل املله سلماع    عا  العبهب ومسو ولي 

الع   ن م   اه يف قيااة  الاتا لتموع نوكًجا تاجًحا ورائً ا يف العاا عل   ا   

اليت جعلا التحول حنو العاا اليفقمي وكسمي  الاسي   2030ململم  ا صع ة  وليفؤه  ا
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التحتي  اليفقمي  ضم   ست   اك ا  واست عارا  ،مي  الاياتات وا تمم  التقسي  والاس  

التحتي  اآلساس  واركااط ا  املصاأ الوطسي   وأ،مي   اهت ا    أمل ك  ه ات أو راطيف 

سي  ا ي   الوطسي  ل    السي"اتي واركااط ا  املله ه   ،ا ال ضاأ السي"اتي هيكي كي

وكله و أل ا  يف امللمي الميفه   املوا ق  عل  كسميم ا  تارهخ  -ن مي اه-

،ل لتموع ا ي   ،ي اع   املاتص  يف اململم   ا    السي"اتي  وامليفج   1439/2/11

أل ع  ا ي   ( 2018الوطين يف إلؤوتيأل )ا ي   الوطسي  لال   السي"اتي  

  

o  كعيفه ي :أل 

ختتلإ التعيفه ات نول ال ضاأ السي"اتي عل  نس، طايع   ل اول  أو  ياع وعل    ى 

تي   قيي امل تي ق ركي عل  حت ه  رؤهتي واسفاكيجيتي للتعا ل    هال ال ضاأ السي"ا

والعسميفمل و ذله   ى ق ركي عل  استغالل املباها و واج   املااطيف الما س  يف ،ذا 

 (198 ص2018اجملال )إللوش 

وق  مت أطال  الع ه     املصنلحات وامل ا،ي  عل  ا جمات السي"اتي     ق  أطلأل 

ي    عل  ا جمات  صنلح اآليفب اال فاضي  أو اآليفب اتلمفوتي    أو اآليفب السي"ات

( ه امج  املل ات واملواق  اليت  السي"اتي  اليت هت     خال ا قيا  القيفاصس  ) 

ختص امحخيفه     م امج  املوق  اتلمفوتي  املس آت امل م    أمل   امج  اآلواسي، 

التا ع  للون ات العسميفه  أو الون ات االقتصااه  ال ول  سي ؛  قص  ك   ،ا   

 لسينيفة علي ا   واتضيفار   ا أل وا

و   خالل ،ذا املاحل سيت  كسليط الضوأ عل  كعيفهإ السي"اتي    وعليي هت  كقسي  ،ذا 

 املاحل  ىل املنلاجل  امحكيجل : 

 كعيفهإ السي"اتي  لغ  واصنالنا : 

ا جمات السي"اتي    صنلح ن هل ظ يف يف العقوا ا خ ة ؛ تتيج  ل ورة كمسولوجيا  

علو ات   وا كم  ا جمات السي"اتي   عيفو    ال يف وقا قيفه،  ولغاهات الوقوي عل  امل

   و  ،ذا املصنلح ن هل الس ية   سيت  التنيف   ىل كعيفهإ ا جمات السي"اتي  لغوّها يف 

https://nca.gov.sa/pages/about.html
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 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

ضوأ املعاج  اللغوّه     ضاًل ع  التنيف  لتعيفهإ ا جمات السي"اتي  اصنالًنا   وكله 

 كي : و أل السحو امح

 كعيفهإ السي"اتي  لغ  : 

ا ك يف أغل،  عاج  اللغ  اآل ه    ىل  ص ر  لم  السي"اتي    وهتضح    كله أع 

( الذمل  السي"اتي  ،ي  صنلح هوتاتي ا صل   وكيفج   ىل  صنلح ) 

له   واست را ا عل  كأل ورا يف  ؤل ات ا يال العلمي   وهعين القيااة والتحم  ع   ع 

 ق  ورا يف قا وس املورا كعيفهإ للسي"اتي    نيل عيف  ا  يت ا : عل  الضاط   

(   و،و  ص ر هتنا أل       و  ا جمات السي"اتي    أمل  و ص ر،ا ) 

أ ا يف اللغ  العيف ي     سج  أع  صنلح أل ضاط ا إلياأ ع   ع    والسينيفة علي ا

(   وال هوج   صنلح  اللغ  اتجنليبه  )  السي"اتي  ،و  صنلح  ستا   يف

هساظيف  أو هقا لي يف اللغ  العيف ي     ذا واجي املتاصصوع يف اللغ  العيف ي  صعو ات يف 

( يف اللغ  اتجنليبه    نت   ع  عض الفمجات  اختيار  صنلح   قارب ملصنلح ) 

،ذا  ا جن   يف الفمج  غ  الصائا  العيف ي   ذا املصنلح  اتا يف أغلا ا غ  صائا    و

اليت كساولا كيفمج  عسواع : أل اك اقي  أورو ا املتعلق   اعيف   السي"اتي  أل    ك مت كيفمجت ا 

 (83 ص 2018 ىل اللغ  العيف ي   االك اقي  املتعلق   اعيف   اتلمفوتي  أل  ) العيس  

 تعريف الهجمات السيربانية اصطالحا : 
العمليات املع ة آلماه  أج بة اآلاسوب وال امات والاياتات ا اص  ،ي التقسيات و

 املؤسسات    ا إلااص غ  املصيفح    للوصول  ىل كله ا ج بة والاياتات   و عاع  

 واط  الضعإ وا جمات اليت كتعيفض  ا كله املؤسسات ع" اتتفتا    قال هيف ي 

 (أل7 ص2017اتتفتاأل ) اتيني 

 ألمن السيرباني وأمن املعلومات : الفرق بني ا
أ   املعلو ات وا    السي"اتي ،ما  صنلحاع  ت ا  اع   لمس ما ليسا  تنا قجل    

 يع     و  ا    السي"اتي أوس     أ   املعلو ات   نيل ه مل كي جل الاياتات 

هس ا يف خواا  واملعلو ات اليت ك اول ع" ال امات ال اخلي  أو ا ارجي    واليت هت  ختب
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ااخل أو خارج املسممات    االخفاقات والوصول غ  ال يفعي  ايف نجل ُهعس  أ   

املعلو ات  الوسائل الضيفوره  ال ت اي وكوثيأل وص   ل ،ذ  الت  ه ات   وه مل  ل 

 (٣٢ ص٢٠١٨ ا    إليتي  اه  املعلو   اليت ق  كموع يف تما  ناسو ي ) صائغ  

  املذ ور لت ًا  جل اجملالجل  ال أع ،ساله تقاط اختالي جو،يفه   جل وعل  اليفغ     التقاط

اجملالجل أل    ن ه سا السا أل  جل اجملالجل كستني  أع كالنظ ال يفوقات التالي  : ا    

السي"اتي ه ت   ي    ل  ا ،و  وجوا عل  الساه"    أ   املعلو ات   وغ ،ا  يسما أ   

السي"اتي أل أ   املعلو ات ه ت   ي   املعلو ات ال يبهائي  املعلو ات ،و جبأ    ا    

الورقي  أل  يسما ال ه ت  ا    السي"اتي  ذله أل العالق   جل أ   املعلو ات وا    السي"اتي 

 ( 17  ص  2019كتقاط     نيل اال،تما   ي   املعلو ات املوجواة  الساه" أل  ) قاس    

 أبعاد األمن السيرباني :. 
تع ا أ عاا ا    السي"اتي  ت مل مجي  اعوات، االقتصااه  االجتماعي    والسياسي    ك

واتتساتي      و لي الق رة عل   اه  أ   و صلح  ال ول  وإلعا ا يف رتلإ هاالت 

نياكي اليو ي    وكله لموتي  يفكاط اركااطا وثيقا  سال تي وأ   الاياتات واملعلو ات 

ذا العصيف نيل ،ي  ص ر اتتتاج   ات  ا    اال تمار   والق رة عل  واليت كع  ثيفوة ،

 االكصال والتواصل  جل الا يف أل 

ا  عاا العسميفه  :  -

كس ي أ،مي  ا    السي"اتي يف ،ذا الاع     خنورة ا جمات السي"اتي  واالخفاقات اليت 

ملس آت السووه    و ا ق  كؤامل  ىل ت ية اآليفوب والصيفاعات املسلح   واخفاقات أتمم  ا

 أل   ال ول واآلمو ات  حي ث عس ا    ك  ه 

ا  عاا السياسي  :  -

كقو  ا  عاا السياسي  ل    السي"اتي عل  أساس  اه  تما  ال ول  السياسي  و يات ا 

  نيل  م  أع كستا   التقسيات يف  ل  علو ات و ياتات ق  حي ث    خال ا زعبة 

ل ول واآلمو ات نيل كصل  سيفع   ائق   ىل أ " إليفائح    املواطسجل الستقيفار أ   ا

 ( 37 ص2018 غض السميف ع  صح  الاياتات واملعلو ات اليت هت  ت يف،ا أل  ) صائ  
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 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

ا  عاا االقتصااه  :  -

هسقس  اقتصاا اتتفتا  ىل هالجل رئيسيجل   اجملال ا ول هتعلأل  صساع  كمسولوجيا 

(   وه مل كنوهيف أج بة و يفهيات واتتاج ا وخ  ات أخيفمل ت ) املعلو ات واالكصاال

  أ ا اجملال ال اتي   و هال التجارة اتلمفوتي     خالل  تح سو  نيف عل  إلام  

( 55 ص2019اتتفتا أل )أ و هبه  

ا  عاا القاتوتي  :  -

ل ور  يف  ا   لق  أصاح لل ضاأ اتلمفوتي أ،مي  اسفاكيجي  يف السما  ال ولي تتيج  

السواني ا  سي  واالقتصااه  والسياسي  واالجتماعي  واتعال ي    و  ل   ور   سي  

اسفاكيجي  لسمو و يفوز أإلمال ج ه ة    الصيفا  كيفكاط  عصيف املعلو ات وحماول  

 نما  السينيفة  عل  ،ذا ال ضاأ أو العمل عل  كوظي ي لالستا ا  غ  السلمي   ،ذا 

ج   ثاتي     ق  أصاح ل ى  ا   ال اعلجل ااخل هتم  املعلو ات العاملي    ج     و   

الق رة وات ماتيات عل  إل  كله ا جمات   مما أس   يف   اا  وض  يف استا ا  

(  ٣٤ ص٢٠١٩) ال اه     ألال ضاأ اتلمفوتي 

ا  عاا االجتماعي  :  -

تفتا امل تون  ع" امل وتات ا  عاا االجتماعي  ل    السي"اتي كسمح طايع  ات

وال امات االجتماعي    مل خاص لمل  واط   يع هع" ع  كنلعاكي السياسي    

وطموناكي االجتماعي     يإلما ا  ا      ذله ك مل   ار   مجي  إليفائح 

 (أل٩٢ ص٢٠١٩) القحناتي   اجملتم  و موتاكي وسيل  تغساأ ،ذا اجملتم  وكنوهيف  أل

o  ي  اختصاصات و  ا  ا: 

 يما هتعلأل  اختصاصات ا ي   اليت مت ك يف،ا يف املوق  اليفمسي لل ي   الوطسي  ل    

السي"اتي  ق  مت سيفا ثالث  وع يفوع اختصاص كستعيفض الاان   أ يفز وأ،   ا جاأ   ي ا 

 يما هلي : 

 ع اا االسفاكيجي  الوطسي  ل    السي"اتي  واتإليفاي عل  كس يذ،ا  واقفاح  -1

 ه  احت
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وض  السياسات ولليات اآلو م  وا طيف واملعاه  والضوا ط واترإلااات املتعلق   -2

 ا    السي"اتي  وكعميم ا عل  اع ات كات العالق   و تا ع  االلتبا    ا  

 وحت ه  ا

وض  أطيف  اارة املااطيف املتعلق   ا    السي"اتي  و تا ع  االلتبا    ا  وحت ه  ا -3

عار اع ات املعسي   املااطيف والت  ه ات كات العالق   ا    السي"اتي إل -5

وض  أطيف االستجا   للحوااث املتعلق   ا    السي"اتي  و تا ع  االلتبا    ا   -6

 وحت ه  ا

o ت والقواتجل يف اآل     اعيفائ  السي"اتي  :أثيف الت يفهعا 

كعتللل"  ما حللل  اعللليفائ  السلللي"اتي  حتللل ًها   خاصللل   يملللا هتعللللأل ه لللمالت السللللن     

القضللللائي  اللللليت كس للللي عللللل  املسللللتوهجل اللللل ولي والللللوطين   نيللللل كسللللتس  ا إلللللمال       

التقلي هللللل  للوالهللللل  القضلللللائي  علللللل     لللللو  اآلللللل وا    ملللللا كسلللللتس  القلللللواتجل علللللل     

يااة اتقليميللل     يسملللا القضلللاأ اتلمفوتلللي للللي  للللي نللل وا  ااهللل    و نلللا  مللل   السللل

للمجلللليف جل كغللللي   للللواقع    لللل   للللل   ىل لخلللليف  يف غضللللوع ثللللواع يف عللللاا االتفتللللا         

وكلللله  غلللض السمللليف عللل   لللوقع   ال عللللي وهعللل  ا  للل  املعلو لللاكي ،للل  ا عا لللا لنايعللل           

يفا عللل    للل  تملللا  اعللليفائ  املعلو اكيللل      اعيف للل  املعلو اكيللل    نيلللل جنللل  تلللص امللللااة ال     

وقلللو  اعللليفائ  املعلو اكيللل   للل  السلللعواه  هلللسص علللل  أتلللي ) ه للل ي ،لللذا السملللا   ىل اآلللل  

  وكلللللله  تح هللللل  ،لللللذ  اعللللليفائ  والعقو لللللات املقللللليفرة لملللللل  س لللللا ( مملللللا هلللللؤامل  ىل   

املسللللاع ة عللللل  حتقيللللأل ا  لللل  السللللي"اتي   ون للللظ اآلقللللو  املفكالللل  عللللل  االسللللتا ا   

 اهلللللل  االقتصللللللاا الللللللوطين  وو  للحاسللللللاات امحليلللللل  وال للللللامات املعلو اكيلللللل    امل لللللليف

 ( أل 46  ص  2012العاي مل   )

 

 

 

https://nca.gov.sa/pages/about.html


 

 313 

 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

 : ا  سي  اور الصحإ السعواه  يف التوعي  ثاتيًا :

    و  التوعي  اال سي  : -

 مت ي : 

ه غل    و  ا    الع ه     ا وساط ال ميفه  واجملتمعي  تميفًا لالضنيفا ات السياسي  

القتصااه  اليت ه   ،ا يف الوط  العيف ي   وتتيج  للت  ه ات اليت ك مل خنيفًا عل  وا

استقيفار اجملتمعات    اع لبا ًا عل  اعمي  التص مل  ذ  الما،يفة   واليت  م  ع ،ا 

    أخنيف أسااب ات يار اجملتمعات أل

 :و ذا  اع ال       الوعي ا  ين الذمل هعيفي  يتي 

   وال    واتاراك جململ  عنيات اآلياة ا  سي   مل  ا  ي ا    أل اتنساس واملعيف 

أن اث وظوا،يف وكنورات و  ا ل وقضاها وأز ات وا تالك القي  واالجتا،ات واملعاه  

والضوا ط ا  سي  وكيفمج  كله يف سلوك هت أل    املتنلاات ا  سي  وهعبز ا    يف رتلإ 

 (٩  ص2019  هاالت  اآلياة ا  سي  ألأل )ا اجيفمل

o :  اال      زاوه   عال ي 

وللوسائل اتعال ي  اور يف  ساأ اليفأمل والتعا  عسي يف اجملتم       خالل كو  ،ا 

املعلو ات الوا ي  وا ل يات املنلو   نول القضي    أو املوضو  املنيفوح للسقاش    اجملتم  

  وال   أع كتيح ،ذ  الوسائل ال   أع هاين لراأ   وأ مار  عل   علو ات وا ي  واقيق  

ال يفص  ملاتلإ امحراأ واالقفانات   يفاا اجملتم    و ع قيا  وسائل اتعال    ذا ال ور 

ات ا ي ال عال     السايل حنو الوصول  ىل رأمل عا  ُ ستس  ُهس   يف كعبهب  مات  

قيأل التماسه اآلوار والت اعل االجتماعي يف الاساأ اآلضارمل    ما أتي ُهعجل عل  حت

 أل( ٢٠ ص٢٠١٨) العتييب  ألاالجتماعي والسياسي   يفاا اجملتم  

ا ا اليفسال  اتعال ي  ا  سي   تتم ل اليفسال  يف ال ميفة أو املوضو  أو اليفؤه  أو ا " أو 

املعلو   أو اآل ث امليفاا تقلي   واليفسال  مت ل صل، العملي  اتعال ي  وكتموع    إلمل 

خيف ال   وأع هموع  توا يفًا يف اليفسال  اتعال ي  وخاص  ا  سي  و،و و ضموع   جات، أ

التوازع يف    املعلو ات اليت حتتوه ا اليفسال   ال هساغي أع حتتومل اليفسال  عل     
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 ا  أو  االغ  يي    املعلو ات حبيل ال هستني  املتلقي أع هستوع، ،ذا الم   ما ال 

حبيل ال ه ي  انتياجات املتلقي  تي يف ،ذ  اآلال    ، أع هموع    املعلو ات حم واًا

سيقو   استممال املعلو ات الساقص  كاكيًا أو    خالل امحخيفه  ا  يف الذمل سيؤامل  ىل 

ك وهي اليفسال  اتعال ي  أو حتيفه  ا مما خيل  ا  ي امليفاا الوصول  ليي     طالق األ) 

 ( 10 ص٢٠١٤اآلس    

o  :لثار غياب الوعي ا  ين 

هفك، عل  غياب أو ضعإ الوعي ا  ين الم      اتإلماالت اليت كضيف حبياة اجملتم  

أ،م ا  ا ظ يف نول ال    ا اطئ للّسما  ال  قيفاطي    تاني    ونول ال    املغلوط 

السما  الذمل خلط  جل ا خال  واملصاأ    تاني  أخيفى أل والواق  هؤ   أتي  كا غاب 

نقو  اتتساع  يتساع   وعل  رأس ا أّتي  ، أع هعا ل  غاه   الوعي ا  ين غا ا  عي

يف كاكي أمل  وعي كاكي   ال  وسيل  لتحقيأل  صاأ وأ، اي ا خيفه   ما اعماا أو 

اآليواع   ث   مواط  يف اول  لي الع ه     اآلقو  ا ساسي  اليت ال هموع  واطسًا  ا 

  و ذله املساواة   واختيار اتاارة  ا  ارس ا    حأل اآليفه   يتواع ا وجتلياك ا

 ( 47 ص٢٠١٥) ر اهعي   أل السياسّي    وحماسات ا  كا احنيف ا 
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 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

 اإلجراءات املنهجية للدراسة
 

 نوع الدراسة ومنهجها : 
املس ج الذمل هعتم  عل  اراس  الما،يفة  ما كوج   املس ج أل الوص ي  أل و،و :  راس ا  الكت

يف الواق    وه ت   وص  ا وص ًا اقيقًا وهع" عس ا  ي يًا  وص  ا وحت ه  خصائص ا   

ول كوضح  ق ار ،ذ  الما،يفة أو و ميًا  يعنائ ا وص ًا رقميًا    خالل أرقا  وج ا

  أل( 195  ص2013    ا ضيف) نجم ا أو ارج  اركااط ا    الموا،يف ا خيفى أل

 واعتم ت ال راس  عل   س ج املسح  العيس  لع ا    الصح يجل السعواهجلأل

 :ة الدراسة مجتمع وعين
 اجملتم  والعيس  

 اتمجالي الاياتات ال اصي 

 % ك

 الس 

 9.6 8 سس  20-25   

 27.7 23 سس 30-35   

 27.7 23 سس 35-31   

 34.9 29 سس   ي  يف 36

 100.0 83 اتمجالي

 السو 

 59.0 49 الذ ور

 41.0 34 االتاث

 100.0 83 االمجالي

 اآلال  االجتماعي 

 20.5 17 أعبب

 79.5 66  تبوج

 100.0 83 اتمجالي
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 اعمل يف صحي  

 2.4 1 أرقا 

 4.8 2 يف اتعال أ اا ي 

 2.4 1 اعبهيفة

 4.8 2 اآلياة

 2.4 1 اليفأمل اتلمفوتي 

 2.4 1 اليفهاض

 2.4 1 ال يف  ا وسط

 9.5 4 المفوتي 

 9.5 4 الوط 

 2.4 1 سا قًا يف صحي   ل ا  و صحي   عس  تيوز

 9.5 4 ساأل

 2.4 1 إليف   كيفت 

 2.4 1 صحي   اآلياة

 2.4 1 صحي   الوط 

 2.4 1 ع ة صحإ

 2.4 1 غ  صح ي 

 2.4 1  اك،  ت يفغ

 4.8 2 هل  جتارة  م 

  هيف   يفو   ت اأ إليف   عمالق  للس يف 

 اتلمفوتي
1 2.4 

 23.8 10  م 

 2.4 1 هوكا ب

 100.0 42 اتمجالي.

 

 وضللو   ُهقصل  هجتملل  ال راسل  :ألمجيلل  ا  ليفاا أو ا إلللااص أو ا إللياأ الللذه  هموتلوع     

  (أل223 ص2003)عاي ات  ولخيفوع        مل  الاحل أل

وهتملللوع هتمللل  ال راسللل   للل  الصللللح يوع السلللعواهوع العلللا لوع يف الصلللحإ الورقيلللل         

 واتلمفوتي  
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 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

  85و يمللا هتعلللأل  عيسلل  الاحللل  يت للا كقللو  عللل   القللائموع  االكصللال يف الصللحا   وعلل ا،     

   يفاة و قًا للعيس  املتان أل

اتات اع ول السا أل الاياتات ال اصي  ملاحوثي ال راسل ؛ نلول السلو ,  لغلا تسلا       كوضح  ي

كوضلح الاياتللات الليت كتعلللأل  السل ,  أتللي     مللا %(  ل  اتتاثأل 41%(, يف  قا للل )59اللذ ور ) 

 26%(, و ل  كلفاوح أعملار،   ل  أل    9,6عاً األ ) 25 ىل  20 لغا تسا     كفاوح أعمار،     أل

 %(أل34,9عاً ا  ي  يفأل ) 36%(, و اتا تسا     كالغ أعمار،  أل27,7عاً األ ) 30 ىل 

 يمللا هتعلللأل  اآلاللل  االجتماعيلل ,  قلل  وصلللا تسللا        أهضللًا   هتضللح  لل  اعلل ول السللا أل    و

 يملا هتعللأل  املسلتوى التعليمللي      و%( غل   تللبوججلأل 20,5%(, يف  قا لل ) 79,5املتلبوججل  ىل ) 

%(  يسمللا  اتللا السسللا  ا قللل  39,8عي ) قلل  وصلللا تسللا  اآلاصلللجل عللل  املسللتوى اعللا   

اختل ا املؤسسات الصلح ي  الليت    ما %(أل2,4للحاصلجل عل  املستوى ال اتومل  سسا   لغا )

%(أل 23,8هعمل   ا  احوثي ال راس ,  ماع الغالاي   س   هعملوع يف صحي   أل مل أل  سسلا  )  

أل لمفوتيلل  والللوط    ويف امليفكالل  ال اتيلل , هلليكي  احللوثي ال راسلل  الللذه  هعملللوع يف صللحإ    

%( لمللل  للس  أل ويف امليفكالل  ا خلل ة, هلليكي املاحوثللوع الللذه  هعملللوع يف       9,5وسللاألأل  سسللا  ) 

 %( لمل  س ماأل2,4كا ب واآلياة والوط  أل سسا  ) صحإ ألهو

 أدوات جمع البيانات: 
كتحللل ا أاوات مجللل  الاياتلللات  الللليت اعتمللل ت علي لللا ال راسللل  حملللل الاحلللل يف اسلللتمارة    

ع  نيل قا ا الاان    تصمي  اسلتمارة اسلتاياع نيفصلا  ل  خال لا علل  حتقيلأل        االستايا

 ا لل  أ،لل اي ال راسلل   واتجا لل  علل  كسللاؤالك ا  وكللله  لل  خللالل هموعلل   تسوعلل   لل     

   يفاة  ( 85) وسيت  كنايق ا عل  عيس     الصح يجل السعواهجل وع ا،  ا س ل  املاتل  أل

 اختباري الصدق والثبات:  
ختاار صالني  استمارة االستاياع يف مج  الاياتات    خالل  جليفاأ اختالارمل الصل      مت ا   

 : يالسحو التال   وال اات  ا, وكله عل  

(: هعللين الصلل   المللا،يفمل صلل   املقيللاس املسللتا   واقتللي يف    ) اختاللار الصلل  

املسللتا   يف  قيللاس املللتغ  السملليفمل أو امل  للو  امللليفاا قياسلليأل وللتحقللأل  لل  صلل   املقيللاس     
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احملممللجل  لل  الاحللل, مت القيللا   علليفض الاياتللات )صللحي   االسللتاياع( عللل  هموعلل   لل   

 اتنصاأأل يف جا ع  أ  القيفى ورتصجل يف عل  اتعال  قس  يف ال  اكيفة املتاصصجل  

(: ُهقص   ي الوصول  ىل اك ا   توازع يف الستائج  لجل الالان جل   ) اختاار ال اات

حماولل   مل استا ا    لس   ا س  وا سالي،  التنايأل عل  ت   امللااة اتعال يل   أ  عس  

الاان   خت يض تس، التااه   قل ن  ممم     خالل السينيفة علل  العوا لل الليت كلؤاى     

 لم ور  يف  ل  يفنل      يفانل الاحل  و،و  ا مت عل  السحو التالي:

%  ل  العيسل  ا صللي   عل  حتملي       10يسل  مت لل   قا ا الاان    تنايأل اختاار ال اات علل  ع  

%  لل  املاحللوثجل  علل  5صللحي   االسللتاياع, ثلل  أعللاات كنايللأل االختاللار  لليفة ثاتيلل  عللل  عيسلل   

%, ممللا هؤ لل  ثاللات االسللتمارة وصللالنياك ا  90,4اسللاوعجل  لل  االختاللار ا ول, ووصللل  ىل  

 للتنايأل وكعمي  الستائجأل

 املعالجة اإلحصائية للبيانات:
(  وكلللله لتحليلللل  ياتلللات الاان للل   االسلللتعات   "تلللا ج التحليلللل اتنصلللائي )  قا لللا

%  لي  يف   95ال راس  املي اتي أل و اتا ارج  ال ق  يف قالول تتلائج االختالارات اتنصلائي      

 يقللللأل ومت اللجلللوأ  ىل املعلللا الت واالختالللارات واملعاعلللات    0,05أمل عسللل   سلللتوى  عسوهللل   

 اتنصائي  التالي :

 اييس الوصفية املق
 التميفارات الاسين  والسس، امل وه أل 

   املتوسط اآلسا يأل 

           االحنليفاي املعيلارمل, و،لو اللذمل حيلل ا  ل ى كااعل  أو كقلارب القليفاأات علل

وسن ا اآلسا يأل

  ل راسلل  ال اللل  االنصللائي  لل لليفو   للجل   أل 2اختالار  لللا

 للتغ ات ال  لل  او املتوسللنات اآلسللا ي  جململلوعتجل  لل  املاحللوثجل يف انلل   

 (ألالسسا  )

 : الوزع السسيب الذمل حيس،    املعاال 
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 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

 ألال رج  العمم  للعاارة( ÷ الوزع امل ومل = )املتوسط اآلسا ي 

 جن  اع : ىا ا  السسا  لمل  قياس علي ن 

  عا ل اركااط ال ا  يفوتااخ املقياس

 راس   املصنلحات املقياس العا  نول   ى  عيف    احوثي ال

 امليفاا   ملصنلح ا    السي"اتي
0.86 

ال راس   ياملقياس العا  نول ا  ا   اليت كلق   ي ا  احوث

 اوراك   الت رهاي 
0.79 

املقياس العا  نول رأمل أ يفاا العيس  جتا  أ، اي القواتجل 

 والت يفهعات املتعلق   ا    السي"اتي
0.80 

ت، ات ا ي  والسلاي  يف التغنيات املقياس العا  نول اعوا

 الصح ي  ل    السي"اتي    وج   تميف أ يفاا العيس 
0.92 

 
 :.  دراسةحدود ال

 ،ل أل 1441اآل وا الب اتي  : هقتصيف كنايأل ال راس  اآلالي  يف ال صل ال راسي ال اتي لعا  

حت ه ًا  سنقيت )  م  والعيف ي  السعواه   اآل وا املماتي  :  املسنق  الغيف ي  يف اململم  

 (أل امل هس  -ج ة –

اآل وا املوضوعي : ألاور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي هوضو  ا    السي"اتيأل 

 الصحإ  سوعي ا الورقي  واتلمفوتي  أل           وكست  ي الاان  

اآل وا الا يفه  : الصح يوع الذه  هعملوع يف الصحإ السعواه   سوعي ا الورقي  و 

 (أل امل هس  - ج ة –)  م             لمفوتي  وحت ه ًا يف  سنق ات
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عرض نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها
 : الستائج العا   لل راس  املي اتي 

 ضو  اال   السي"اتي :الستائج املتعلق   قياس  عيف   الصح يجل هو -1

 (  6) ج ول 

املعيف   املساق  ملاحوثي ال راس  هصنلح ا    السي"اتي

 % ك املعيف   املساق  ملاحوثي ال راس  هصنلح ا    السي"اتي

 تع 

 ال

اتمجالي

                                          ارج  اآليفه :                           :  ا 

اال ستومل املعسوهي: 

املعيف   املساق  ملاحوثي ال راس  هصنلح ا    هتضح     ياتات اع ول السا أل 

%(, يف  قا ل تسا     املاحوثجل كالغ 84,3؛  الغا تسا     أجا وا  لألتع أل )السي"اتي

 %( أجا وا  لألالألأل15,7)

 2   الاياتات املايس  أس ل اع ول, نيل كالغ قيم   ااالك ا  ،ذ  الستيج    ااك ما 

(, مما هعين وجوا  يفو   جل املاحوثجل يف  عيف ت   0,000( عس   ستوى  عسوه  )39,145)

وكيفج  الاان   كله آل اث  املصنلح يف اجملتم       املساق  هصنلح ا    السي"اتيأل

                                    جذب ا،تما    للحصول عل   علو اتالسعوامل مما أاى  ىل

                                                                                                                    ألوالاحل ع  التعارهإ اليت كوضح امل  و     عسي ضا ي  

( نيل أإلارت ال راستاع أع أغل، 2019   اراس  )القحناتي  كت أل ،ذ  ال راس  ما 

 ألاملاحوثجل  اتوا عل   عيف    ساق  هصنلح ا    السي"اتي

 

 



 

 321 

 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

 (7)ج ول 

   ى املعيف   ه  و  اال   السي"اتي

 % ك   ى  عيف    احوثي ال راس  هصنلح ا    السي"اتي

  رج   ا ة

  رج   توسن 

ضعي    رج  

 اتمجالي

                                             ارج  اآليفه :                                      :  ا

اال ستوى املعسوهي: 

؛   ى  عيف    احوثي ال راسل  هصلنلح ا  ل  السلي"اتي    هتضح     ياتات اع ول السا أل 

%(, و ل  ك ليفوا أل  رجل   توسلن أل     15,7  هعيف وع املصنلح أل  رج   لا ةأل )  الغا تسا   

 %(أل28,9%(, و    اتا  عيف ت   أل  رج  ضعي  أل )55,4)

(, مملا هعلين وجلوا  ليفو   لجل      0,000( عسل   سلتوى  عسوهل  )   20,410) 2نيل كالغ قيم   لا  

 املاحوثجل يف   ى  عيف ت   هصنلح ا    السي"اتيأل

 عيف ت    سسا   توسن  الختالي املستوى ال قايف والُعميفمل  جل املاحلوثجل ؛  وكعبو الاان   

نيل حتليفص   ل  ال لااب  لس    ىل االطلال  علل   لل  لا ،لو نل هل لبهلااة حمصللت               

 سا، كيف يب الصحا   السعواه  يف ال فة االخ ة عل   هصلال   العلمي  واملعيف ي   وأهضًا

وخصوصلًا يف ظلل ا،تملا  ال ولل   توعيل  اجملتمل   يخنلار ا جملات          امل  و   ىل املواطسجل

 ألالسي"اتي   

علل     لاتوا   املاحلوثجل غالايل    (  ليع 2018)صلائغ  اراسل   ،ذ  ال راس   ل    ما اك قا 

                                                                                                                                                                                                                                                                    ألاتيهصنلح ا    السي" ُ ساأل طال  

 الستائج املتعلق   ل   ى  ملا     املصنلحات امليفاا   ل    السي"اتي : -2
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 (8)ج ول 

  عيف    احوثي ال راس  هجموع     املصنلحات امليفاا   هصنلح ا    السي"اتي 

 العاارة

أعيفي   رج  

 ا ة

أعيفي   رج  

 توسن 

أعيفي   رج  

ضعي  
 املتوسط

االحنيفاي 

 املعيارمل

ع الوز

 السسيب
 الفكي،

 % ك % ك % ك

السيفه 

مجي   ا 

ساأل

  ار   

املعلو ات

الت   

أ   

اماتال 

ج ار 

اآلماه 

ال ضاأ 

االلمفوتي

ا ا  أ ين 

 تع ا 

املستوهات

اختاار 

االخفا 

  ى  عيف    احوثي ال راس  هجموع     املصنلحات هتضح     ياتات اع ول السا أل 

%(, ث   ىل 74,3؛  يإلاروا  ىل ألالسيفه أل  وزع تسيب هالغ )امليفاا   هصنلح ا    السي"اتي

أل  ار   املعلو اتأل وألالت   أل وألأ   ال اماتأل

ا ا  أ ين  تع ا ل  س  أل ويف امليفكا  قال ا خ ة, ك يف املاحوثوع أل%( لم72 وزع تسيب )

%(, وهيكي ألاختاار االخفا أل يف امليفكا  ا خ ة  وزع تسيب 64,3أل  وزع تسيب )املستوهات

  %(أل 61)
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 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

 ما كيفج  الاان   كع ا املصنلحات وامليفاا ات املتعلق   ا    السي"اتي   ىل اعتاار  

ملمات اليت كع" عسي وك يفني تميفًا ع كي ون اثتي؛ وع   التوصل  ضاأ واس   ليأ  ال

  ىل    و  حم ا  وواضح هع" عسيأل              

  يما هتعلأل  التعيفي عل  ا  عاا اليت هتساو ا ا    السي"اتي :-3

 (9)ج ول 

اتيوج   تميف  احوثي ال راس  نول ا  عاا ا   يف أ،مي  اليت هتساو ا ا    السي" 

 الوزع امليفجح الفكي، العاارات
 الفكي،

 ك ا ا   اليفا   ال الل ال اتي ا ول

     ا  عاا السياسي 

     ا  عاا العسميفه 

     ا  عاا القاتوتي 

     ا  عاا االجتماعي 

     ا  عاا االقتصااه 

-100 مجل  االوزاع امليفجح 

ا  علاا ا   ليف أ،ميل     ك    ياتات اع ول السلا أل  ىل وج ل  تمليف  احلوثي ال راسل  نلول       

%(, 21,8؛  ماتا ألا  علاا السياسلي أل يف املق  ل   لوزع تسليب )     اليت هتساو ا ا    السي"اتي

%(, هللللي كلللله ألا  عللاا القاتوتيللل أل  لللوزع تسللليب  21,2اا العسلللميفه أل  للوزع تسللليب ) ثلل  ألا  عللل 

 %(أل18,7%(, وأخً ا ألا  عاا االقتصااه أل  وزع تسيب )19,3)

 ستوهاك   العلمي  ا،تما اك   ووكيفج  الاان   كله الختالي هتم  عيس  الاحل واختالي 

اا ا مل  مجيعلًا ؛  ملل  عل   س لا        وال جن  أع كلله هتسلا    ل  أ،ميل  ا  عل     وال قا ي  

                                    ُهمملللللل وهسلللللاع  امحخللللليف يف خللللللأل تملللللا   اهللللل   تما لللللل اع لللللات وا  علللللاا أل                                                                         

تصااملأل امليف ب ( نيل انتلأل الاع  االق2019وختتلإ ،ذ  الستيج     اراس  )القحناتي 

 ألأل ا ول يف اراست ا   يسما كص ر ،سا ألالاع  السياسي

أل  يما هتعلأل هعيف   الصح يجل  اختصاصات و  ا  ا ي   الوطسي  ل    السي"اتي  يف 4

 اململم  :
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  (10)ج ول 

   ى  عيف   املاحوثجل ه ا  ووظائإ ا ي   الوطسي  ل    السي"اتي

 % ك ووظائإ ا ي   الوطسي  ل    السي"اتي   ى  عيف   املاحوثجل ه ا 

  رج   ا ة

   رج   توسن 

  رج  ضعي  

 اتمجالي

اال  ستومل املعسوهي: ارج  اآليفه :                             :  ا

 عيف   املاحوثجل ه ا  ووظائإ ا ي   الوطسي  ل    هتضح     ياتات اع ول السا أل   ى 

السي"اتي؛  ماتوا هعيف وع   ا  ووظائإ ا ي   الوطسي  ل    السي"اتي أل  رج   ا ةأل 

%(, و لغا تسا      اتا  عيف ت   أل  رج  ضعي  أل 54,2%(, و ل ألارج   توسن أل )12)

 %(أل33,7)

 ا اص   ال ضاأ السي"اتي : أل  ا هتعلأل هعيف ت    ا تمم  والت يفهعات5

 (11)ج ول 

   ى  عيف   املاحوثجل  ا تمم  والت يفهعات املتعلق   ا    السي"اتي

 % ك   ى  عيف   املاحوثجل  ا تمم  والت يفهعات املتعلق   ا    السي"اتي

  رج   ا ة

  رج   توسن 

  رج   سا ض 

 اتمجالي

اال  ستومل املعسوهي: ارج  اآليفه :                               : ا 

هتضللح  لل  الاياتللات السللا أل عيفضلل ا  لل ى  عيف لل  املاحللوثجل  ا تمملل  والت لليفهعات املتعلقلل     

%(, و للل ألارجلل   توسللن أل   6) ؛  مللاتوا هعيف وت للا أل  رجلل   للا ةأل  سسللا      للا    السللي"اتي 

 2%(ألنيل كالغ قيم   لا 44,6%(, و لغا تسا      اتا  عيف ت   أل  رج   سا ض أل )49,4)
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 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

(, مملللا هعللين وجللوا  للليفو   للجل املاحللوثجل يف  للل ى     0,000( عسلل   سللتوى  عسوهلل  )   28,145)

 أل ا تمم  والت يفهعات املتعلق   ا    السي"اتي عيف ت   

وثجل املتوسن   ا تمم  والت يفهعات  ىل  وت ا  علو ات  تعمق  كيفج  الاان    عيف   املاح

يف هال ا    السي"اتي ق  جتذب املاتصجل  القاتوع و العا لجل املتاصصجل يف ا    

 السي"اتي   مل أ " أل

( نيل خلص الاانل  ىل ع   وجوا قواتجل 2017ختتلإ ،ذ  الستيج     اراس  ) اتيني و

هعات يف  الا  وا   ىل االتضما   ىل املعا، ات والقواتجل ال ولي  خاص   ا تمم  وك يف

 امل"   ملما ح  اعيفائ  االلمفوتي  أل 

 ( 12)ج ول 

 رأمل املاحوثجل نول القواتجل والت يفهعات املتعلق   ا    السي"اتي ا   يف أ،مي 

 الوزع امليفجح الفكي، العاارات
 الفكي،

 ك ال الل ال اتي ا ول

 ، حت ه  قائم  الت يفهعات والتسميمات  املتعلق  

 ا    السي"اتي  واملتنلاات كات الصل   وكوثيق ا 

وحت ه  ا اورهًا

   

 ، كو   التقسيات الالز  ؛ للتحقأل    االلتبا  

هتنلاات اع ات الت يفهعي  والتسميمي   املتعلق  

 ا    السي"اتي

 

 

 

  191 2

 ،  يفاجع  سياسات ا    السي"اتي و جيفاأاكي 

اورهًا؛ لضماع التبا  ا  املتنلاات الت يفهعي  

والتسميمي   كات العالق 

   173 3

-100 575 مجل  االوزاع امليفجح 

رأمل املاحللوثجل نللول القللواتجل والت لليفهعات املتعلقلل   للا         كوضللح  ياتللات اعلل ول السللا أل  

ا   لللليف أ،ميلللل ؛  للللذ يفوا يف املق  لللل  أل لللل، حت هلللل  قائملللل  الت لللليفهعات        السللللي"اتي

والتسميمات  املتعلق   ا    السي"اتي  واملتنلالات كات الصلل   وكوثيق لا وحتل ه  ا اورهلًاأل      

%(, ثلل  أل لل، كللو   التقسيللات الالز لل ؛ للتحقللأل  لل  االلتللبا  هتنلاللات        36,7 للوزع تسلليب ) 
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%(, وأخللً ا 33,2سميميلل   املتعلقلل   للا    السللي"اتيأل  للوزع تسلليب )    اع للات الت لليفهعي  والت 

أل لل،  يفاجعلل  سياسللات ا  لل  السللي"اتي و جيفاأاكللي اورهللًا؛ لضللماع التبا  للا  املتنلاللات        

 %(أل 30,1الت يفهعي  والتسميمي   كات العالق أل  وزع تسيب )

أع ،ساك  ( نيل أ  ت ال راس  عل 2019كت أل ،ذ  الستيج     اراس  )العيس  

وجي املساعي واع وا اآل ي   يف   اا لليات  اعل   جل ال ول   صعو ات وق ا عائقًا يف 

 ألملما ح  اعيفائ  السي"اتي  

الستائج املتعلق   تقيي  كغني  الصحإ السعواه  يف التوعي  ه  و  ا    السي"اتي -7

 ل :و عيف   جوات، القوة والضعإ لتقو  ا وحتسيس ا يف املستقا

                                                                                                       (13)ج ول 

 ا  ا   اليت كلق   ي ا  احوثي ال راس  اوراك   الت رهاي 

 العاارة

أعيفي   رج  

 ا ة

أعيفي 

  رج  

 توسن 

أعيفي   رج  

ضعي  

 املتوسط
االحنيفاي 

 ملاملعيار

الوزع 

 السسيب
 الفكي،

 % ك % ك % ك

ال ورات التوعوه  اليت 

ُكقيم ا اعا عات
1 

ال ورات التوعوه  التا ع  

للج ات اآلمو ي 

 
2 

اورات ُأقيما يف ج   

عمله
2 

ال ورات اليت كق   ا 

اع ات ا اص 
3 

ال ورات التا ع   ي   

ا    السي"اتي
4 

ك لل   ياتللات اعلل ول السللا أل  ىل ا  للا   اللليت كلقلل   ي للا  احللوثي ال راسلل  اوراك لل            

اع للات “%(, ثلل   للل  لل  57,3 للوزع تسلليب )” اعا عللات“؛  ماتللا يف  قلل  ت ا الت رهايلل 



 

 327 

 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

 لوزع  ” ،ي ل  ا  ل  السلي"اتي   “وأخلً ا       %(أل, 55 لوزع تسليب )  ” ج ل  العملل  ”و” اآلمو ي 

  %(أل49,7تسيب )

و   ،ذ  الستيج  كيف ب الاان   عل  قوة كيث  اعا عات يف اجملتم     اتإلااة   ور،ا 

 ا ،مي أل التوعومل  الغ

  (14)ج ول

 املصاار اليت هستس   لي ا املاحوثوع عس   تا    وضوعات كتعلأل  ا    الس اتي

 % ك املصاار اليت هستس   لي ا املاحوثوع عس   تا    وضوعات كتعلأل  ا    الس اتي

ا ي   الوطسي  ل    السي"اتي

الجتماعيحميف ات الاحل املاتل   عل  إلامات التواصل ا

 يفا ب املعلو ات )ا رإليإ

املواق  اتخااره 

 اتمجالي

املصاار اليت هستس   لي ا املاحوثوع عس   تا    وضلوعات  ك    ياتات اع ول السا أل  ىل 

%(, 89,2؛ جاأت يف  ق  ت ا أل ا ي   الوطسي  ل    السي"اتيأل  سسا  )كتعلأل  ا    الس اتي

%(, وأخللً ا 53ثل  ألحميف لات الاحلل املاتل لل  علل  إللامات التواصللل االجتملاعيأل  سسلا  )       

           %(أل31,3ألاملواق  اتخااره أل  سسا  )
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ي"اتي اليت أصاحا  يفجعًا و   ،ذ  الستيج  ُك ي  الاان    ي،مي  ا ي   الوطسي  ل    الس

 أساسيًا لمل املوضوعات املتعلق   ا    السي"اتي يف وقٍا قص      تنالقت األ

الستائج املتعلق  هعيف   ا إلمال الصح ي  اليت عاعلا   لا الصلحإ السلعواه       -8

   و  ا    السي"اتي :

 ( 15)ج ول

 ُهعتم  علي ا عس  المتا   للتوعي كيفكي، )ال سوع الصح ي  ( ا   يف استا ا ًا واليت ق  

  اال   السي"اتي وكعيفهإ اعم ور

 الوزع امليفجح الفكي، العاارات
 الفكي،

 ك السااس ا ا   اليفا   ال الل ال اتي ا ول

      ا "

      التحقيأل

      التقيفهيف

      اآل هل الصح ي

      املقال

      التعليأل

-100 مجل  االوزاع امليفجح 

ال سوع الصح ي  اليت ق  هعتمل  علي لا أ ليفاا العيسل  عسل       هتضح    الاياتات السا أل عيفض ا 

؛  ملاع ألا ل" الصلح يأل يف  ق  لل     اعم لور  للا    السلي"اتي    تلا ت   لتوعيل  وكعيفهلإ   

%(, هللي  18,7%(, ث  ألالتحقيأل الصح يأل  وزع تسيب )19,4،ذ  ال سوع الصح ي   وزع تسيب )

 %(أل12,1%(, وأخً ا ألالتعليألأل  وزع تسيب )18,4كله ألالتقيفهيف الصح يأل  وزع تسيب )

 ي الذمل ُهليب ناج  اعم ور السيفهع  ا " ال مل الصح وع وكيفج  الاان   كله  ىل 

 مللا كعتلل" ،للذ  الستيجلل   ضللا   ج هلل ة لستللائج ال راسللات   يف اآلصللول عللل  املعلو للات أل

 السا ق  اليت كتعلأل  ال راس  اآلالي أل
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 اور الصحإ السعواه  يف كسمي  الوعي  ا    السي"اتي

 ( 16)ج ول

 لسي"اتيرأمل أ يفاا العيس  نول اعوات، ات ا ي  والسلاي  يف التغنيات الصح ي  ل    ا

 العاارة

 عارضحماه  وا أل

 املتوسط
االحنيفاي 

 املعيارمل

الوزع 

 السسيب
 الفكي،

 % ك % ك % ك

الصحا    قصيفة    ًا 

   تاني  التوعي  

والت قيإ

الصحا   قا ا  توعي  

اعم ور  نايع  اال   

السي"اتي   مل  ا 

ال      التسوه   جل 

االإلمال الصح ي  ها 

خي   ا، اي اال   

السي"اتي

   الواج، عل  

 صح ي استغالل  ا   

االإلمال الصح ي  

 هصال ا،مي  واخنار 

اال   السي"اتي

الصحا   قا ا  توضيح 

   و  اال   السي"اتي 

  مل  اسط و الئ  

ملاتلإ الناقات 

االجتماعي 

ال      وجوا كعاوع  جل 

ال ول  واالعال  الهضاح 

ا،  امل ا،ي  االساسي  

اليت هيفكمب علي ا اال   

السي"اتي

اعم ور عسصيف     ق  

هساع  ال ول  يف اآلماه  

   ا جمات السي"اتي  

املاتل  
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رأمل أ لليفاا العيسلل  نللول اعواتلل، ات ا يلل  والسلللاي  يف     ك لل   ياتللات اعلل ول السللا أل  ىل   

الصلحا    قصليفة  ل  ًا  ل       لذ يفوا يف املق  ل  أل   ؛التغنيات الصح ي  ل    السلي"اتي 

الصحا   قا ا  توعي  اعم لور  نايعل    %(, ث  أل90,7أل  وزع تسيب )تاني  التوعي  والت قيإ

ال للل   للل  التسوهللل   لللجل %(, هللللي كلللله أل90أل  لللوزع تسللليب )اال للل  السلللي"اتي   لللمل  لللا 

اعم ور عسصليف   ل  قل     ألأل, وأخً ا ا إلمال الصح ي  ها خي   أ، اي ا    السي"اتي

 %(أل63,3أل  وزع تسيب )هساع  ال ول  يف اآلماه     ا جمات السي"اتي  املاتل  

الصحا    قصيفة    ًا    تاني  التوعي  أل  راس و قًا ملا ساأل  اع رأمل أغلاي  عيس  ال

 ألأل وق  هيفج  كله لع   استغالل الصحا    ا     ماتياك ا وأإلما ا ال سي  يفوالت قيإ

 كوعي  اعم ور  ي،مي   وضو  ا    السي"اتيأل 

وكعت" ،ذ  الستيج  ن ه   ا هت  التنيف   لي ا  ال راسات السا ق  تميفًا  ع ال راس  كتعلأل 

 وكتساول رأمل الصح يجل السعواهجل حت ه ًاأل  القائ   االكصال

  (17)ج ول

سي"اتي  ى قيا  املاحوثجل  س يف و تا    وضوعات للتوعي   ا    ال

  ى قيا  املاحوثجل  س يف و تا    وضوعات للتوعي   ا    

 السي"اتي

 % ك

 تع 

ال

اتمجالي

 ستومل املعسوهي:                             ارج  اآليفه :                      : ا 

اال 

ثجل  س يف و تا    وضوعات للتوعي   ا      ى قيا  املاحوهوضح اع ول السا أل 

%(, يف  قا ل تسا     املاحوثجل  لغا 65,1السي"اتي؛  يجاب الغالاي   س    لألالأل  سسا  )

وكيفج  الاان   كله آل اث  املوضو  تسايًا يف اجملتم  السعوامل و ىل %( أجا وا  لألتع ألأل34,9)

                                                                                                                أهضًاأليف المتا    اختالي ا،تما ات الصح يجل 
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وكعت" ،ذ  الستيج   ضا   ن ه    ىل ال راسات السا ق   وت ا قا ا  قياس تسا  

 الصح يجل الذه  ساأل     تا    وضوعات خاص   ا    السي"اتيأل

 (18)ج ول 

رأمل املاحوثجل نول العساصيف اعيفا يمي  اليت كساع  يف  هصال  علو ات ع  ا     

السي"اتي

 الوزع امليفجح الفكي، العاارات
 الفكي،

 ك ا ا   اليفا   ال الل ال اتي ا ول

الصور

االت وجيفا يه

اليفسو  التوضيحي 

االلواع امليف ا 

ال"وا اسا

الميفهماك 

- مجل  االوزاع امليفجح 

رأمل املاحوثجل نول العساصيف اعيفا يمي  اليت كساع  يف  كوضح  ياتات اع ول السا أل

%(, ث  19,1و ات ع  ا    السي"اتي؛  ذ يفوا يف املق    ألالصورأل  وزع تسيب ) هصال  عل

%(, 18,6%(, هلي كله ألاليفسو  التوضيحي أل  وزع تسيب )18,7ألاتت وجيفا يهأل  وزع تسيب )

 %(أل14,2وأخً ا ألالمارهماك أل  وزع تسيب )

  ألصيف جاك   للجم ورنتوائ ا عل  عساالالاان   كص ر ألالصورأل عل  العساصيف االخيفى كيفج  
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 الخاتمة :
 : دراسةالنتائج العامة لل

أ يف ضيفورمل و،لو ا ل ي االساسلي اللذمل       علمي اراس  ع اآلصول عل  تتائج يف ت اه   ل 

هنمح  ليي  ل  انل    ال كمتملل ال راسل   ال  اسلتاالص ،لذ  الستلائج والليت كعل" عل          

لذا سسذ يف يف ،لذا املنلل، ا،ل   الستلائج     املعنيات املي اتي  املتحصل علي ا    املاحوثجل   

املتعلقللل    راسللل  أل اور الصلللحإ السلللعواه  يف كسميللل  اللللوعي  لللاال   السلللي"اتي أل و اتلللا   

  التالي :

هتضح    ع ا املاحلوثجل اللذه  اجلا وا  لل ألتعل  أل املعيف ل  املسلاق  ملاحلوثي ال راسل            -

ا للل تسللا   لل    %(, يف  ق84,3هصللنلح ا  لل  السللي"اتي؛ نيللل  لغللا تسللات    )     

 %( أجا وا  لألالألأل15,7املاحوثجل كالغ )

ا للا  لل ى  عيف لل   احللوثي ال راسلل  هصللنلح ا  لل  السللي"اتي؛  الغللا تسللا   لل       -

%(أل55,4هعيف وع املصنلح أل   رج   توسن أل )

هتضح  عيف    احوثي ال راس  هجموعل   ل  املصلنلحات امليفاا ل  ملصلنلح ا  ل         -

%(أل74,3ملصنلح ألالسيفه أل  وزع تسيب هالغ ) السي"اتي؛   اتا السسا  اال "

%(أل21,8)   اتا ألا  عاا السياسي أل يف املق     سسا -

أظ لليفت ال راسلل    يفوقللًا  للجل املاحللوثجل يف  لل ى  علليف ت   ه للا  ووظللائإ ا ي لل        -

 لللل ألارجللل   توسلللن أل ا الوطسيللل  ل  للل  السلللي"اتي  نيلللل  لغلللا تسلللا   للل  اجلللا و 

%(أل54,2)

يفو   جل املاحوثجل يف   ى  عيف ت    ا تمم  والت ليفهعات  أ  ت ال راس  ظ ور   -

 %(49,4املتعلق   ا    السي"اتي نيل أجاب  ل ألارج   توسن أل )

 اع رأمل املاحوثجل نول القواتجل والت ليفهعات املتعلقل   لا    السلي"اتي ا   ليف       -

أل للل، حت هللل  قائمللل  الت للليفهعات والتسميملللات      أ،ميلل ؛  لللذ يفوا يف املق  للل   

وحت ه  ا اورهًاأل  لوزع   املتعلق   ا    السي"اتي  واملتنلاات كات الصل   وكوثيق ا 

%(أل36,7تسيب )
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أإلللار  املاحللوثجل   ىل املصللاار اللليت هسللتس وع الي للا عسلل   تا لل   وضللوعات كتعلللأل   -

 للا    السلل اتي؛ جللاأت يف  قلل  ت ا أل ا ي لل  الوطسيلل  ل  لل  السللي"اتيأل  سسللا         

%(أل89,2)

%(أل19,4" الصح يأل يف  ق    ،ذ  ال سوع الصح ي   وزع تسيب ) اع ألا  -

الليت كسلاع  يف  هصلال  علو لات عل  ا  ل          هتعلأل   العساصيف اعيفا يميل   أ ا  ا -

 %(أل19,1السي"اتي؛  ذ يفوا يف املق    ألالصورأل  وزع تسيب )

 
 التوصيات : 

حقلأل  ل  الصلحإ السلعواه  يف      ع  أع استعيفضلا  الاان ل  أ،ل  الستلائج املتعلقل    لا ثيف املت      

 كسمي  الوعي  ا    السي"اتي    ق  كوصلا الاان    ىل التوصيات التالي  : 

ضللليفورة خللللأل كعلللاوع  للل روس  لللجل اع لللات اليفمسيللل  املاتصللل   لللا    السللل"اتي   -1

والصحإ السعواه  لتوعي  اجملتم     أخنار ال ضاأ اتلمفوتي أل

اا اجملتم  هلا هتساسل،  ل   يلو   لبهلااة      أ،مي  ت يف  وضوعات ك قي ي  لمل أ يف -2

ارج  الوعي يف اجملتم  السعوامل أل

كلل ره، الصللح يجل عللل  التلل ا   واتجلليفاأات واالنتياطللات ا  سيلل  اللليت  يلل،          -3

 كااع ا آلماه  أت س   واجملتم     ا جمات واالخفاقات االلمفوتي    يتواع ا أل

   ا جملات االلمفوتيل  يف الصلحإ    االعالع ع   واق  وأرقلا  الاالغلات ا اصل    -4

 ألكتا   ا    و ل وسائل التواصل اليت 

ضيفورة ختصيص  يفهأل صح ي  تما ل يف  ل صحي   ملوا ا  لخيف التنلورات   -5

 يف هال ا    السي"اتي عل  الصعي  احمللي وال ولي أل
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 اهلوامش

 امليفاج  العيف ي  : -1

تي الوط  العيف ي: اراس  نال  اململم  العيف ي  السعواه  ل ا  (ألأل ا    السي"ا2019أ و زه   عا اليف   ) -

 أل61-55: 48 ألامليف ب العيف ي للاحوث وال راساتسياسي  ألأل

اجملللل   (أل اور الصللحإ السللعواه  يف التوعيلل   القضللاها الصللحي ألأل     2011أ لل  ,  اطملل  الب،لليفاأ حمملل  )    -

 أل 37 أل املصيفه  لاحوث اتعال 

       ( أل لليفص وقيللوا ا طلليفاي املتسازعلل  عللل  اجملللال العللا  السللي"اتيألأل    2017نسللجل, ا تسللا  علللي  صللن   )    -

 أل53أل هل  السياس  ال ولي 

اجمللل   (ألحتقيقات ال يفط  يف  واج ل  حتل هات اعليفائ  السلي"اتي ألأل      2014اليفا اتي  حمم  قاس  أسع  ) -

 أل61 أل العيف ي  لل راسات ا  سي 

            يفاجعللل  العقيللل ة العسلللميفه  اسلللتع ااا للمعيف للل  القاا للل ألأل(ألاآلللليفب السلللي"اتي :   2018خلي للل ,  ه لللاب) -

 أل54ألهل  السياس  ال ولي 

    اور التل بهوع االراتي يف ك لميل اللوعي ا  لين لنلال  جا عل  ال  لوك :اراسل         (ألأل2015ر ا ع   حمم ) -

 أل: ا راع  وكجا ع  ال    لي  االعال  قس  الصحا   رسال   اجست  غ   س ورة أل  ألأل  ي اتي 

 اار العاملي  أل1(ألط)ألأل ا    السي"اتي    و ي وخصائصي وسياساكي(أل 2019ال اه    خال  ) -

القيفصللس  اال فوتيلل  يف ال ضللاأ السللي"اتي : الت  هلل  املتصللاع    لل  اللل ول ألأل            (ألأل2018إللللوش  تللورةأل)   -

أل 206-185 2أل  يف ب  ا ل لل راسات اآلضارة والتارخيي -ا ع   ا لج

(ألألوعي أ يفاا ا سيفة ه  و  ا    السي"اتي وعالقاكي  انتياطاك   ا  سي     اعليفائ   2018صائغ  و اأأل) -

أل 70-18 3ألاجملل  العيف ي  للعلو  االجتماعي ألاتلمفوتي  أل

اراسلل  قاتوتيلل  يف ضللوأ  -(ألأل جيف لل  الل خول غلل  امل لليفو   ىل السمللا  املعلو لاكي  2012العايل مل  أسللا   )  -

   أل68-9 14أل اراسات املعلو اتاتجل املقارت  ألأل القو

 أل10-5 أل ؤسس  ا ،يفا (ألالصيفا  السي"اتي  طايع  امل  و  و ال ح ال اعلجلألأل 2017عا  الصاور ,مساح ) -

اور وسائل االعال  الموهيت اليفمسي يف كسمي  الوعي السياسلي لل ى ال لااب  ل      (ألأل2018العتييب     ) -

 :جا عل  لل الايلا  -ألأل رسال   اجست  غل   س لورةأل  ع ل   يلا اآلممل      هاوج   تميف طلا  جا ع  المو

 الموها أل

أل امل مالت العملي  و القاتوتيل  للجليفائ  االلمفوتيل  : اراسل   قارتل      (أل2014العجمي  عا  اه اغش ) -

 ا راعأل : رسال   اجست  غ   س ورةأل  لي  اآلقو   جا ع  ال يف  ا وسط

العال  ال عومل يف التوعي  اال سي  :اراس  نال  هل  ال عوة واله  ا يفطو  يف اور ا(ألأل 2014علي  إلي  ) -

 ع ل  حبلوث واراسلات العلاا      ألرسلال   اجسلت  غل   س لورةأل    أل 3/10/2014 –   3/10/2013ال فة  ل   

 السوااعأل: االسال ي  جا ع  ا  ار اع االسال ي 
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قا ل  اآللوار: اراسل  كنايقيل  علل  عيسل   ل         اور الصلحا   يف ت ليف ث  (أل 2010العم مل  علي ،الل ،ليلل)  -

      أل رسلللال   اجسلللت  غللل   س لللورةأل  ع للل  حبلللوث واراسلللات العلللاا اتسلللال ي  جا عللل  أ  ار لللاع الصلللحإ

 السوااع أل: اتسال ي 

اور الصحا   السعواه  يف التعا ل    االز ات والموارث: ( أل2011عميفاع  تسيفه  عا  الميفه  حمموا ) -

أل رسلال   اجسلت  غل   س لورةأل  ليل  اتعلال   جا عل         إ عماظ واليفهاض و الوط اراس  حتليلي  لصح

 االراعأل :ال يف  ا وسط 

 (أل أل املسللؤولي  الساإللل   علل  ا جمللات السللي"اتي  يف ضللوأ القللاتوع اللل ولي املعاصلليفألأل  2019العيسلل   طللالل ) -

 أل95-81  19ألعمااة الاحل العلمي -جا ع  البرقاأ

أل  متاللل  امللللله   للل  ألاملململلل  العيف يللل   1أل ط ألا  للل  السلللي"اتيأل( 2019) قاسللل   أ للل   عنيلللإ   للليفه  -

 السعواه أل  

    (ألأل ل ى كلوا يف اللوعي  لا    السلي"اتي لل ى طلالب وطالالات اعا علات السلعواه            2019القحناتي  تورة ) -

 أل120-85  144أل مجعي  االجتماعيجل يف ال ارق     سمور اجتماعي :اراس   ي اتي  أل

            (ألألاآلماهلل  القاتوتيلل  لتوقيلل  االلمفوتللي: اراسلل   ق يلل   قارتلل أل        2014غللي   الايللاكي  تااهلل  )   القلليفة  اا  -

 أل416-393  17ألجا ع  امل هس  العاملي -هل  هم 

 –جا عل   سغلازمل   (ألأل تمليفة عا ل  عل  اعيف ل  االلمفوتيل  يف ال ضلاأ السلي"اتيألأل        2017 اتيني  هوسإ ) -

 أل10-1  32أل  لي  الف ي   امليفج

( ألاور الصللحا   السللعواه  يف ك للجي  السلليان  ال اخليلل : اراسلل    2005املغا سللي  أ للجل  لل  أ لل   للاأ )  -

 أل13أل امحااب والعلو -هل  جا ع  املله عا  العبهبحتليلي   قارت  عل  عيس     اعيفائ  اليو ي ألأل 

اال ين ل ى  علمي امليفنل  ال اتوه   اور وسائل التواصل االجتماعي يف كعبهب الوعي(ألأل2019ا اجيفمل  مس ) -

       ليلل  العلللو  والف يلل    -قسلل  املسللا،ج والتلل ره    رسللال   اجسللت  غلل   س للورة أل    ألأليف اوللل  الموهللا 

 أل : الموها جا ع  لل الايا
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 Communicator's Dialogue Culture in the  

Yemeni press the Role of Social Media in 

Supporting the Ministries' Strategy to Achieve  

The 2030 Vision 
(An Evaluation Study of the Saudi Ministry of Economy and Planning Website) 

 

Abstract 
 

Social media has provided individuals, agencies and ministries with a variety of services 

to promote their goals and publicize their vision, strategy and future plans by publishing 

news articles, specific instructions or specific guidance through various means and net-

works. 

Therefore, this article seeks to identify the importance of social media and its role in sup-

porting the plans and strategies of ministries in In view of the vision of the Kingdom 

2030, In addition to knowing the concerns of its officials in the role that these means can 

play in communicating with citizens, which has become a major impact as a key tool in 

the transfer of ideas, actions and achievements, in addition to the ability to persuade and 

create a public opinion supportive of the issues raised by the social media. 

Hence, this article attempts to answer this question: What role can social media play in 

supporting ministries' strategy to achieve Vision 2030? 

This role requires the preparation of national media policies that set priorities and formu-

late policies to achieve the desired objectives, since the media does not produce devel-

opment but paves the way to it, so the responsibility of the media in the Saudi society is 

very large, especially as it has the capabilities, tools and methods to make it affect its 

surroundings effectively Clear.  

This is confirmed by the results of the article, which pointed out that social media has 

become one of the most prominent tools to support the policies of the ministries and their 

ambitious development plans, and contribute to the development programs, promotion 

and marketing of the strategies adopted by the ministries to implement the vision of the 

Kingdom 2030. 

In order to the ministries and national bodies contribute to the creation of a type of suc-

cessful development media, it must put media planning as an important axis of compre-

hensive development planning with the need to provide a suitable media environment for 

marketing these development plans as well as the need to provide specialized media 

staff to prepare these development information programs. 

 



 

 337 

 



 

 

338 

 

 

 

Communicator's Dialogue 

Culture in the Yemeni 

press the Role of Social 

Media in Supporting the 

Ministries' Strategy to 

Achieve The 2030 Vision  

 (An Evaluation Study of the Saudi Ministry of Economy and 

Planning Website) 

 
 

Eng. Riad bin Nasser Al-Faraiji 
Strategic Planning PhD 

 
 



 

 339 

 

 



 

 

340 

Using Social Media in Managing Digital 
Organizational Communication: 

A Meta- Analysis Study 

 
Abstract 

 

This research aims at analyzing and evaluating studies concerned with us-
ing social media to manage digital organizational communication. Current 
research tracked recent studies published from 2014 to 2019 to give an in-
depth view of the most important topics of these studies, their theoretical 
backgrounds, methods, findings and recommendations. This research used 
qualitative meta-analysis depending on a systematic review to give an accu-
rate critical investigation of the organizational communication and social 
media studies in both professional and academic fields. Results showed 
that managing organization – public relationships through social media 
changed the organizations’ conception of the public, which is seen as more 
active and as an equal partner. Also, managing organization – public rela-
tionships through social media proved to support the effectiveness and effi-
cacy of public relations and empowered digital organizational communica-
tion practitioners. Social media influencers became one of the factors de-
termining the organization ability to use its digital platforms effectively. In 
this regard, organizations need to develop comprehensive strategic vision in 
order to make use of social media in fulfilling their stakeholders’ expecta-
tions and achieving the organization’s objectives. Relationship Management 
Approach and Dialogue Theory were the most common theoretical frame-
works used in social media and organizational communication research. 
Most of this research utilized surveys and questionnaires as the method and 
data collection tools. These researches depended on evaluative, functional, 
technological and organizational orientation to examine how different organ-
izations are using social media to manage digital communication with the 
public. The current research provides a multi-dimensional future vision on 
the studies of organizational communication and social media, which in-
clude topics, theoretical approaches, methodological design, and the scope 
of the geographical and organizational application. 

Keywords: Organizational communication – Social media – Digital plat-
forms – Meta-analysis – Public relations 

 



 

 341 



 

 

342 

 

 

 

 

Using Social Media in 

Managing Digital 

Organizational 

Communication: 

A Meta- Analysis Study 
 
 

 
 
 
 

Dr. Engy Mohammed Abu Sari'a Khalil 

Assistant Professor, College of Communication, University of Shar-
jah - United Arab Emirates 
 

 
  

 



 

 343 



 

 

344 

The Rise of Electronic Rumors about the Corona Virus 

(Covid-19) and how the Government, Authorities in 

Saudi Arabia dealing with from the Point of View of 

their Spokes Persons 

 
Abstract 

 

The study aims to identify the interaction and dealing of government agencies, 

governmental and independent bodies in Saudi Arabia with electronic rumors 

accompanying the Corona virus from the point of view of their spokes persons. 

For this purpose, a simple intentional sample was chosen from the spokesper-

sons in those agencies, consisting of (35) representing the study population. 

The total of correct answers of questionnaire questions are (25), which repre-

sents (75%) of the target study population. The study relied on the survey de-

scriptive approach through collecting, organizing, displaying and describing data 

for the study sample using the statistical program (SPSS), through which the 

study sample questionnaires were analyzed. 

The results of the study indicated that the overall instrument obtained an aver-

age of (4.33 out of 5) with a very high degree. The results showed that there are 

no statistically significant differences attributable to demographic variables 

(gender, age, qualification, work experience, and workplace) between the re-

sponses of the sample members about their awareness of the electronic rumors 

associated with the Corona virus in terms of concept, goals and risks, and about  

their role in confronting these rumors, as well as the role played by the official 

authorities in facing the rumors accompanying the Corona epidemic. Based on 

the results of this study, several recommendations were presented to confront 

the rumors associated with the Corona epidemic, which can be used by the rel-

evant authorities in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Keywords: Electronic Rumors, Corona virus, Spokes Persons, Social media 

networks. 
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Trends of Saudi Diplomats on Implementing 

Public Diplomacy in the Saudi Embassies Abroad 

  
 

  

Abstract 
 

Despite the rapid growing importance of public diplomacy, the practices of PD in 
the Middle East is not yet as active as the Western countries. After examining 
the origins of the concept of public diplomacy, the study examines public diplo-
macy from the practitioner’s perspective. This study focuses on the practices of 
the Saudi Embassies' public diplomacy, and the opinion of Saudi diplomats to-
wards such practices. This study interviews 160 diplomats in order to collect the 
required data. The study focuses on two objectives. First objective is to deter-
mine the obstacles facing the implementation of public diplomacy in Saudi Em-
bassies. Second objective is to learn the importance of public diplomacy for the 
Saudi diplomats. The researcher used the interview method to interview 160 
Saudi diplomats working abroad to seek their views on the implementation of 
public diplomacy in Saudi embassies. The study finds that the Kingdom's em-
bassies abroad are implementing public diplomacy activities. The study found 
that the language barrier was the first obstacle to the implementation of public 
diplomacy. The study demonstrated that there is a clear deficiency in the use of 
digital diplomacy and communication with peoples via social media. 

 

Keyword: public diplomacy؛ soft power ؛digital diplomacy؛ public opinion؛ inter-
national relations؛ political communications.   
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