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ئ ــا الشلشــ و  " قلــاة ئاة ــو عشــيأل   "أثــر رعــرألط ال ملــاة اليألــو اليوريــو      

 السعودي عن حيث الرضا ااعيشياالجشمائيو ل طملل 

يف وساةل الشواصل االجشمـائي وئققشاـا مشمييـت ورـرويت  ـا       ااشاركو 

 وصورة اادن مالشطبيق ئ ا حالو اادن اإلعاراريو
 

ااشغريا  ااـثثرة يف الشواقـق الكـادلي لـدب   بـو اإلئـقم يف جاععـو        

 اا ك قييل وئققشه مأداةام الكادلي

 الخققي لدب اليحمليني يف اإلعارا الوئي 
 

 اجلتاةريوالعققا  العاعو يف إدارة أزعا  ااثسسو اجلاععيو دور 
 

اليــحاقو يف ررريــل أولويــا  اللببــو البحريليــو اــام ق ــايا الشلميــو        دور 

 ««الطاقو ااشجددة منوذجا»ااسشداعو 

اسشبدام الطق  اابشعـنيني لشقليـو الواقـ  االقياضـي ل مسـائدة يف ا ـاز       

 القرارا  اام ااثسسا  الشع يميو

السملارا  الجلبيو  لشغريدا دراسو حت ي يو : روييالدم وعاسيو العاعو الرقميو ئرب 
 يف اام كو العرميو السعوديو
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

 تصدر عن

 السادس والعشرونالعدد 

 م  2021يونيو 
 هـ 1442 ذو القعدة _
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.
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متخصصة بالبحوث والدراسات يف جمااالت اععاالم    ربع سنوية جمللة العربية لإلعالم واالتصال، دورية علمية حمكمةا (1

 .واالتصال اعنساني مبختلف فروعه

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

تنشاار اجمللااة البحااوث والدراسااات وامللاااالت العلميااة وملخصااات الرسااائل العلميااة، ومراجعااات الكتاا  يف  افااة فاارو           (3

 .اععالم واالتصال

 .م العلمي املتخصصختضع مجيع املواد امللدمة للمجلة للتحكي (4

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

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

 .ذلك

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

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

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

ل والرساوم البيانياة   أال تزيد عدد صفحات البحث أو الدراسة عان سساص صافحة  مباا يف ذلاك امللخاص واجلاداو        ج. 

 (.واملالحق واملراجع

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

 . لمة لكل منهما 300أن ُيعد الباحث عنوانص وملخصص لبحثه باللغتص العربية واعجنليزية يف حدود   .خ

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

 .رسل للباحث سس نسخ ورقية من العدد املشارك فيهت  .ذ

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

 .املس ولية  املة عن صحة ودقة املعلومات واالستنتاجات

ى ال يااااااد اعلكخلونااااااي اىلااااااا  باجمللااااااة  توجااااااه املراسااااااالت اىلاصااااااة باجمللااااااة إ  رئاااااايس  يئااااااة التحرياااااار علاااااا     (7

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

 واالتصالاجمللة العربية لإلعالم 

 قسم اععالم-جامعة امللك سعود 

 11451 الرياض 2456 . ب 

 ململكة العربية السعوديةا

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

" الاا ي تعتمااده دوريااة الصااحافة   End Notes البحااث أو الدراسااة، و ااي 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
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

 اعشارة األو  للمرجع:

  تاب:

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

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

 مثال:

 .23(، ص2015ة )الرياض: العبيكان للطباعة والنشر، علي عبدالرمحن العلي، اإلع م يف عصر العومل

 حبث يف دورية:

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

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

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

 مثال:

(: 2005علي 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 الصفحاا، 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(

 ـ ص أو ص ص.اسم العائلة لل ؤلف فاصلة، رقم الصفحة أو الصفحاا، الن و د، مسبوقًا ب .1

 مثال:

 .23العلي، ص  .2

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

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

 الصفحة أو الصفحاا مسبوقًا بـ ص أو ص ص.

 مثال:

 .23م ...ن، ص العلي، ناإلع  .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 نايفأ.د. 

  لساجمل رئيس
 

 العناد حمود بن عبدالرحمن. د.أ
 الرئيس نائ 

محمد سليمان األحمد. د  
 املال أمص

 

 د. علي دبكل العنزي

 د. عهود سلطان الشهيل

 د. هدى عبداهلل بن سعيدان 

 فيصل محمد العقيل  د.

 د وأ. سعد إبراهيم الداو

 الجريوي عبداهللأ. ماجد بن 

 

 كرتونيالربيد اإلل
 

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

 

 6785/1442رقم اعيدا  / 

 1658 _ 8835رقم ردمد : 
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

على  "قناة عائلة مشّيع" أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 التنشئة االجتماعية للطفل السعودي من حيث الرضا املعيشي

 االء عبد اإلله شوعي محمدأ. 
 د. أفنان عبداهلل بكر قطب

 

املشار ة يف وسائل التواصل االجتماعي وعالقتها بتمييز 
 وترويج مسات وصورة املدن بالتطبيق على حالة املدن اعماراتية

 درويش د. السيد بخيت
 د. نجوى فهمي

 

املتغ ات امل ثرة يف التوافق األ ادميي لدى طلبة اععالم 
 يف جامعة امللك فيصل وعالقته بأدائهم األ ادميي

 د. حسام حامد إبراهيم عبدالجليل

دورية ربع سنوية متخصصة محكمة 
 ُتعنى بأبحاث اإلعالم واالتصال

 تصدر عن
 الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

 السادس والعشرونالعدد 
 هـ1442 ذو القعدة -م2021يونيو 

 تلديم

 
9  

11 

49 
 

 مدير التحرير 
 ــد بن منصور القبـــاعفهـ . أ

 

 
 عضو

 أ. د. فهد بن عبدالعزيز العسكر

 عضو
 أ. د. عثمان بن محمد العربي

 يةالرسائل العلم

 

 عضو 
 د. حمزة بن أحمد بيت املال

107 

www.samc.ksu.edu.sa 
 

 159 

 

دور الصحافة يف ترتي  أولويات النخبة البحرينية جتاه 
  قضايا التنمية املستدامة الطاقة املتجددة منوذجا

 ريما الباكرأ. 

 

استخدام الطالب املبتعثص لتلنية الواقع االفخلاضي 
 للمساعدة يف اجناز اللرارات جتاه امل سسات التعليمية

 داهلل الحمودأ. رائد عب

 173 

 

 232 

 

الدبلوماسية العامة الرقمية ع  تويخل: دراسة حتليلية 
 لتغريدات السفارات األجنبية يف اململكة العربية السعودية

 أ. أسماء الصياح

 الوعي األخالقي لدى الصحفيص  يف اعمارات

 258  د. عبد الرحمن عزي
 

دور العالقات العامة يف إدارة أزمات امل سسة اجلامعية 
  اجلزائرية

 عـذراء عـالوة عيـواج. د

 278 
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

 تقديم
 

 

متضي اجمللة العربية لإلعالم واالتصاال يف إصادار ا الربعاي الثااني للسانة األو  بعاد       

حرصنا أن يتضامن  ال عادد علاى      التحول إ  جملة ربع سنوية، و ما رأت  يئة التحرير،

وملخصااات علااى األقاال، وذلااك لتسااريع عمليااات النشاار الاات أصاابح  تتااأخر   مثانيااة أحباااث

 ااث ا يف الساانوات األخاا ة بسااب   ثاارة مااا ياارد للمجلااة ماان طلبااات نشاار، ر اام أن نساابة         

الاارفض بعااد التحكاايم تعتاا  عاليااة ملارنااة باااجملالت املتخصصااة األخاارى، وحاار   يئااة           

خااالل ماااا يبديااه انكمااون مااان     التحرياار علااى جتوياااد البحااوث والدراسااات وحتساااينها ماان     

   مالحظات،  لما أمكن ذلك، وليس رفضها. 

محلاا  العناااوين  ونلاادم يف  اا ا العاادد سسااة أحباااث وثالثااة ملخصااات رسااائل علميااة،

"أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب "قناة عائلة مشّيع" على التنشائة االجتماعياة     التالية:

شااي"، و"املشااار ة يف وسااائل التواصاال االجتماااعي    للطفاال السااعودي ماان حيااث الرضااا املعي   

  وعالقتهاااا بتميياااز وتااارويج مساااات وصاااورة املااادن باااالتطبيق علاااى حالاااة املااادن اعماراتياااة"،       

و"املاااتغ ات املااا ثرة يف التوافاااق األ اااادميي لااادى طلباااة اععاااالم يف جامعاااة امللاااك فيصااال        

ة أزماااات امل سساااة اجلامعياااة   وعالقتاااه باااأدائهم األ اااادميي"، و"دور العالقاااات العاماااة يف إدار   

"، و"دور الصحافة يف ترتي  أولويات النخبة البحرينياة جتااه قضاايا التنمياة     2030اجلزائرية 

الطاقااة املتجااددة منوذجااا، و"الدبلوماسااية العامااة الرقميااة عاا  تااويخل: دراسااة    -املسااتدامة 

 مااا اشااتمل العاادد  حتليليااة لتغرياادات الساافارات األجنبيااة يف اململكااة العربيااة السااعودية"،   

على حبثص باللغاة األجنليزياة أحاد ما عان الاوعي األخالقاي لادى الصاحفيص يف اعماارات،          

واآلخاار حااول اسااتخدام الواقااع االفخلاضااي ملساااعدة الطااالب الاادوليص يف قاارارات اختيااارات        

 امل سسات التعليمية. واهلل ولي التوفيق

 

 رئيس هيئة التحرير        
 مود العنادأ. د. عبدالرحمن ح
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

 

 

 
 

أثرررر ّعررررفا املنصرررا     فرررة    

 "ق اة عائلة مشيفع" اليوّيوب

علررررت الة شرررراة ا  ةماعيررررة  

للطصررل الوررعون  مرر   يرر   

 الرضا ا عيشي

  
 د. أفنان عبداهلل بكر قطب

-قسم الصحافة و اععالم الرقمي -أستاذ مساعد 

 جامعة امللك عبد العزيز  - اععالم لية االتصال و

 ء عبد اإلل  ووعي محمدأ. اال
  لية االتصال و اععالم-ماجست  عالقات عامة 

 جامعة امللك عبد العزيز 
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 ملخـــص
 

تهااده  اا ه الدراسااة إ  قيااات أثاار التعاارض ملنصااة يوتيااوب "برنااامج عائلااة     

ألطفااال، باعضااافة إ  رصااد انتااوى    ُمشاايع" علااى التنشاائة االجتماعيااة ل   

الااا ي ُتلّدماااه اللنااااة و  يفياااة تاااأّثر األطفاااال باااه  علاااى اجلانااا  اللي ماااي و     

الّساالو ي، و ماادى تااأث  تعّرضااهم املتكااّرر لل نااامج علااى الرضااا املعيشااي،        

حياااُث أن تزاُياااد مشاااا دات و اشاااخلا ات اللنااااة و مااادى تعل اااق األطفاااال مباااا 

عي البحث و الّدراسة، وعلياه   اساتخدم  الدراساة    ُيلّدم يعت  حمتوى يستد

احلالية املانهج املسحاحي، حياُث س اساتخدام االساتبانة اعلكخلونياة للحصاول        

ماان األّمهااات السااعوديات الالتااي   338علااى املعلومااات ماان عّينااة الدراسااة ماان   

تراوحا  أعماار األطفاال املتاابعص      "برناامج عائلاة ُمشاّيع".    ُيشاا د أطفااهلنّ  

عاماااا. و توّصااال  الّدراساااة إ  نتاااائج أ ّمهاااا: أن ن سااابة        13-5ة مااان  لللناااا

  ااب ة ماان األطفااال لااديهم وعااي باملصااطلحات الّرقمّيااة مثاال  اشااخلاك       
Subscribe -  مشاار ة Share -  إعجااب Like-  مشاا دات (Views و ،

إن الّسب  يف ذلاك يرجاع إ  تاأّثر م بفكارة الش اهرة و ر باتهم بعمال قناوات         

 مااا توّصاال  الّدراسااة إ  أن األطفااال بنساابة  ااب ة   .ّصااة ب هااميوتيااوب خا

الاا ي ُيعاارض يف اللناااة  مااا يصاافُها األطفااال   امللال اا  ُيفّضاالون حمتااوى

بامُلمتعااة،  ااا ياادفعهم لتلليااد  اا ه امللالاا  يف حياااتهم الواقعّيااة، و  اا ا مااا     

 يلااود لنتيجااة أخاارى أ هرتهااا الّدراسااة و  ااي أن أ لاا  األمهااات ال يفّضاالن        

ُمشا دة أبنائهّن لل نامج باعتبار أنه ُيحّرض الطفل لعمال امللالا  بغا ه و    

  اا ي   اد الاّدور الا ي ت ّدياه منّصاات        .ُيعزز السالوك الشرارائي لادى الط فال    

اععاااالم اجلدياااد و حتديااادًا اليوتياااوب، علاااى اللاااي م و الّسااالو ّيات امُلكتسااابة 

فيهياة فلا و و إّنماا أداة للاتعل م و     لدى الط فل باعتبار أنه ال ُيعتا  وسايلة تر  

 التواص ل و الخلفيه.

 الكلمات املفتاحية: عائلة ُمشّيع، اليوتيوب، الرضا املعيشي، الشهرة.  
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

 :ا قدمة
نعد الدبلوماسية العامة اليوم أحـد أذر  السياسـة ارار يـة للدولـة، ولكـن نـبج بـرام         

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

الدبلوماســــية العامــــة الىل  انــــب الدبلوماســــية التقليديــــة يتــــا  الىل فاــــم ع يــــق أله يــــة   

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

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

فأحــد  1 ى التواصــا مــع الشــعوب ونســويا سياســتاا ارار يــة.     ارــار ي، ونســاعدها علــ  

أسباب نشأة الدبلوماسـية العامـة ونطورهـا يف أمريكـا يعـود الىل نشـا  أمريكـا السياسـي         

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

ــاا املتحــدة  أهــم أدواا السياســة   أحــد-شــ دون -الدبلوماســية العامــة   ارار يــة للو ي

 2األمريكية. 

يشاد  القرن الواحد و العشرين أشكاً  متعددة من اإلعـ م أبرههـا اإلعـ م ادديـد الـ ق      

. و باعتبــار أن اإلعــ م 1أصــبح سطــلطة كــ   أحــد ت نغــي ًا النق بــي يف شاشــاا التلفزيــون  

  التصـرا دراسـة سـابقة    ادديد هو ظاهرة حديثـة  نتعـد د املصـطلحاا الـ  نعر فـه، حيـ      

 ,The five C'S:  communication نعـر  بـــ:   مفاوم اإلع م ادديد يف مخس مصطلحاا
collaboration, community, creativity, and convergence 

 2نا نصال اد اه ق، املشاركة، التواصا ا  ت اعي، اإلبداعية، اإللتقاءن 
بالتصـــار عبـــارة عـــن و وعـــة نكنولو يـــاا  حبســـب نعريـــف ليســـا فـــاإلع م ادديـــدو

ا نصال ال  نولدا من التـزاو  بـني الك بيـونر و الوسـائا التقليديـة لوعـ م، الطباعـة و        

التصــوير الفــونغرايف و الصــوا و الفيــديو. و يف دراســة ألــر  يطعــر   اإلعــ م ادديــد بأنــه     

الصــورة يف ملــف واحــد  اإلعـ م الــديناميكي التفــاعلي الــ ق ا ــع بــني الصــوا و الــن" و 

ميكــن مشــاركته مــع اد اــور، و بــدً  مــن أن يكــون متلقي ــًا للرســالة فقــ  ف نــه أصــبح    

 .3صانعًا لل ادة ار ية و مشاركيًا حقيقيًا يف الع ا اإلع مي
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و بظاور اإلعـ م ادديـد نتعـدد اسـتددامانه بتعـد د وظائفـه، حيـ  نت ث ـا يف و وعـة مـن           

و اإل ت اعيــة و اإلع ميــة باإل ــافة الىل ااــوار و النقــا ، حيــ     اإلســتدداماا الافيايــة

يتض ــح أن اإلعــ م ادديــد أصــبح قــوة فع الــة يف نشــكيا الع قــاا اإلنســانية و التعــب  عــن  

ااضــارة و قافــة اإت ــع و ذلـــ  ب اــاد قاعــدة مشـــاكة ا ــع اراء و معتقــداا أفـــراد        

و احتيا ـانام. كـ ل  يتـيح اإلعـ م ادديـد      اإت ع، مما ميّكـنام التعـب  عـن عـوا فام     

ال راء الرواب  ا  ت اعية بني األفـراد واد اعـاا و نوحيـد كل ـتام. ناهيـ  عـن الوسـائ         

التكنولو يــة فقــد اــاوه اإلعــ م ادديــد مجيــع العوائــق الــ  نتعلــق بأوقــاا بــ   املــادة أو  

  .4وال انتشارها ادغرايف 

صــبح واقعــًا يفــرض نفســه فــ ن لــه العديــد مــن التــأ  اا يف   و يف حــني أن اإلعــ م ادديــد أ

ــأ  اا اإلعــ م        ــًا. و مــن ن ــًا، صــحًيا، دراســيًا و نربوي اإــا ا املدتلفــة سياســيا، ا ت اعي

ادديد على اإت ع السعودق هـو التـدّفق الكـب  لل علومـاا ممـا يـؤدق الىل نبن ـي منظومـة         

 قـد نكـون فتلفـة عـن نعـاليم الـدين اانيـف         ديدة من القيم و العـاداا و املعـام ا الـ    

باإل افة الىل نشكيله عاما  غ  كب  على ميزانية األسرة اقتصاديًا  ت الاـا  القـراء   

  اإلع ناا ال  نستاد  املرأة و الطفا.    

و   نطغفا ظاور املتغ اا ادديدة و ال   ر ك الـرأق العـام حبيـ  أصـبح اإلعـ م ادديـد       

صط  حضاريًا و  قافيًا فو ـويًا بعـا األحيـان والـ ق يتـدلا يف اااهـاا النـاس و        يط ث ا نوا

ــاء الذا      نشـــكيا ســـلوكام. و مـــن امل حـــق أن هـــ ث التقنيـــاا ااديثـــة  ثـــا عوامـــا بنـ

 .5استادافاا بطريقة بناءة 
وعند اادي  عن نأ  اا اإلع م ادديد علـى اإت ـع السـعودق،   ننسـى أن الّطفـا هـو       

ر أساس األسرة السعودية و اإت ع كُكا، و مع و ود بيئة ذاا  قافة لاص ـة، ك ـا   حج

ســنة النســبة  15يف امل لكــة العربيــة الســعودية، الــ  ميث ــا باــا صــغار الســن  ممــن هــم دون   

 . 6الك   يف استددام وسائا التقنية ااديثة 

ا أن الوسـائ  املتعـددة  ـزء    و بالتالي الن أ فال اليوم ينشؤون يف بيئة انصالية كاملة، ك ـ 

  يتجزأ من حمي  الطفا و ال  نؤ  ر على  وانب عد ة مناـا التحصـيا الدراسـي و نفك ـ      

ــة اإل ت اعيــة و نشــجيع ســلوك العنــف كــونام قــ           ــؤد ق الىل العزل ــراب  األســرق ممــا ي ال
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

ن صــور قــادرين علــى الت ييــز بــني العــاو الــواقعي و العــاو اإلفاا ــي باإل ــافة الىل نكــوي  

ذهنية ق  واقعية و اكتساب قيم   نتناسب مع  قافة اإت ع. باإل افة لتـأ   هـ ث التقنيـة    

علـــى الن ـــو  اللغـــوق حيـــ  العبـــاراا واملصـــطلحاا املســـتددمة الـــ    نتناســـب مـــع اللغـــة   

احملّلية، ناهيَ  عن املدا ر النفسي ة ال  نسـبباا هـ ث الشـبكاا كعـدم الر ـا و التقليـد       

 .7  " الو داني للشدصي اا املشاورة و التق

و بــالرقم مــن الدراك التــأ  اا الســلبية، يصــعب منــع األ فــال مــن التعــر ض  ــ ث التقنيــة و     

الــ ق أصــبح واقعــًا مفرو ــًا علينــا حيــ  أن لــه و وعــة مــن التــأ  اا   _اليونيــوب_لاصــة 

نـأ  اا ألـر     اإلاابية مثا اكتساب مااراا  ديدة وا  ـ   علـى الثقافـاا األلـر ، و    

ذلـ  يف نوسـيع الفجـوة بـني  يـا      سلبية أبرهها التغي راا ال   رأا على بنية األسرة مبا يف 

 . 8اآلباء واألبناء ونغي  منظومة القيم من و اة نظر ك  من الوالدين واألبناء

 مشكلة البحث:
ــة لاصـــًة بعـــد انتشـــار أ         ــيأل األ فـــال يف وت عاننـــا املعاصـــرة  ـــورة نكنولو يـ اـــزة يعـ

ااواســيب املكتبيــة و احمل ولــة و أ اــزة األلعــاب املدتلفــة و األ اــزة اللوحي ــة و الكّفيــة و   

 .Galaxy Tab, IPad, IPod, IPhone, Galaxy9 ا وانف ال كي ة مثا ال

و قــد ركــزا معظــم الدراســاا الســابقة علــى معرفــة ا ســتدداماا و اإلشــباعاا املتحققــة  

ديدة و أ رهـا علـى مـتغ اا كـالقيم، امل ارسـاا الدينيـة،       من التعر ض لوسائا اإلع م اد

اللغــة و ا ويــة. باإل ــافة الىل نســلي  الضــوء علــى نأ  هــا علــى التنشــئة اإل ت اعيــة لطّلــاب    

 املدارس.

الىل عدم و ـود الـت   يف العناصـر الدميوقرافيـة مـن ناحيـة        10حي ط أشارا دراسة ساِبقة 

و أن أوقاا اإل ـاهاا هـي أكثـر األوقـاا اسـتددامًا. و       النو  يف التعر ض لوع م ادديد،

بالنســبة لعاِمــا اللغــة، ذكــرا هــ ث الدراســة أن التــأ   علــى اللغــة كــان الاابيــًا بـــتعّلم            

غـة العربيـة بـاألحر     كل اا  ديدة و  لكن  بد من اا ر مستقبً  من ظاهرة كتابة الل

 اإلجنليزية.  
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ا نصـّفح اإلنانـت مـن ِقبـا األ فـال، و بالتـالي       ارنفا  معـد    11ك ا أو حت دراسة ألر 

التـــأ   الســـلا علـــى األنشـــطة الريا ـــية و العائليـــة و قـــراءة القصـــ". ك ـــا أن األ فـــال  

يســتددمون اإلنانــت لتحقيــق الشــباعاا ما ــة مثــا نعزيــز الثقــة و ال بــاا الــ  اا و نقليـــد           

 كور و اإلنـاث    بـني الـ  الكبار. و نشاك ه ث الدراسة مع سـاِبقتاا يف عـدم و ـود الـت     

 يف نسبة التعر ض.  

و بااــدي  عــن اســتدداماا منص ــاا التواصــا ا  ت اعيــة يف مرحلــة املراهقــة، أفـــادا         

أن املـراهقني يسـتددمون منص ـاا اإلعـ م ادديـد       12دراسة مسحية ُأ ريت يف مدينـة  ـدة   

ملنفعـة لخلـرين ممـا    و لاصة منص ة فيسبوك بدافع التسلية و الافيه ك ا أنه يتيح نقـديم ا 

يقق لل راهقني ال باا ال اا و هيادة الثقة بالنفس. باإل افة الىل أن التعـر ض  ـ ث الوسـائا    

   يؤ ر كث ًا يف هو يتام حي  أظارا النتائ  ارنفا  الوعي با وية و ا عتزاه باا.  

 ــافة الىل يتضــح ممــا ســبق نــدرة الدراســاا اإلع ميــة الــ  نرّكــز علــى فئــة األ فــال، باإل 

نطــدرة الدراســاا الــ  نطســل   الضــوء علــى قنــواا اليونيــوب الشــا ة يف امل لكــة العربيــة           

الســعودية مثا)عائلــة مشــي ع، عائلــة فيحــان، يوميــاا عائلــة ملســوعة( و ق هــا مــن القنــواا   

 ال  نقد م ماد ة الع مية فصصة لأل فال و ال  نتعّلق بتدوين ااياة اليومي ة.

نطلق، نركز الدراسة ااالية على قناة عائلـة مشـي ع يف منص ـة اليونيـوب و الـ       ومن ه ا امل

. و هــي مـن أوائـا القنـواا العربيــة الـ  نقـوم بالتـدوين املرئــي       2011كانـت بـدايتاا يف عـام    

-2015للحيـــاة العائليـــة و الـــ  وصـــلت الىل أكثـــر مـــن مليـــار مشـــاهدة يف الفـــاة مـــابني   

202013      . 

نحم ــد مشــي ع الغامــدقن وهــو ســعودق األصــا مــن والــدة بريطانيــة بطــر      حيــ  يقــوم األب 

أفكـــار متعـــد دة يف قنانـــه مـــع أبنـــاءث األربعـــة مـــن والـــدنام املنحـــدرة مـــن أصـــول مغربيـــة،   

بريطانية، و يقوم بتصوير حمتو  متنو   مثا: مواقـف اايـاة اليومي ـة، التحـد ياا، املقالـب،      

فاا مشـاه  اليونيـوب و اإلع نـاا. و بنـاءى علـى ذلـ        السفر، ا دايا ،باإل افة الىل استضا

نتلبــور مشــكلة الدراســة يف استقصــاء  بيعــة نعــرنض األ فــال لقنــاة عائلــة مشــي ع و نأ  هــا  

 على التنشئة ا  ت اعية و الر ا املعيشي لد  األ فال.

 



 

 

 17 

 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

 أهمية الدراسة:
لســريعة يف عصــرنا  ننبــع أه يــة الدراســة مــن كوناــا نبحــ  يف الــتغ اا التكنولو يــة ا       

ااالي و اددل الواسع ال ق ِاق بقنواا اليونيـوب واأل ـر الـ ق   لـه هـ ث القنـواا علـى        

 14وحبسـب ا حصـائياا ااديثـة     األ فال من حي  التنشـئة اإل ت اعيـة و الر ـا املعيشـي.    

مشــاك بين ــا يصــا عــدد     14,100,00يصــا عــدد املشــاكني يف قنــاة نعائلــة مشــيعن الىل      

 مشاهدة. 7,768,941,108اا الىل املشاهد

ــة الــ  نســبق         ــى مراحــا الطفول ــا نركــز عل و نكتســب هــ ث الدراســة أه  يتاــا مــن كونا

مرحلــة املراهقــة، حيــ  أن الطفــا الســوق نفســيًا نكــون فرصــة عبــورث لل راهقــة حمفوفــة    

   15بالنجا  أكثر من ق ث.

  كدراسـة األ ـر الـ ق    ومن ه ا املنطلق نك ن أه ية الدراسـة اااليـة يف عـدد مـن النقـا     

ياكه التعر ض لقنـاة عائلـة مشـي ع علـى التنشـئة اإل ت اعيـة للطفـا دالـا املنـزل السـعودق.           

 انيا، ميثا البح  ااالي ال راء للدراساا اإلع مية الـ  ناـتم مبـا ينتجـه صـانعي احملتـو        

لقنــواا في ــا الســعوديني.  الثــا،  ثــا الدراســة ننبياــا للوالــدين بــاأل ر الــ ق ناكــه هــ ث ا    

يتعّلــق بالر ــا عــن مســتو  اايــاة املعيشــية الــ  يعيشــاا الطفــا الســعودق. و ألــ ا، نــزود    

الدراسة امُلربي ني و املعّل ني يف قطا  التعلـيم بأه يـة نربيـة األ فـال نربيـة الع ميـة نط ّكـنام        

 يونيوب.من معرفة الفر  بني ااياة الواقعية و ااياة أمام الكام اا ك ا يقد ماا ال

   أهداف الدراسة:
    نسعى الدراسة ااالية الىل  قيق األهدا  التالية:

 ن يتعر  ون لقناة عائلة مشي ع.  رصد احملتو  املفض ا لد  األ فال ال ي -

ــا     - ــة مثـ ــاهيم الرق يـ ــال باملفـ ــي األ فـ ــة وعـ ــا  در ـ ــااك اكتشـ  - Subscribe)اشـ

 .(Viewsمشاهداا  -Likeالعجاب  - Shareمشاركة 

   ال ق نقد مه قناة عائلة مشي ع.التعر   على  ّفظاا أمااا األ فال املتابعني لل حتو -

 التعر   على نأ   قناة عائلة مشي ع على ننشئة األ فال من حي  الر ا املعيشي.       –
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 التساؤالت البحثّية:
 السؤال الرئيسي:

نـاة عائلـة مشـي ع( علـى التنشـئة      منصة يونيوب )ق _ها يؤ ر التعر ض لوسائا اإلع م ادديدة

 سنة؟ 15-5اإل ت اعية و الر ا املعيشي لد  األ فال السعوديني ما بني 

 األسئلة البحثية الفرعية:

ــا1س  ــة: مـــــــــــ ــي ع؟    هي  بيعـــــــــــ ــة مشـــــــــــ ــام  عائلـــــــــــ ــال ل نـــــــــــ ــرنض األ فـــــــــــ  نعـــــــــــ

ــره2س  ــاهي أبــ ــي ع؟     : مــ ــة مشــ ــاة عائلــ ــاهدة قنــ ــن مشــ ــا مــ ــباا الّطفــ ــيم الــــ  يكتســ  القــ

 الس ــلوكي اا الــ  يكتســباا الطفــا مــن مشــاهدة قنــاة عائلــة مشــي ع؟        : مــاهي أبــره  3س 

ــي ع؟      4س ــة مشــــ ــاة عائلــــ ــو  قنــــ ــابعني حملتــــ ــال املتــــ ــاا األ فــــ ــاا أماــــ ــاهي  ّفظــــ  : مــــ

 نأ   التعرنض لعائلة مشي ع على الر ا املعيشي عند األ فال؟ هو: ما5س
 مصطلحات البحث:

سـتددم مـن رفـع مقـا ع الفيـديو      هي منص ـة مشـاركة مقـا ع فيـديو، نط ّكـن امل     اليونيوب: 

اراصــة ِبــه علــى قنانــه املدص صــة علــى يونيــوب، باإل ــافة الىل عــدد مــن ارــواص الــ            

 .16يوّفرها مثا املقدرة على معرفة عدد املشاهداا و المكانية التعليق أسفا الفيديو
هــو عبــارة عــن مقــا ع مطســج لة مــن حيــاة الشــد" الــ ق يقــوم    : 17لــو  )التــدوين املرئــي( ڤ

ــبوعي ة أو    بتصـــ ــي ة اليومي ـــة أو األسـ ــا يتعّلـــق حبيانـــه الشدصـ ــا بتـــدوين مـ ــوم فياـ ويرها، و يقـ

مناسبانه اراص ة، فاـو ينقـا الىل املتـابعني  انـب كـب  مـن حيانـه ، ونتلـف عـن التـدوين           

العــادق بكونــه يت دــ  ادانــب املرئــي املصــو ر، ك ــا نتلــف عــن الفيــديو العــادق يف كــون  

لـو  يـؤد ق نفـس    ڤعلومـاا عل يـة أو  قافيـة، و حتـى و الن كـان ال     الفيديو العـادق يعـرض م  

ا د  ال  النه على ارنبا  مباشر بالفرد و حيانه الشدصـي ة، و يطسـ  ى الشـد" الـ ق يقـوم      

 لوقرن.ڤبتصوير ه ث املقا ع ن
و هي ع لي ة  وهرية يف حياة اإلنسان و ال  يتم فياا  ويا الفـرد مـن   التنشئة اإل ت اعي ة: 

بيولو ي الىل فرد ا ت اعي، ليتم بناء شدصي ته ندرايًا و  علـه قـادرًا علـى التفاعـا      كائن

وفــق املعــاي  املقبولــة يف اإت ــع ، نبــدأ مــن الطفولــة مــرورًا مبرحلــة املراهقــة  ــم  الشــباب و   
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ــاء         ــي بانتا ــا   ننتا ــا مــن كونا ــة أه  يتا ألــ ًا الشــيدولة. و نكتســب التنشــئة ا  ت اعي

 .18لة با  تد الىل مرحلة الشيدولة مرحلة الطفو

ــة:  نايئــة اإلع مــي ني للقيــام بالع ليــة الابويــة بامُلشــاركة مــع الابــويني، و    الابيــة اإلع مي

يعت  الفرد هـو هـدفاا األول فتطعنـى ببنـاءث ا ت اعيـًا و سـلوكي ًا، ونع ـا علـى نرسـي  هوي ـة           

ــة وعــدم الت    ــى القــًيم اإل ت اعي  فــري  باــا، باإل ــافة الىل الع ــا مــع    الفــرد، و احملافظــة عل

 .19مطت د ق القراراا الابوية يف فتلف الشكالياا وحقول الابية 
 اإلطار النظري:

ــة الغــرس الث قــايف الــ  و ــع أسســاا  ــور        نرنكــز الدراســة علــى األســس النظري ــة لنظري 

س أ ـر وسـائا   . ونطعد نظري ة الغرس الثقايف من أوائا النظري اا ال  اسـتطددمت لقيـا  20 ربنر

اإلع م باإل افة لقياس نأ  ها الااُك ي. ك ا نت ي ز نظريـة الغـرس الث قـايف با عتـدال،     

فاي   نقوم بتضديم حمتو  اإلع م ك ا أناا   نقوم بالتقليا منـه، و لكن اـا قائ ـة علـى     

 عاداا نعرن ام لوسائا اإلع م. اراء األفراد و الع قاا ما بني

لنظري ة مرنِبطة بتأ   وسائا اإلع م على التنشـئة اإل ت اعي ـة حيـ  أناـا نقـوم      و نطعت  ه ث ا

علـى ع لي ـاا التفاعــا و التعلـيم و الــتعّلم القائ ـة بــني األفـراد و وســائا اإلعـ م و اكتســاب       

 قافــاا و ان جاهــاا نطســا ا لــهط التعامــا و الت عــايطأل مــع وت عــه. و نقــوم  هــ ث النظري ــة علــى      

اسي وهو أن األفراد ال ين يتعر  ـون لوسـائا اإلعـ م بكثافـة أكـ  يكونـوا       الفرض األس

أكثر قدرة لتبن ي معتقداا عـن الواقـع ا  ت ـاعي نت ا ـا مـع الص ـورة الـ  نقـدماا وسـائا          

 اإلع م عن ااياة الواقعي ة مقارنًة بال ين يتعر  ون للوسائا اإلع م بكثافة أقا.

ا اإلع م على األشداص  بد مـن ألـ  فر ـياا النظريـة يف     و عند التفك  يف نأ   وسائ

 ا عتبار و هي عبارة عن ست ة فر ياا ننط" على اآلني:

 ميكن للفرد مشاهدة ومتابعة وسائا اإلع م ب  ختطي  مطسبق. -1

 لبــت بعــا وســائا اإلعــ م لطــر التكاسطــا عــن الــتعلام و اإلجنــاه أو ك ــا أ اهــا     -2

نين حيــ ط نســـ ح لغــ  املــتعّل ني أن يتعر  ـــون لــنفس احملتــو  الـــ ق      ماكلوهانن قافــة العــ  

 يتعر ض الليه املتعّل ني.
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ير   رن  أه ي ة دراسة حمتو  وسـائا اإلعـ م ك طج ـا أو كنظـام مطتكامـا، فـ         -3

 معنى من دراسة حمتو  واحد مبعزل عن احملتوياا األلر .

حبســب مــا يتصــو رها األكثريــة يف   األقليــاا وــ ون علــى رريــة صــورنام يف اإلعــ م   -4

 وسائا اإلع م.  

ــام  عائلــة         ــال ل ن ــر ض األ ف ــت أن نع ــ نج نوّقع ــة ف ــة يف الدراســة ااالي  ــف النظري  و بتوظي

 ية و مستو  الر ا املعيشي لديام.مشي ع يف اليونيوب سيؤ  ر يف التنشئة اإل ت اع

اإت عـي علـى مسـتو  العـاو،      و لكن بعد التطـو ر الـ ق شـادنه وسـائا اإلعـ م و التغـي       

يبقى التسارل األول هـا قي ـرا هـ ث التطـو راا مـن الظـرو  و اإلفاا ـاا الـ  نقـوم علـى           

 أساساا نظري ة الغرس الثقايف؟

نأني اإل ابة على ه ا التسـارل، بـأن أقلـب املـراقبني و املتدص صـني يف املشـاد اإلع مـي و        

الــ  نشــادها اآلن   يزالــون يدرســون التطــو ر حتــى يف أقصــى مراحــا التطــو ر اإللكاونــي 

التكنولو ي القادم و و ع نصو ر للـتغ اا الـ  سـتطرأ علـى وسـائا اإلعـ م و املؤس سـاا        

اإلع ميــة، و بالت ــالي نظري ــاا اإلعــ م و ا نصــال. و ادــدير بالــ  كر أن نظريــة الغــرس        

تعّلقـة عـن مـد  صـ حي تاا يف العصـر      الثقايف ليست النظرية الوحيدة ال  نواً ه باألسئلة امل

ــا         ــة نقــع يف نفــس التســارل و ااــ ة  مث ــاا اإلنصــال اد اه ي ــب نظري ــ ن أقل ااــالي، ف

نظري ة اإلستدداماا و اإلشـباعاا، و اإلدراك اإل ت ـاعي و نظريـة نرنيـب األ نـدة. و يبقـى       

لفاـم اإلنصـال يف   السؤال املو  ه للنظرية: ها نطو را نظرية الغرس بشكا اعلاا مناسـبة  

 الوقت ااالي؟

 21Morgan, Shanahan, Signorielliال ابًة على ذل  يقوم الباحثني 

 يف الورقة العل يـة الـ  أ وهـا نقـرس األمـس، هـو ادديـد قـدًان، بـأن هـ ا   يطعـد  ـد ياً            

كـان البـاحثون    1980 ديدًا ختو ه نظري ة حي  أناا و يف بدايـة ال  قاـا يف بـداياا عـام     

 ون فع اليتاــا مــع حملــة مــن التطــو ر اإلع مــي الــ ق يــدطث اآلن، و الــ ق كــان انــ اك   نتــ

نلفزيـــون الكابـــا و أ اـــزة الفيـــديو، و مـــد  نـــأ   هـــ ث األ اـــزة الوســـيطة علـــى نفاعطـــا    

ــت         ــ  الوق ــون، و يف ذل ــى التلفزي ــروض عل ــو  املع ــي  ســلوكي انه وــو احملت املســتددم أو نغ

بـأن اسـتددام هـ ث التكنولو ي ـاا أكـد ا بـأن أ ـر الغـرس         كانت نتـائ  الدراسـاا نطشـ     
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 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

أك  من الس ابق بعدم و ود هـ ث األ اـزة الوسـيطة، فيجـب علـى أسـاس نتـائ  الدراسـاا         

ال  أقاماا الباحثون يف بداية الث  انيناا  قياس التطـو راا ااديثـة يف وسـائا اإلعـ م علـى      

 ن بالت   الوسيلة.أناا مطجر د نعرباا نوصيان لنفس احملتو  و لك

و   نزال نو  ه نفس األسئلة للنظري ة يف عصـر األلفي ـة ادديـدة، حيـ  احملتـو  املـوه   علـى        

العديد و العديد مـن الوسـائ  مثـا التلفـاه،أ ازة الك بيـونر، األ اـزة اللوحيـة، ا وانـف         

، حيـ  أنـه   احمل ولة، ألعاب الفيديو و ق ها، مما ينتط  عناا مجاه  وز أة بشكا أكـ  

من النـادر التأكاـد أن مجيـع املشـاهدين يقومـون بـالتعر ض لـنفس احملتـو ، و لكـن نظري ـة           

الغــرس الثقــايف يف لضــم كــا هــ ث التغي ــراا نجَنــتن ألناــا و ببســا ة نفــاض أن القصــ"  

ال  نروياا أو نست ع اللياا  توق على شيء يتعّلق بالطريقـة الـ  نفّكـر باـا اـاث العـاو،       

ؤّكــد البــاحثون أنــه لطاملــا هطنالــ  حبــوث باــا ع قــة مــابني متغي ــر التعــرنض حملتــو    ك ــا ي

 معي ن و أق متغي ر الر  ف ن النظرية صااة لوستددام بالت   األهمان.

ســبب الــر  عتبــار نظري ــة الغــرس صــااة بــالت   الوســي  أو الوســيلة اإلع مي ــة هــي أن  

ــة القصـــ"    ــول روايـ ــة يـــدور حـ ــاءاا و   قلـــب النظري ـ ــ  اإلحصـ ــائا اإلعـــ م، و نشـ عـــ  وسـ

ــة أن العــاو اليــوم يتــابعون وســائا اإلعــ م أكثــر مــن أق وقــت مضــى، و       الدراســاا ااالي 

بالر قم من التعقيد ال ق يعشيه العاو ال  أن رواية القص ة عـ  اإلعـ م   نـزال نت ت ـع بـنفس      

علـى  _و يُكـن علـى التلفزيـون   السحر، و اإلعـ م سيسـت ر بروايـة القصـ" لنـا حت ـى و الن       

فـ ن التنـو   الكـب  لوسـائا اإلعـ م الـ ق نشـادث اآلن مثـا          _الصعي د الضي ق  ـ ث الكل ـة  

سـيظا يقـد م لنـا قصـ" و عـاو       _أو أق بـديا للتلفزيـون  _ألعاب الفيديو أو األ ازة اللوحيـة 

 متكاما ميكن للج يع رريته.  

ب  بنظري ـة الغـرس الثقـايف ارنبا ـًا  وهري ـًا،      و باادي  عن مفاوم رواية القص ـة الـ ق يـرن   

فــ ن  ربنــر قبــا ال ــ   النظريــة كــان مفتونــًا باايــاة اإري ــة حيــ  كــان يعــيأل مرحلــة     

ماقبا اارب يف هنغاريا و يراقب الفن و الث قافة و الرسم و رواية القصـ" يف ذلـ  اإت ـع    

ظري ـة مـن فكـرة أن الث قافـة     حت ى أنـه عـزم علـى دراسـة الفلكلـور، حيـ  اسـت د  أصـول الن        

الشعبية  زء كب  من املناخ ال ق نعيأل و نتعلم فيـه و نتـأ ر بـه، و بعـد هي نـة التلفزيـون و       
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نزايد القلق يف اإت عـاا التفـت  ربنـر الىل أن الغـرس الث قـايف هـو سـبب صـعود التلفـاه الىل          

 مرحلة ا ي نة على اد اه .

انب املدتلفة لنظري ة الغـرس الثقـايف و نطو رهـا مـع نطـو ر      و بناءى على ماسبق و بعد نناول ادو

اإلعــ م  ميكننــا القــول أن عــاو اليــوم الــ ق يعــيأل يف عصــر اإلنفجــار الرق ــي يــرنب           

بشكا أك  برواية القص" وهي نة وسائا اإلع م، و أسّل  الضوء يف ه ا البحـ  علـى   

يف عصــرنا ااــالي، و هــي حيــاة  روايــة القص ــة ااقيقيــة أو شــبه ااقيقيــة، الــ  انتشــرا   

مـن اإت ـع و مناـا فئـة      املدو نني الشدصية و العائلي ة ال  بانت الشاِقا األك  لفئة كب ة

 األ فال.

و بتوظيف نظرية الغرس الثقايف يف الدراسة ااالي ة يطتوقع أن يـؤ ر نعـر ض األ فـال ل نـام      

و مســتو  الر ــا املعيشــي لــديام. و ذلــ    عائلــة مشــي ع يف اليونيــوب يف التنشــئة اإل ت اعيــة  

ألنه و يف  وء النظري ة يصبح األفراد األكثر نعرن ـًا للوسـيلة اإلع ميـة و هنـا نتحـد ث عـن       

 ديــدًا، أكثــر قابلي ــة لتبن ــي معتقــداا نتطــابق مــع الــ    _برنــام  عائلــة مشــي ع _اليونيــوب

 نقد ماا ه ث املنص ة اإلع مي ة.

 
 الدراسات السابقة

ــة. د1 ــا راســ ــدالوهاب  ماــ ــوان: ن  22 (2015)عبــ بعنــ

. 

هدفت ه ث الدراسة الىل معرفة أمنا  استددام الطفا السعودق ملواقع التواصطا ا  ت اعيـة  

حّققـة مــن ذلـ  باإل ــافة الىل التعـر   علــى مـد  وعــي الطفـا بالتــأ  اا و      و اإلشـباعاا املت 

و قـد اسـتددمت الدراسـة املـنا  املسـحي بالتيـار        املدا ر ال  نعـود عليـه مـن اسـتدداماا.    

مفردة من األ فال الـ ين يسـتددمون مواقـع التواصـا اإل ت ـاعي، و       250عي نة ع دية على 

% يتصــّفحون منص ــة يونيــوب أكثــر مــن    ــة  52,5بة قــد أفــادا الدراســة بــأن األ فــال بنســ

فيـه األ فـال    مر اا يوميًا، ك ا أن منص ة يونيوب نطعد أكثر موقع نواصا ا ت ـاعي ميتلـ   

 حسابًا لاص ًا بام.
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ه ا وقد و حت الد راسـة ننـو    دوافـع نصـّفح األ فـال لليونيـوب. ف ـث  مييـا األ فـال الىل          

و وعاا املتعّلقة بالفنون ألنام ادون باـا عاملـًا  ديـد بعيـدًا     متابعة الش دصي اا العامة و امل

عــن حيــانام الواقعي ــة. ونتطــر   الدراســة الىل أمنــا  ا ســتددام حيــ  أن األ فــال يطفض ــلون    

نصّفح اليونيوب عنـدما يكونـوا مبفـردهم يف املنـزل. وأشـارا الدراسـة لـوعي نسـبة كـب ة          

لـــوس فــااا  ويلـــة علــى يونيـــوب و يف مطقـــدمتاا   مــن األ فـــال باأل ــرار الـــ  يســب باا اد   

نطــألرهم عــن أداء وا بــانام املدرســي ة باإل ــافة الىل األ ــرار الصــحي ة. و بالنســبة ملراقبــة         

اآلبــاء مــا يطشــاهدث أبنــائام، و  ــحت الد راســة أنــه نو ــد رقابــة والديــة وذلــ  يعــود للدلفي ــة     

 ـودة  بعنـوان:   23(2018ة لويزة حسـروميا) . دراس2الث قافي ة و الدينية لل جت ع السعودق.     

الع قــاا الوالديــة مــع األبنــاء يف ظــا نــأ  اا مواقــع التواصــا ا  ت ــاعي: موقــع يونــوب   

 دراسة ميدانية: منوذ ًا

هدفت ه ث الدراسة الىل نسلي  الضوء على أ ر نعلاق األبنـاء باايـاة ا فاا ـية عـ  منص ـة      

ااـوار و التواصطـا املباشـر و بالتـالي نأ  هـا علـى  ـودة        اليونيوب  ديدًا و ال  حّلت حما 

الع قة الوالدية دالا حمي  األسـرة ادزائريـة. و قـد اسـتددمت الدراسـة اسـت ارة املقابلـة        

 مفردة من  ّلاب املرحلة الثانوية يف مدينة باننة.   80على 

ــحت الدراســة أن   ــ ق يتعر    52و   ــو  ال ــراهقني   يتشــاركون احملت ــه مــع   % مــن امل  ــون اللي

اباءهم و ذل   لت   اهت اماِنام و الرقبة يف اافاظ علـى لصوصـي تام. كـ ل  أشـارا     

قابـة  %، يف حـني أن الوالـدين الـ ين ميارسـون الر    55النتائ  بأنه   نو د رقابة والدية بنسبة 

 %.  45الوالدية يشكلون نسبة 

ض امُلفـرط   لليونيـوب علـى ع قـة     ك ا عر ت الد راسـة النتـائ  الس ـلبي ة الـ  سـب باا التعـر       

ــا  قيــاب          ــاداا س ــيئة مث ــادا النتــائ  اكتســاب املــراهقني لع ــديام حيــ  أف ــراهقني بوال امل

اإلحاام بني اآلباء و األبناء و دوءهم الىل الك ب و اسـتددام اُاجـ  عنـد اعـااض اآلبـاء      

حــو ني بــاإلنعزال و % بــني املب70علــى كثــرة مشــاهدنام لليونيــوب. األمــر الــ ق يطفس ــر رقبــة  

البطعد عن ُأسرهم و ذل  مُلشاهدة أكثر أريي ة بعيـدًا عـن الر قابـة املشـد دة و انزعـا  األهـا.       

ــوب مــن شــأنه أن يطشــّكا أفكــار ومفــاهيم         و نطضــيف الد راســة أن التعــرض حملتــو  اليوني
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ــا الّطاقــة الســلب       ــوب لتفري ــاللجوء الىل اليوني ــة ب ي ة و ســد ســلبي ة عــن األســرة ممــا يزيــد الرقب

 الفراغ األسرق.

 بعنـــــوان: Saleh, F, Emad. El-Rawas, Anmar24 (2014) دراســـــة . 3

    The impact of New Media on child socialization"ن 

الىل التعـر   علـى اآل ـار السـلبية و اإلاابيـة لوسـائا اإلعـ م ادديـد علـى و           ناد  الدراسة

املدارس اإلبتدائية من حي  اللغـة، الـدين، ا ويـة     أ رها على التنشئة ا  ت اعية على  ّلاب

و منظومة القيم. و ذل  ب  راء املقاب ا مـع  ّلـاب الص ـف األول الىل الص ـف الرابـع مـن ِقبـا        

 9 الـب مـن    270األلص ائيون ا  ت اعيون. يستددم البح  املنا  الوصفي علـى عينـة مـن    

 مدارس ابتدائية يف سلطنة ع ان.

لدراسـة التـأ   اإلاـابي يف ادانـب الـديج و اللغـوق مـع الشـارة البـاحثي ن          و أو حت نتائ  ا

الىل  رورة التنبنه الىل األ ر ال ق قـد يسـب به كثـرة التعـر ض  ـ ث املنص ـاا. كـ ل  أشـارا         

الدراسـة حملدودي ــة التــأ   علــى  انــب املعــاي  ا  ت اعي ـة والثقافيــة وعــدم قــو ة التــأ   علــى   

مــع ال ــافة نعليقــًا يطــر  ح احت الي ــة ظاــور ا ــار ســلبي ة مطســتقبً  ممــا يو ــب   اداِنــب القًي ــي 

 الع ا على نعزيز ادانب الثقايف و اإت عي لد  الّطفا العط اني.

Westenburg2016
"The influence of YouTubers on teenagers a descriptive research 
about the role YouTubers play in the life of their teenage viewers" 

نست د الدراسة أه ي تاا من الدور ال ق أصبح يلعبه مشاه  اليونيـوب يف حيـاة الكـث  مـن     

ــر         ــوب أكث ــراهقني اــدون مشــاه  اليوني ــادا دراســاا ســابقة أن امل ــ ط أف ــراهقني، حي امل

لسـ ا أو األفـ م، ممـا اعلـام قـدوة      واقعي ة و ُقربًا  من املشاه  التقليديني كأبطـال املس 

يطحتــ   باــا. و لــ ل  ناــد  هــ ث الدراســة الىل العطــاء نظــرة عامــة علــى اإت ــع اليونيــوبي      

ك ا يططلق عليه و ذلـ  بـالاكيز علـى اليونيـوبره ا ولنـديني و متـابعيام. و قـد اسـتددمت         

ه و ألـــر  مـــع الدراســـة املـــنا  الكيفـــي عـــن  ريـــق اداء مقـــاب ا متع  قـــة مـــع اليونيـــوبر  

  متابعيام من املراهقني.
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الد راسـة أن مـدو نني اليونيـوب أصـبحوا  ـزءى أساسـي ًا مـن حيـاة املـراهقني اليوميــة،           و  ـحت 

ــون أو األفـــ م     ــون علـــيام بشـــكا أكـــ  مـــن جنـــوم التلفزيـ ــابعونام و يتعر فـ ــم يطتـ حتـــى أن اـ

 السيني ائية.                  

سـنة مييلـون    18الىل  13املتـأل رة مـن    مرحلـة الّطفولـة  ك ـا أفـادا الدراسـة أن األ فـال يف     

الىل نقليـــد مشـــاه  اليونيـــوب امُلشـــاباني  ـــم يف منـــ  امل بـــس، ك ـــا وأناـــم يطشـــاركون   

ــلة، باإل ــافة لقيــامام با شــااك      أصــدقائام ااــدي  عــن شدصــي انام ناليونيوبيــةن امُلفض 

ام بأن يكونوا بـنفس در ـة شـارنام    بقنواا اليونيوب و مطراسلة املشاه  باإل افة الىل حل 

 .و مجاهي ري تام الواِسعة

 و أ ا  مشاه  اليونيوب أنام يتلّقون الكث  من الرسائا من متابعيام، معظ اا الاابي
و لكــن يف بعــا األحيــان يتلّقــون رســائا  تــوق علــى التاديــداا و الكراهيــة الشــديدة و  

اـولي ا وي ـة علـى شـبكة اإلنانـت و بالتـالي       ذل  ير ع الىل أن املراهقني يعتقدون بـأنام و 

يستطيعون ممارسة السـلوكي اا ارا ئـة دون أن يتعـر   علـيام أحـد و يف الغالـب   يعـر         

لكــونام   مييلــون الىل مشــاركة والــديام مــا يطشــاهدونه  اآلبــاء عــن مثــا هــ ث امل ارســاا،  

 على شبكة اإلنانت.  

  P2018 
YouTubers videos and the construction of adolescent identity"

ناــد  الدراســة الىل  ليــا مضــ ون الفيــديوهاا الــ  ينشــرها اليونيــوبره و الــ  كــان  ــا  

التــأ   األكــ  علــى املــراهقني و ع قتاــا ببنــاء ا وي ــة، و ذلــ  باســتددام املــنا  الوصــفي     

 وعة من املفـاهيم املتعّلقـة ببنـاء ا وي ـة و  ديـدًا      فيديو حي  نت  التحليا الىل و 22بتحليا 

     اإلنطبا  ال اني، ا وية ادنسية و ا وية املانية.

ــا بــــني  70و  ــــحت الدراســــة أن  ســــنة يفض ــــلون  17-14% مــــن املــــراهقني األســــبانيني مــ

ــوب، و ذلــ  لُقــرب اليونيــوبره مــنام باإل ــافة الىل املســاحة الــ  نوّفرهــا التعليقــا         ا اليوني

 للتعب  عن أنفسام و الفرصة إلااد أشداص متشاباني يف الشدصياا و التفضي ا.

و قــد أشــادا الدراســة بــدور املــدو نني علــى اليونيــوب و نــأ  هم اإلاــابي علــى امُلــراهقني و    

ذل  عند  دن ام عن  فـولتام و قصـ" فشـلام باإل ـافة الىل مفـاهيم حياني ـة متنو عـة عـن         
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تلفة، و السداء الن صائح الـ  نفيـد امُلشـاهدين، ممـا يـدفع املـراهقني الىل       مراحا حيانام امُلد

التعليــق علــيام، ســؤا م عــن اــاربام، مشــاركة مــوافقتام و قصصــام و اإلفصــا  عــن          

 فاوفام.  

نو  ـــح الدراســـة األ ـــر الكـــب  الـــ ق ياكـــه مشـــاه  منص ـــة يونيـــوب علـــى املـــراهقني و   

 للق  و  ديد مـن الاابـ  الـ ق يطسـاعد يف نطـو ير هويـة       اإلمتياهاا ال  نوّفرها املنص ة يف

املراهقني، اإلفصـا  عـن أنفسـام بأرييـة و نقب ـا أنفسـام لـ ل فـاة نطـو رهم ادسـدق و           

 الفكرق.

Caron, LeBlanc, Prioletta & Mitchell2018"Vlogging on 
YouTube: the online, political engagement of young Canadians 

advocating for social change"
ناد  ه ث الدراسة الىل نسلي  الضوء على املشـاركة السياسـية النِشـطة و الفعليـة للشـباب      

عـــ  قنـــاة اليونيـــوب و الـــ  يقـــوم اليونيـــوبره بتو يااـــا إلحـــداث التغـــي  اإت عـــي، و قـــد  

نـواا املو اـة وـو التغـي  اإت عـي      استددمت الدراسة املنا  الكيفي بتحليا مضـ ون الق 

 لث انية عشر مدو ن كندق من فئة الشباب.

أفادا الدراسة أن املدو نني من املراهقني و الش ـباب الكنـدي ني يعب ـرون عـن أنفسـام يف بيئـة       

باإل افة الىل حديثام عن القضـايا اإل ت اعي ـة و السياسـية لتحقيـق ا نت ـاء و       نفاعلي ة قني ة

ــة أبرههــا قضــايا      املشــاركة اإ ــى املشــك ا اإل ت اعي  ــوء عل ــم يطســّلطون الض  ــة، فاط ت عي 

العدالــة و حري ــة ا وي ــة ادنســية و القضــايا اإلنســانية األلــر  ممــا يطغي ــر مــن نظــرة اإت ــع    

لل راهقني و الشباب. و أنه بدً  من الناامام بال عق نية، السلبية السياسـية، اإلنعـزال عـن    

عي وراء التدريــب اــدطر اإلشــارة الىل ا ــرا ام يف املشــاركة السياســي ة عــ  اإت ــع و الس ــ

وسائا التواصطا ا  ت اعيـة. ممـا يركـز علـى اداِنـب اإلاـابي لليونيـوب يف البـراه اداِنـب          

امُلث ــر مــن عقليــة الفئــاا الش ــاب ة و مشــاركتام يف العــادة  دولــة األولوي ــاا و مســاه تام يف  

 عي بتحويا األفكار الش بابية الىل نطبيق على أرض الواقع.   الحداث التغي  اإت 

بعــد مطرا عــة األدبي ــاا الس ــابقة يط كــن التأكيــد علــى دور وســائا التواصــا اإل ت اعي ــة يف   

بنــاء األســر و املســاه ة يف ع لي ــة التنشــئة اإل ت اعي ــة و التــأ   علــى الع قــاا العائليــة و         
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

ساا العربية يف حقا اإلع م ادديـد و بـاألل" منص ـاا    ا  ت اعية. ك ا يت ضح قّلة الدرا

التواصا اإل ت اعي ة، باإل افة نركيز الد راساا املعرو ـة علـى فئـة املـراهقني، حيـ ط و      

نــو لي الدراســاا اهت امــًا لفئــة األ فــال و نــأ   اليونيــوب علــي اطم. وهنــا نك طــن أه يــة هــ ث    

 طر    ا الد راساا السابقة.الدراسة ال  نسعى لردم فجوة حبثي ة و نت
 املنهجية

  اســـتددام املـــنا  املســـحي يف الدراســـة اااليـــة. و باعتبـــار أن ال نـــام  يســـتاد  فئـــة        

األ فال، سيتم مجع البياناا من ل ل استبيان يتم نوهيعه على أماـاا األ فـال السـعوديني    

 ن ع  منصة اليونيوب.سنة ويشاهدون قناة نعائلة مشيع 12-5ال ين نااو  أع ارهم بني 

  أدواا مجع البياناا:

ــت ارة     ــا البحـــ  يف اسـ ــا الدراســـة حمـ ــاا، الـــ  اعت ـــدا علياـ ــع البيانـ نتحـــدد أدواا مجـ

ا ستبيان، حي  قامت الباحثتان بتص يم است ارة استبيان حرصت من ل  ا علـى  قيـق   

متنوعــة مــن كافــة أهــدا  الدراســة، واإل ابــة عــن نســار ناا، وذلــ  مــن لــ ل و وعــة   

 األسئلة املدتلفة.

 التبارق الصد  والثباا: 

  التبار ص حية است ارة ا ستبيان يف مجع البياناا من ل ل ال ـراء التبـارق الصـد        

 والثباا  ا, وذل  على النحو التالي:  

ــار الصــد  )  ــه يف      Validityالتب ــاس املســتددم ودقت ــج الصــد  الظــاهرق صــد  املقي (: يع

 النظــرق أو املفاــوم املــراد قياســه. وللتحقــق مــن صــد  املقيــاس املســتددم يف     قيــاس املــتغ  

البحــــ ,   القيــــام بعــــرض البيانــــاا )صــــحيفة ا ســــتبيان( علــــى و وعــــة مــــن ارــــ اء 

 واملتدصصني يف مناه  البح  واإلع م واإلحصاء. 

ئ  بـني البـاحثني   (: يطقصد به الوصـول الىل انفـا  متـواهن يف النتـا    Reliabilityالتبار الثباا )

عند استددامام لنفس األسس واألساليب بالتطبيق على نفس املـادة اإلع ميـة، أق حماولـة    

الباحثة ختفيا نسب التباين ألقا حد ممكن من ل ل السيطرة علـى العوامـا الـ  نـؤد      

 لظاورث يف كا مرحلة من مراحا البح ، وهو ما   على النحو التالي:
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ــار الثبــ  ــا    نطبيــق التب ــة  ث ــى عين ــة األصــلية بعــد  كــيم صــحيفة    10اا عل % مــن العين

% من املبحو ني بعد أسـبوعني مـن   5ا ستبيان,  م أعادا نطبيق ا لتبار مرة  انية على عينة 

%, مما يؤكد  باا ا سـت ارة وصـ حياناا للتطبيـق ونع ـيم     90,4ا لتبار األول, ووصا الىل 

 النتائ .

 ات:املعالجة اإلحصائية للبيان

(، وذل  لتحليـا بيانـاا الدراسـة امليدانيـة.     SPSS  ا ستعانة ب نام  التحليا اإلحصائي )

% فـأكثر، أق عنـد مسـتو     95وكانت در ـة الثقـة يف قبـول نتـائ  ا لتبـاراا اإلحصـائية       

 فأقا. و  اللجوء الىل املعام ا وا لتباراا واملعاداا اإلحصائية التالية: 0,05معنوية 

 املقاييس الوصفية  أوً : 

 التكراراا البسيطة والنسب املئوية.

 املتوس  ااسابي.  

 ا ورا  املعيارق، وهو ال ق يدد مد  نباعد أو نقارب القراءاا عن وسطاا ااسابي.

 الوهن النسا ال ق يسب من املعادلة:

 الدر ة العظ ى للعبارة.( ÷ x 100الوهن املئوق = )املتوس  ااسابي 
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

 نة الدراسةوصف عي

 : ارصائ" الدميوقرافية1 دول 

 
 

  
134 39.6 
204 60.4 
338 100.0 

 183 54.1 
8-10 119 35.2 

11- 12  32 9.5 

13-15  4 1.2 

338 100.0 

 191 56.5 

 60 17.8 

 37 10.9 

 23 6.8 

27 8.0 

338 100.0 

( الىل ارصائ" الدميوقرافيـة لعينـة الدراسـة  بالنسـبة     1)رقم  نش  بياناا اددول السابق

%(. في ـا يتعلـق بع ـر    60,4%(، وبلغـت نسـبة اإلنـاث )   39,6لنو  الطفا، بلغت نسبة ال كور )

األ فــال، نراوحــت أع ــار أقلبيــة األ فــال مــا بــني نمخــس الىل ســبع ســنواان، وذلــ  بنســبة   

رهم بــني ننــان الىل عشــرة ســنواان بنســبة   %(، يلــي ذلــ  األ فــال الــ ين نــااو  أع ــا  54,1)

( عامىـــان نســـبة 15 -13%(، وألــ ا شـــّكا األ فـــال الــ ين نـــااو  أع ـــارهم بــني )   35,3)

(1,2.)% 
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وبالنســبة للــدلا الســنوق لعائلــة األ فــال عينــة الدراســة، فقــد  ــاء يف املقدمــة مــن يــااو      

مـن يـااو  دللـام بـني      %(،  ـم 56,5ألف ريال سعودقن بنسبة ) 50-10دللام السنوق بني ن

 300-200ألف ريال سعودقن، و ـاء يف املرنبـة الثالثـة مـن يـااو  دللـام بـني ن        100 – 50ن

ألـف ريـال سـعودقن يف املرنبـة      300ألف ريال سعودقن، وكانت األسر ال  يزيد دللاا عن ن

 %(.8األل ة بنسبة )
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

 نتائج الدراسة
 لنتائ  املانبة على فروض الدراسة أبرهها:أو : للصت الدراسة ااالية الىل عدد من ا

نو د فرو  ذاا د لة احصائية بني مقارنة األ فال حما الدراسة بني مـا ميتلكونـه      -1

و مــا يقومــون باــم يف حيــانام مــع مــا يطشــاهدونه يف برنــام  عائلــة مشــي ع وبــني املــتغ اا  

 سنوق لألسرة(الدلا ال –ع ر الطفا  –الدميوقرافية املت ثلة يف )نو  الطفا 
 يف ال نام  وبني متغ اا الدراسة ه: مقارنة األ فال ملقتنيانام وما يشاهدون2 دول 

ا ورا   املتوس  العدد املتغ اا الدميوقرافية

 املعيارق

 مؤشراا الحصائية

در ة  ا لتبار

 اارية
مستو  

 املعنوية

نو  

 الطفا

 727. 2.19 134 ال كور
ا= 

1,428 336 

0,781 

  ق

 دال
 753. 2.07 204 اإلناث

ع ر 

 الطفا 

 735. 2.14 183 سنواا 7-5من 

 = 

0,467 

3 

334 

0,705 

ق  

 دال

 764. 2.10 119 سنواا8-10
 759. 2.06 32 سنه 12 -11
 500. 1.75 4 سنه 13-15
 744. 2.12 338 اإلمجالي

الدلا 

السنوق 

 للعائلة

 776. 2.14 191 دقألف ريال سعو 50 - 10

 = 

0,785 

4 

333 

0,536 

ق  

 دال

 748. 1.98 60 ألف ريال سعودق 100 -50
 727. 2.16 37 ألف ريال سعودق 200 -100
 619. 2.26 23 ألف ريال سعودق 300 -200

 616. 2.07 27 ألف ريال سعودق 300أعلى من 
 744. 2.12 338 اإلمجالي

( عــدم ظاــور فــرو  بــني األ فــال حمــا الدراســة يف    2الســابق ) ــدول رقــم  يو ــح الفــرض 

رقبتام بتقليد املعيشة يف عائلة مشيع حما الدراسة وبني املـتغ اا الدميوقرافيـة املت ثلـة يف    

 وهي قي ة ق  داله.  1,428النو  حي  كانت قي ة )ا( 
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فال حمـا الدراسـة يف   ( عدم ظاور فرو   بني ا  2و ك ل  كشفت بياناا اددول )رقم 

رقبتام بتقليد املعيشة يف عائلة مشيع حما الدراسة وبني املـتغ اا الدميوقرافيـة املت ثلـة يف    

،  0,467ع ر الطفا والدلا الشارق لألسرة حي  بلغت قي ة ) ( لكا مناا علي التـوالي  

علـى   وه ث القيم ق  دالة مما يعج عدم الثبـوا الكلـي لصـحة الفـرض الـ ق يـن"       0,785

ننو د فرو  ذاا د لة احصائية بني مقارنة األ فـال حمـا الدراسـة بـني مـا ميتلكونـه و مـا        

يقومون بام يف حيانام مع ما يشاهدونه يف برنام  عائلة مشي ع وبني املتغ اا الدميوقرافيـة  

 الدلا السنوق لألسرة(ن. –ع ر الطفا  –املت ثلة يف )نو  الطفا 
  نو ــد فــرو  ذاا د لــة احصــائية بــني ابــداء ا  فــال حمــا الدراســة أق نل يحــاا أو    -2

رقبــة صــرية يف أن يعيشــوا حيــاة مشــاباة لعائلــة مشــيع وبــني املــتغ اا الدميوقرافيــة    

 الدلا السنوق لألسرة( –ع ر الطفا  –املت ثلة يف )نو  الطفا 
 بة املشاهد يف نبج حياة ال نام : الع قة بني املتغ اا الدميوقرافية و رق3 دول 

ا ورا   املتوس  العدد املتغ اا الدميوقرافية

 املعيارق

 مؤشراا الحصائية

در ة  ا لتبار

 اارية
مستو  

 املعنوية

 نو 

 الطفا

ا=  851. 2.27 134 ال كور

1,690 336 
0,092 

 859. 2.11 204 اإلناث ق  دال

ع ر 

 الطفا

 868. 2.22 183 سنواا 7-5من 

 = 

1,148 

3 

334 

0,330 

 ق  دال

 858. 2.10 119 سنواا8-10
 818. 2.09 32 سنه 12 -11
 500. 2.75 4 سنه 13-15
 858. 2.17 338 اإلمجالي

الدلا 

السنوق 

 للعائلة

 856. 2.16 191 ألف ريال سعودق 50 - 10

 = 

1,661 

4 

333 

0,159 

 ق  دال

 873. 2.02 60 يال سعودقألف ر 100 -50
 854. 2.22 37 ألف ريال سعودق 200 -100
 902. 2.22 23 ألف ريال سعودق 300 -200

 753. 2.52 27 ألف ريال سعودق 300أعلى من 
 858. 2.17 338 اإلمجالي
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

( عــدم ظاــور فــرو  بــني ا  فــال حمــا الدراســة يف ابــداءهم بــاق         3يو ــح ادــدول )رقــم  

ــني املـــتغ اا          ــة مشـــيع  وبـ ــاة مشـــاباة لعائلـ ــرية يف أن يعيشـــوا حيـ ــاا أو رقبـــة صـ نل يحـ

 وهي قي ة ق  داله. 1,690الدميوقرافية املت ثلة يف النو  حي  كانت قي ة )ا( 

ــاا ادــدول الســابق )رقــم     ــني ا  فــال حمــا    3وأيضــا كشــفت بيان ــور فــرو  ب ( عــدم ظا

ة صرية يف أن يعيشوا حيـاة مشـاباة لعائلـة مشـيع      الدراسة يف ابداءهم بأق نل يحاا أو رقب

وبني املتغ اا الدميوقرافية املت ثلة يف )ع ر الطفا ، الدلا الشارق لألسرة ( حي  بلغـت  

وهـ ث القـيم قـ  دالـة ممـا يعـج عـدم         0,1661،  1,148قي ة ) ( لكـا مناـا علـي التـوالي     

ذاا د لـة احصـائية بـني ابـداء     الثبوا الكلي لصحة الفرض ال ق يـن" علـىن نو ـد فـرو      

األ فال حما الدراسة لتل يحاا أو رقبـة صـرية يف أن يعيشـوا حيـاة مشـاباة لعائلـة مشـيع        

الـــدلا الســـنوق  –ع ـــر الطفـــا  –وبـــني املـــتغ اا الدميوقرافيـــة املت ثلـــة يف )نـــو  الطفـــا  

 لألسرة(ن.
  انيا: اإل ابة عن نسار ا الدراسة

ن نسار ا الدراسة احملددة سلًفا، وال    اإل ابة عناا يتناول ه ا ادزء اإل ابة ع

 من ل ل نطبيق است ارة ا ستبيان على عينة من املبحو ني، وذل  ك ا يلي:

 القسم األول :كثافة و  ريقة التعرض ل نام  عائلة مشي ع

ايــب القســم األول علــى التســارل الفرعــي األول حــول كثافــة نعــرض األ فــال          

 ة مشي ع بشكا عام و على مدار األسبو .  ل نام  عائل
 ما مد  مشاهدة ابن  ل نام  مطشي ع؟  -1

 : نعرض األ فال ل نام  عائلة مطشي ع4ل  دو

 173 51.2 
 132 39.1 
 33 9.8 

338 100.0 
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( مـــد  مشـــاهدة العينـــة ل نـــام  مطشـــي ع  فكـــان األ فـــال  4نو ـــح بيانـــاا ادـــدول )رقـــم

%(، و نـــادرىان بنســـبة 39,1%(، و نأحيانىـــان بنســـبة )51,2يشـــاهدون ال نـــام  ندائ ىـــان بنســـبة )

( حيــ  نبلــا قي ــة  4دول )رقــم %(. و نتســق هــ ث النتيجــة مــع البيانــاا املو ــحة يف ادــ  9,8)

(، ممــا يعــج و ــود فــرو  بــني األ فــال عينــة  0,000( عنــد مســتو  معنويــة )91,959) 2كــا

 الدراسة  

 .مطشي عيف مد  مشاهدنام ل نام  

 يشاهد  فلي برنام  عائلة مشي ع يف األسبو  مبعد ل:   -2

 : معدل نعرض األ فال األسبوعي لل نام 5ل  دو  

40 11.8 

113 33.4 

 100 29.6 

 85 25.1 

338 100.0 

  معــدل مشـاهدة األ فــال ل نـام  عائلــة مشـي ع يف األســبو    ( 5نو ـح بيانـاا ادــدول )رقـم    

%(،  ـم مـن ن ـ ث الىل مخـس     33,4فكانوا يشـاهدون ال نـام  نمـرنني يف األسـبو ن بنسـبة )     

%(، وأل ىا لــنمرة يوميىـان   25,1%(،  م نبشكا يومين بنسبة )29,6مراا يف األسبو ن بنسبة )

انــاا املو ــحة يف ادــدول، حيــ  نبلــا قي ــة  %(. و نتســق هــ ث النتيجــة مــع البي11,8بنســبة )

(، ممــا يعــج و ــود فــرو  بــني األ فــال عينــة  0,000( عنــد مســتو  معنويــة )35,893) 2كــا

  .معدل مشاهدنام ل نام  عائلة مشي ع يف األسبو الدراسة يف 

ونتشـــابه النتـــائ  الـــ  أســـفرا عناـــا الدراســـة اااليـــة  صـــوص كثافـــة نعـــرض الطفـــا 

 28ســابقة ( مــع دراســة 5و رقــم  4اليونيــوب و املو ــحة يف ادــدولني )رقــم  الســعودق ملنصــة 
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

أكدا أن األ فال السعوديني يتصفحون منصة اليونيـوب أكثـر مـن  ـ ث مـراا يوميـا بـا        

أن منصـة   2015ميتلكون حسابا لاصا بام يف املنصة ك ل  أكدا الدراسة املطبقـة يف  

أل فال السـعوديني مقارنـة بغ هـا مـن منصـاا      اليونيوب هي املنصة األكثر متابعة من ِقبا ا

 التواصا ا  ت اعي.  

 القسم الثاني: احملتو  امُلقد م ب نام  عائلة مشي ع و أ رث على الطفا قي يًا و نفسيًا

نستعرض النتائ  التالية احملتو  املقـدم يف قنـاة عائلـة مطشـي ع ونـأ  ث علـى سـلوكياا        

لفـاظ الدار ـة يف القنـاة باإل ـافة لتقيي ـه لل حتـو        الطفا مثا نقليد املقالب ونكـرار األ 

 وشدصيانه.

 ها نو د شدصية مفض لة لد   فل ؟ -1
%( ك ا نشـ  نفضـي ا   67,8أن نالعائلة مجيعاان يف املرنبة األوىل بنسبة )نو ح بياناا الدراسة 

لـ  شدصـية   %(، يلـي ذ 25,1األ فال املتابعني،  ـم  تـا شدصـية نالميـانن املرنبـة الثانيـة بنسـبة )       

 %(.8,1%(، وأل ىا شدصية نأنسن بنسبة )10,7نيوسفن يف املرنبة الثالثة بنسبة )

الـ  أشـادا باجنـ اب مشـاهدق اليونيـوب       29و نرنب  ه ث النتيجـة مـع دراسـة ويسـتنب       

ملشاه  اليونيوب أكثر مـن ق هـم مـن املشـاه  كـامل ثلني وذلـ  ألن مشـاه  اليونيـوب         

ة بالنسـبة لل شـاهد العـادق األمـر الـ ق اعلـام قـدوة يقتـد  باـا يف          يعت ون أكثـر واقعيـ  

 أسلوب حيانام، األلفاظ املستددمة، وك ل  األنشطة ال  يقومون باا. 

 ما أكثر االقاا ال  ا ب  فل ؟   -2
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أكثـر االقـاا الـ  اـ ب األ فـال عينـة الدراسـة         ( الىل 1نش  بياناا الرسـم )رقـم   

ــت يف مقـــدمتاا ناملقالـــبن بنســـبة )    ــم نالســـفر وهبـــاراا امل هـــين بنســـبة     57,4فكانـ %(،  ـ

%(. هـــ ا ونظاـــر 9,8%(، يف حــني كانـــت نا ستضـــافاان يف املرنبـــة األلــ ة بنســـبة )  49,4)

  يع ارياراا ال   ثا نعرض األ فال القاا القناة.النسب التيار أولياء األمور د

 باعتقادك ما رأق  فل  باملقالب؟  -3

%( أناا 86,1رأق الطفا يف املقالب  فرأوا بنسبة )( أدناث 2نو ح بياناا الشكا )رقم 

%(، وكانت نسبة من اعت وها نمزعجةن 9,2نممتعةن، وبلغت نسبة من اعت وها نفيفةن )

 %(.6,5نأني نسبة من اعت وها نمقرفةن، حي  بلغت ) %(، وأل ىا8,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رأق األ فال يف املقالب املعرو ة يف ال نام 2رسم نو يحي 

( العجــاب قالبيــة املتــابعني الصــغار    2ونطظاــر هــ ث النتيجــة املو ــحة يف الرســم )رقــم      

ال ق يطفسر قيامام بتكرارها يف حيـانام الواقعيـة ك ـا    باملقالب ال  نظار يف القناة األمر 

(. ولعــا  ــزء مــن العجــابام باملقالــب كوناــا متجــددة       6ســيظار يف ادــدول التــالي )رقــم    

ونتض ن عنصـر املفا ئـة و ارـرو  عـن املـألو   ـ   حلقـاا املسلسـ ا التقليديـة الـ            

 دانه.  ألفاا الطفا وال    ا  ابعا متسلس  ميكن التكان مبستج
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

 ها قام  فل  بتقليد مقلب من املقالب ال  نطعرض يف القناة؟  -4
 : مد  نقليد األ فال لل قالب املعرو ة يف ال نام 6 دول 

 % ك مد  قيام الطفا بتقليد مقلب من املقالب ال  نطعرض يف القناة 

 43.5 147 نعم

  94 27.8 

 28.7 97 أحيانىا

 100.0 338 اإلمجالي

 دال 0,000مستوق املعنويه :           2در ة اارية :             15,734: 2كا

 

بتقليـد مقلـب مـن املقالـب الـ  نطعـرض يف        مد  قيام الطفا( 6نو ح بياناا اددول )رقم 

%(، يف 27,8%(، ومن يقومون ب ل  نأحيانىان )43,5القناة  فبلغت نسبة نمن يقومون ب ل ن )

 %(.27,8ون بتقليد ه ث املقالبن الىل )حني وصلت نسبة من ن  يقوم

ــم        ــاا املو ــحة يف ادــدول )رق ــع البيان ــة كــا   6نتســق هــ ث النتيجــة م ــا قي  ــ  نبل  2(، حي

(، مما يعـج و ـود فـرو  بـني األ فـال عينـة الدراسـة        0,000( عند مستو  معنوية )15,734)

 مد  قيامام بتقليد مقلب من املقالب ال  نطعرض يف القناة.يف 

ــى اليونيــوب     ومــن ادــد  ــا أن الدراســة الســابقة املطبقــة عل ــد   30ير بالــ كر هن أشــارا لتقلي

املتابعني لشدصيانام اليونيوبية املفضلة يف من  امل بـس وذلـ  في ـا نـ" املتـابعني الـ ين       

ــااو  أع ــارهم بــني   ــب و       18-13ن ــى املقال ــاة الــ  نعت ــد عل ــو  القن ســنة. ال   بيعــة حمت

( ســنواا اعــا نركيــز  10-5نــدر   ــ ناا قالبيــة العينــة ) كــ ل  الفئــة الع ريــة الــ  ي 

الطفا منصـب علـى نكـرار املقلـب نفسـه أكثـر مـن التفانـه لل  بـس والـ ق يشـكا أمـرىا             

  انويا للطفا يف ه ث املرحلة الع رية مقارنة جبوانب املر  و اللعب و ال حاك اآللرين. 
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 املشاهد املعرو ة يف القناة؟ ها قام  فل  بتكرار أق من األلفاظ ال  استددمت يف  -5

 : مد  نكرار األ فال لأللفاظ املستددمة يف القناة7 دول 

 مد  قيام الطفا بتكرار أق من األلفاظ ال  استددمت 

 يف املشاهد املعرو ة يف القناة

 % ك

 33.1 112 نعم

  141 41.7 

 25.2 85 أحيانىا

 100.0 338 اإلمجالي

 دال 0,000مستوق املعنويه :          2در ة اارية :               20,452: 2كا

 

( الىل مد  قيام الطفا بتكرار أق من األلفـاظ الـ    7نش  بياناا اددول )رقم 

يف القناة  فكان أقلبام ن  يكررون ه ث األلفاظن بنسبة استددمت يف املشاهد املعرو ة 

بلغـت نسـبة مـن يكـررون هـ ث       %(، يف حني33,1%(، وبلغت نسبة نمن يكرروناان )41,7)

نتسق ه ث النتيجة مع البياناا املو حة يف اددول، حي  نبلا %(. و 25,2األلفاظ نأحيانىان )

(، ممـا يعـج و ـود فـرو  بـني األ فـال       0,000( عند مستو  معنويـة ) 20,452) 2قي ة كا

د املعرو ة مد  قيامام بتكرار أق من األلفاظ ال  استددمت يف املشاهعينة الدراسة يف 

 يف القناة.

 

 باعتقادك كيف يفام  فل  فكرة قياب األم عن ال نام ؟   -6
ــة فاــم الطفــا لفكــرة قيــاب األم      3نو ــح بيانــاا الرســم التو ــيحي )رقــم      ( كيفي

%(، وبلغت نسبة من فسروا ذلـ   53,6فكان أقلب األ فال نق  مات ني باملو و ن بنسبة )

ووصـلت نسـبة مـن اعت وهـا ن  نسـتطع الظاـور ألناـا         %(،30,8يف ال ار ناألسباب الدينيةن )

 %(.0,9%(، وأل ىا بلغت نسبة من رأوا أناا نأم مملةن )20,4أمن الىل )
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدراك الطفا لغياب األم من القناة3رسم نو يحي 

 

 - Shareمشـاركة   - Subscribeها يطدرك  فل  املفاهيم الرق ية اآلنية؟ )اشااك  -7

 ( Viewsمشاهداا  -Likeالعجاب 
 : الدراك الطفا لل فاهيم الرق ية8  دول

 % ك مد  الدراك الطفا لل فاهيم الرق ية التالية )اشااك، مشاركة، العجاب  مشاهداا(

 59.8 202 نعم

  73 21.6 

 18.6 63 احيانا

 100.0 338 اإلمجالي

 دال 0,000مستوق املعنويه :             2رية : در ة اا             106,692: 2كا

( الىل مد  الدراك الطفا لل فاهيم الرق يـة التاليـة )اشـااك    8يش  اددول السابق )رقم 

Subscribe -  مشاركةShare -  العجابLike-  مشاهدااViews فكان  )

يـدركوناان  %(, وبلغـت نسـبة نمـن      59,8أقلب األ فال نيدركون ه ث املفاهيمن بنسبة )

نتسـق هـ ث النتيجـة مـع     %(. و18,6%(, يف حني بلغت نسـبة مـن يـدركوناا نأحيانىـان )    21,6)

( عنـد مسـتو    106,692) 2(، حيـ  نبلـا قي ـة كـا    8البياناا املو حة يف اددول )رقم 

53.6

30.8

20.4

0.9

0 10 20 30 40 50 60

                      

           

                           

               



 

 

 

 

40 

لل فـاهيم الرق يـة   (, مما يعج و ود فرو  بني األ فال يف مد  الدراكام 0,000معنوية )

مشـاهداا   -Likeالعجـاب   - Shareمشـاركة   - Subscribe التالية )اشـااك 

Views .) 

ونش  ه ث النتيجة لوعي األ فال و الدراكام ملصطلحاا اليونيوب وأبعادها على الـرقم  

من حدا ة سن األ فال يف الدراسة ااالية، ال  أنه و بالنظر للدراسـاا السـابقة املطبقـة    

ه ا الوعي املبكر مط را كون اليونيوب أصبح على فئة متابعي اليونيوب من األ فال يعد 

و ديدا من رونني الطفا السعودق ال ق يقوم  31 زءىا أساسيا من رونني املتابعني اليومي 

األمر ال ق يطدر  هؤ ء املتابعني  32بتصفح ومشاهدة اليونيوب أكثر من   ث مراا يوميا 

ك ل  ف ن  لـب مشـاه    األ فال   ن كثيفي التعرض حسب نظرية الغرس الثقايف. 

اليونيوب من املتابعني بالقيام بع ا )اشااك، مشاركة، العجاب( وقيام األقران بـ ل  و  

اادي  حول ه ث املصطلحاا يف التعليقاا و ظاور أيقوناناا كلاا عواما مسـاه ة يف  

 نشكيا ه ا الوعي الرق ي لد  الطفا املتطابع ملقا ع اليونيوب.  
ظــاا علــى حمتــو  برنــام  نعائلــة مشــي عن أق مــن اآلنــي ينطبــق     الذا كانــت لــديِ   ّف -8

 عليِ ؟  
(  فظاا األم على ال نام   فرأا قالبيـة األماـاا   4)رقم  نو ح بياناا الشكا

%( 50,9ن, وذكـرن بنسـبة )  يـرض الطفـا لع ـا املقالـب بغـ ث     %( أن ال نـام  ن 66,3بنسبة )

الىل أن ال نام  نيرسم صورة ق  واقعيـة   , ك ا أشرناأل فال للس لوك الشرائين أنه نيفز

 %(.13,3%(, وأل ىا نيستددم لغة ق  مناسبة أل قيىان بنسبة )40,8لألبن بنسبة )
 :  فظاا األم حول احملتو  والقيم املعرو ة يف القناة4رسم نو يحي 
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

 مشي ع على الر ا املعيشي القسم الثال : نأ   التعرض ل نام  عائلة

نستعرض ه ث ادزئية من النتائ  السؤال البحثـي الفرعـي الثالـ  والـ ق يركـز حـول       

نأ   قناة مشيع على الر ـا املعيشـي لـد  األ فـال مـن حيـ  مقـارنتام ملقتنيـاا االقـاا          

مل تلكانام وك ل  من حيـ  نعـب هم عـن رقبـتام يف الـ هاب لألمـاكن الـ  نظاـر يف         

 ال نام .  حلقاا 
هــا أظاــًر لــِ   فلــ  نل يحــًا أو نصــريًا رقبتــه يف أن يعــيأل حيــاة مشــاباة ايــاة   -1

 عائلة مشي ع؟
 : مد  نصريح الطفا عن رقبته يف نبج حياة مشاباة للقناة9  دول

مد  الظاار الطفا لتل يح أو نصريح برقبته يف أن يعيأل حياة مشاباة اياة 

 عائلة مشي ع

 % ك

 29.6 100 نعم

  158 46.7 

 23.7 80 أحيانىا

 100.0 338 اإلمجالي

 دال 0,000مستوق املعنويه :              2در ة اارية :         29,136: 2كا

( مـد  الظاـار األ فـال لتل ـيح أو نصـريح      9نو ح بياناا اددول السابق )رقم 

مـن يظاـرون ذلـ ن      فبلغت نسبة نبرقبتام يف أن يعيشوا حياة مشاباة اياة عائلة مشي ع

%(،يف حني وصلت نسبة نمن   يظارون 23,7%(, وبلغت من يظارون ذل  نأحيانىان )29,6)

 %(.46,7ذل ن الىل )

 2و نتسق هـ ث النتيجـة مـع البيانـاا املو ـحة يف ادـدول، حيـ  نبلـا قي ـة كـا          

ة (, مما يعج و ـود فـرو  بـني األ فـال عينـة الدراسـ      0,000( عند مستو  معنوية )29,136)

مد  الظاارهم لتل يح أو نصريح برقبتام يف أن يعيشوا حياة مشاباة اياة عائلة مشـي ع.  يف 

ونش  ه ث النتيجة للتفاوا يف دوافع املشاهدة الذ يشكا دافع التسلية حمفزا للنسـبة الـ    

نصر  برقبتاا يف حماكاة حيـاة عائلـة مشـيع بين ـا نـدفع دوافـع ا نت ـاء و اإلعجـاب بقيـة          
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لتعــب هم عــن رقبــتام يف حماكــاة عائلــة مشــيع الــ ين ينطظــر اللــيام علــى أناــم          األ فــال 

 شدصياا مفضلة ك ا أشارا نتائ  الدراسة ااالية األلر . 

هــا يطلــب  فلــ  منــِ  الــ  هاب لــنفس األمــاكن أو شــراء األلعــاب الــ  ميتلكاــا أ فــال  -2

 عائلة مشي ع؟ 
 ب لألماكن املعرو ة يف القناة: مد  نعب  املشاهدين عن رقبتام يف ال ها10  دول

مد   لب الطفا ال هاب الىل األماكن ال  ذهب اللياا أ فال عائلة مشي ع أو شراء 

 األلعاب ال  ميتلكوناا

 % ك

 24.0 81 دائ ا

 53.8 182 أحيانا

 22.2 75 أبدا

 100.0 338 اإلمجالي

 دال 0,000ملعنويه :مستوق ا             2در ة اارية :              64,160: 2كا

مد   لب الطفا ال هاب الىل األمـاكن الـ  ذهـب    ( 10نو ح بياناا اددول السابق )رقم 

اللياا أ فـال عائلـة مشـي ع أو شـراء األلعـاب الـ  ميتلكوناـا  فكـان األ فـال يطلبـون ذلـ             

طلًقـان  %(, وبلغـت نسـبة نمـن و يطلبـوا ذلـ  م     24%(، و ندائ ىـان بنسـبة )  53,8نأحيانىان بنسـبة ) 

(، حيـ  نبلـا قي ـة    10و نتسق ه ث النتيجة مع البياناا املو ـحة يف ادـدول)رقم   %(. 22,2)

(، ممــا يعــج و ــود فــرو  بــني األ فــال عينــة  0,000( عنــد مســتو  معنويــة )64,160) 2كــا

مد   لبام ال هاب الىل األماكن ال  ذهب اللياـا أ فـال عائلـة مشـي ع أو شـراء      الدراسة يف 

 ميتلكوناا.   األلعاب ال 

ويط حق هنا أن الفئة ال  نرقـب يف حماكـاة أ فـال عائلـة مشـيع  ثـا  لثـي العينـة نقريبـا          

األمر ال ق يطعد  زءا من كون ه ث الشدصياا شدصياا مطفضـلة وحمبوبـة لـد  املشـاهد     

وبالتــالي يرقـــب يف حماكــانام دون الدراك الطفـــا املشـــاهد أن هنــاك منتجـــاا و أمـــاكن    

قــاا باــد  نســويقي حبــت  ــ   اااهــاا أ فــال عائلــة مشــيع وــو هــ ث  نطعــرض يف اال

 املنتجاا أو األماكن.  
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

 ها يقوم  فل  باملقارنة بني ما ميتلكه و ما يطشاهدث يف برنام  مشي ع؟  -3

 يف قناة عائلة مشي ع ر: مقارنة الطفا مل تلكانه و ما يظا11  دول

قوم به يف حيانه مع ما يطشاهدث يف برنام  مد  قيام الطفا باملقارنة بني ما ميتلكه و ما ي

 مشي ع

 % ك

 22.5 76 نعم

  147 43.5 

 34.0 115 أحيانىا

 100.0 338 اإلمجالي

 دال 0,000مستوق املعنويه :             2در ة اارية :               22,444: 2كا

نة بني ما ميتلكه مد  قيام الطفا باملقار( الىل 11نش  بياناا اددول السابق )رقم 

وما يقوم به يف حيانه مع ما يطشاهدث يف برنام  مشي ع  فكانوا ن  يقومـون بـ ل ن بنسـبة    

%(، يف حني وصلت نسبة من نيقومون 34%(, وبلغت  نسبة من يقومون ب ل  نأحيانىان )43,5)

 %(.22,5ب ل  دائ ىان الىل )

 2(، حي  نبلا قي ة كـا 11رقم و نتسق ه ث النتيجة مع البياناا املو حة يف اددول )

(، مما يعـج و ـود فـرو  بـني األ فـال عينـة الدراسـة        0,000( عند مستو  معنوية )22,444)

مد  قيامام باملقارنة بني مـا ميتلكونـه ومـا يقومـون بـه يف حيـانام مـع مـا يطشـاهدونه يف          يف 

 برنام  مشي ع.

لل نام  يقومـون بع ليـاا    نو ح النتيجة السابقة أن أكثر من نصف األ فال املتابعني

مقارنة بني ما ميتلكونه و يفعلونه و بني ما يظار يف حلقاا عائلة مطشيع وهي نسـبة ليسـت   

بالقليلة. ونش  ه ث النتيجـة لضـرورة و ـود حـوار بـني األ فـال املتـابعني و ذوياـم لتـوعيتام          

ت عية و قي ـة  بادانب الرحبي من االقاا ك ل  بو ود نفاوا معيشي بني الطبقاا اإ

املــال وكيفيــة  نيــه وذلــ  ليــدرك الطفــا الصــورة األكــ  مــن اليــة الــربح والشــارة يف           

 اليونيوب و حتى   يتم نعويدث على السلوك ا ستا كي من  الصغر.  
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 مناقشة النتائج:
يت ضح من النتائ  أن األ فال يف العصر ااالي لديام وعـي باملصـطلحاا الرق يـة ك ـا     

(، ِم  ا يطفس ر رقبة عـدد كـب  مـنام أن يصـبحوا مشـاورين و أن ميتلكـوا       7)رقم  يو  ح اددول

األمر الـ ق أكدنـه نتيجـة ألـر  يف هـ ث الدراسـة حيـ  أبـد           قناة فص صة ِبام على اليونيوب.

ــاة علــى اليونيــوب     75٪ بين ــا  مــن األ فــال عــن رقبــتام يف أن يصــبحوا مشــاورين أو ميتلكــوا قن

ل ين و يات وا بالشارة من ل ل اليونيـوب الثلـ  فقـ  الذ بلغـت نسـبتام      شكلت نسبة األ فال ا

سـنواا، فتفـق الدراسـة     10-5 فا نااو  أع ـارهم بـني    302%(. وحي  أن قالبية العينة 24,9)

ال  أشارا ملد  وعي مشاهدق اليونيوب الصـغار وقـدرنام علـى     33ااالية مع الدراسة السويدية 

 اليونيوبي ال ق ينتجه أ فال.نكوين معاني من احملتو  

و بااــدي  عــن برنــام  عائلــة مطشــي ع  ديــدًا  فــ ن األ فــال يطقبلــون علــى مطشــاهدة          

احملتو  ال ق يتوق على املقالـب أكثـر مـن ق هـا مـن احملتويـاا الـ  نطقـد ماا قنـاة عائلـة           

مـن األ فـال    % ك ا يصفوناا بامل تعة مما يدفع نسبة ليست بقليلة86,1مشي ع و ذل  ِبنسبة 

الىل نقليدها ك ا و  حت الدراسة. با واألهم من ذل  أن قرابة الثلثني مـن العينـة أق أن مـا    

 من األ فال املتابعني لأل فال يقومون بتقليد نل  املقالب.  ٪71 هنسبت

ويطعــد نقليــد األ فــال املتــابعني للقنــاة لل قالــب أحــد أســباب  ّفــق األماــاا علــى قنــاة   

% من األمااا أنان   يفضـلن مطشـاهدة   52,1أكدا الدراسة ااالية أن  حي نعائلة مطشي عن 

ــام  يطحــر ض الّطفــا علــى ع ــا    66,3أبنــائان  لل نــام  ك ــا عب ــرا   % مــن األماــاا أن ال ن

املقالب بغ ِث. ه ا باإل ـافة ألسـباب ألـر  كتحفيـز السـلوك الشـرائي لـد  الطفـا حيـ           

دون رقبـتام يف الـ هاب لألمـاكن أو اقتنـاء املنتجـاا      من األمااا أن األ فال يبـ  ٪78أشار 

حسـروميا، الـ  أّكـدا     34 ال  نظار يف القناة. و يف ه ا نت فق الدراسة ااالية مـع دراسـة  

على نبن ي املراهقني عاداا سيئة نتيجًة لكثـرة مشـاهدنام اليونيـوب ممـا يـؤد ق الىل انزعـا        

  األها.  

م ، أعربـت األماـاا عـن اسـتيائام مـن اســتددام      وبااـدي  عـن اآل ـار السـلبية لل نـا     

القناة أللفاظ ق  مناسبة أل قيا باإل افة  ستبدال املصطلحاا العربية بـألر  اجنليزيـة.   

ويف حماولة اصر مثـا هـ ث األلفـاظ، و ـدا الدراسـة اااليـة أن األ فـال املتـابعني للقنـاة          
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 على التنشئة االجتماعية للطفل  عائلة مشّيع" "قناة أثر تعّرض األطفال ملنّصة اليوتيوب
 السعودي من حيث الرضا املعيشي.

مقلــب، وحــدة بوحــدة، بابــا  ابــرا كــادبرا، مــع نفســ ، ســويت لــ    يكــررون ألفــاظ مثــا:  

ممكــن نعطــيج اآليبــاد، اميــان قــومي رنــا، مقلــب الســ يم، أقنيــة اميــان شــوبي شــوبي     

ناناو، يوم  ديد وحياة  ديـدة وسـعيدة(. وبالتأمـا يف األلفـاظ السـابقة، يتضـح أناـا نو ـح         

عامـا  باملقالب وننفي ها يف اآللرين. ك ل  نظار عدم احاام يف الت املشاهداهت ام الطفا 

مــع اآللــرين مثــا لفــق نمــع نفســ ن و العطــاء األوامــر لخلــرين كــاألب بصــيغة األمــر دون     

استددام كل اا مثا )من فضل ، لو حت(. ونتشابه ه ث النتيجة على و ه التحديـد مـع   

أكــدا اكتســاب املــراهقني املتــابعني لليونيــوب لعــاداا ســيئة مــن  ــ ناا قيــاب    35دراســة 

بناء وهو أمر أشادا الليـه األماـاا املتحفظـاا علـى حلقـاا ال نـام        ا حاام بني اإلباء و األ

لكونه يشـجع األبنـاء علـى فعـا املقالـب بمبـائام و يا ـأل ا حـاام والتقـدير التوقـع الظاـارث            

 وو شدصية األب. 

و  ا بعا األلفاظ املكرر مثا نابركادابران بطعدا دينيا ق  مرقوب لكوناا دار ة 

شــعوذة الــ    نت اشــى وقــيم اإت ــع الســعودق. هــ ا ويعــد الاكيــز يف أع ــال الســحر و ال

 التعـرض على املقا ع واأللفاظ ال  أ ارا انتباث املشاهد أمر بالا األه يـة حيـ  أن نكـرار    

  ث القيم نع ا على نشكيا منظومة القيم لد  الطفا وسلوكيانه مع اآللـرين. وكـ ل    

ني والقيم. ونشكا عبـارة نيـوم  ديـد وحيـاة  ديـدةن      نكرار ألفاظ و أقنياا لالية من املعا

دراســة  العبــارة الوحيــدة ذاا الطــابع اإلاــابي يف مجلــة العبــاراا الســلبية. هــ ا وقــد أ بتــت   

ــة  ــن      ،ا ولنديــ ــألرة مــ ــة املتــ ــة الطفولــ ــال يف مرحلــ ــق األ فــ ــد  نعّلــ ــنة الىل  13مــ ، 18ســ

يف  ريقـة امللـبس و رقبـتام بصطـنع قنـاة      بشدصي انام اليونيوبي ة ال  يطتاِبعوناا و نقليدهم  ـا  

 لاصة ِبام يف اليونيوب و بتحقيق نفس در ة اد اه ي ة و الشنارة.

ه ا  وقد أمجعت نتائ  الدراساا السابقة والدراسة ااالية علـى نعـدد اآل ـار السـلبية     

ألبنـاء و  ل ام  اليونيوب على األ فـال و املـراهقني والـ  يف مقـدمتاا: قيـاب ا حـاام بـني ا       

اآلبـــــاء، األ ـــــرار الصـــــحية، التـــــألر يف أداء الوا بـــــاا املدرســـــية، نشـــــجيع الســـــلوك   

ا ستا كي، رسم صورة ق  واقعية لألب، استددام لغة قـ  مناسـبة أل قيـا،  ـريا     

الطفا على أذية ق ث، دوء املتابعني للك ب واسـتددام ااجـ  عنـد اعـااض اإلبـاء علـى       

الــ  أكــدا علــى   36الــرقم مــن ذلــ  فانــاك قلــة مــن الدراســاا   مشــاهدة اليونيــوب. وعلــى 



 

 

 

 

46 

ــ  مــن لــ ل استعرا ــام لقصــ" فشــلام        ــ ق يقــدموث مشــاه  اليونيــوب وذل اإلاــابي ال

ــة      وكيفيــة ختطياــا و نقــديم نصــائح الاابيــة ومشــاركتام ملدــاوفام اايانيــة و ا  ت اعي

املتـابعني. ال  أنـه و مـن لـ ل     مما ينعكس الاابيا على النض  الفكرق و ا  ت اعي لـد   

مقارنة الدراساا يتضح أن الفئـة الع ريـة نعتـ ا عـام   وهريـا يف الدراك حمتـو  اليونيـوب        

ــا يف احملتــو  الــ ق اــ ب األ فــال و الــ ق اــ ب املــراهقني ك ــا        ــاك نفاون حيــ  أن هن

 نتفاوا الفئتان يف نشف  و الدراك الرسائا يف احملتو  ال ق يتم عر ه.    

 
 خالصة والتوصيات:ال

ختُل" الدراسة ااالي ة الىل أن األ فال يف الوقت ااالي يعيشـون يف  ـورة اايـاة الر ق يـة و     

التكنولو ي ة، حي  نعت  منص ة اليونيوب عاو متكاما يـوق عـددًا متنو عـًا مـن احملتـو       

سـبوناا و  ال ق ا ب األ فال، و بالت الي ينعكس ذلـ  علـى معتقـدانام و القـيم الـ  يكت     

ســلوكي انام الــ  يتفــاعلون باــا مــع اآللــرين و نطبيقــًا علــى الدراســة اااليــة يعتــ  برنــام   

نعائلة مشي عن من ال ام  الـ  نـؤ  ر علـى الّطفـا. وبنـاء علـى مـا    رحـه، نوصـي الدراسـة           

ابعـة  لعدد من التوصياا. أو ، ينبغي على األسرة منح الوقت الكايف أل فا م و الر قابة مبت

نوصـي الدراسـة بع ـا دراسـاا نتعّلـق بقنـواا        ما يطشاهدونه من حمتو  يف اليونيـوب.  انيىـا،  

ألـر  يونيوبيــة متدص صــة بــاحملتو  امُلقــد م لأل فــال.  الثــا، نوصــي الدراســة بتو  يــه  اــود  

 حبثية أك  على فئة األ فال و ما يتعّلق باحملتو  امُلقد م  م يف اإلع م ادديد.
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املؤثرة يف التوافق األكادميي لدى طلبة اإلعالم يف جامعة امللك فيصل وعالقته املتغريات 
 بأدائهم األكادميي

 

 

 

 

 

 
 

املتتتتتتتتتثرةايف املتتتتتتتتت        

الثوافتتتتك امييتتتت     لتتتت   

طلبتتتتع ا يفتتتتعة       تتتتع   

امللك فيصل ويفعقثه بأ ائهم 

 اميي    
 

 

 د. حسام حامد إبراهيم عبدالجليل
-جامعة األزهر -كلية اإلعالم -أستاذ مساعد

 جامعة امللك فيصل -كلية اآلداب 

 



 

 

50 

 ملخـــص
 

قسا  اإلعاالم    باة هدفت الدراسة احلالية إىل قياس مستوى التوافق األكاادي  لادى  ل  

وفًقاا لابعا املاتت،او، وكا لك     يف كلية اآلداب جامعة امللك فيصل، ومدى اختالفا   

اختبار تأث، التوافاق األكاادي  يف األداا األكاادي  لل.االبت اعتاادو الدراساة علا         

منهج املسح، وقاد اساتمدمت اتساتبايفة يف عالياة لاي البيايفااوت تيويفات عيناة الدراساة          

 %( من اجملتاي األصل ت 7(  الًبا و البة، شيلوا ما يفسبت  )129من )

( 3.65ولاا) ) كياال ج الدراسااة أا املتوسااس احلساااو  للتوافااق األكااادي    أظهاارو يفتااا  

ومبسااتوى مرت،ااي، كاااا تاابر وجااود فااروي دالااة إاصااا ياا يف التوافااق األكااادي  تعاا ى   

ملتت، اجلنس لصاحل اإليفاث، وملتت، مياا اإلقامة لصاحل ال.االب املقايار ماي األسار ،     

احل ماان وتواصاالوا، وملااتت، امليفاااركة يف    وملااتت، التواصاال مااي املرشااد األكااادي  لصاا     

األيفيفاا.ة الالصاا،ية لصاااحل ماان ويفااااركوا، وملااتت، املسااتوى الدراساا  لصاااحل  اااالب         

السانة الاايفياة، وملاتت، اتشايفاجم يف ااوعاااو سالاواتس تبس املرتب.اة والدراساة لصاااحل        

التوافاق  امليفيفكرت كاا أظهرو النتا ج عادم وجاود عالقاة ارتباال دالاة إاصاا ياا وار        

 األكادي  كيل أو أي وعد من أوعاده الستة وور األداا األكادي  لل.البت

 

 اليلااو امل،تااية: التوافق، اجلامعة، األسات  ، ال مالا، الواتس تب، األيفيف.ةت
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املؤثرة يف التوافق األكادميي لدى طلبة اإلعالم يف جامعة امللك فيصل وعالقته املتغريات 
 بأدائهم األكادميي

 

 ملق  ع:ا

دى أهم الفرتات احلرجة اليت مير بها اإلنسان خالل حياتهه   متثل املرحلة اجلامعية إح

نظرا ملا هلا من أهمية بالغة يف بناء شخصية الفرد  ورسم مالمح مستقبله املهين  باإلضهافة  

إىل إعداده بصهورة سهليمة ليسههم بفعاليهة يف تنميهة  تمعهه يف  هال تصصهه  متهأثرا يف          

معهار  واراههات خهالل املرحلهة اجلامعيهة       ذلك مبا مر بهه مهن رهارخ وخهوات ومواقه  و     

ومهن هنهها فهين أث تعثههر لتعههرر لهه الفههرد خهالل هههؤه املرحلههة قهد لههؤدث إىل  ثهار سههلبية علهه        

 مستوى الفرد وأسرته و تمعه.  

ونظرا إىل االعتماد عل  معالري مرتبطة باألداء الدراسي للطالب يف حتدلهد التخصه    

عدًدا ال بأس به مهن الطلبهة قهد للتحقهون بتخصصهات       الؤث للتحق بدراسته يف اجلامعة؛ فين

معينة رمبا ال تتوافق مع ما كانوا لطمحهون إليهه أو طططهون لدراسهته  وإذا كهان الهبع        

من هؤالء لستطيعون التغلب عل  ذلك والتأقلم مع تصصهم اجلدلد بل والتفوق فيه؛ إال أن 

مههن عههدم التوافههق النفسهههي     الههبع  أل هها قههد لههؤدى عههدم تهههوافقهم األكههادميي إىل حالههة       

واالجتماعي  فكم من أناس تعرضوا جراء عدم تهوافقهم األكهادميي مهع احليهاة اجلامعيهة      

إىل صدمات نفسية عطلت بشكل كبري مسريتهم الطبيعيهة يف احليهاة  ف هال عمها لسهببه      

 ذلك من تداعيات سلبية عل  املرتبطني واحمليطني بهم.

ي لهدى طلبهة اجلامعهة  ولتأكهد ضهرورة تعهاون       ولؤلك تظهر أهمية التوافق األكهادمي 

مجيههع األطههرا  املعنيههة يف حتقيقههه واحملافظههة عليههه  مههن أجههل النهههور مبخرجههات العمليههة   

التعليمية يف التعليم اجلامعي  حيث ميثل التوافق األكادميي أحهد األبعهاد الرئيسهة للتوافهق     

 مع احلياة اجلامعية.

م الهيت ال تقتصهر عله  إمهداد الطلبهة باملعلومهات       ونظرا للطبيعة اخلاصة لدراسة اإلعال

واملعههار  فحسههب؛ بههل ال بههد مههن إتقههان كههثري مههن املهههارات والكفههاءات املرتبطههة بالعمههل         

 اإلعالمي  فين احلاجة إىل التوافق األكادميي تزداد وتتأكد أهميتها مع طلبة اإلعالم.

اس مسههتوى التوافههق  مههن هنهها بههرجت احلاجههة إىل الدراسههة احلاليههة الههيت تسههع  إىل قيهه    

األكادميي لهدى طلبهة اإلعهالم  وفههم واختبهار مهدى تهأثره بهبع  املهتغريات  باإلضهافة إىل           

 اختبار مدى تأثري التوافق األكادميي يف األداء األكادميي هلؤالء الطلبة.
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 الدراسات السابقة
احههث بههالرجوإ إىل الدراسههات السههابقة الههيت تههرتبد مبوضههوإ الدراسههة احلاليههة رأى الب 

 تقسيمها إىل أربعة حماور عل  النحو التالي:

: الدراسات اليت تناولت التوافق األكادميي كمهتغري تهابع ومهدى تهأثره     احملور األول

 ببع  املتغريات املستقلة:

مفههردة مههن  300بدراسههة علهه  عينههة عشههوائية قوامههها   ه(1418)علههي األيههرث قههام 

طالبههة( بهههد  دراسههة العالقههة بههني   100طالههب    200طههالخ وطالبههات جامعههة أم القههرث ) 

التوافق الدراسي وبع  املتغريات االجتماعية واألكادمييهة. أثبتهت النتهائج وجهود فهروق ذات      

داللة إحصائية يف التوافهق الدراسهي بهني الطهالخ والطالبهات املقهيمني مهع أسهرهم والطهالخ          

رهم  يف حهني أوضهحت   والطالبات غري املقيمني مع أسرهم  وذلك يف صاحل املقيمني مع أس

النتهههائج عهههدم وجهههود فهههروق ذات داللهههة إحصهههائية بهههني الطهههالخ وبهههني الطالبهههات يف التوافهههق  

الدراسي  وكهؤلك عهدم وجهود تهأثري للمسهتوى االقتصهادث االجتمهاعي  أو التخصه   أو         

   1مستوى الدراسة يف التوافق الدراسي.

امعًيها يف الفةههة  طالبهها ج 998دراسههة مقارنهة عله     (Vivian Tseng 2004)أجهرت  

سنة  لتنوعهون يف االنتمهاء إىل أسهر أمرلكيهة األصهل وأسهر ذات أصهول         25-18العمرلة 

مههههاجرة )أوربيةي سهههيولةيأفرلقية(  بههههد  التعهههر  علههه  العالقهههة بهههني الرتابهههد األسهههرث     

والتوافق األكادميي لطالخ اجلامعة. أوضحت النتائج أن الطلبة مهن ذوث األصهول ايسهيولة    

ماًمهها أكههو للرتابههد األسههرث مههن الطههالخ األمرلكههان ذوث األصههول األوربيههة      لعطههون اهت

كما أن االهتمام بالرتابد األسرث لدى الطالخ ذوث األصول غري األمرلكية عموما كهان  

أكثهر منههه لهدى الطههالخ املنهتمني إىل أسههر أمرلكيههة األصهل  وقههد انعكه  ذلههك بشههكل      

 2 إجيابي عل  توافقهم األكادميي يف اجلامعة.

إىل حتدلد درجة تكي  الطالخ مهع   (Al-khatib Et Al. 2012)هدفت دراسة 

احليهاة اجلامعيهة مامعههة البلقهاء التطبيقيههة يف األردن  لهؤلك م تطبيهق مقيههاس التوافهق مههع       

طالبههة مههن كليههات:  163طالًبهها   171احليههاة اجلامعيههة علهه  عينههة عشههوائية مكونههة مههن: 

سهة  ايداخ  العلهوم املاليهة واإلدارلهة  م اختيهارهم مهن مجيهع        العلوم الرتبولة  العلوم  اهلند
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املؤثرة يف التوافق األكادميي لدى طلبة اإلعالم يف جامعة امللك فيصل وعالقته املتغريات 
 بأدائهم األكادميي

 

املسههههتولات الدراسهههههية  وذلههههك خهههههالل الفصهههههل الدراسههههي الثهههههاني مههههن العهههههام اجلهههههامعي     

. أوضههحت نتههائج الدراسههة أن درجههة تكيهه  الطههالخ مههع احليههاة اجلامعيههة       2011ي2010

تكيه  مهع احليهاة    كانت معتدلهة  كمها ت تظههر أث فهروق دالهة إحصهائي ا عله  مقيهاس ال        

 3اجلامعية تعزى ملتغريات: الكلية  اجلن   مستوى الدراسة  التفاعالت بينها.

الهيت أجرلهت عله  عينهة طبقيهة عشهوائية قوامههها        (2013)عله  الشهكعة   ويف دراسهة  

طالًبها وطالبهة مهن جههامعتلي: النلهان الوطنيهة  والقهدس املفتوحههة؛ بههد  التعهر  علهه           759

لدى طلبة اجلهامعتني يف ضهوء مهتغريلث: اجلهن   ونظهام الدراسهة         مستوى التوافق اجلامعي

عبهارة تقهي  التوافهق مهع      36وكؤلك التفاعل بينهما  من خالل تطبيق مقياس مكون من 

احليههاة اجلامعيههة  موجعههة علهه  أربعههة  ههاالت: التوافههق األكههادميي  التوافههق العههاطفي          

ائج وجهود فهروق دالهة إحصهائي ا يف التوافهق      التوافق االجتماعي  االلتزام باهلد . أظهرت النت

اجلامعي بني طلبة جامعة النلان الوطنية وجامعة القدس املفتوحة تعزى ملتغري نظام الدراسهة  

ولصاحل التعليم النظامي  وتعزى ألً ا ملتغري اجلهن  ولصهاحل الهؤكور  يف حهني ت تكهن      

 4الفروق دالة تبًعا للتفاعل بني نظام الدراسة واجلن .

 320دراسته عل  ذات اجملتمع  حيث م اختيهار   (2015)مسعود حلو ما أجرى ك

طالًبا وطالبًة بالطرلقة العشوائية الطبقيهة مهن جامعهة القهدس املفتوحهة بغهزة  بههد  معرفهة         

مسههتوى تههوافقهم مههع احليههاة اجلامعيههة  مههن خههالل مههتغريات: اجلههن   والكليههة  واملسههتوى   

حت نتائج الدراسة أن مسهتوى التوافهق العهام مهع اجملتمهع      الدراسي  واملعدل الرتاكمي. أوض

اجلامعي جهاء فهوق املتوسهد  كمها اتفقهت ههؤه الدراسهة مهع سهابقتها يف وجهود فهروق ذات            

داللة إحصائية يف التوافق مع احلياة اجلامعية بني طلبة جامعهة القهدس املفتوحهة تعهزى ملهتغري      

لصههاحل الههؤكور  كمهها أظهههرت     اجلههن   يف كههل مههن البعههد النفسههي  والتوافههق العههام      

 5الدراسة فروًقا دالة بني طالخ املستوى األول والرابع لصاحل طالخ املستوى الرابع.

م اختبار تأثري كهل مهن الهتعلم املوجهه ذاتًيها        (Cazan & Stan 2015)ويف دراسة 

اسهة  والتعلم باملشاركة يف التنبؤ مبستوى التوافق األكادميي لطالخ اجلامعة  من خالل در

يف رومانيهها  وقههد    Pitestiطالههب مههن كليههة العلههوم الرتبولههة مامعههة       100ميدانيههة علهه   

استخدمت الدراسة ثالثة مقالي  لقياس متغريات الدراسة الثالثة  أحهدها مقيهاس التوافهق    

  الثههاني: مقيههاس  The Academic Adjustment Questionnaireاألكههادميي 
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  والثالهث:  The Utrecht Work Engagement Scaleأوترخهت للعمهل باملشهاركة    

-The Self-Rating Scale of Selfمقيههاس التقيههيم الههؤاتي للههتعلم املوجههه ذاتًيهها  
Directed Learning .     توصههلت الدراسههة إىل وجههود ارتبههاني موجههب بههني كههل مههن قههدرة

الطالههب علهه  الههتعلم املوجههه ذاتًيهها  واسههتخدام الههتعلم باملشههاركة مههن جهههة  وبههني مسههتوى        

وافق األكادميي لدلهه مهن جههة أخهرى  كمها تهبني أن الطهالخ الهؤلن لعتمهدون بشهكل           الت

كامههل علهه  الههتعلم باملشههاركة يف دراسههتهم اجلامعيههة لههدلهم ميههل مههنخف  لتأجيههل املهههام      

 6األكادميية.

قيههههاس مسههههتوى كههههل مههههن: الكفههههاءة   ( 2015صههههبان منههههو   اسههههتهدفت دراسههههة ) 

جامعة تكرلت بالعراق  واختبار العالقة بني االجتماعية  والتكي  األكادميي لدى طلبة 

هؤلن املتغريلن  ومدى تأثر كل منهما مبتغريات: اجلن   والتخص  الدراسي. وقهد أعهد   

الباحههث أداتههني لقيههاس مههتغريلث الدراسههة  وم تطبيقهمهها علهه  عينههة طبقيههة عشههوائية بواقههع   

كليههات اجلامعههة   طالبههة  م اختيههارهم مههن طههالخ املرحلههة الثالثههة مههن     100طالههب و 100

املختلفههة بعههد أن م اسههتبعاد كليههة الرتبيههة للبنههات القتصههارها علهه  جههن  واحههد  وكههؤلك  

التمرل  لعدم وجود طلبة املرحلة الثالثة. أسفرت نتائج الدراسة عن أن أفهراد العينهة عموًمها    

لهدلهم قههدر مقبههول مهن التكيهه  األكههادميي  وإن كانهت هنههاح فههروق دالهة إحصههائي ا بههني     

كور واإلناث لصاحل الؤكور  بينما ت لثبت وجود تأثري دال إحصائي ا ملتغري التخصه   الؤ

الدراسي )إنسانييعلمي( يف مستوى التكي  األكادميي  كما تبني وجود عالقة ارتباني 

موجبههة بههني الكفههاءة االجتماعيههة لههدى املبحههوثني والتكيهه  األكههادميي لههدلهم؛ إذ كلمهها    

    7اعية لدلهم جادت درجات تكيفهم األكادميي.جادت درجات الكفاءة االجتم

إىل الكشهه  عهن العالقههات السههببية بههني  ( 2016)نهداء اعههدللي  وقهد هههدفت دراسههة  

العزو السبيب والعلز املتعلم والتوافق األكادميي من خالل منؤجهة سهببية مقرتحهة اعتمهدت     

سههة علهه  عينهههة   أسههلوخ حتليههل املسههار لتفسههري التوافههق األكههادميي  وقههد م تطبيههق الدرا        

طالبهة  مهن املسهللني يف مرحلهة البكهالورلوس يف       236طالًبا و 114ميسرة  تكونت من 

يف جامعهههة الريمهههوح بهههاألردن.  2014ي2013الفصهههل الدراسهههي األول مهههن العهههام اجلهههامعي  

أوضحت النتائج أن مجيع  االت التوافق األكادميي كانت ضمن املستوى املرتفع  كمها  

املسههار املعيههارث لتههأثري العلههز املههتعلم يف التوافههق األكههادميي قههد بلهه    أشههارت إىل أن معامههل 
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املؤثرة يف التوافق األكادميي لدى طلبة اإلعالم يف جامعة امللك فيصل وعالقته املتغريات 
 بأدائهم األكادميي

 

مستوى الداللة اإلحصائية باراه تأثري سليب  كما بينهت النتهائج أن العهزو الهداخلي والعهزو      

إىل عوامههل غههري مسههتقرة واملتمثههل فيمهها لبؤلههه الطالههب مههن جهههد بهههد  مواجهههة املتطلبههات      

اًبا عله  مسهتوى التوافهق األكهادميي  وعله  العكه        والتحدلات األكادميية لنعك  إجي

مههن ذلههك عنههدما لعتمههد الطالههب يف عههزوه السههبيب علهه   عناصههر خارجيههة مرتبطههة بالصههدفة   

    8واحلظ فين ذلك لكون له انعكاس سليب عل  مستوى توافقه األكادميي.

مههن الطههالخ  87الههيت م إجرااههها علهه   (2016)عبههد الههرجلن اجلهههين ويف دراسههة 

عودلني املبتعههثني إىل نيوجللنههدا  بهههد  حتدلههد مسههتوى التكيهه  األكههادميي ومهههارات   السهه

التفكري ما وراء املعريف ويات الشخصية لهدى أفهراد العينهة  والعالقهة بهني ههؤه املهتغريات        

والفههروق فيههها وفًقهها لعههدد مههن املههتغريات الدميوجرافيههة  أسههفرت الدراسههة عههن أن مسههتوى       

  األكهادميي كهان أعله  مهن املتوسهد  كمها وجهد ارتبهاني         الطالخ عله  مقيهاس التكيه   

موجب بني مههارات مها وراء املعرفهة ومجيهع أبعهاد التكيه  األكهادميي  مها عهدا ارتبهاطني           

فقد بني بعد معاجلة املعرفة وبعدلث: التكي  مهع املهنهج؛ والعالقهات الشخصهية فلهم تكهن       

ب بهني يهة العصهابية وكافهة     قيمة معهامالت االرتبهاني فيهها دالهة  كمها وجهد ارتبهاني سهال        

أبعاد التكي  األكادميي  بينما كان االرتباني موجًبا بني يهة لقظهة ال همري والتكيه      

األكهههادميي  يف حهههني ت لوجهههد ارتبهههاني دال بهههني بهههاقي السهههمات الشخصهههية )االنبسهههاني؛    

 9الصفاوة؛ الطيبة( والتكي  األكادميي.

بنهاء مقياسهني همها:     م (Arjanggi & Kusumaningsih 2016)ويف دراسهة  

مههن  439مقيههاس التكيهه  األكههادميي  ومقيههاس القلههق االجتمههاعي  وم تطبيقهمهها علهه   

يف كلية علم الهنف    2015ي2014طالخ السنة األوىل الؤلن سللوا يف العام األكادميي 

مبقاطعههة جههاوة الوسههطي يف إندونيسههيا  بهههد  اختبههار مهها إذا كههان القلههق االجتمههاعي لعههد  

سهتوى التكيه  األكهادميي لهدى طهالخ اجلامعهة. أظههرت نتهائج الدراسهة أن          مؤشرا عل  م

 يف التكيه   وجهود مشهاكل   عل  لعد مؤشًرا وال يق ؛السليب التقييم من كًلا من: اخلو 

 تههأثري لههه االجتمههاعي القلههق أن إىل الدراسههة هههؤه كمهها خلصههت لههدى الطالههب  األكههادميي

 ايخهرلن  األشخاص بتقييم لهتم الطالب انك إذا أنه مبعن  األكادميي؛ التكي  يف سليب

 لههدلهم جههدد أشههخاص مقابلههة وكههؤلك االجتماعيههة املواقهه  يف االرتيههان بعههدم لههه والشههعور

األكههادميي فههين لههؤلك كلههه تههأثري سههليب يف قدرتههه علهه  التكيهه      التكيهه  يف مشههاكل

 10األكادميي.



 

 

56 

ىل كشه   فقهد ههدفت إ   (2016هادلة املبهارح   &)روحية عبد الكرلم أما دراسهة  

العالقههة بههني الههتفكري االبتكههارث والتوافههق والتحصههيل األكههادميي لههدى طههالخ كليههات       

اهلندسهههة باجلامعهههات احلكوميهههة بواللهههة اخلرطهههوم  يف ضهههوء مهههتغريلث: اجلهههن  واملسهههتوى   

طالبههة مههن  تلهه    148طالًبهها و 148األكههادميي  وقههد أجرتهها دراسههتهما علهه  عينههة مههن    

اهلندسة جامعة اخلرطوم  وكلية اهلندسة جامعهة السهودان   املستولات األكادميية يف كلية 

للعلوم والتكنولوجيا  وكلية اهلندسة جامعة النيلني. وقد توصهلت الدراسهة إىل عهدم وجهود     

  11عالقة ارتباطية بني القدرة عل  التفكري االبتكارث والتوافق لدى الطالخ.

الكشهه  عههن  (2017صههولنه بههن درولهه   &رمههال عمههارة وقههد اسههتهدفت دراسههة )

طبيعة العالقة بني االغرتاخ النفسي والتكي  األكادميي  وكؤلك مدى الفروق يف كهل  

منهمهها لههدى طههالخ جامعههة الشهههيد جلههة خل ههر يف واللههة الههوادث بههاجلزائر  تبعهها ملههتغريات:   

اجلههن   املسههتوى الدراسههي  مكههان اإلقامههة. أسههفرت النتههائج عههن وجههود عالقههة ارتبههاني         

النفسههي والتكيهه  األكههادميي  إذ كلمهها قلههت نسههبة االغههرتاخ      عكسههية بههني االغههرتاخ   

النفسي لدى الطالب جاد تكيفه األكادميي  كما تبني عدم وجود فروق دالة إحصائي ا يف 

مستوى التكي  األكادميي لدى طلبة اجلامعة باختال  جنسهم  أو مسهتواهم الدراسهي    

 12أو مكان إقامتهم.

إىل التعر  عل  العالقات االرتباطية بني  (2018)أجلد الزهراني  وقد هدفت دراسة

ال ههغوني النفسههية املدركههة وكههل مههن: دافعيههة اإل ههاج والتوافههق األكههادميي  لههدى طههالخ  

طالًبهها مههن  150جامعههة جههدة  وقههد م تطبيههق الدراسههة علهه  عينههة عشههوائية طبقيههة قوامههها    

اسهههات القر نيهههة(  تصصهههات )الرتبيهههة اخلاصهههة  تقنيهههات التعلهههيم  الرتبيهههة البدنيهههة  الدر     

(  وقههد توصههلت الدراسههة إىل وجههود مسههتوى مرتفههع مههن التوافههق    7  6  5  4باملسههتولات )

األكههادميي لههدى أفههراد العينههة  ووجههود عالقههة ارتبههاني سههالبة دالههة إحصههائي ا بههني ال ههغوني   

 13النفسية والتوافق األكادميي.

امعي إىل الكش  عن مشهكالت التكيه  اجله   ( 2018)برهان جلادنة كما سعي 

لدى الطهالخ املتفهوقني يف جامعهة  هران وعالقتهها مبهتغريات: الكليهة  والسهنة الدراسهية           

طالًبهها متفوًقهها م  141ومكههان السههكن  وقههد أجرلههت الدراسههة علهه  عينههة عمدلههة قوامههها  

 4.10اختيههارهم مههن  تلهه  كليههات اجلامعههة مههن الطههالخ الههؤلن حققههوا معههدل تراكمههي  
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ه. أظههرت  1439ي1438الدراسهي األول مهن العهام اجلهامعي      يف نهالة الفصل 5من  5حت  

نتائج الدراسة أن املشكالت االقتصادلة  ومشكالت السكن  واملشكالت األكادمييهة  

والدراسهية قهد جهاءت بهأعل  املتوسهطات احلسهابية وبدرجهة تقهدلر متوسهطة  كمها وجههدت           

ن: مههتغري فههروق دالههة إحصههائي ا يف مشههكالت التكيهه  اجلههامعي ككههل تعههزى لكههل مهه       

الكليههة لصههاحل الكليههات العمليههة  ومههتغري السههنة الدراسههية لصههاحل طههالخ السههنة األوىل     

 14ومتغري مكان السكن لصاحل الطالخ املقيمني داخل املدلنة اجلامعية.

مامعة جهاجان كليهة الرتبيهة خهالل     ( 2019رضوان حممد النور وقد أجرلت دراسة )

  علهه  اإلسهههام النسههيب لدافعيههة اإل ههاج يف    بهههد  التعههر2018ي2017العههام الدراسههي 

طالًبهها مههن  تمههع    40التنبههؤ بههالتوافق الدراسههي  وقههد م اختيههار عينههة عشههوائية قوامههها        

الدراسههة  وبتطبيههق مقياسلههي: دافعيههة اإل ههاج  والتوافههق الدراسههي اللههؤلن أعههدهما الباحههث  

التوافهق الدراسهي لهدى    أسفرت النتائج عن وجود مستوى مرتفع من دافعية اإل اج وكهؤلك  

أفراد العينة  كما تهبني أن دافعيهة اإل هاج تسههم يف التنبهؤ بهالتوافق الدراسهي بنسهبة تهأثري          

دال إحصائي ا  كؤلك ات ح عهدم وجهود فهروق بهني أفهراد العينهة يف التوافهق الدراسهي تبعها          

سهتوى تعلهيم   ملتغريات: املستوى الدراسي  أو املعدل الرتاكمي  أو العمر  أو السكن  أو م

   15األخ  أو مستوى تعليم األم.

: الدراسهات الهيت تناولهت التوافهق األكهادميي كمهتغري مسهتقل ومهدى         احملور الثاني

 تأثريه يف بع  املتغريات التابعة:

 170دراسهتهما عله  عينهة قوامهها     ( 2012عبد املرلد قاسم   &)فرلد فالد أجرى 

ود  مههن كليههات ذات تصصههات نظرلههة  طالًبهها مههن الههؤكور مامعههة اإلمههام حممههد بههن سههع  

وعلمية ومستولات دراسية  تلفهة  ملعرفهة طبيعهة العالقهة بهني التوافهق مهع احليهاة اجلامعيهة          

واحتمالية التسرخ الدراسي لدى طالخ اجلامعة  والوقو  عل  إمكانية استخدام التوافهق  

امعي. أسههفرت  مههع احليههاة اجلامعيههة يف التنبههؤ باحتماليههة تسههرخ الطالههب مههن التعلههيم اجلهه         

الدراسة عهن وجهود ارتبهاني سهالب دال إحصهائي ا بهني احتماليهة التسهرخ والتوافهق مهع احليهاة            

اجلامعية بأبعاده املختلفة )األكادميي  االجتماعي  العهاطفي  االلتهزام بتحقيهق األههدا (     

ف ًلا عن الدرجة الكلية للتوافق  فكلما ارتفعت درجات الطالخ عل  مقياس التوافق مهع  

احلياة اجلامعية اخنف ت درجاتهم عل  مقيهاس احتماليهة التسهرخ الدراسهي  كمها ات هح       
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أن ُبْعدل االلتزام بتحقيهق األههدا  لهه الصهدارة يف التنبهؤ بشهكل قهوث وعكسهي باحتماليهة          

التسههرخ الدراسههي  وجههاء ُبْعههُد التوافههق األكههادميي يف املرتبههة الثانيههة يف هههؤا الصههدد   هها 

لتههزمني بتحقيههق األهههدا  واملتفههوقني أكادميًيهها تقههل احتمههاالت تسههربهم لعههين أن الطههالخ امل

     16الدراسي بشكل كبري.

 علهه  فيمهها إذا كانههت القههدرة (Niusha Kaljahi, 2016)كمهها تثههت دراسههة 

م اختيهار اجلامعهات    للطالهب   األكهادميي  األداء يف مهًما عامًلا العالي التعليم مع التكي 

وههي: جامعهة شهرق     (URAB, 2014) امال قوص وفق تصهني   الثالث األكثر مرتبة يف

البحر املتوسد  وجامعة الشرق األدنه   وجامعهة جهرين األمرلكيهة  وقهد أجرلهت الدراسهة        

م اختيارهم اعتماًدا عل  طرلقتني مهن طهرق العينهات: امليسهرة  الطبقيهة  حيهث        200عل  

بسهولة من هؤه اجلامعهات  بعهد   أجرث االستبيان عل  الطالخ الؤلن أمكن الوصول إليهم 

 وم فحه  أدائههم األكهادميي للكشه      ذلك م تقسيمهم يف  موعات فرعية متلانسهة  

أسهفرت   .وشخصهيا  واجتماعيها  أكادمييها  التعليميهة  احليهاة  مهع  بهالتكي   ارتباطهه  مدى عن

النتهههائج عهههن وجهههود ارتبهههاني موجهههب قهههوث بهههني التكيههه  األكهههادميي للطهههالخ وأدائههههم          

 حهني ت تثبهت أث عالقهة بهني التكيه  االجتمهاعي أو التكيه  الشخصهي         األكادميي  يف

العاطفي واألداء األكادميي  كما وجد أن التحفيز والثقة بالنف  كعنصرلن من عناصهر  

 17التكي  األكادميي هلما تأثري إجيابي قوث عل  األداء األكادميي.

 فههم  إىل (J.L. leglesias Benavides et. Al, 2017)وقهد سهعت دراسهة    

قههدرة الطههالخ علهه  التكيهه  مههع البيةههة اجلامعيههة عنههد دخههول كليههة الطههب يف امههال شههرق  

املكسيك  وحتدلد مهدى ارتبهاني ذلهك بالفشهل الدراسهي  مهن خهالل دراسهة تطبيقيهة عله            

. أظهههرت النتههائج وجههود عالقههة    2014و 2013طههالخ السههنة األوىل خههالل عههاملي:    2364

االكتةهههاخ  املشهههاكل األكادمييهههة  تعهههاطي  كهههبرية بهههني الفشهههل الدراسهههي وكهههل مهههن:   

املخدرات  التفكري يف االنتحار   ا لدل عل  أن هناح خطًرا متزالًدا من اخنفهار األداء  

األكادميي إذا كان الطالب لدله واحد أو أكثر من املهتغريات السهابقة  األمهر الهؤث لزلهد      

أف هل جملتمهع الطهالخ اجلهدد       من أهمية متابعة نتائج هؤه االختبارات وحتليلها لتوفري فهم

والكش  عن عوامهل اخلطهورة املرتبطهة بتهدني األداء األكهادميي  وتنفيهؤ االسهرتاتيليات        

لتقولههة العالقههات بههني الطههالخ واألسههاتؤة  وتههوفري الههدعم األكههادميي والنفسههي  لتسهههيل       

   18تكي  الطالخ مع احلياة اجلامعية وحتسني أدائهم األكادميي.
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الدراسهات الهيت مجعهت بهني االرهاهني السهابقني مًعها؛ حيهث تناولهت          : احملور الثالث

التوافق األكهادميي كمهتغري تهابع ومهدى تهأثره بهبع  املهتغريات املسهتقلة  كمها تناولتهه           

 كمتغري مستقل ومدى تأثريه يف بع  املتغريات التابعة:

يف  دراسة عل  طالبات تربية الطفل (2004أجلد القرارعة  &)حممد الرفوإ أجرى 

كليهههههة الطفيلهههههة التابعهههههة جلامعهههههة البلقهههههاء التطبيقيهههههة بهههههاألردن خهههههالل العهههههام اجلهههههامعي  

يف السهههنة  40يف السهههنة األوىل   70طالبهههة  مهههنهن  180والبهههال  عهههددهن  2003ي2002

يف السنة الثالثة. أظهرت نتائج الدراسة فروًقا دالة إحصائي ا يف التكي  للحياة  70الثانية  

ملسههتوى الدراسههي  لصههاحل كههل مههن: طالبههات السههنة الثالثههة وطالبههات    اجلامعيههة بههاختال  ا

السههنة الثانيههة مقارنههة بطالبههات السههنة األوىل  يف حههني ت تظهههر فههروق بههني طالبههات السههنة      

الثانيهههة وطالبهههات السهههنة الثالثهههة  وت تسهههفر نتهههائج الدراسهههة عهههن أث عالقهههة ارتباطيهههة بهههني  

   19.التكي  للحياة اجلامعية والتحصيل الدراسي
إىل دراسههة التكيهه  األكههادميي وعالقتههه   (2010)حممههد بههين خالههد  كمهها هههد  

بالكفاءة الؤاتية العامة لدى طلبهة كليهة العلهوم الرتبولهة يف جامعهة  ل البيهت  وقهد أجرلهت         

طالبههة. كشههفت نتههائج الدراسههة عههدم وجههود   121طالًبهها  و 79الدراسههة علهه  عينههة قههدرها  

اد العينة يف التكي  األكهادميي تعهزى جلهن  الطالهب      فروق ذات داللة إحصائية لدى أفر

أو املسههتوى الدراسههي  أو التفاعههل بينهمهها  كمهها أظهههرت النتههائج وجههود ارتبههاني موجههب دال 

    20إحصائي ا بني التكي  األكادميي والكفاءة الؤاتية العامة لدى أفراد العينة.

يف  Facebook بفحه  الهدور الهؤث للعبهه     (Gray et al., 2013)اهتمهت دراسهة   

التكي  االجتماعي للطالخ خالل السنة األوىل من اجلامعة  باستخدام بيانات املسهح الهيت   

طالههب مههن كليههة الفنههون احلههرة اخلاصههة يف الغههرخ األوسههد للواللههات     338م مجعههها مههن 

املتحدة  عن طرلق استمارة االستقصاء اليت ت منت عدًدا من املقالي  املتعلقة به: تصورات 

  Facebookخ حول تكيفهم االجتماعي مهع احليهاة اجلامعيهة  معهدل اسهتخدامهم      الطال

باإلضافة إىل عدد من املتغريات الدميوغرافية. كشفت الدراسة عهن وجهود عالقهة ارتباطيهة     

والتكيهه  االجتمههاعي مههع احليههاة    Facebookموجبههة بههني مههتغريلن مههرتبطني باسههتخدام    

الؤلن لنتمون إىل الكلية نفسهها    Facebookدقاء اجلامعية  هؤا املتغريان هما: عدد أص
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واسهتخدام املوقهع يف التعهاون مهع جمهالء الدراسهة  ات هح كهؤلك وجهود عالقهة إجيابيهة بههني            

   21التكي  االجتماعي واملثابرة عل  الدراسة باجلامعة.

دراستهما عله  عينهة مهن     (2016شؤى عبد الرجلن  &)اياعيل علي كما أجرى 

طالبة  م اختيارهم بالطرلقة العشوائية الطبقية ذات التوجلع املتناسب   256طالًبا   144

كليهات إنسهانية  ومثلهها علميهة  خهالل العهام        4كليات مامعهة بغهداد  بواقهع     8من طلبة 

م  بههههد  التعهههر  علههه  كهههل مهههن: التمركهههز حهههول الهههؤات     2015-2014الدراسهههي 

ل منهمها وفهق مهتغريلث: اجلهن       التكي  األكادميي لهدى طلبهة اجلامعهة  والفهروق يف كه     

التخصهه   باإلضههافة إىل مههدى إسهههام التمركههز حههول الههؤات يف التكيهه  األكههادميي      

والعك   و ها توصهلت إليهه الدراسهة: متتهع طلبهة اجلامعهة مبسهتوى مرتفهع مهن التكيه             

األكادميي  مع عهدم وجهود فهروق يف التكيه  األكهادميي تعهزى ملهتغري اجلهن   يف حهني          

يف التكي  األكادميي وفق متغري التخص  لصاحل التخصصات اإلنسانية  وجدت فروق 

وكههؤلك عههدم وجههود تههأثري للتمركههز حههول الههؤات يف التكيهه  األكههادميي  والعكهه         

  22ألً ا.

إىل معرفهة العالقهة بهني الرضها عهن احليهاة       ( 2016)أمل الشهرلدة  وقد هدفت دراسة 

لكشه  عهن القهدرة التنبؤلهة للثقهة بهالنف        والثقة بالنف  والتوافق مع احليهاة اجلامعيهة  وا  

والتوافق مع احلياة اجلامعية عل  التنبؤ بالرضا عن احلياة  وقد أجرلت الدراسة عله  عينهة   

طالبة من طالبات كلية الرتبية جامعة القصيم   ن لدرسن باملسهتوى   40عشوائية قوامها 

قهة ارتبهاني موجبهة بهني     اخلام  يف قسم علم الهنف . أسهفرت نتهائج الدراسهة عهن وجهود عال      

الرضهها عههن احليههاة وكههل مههن: الثقههة بههالنف  والتوافههق مههع احليههاة اجلامعيههة  كمهها أشههارت   

   23النتائج إىل أن كال من املتغريلن السابقني لدلهما قدرة تنبؤلة بالرضا عن احلياة.

: الدراسات اليت سعت إىل بناء مقياس التوافق األكادميي أو الكش  احملور الرابع

خلصهائ  السهيكومرتلة لهه  للوقهو  عله  مسهتواه لهدى الطهالخ فقهد؛ دون تنهاول           عن ا

 عالقته بأث متغريات تابعة أو مستقلة:

إىل بناء وتطبيق مقياس التوافق األكهادميي والتعهر    ( 2009فراس اخلوخي سع  )

علههه  مسههههتواه لهههدى طلبههههة كليهههة الرتبيههههة الرلاضهههية يف جامعههههة املوصهههل للعههههام الدراسههههي      

( طههالخ كعينههة   307وم تقسههيم عينههة البحههث األساسههية إىل عينههتني: )       2008ي2007
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( طالبهها وطالبههة كعينههة تطبيههق. توصههلت الدراسههة إىل أن طلبههة كليههة الرتبيههة     164بنههاء  و)

 24الرلاضية يف جامعة املوصل بصورة عامة لتمتعون مبستوى توافق أكادميي إجيابي.

عهههههن اخلصهههههائ  الكشههههه   (2017)مهههههالل خدجيهههههة بينمههههها اسهههههتهدفت دراسهههههة 

والهؤث لتكهون   -الهؤث أعدتهه الباحثهة   –السيكومرتلة )الصدق والثبات( ملقياس التكيه   

 10عبههارات  البعههد األسههرث  9عبههارة موجعههة علهه  سههتة أبعههاد هههي: البعههد النفسههي    41مههن 

 4عبهههارات  البعهههد العهههاطفي   8فقهههرات  البعهههد الدراسهههي   7عبهههارات  البعهههد االجتمهههاعي  
طالًبها مهن    1500بارات  وم إجراء الدراسة عل  عينهة قوامهها   ع 3عبارات  البعد الصحي 

جامعة حسيبة بن بوعلي الشل . توصلت الدراسة إىل متتع املقياس بدرجة جيدة من الصهدق  

والثبهات   هها لسههمح باسهتخدامه باطمةنههان مههن أجهل معرفههة مسههتوى التكيه  لههدى الطلبههة     

   25اجلامعيني.

 التعليق على الدراسات السابقة
عهة الدراسهات السهابقة لتهبني أن الدراسهة احلاليهة تنتمهي إىل دراسهات احملهور          مبراج .1

الثالهههث؛ علههه  النحهههو املوضهههح تفصهههيًلا يف اجلزئيهههة اخلاصهههة بأههههدا  الدراسهههة        

 وفروضها.
لت ح من الدراسات السابقة أهمية دراسة التوافق مع احلياة اجلامعية لهدى طهالخ    .2

 من تأثري يف مسرية الطالب الدراسية.اجلامعات باختال  تصصاتهم؛ نظرا ملا له 
تبني أن التوافق األكادميي ميثل بعًدا رئيًسا من أبعاد التوافق مع احليهاة اجلامعيهة    .3

 لدى الطالخ.
كمهها تههبني أن التوافههق األكههادميي لههه أبعههاد متعههددة  منههها: التوافههق االجتمههاعي    .4

  التزام الطالهب  التوافق الؤث لقيالتوافق الشخصي العاطفي  التوافق الدراسي  

 راه حتقيق األهدا  وراه اجلامعة كمؤسسة.
عل  الرغم من أن الرتاث العلمي لزخر بالعدلد من الدراسات الهيت تناولهت موضهوإ     .5

التوافق مع احليهاة اجلامعيهة بشهكل عهام؛ أو التوافهق األكهادميي بشهكل خهاص؛         

أث منهها   لدى طهالخ اجلامعهات يف تصصهات متنوعهة؛ إال أنهه لالحهظ عهدم توجهه        
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إىل دراسة التوافق األكهادميي لهدى طهالخ اإلعهالم عله  وجهه التحدلهد؛  ها لهوج          

 احلاجة إىل القيام بالدراسة احلالية  ولدعم أهميتها.
رغهههههم اتفهههههاق كهههههل الدراسهههههات العربيهههههة علههههه  اسهههههتخدام مصهههههطلح إ ليزلهههههي    .6

إال أنهها اختلفهت يف اسهتخدام املصهطلح باللغهة       Academic Adjustmentواحهد 

عربيههة  حيههث اسههتخدم بع ههها مصههطلح التوافههق األكههادميي  بينمهها اسههتخدم        ال

البع  ايخر مصطلح التكي  األكادميي  وإن كهان هنالهك اخهتال  يف معنه      

 املصطلحني وفًقا ملا سيتم تناوله يف اإلطار النظرث للدراسة احلالية.
وى التوافهق  ات ح من الدراسات السابقة وجود عدد من املتغريات اليت تؤثر يف مسهت  .7

األكههادميي أو أحههد أبعههاده لههدى طههالخ اجلامعههة  مثههل: اإلقامههة مههع األسههرة أثنههاء     

الدراسههة اجلامعيههة  جلههادة اهتمههام الطههالخ بههالرتابد األسههرث  نظههام الدراسههة          

الكفهاءة الؤاتيهة العامههة  ال هغوني النفسههية املدركهة  االغههرتاخ النفسهي  الههتعلم      

يف التواصههل مههع جمههالء   Facebookاسههتخدام املوجههه ذاتًيهها  الههتعلم باملشههاركة   

الدراسههة  العلههز املههتعلم  القلههق االجتمههاعي  ال ههيق  دافعيههة اإل ههاج  العصههابية  

ولقظههة ال ههمري كسههمتني مههن يههات الشخصههية  وإن كههان تههأثري األوىل سههالًبا       

 والثانية موجًبا.

توافههق ات ههح أل هها مههن الدراسههات السههابقة عههدم وجههود تههأثري ملههتغريات أخههرى يف ال   .8

األكهههادميي لطهههالخ اجلامعهههة  مثهههل: الهههتفكري االبتكهههارث  والتمركهههز حهههول     

 .الؤات  العمر  السكن )مدلنةيقرلة(  مستوى تعليم األخ  مستوى تعليم األم

تبالنههت نتههائج الدراسههات السههابقة حههول تههأثري بعهه  املههتغريات األخههرى يف التوافههق       .9

 سي  والتخص  الدراسي.األكادميي  مثل: اجلن   والسنة أو املستوى الدرا
كشههفت الدراسههات السههابقة عههن وجههود تههأثري للتوافههق األكههادميي يف مههتغريات:         .10

احتمالية التسهرخ الدراسهي )تهأثري سهليب(  املثهابرة عله  الدراسهة اجلامعيهة )تهأثري          

 إجيابي(.
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

اسة احلالية وما ت همنته مهن   متت االستعانة بالدراسات السابقة يف تطولر أداة الدر .1

 مقالي   خاصة مقياس التوافق األكادميي.
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 حتدلد املتغريات اليت م اختبار عالقتها بالتوافق األكادميي لدى طالخ اإلعالم.  .2

اسهتفاد الباحههث مهن اإلطههار النظهرث للدراسههات السهابقة ونتائلههها يف تفسهري نتههائج       .3

 الدراسة احلالية.
 مشكلة الدراسة

شههكلة الدراسههة احلاليههة يف ثالثههة تسههااالت رئيسههة  لتمثههل التسههاال    حههدد الباحههث م

األول يف: ما مستوى التوافق األكادميي لدى طلبة اإلعالم مامعة امللك فيصل؟ ولهأتي ههؤا   

التساال انطالًقا من أهمية التوافق األكادميي خالل املرحلة اجلامعية  حيهث متثهل مرحلهة    

مراحل  كما تتسم بدرجة عاليهة مهن عهدم االسهتقرار       عمرلة مهمة ومؤثرة فيما لتبعها من

والقلهههق والبحهههث عهههن اهلولهههة  واالنفصهههال عهههن األسهههرة واألصهههدقاء  وتكهههولن صهههداقات     

ومتطلبات جدلدة من أجل استقاللية أكو  باإلضهافة إىل الهتغري يف الواجبهات األكادمييهة     

 كًما ونوًعا. 

ملهتغريات الهيت ميكهن أن تهؤثر يف     كل هؤه األمور من شأنها أن تؤكد أهمية دراسهة ا 

التوافق األكادميي لدى طلبة اجلامعة  وهؤا ما ميثله التساال الثاني ملشكلة الدراسة: مها  

مدى تأثري بع  املتغريات حمل الدراسة يف مسهتوى التوافهق األكهادميي لهدى طلبهة اإلعهالم       

ة الختبار مدى تأثريهها  مامعة امللك فيصل؟ وقد تنوعت املتغريات اليت سعت الدراسة احلالي

يف التوافههق األكههادميي بههني مههتغريات دميوغرافيههة ال دخههل للطالههب فيههها )اجلههن ( الختبههار    

مههدى االخههتال  بههني الطههالخ والطالبههات يف احتياجههاتهم لتحقيههق التوافههق األكههادميي يف        

 املرحلة اجلامعية  ومهتغريات متعلقهة بالهدعم االجتمهاعي مهن أسهرة الطالهب )مكهان اإلقامهة         

أثنههاء الدراسههة  مسههتوى تعلههيم الوالههدلن( ومههتغريات متعلقههة بالههدعم األكههادميي سههواء مههن       

األسههاتؤة أو جمههالء الدراسههة )التواصههل مههع املرشههد األكههادميي  االشههرتاح يف  موعههات       

"الوات   خ" املرتبطة بالدراسهة( ومهتغريات متعلقهة مبها تقدمهه اجلامعهة مهن أنشهطة ترو يهة          

ة التعلههيم )املشههاركة يف األنشههطة الالصههفية(  وقههد كانههت نتههائج     مكملههة وداعملههة لعميلهه  

 الدراسات السابقة موجهة للباحث يف اختيار هؤه املتغريات.

ونظرا ألن األداء األكادميي للطلبة خالل حياتهم التعليمية ميثل أحد أهم املسهؤوليات  

ني بالشهههؤون الهههيت جيهههب أن لالحظهههها الطلبهههة واألسهههاتؤة واجلامعهههات  وغريههههم مهههن املههههتم 

األكادمييههة يف املؤسسههات التعليميههة  فههين احلاجههة تههزداد إىل اختبههار مههدى تههأثري التوافههق        
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األكهههادميي يف األداء األكهههادميي  خاصهههة مهههع تبهههالن نتهههائج الدراسهههات السهههابقة يف ههههؤا    

الصدد  ومهن هنها فقهد متثهل التسهاال الثالهث ملشهكلة الدراسهة يف: مها مهدى تهأثري التوافهق             

 دى طلبة اإلعالم مامعة امللك فيصل يف أدائهم األكادميي؟األكادميي ل

 أهداف الدراسة
تهد  هؤه الدراسة إىل قياس مستوى التوافق األكادميي لهدى طلبهة اإلعهالم مامعهة     

امللهك فيصههل  وكههؤلك اختبههار النمههوذل املقههرتن للعالقهة بههني بعهه  املههتغريات حمههل الدراسههة   

(؛ وعليههه فههين 1شههكل )القتههه بههأدائهم األكههادميي والتوافههق األكههادميي  باإلضههافة إىل ع

 أهدا  الدراسة تفصيًلا متثلت يف اختبار ما للي:
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 فروض الدراسة
توجههد فههروق دالههة إحصههائي ا بههني متوسههد درجههات التوافههق األكههادميي لههدى طلبههة      .1

 اإلعالم وفًقا ملتغري اجلن .

 طلبههة لههدى األكههادميي التوافههق متوسههد درجههات بههني إحصههائي ا دالههة فههروق توجههد .2

 .مكان اإلقامة أثناء الدراسة ملتغري وفًقا اإلعالم

 طلبههة لههدى األكههادميي التوافههق متوسههد درجههات بههني إحصههائي ا دالههة فههروق توجههد .3

ملهتغري املسهتوى التعليمهي ليبهولن. ولتفهرإ عهن ههؤا الفهرر الفرضهان           وفًقا اإلعالم

 الفرعيان التاليان:

 طلبهة  لهدى  األكهادميي  التوافهق  متوسد درجات بني إحصائي ا دالة فروق يأ توجد3

 ملتغري املستوى التعليمي ليخ. وفًقا اإلعالم

 طلبهة  لدى األكادميي التوافق متوسد درجات بني إحصائي ا دالة فروق يخ توجد3

 ملتغري املستوى التعليمي ليم. وفًقا اإلعالم

 طلبههة لههدى األكههادميي لتوافههقا درجههات متوسههد بههني إحصههائي ا دالههة فههروق توجههد .4

 .التواصل مع املرشد األكادميي ملتغري وفًقا اإلعالم

توجههد فههروق دالههة إحصههائي ا بههني متوسههد درجههات التوافههق األكههادميي لههدى طلبههة      .5

 اإلعالم وفًقا ملتغري املشاركة يف األنشطة الالصفية باجلامعة.

 طلبههة لههدى كههادميياأل التوافههق متوسههد درجههات بههني إحصههائي ا دالههة فههروق توجههد .6

 .ملتغري املستوى الدراسي )السنةيالفصل الدراسي( وفًقا اإلعالم

 طلبههة لههدى األكههادميي التوافههق درجههات متوسههد بههني إحصههائي ا دالههة فههروق توجههد .7

 بالدراسة. املرتبطة"  خ الوات " االشرتاح يف  موعات ملتغري وفًقا اإلعالم

ني التوافههق األكههادميي لههدى طلبههة   توجههد عالقههة ارتبههاني موجبههة دالههة إحصههائي ا بهه     .8

 اإلعالم وأدائهم األكادميي.
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 أهمية الدراسة
 األهمية النظرلة .أ 

يف حهدود  –تستمد الدراسة احلالية أهميتها النظرلهة مهن عهدم تهوافر دراسهات       .1

تناولت التوافق األكادميي لدى طلبة اإلعالم وعالقته بهأدائهم  -علم الباحث

 األكادميي.
ؤه الدراسههة  حيههث تطبههق عله  طلبههة اإلعههالم الههؤلن  أهميهة اإلطههار البشههرث هله   .2

 ميثلون لبنة قولة يف مستقبل  تمعهم.
أهميههة حتدلههد املعوقههات الههيت تههؤثر سههلًبا يف التوافههق األكههادميي لههدى طلبههة        .3

 اإلعالم  وذلك من أجل إجياد احللول املناسبة هلا.
ي لهدى طلبهة   اختبار منوذل مقرتن لوضح املتغريات املؤثرة يف التوافق األكهادمي  .4

 اإلعالم من جهة  وتأثريه يف أدائهم األكادميي من جهة أخرى.
ما تثريه نتائج هؤه الدراسة مهن مشهكالت تثيهة ميكهن تناوهلها يف دراسهات        .5

 مستقبلية.
 األهمية التطبيقية .خ 

تقدم الدراسة احلاليهة إسههاًما جدلهدا لسهاعد عله  تطهولر البيةهة التعليميهة يف          .1

 أقسام وكليات اإلعالم.
تتههيح قههدرا مههن املعلومههات املفيههدة يف حتسههني اخلههدمات املتنوعههة الههيت توفرههها     .2

 كليات وأقسام اإلعالم لطالبها.
املسهؤولني ومتخهؤث القهرار    -مبا تقدمهه مهن نتهائج   -تساعد الدراسة احلالية .3

 عل  االرتقاء باملستوى األكادميي لطلبة اإلعالم.
هيةة اليت تساعد طلبة اإلعهالم  تسهم نتائج الدراسة احلالية يف إعداد برامج الت .4

 عل  التوافق مع احلياة اجلامعية.
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 مفاهيم الدراسة
 التوافق األكادميي

لعههر  التوافههق األكههادميي بأنههه "قههدرة الطالههب علهه  التكيهه  مههع احليههاة اجلامعيههة      

كمها لعهر     26والتوصل إىل حالة من الرضا عهن أدائهه وجمالئهه واملدرسهني والبيةهة ككهل"      

الفهههرد عهههن حتصهههيله األكهههادميي وتوقعاتهههه حهههول  احهههه أو فشهههله يف     بأنهههه "درجهههة رضههها 

 27الدراسة"

ومصهطلح   Adjustmentولالحظ اختال  الباحثني يف استخدامهم ملصطلح التوافق 

لستخدم املصطلحني كمرتادفني  يف حني مييل الهبع    فالكثري Adaptationالتكي  

خلطهوات املؤدلهة إىل التوافهق؛ بينمها لعهو      إىل التمييز بينهمها بهأن املصهطلح الثهاني لشهري إىل ا     

 28املصطلح األول عن حالة التوافق اليت لبلغها الفرد.

ومييههل الباحههث هنهها إىل تههبين وجهههة النظههر الههيت تههرى أن مفهههوم التكيهه  خههاص بعلههم  

البيولوجيهها  ولت ههمن املواءمههة بهههني الكههائن احلههي والبيةههة احمليطهههة بههه؛ مههن أجههل البقهههاء          

اة  أما التوافق فهو خاص باإلنسهان الهؤث لسهع  إىل حتقيهق التوافهق مهع       واالستمرار يف احلي

ذاته والعات احمليد به بغية حتقيق التواجن بني رغبات الفرد ومتطلبات البيةهة  ومهن ثهم فههو     

 لهتم باإلنسان بوصفه كائًنا اجتماعًيا لتفاعل ولندمج مع احمليطني به.

ي إجرائيهها بأنههه الدرجههة الكليههة الههيت  صههل   وعليههه لعههر  الباحههث التوافههق األكههادمي      

عليههها املبحههوث نتيلههة اسههتخدام املقيههاس املخصهه  لقيههاس التوافههق األكههادميي يف هههؤه         

 الدراسة.

 األداء األكادميي

رغم اراه عدد من الدراسهات السهابقة إىل اسهتخدام مصهطلح "التحصهيل الدراسهي أو       

 ققها فهرد  أو مسهتوى النلهان الهؤث      األكادميي" والؤث لشري إىل "درجة االكتساخ اليت

إال أن الدراسههة  29 ههرجه أو لصههل إليههه يف مقههرر دراسههي أو  ههال تعليمههي أو تههدرليب معههني"    

احلالية قد ارهت إىل استخدام مصطلح "األداء األكادميي" إذ لرى الباحث أن "التحصهيل"  

مل كههال مههن  قههد لشههري فقههد إىل اجلانههب املعههريف؛ علهه  عكهه  "األداء" الههؤث لتسههع ليشهه       

 املعار  واملهارات والكفاءات؛ وبالتالي لتماش  أكثر مع الطبيعة العملية لدراسة اإلعالم.  
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بأنههههه إمتههههام   Academic Performanceلعههههر  األداء األكههههادميي للطههههالخ   

كمها أنهه    30بهه   للتحقهون  الدراسي الهؤث  الونامج يف احملددة حتقيق األهدا  أو اإل اجات

الدراسههية للطههالخ والنتيلههة النهائيههة جلهههودهم األكادمييههة أثنههاء عمليههة  ميثههل نههاتج العمليههة 

ولههتم تقيههيم هههؤا األداء بشههكل  تلهه  بنههاًء علهه  املعههالري والقواعههد واللههوائح            31التعلههيم 

 اخلاصة مبؤسسات التعليم العالي. 

متوسهههد نقهههاني  إحهههدى الطهههرق الرئيسهههية لتقيهههيم اإل هههاج األكهههادميي للطهههالخ ههههي  

حصلوا عليها من خالل تقييمهم يف مجيهع املقهررات الهيت درسهوها منهؤ بدالهة       الدرجات اليت 

 Gradeالتحاقهم باجلامعة وحته   خهر فصهل دراسهي  واملعروفهة باسهم املعهدل الرتاكمهي         

Point Average (GPA)   الههؤث ميثههل حاصههل قسههمة  مههوإ النقههاني الههيت حصههل عليههها

لوحهدات املقهررة لتلهك املقهررات  وتتبهع      الطالب يف مجيع املقررات اليت درسها عل   مهوإ ا 

نقههاني يف وجن التقههدلر  كمهها هههو موضههح يف   5كليههة ايداخ جامعههة امللههك فيصههل نظههام ال  

   32(:1اجلدول )

 ( جدول )

 جامعة امللك فيصل –رموج التقدلرات يف كلية ايداخ 

باإلنجليزية المدلول بالعربية المدلول  الدرجة حدود   النقاط   
 الرمز
زيةباإلنجلي  

 الرمز
 بالعربية

Exceptional مرتفع ممتاز  5.00 95-100 A+ + أ   

Excellent من أقل 95 4.75 ممتاز  90 A أ 

Superior مرتفع جدًا جيد من أقل 90 4.50   85 B+ + ب   

Very Good جدًا جيد من أقل 85 4.00   80 B ب 

Above Average مرتفع جيد من أقل 80 3.50   75 C+ + ج   

Good من أقل 75  3.00 جيد  70 C ج 

Pass-High مرتفع مقبول من أقل 70 2.50   65 D+ + د   

Pass من أقل 65 2.00 مقبول  60 D د 

Fail 60 1.00 راسب  هـ F  من أقل

In-Progress مستمر -- -- IP م 

In-Complete مكتمل غير  -- -- IC ل 

Denial 1.00 محروم -- ND ح 

No grade-Pass درجة دون ناجح وأكثر  --  60  NP ذد 

No grade-Fail درجة دون راسب  -- 60  هد NF  من أقل 

Withdrawn بعذر منسحب  -- -- W ع 
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املؤثرة يف التوافق األكادميي لدى طلبة اإلعالم يف جامعة امللك فيصل وعالقته املتغريات 
 بأدائهم األكادميي

 

 الرتاكمههي معدلههه علهه  بنهاءً  الطالههب تههرل عنههد الرتاكمهي  للمعههدل التقههدلر ولكهون 

 33:كايتي

 5.00 من 4.50 عن لقل ال الرتاكمي املعدل كان إذا(:  تاج) .1

 5.00 من 4.50 من أقل إىل 3.75 من الرتاكمي املعدل كان إذا(: جدًا جيد) .2

  5.00 من 3.75 من أقل إىل 2.75 من الرتاكمي املعدل كان إذا(: جيد) .3

 5.00 من 2.75 من أقل إىل 2.00 من الرتاكمي املعدل كان إذا(: مقبول) .4

  املستوى الدراسي

وتتكهون اخلطهة    34هو الدال عل  املرحلهة الدراسهية؛ وفًقها للخطهد الدراسهية املعتمهدة      

الدراسية لقسم اإلعالم مامعة امللك فيصل من مثانيهة مسهتولات دراسهية؛ موجعهة عله  أربهع       

 سنوات مبعدل مستولني يف كل سنة.

 محددات الدراسة
 أجرلت الدراسة احلالية يف إطار احملددات التالية:

       ليهة  اهتمت الدراسة احلالية بدراسهة التوافهق األكهادميي لهدى طلبهة اإلعهالم يف ك

ايداخ جامعة امللك فيصل  دون غريهم من طلبة األقسهام األخهرى داخهل الكليهة      

أو طلبههة الكليههات األخههرى داخههل اجلامعههة  أو الطلبههة الههؤلن لنتمههون إىل جامعههات   

 أخرى.

      اختوت الدراسة احلالية مدى تأثر مستوى التوافق األكهادميي لهدى طلبهة اإلعهالم

ور الدراسهههة السهههابق ذكرهههها مهههن األول إىل بهههبع  املهههتغريات الهههيت تناولتهههها فهههر

 الثامن.

     اختوت الدراسة احلالية مدى تأثري مستوى التوافق األكادميي لهدى طلبهة اإلعهالم

 يف أدائهم األكادميي دون غريه من املتغريات.

  ه       1441ي1440احلد الزماني للدراسة: الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 

 اسةاإلطار النظري للدر
مير مجيع األفراد مبراحل انتقاليهة يف حيهاتهم  سهواًء أكانهت عله  الصهعيد الهداخلي        

النفسي واجلسمي واألخالقي  أم عل  الصهعيد اخلهارجي االجتمهاعي والبيةهي واملههين. ومهع       
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كهل مرحلههة جدلههدة ميههر بههها الفههرد لتوقههع أن لواجههه أحههداًثا وظروًفهها ومتطلبههات جدلههدة قههد  

ق وال غد وعدم االتهزان  فهين واجهه ههؤه األحهداث بنلهان واسهتطاإ        تسبب له الشعور بالقل

التوافق معها شعر بالرضا عن نفسه وعن حياته  وإن ت لستطع ذلك اخنفه  لدلهه الشهعور    

 35بالرضا  وقل مستوى إحساسه بالكفاءة الؤاتية واالجتماعية.

طالهب  حيهث متثهل    ومتثل املرحلة اجلامعية إحدى املراحهل االنتقاليهة املهمهة يف حيهاة ال    

مرحلة جدلدة يف مسريته التعليمية هلا ما مييزها عما سبقها مهن مراحهل  فههي مرحلهة تعهو      

عهههن ن هههج اإلنسهههان  وتسهههاهم يف تشهههكيل شخصهههيته وبلهههورة أهدافهههه  كمههها متثهههل عنهههق  

 الزجاجة وبوابة الشباخ للحياة العملية.

موعههة متنوعههة مههن   ومههن املفههرتر أن بدالههة احليههاة اجلامعيههة تتطلههب التوافههق مههع         

فقههد تههبني أن هنههاح فروًقهها بههني الدراسههة يف    36املتطلبههات  كونههها عمليههة متعههددة اجلوانههب. 

املدرسة والدراسة يف اجلامعة  منها عل  سبيل املثال: نظام توجلع الدرجات  ومناهج وطهرق  

التهههدرل  املسهههتخدمة  فالدراسهههة يف اجلامعهههة حتتهههال إىل مههههارات متميهههزة كاسههههتخدام        

ة  والقههراءة السههرلعة للبحههث عههن معلومههات داخههل الكتههب  وتههدولن املالحظههات        املكتبهه

وكتابههة األتههاث والتقههارلر  كمهها أن التعلههيم يف املدرسههة لعتمههد علهه  االسههتؤكار  بينمهها   

لعتمههد التعلههيم يف اجلامعههة علهه  التحليههل وغههريه مههن مهههارات الههتفكري  باإلضههافة إىل أن          

 37سة أكثر من اعتماده عليه يف اجلامعة.الطالب لعتمد عل  املدرس يف املدر

وبههؤلك لتحههول الطالههب مههن االعتمههاد علهه  ايخههرلن إىل االسههتقالل التههام  خاصههة وأن   

كههثرًيا مههن الطههالخ قههد لبتعههدون خههالل دراسههتهم اجلامعيههة عههن أمههاكن إقههامتهم األصههلية     

قهد  ولنتقلون إىل أماكن جدلهدة  كمها ت ها  عناصهر جدلهدة إىل دائهرة األصهدقاء   ها         

لؤدث إىل تغيري يف بيةتهم الثقافية واالجتماعية والنفسية  وقد لهؤثر ذلهك عله  تكهيفهم مهع      

 احلياة اجلامعية اجلدلدة. 

 ألنهه  اجلامعيهة   احليهاة  يف ولعد التوافهق مهع اجلامعهة أحهد مؤشهرات النلهان الرئيسهية       

 األكادمييهة  االحتياجات تلبية عن النارة املشكالت مواجهة عل  الطالب قدرة عل  مؤشر

 الطهالخ  سهيكون  اجلامعيهة  احليهاة  مهع  التوافهق  حتقيهق  خهالل  ومهن  والعاطفيهة.  واالجتماعية

 إىل بههم  لهؤدث   ها  اجلامعهة  يف ايخهرلن  مهع  اجليهدة  العالقهات  مهن  نهوإ  تكولن عل  قادرلن

بههل قهههد أظهههرت إحهههدى الدراسههات أن التوافهههق مههع احليهههاة      38.األكهههادميي إ ههاجهم  تعزلههز 

   39تباني إجيابي بالرضا عن احلياة.اجلامعية له ار
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املؤثرة يف التوافق األكادميي لدى طلبة اإلعالم يف جامعة امللك فيصل وعالقته املتغريات 
 بأدائهم األكادميي

 

 أربعة أبعاد للتوافق مع اجلامعة هي:  Baker & Sirykوقد حدد 

التوافق األكادميي الؤث لقي  مدى قهدرة الطالهب عله  تلبيهة املتطلبهات التعليميهة        .1

 للمرحلة اجلامعية.

التوافههق االجتمههاعي الههؤث لقههي  مههدى تعامههل املراهههق مههع اخلههوات الشخصههية يف     .2

 ة.  اجلامع

التوافق الشخصي العاطفي الؤث لشري إىل مها إذا كهان الطالهب الشهاخ لعهاني مهن        .3

أعههرار نفسههية أو جسههدلة تعههو عههن ال ههيق أو ال ههلر مههن رربتههه اجلدلههدة مههع     

 احلياة اجلامعية.  

التوافق الؤث لقي  التزام الطالب راه اجلامعة كمؤسسهة. تعطهي األبعهاد األربعهة      .4

 40وهي تعد مؤشًرا لتكي  الطالب مع اجلامعة. املؤكورة أعاله درجة كلية 

وجمالاههها أن التوافههق األكههادميي لتطلههب  ههان الطالههب يف     Linda J. Saxوتههرى 

 41حتقيق العناصر األربعة التالية:

 الفهم الصحيح ملا لتوقعه األساتؤة أكادمييا من الطالخ. .1

 تطولر املهارات الدراسية الفعالة. .2

 ميية للكلية أو اجلامعة.التأقلم مع املتطلبات األكاد .3

 عدم الشعور بالتهدلد أو اخلو  من األساتؤة. .4

 النظريات والنماذج املفسرة للتوافق
تتعدد النظرلات والنماذل اليت ميكن من خالهلا فهم التوافهق األكهادميي  سهواء مهن     

ناحيههة العوامههل الههيت لتههأثر بههها  أو مههن ناحيههة عالقتههه بههبع  املههتغريات األخههرى كههاألداء         

كادميي للطالخ أو التوافق النفسي االجتماعي أو الرضا عن احلياة  من هؤه النظرلهات  األ

 والنماذل ما للي:

 نظرلة التحليل النفسي .1

أن عمليههة التوافههق لههدى الفههرد غالبهها مهها تكههون الشههعورلة؛   Sigmund Freudلههرى 

افهق ههو   مبعن  أن الفرد ال لعهي األسهباخ احلقيقيهة لكهثري مهن سهلوكياته  فالشهخ  املتو       

   42الشخ  الؤث لستطيع إشباإ املتطلبات ال رورلة بوسائل مقبولة اجتماعي ا
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 النظرلة السلوكية .2

لعتمههد االرههاه العهههام لعلمههاء الهههنف  السههلوكيني علههه  دراسههة اجلانهههب الظههاهر مهههن       

الشخصههية واملتمثههل يف السههلوح  وقههد اختلفههوا يف املعيههار الههؤث  ههدد مهها إذا كههان السههلوح  

رًبا اعتماًدا عل  التلهارخ الهيت قهام بهها كهل مهنهم  إال أنههم قهد اتفقهوا عله            سول ا أو م ط

قاعدة مؤداها: أن اضطراخ السلوح لهأتي كنتيلهة للهتعلم اخلطهأ  وأن ههؤا الهتعلم اخلطهأ        

هو السبب يف إحداث سوء التوافق  ولعتمد أسلوخ العالل أو ما لسهم  بيعهادة التوافهق عله      

ل إعهادة الهتعلم باسهتخدام إجهراءات متعهددة  منهها: احملهو أو        أساليب تعدلل السلوح من خهال 

 43اإلطفاء والتعزلز

وتظهر هؤه النظرلة أهمية تأثري السهلوح املهتعلم مهن جمهالء الدراسهة وأسهاتؤة اجلامعهة        

يف التوافههق األكههادميي لههدى الطههالخ يف البيةههة التعليميههة  ف ههال عههن السههلوح املههتعلم مههن      

 .الوالدلن يف البيةة األسرلة

  النظرلة اإلنسانية .3

تفسر النظرلة اإلنسانية التوافهق مهن خهالل اخلهوة الؤاتيهة  وتههتم بنظهرة الفهرد لؤاتهه          

وقدراته واستعداداته وإمكاناته  حيث ترى أن الفرد السوث املتوافق هو الهؤث لنظهر لؤاتهه    

ا تهرى  نظرة إجيابية متفائلة  ولثق بنفسهه يف مجيهع املواقه  والقهرارات الهيت لتخهؤها  كمه       

النظرلههة اإلنسههانية أن الفههرد ميههر يف حياتههه فههوات كههثرية فههيذا اتفقههت هههؤه اخلههوات مههع     

مفهوم الؤات واملعالري االجتماعية أدى ذلك إىل الراحهة واخللهو مهن التهوتر  أمها إذا تعارضهت       

هؤه اخلوات مع مفهوم الؤات واملعهالري االجتماعيهة فينهها تهؤدث إىل اإلحبهاني والتهوتر وعهدم        

 44توافق.ال

 نظرلة التحدلد والتوفيق .4

 يف حتظه  بأهميهة خاصهة    منائيهة  عمليهات  أربهع  وجهود  والتوفيهق  التحدلهد  نظرلهة  تقهرتن 

 والتطههور  (املعههريف النمههو) املعرفيههة يف القههدرة بههالعمر املههرتبد النمههو: التوافههق؛ هههي  عمليههة

 األقهل  املهنيهة  البهدائل  عل  التدرجيي والق اء  (الؤاتي اإلبداإ) ذاتًيا واملوجه املتزالد للؤات

 حهل ) معهها  والتكيه   املهين االختيار عل  اخلارجية بالقيود واالعرتا   (التحدلد) تف ياًل

  وحتلل النظرلة كيفية توافق الطالخ مع التهدلدات اخلارجية الهيت تهواجههم  مثهل    (وسد

يف  عههدم القههدرة علهه  االلتحههاق بالتخصهه  األكههادميي الههؤث لرغبونههه بشههدة  وتههأثري ذلههك   
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دافعيههة اإل ههاج األكههادميي لههدلهم  وذلههك مههن خههالل احلصههول علهه  حههل وسههد  مبهها ميثههل  

 45جزءا من العملية النمائية يف املرحلة العمرلة اليت ميرون بها

وجمالاه؛ من خالل اختبهار منهوذل مفهرتر للعوامهل        Robert w. Lent كما توصل

بهههاملتغريات االجتماعيهههة املعرفيهههة  املهههؤثرة يف الرضههها؛ أن الرضههها األكهههادميي للطهههالخ لتهههأثر

املتمثلة يف: الكفاءة الؤاتية  والدعم البيةي  والتقدم امللحوظ يف حتقيق األهدا   يف حني 

 46ت لثبت تأثره مبتغري توقعات النتائج

 الههؤلن األفههراد يف منوذجهمهها للتوافههق األكههادميي أن   Russell & Petrie ولههرى

 ضههعيفة  تعليميههة نتههائج لههدلهم لكههون أن املههرجح مههن حيههاتهم يف سههلبية أحههداث مههن لعههانون

 إىل هؤا النمهوذل  وذلهك اسهتناًدا    يف واألقران األسرة من االجتماعي الدعم ت مني كما م

 واألداء االجتمهاعي  الدعم بني إجيابي ارتباني وجود إىل تشري اليت التلرلبية الدراسات نتائج

 النلههان يف تههؤثر قههد الههيت األسههرة تمههتغريا مههن واسههعة  موعههة كمهها حههددا األكههادميي 

 األسهههرة  وهيكهههل واالقتصهههادلة  االجتماعيهههة العوامهههل ذلهههك يف مبههها للطهههالخ األكهههادميي

 اختيههار علهه  الوالههدلن تعلههيم ومسههتوى األسههرة دخههل لههؤثر قههد الكليههة  كمهها إىل واالنتقههال

 لنتههائجا علهه  لههؤثر قههد ألنههه النمههوذل يف ألً هها اجلههامعي احلههرم بيةههة ت ههمني لههتم الكليههة 

 األكادمييهههة رهههاربهم مهههن لزلهههدون قهههد الطهههالخ علههه  أن ولؤكهههدان للطهههالخ  التعليميهههة

 خههالل مههن وخاصههة اجلههامعي  احلههرم  تمههع يف مشههاركتهم جلههادة خههالل مههن اإلجيابيههة

 47التدرل . هيةة وأع اء أقرانهم مع االجتماعي التفاعل

 اإلجراءات املنهجية للدراسة
 نوع الدراسة

إىل الدراسههات الوصههفية الههيت "تتعامههل مههع  ههاالت وظههواهر    اليههة الدراسههة احل نتمههيت

حيهههث م  48تثيهههة تتهههوافر بشهههأنها عهههدد مهههن املؤشهههرات الهههيت استخلصهههتها تهههوث سهههابقة"   

االسههتةناس بنتههائج الدراسههات السههابقة يف حتدلههد بعهه  املههتغريات الههيت ميكههن أن تههؤثر يف     

دراسههة احلاليههة طلبههة اإلعههالم  التوافههق األكههادميي  وذلههك بهههد  اختبارههها علهه   تمههع ال  

 مامعة امللك فيصل.

 منهج الدراسة
"أحهد األشهكال اخلاصهة ممهع      اعتمدت الدراسهة احلاليهة عله  مهنهج املسهح باعتبهاره      

وت تقتصههر  49املعلومههات عههن حالههة األفههراد وسههلوكهم وإدراكهههم ومشههاعرهم واراهههاتهم" 

 Analyticalسههح التحليلههي  الدراسههة علهه  اسههتخدام املسههح الوصههفي بههل راوجتههه إىل امل     
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Survey      الؤث لهد  إىل وص  وتفسري أسباخ األوضاإ الراهنة عهن طرلهق دراسهة العالقهة

بني متغريلن أو أكثر  واستخدام النتائج يف اإلجابة عن تسااالت البحث واختبهار فروضهه    

افهق  حيث تسع  الدراسة للوقهو  عله  مسهتوى التو    50ومن ثم استنتال تفسريات لتلك العالقة

األكادميي لدى طلبة اإلعالم  ومدى تهأثره بهبع  املهتغريات حمهل الدراسهة  باإلضهافة إىل       

    مدى تأثريه يف أدائهم األكادميي.

 مجتمع الدراسة
متثل  تمع الدراسة يف طالخ وطالبات قسم االتصال واإلعالم بكلية ايداخ جامعهة  

خههالل الفصههل  طالبههة 1339وا طالًبهه 401بواقههع  1740بلهه  عههددهم  الههؤلنامللههك فيصههل  و

 51.هه1441ي1440الدراسي األول من العام اجلامعي 

 عينة الدراسة

 52التالية: Steven K. Thompsonم حتدلد حلم العينة اعتماًدا عل  معادلة 

 

 حيث:

N = ( 1740حلم اجملتمع )طالب وطالبة 

Z =      وتسههاوث   0.95ة ومسههتوى الثقهه   0.05الدرجههة املعيارلههة املقابلههة ملسههتوى الداللههة

1.96. 

d =  0.05نسبة اخلطأ  واليت تساوث 

P =  50القيمة االحتمالية وتساوث .% 

 129 =وبالتعول  يف املعادلة السابقة ات ح أن حلهم العينهة املناسهبة يف ههؤا البحهث      

 مفردة.

ونظههرا للتلههان  الكههبري بههني أفههراد  تمههع الدراسههة؛ حيههث لشههرتكون كلهههم يف         

( وميهههرون مبرحلهههة عمرلهههة واحهههدة و مهههل جلههههم جنسهههية واحهههدة تصههه  واحهههد )اإلعهههالم

)اجلنسههية السههعودلة( لههؤلك كلههه لههرى الباحههث أن عههدد مفههردات العينههة الههؤث متههت إجههراء    

 الدراسة عليه ميثل  تمع الدراسة  ولفي مبتطلباتها وحتقيق أهدافها.
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 ةعل  املتغريات املستقلة للدراس العينة أفراد توجلع( 2) اجلدول ولوضح

  ( 2جدول )

 توجلع عينة الدراسة عل  املتغريات املستقلة للدراسة

 % ح الفةات املتغري

 النوإ
   ذكر

   أنث 

   اجملموإ

 املستوى الدراسي

   السنة األوىل )املستوى األول والثاني(

   السنة الثانية )املستوى الثالث والرابع(

   )املستوى اخلام  والسادس(السنة الثالثة 

 السنة الرابعة )املستوى السابع والثامن(

   اجملموإ

 اإلقامة أثناء الدراسة
   مع األسرة

   بعيًدا عن األسرة

   اجملموإ

التواصل مع املرشد 

 األكادميي

   لتواصل

   ال لتواصل

   اجملموإ

املشاركة يف األنشطة 

 الالصفية

   لشارح

   ال لشارح

   اجملموإ

 موعات "الوات   خ" 

 املرتبطة بالدراسة

  مشرتح

   غري مشرتح

   اجملموإ

 املستوى التعليمي ليخ

  ثانولة أو أقل

   بكالورلوس

 دراسات عليا

   اجملموإ

 املستوى التعليمي ليم

  ثانولة أو أقل

   بكالورلوس

 دراسات عليا

   اجملموإ
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 أداة الدراسة
اعتمههدت الدراسههة يف مجههع بياناتههها األوليههة علهه  اسههتمارة االسههتبيان الههؤث لعههد "أحههد    

مليدانيهة الهيت تتخهؤ مهن اجلمههور مفهردات تثيهة        األدوات الرئيسة جلمع البيانات يف املسون ا

 53تستطلع رألها أو تتعر  عل  موقفها بشأن ق الا حمددة"

 وقد اشتملت استمارة االستبيان يف صورتها النهائية عل  األجزاء التالية:

: والؤث اشتمل عل  العبارات املكونة ملقياس التوافق األكادميي؛ والهؤث  اجلزء األول

الرجههوإ إىل املقههالي  الههيت م اسههتخدامها يف الدراسههات السههابقة  ومههن ثههم   م تطههولره بعههد 

حتدلد األبعاد املختلفهة للمقيهاس  ثهم صهياغة العبهارات الهيت تقهي  كهل بعهد  وقهد حهرص            

 الباحث عند صياغة عبارات املقياس عل  ما للي:

 أن تكون قصرية قدر اإلمكان مبا ال طل باملعن . .1

 ميح بيجابة معينة.أن تلو العبارة من أث تل .2

 أن تكون مرتبطة بالبعد الؤث تنتمي إليه وتسهم يف قياسه. .3

 أن تتنوإ العبارات بني اإلجيابية والسلبية. .4

: والههؤث م تصيصههه جلمههع البيانههات األساسههية للمبحههوثني والبيانههات     اجلههزء الثههاني 

توى تعلههيم  املتعلقههة بههاملتغريات حمههل الدراسههة )اجلههن   منههد اإلقامههة أثنههاء الدراسههة؛ مسهه         

الوالههدلن؛ التواصههل مههع املرشههد األكهههادميي؛ املشههاركة يف األنشههطة الالصههفية؛ املسهههتوى        

 الدراسي؛ استخدام  موعات "الوات   خ" املرتبطة بالدراسة؛ واملعدل األكادميي(.

 اختبار الصدق والثبات ملقياس الدراسة
 صدق املقياس (1

 :م التحقق من صدق مقياس الدراسة عن طرلق ما للي

 صدق االتساق الداخلي . أ

للتأكد من صهدق االتسهاق الهداخلي للمقيهاس قهام الباحهث تسهاخ معامهل االرتبهاني          

بههني كهههل عبهههارة مههن عبهههارات املقيهههاس ومتوسههد البعهههد الهههؤث تنتمههي إليهههه العبهههارة  وفًقههها     

( 3مفردة  ولوضح اجلهدول )  20الستلابات عينة الدراسة االستطالعية  واليت بل  حلمها 

 التحليل.نتائج هؤا 
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 ( 3جدول )

 معامالت االرتباني بني كل عبارة ومتوسد البعد الؤث تنتمي إليه 

 العالقة مع الزمالء التوافق االنفعالي التوافق املهارث ن ج األهدا  التوافق مع املنهج
العالقة مع 

 األساتؤة

 ر إ ر إ ر إ ر إ ر إ ر إ

       

       

        

      

      

      

      

      

( وجههود ارتبههاني دال إحصههائي ا بههني كههل عبههارة ومتوسههد البعههد  3لت ههح مههن اجلههدول )

( ومجيعهها ذات  80. - 45.الؤث تنتمي إليه  حيث تراوحت قيم معامالت االرتبهاني بهني )  

  وعليههه م التحقههق مههن 05. أقههل مههنومسههتوى داللههة  18داللههة إحصههائية عنههد درجههة حرلههة  

 دق االتساق الداخلي للمقياس.ص
 الصدق البنائي . خ

للتحقق مهن الصهدق البنهائي لعناصهر املقيهاس م حسهاخ معهامالت االرتبهاني بهني كهل           

 (4بعد واملتوسد الكلي للمقياس  وجاءت النتائج عل  النحو املوضح يف جدول )

 (4جدول )

 دمييمعامالت االرتباني بني كل بعد واملتوسد الكلي ملقياس التوافق األكا

 معامل االرتباني البعد م

  التوافق مع املنهج 1

  ن ج األهدا  2

  املهارات الدراسية 3

  الصحة النفسية 4

  العالقة مع الزمالء 5

  العالقة مع األساتؤة 6
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( وجود ارتباني دال إحصائي ا بني كل بعد واملتوسد الكلي 4لت ح من اجلدول )

( ومجيعها ذات داللة 85. - 45.تراوحت قيم معامالت االرتباني بني )للمقياس  حيث 

  وعليه م التأكد من الصدق 05. أقل منومستوى داللة  18إحصائية عند درجة حرلة 

 البنائي للمقياس.

 ثبات املقياس (2
الختبار ثبات املقياس املستخدم يف الدراسة م االعتماد عل  طرلقة االختبار وإعادة 

مفردة من  تمع الدراسة  ثم م  20حيث م تطبيق املقياس عل  عينة قدرها االختبار  

إعادة تطبيقه مرة أخرى بعد مرور أسبوعني  وم حساخ معامل ارتباني بريسون بني درجات 

 (.5كل من التطبيق األول والثاني  وجاءت النتائج كما يف اجلدول )

 ( 5جدول )

 ي وأبعاده بطرلقة االختبار وإعادة االختبارمعامالت ارتباني مقياس التوافق األكادمي

 معامل االرتباني البعد م

  التوافق مع املنهج 1

  ن ج األهدا  2

  املهارات الدراسية 3

  الصحة النفسية 4

  العالقة مع الزمالء 5

  العالقة مع األساتؤة 6

  الدرجة الكلية للمقياس

أن قههيم معههامالت االرتبههاني ألبعههاد املقيههاس قههد تراوحههت بههني    (4لت ههح مههن اجلههدول ) 

  وكلههها قههيم  89.  كمهها بلغههت قيمههة معامههل االرتبههاني للمقيههاس الكلههي     (88. - 76.)

 مرتفعة تشري إىل ثبات املقياس  وتطمةن الباحث إىل تطبيقه والثقة يف نتائله.
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 تصحيح املقياس
عبهههارة إجيابيهههة )ذات  24منهههها  عبهههارة  48تكهههون املقيهههاس يف صهههورته النهائيهههة مهههن 

 6عبهارة سهلبية )ذات األرقهام الزوجيهة(  وقهد توجعهت العبهارات عله           24األرقام الفردلة(  و

م حتدلهد  (  وقهد  2عبهارات لكهل بعهد  عله  النحهو املوضهح يف اجلهدول )        8أبعاد  مبعهدل  

نههادًرا   مخسههة بههدائل لالسههتلابة علهه  عبههارات املقيههاس  هههي: دائًمهها  كههثرًيا  أحياًنهها           

( عله   1  2  3  4  5إطالًقا  وم تصحيح عبارات املقياس وحتدلهد أوجانهها بالهدرجات )   

  3  2  1التوالي مع العبارات ذات االراه اإلجيهاب   بينمها م عكه  ترتيهب الهدرجات )     

–8( مع العبارات ذات االراه السليب  وبؤلك ترتاون الدرجة الكليهة لكهل بعهد بهني     5  4
درجهة    240–48  كما تهرتاون الدرجهة الكليهة للمقيهاس بهني      24رضي   مبتوسد ف40

 .144مبتوسد فرضي 

وبنههاء عليههه م تصههني  املبحههوثني وفًقهها السههتلاباتهم علهه  عبههارات املقيههاس إىل ثههالث    

 (:6فةات عل  النحو املوضح يف اجلدول )

 ( 6جدول )

 ميزان تقدلرث وفًقا ملقياس ليكرت اخلماسي

 املستوى طول الفرتة املرجح باألوجاناملتوسد  االستلابة

  إىل  من  إطالًقا
 منخف 

  إىل  من  نادًرا

 متوسد  إىل  من  أحياًنا

  إىل  من  كثرًيا
 مرتفع

  إىل  من  دائًما

 
 املعالجة اإلحصائية للبيانات:

عله  برنهامج    صائية للبيانات املختلفهة للدراسهة احلاليهة   اعتمد الباحث يف املعاجلة اإلح

IBM SPSS Statistics 20:وقد م استخدام املعامالت اإلحصائية التالية   

 .للتحقق من صدق وثبات مقياس الدراسة Pearsonمعامل ارتباني  .1
 التكرارات والنسب املةولة. .2
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د العينهة عله  عبهارات    املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارلهة السهتلابات أفهرا    .3

 مقياس التوافق األكادميي.
 التوجلع االعتدالي للبيانات.  لفح  Shapiro-Wilkاختبار  .4
علهه    مهوعتني مسهتقلتني  متوسهطات  الختبهار داللهة الفههروق بهني    T-test  اختبهار  .5

مقيههاس التوافههق األكههادميي  يف حالههة التوجلههع االعتههدالي لكههل مههن  مههوعتلي        

 ملتغري التابع.املتغري املستقل عل  ا
متوسههطات الختبههار داللههة الفههروق بههني One-Way ANOVA ( F-test) اختبههار .6

عل  مقياس التوافق األكادميي  يف حالهة التوجلهع     موعتني مستقلتنيأكثر من 

 االعتدالي لكل  موعة من  موعات املتغري املستقل عل  املتغري التابع.
 مهوعتني  متوسهطات  الختبهار داللهة الفهروق بهني     Mann-Whitney U  اختبهار  .7

علههه  مقيهههاس التوافهههق األكهههادميي  عنهههد عهههدم تهههوفر شهههرني التوجلهههع     مسهههتقلتني

االعتهههدالي لكهههل مهههن  مهههوعتلي املهههتغري املسهههتقل علههه  املهههتغري التهههابع  كمههها م   

عند وجود فهروق بهني    ملعرفة اراه الفروق وداللتها يف املقارنات الزوجيةاستخدامه 

 Kruskal-Wallisات أكثر من  موعتني باستخدام اختبار متوسط
أكثهههر مهههن  متوسهههطات  الختبهههار داللهههة الفهههروق بهههني     Kruskal-Wallisاختبهههار  .8

علههه  مقيهههاس التوافهههق األكهههادميي  عنهههد عهههدم تهههوفر شهههرني التوجلهههع   مهههوعتني

 االعتدالي لكل  موعة من  موعات املتغري املستقل عل  املتغري التابع.

 
 ج الدراسة ومناقشتها  تحليل نتائ

 أوًلا: النتائج العامة للدراسة

  حتليل درجات أفراد العينة عل  العبارات واألبعاد املختلفة ملقياس التوافق األكادميي

لنبغي اإلشارة أوًلا إىل أن ارتفاإ املتوسهد واملسهتوى يف حالهة العبهارات اإلجيابيهة لشهري       

رة حههدوثها  والعكهه  صههحيح عنههد اخنفههار  إىل ارتفههاإ نسههبة املوافقههة علهه  العبههارة وكثهه 

املتوسد أو املستوى  بينما األمر طتل  مهع العبهارات السهلبية؛ حيهث لشهري ارتفهاإ املتوسهد        

واملستوى إىل ارتفاإ نسبة معارضة العبارة أو قلة حدوثها  والعكه  صهحيح عنهد اخنفهار     

ية واإلجيابيهة عله    املتوسد واملستوى  حيث م عك  ترتيب الدرجات بني العبهارات السهلب  

 النحو املوضح يف اجلزء اخلاص بتصحيح املقياس.
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 حتليل درجات أفراد العينة عل  عبارات البعد األول )التوافق مع املنهج( (1

( أن املواظبة عل  ح هور احملاضهرات بانتظهام قهد جهاءت يف      7توضح بيانات اجلدول )

ذلك رمبا لرجهع إىل ماتنتهلهه كليهة    الرتتيب األول لعبارات بعد التوافق مع املنهج  ورغم أن 

ايداخ يف إطههار جامعههة امللههك فيصههل مههن تطبيههق احلرمههان مههن دخههول االختبههارت علهه  مههن        

أرى أن دراسهههيت يف قسهههم % مهههن احملاضهههرات  إال أن ورود عبهههارة "25لتلهههاوج نسهههبة غيهههاخ 

ولؤكهد أن   " يف الرتتيب الثاني لبعدنا عن التفسري احملتمل السهابق  اإلعالم عملية  تعة لي

املواظبة عل  ح ور احملاضهرات لهرتبد مبها جينيهه الطلبهة مهن متعهة يف دراسهتهم لتخصه           

 أحهههب أنهههين بصهههدق اإلعهههالم يف املقهههام األول  ولتأكهههد ذلهههك أكثهههر بهههورود عبهههارة "أشهههعر  

يف الرتتيهب الثالهث  ومبسهتوى توافهق مرتفهع ألً ها  وإن كانهت هنهاح          الدراسي" تصصي

ها مكرههة عله  دراسهة مقهررات ال حتبهها  حيهث جهاءت العبهارة         نسبة من الطلبة رهد نفسه  

اخلاصة بؤلك يف الرتبة األخرية لعبارات هؤا البعد لكنها مبستوى متوسد  ورمبها تكهون   

هههؤه املقههررات ال عالقههة هلهها بتخصهه  اإلعههالم  حيههث لههدرس الطلبههة يف خطههتهم الدراسههية   

 مقررات إجبارلة كمتطلب جامعة أو كلية.  
 ( 7جدول )

 ليل درجات أفراد العينة عل  عبارات البعد األول )التوافق مع املنهج( حت

 العبارة م*
الوسد 
 احلسابي

االحنرا  
 املعيارث

 الرتتيب املستوى 

 أواظب عل  ح ور احملاضرات بانتظام   مرتفع 

 أشعر بصدق أنين أحب تصصي الدراسي   مرتفع 

  اليت أدرسها منطقيةأعتقد أن املقررات   مرتفع 

 أرى أن دراسيت يف قسم اإلعالم عملية  تعة لي   مرتفع 

 أشعر أن املقررات الدراسية ليست ذات قيمة علمية لي   مرتفع 

 
تراودني أفكار بأن وجودث يف اجلامعة هو ألمور ال تتعلق بالعلم 

 واملعرفة
  رتفعم 

 أجد نفسي مكرًها عل  دراسة مقررات ال أحبها   متوسد 

 أشعر أن دراسيت لن حتقق طموحي يف املستقبل   مرتفع 

  مرتفع   البعد ككل

 *لشري إىل رقم العبارة يف استمارة االستبيان
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وههو مها    3.87بله    (ق مع املهنهج ولت ح أن املتوسد املرجح ليوجان للبعد األول )التواف

 .رتفًعاكان م توافق الطلبة مع املنهج الدراسي بقسم اإلعالملعن  أن مستوى 

 حتليل درجات أفراد العينة عل  عبارات البعد الثاني )ن ج األهدا ( (2
( أن غالبيهههة أفهههراد العينهههة لهههدلهم الرغبهههة يف التفهههوق   8لت هههح مهههن بيانهههات اجلهههدول ) 

حيهث جهاءت ههؤه العبهارة يف الرتتيهب األول بهني عبهارات البعهد          واحلصول عله  معهدل عهال    

الثاني  كما لدى معظمهم ألً ا ثقة يف قدراتهم لتحقيق ما وضهعوا ألنفسههم مهن أههدا       

  وقههد جههاءت عبههارة 4.08حيههث جههاءت العبههارة اخلاصههة بههؤلك يف الرتتيههب الثههاني مبتوسههد  

سرتي فقد" يف املرتبة الثالثة ومبسهتوى  "املواظبة عل  دراسيت اجلامعية هي إلرضاء رغبات أ

مرتفههع؛ ولشههري ذلههك إىل رفهه  معظههم أفههراد العينههة هلههؤه العبههارة حيههث أنههها مههن العبههارات         

السههلبية  بينمهها جههاءت عبههارة "أعتقههد أن اهتمامههاتي الدراسههية متقلبههة" يف الرتتيههب األخههري         

العينههة وثبههات يف  مبسهتوى متوسههد  وتؤكهد هههؤه النتهائج تههوافر رالههة مسهتقبلية لههدى أفهراد     

املتوسهد املهرجح لهيوجان للبعهد     أهدافهم وتطلع وطمون إىل حتقيق هؤه األهدا ؛ حيث بله   

مرتفهع مهن ن هج    مسهتوى  أفراد العينهة لهدلهم   وهو ما لعن  أن  3.80 ن ج األهدا () ثانيال

 .األهدا 

 ( 8جدول )

 ( ن ج األهدا حتليل درجات أفراد العينة عل  عبارات البعد الثاني )

 العبارة م*
الوسد 

 احلسابي

االحنرا  

 املعيارث
 الرتتيب املستوى

 املواظبة عل  دراسيت اجلامعية هي إلرضاء رغبات أسرتي فقد   مرتفع 

 أعتقد أن اهتماماتي الدراسية متقلبة   متوسد 


 ال أعطي االهتمام الكايف لبع  األمور اليت هلا أهمية خاصة يف

 حياتي
  متوسد 

 أشعر أنين ال أعر  مكاني يف العات   مرتفع 

 لدث رغبة يف التفوق واحلصول عل  معدل عالي   مرتفع 

 لدث القدرة عل  تقولم األعمال اليت أقوم بها   مرتفع 

 يةأشعر أنين أحسن التخطيد إل اج واجباتي الدراس   مرتفع 

 أعتقد أنين سأحقق ما وضعت لنفسي من أهدا  املستقبل   مرتفع 

  مرتفع   البعد ككل

 *لشري إىل رقم العبارة يف استمارة االستبيان
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 حتليل درجات أفراد العينة عل  عبارات البعد الثالث )التوافق املهارث( (3

 ( 9جدول )

 توافق املهارث( الد العينة عل  عبارات البعد الثالث )حتليل درجات أفرا

 العبارة م*
الوسد 

 احلسابي

االحنرا  

 املعيارث
 الرتتيب املستوى

 أسع  إىل تنفيؤ مجيع واجباتي الدراسية بالكامل   مرتفع 

 لدث القدرة عل  تنظيم املعلومات حسب أهميتها   مرتفع 

 
ل استعداداتي لالمتحانات حت  وإن تأخرت أحرص عل  إكما

 لساعات طوللة من الليل
  مرتفع 

 لدث القدرة عل  الرتكيز واالنتباه بشكل جيد   مرتفع 

 
أجد صعوبة يف األخؤ باملالحظات أو تلخي  النقاني أثناء 

 احملاضرة
  متوسد 

 حانيةلصعب عليَّ فهم األسةلة االمت   متوسد 

 لصعب عليَّ تؤكر املعلومات اليت قرأتها سابًقا   متوسد 

 لصعب عليَّ فهم املادة الدراسية من القراءة األوىل   متوسد 

  متوسد   البعد ككل

 *لشري إىل رقم العبارة يف استمارة االستبيان

ارتفههاإ مسههتوى التوافههق املهههارث لههدى عينههة الدراسههة فيمهها   ( 9توضههح بيانههات اجلههدول )

لتعلههق بكههل مههن: تنفيههؤ واجبههاتهم الدراسههية بالكامههل؛ إكمههال اسههتعداداتهم لالمتحانههات؛  

الرتكيههز واالنتبههاه بشههكل جيههد؛ تنظههيم املعلومههات حسههب أهميتههها  حيههث جههاءت العبههارات  

ارات البعد الثالهث بأوسهاني حسهابية    اخلاصة بؤلك عل  التوالي يف املراتب األربعة األوىل لعب

مرتفعة  يف حني ات ح أن مستواهم املهارث جاء متوسًطا فيما لتعلق بكل من: فهم األسهةلة  

االمتحانيههة؛ تسههليل املالحظههات وتلخههي  النقههاني أثنههاء احملاضههرة؛ تههؤكر املعلومههات الههيت    

لتطلههب عقههد دورات  قراوههها سههابًقا  فهههم املههادة الدراسههية مههن القههراءة األوىل  األمههر الههؤث   

 تدرلبية لطلبة اإلعالم لتدعيم هؤه املهارات.
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 حتليل درجات أفراد العينة عل  عبارات البعد الرابع )التوافق االنفعالي( (4

 ( 10جدول )

 توافق االنفعالي( الحتليل درجات أفراد العينة عل  عبارات البعد الرابع )

 العبارة م*
الوسد 

 احلسابي

االحنرا  

 املعيارث
 الرتتيب ستوىامل

 لنتابين مزال متقلب بني السرور والكآبة   منخف 

 أشعر أن قلقي يف االمتحان وراء تدني درجاتي   متوسد 

 أعاني من صعوبة الرتكيز يف دراسيت   متوسد 

 أشعر باملعاناة لعدم فهم ايخرلن لي   متوسد 

 د أنين أ ز واجباتي بشكل جيدأعتق   مرتفع 

 لصعب عل  ايخرلن استثارتي بسهولة   متوسد 

 أتصر  بشكل سليم عندما تواجهين مشكالت معقدة   مرتفع 

 أعتقد أنين أفهم نفسي جيًدا   مرتفع 

  متوسد   البعد ككل

 العبارة يف استمارة االستبيان*لشري إىل رقم 

( أن أفهههراد العينهههة لهههدلهم مسهههتوى متوسهههد مهههن التوافهههق   10تشهههري بيانهههات اجلهههدول ) 

االنفعالي  حيث جاءت نص  عبارات هؤا البعد مبستوى متوسد  وهي املتلعقة به: الشهعور  

أن قلهق  باملعاناة لعدم فهم ايخرلن هلم؛ واملعاناة مهن صهعوبة الرتكيهز يف الدراسهة؛ الشهعور به      

االمتحانهات وراء تهدني درجههاتهم؛ صهعوبة اسههتثارتهم مهن قبههل ايخهرلن  كمهها وافقهت نسههبة       

كبرية منهم عله  تقلهب مهزاجهم بهني السهرور والكآبهة  يف حهني متثلهت النهواحي اإلجيابيهة           

عل  مستوى هؤا البعد يف اعتقاد أفراد العينة بأنهم لنلزون واجباتهم بشهكل جيهد  وأنههم    

جيًدا  كما أنهم  سنون التصر  عند مواجهة مشكالت معقدة  وعل   لفهمون أنفسهم

الرغم من أن اخنفهار التوافهق االنفعهالي قهد لكهون ظهاهرة طبيعيهة للمرحلهة العمرلهة الهيت           
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مير بها أفراد العينة  إال أنه لتطلب جلهادة االهتمهام والعنالهة بالصهحة النفسهية لهدى الطلبهة         

لعبههور بهههم إىل بههر األمههان خههالل هههؤه املرحلههة احلرجههة مههن  وتههدعيم بههرامج اإلرشههاد النفسههي ل

حياتهم  فقد أثبتهت الدراسهات السهابقة وجهود عالقهة ارتبهاني سهلبية بهني ال هغوني النفسهية           

املدركة والتوافق األكادميي  ف هًلا عهن إمكانيهة التنبهؤ الهدال بهالتوافق األكهادميي مهن         

رتبههاني موجبههة بههني الصههمود  كههؤلك وجههدت عالقههة ا  54خههالل ال ههغوني النفسههية املدركههة  

كما ثبت ألً ا أنهه كلمها قهل االغهرتاخ النفسهي جاد التوافهق        55النفسي والتوافق الدراسي 

 56األكادميي لدى طلبة اجلامعة  والعك  صحيح 

 حتليل درجات أفراد العينة عل  عبارات البعد اخلام  )التوافق مع الزمالء( (5

 ( 11جدول )

 ( مع الزمالء توافقالبارات البعد اخلام  )حتليل درجات أفراد العينة عل  ع

 العبارة م*
الوسد 

 احلسابي

االحنرا  

 املعيارث
 الرتتيب املستوى

 أشعر أنين منسلم بشكل جيد مع جمالء الدراسة   متوسد 

 فزني التناف  مع الزمالء عل  التفوق الدراسي   مرتفع 

 جمالئي يف األمور الدراسيةهناح تعاون جيد بيين وبني    مرتفع 

 أمتتع بعالقات طيبة مع جمالء الدراسة   مرتفع 

 أرى أن عالقيت مع جمالئي تسبب لي هدرا يف الوقت   مرتفع 

 
معظم جمالئي اللهمهم من عالقتهم بي سوى مصاحلهم 

 الشخصية
  متوسد 

 ب تصرفات بع  الزمالء يف تعثرث الدراسيتتسب   مرتفع 

 
لتشتت انتباهي أثناء احملاضرات بسبب تصرفات بع  

 الزمالء
  متوسد 

  مرتفع   البعد ككل

 *لشري إىل رقم العبارة يف استمارة االستبيان
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بني أفهراد العينهة وجمالئههم    ( إىل وجود توافق مرتفع املستوى 11تشري بيانات اجلدول )

يف الدراسة حيث حاجت معظم عبارات هؤا البعد عله  وسهد حسهابي مرتفهع  وقهد جهاء يف       

املرتبة األوىل التمتع بعالقات طيبة مع جمالء الدراسة  كما ارتفعت نسبة املعارضهني لعبهارة   

رفات "أرى أن عالقيت مهع جمالئهي تسهبب لهي ههدًرا يف الوقهت" وكهؤلك عبهارة "تتسهبب تصه          

بع  الزمالء يف تعثرث الدراسي"  كمها ات هح بهروج التنهاف  احلميهد الهؤث  فهز الطلبهة         

عل  التفوق  وكؤلك التعاون اجليد مع الزمالء يف األمور الدراسية  وههي مهن األمهور الهيت     

 الحظها الباحث بالفعل أثناء عملية التدرل  جملتمع الدراسة.  

 ت البعد السادس )التوافق مع األساتؤة(حتليل درجات أفراد العينة عل  عبارا (6

( وجود مسهتوى مرتفهع أل ها مهن التوافهق مهع األسهاتؤة؛        12لت ح من بيانات اجلدول )

حيث حاجت معظم عبارات هؤا البعد عل  وسد حسابي مرتفع  فقد اسهتبعد معظهم أفهراد    

مالء  أو العينة شعورهم بأن األساتؤة لسهخرون مهنهم  أو أنههم لتعمهدون إحهراجهم أمهام الهز       

شهههعورهم بال هههيق مهههن كثهههرة النصهههائح الهههيت لتلقونهههها مهههن األسهههاتؤة  مؤكهههدلن علههه  أن 

األساتؤة لعاملونهم باحرتام وتقدلر  ف هال عهن عهدم الهرتدد يف االستفسهار مهنهم عهن بعه          

النقههاني الدراسههية  إذ لههوفر األسههاتؤة وسههائل جيههدة للتواصههل معهههم  بينمهها جههاءت عبههارة "       

الدراسي" يف املرتبة األخرية لعبهارات ههؤا البعهد      تعثرث يف ساتؤةاأل بع  تصرفات تتسبب

 ".متساوث بشكل الطلبة لعاملون األساتؤة أن تسبقها عبارة " أرى

 ( 12جدول )

 حتليل درجات أفراد العينة عل  عبارات البعد السادس )التوافق مع األساتؤة( 

 العبارة م*
الوسد 

 احلسابي

االحنرا  

 املعيارث
 الرتتيب املستوى

 أشعر بال يق من كثرة النصائح اليت أتلقاها من األساتؤة   مرتفع 

 تتسبب تصرفات بع  األساتؤة يف تعثرث الدراسي   متوسد 

 
لتعمد بع  األساتؤة وضعي يف مواق  حمرجة أمام 

 جمالئي
  مرتفع 

 دون عليَّأشعر أن أساتؤتي لسخرون مين و ق   مرتفع 

 أرى أن األساتؤة لعاملون الطلبة بشكل متساوث   متوسد 

 ال أتردد يف االستفسار من أساتؤتي عن بع  النقاني الدراسية  مرتفع 

 لوفر أساتؤتي وسائل جيدة للتواصل معهم  مرتفع 

 مرتفع   وتقدلرلعاملين أساتؤتي باحرتام  47

  مرتفع  البعد ككل

 *لشري إىل رقم العبارة يف استمارة االستبيان
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 حتليل درجات أفراد العينة عل  األبعاد املختلفة للتوافق األكادميي (7

( ارتفاإ مستوى التوافق األكادميي لهدى طلبهة اإلعهالم    13لت ح من بيانات اجلدول )

  ومهن  42.واحنهرا  معيهارث    3.65جهاء مبتوسهد كلهي قهدره      مامعة امللك فيصل  حيث

حيث ترتيب األبعاد فقد جاء بعد التوافهق مهع األسهاتؤة يف الرتتيهب األول  تهاله بعهد التوافهق        

مههع املههنهج  الههؤث جههاء مبتوسههد  اثههل للبعههد األول لكنههه بههاحنرا  معيههارث أكههو  ويف      

وافهق املههارث رابًعها  فبعهد التوافهق مهع       الرتتيب الثالث جهاء بعهد ن هج األههدا   ثهم بعهد الت      

الهزمالء يف الرتتيههب اخلهام   ومجيعههها جههاءت مبسهتوى مرتفههع  يف حههني جهاء بعههد التوافههق     

االنفعههالي يف الرتتيههب السههادس واألخههري  كمهها أنههه الوحيههد الههؤث جههاء مبسههتوى متوسههد      

يف هههؤه املرحلههة ولههدعو ذلههك إىل ضههرورة جلههادة االهتمههام بالتوجيههه واإلرشههاد النفسههي للطلبههة 

فقد أوضحت إحدى الدراسات أن الطلبهة املتفهوقني يف السهنة الدراسهية     الفارقة من حياتهم  

األوىل والثانيههة لعههانون مههن الصههدمة النفسههية والشههعور بههاالغرتاخ النفسههي والقلههق واخلههو       

ة وال غوني النفسية نتيلة التغيري البيةي املفهاج   ها لهؤثر عله  مسهتوى تهوافقهم مهع احليها        

وردر اإلشارة هنا إىل وجود وحدة لإلرشاد والتوجيه تابعة لعمادة  57اجلامعية بشكل س  

 و موعهة  واملسهاعدة  النصهح  شؤون الطالخ مامعة امللك فيصهل  تتمثهل رسهالتها يف تقهدلم    

 األكادمييههههة بههههاألمور املرتبطههههة املتخصصههههة والعالجيههههة والوقائيههههة النمائيههههة الههههوامج مههههن

كمهها توجههد وحههدات فرعيههة ألً هها علهه    58الطلبههة  جلميههع والرتبولههة يةوالنفسهه واالجتماعيههة

مسههتوى الكليههات  إال أن األمههر قههد لتطلههب املبههادرة وتههدعيم سههبل التواصههل بههني الوحههدة          

والطالخ  فالطالب قد جيد حرًجا يف التواصل مع الوحدة لشكوى معينة  أو قهد ال لعهر    

قهد ال لهدرح أن لدلهه مشهكلة حتتهال إىل      أساًسا بوجود هؤه الوحدات وطبيعهة نشهاطها  أو   

 تعاون وإرشاد  ن لدله خوة أكثر.
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 ( 13جدول )

 حتليل درجات أفراد العينة عل  األبعاد املختلفة للتوافق األكادميي 

 البعد
الوسد 

 احلسابي

االحنرا  

 املعيارث
 الرتتيب املستوى

 مرتفع   التوافق مع املنهج

 مرتفع   ن ج األهدا 

 مرتفع   التوافق املهارث

 متوسد   التوافق االنفعالي

 مرتفع   التوافق مع الزمالء

 مرتفع  التوافق مع األساتؤة

  مرتفع  الدرجة الكلية للتوافق األكادميي

لعمهادات بتنظهيم جلهارات    كؤلك تقوم عمادة السنة التح ريلة بالتنسيق مع عهدد مهن ا  

اسهتقبلت جامعهة امللهك    ميدانية لطلبة الثانولة الؤلن هم عل  أعتاخ االلتحاق باجلامعة  فقد 

 التا مهن طالبهات املرحلهة الثانولهة احلاصه     ه وفهودً 1440 ي7ي26فيصل لهوم الثالثهاء املوافهق    

االطالإ عل  مها  اختبارات التحصيلي والقدرات العامة؛ وذلك للتعر  و عل  نتائج مرتفعة يف

  ولههأتي ذلههك ضههمن  السههنة التح ههريلة لطالبههها مههن حصههيلة علميههة وثقافيههة   عمههادة تقدمههه 

 59الونامج التعرلفي املوحد بني عدد من عمادات اجلامعة.

بالتنسههههيق مههههع عمههههادة القبههههول والتسههههليل لههههوم األربعههههاء    كمهههها اسههههتقبلت العمههههادة  

سهاء احلاصهلني عله  نتهائج مرتفعهة يف      ه وفًدا من طالخ التعليم الثانوث باألح 1440ي7ي27

ضمن جلارة قامت بها جلامعة امللك فيصل  وذلك للتعر  واالطالإ عله     اختبار التحصيلي

 60.أهم ما تقدمه عمادة السنة التح ريلة لطالبها
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 ثانًيا: نتائج اختبار فروض الدراسة

 ألكادمييا التوافق درجات متوسد بني إحصائي ا دالة فروق توجد الفرر األول: .1

 .اجلن  ملتغري وفًقا اإلعالم طلبة لدى

للتحقههق مههن صههحة الفههرر األول وبعههد التأكههد مههن التوجلههع االعتههدالي للبيانههات  م     

وههي قيمهة دالهة     T  =-2.37( أن 14وات هح مهن نتائلهه يف اجلهدول )     T-testإجراء اختبار 

الفهرر الصهفرث   فيهتم رفه     05. >ومبها أنهه    01.مسهتوى داللهة   و 127عند درجات حرلة 

وجههود فهروق دالههة إحصههائي ا بههني متوسههد درجههات التوافههق  وقبهول الفههرر البههدلل؛  هها لعههين  

األكادميي لدى طلبهة اإلعهالم وفًقها ملهتغري اجلهن   وبهالنظر إىل قهيم املتوسهطات لت هح أن          

للطالخ   3.56مقابل  3.74الفروق هنا كانت لصاحل الطالبات حيث بل  املتوسد لدلهن 

  قبول الفرر األول.وعليه م

  (14جدول )

 اجلن الفروق يف التوافق األكادميي وفًقا ملتغري  داللةل T-testنتائج اختبار 

 مستوى الداللة االحنرا  املعيارث الوسد احلسابي العدد اجلن 

  ذكر
  

  أنث 

مههن عههدم وجههود فههروق دالههة بههني   وطتلهه  ذلههك مههع مهها أظهرتههه دراسههة علهه  األيههرث    

شههؤى عبههد  &وكههؤلك دراسههة اياعيههل علههي  61الطهالخ والطالبههات يف التوافههق الدراسههي  

وميكههن تفسههري هههؤا االخههتال  بههأن ارتفههاإ مسههتوى التوافههق األكههادميي لههدى     62الههرجلن 

الطالبات مقارنة بالطالخ يف الدراسة احلاليهة قهد لرجهع سهببه إىل ارتفهاإ الدافعيهة لإل هاج        

دلهن كوسيلة لتحقيق الؤات وإثبهات عهدم اخهتالفهم عهن الطهالخ الهؤكور  بهل وتفهوقهن         ل

علههيهم. وقههد أثبتههت إحههدى الدراسههات أن دافعيههة اإل ههاج تسهههم يف التنبههؤ بههالتوافق الدراسههي  

بنسههبة تههأثري دال إحصههائي ا  وكلمهها كانههت دافعيههة اإل ههاج أعلهه  كههان التوافههق الدراسههي    

 63أعل .

ة احلالية ألً ا مهع نتهائج دراسهة عله  الشهكعة الهيت رغهم إثباتهها         كما تتل  الدراس

وجود فروق دالهة إحصهائي ا يف التوافهق اجلهامعي بهني الطهالخ والطالبهات إال أن ههؤه الفهروق          
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وميكهن تفسهري ذلهك بالتبهالن الواضهح يف مفهردات العينهة الهيت          64كانهت لصهاحل الهؤكور    

له  طلبهة لنتمهون إىل جهامعتني  تلفهتني يف      أجرلت عليها الدراسة السابقة  حيث أجرلهت ع 

نظام الدراسة )نظامييمفتون( كمها أنههم لنتمهون إىل  تمهع )فلسهطني( الهؤث طتله  عهن         

اجملتمع الؤث لنتمي إليه مفردات العينة يف الدراسة احلالية  واألمر ذاته لنطبق عله  دراسهة   

امعيههة تعهزى ملههتغري اجلههن   مسهعود حلههو الهيت أثبتههت وجهود فههروق يف التوافهق مههع احليهاة اجل     

 65ولصاحل الؤكور ألً ا.

 األكادميي التوافق درجات متوسد بني إحصائي ا دالة فروق توجد الفرر الثاني: .2

 .الدراسة أثناء اإلقامة مكان ملتغري وفًقا اإلعالم طالخ لدى

بعههد التأكهد مهن التوجلههع    T-testللتحقهق مهن صهحة الفههرر الثهاني م إجهراء اختبهار       

وهي قيمهة   T  =2.41( أن قيمة 15لي للبيانات  وتوضح النتائج الكائنة يف جدول )االعتدا

فيههتم رفهه  الفههرر   05. >ومبهها أنههه  017.مسههتوى داللههة و 127دالههة عنههد درجههات حرلههة  

وجههود فههروق دالههة إحصههائي ا بههني متوسههد    الصههفرث وقبههول الفههرر البههدلل؛  هها لههدل علهه     

عهالم وفًقها ملهتغري مكهان اإلقامهة أثنهاء الدراسهة         درجات التوافهق األكهادميي لهدى طلبهة اإل    

وبالنظر إىل املتوسطات لت ح أن الفروق هنا كانت لصاحل املقيمني مع أسهرهم؛ حيهث بله     

للمقههيمني بعيهدا عهن أسههرهم  وبهؤلك م قبهول الفههرر      3.44مقابهل   3.69املتوسهد لهدلهم   

 الثاني.

  (15جدول )

 اإلقامة أثناء الدراسةالتوافق األكادميي وفًقا ملتغري الفروق يف  داللةل T-testنتائج اختبار 

 العدد اإلقامة أثناء الدراسة
الوسد 

 احلسابي
 مستوى الداللة االحنرا  املعيارث

  مع األسرة
  

  بعيًدا عن األسرة

ء تعاظم الدور وميكن تفسري ذلك يف ضو 66ولتفق ذلك مع نتائج دراسة عل  األيرث.

الؤث للعبه الوالدان واألسرة يف تهيةة اجلو املالئم واحملفز عل  الدراسهة  ف هًلا عهن املتابعهة     

املستمرة والرقابهة الوالدلهة  وقهد أكهدت نتهائج إحهدى الدراسهات عله  أن عامهل االسهتقرار           
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م مههع والشههعور بههاألمن والطمأنينههة يف ظههل اجلههو األسههرث الههداف  ميثههل حصههًنا للطالههب املقههي   

  67أسرته بعك  الطالب املغرتخ عن أسرته خالل سنوات الدراسة.

إىل أن  Kenny & Donaldsonوقههد أشههارت نتههائج البحههث الههؤث أجههراه كههل مههن  

كمهها أوضههحت  68الطالبههات تههرتبد ارتباًطهها وثيًقهها بوالههدلهن أكثههر مههن الطههالخ الههؤكور   

اخهتال  بهني الهؤكور    أنه عل  الرغم من عدم وجهود   Berman & Sperlingنتائج دراسة 

واإلناث يف االرتباني بايبهاء؛ إال أن االرتبهاني باألمههات كهان أعله  لهدى الطالبهات منهه لهدى          

وترجح النتائج السابقة احتمال تأثر التوافهق األكهادميي لهدى الطالبهات      69الطالخ الؤكور.

 بيقامتهن بعيدا عن األسرة أثناء الدراسة أكثر من تأثر الطالخ الؤكور بؤلك.

 األكادميي التوافق درجات متوسد بني إحصائي ا دالة فروق توجد لفرر الثالث:ا .3

 التعليمي ليبولن. املستوى ملتغري وفًقا اإلعالم طلبة لدى

 :التاليان الفرعيان الفرضان الفرر هؤا عن ولتفرإ

 طلبهة  لهدى  األكهادميي  التوافهق  درجهات  متوسهد  بهني  إحصهائي ا  دالهة  فهروق  توجد أي3

 التعليمي ليخ. املستوى ملتغري فًقاو اإلعالم

  (16جدول )

 ستوى تعليم األخالفروق يف التوافق األكادميي وفًقا مل داللةل F-testنتائج اختبار 

 متوسد املربعات درجات احلرلة  موإ املربعات مصدر التبالن
مستوى 

 الداللة

  بني اجملموعات

  خالل اجملموعات   

 اجملموإ

بعهد التحقهق    One-Way ANOVAللتحقق من صحة ههؤا الفهرر م إجهراء اختبهار     

عنههد  F  =2.29( أن قيمههة 16وتوضههح النتههائج يف جههدول )ي للبيانههات  تههدالعمههن التوجلههع اال

فيننا نقبهل الفهرر الصهفرث؛ مبعنه  عهدم وجهود فهروق         05. <ومبا أنه  105.مستوى داللة 

تعلهيم   ملسهتوى  وفًقا اإلعالم طلبة لدى األكادميي التوافق درجات متوسد ة إحصائي ا بنيدال

 األخ  وبؤلك م رف  الفرر الفرعي األول من الفرر الثالث.
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 طلبهة  لهدى  األكهادميي  التوافهق  درجهات  متوسهد  بهني  إحصائي ا دالة فروق توجد خي3

 ليم. التعليمي املستوى ملتغري وفًقا اإلعالم

ختبار صحة ههؤا الفهرر ونظهرا ألن البيانهات هنها ال تتهوجإ توجلًعهأ اعتهدالي ا فقهد م          ال

( أن قيمهة  17وات ح من النتائج الهواردة يف جهدول )   Kruskal Wallisاالعتماد عل  اختبار 

فيننها نقبهل الفهرر     05. <وألنهها   778.ومسهتوى داللهة    2عند درجات حرلهة   502.=  2كا

 األكهادميي  التوافهق  درجهات  متوسهد  د فهروق دالهة إحصهائي ا بهني    الصفرث؛ مبعن  عدم وجهو 

ملسههتوى تعلههيم األم  وبههؤلك م رفهه  الفههرر الفرعههي الثههاني مههن    وفًقهها اإلعههالم طلبههة لههدى

 الفرر الثالث  ومن ثم رف  الفرر الثالث بشكل كلي. 

  (17جدول )

 ستوى تعليم األموفًقا مل الفروق يف التوافق األكادميي داللةل Kruskal Wallisنتائج اختبار 

 العدد املستوى التعليمي ليم
 

 متوسد الرتب
 مستوى الداللةدرجات احلرلة 2كا

 ثانولة أو أقل

   
 بكالورلوس

 دراسات عليا

 اجملموإ

 التوافهههق درجهههات متوسهههد بهههني إحصهههائي ا دالهههة فهههروق وعليهههه فقهههد ثبهههت عهههدم وجهههود 

ليبهولن  وذلهك عله  الهرغم مهن       التعليمهي  املستوى ملتغري وفًقا اإلعالم طلبة لدى األكادميي

أن ارتفاإ مستوى تعليم األبولن قد  فز الطالب عله  أال لقهل مسهتواه التعليمهي أو الهوظيفي      

ا عما حققه أبواه؛ ليشعر بؤاته أوًلا  وليحافظ عل  املسهتوى املعيشهي الهؤث نشهأ فيهه  كمه      

لتوقع أن األبولن الهؤلن نهالوا حظها أعله  مهن التعلهيم سهيكونون أكثهر حرًصها عله  متابعهة            

التقهههدم الدراسهههي ألبنهههائهم واالهتمهههام بهههه  إال أن ذلهههك ال مينهههع مهههن جلهههادة حهههرص األبهههولن   

منخف ي املستوى التعليمي عل  متابعة أبنائهم وحتفيزهم باستمرار لتحقيق مستوى تعليمهي  

وجهود عالقهة إجيابيهة بهني متابعهة الوالهدلن        Dotterer & Loweدراسة: أعل   وقد أثبتت 

 Insoo Oh & Jiyeonكما أكهدت دراسهة:    70)الرقابة األبولة( والتزام الطالخ بالتعلم 
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 بأدائهم األكادميي

 

Song     أن إهمههال الوالههدلن ألبنههائهم وإسههاءة معههاملتهم هلمهها تههأثري سههليب مباشههر يف تههوافقهم

 71من تأثري إساءة املعاملة.الدراسي  وقد كان تأثري اإلهمال أكو 

إدراكههات املههراهقني  وجميلتيههها أن Jean E. Rhodesدراسههة  نتههائج وقههد أوضههحت

 مهههم إال أنههها وسههيد -الوحيههد احملههدد تكههن هههي  ت وإن-الوالدلههة  للعالقههات اإلجيابيههة

 Pallockكمها أكهدت دراسهة     72للمهراهقني   األكادميية والسلوكيات النتائج يف للتغيري

& Lamborn ن  ارسات القبول واالستحسان من قبهل الوالهدلن رهاه أبنهائهم املهراهقني      أ

 73كانت األكثر ارتباًطا بالتوافق األكادميي لدلهم مقارنة باملمارسات األخرى

اعتمههاًدا علهه  نتائلههها أن الرتابههد األسههرث    Vivian Tsengبينمهها اقرتحههت دراسههة  

سهواء  فمهن جههة  هد أن اراههات      ميكن أن لسهل أو لعيق التوافق األكهادميي عله  حهد    

الطالخ حنو التزاماتهم األسرلة تدفعهم بقهوة حنهو حتقيهق النلهان يف احليهاة اجلامعيهة  مهن        

أجل احلصول عله  مواقهع وظيفيهة أف هل  متكهنهم مهن تقهدلم الهدعم مسهتقبال ألسهرهم            

 كوسيلة لتعول ههم عمها حتملهوه مهن نفقهات وت هحيات يف سهبيل تنشهةتهم وتعلهيمهم  ومهن          

سهاعة   15جهة أخرى  د أن الطالخ الؤث لدلهم ترابد أسرث أعل  لق ون ما ال لقل عن 

أسبوعيا يف ق اء التزاماتهم األسرلة  وههؤا بهالطبع لنهتق  مهن أوقهات دراسهتهم؛  ها قهد         

 74 لؤثر سلًبا يف حتصيلهم األكادميي.

يت توصهلت إىل  اله وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسهة رضهوان حممهد النهور؛ و    

عدم وجود فروق بني أفراد العينهة يف التوافهق الدراسهي تبعها ملسهتوى تعلهيم األخ  أو مسهتوى        

 75.تعليم األم

 األكادميي التوافق درجات متوسد بني إحصائي ا دالة فروق الفرر الرابع: توجد .4

 .األكادميي املرشد مع التواصل ملتغري وفًقا اإلعالم طلبة لدى

  (18جدول )

 لتواصل مع املرشد األكادمييالفروق يف التوافق األكادميي وفًقا ل داللةل T-testج اختبار نتائ

 الوسد احلسابي العدد التواصل مع املرشد األكادميي
االحنرا  

 املعيارث
مستوى الداللة 

  لتواصل
  

  ال لتواصل
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نظهًرأ لتهوافر شهرني التوجلهع      T-testاء اختبهار  للتحقق من صحة الفرر الرابع م إجر

وهي قيمهة دالهة عنهد     T  =3.25( أن قيمة 18االعتدالي للبيانات  وتظهر النتائج يف جدول )

فيههتم رفهه  الفههرر الصههفرث   05. >ومبهها أنههها  001.مسههتوى داللههة و 127درجههات حرلههة 

متوسهد درجهات التوافهق    وجود فروق دالة إحصائي ا بني وقبول الفرر البدلل؛  ا لدل عل  

األكههادميي لههدى طلبههة اإلعههالم وفًقهها ملههتغري التواصههل مههع املرشههد األكههادميي  وبههالنظر إىل 

املتوسههطات لت ههح أن الفههروق هنهها كانههت لصههاحل مههن لتواصههل؛ حيههث بلهه  املتوسههد لههدلهم    

 لغري املتواصلني  وبؤلك م قبول الفرر الرابع. 3.44مقابل  3.72

ة مهع مرشهدهم األكهادميي لسههم يف ارتفهاإ مسهتوى التوافهق        وعليه فين تواصهل الطلبه  

األكادميي لدلهم  وميكن تفسري ذلهك بهأن تواصهل الطلبهة مهع املرشهد األكهادميي لسههم         

بدرجة كبرية يف احلد من ال غوني النفسية املدركة هلهم  وبالتهالي لهزداد مسهتوى التوافهق      

أنههه كلمهها اخنفهه  مسههتوى    األكههادميي لههدلهم  إذ توصههلت دراسههة أجلههد الزهرانههي إىل     

 76ال غوني النفسية املدركة كلما جاد مستوى التوافق األكادميي لدى طلبة اجلامعة.

 التوافهههق درجهههات متوسهههد بههني  إحصهههائي ا دالهههة فههروق  الفههرر اخلهههام : توجهههد  .5

 الالصههفية األنشههطة يف املشههاركة ملههتغري وفًقهها اإلعههالم طلبههة لههدى األكههادميي

 .باجلامعة

بعهد التحقهق مهن التوجلهع      T-testر اخلام  م إجهراء اختبهار   للتحقق من صحة الفر

وهي قيمهة دالهة عنهد     T  =2.19( أن قيمة 19االعتدالي للبيانات  وتظهر النتائج يف جدول )

فيتم رف  الفهرر الصهفرث وقبهول     05. >ومبا أنه  03.مستوى داللة و 127درجات حرلة 

ئي ا بههني متوسههد درجههات التوافههق   وجههود فههروق دالههة إحصهها  الفههرر البههدلل؛  هها لههدل علهه    

األكادميي لهدى طلبهة اإلعهالم وفًقها ملهتغري املشهاركة يف األنشهطة الالصهفية  وبهالنظر إىل          

املتوسههطات لت ههح أن الفههروق هنهها كانههت لصههاحل مههن لشههارح؛ حيههث بلهه  املتوسههد لههدلهم     

 لغري املشاركني  وبؤلك م قبول الفرر اخلام . 3.50مقابل  3.70
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  (19جدول )

 لمشاركة يف األنشطة الالصفيةالفروق يف التوافق األكادميي وفًقا ل داللةل T-testنتائج اختبار 

 العدد املشاركة يف األنشطة الالصفية
الوسد 

 احلسابي

االحنرا  

 املعيارث
مستوى الداللة 

  لشارح
  

  ال لشارح

جود عالقة بني األنشطة البدنية والتحصيل وقد أشارت إحدى الدراسات إىل و

األكادميي للمراهقني  وذلك عن طرلق تنظيمه لبع  األمور ذات الصلة مثل: مدة النوم  

  77مؤشر كتلة اجلسم  النظام الغؤائي.

 التوافق درجات متوسد بني إحصائي ا دالة فروق الفرر السادس: توجد .6

 الفصليالسنة) الدراسي املستوى ملتغري وفًقا اإلعالم طلبة لدى األكادميي

 (.الدراسي

الختبار صحة الفرر السادس؛ ونظرا لعدم توافر شرني التوجلع االعتدالي للبيانات 

( أن 20وتوضح النتائج كما يف جدول ) Kruskal Wallisفقد م االعتماد عل  اختبار 

فيننا  05. >ومبا أنها  013.ومستوى داللة  3عند درجات حرلة  10.70=  2قيمة كا

 متوسد نرف  الفرر الصفرث؛ ونقبل الفرد البدلل القائل بوجود فروق دالة إحصائي ا بني

الدراسي  وبؤلك م  املستوى ملتغري وفًقا اإلعالم طلبة لدى األكادميي التوافق درجات

 قبول الفرر السادس.

  (20جدول )

 لمستوى الدراسيدميي وفًقا لالفروق يف التوافق األكا داللةل Kruskal Wallisنتائج اختبار 

 العدد املستوى الدراسي

 

متوسد 

 الرتب

 2كا
درجات 

احلرلة
 مستوى الداللة

  السنة األوىل

  

 السنة الثانية

 السنة الثالثة

 السنة الرابعة

 اجملموإ
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-Mannا يف املقارنات الزوجية م إجراء اختبار وملعرفة اراه الفروق وداللته

Whitney U ( عن عدم داللة الفروق يف 21وأسفرت النتائج كما هو موضح يف اجلدول )

بني كل من  05. >دالة إحصائي ا عند مستوى  Uمعظم اجملموعات  بينما كانت قيمة 

السنة  بةلثانية وطلالسنة ا بةالسنة الثالثة  وكؤلك بني طل بةالسنة الثانية وطل بةطل

السنة الثانية يف احلالتني؛ حيث جاء متوسد الرتب  بةالرابعة  وكانت الفروق لصاحل طل

 .السنة الرابعة بةالسنة الثالثة وكؤلك طل بةلدلهم أكو من متوسد الرتب لدى طل

  (21جدول )

عات بني  موالفروق يف التوافق األكادميي  داللةل Mann-Whitney Uنتائج اختبار 

 املستوى الدراسي

 العدد اجملموعات م
متوسد 

 الرتب
  موإ الرتب

مستوى 

 الداللة

 
   السنة األوىل

  
  السنة الثانية


 السنة األوىل

  
 السنة الثالثة


 السنة األوىل

  
 السنة الرابعة


 السنة الثانية

  
 السنة الثالثة


  السنة الثانية

  
 السنة الرابعة


 السنة الثالثة

  
 السنة الرابعة

وكؤلك  79 األيرثودراسة علي  78وتتل  هؤه النتائج مع دراسة حممد بين خالد 

والهيت توصهلت كلهها إىل عهدم وجهود فهروق يف        80صولنه بن درول   &دراسة رمال عمارة 

 &الرفههوإ  التوافههق األكههادميي وفًقهها للمسههتوى الدراسههي  ورغههم االتفههاق مههع دراسههة حممههد 

أجلد القرارعة يف اختال  مستوى التوافق باختال  املستوى الدراسي إال أن الفهروق هنهاح   
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كانت لصاحل كل من: طالبات السنة الثالثة وطالبات السنة الثانية مقارنهة بطالبهات السهنة    

كمها   81األوىل  يف حني ت تظههر فهروق بهني طالبهات السهنة الثانيهة وطالبهات السهنة الثالثهة          

تلهه  ألً هها مههن حيههث ارههاه الفههروق مههع دراسههة مسههعود حلههو الههيت أثبتههت أن للمسههتوى         ت

الدراسههي تههأثرًيا يف التوافههق األكههادميي  فكلمهها تقههدم الطالههب يف الدراسههة كلمهها جادت      

قدرته عل  التوافهق مهع احليهاة اجلامعيهة  نظهًرا ألن الطالهب كلمها تقهدم يف  تمهع احليهاة           

وخهوات جدلهدة تزلهد مهن إمكاناتهه عله  إشهباإ حاجاتهه         اجلامعية كلما اكتسب مهارات 

وحل مشكالته بطرق أكثر  اًحا  وبالتالي لكون أكثر قدرة عل  التوافهق مهع اجملتمهع    

   82اجلامعي.

ولؤكد تبالن النتائج يف هؤا الصدد ضهرورة احلهرص عله  توافهق الطهالخ أكادمييها       

ة  حيهث أن مهرور الوقهت عله      مع تصصهم الدراسهي مهع البهدالات األوىل لسهنوات اجلامعه     

الطلبة يف اجلامعة قد ال لكون كافيا لزلادة توافقهم األكادميي   ا قد لؤخر حصوهلم 

 عل  الشهادة اجلامعية مقارنة بزمالئهم ذوث املستوى املرتفع من التوافق األكادميي.

 التوافهههق درجهههات متوسهههد بهههني إحصهههائي ا دالهههة فهههروق الفهههرر السهههابع: توجهههد  .7

"  خ الهوات  "  موعهات  االشهرتاح يف  ملهتغري  وفًقها  اإلعالم طلبة لدى األكادميي

 بالدراسة املرتبطة

نظرا لعدم توافر شرني التوجلهع االعتهدالي للبيانهات هنها فقهد م االعتمهاد عله  اختبهار         

Mann-Whitney U       ( 22للتحقق من صهحة الفهرر السهابع  وتظههر النتهائج يف جهدول )

فهين ذلهك لهدل     05. >ومبها أنهها    000.دالة عنهد مسهتوى    وهي قيمة U  =178.00أن قيمة 

وجود فروق دالة إحصائي ا بني متوسد درجهات التوافهق األكهادميي لهدى طلبهة اإلعهالم       عل  

بالدراسهة  وبهالنظر إىل متوسهد     املرتبطهة "  خ الهوات  " وفًقا ملهتغري االشهرتاح يف  موعهات   

يف اجملموعهات؛ حيهث بله  متوسهد     الرتب لت ح أن الفروق هنها كانهت لصهاحل مهن لشهرتح      

 لغري املشرتكني  وعليه م قبول الفرر السابع. 23.30مقابل  68.50الرتب لدلهم 
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 ( 22جدول )

 الختبار الفروق يف  Mann-Whitney Uنتائج اختبار 

 التوافق األكادميي وفًقا ملتغري االشرتاح يف  موعات "الوات   خ" املرتبطة بالدراسة

موعات الوات   خ املرتبطة االشرتاح يف  

 بالدراسة
 مستوى الداللة متوسد الرتب العدد

   نعم
  

   ال

ولوضح ذلك أهمية الدور اإلجيابي الؤث ميكن أن تسهم به وسائل التواصل 

  إذ االجتماعي يف جلادة التوافق األكادميي لدى طلبة اجلامعة عامة  وطلبة اإلعالم خاصة

كشفت دراسة لرتبطون أكثر من غريهم بهؤه الوسائل اليت تعد جزءا من دراستهم  وقد 

Gray  وجمالئه عن وجود ارتباني موجب بني استخدامFacebook  يف التعاون مع جمالء

 83الدراسة والتكي  االجتماعي مع احلياة اجلامعية.

 األكادميي التوافق نيب إحصائي ا دالة موجبة ارتباني عالقة الفرر الثامن: توجد .8

 .األكادميي وأدائهم اإلعالم طلبة لدى

 ( 23جدول )

 اإلعالم بةبني التوافق األكادميي واملعدل األكادميي لطل رتبانياختبار سبريمان لقياس اال جنتائ

 أبعاد التوافق األكادميي
 املعدل األكادميي

 مستوى الداللة معامل االرتباني

   التوافق مع املنهج

   ن ج األهدا 

   التوافق املهارث

   التوافق االنفعالي

   التوافق مع الزمالء

   التوافق مع األساتؤة

   الدرجة الكلية للتوافق األكادميي
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أدائههم  التوافق األكادميي لدى عينهة الدراسهة و   مستوى الختبار مدى وجود عالقة بني

( أنههه ت 23  وتظهههر النتههائج يف اجلههدول ) األكههادميي م حسههاخ معامههل ارتبههاني سههبريمان  

لثبت وجهود عالقهة ارتباطيهة دالهة إحصهائي أ بهني مسهتوى التوافهق األكهادميي أو أث بعهد مهن            

وبني األداء األكادميي  حيث جاءت قيم معامل االرتباني مجيعهها غهري دالهة إال     أبعاده الستة

 ا لعن  قبول الفرر الصفرث الؤث لنفي وجود عالقة ارتباطية  05. <ى داللة عند مستو

 بني املتغريلن  وعليه فقد م رف  الفرر الثامن واألخري من فرور الدراسة.

أوضهحت  الهيت   (Niusha Kaljahi, 2016)وتتل  هؤه النتائج جزئي ا مع دراسة 

  الثقهة بهالنف ( كهان هلمها تهأثري إجيهابي       أن بعدلن من أبعاد التوافق األكهادميي )الدافعيهة  

للطههالخ  يف حههني ت لثبههت وجههود عالقههة بههني أث مههن البعههدلن       قههوث يف األداء األكههادميي 

ايخرلن للتوافق األكادميي: البيةة األكادميية؛ األههدا  التعليميهة املؤسسهية  وبهني األداء     

   84األكادميي للطالخ.

مها توصهلت إليهه دراسهة حممهد الرفهوإ  وأجلهد        تتفق نتائج الدراسهة احلاليهة مهع    بينما 

القرارعهههة مهههن عهههدم وجهههود عالقهههة بهههني التكيههه  للحيهههاة اجلامعيهههة والتحصهههيل الدراسهههي     

  85للطالبات.

وذلك عل  الرغم  ها أظهرتهه عهدة تهوث مهن أن صهعوبات التوافهق متثهل املشهكالت          

توى الدافعيههة وقههد لرجههع ذلههك إىل ارتفههاإ مسهه   86األكثههر شههيوًعا بههني طههالخ السههنة األوىل   

واحلماس واجلهد واملثابرة لدث أفهراد العينهة عله  الدراسهة والهتعلم  وكلهها عوامهل جهدلرة         

بالتههأثري اإلجيههابي يف املعههدل األكههادميي  حتهه  ولههو اخنفهه  مسههتوى التوافههق األكههادميي     

 لدلهم. 
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 توصيات الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( النموذل املقرتن من الدراسة2الشكل )

توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج فينها تقرتن منوذًجا )شكل  اعتماًدا عل  ما

التوافق األكادميي لطلبة اإلعالم مامعة امللك فيصل وبع   بني ( لوضح العالقة2

املتغريات املستقلة من جهة  باإلضافة إىل تأثريه يف األداء األكادميي للطالخ من جهة 

 أخرى.

 كما توصي الدراسة ألً ا مبا للي:

 
 أوًلا: على مستوى املمارسة والتطبيق

ضرورة اطالإ الطلبة يف ختام املرحلة الثانولة عل  احلياة اجلامعية وذلك من خالل  .1

 إقامة جلارات ميدانية لللامعات.

االهتمام بتهيةة البيةة التعليمة احملفزة عل  االندمال واملشاركة يف احلياة  .2

 اجلامعية.

استخدام 
"الياتس 

 ب"آ

المرشد مع تياصل ال

 األكادنمي

المستيى 

 الدراسي

 

 

 الجنس

 اإلقامة مكان

األنشطة 

 الالصفية
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ل بدء الدراسة اجلامعية للطالخ اجلدد  تعقد النظر يف اقرتان تصي  شهرا قب .3

فيه لقاءات تعرلفية بهد  توضيح لوائح وأنظمة اجلامعة وطبيعة الدراسة 

بالكليات املختلفة  أو عل  األقل تسليل فيدلوهات يف هؤا الصدد تكون متاحة 

 عل  املوقع اإللكرتوني لللامعة.

تم تدرلسه بالسنة التح ريلة تعميم تدرل  مقرر مهارات احلياة اجلامعية الؤث ل .4

 للكليات العملية مامعة امللك فيصل عل  طالخ الكليات األخرى.

تنظيم دورات تدرلبية للطالخ لتدعيم مهاراتهم الدراسية  خاصة فيما لتعلق به:  .5

فهم األسةلة االمتحانية؛ تسليل املالحظات وتلخي  النقاني أثناء احملاضرة؛ 

 الدراسية من القراءة األوىل.تؤكر املعلومات  فهم املادة 

تفعيل اإلرشاد األكادميي وجلادة االهتمام به ملا له من دور فعال يف مساعدة  .6

 الطالخ عل  التوافق األكادميي.

توفري مزلد من الفرص لطالخ اجلامعة يف  ارسة األنشطة البدنية واألنشطة  .7

 ادميي.الالصفية بشكل عام ملا هلا من تأثري إجيابي يف توافقهم األك

 
 ثانًيا: على مستوى البحث العلمي

اختبار النموذل املقرتن من الدراسة احلالية عل  طالخ اإلعالم يف اجلامعات  .1

 األخرى.

إجراء مزلد من الدراسات املشابهة عن التوافق األكادميي لدى طلبة التخصصات  .2

 اجلامعية األخرى.

احلالية  واليت قد تؤثر  دراسة بع  املتغريات األخرى اليت ت تتوها الدراسة .3

 سلبا أو إجيابا يف التوافق األكادميي لدى طلبة اإلعالم.
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 اململكة العربية السعودية _ جدة–جامعة امللك عبدالعزيز 

 اجلزائر-أستاذ حماضر أ، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
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 ملخـــص
 

تعتربربإ ادارة امامربربات اأربربدا أظربربم الوئربربائ  الرئيسربربية املااعربربة  دارات العالقربربات العامربربة    

كربربربمل املاسسربربربات علربربربن اعربربربتالا أ واعهربربربا، ملالربربربا مربربربن بياهربربربا املاسسربربربة اجلامعيربربربة، مل  ظربربرب    

دملر الايابة البديلة جلهاا العالقات العامة   ادارة امامربات  الدراسة ساحاملل البحث عن 

الا ملاجهت خمتل  جامعات الشرق اجلزائربري، املدربدر عربددظا برباواش ملعشربرين جامعربة،       

 ملسابحث   ظ ا الدملر، قبمل امامة ملأوااءظا ملأتن بعدظا. 
ي يتربي  لاربا   اعتمدت الدراسة علن املاهج الوصفي التحليلي باعتبار  املاهج ام سرب،، الرب   

حتويمل املعطيات اىل الصيغة الكميربة الدابلربة للديرباك، كمربا اسربتادمت الدراسربة جلمرب         

البيا ات: استمارة االستبيان الا ملاعربت علربن عيرب  املاتسرببش لايابربة مديريربة العالقربات        

اخلارجية، ملاملدابلة كأداة وا ية ملالا أجريت م  تسعة عشر مديرا من جامعات الشربرق  

 صمل اواان ملعشرملن مدير جامعة.اجلزائري من أ

ملمربربن أظربربم الاتربربائج الربربا   التوصربربمل اليهربربا ظربربو عربربدم  اعليربربة دملر ادارة العالقربربات العامربربة       

ادارة امامربربربات الربربربا ملاجهربربربت املاسسربربربة اجلامعيربربربة  أيربربربث ض تكربربربن ظربربرب   الوئيفربربربة ضربربربمن          

 اممللويات ملالصالأيات.

 ، اجلامعة، اجلامعة اجلزائرية.ادارة امامة امامة، ،الكلمات املفتاأية: العالقات العامة
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 ة:سقدما

ال توجد مؤسسة حمصنة ضد األزمات والظروف الصعبة، اليت متر بها يف وقت من 

األوقات سواٌء على املستوى الداخلي؛ أي حتدث األزمة داخل املؤسسة كحدوث صراع بني 

العمال واإلفالس، أو على املستوى اخلارجي، أين ميتد أثر األزمة وميس الزبائن 

ث يستدعي حل األزمات تضافر جهود اجلميع من أجل واملؤسسات األخرى واملساهمني، حي

إدارة هذه األزمات بالشكل اجليد واملطلوب، وإن كانت معاجلة وإدارة األزمات مسؤولية 

اإلدارة العليا بالدرجة العليا، لكن العالقات العامة هلا الدور الرئيس يف عمليات التخطيط 

أن العالقات العامة يف األساس نشأت  والتنظيم والتنفيذ واملتابعة هلذه األزمات، ذلك

وتطورت خالل األزمات اليت متر بها املؤسسات، حيث تعمل هذه األخرية على استغالل 

كل القدرات املتاحة لوظائف العالقات العامة يف هذا اجملال، فوظائف العالقات العامة 

ضمن ما يسمى تتضمن طرقا للحيلولة دون حدوث أزمات، والتغلب عليها يف حال حدوثها، 

إدارة األزمات، على ضوء ذلك تستطيع املؤسسة القيام بردة فعل إجيابية، ردة الفعل هذه 

 اإلجيابية ال ميكن أن تكون ناجحة، إال إذا كانت معدة مسبقا وتطبيقها مدروسا.

إن العالقات العامة وظيفة تتصل اتصاال مباشرا بالظروف واألوضاع غري العادية، 

راء ظهورها كمهنة متخصصة، هي تلك الظروف االقتصادية حيث كان السبب و

واالجتماعية اليت أفرزت مناخا ضاغطا إضافة إىل األزمات االقتصادية العاملية، فاملشاكل 

واألزمات وعدم االستقرار، وغريها من األسباب املباشرة لتطور وازدهار العالقات العامة 

 دمها كعلم ومهنة، حيث أصبحت هي األداة اليت تستخ

درج -املؤسسات من أجل التعامل مع ما يطرأ على املؤسسة من أوضاع، ال تن*

ضمن معامل االستقرار. ومن هنا اختذت العالقات العامة مكانها يف املؤسسة، أو بتعبري 

أدق فرضت نفسها على اهليكل اإلداري، وأصبحت تضطلع بعدد من املهام اليت اتضح 

  املؤسسة على اإلطالق.  فيما بعد أنها من أهم املهام يف

ونظرا خلصوصية تركيبة املؤسسة اجلامعية، فهي تعترب واحدة من املؤسسات  

املعرضة لألزمات، لذلك من الضروري على اإلدارة العليا باجلامعة اجلزائرية، أن تعطي 

إدارة العالقات العامة، مساحة من احلرية يف ممارسة أنشطتها املتعددة، ومساحة أكرب يف 

لصالحيات، حتى تستطيع أن يكون هلا دورا فعاال يف إدارة خمتلف األزمات اليت تهدد ا

 استقرار اجلامعة.
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 الدراسة مشكلة /1
املالحظ يف اهليكل التنظيمي لكل اجلامعات اجلزائرية وجود نيابة مديرية ضمن 

معة للعالقات أربع نيابات مهمة يف البناء اهليكلي ملديرية اجلامعة، هي نيابة مديرية اجلا

اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية، هذه التسمية جاءت مبوجب 

الصادرة  62، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد 2004أوت  24القرار الوزاري املؤرخ يف 

 . 2004سبتمرب  26بتاريخ 

عي املشرع إن ختصيص نيابة خاصة باالتصال والعالقات اخلارجية يعكس مدى و

اجلزائري بضرورة وجود نيابة مستقلة خاصة بالشأن االتصالي يف اجلامعة اجلزائرية، هذا 

األخري الذي غدا يف كثري من جامعات العامل احملرك األساسي لنشاطاتها البيداغوجية 

والعلمية، واجلامعة اجلزائرية كنسق مفتوح حباجة إىل هذا البناء )نيابة العالقات 

خاصة مع اتساع وتزايد مدخالتها عاما بعد آخر، ومع تزايد املطالب  اخلارجية(،

والتوجهات حنو االنفتاح على حميطها االجتماعي واالقتصادي، وكذلك بعد تزايد التعاون 

األفقي بني خمتلف اجلامعات الوطنية، والتعاون الدولي مع اجلامعات العاملية، كل ذلك يف 

ية، وتفعيل أدوارها يف تنمية املوارد البشرية والبحث العلمي سبيل االرتقاء باجلامعة اجلزائر

 وخدمة اجملتمع. 

ومبقتضى القرار الوزاري املشار إليه أعاله، الذي يهدف إىل حتديد التنظيم اإلداري 

لنيابة مديرية اجلامعة للعالقات اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات 

 :(1)فيما يأتي العلمية، فإنه حيدد أدوارها

ترقية عالقات اجلامعة مع حميطها االجتماعي واالقتصادي، واملبادرة بربامج  

 الشراكة.
املبادرة بكل نشاط من أجل ترقية التبادل ما بني اجلامعات، والتعاون يف جمالي  

 التعليم والبحث.
 القيام بأعمال التنشيط واالتصال. 
 تنظيم التظاهرات العلمية وترقيتها. 
تابعة برامج حتسني املستوى، وجتديد املعلومات لألساتذة، والسهر على ضمان م 

 انسجامه. 
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إن القارئ املتمعن هلذه األدوار جيد أنها تقرتب إىل حد كبري من وظائف إدارة 

العالقات العامة يف اجلامعة، حيث إن هذه النيابة مسؤولة عن إدارة العالقات اخلارجية 

والتنشيط والتظاهرات العلمية، وقد يكون هلا دورا كذلك والتعاون واالتصال والتبادل 

 حتى يف إدارة األزمات. 

ولتغطية إشكالية الدراسة، ارتأت الباحثة جتسيد الدراسة امليدانية يف جامعات 

جامعة حسب تقسيم وزارة التعليم  (22) الشرق اجلزائري، واملقدر عددها باثنتني وعشرين

الدراسة حتديدا مع ممارسي العالقات العامة على  العالي والبحث العلمي، وستكون

 مستوى نيابة العالقات اخلارجية.   

 بناًء على ما سبق تتمحور إشكالية املوضوع حول التساؤل الرئيسي اآلتي:

ما هو دور النيابة املكلفة بصالحيات العالقات العامة يف إدارة األزمات اليت تواجه  

 جامعات الشرق اجلزائري؟

 السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية اآلتية: هذا ع عنتفر   

 ما طبيعة األزمات اليت واجهت جامعات الشرق اجلزائري؟ -

هل تعتمد النيابة القائمة بصالحيات العالقات العامة على اخلطط لتفادي وقوع  -

 جامعات الشرق اجلزائري يف األزمات؟

العامة يف إدارة األزمات اليت هل تساهم النيابة القائمة بصالحيات العالقات  -

 تواجه جامعات الشرق اجلزائري؟

ما هي األدوار اليت تؤديها النيابة القائمة بصالحيات العالقات العامة أثناء  -

 األزمات؟

ما هي الوسائل اليت تعتمد عليها النيابة القائمة بصالحيات العالقات العامة  -

 إلدارة األزمات؟

نيابة القائمة بصالحيات العالقات العامة يف التخفيف من ما مدى فعالية إشراك ال -

 حدة األزمات؟

 ما هي األدوار اليت تؤديها النيابة القائمة بصالحيات العالقات العامة بعد األزمة؟  -

 / أهداف الدراســـــة:2
 حتاول هذه الدراسة حتقيق األهداف اآلتية: 

 ملؤسسة اجلامعية اجلزائرية.حتديد دور العالقات العامة يف إدارة أزمات ا -
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 معرفة طبيعة األزمات اليت تواجه جامعات الشرق اجلزائري.  -

 الوقوف على طبيعة اخلطط اليت تضعها اجلامعات ملواجهة األزمات. -

معرفة مدى مساهمة جهاز العالقات العامة يف إدارة األزمات اليت واجهت جامعات  -

 الشرق اجلزائري.

  يقوم بها جهاز العالقات العامة أثناء وبعد وقوع األزمات.حتديد األدوار اليت -

حصر الوسائل اليت يعتمد عليها جهاز العالقات العامة إلدارة األزمات اليت تواجه  -

 .اجلزائرية اجلامعة

معرفة مدى فعالية إشراك جهاز العالقات العامة يف التخفيف من آثار األزمات  -

 اليت تواجه اجلامعة.

 
 هيـم األساسية للدراسـة:/ املفا3

وكذا األزمة تتضمن الدراسة املفاهيم احملورية اآلتية: العالقات العامة، اجلامعة، 

 األزمة.إدارة مفهوم 

 
 / مفهوم العالقات العامة: 3-1

 إصطالحا: -أ
مصطلح العالقات العامة واحد من املصطلحات اليت نالت اهتمام العديد من الباحثني 

وهو من املفاهيم اليت مل تلق اتفاقا بني خمتلف املراجع العلمية؛ إذ  يف شتى التخصصات،

 اختلفت زاوية تركيز عند كل تعريف مقدم.  

تعرف هذه املوسوعة العالقات العامة على أنها"  موسوعة علوم اإلعالم واالتصال: -

زاتها جمموع النشاطات االتصالية اخلاصة مبنظمة ما، تهدف إىل التعريف بنشاطاتها ومنج

لتحسني صورتها الذهنية جتاه خمتلف اجلماهري، املتمثلة يف مجهورها الداخلي كأول 

مجهور للمؤسسة، باعتباره مجهور املؤسسة األول، والعامل األساسي الذي يعكس صورة 

املؤسسة، واجلمهور اخلارجي املتمثل يف ممثلي اإلدارات واهليئات وممثلي النقابات العمالية 

. يركز هذا التعريف (2)تعلقة باملؤسسة واملستهلكني احلاليني  واحملتملني" واجلماعات امل

على النشاطات االتصالية اليت تستخدمها املنظمات لتحسني صورتها مع مجهورها الداخلي 

 واخلارجي. 
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يعرفها بأنها " نقل اجتاهات الرأي العام إلدارة (: Evy Leeتعريف أيفي لي ) -

ا وأخبارها للرأي العام  بصدق وأمانة من أجل كسب ثقة وتأييد املؤسسة، ونقل سياساته

 . (3)" اجلمهور

 : إجرائيا -ب

بعد عرض التعريفات السابقة للعالقات العامة، واليت اختلفت عن بعضها يف نقاط 

 واتفقت يف نقاط أخرى، ميكن تقديم التعريف اإلجرائي اآلتي هلذا املصطلح:

رية يف اجلامعة، تستهدف إجياد صالت ودية بني العالقات العامة هي وظيفة إدا

اجلامعة ومجهورها الداخلي واخلارجي، تظهر هذه الوظيفة كجهاز إداري يف نيابة مديرية 

اجلامعة املكلفة بالعالقات اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية، 

ظفني يعتربون املمارسني للعالقات تضم خمتلف املوارد البشرية اليت تتوزع بني أساتذة ومو

العامة أو القائمني بالعالقات العامة يف اجلامعة اجلزائرية. تهتم هذه النيابة باالتصال مع 

خمتلف فئات اجلمهور، إلجياد صورة إجيابية عن اجلامعة، وجتسيد انفتاحها على حميطها 

 .املتاحة االقتصادي واالجتماعي من خالل توظيف خمتلف الوسائل االتصالية

 
 / تعـريف الجامعـة:3-2

 إصطالحا: -أ
يرى علماء التنظيم الرتبوي، أنه ال يوجد تعريف قائم بذاته وعاملي ملفهوم اجلامعة، 

حيث تعددت التعريفات املقدمة هلا، وعلى ضوء هذا الطرح ميكن تقديم عينة لبعض 

اختالف وجهات الرتكيز التعريفات املعربة عن نسبية مفهوم اجلامعة من باحث إىل آخر، و

 سواء من الناحية البنائية أو الوظيفية.

اجلامعة على أنها " مؤسسة تعليمية تابعة  (UNISCOاليونيسكو )تعرف منظمة  -

للتعليم اجلامعي، ترتبط بها مراكز حبثية وثقافية عامة أو خاصة، ومعرتف بها سواء 

يركز هذا التعريف على الدور . (4 (بأنظمة أو من قبل السلطات املختصة يف الدولة"

 التعليمي الذي تؤديه اجلامعة، وهذا ضمن أطر قانونية حيددها البلد الذي توجد فيه.  

أما املشرع اجلزائري فعرفها على أنها" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقايف  -

لى اقرتاح ومهين، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، تنشأ مبرسوم تنفيذي بناًء ع

 .(5)من الوزير املكلف بالتعليم العالي وتوضع حتت وصايته 
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 :إجرائيا -ب

ميكن تقديم التعريف اإلجرائي اآلتي للجامعة: هي مؤسسة علمية تتمتع بالشخصية 

املعنوية واالستقالل املالي، تنظم يف صورة كليات وأقسام ومعاهد، تضمن التكوين 

ؤدي أدوارا مهمة يف تنمية املوارد البشرية، والبحث مبستوى التدرج وما بعد التدرج، ت

  العلمي، وخدمة اجملتمع.

 
  / تعـريف األزمــة:3-3

 إصطالحا: -أ
على أنها " فتـرة حرجـة أو حالـة غيـر   Webesterتعرف األزمة يف قاموس  _

 .(6)" مسـتقرة حتـدث تغيـر إلـى األفضـل أو األسوأ

يهدد مصاحل املنشأة وصورتها قبالة اجلماهري،  موقف مفاجئتعرف بأنها"  كما -

 .(7)" مما يستدعي اختاذ قرارات سريعة لتصويب األوضاع حتى تعود إىل مسارها الطبيعي

األزمة بأنها "عبارة عن تغري مفاجئ  (Harrisson) هاريسون ها الباحثيعرفو -

ل يرتتب عليه ظهور إىل األسوأ، ووضع غري مريح جتد املنظمة نفسها تواجهه، نتيجة إهما

منتج معيب، أو تعرض املنظمة لعمل إجرامي، أو ختريب يسفر عن خسائر فادحة يف 

 .(8)األرواح واملمتلكات" 

  :إجرائيا -ب

األزمة هي موقف يفاجئ املنظمة أو املؤسسة ويسبب هلا تهديدا داخليا أو خارجيا، 

 يستدعي منها التدخل العاجل.

 
 ة:األزمــ إدارة / تعـريف3-4

 إصطالحا: -أ
نظام إدارة معتمد على املوقف، ويشمل األزمة بأنها" إدارة  Shahal. Singhعرف 

 .(9)" أدوارا ومسؤوليات واضحة وعمليات مرتبطة باملتطلبات التنظيمية للمؤسسة 

لإلدارة خيتص بالتعرف علي  أسلوبأنها "  ىعل  Brown ها الباحث براونكما عرف

والتعامـل معها عند حدوثها من خالل آليات معينة مبا يضمن األزمـات قبـل حـدوثها 

 10" مواجهتها والتغلب عليها خالل مدة حمددة
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 الدراسات السابقة: -4
بعنوان:  (11) (2008)*دراسة رهام راسم عودة

 

 

بعنوان:  إدارة األزمة يف التعليم ( 2008* دراسة منى عبد املنعم حممد أمحد)

 .(12)اجلامعي بالواليات املتحدة األمريكية وإمكانية اإلفادة منها يف مصر



 

 

116 

 نتائج تتعلق بإدارة األزمة يف التعليم اجلامعي بالواليات املتحدة األمريكية: -أ

وجود فريق كامل مسؤول عن أعمال التخطيط يتبع فريق إدارة األزمة يف بعض  -

 اجلامعات أو يتبع جلنة التخطيط جبامعات أخرى.

 إدارة األزمة هناك اهتمام بوجود موظفني باجلامعة بالنسبة لدور املعلومات يف -

 مدربني على أفضل مستوى للتعامل مع تكنولوجيا املعلومات.

 االهتمام بوجود إدارة مسؤولة عن أعمال االتصاالت تابعة ملركز األزمة. -

االهتمام بإصدار القرارات من خالل التعاون بني مجيع األطراف املسؤولة يف  -

 األزمة.

 هتمام بتوفري فريق إلدارة األزمة يف اجلامعات األمريكية.اال _

 نتائج تتعلق بإدارة األزمة يف التعليم اجلامعي مبصر: -ب

 عدم وجود إدارة للتخطيط مع األزمة داخل اجلامعات املصرية. _

عدم وجود إدارة لتكنولوجيا املعلومات خمصصة تقوم بأعمال إدارة األزمة داخل  -

 ية.اجلامعات املصر

 عدم وجود إدارة لالتصاالت خمصصة للتعامل مع األزمات. _

 عدم وجود فريق إلدارة األزمات باجلامعات املصرية. _

اسرتاتيجيات القيادة للتعامل مع  Jacobsen ( (13) 2010دراسة جاكوبسن )* 

 األزمة حسب موظفي التعليم العالي: 

لة من التحديات اليت إىل حتديد قائمة شام  Jacobsenنهدفت دراسة جاكوبس

يف جامعة تكساس. استخدم الباحث املنهج  األزماتيواجهها القادة أثناء تعاملهم مع 
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قائدا. وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه ليس هناك نوع  14على  املقابالتالنوعي، وأجريت 

، ولكن املهم مقدار الدمار الذي ختلفه األزماتلتعامل مع ل االسرتاتيجياتحمدد من 

، ومهارات واسرتاتيجيات ومفاهيم القادة عن إدارة األزمات، وتتطور مراحل زماتاأل

 .األزمات

( بعنوان واقع إدارة األزمات يف مؤسسات التعليم 2018* دراسة إميان عبد الرمحان )

 : (14)العالي األردنية، جامعة البلقاء

 إنطلقت الدراسة من التساؤلني اآلتيني: 

ت يف جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر أعضاء اهليئة ما واقع إدارة األزما -

 التدريسية؟ 

( يف  α =0.05هل توجد الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -

تقديرات أفراد عينة الدراسة حول واقع إدارة األزمات يف جامعة البلقاء  αمتوسطات 

الية: النوع االجتماعي والكلية والرتبة التطبيقية تعزى الختالف املتغريات املستقلة الت

 األكادميية وسنوات اخلربة؟

التطبيقية من  هدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع إدارة األزمات يف جامعة البلقاء

 .2017/ 2016وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وذلك خالل السنة اجلامعية 

انة كأداة لإلجابة عن سؤالي اتبعت الدراسة املنهج لوصفي التحليلي باستخدام االستب

البحث، أما جمتمع البحث فتكون من مجيع أعضاء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء 

بعد اسرتجاع  240مفردة، مت اختيار عينة عشوائية بسيطة قوامها  387والبالغ عددهم 

 االستبانات.

مبستوى  وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن واقع إدارة األزمات يف جامعة البلقاء جاء

للدرجة الكلية، ووجود فروق ذات داللة  5من أصل  3.38متوسط ومبستوى حسابي 

سنة فأكثر،  11سنوات وذوي خربة  5بني ذوي خربة أقل من  ( α =0.05) إحصائية 

 سنة فأكثر. 17وجاءت الفروق لصاحل ذوي اخلربة 

ة يف التعليم منظور إدارة األزمبعنوان: ( 2017)املنعم صاحل قريره  عبد* دراسة 

 :(15)قراءات من جامعة سبها اجلامعي:

 الدراسة إىل:  تهدف

يف  اللييب يتسليط الضوء على أهم املشاكل واملعوقات اليت تواجه التعليم اجلامع -

   اللييب.التعليم اجلامعي  يف واقع   األزمة ىوالتعرف علليبيا، 
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 رتها.توضيح جوانب األزمة التعليمية ومفهومها وأساليب إدا _

 اخلروج بتوصيات ميكن بها تطبيق أسلوب إدارة األزمة يف التعليم اجلامعي اللييب. _

الدراسة على املنهج الوصفي الذي أعتمد على وصف وتفسري البيانات ت عتمدإ

 .الثانوية اليت مت مجعها من املراجع  والدراسات ذات العالقة باملوضوع

 من أهم النتائج املتوصل إليها:

العرض السريع للصعوبات والتحديات اليت تواجه التعليم اجلامعي يف ليبيا،  من خالل

 خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:

 التعليم اجلامعي يف ليبيا بشكل عام مير بأزمة حقيقة. -

 ختتلف قوة وحدة هذه األزمة من جانب إىل آخر. -

 املتاحة. مكانياتبعض جوانب األزمة ميكن ختفيف اثارها من خالل توظيف اإل -

 عدم توفر اإلمكانيات املادية ال يعين التوقف عن التعامل مع الصعوبات -

 والتحديات اليت تواجه اجلامعات الليبية.

يف  توفر اإلمكانيات املادية ال يعين بالضرورة عدم وجود حتديات ومشاكل -

ميكن اإلعتماد  ، القطاع التعليم اجلامعي يف ليبيا. يف ظل الظروف واإلمكانيات احلالية

الكامل على التخطيط اإلسرتاتيجي ونظام اجلودة الشاملة يف معاجلة املشاكل 

والصعوبات اليت تواجه التعليم اجلامعي، وإمنا جيب أن يكون األساس هو منهج إدارة 

 األزمة على أن يكون هناك تكامل معهما.
بعنوان: واقع إدارة ( 2018* دراسة حممد علي عاشور وسعيد حممد سعيد عبابنه )

 :(16)األزمات باجلامعات األردنية احلكومية يف مشال األردن 

 مشال يف احلكومية اجلامعات يف األزمات إدارة واقع إىل التعرف الدراسة هدفت
 الباحثان ستخدما الدراسة هدف ولتحقيق التدريس، هيئة أعضاء نظر وجهة من األردن
 على موزعًة عبارًة( 28 ) من مكونٍة استبانٍة من الدراسة أداة ومتثلت الوصفي، املنهج

 2119 من الدراسة جمتمع تكون حيثحماور لإلجابة على أسئلة الدراسة،  مخسة
 عدد بلغ وقد .البيت وآل والتكنولوجيا والعلوم الريموك جامعات يف تدريس هيئة عضو
 الطبقية ناتالعي طريقة باستخدام اختيارهم مت تدريس هيئة عضو 240 الدراسة عينة

 .الدراسة جمتمع من العشوائية
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 يشريون احلكومية باجلامعات التدريس هيئة أعضاء أن إىل الدراسةوقد خلصت 
 االتصاالت ي:كالتال األبعاد ترتيب وكان األزمات، إدارة لواقع متوسطة تقديرات إىل
 أشارت اكمت. املعلوما وأخريًا األزمة إدارة فريق ثم القرار اختاذ ثم التخطيط ثم

 لصاحل اجلنس وملتغري اإلنسانية، العلوم لصاحل الكلية ملتغري أثر وجود إىل الدراسة
 يف التدريس هيئة ألعضاء األكادميية الرتبة ملتغري أثر وجود عدم وإىل الذكور،
 .اجلامعات يف األزمات إدارة واقع إىل تصورهم

 
 الخلفية النظرية للدراسة: /5

لفية النظرية خطوة مهمة من خطوات البحث العلمي، أو إن اعتماد الباحث على اخل

أتها تضمن الوصول إىل نتائج علمية سليمة، وبناء على عنوان البحث وتساؤالته وأهدافه 

 فإن الباحثة ستعتمد على كل من النظرية البنائية الوظيفية.

جتاه ارتكزت هذه الدراسة على النظرية البنائية الوظيفية؛ حيث يستند هذا اإل إذ

إىل التصور العضوي للمجتمع، هادفا إىل الكشف عن كيفية إسهام أجزاء النسق يف 

حتقيق تكامل النسق ككل الستمراريته، أو لإلضرار بهذه االستمرارية، غري أن 

تكامل األجزاء ال يتم دائما على حنو مثالي، مما يدعو إىل تكيف هذه األجزاء مع 

ورة توفري أساليب الضبط إلعادة التوازن، وقد مسيت املؤشرات الداخلية واخلارجية، وضر

هذه النظرية بالبنائية الوظيفية؛ ألنها حتاول فهم اجملتمع يف ضوء البنيات اليت يتكون منها 

 والوظائف اليت تؤديها هذه البنيات.

لقد حدد الكثري من العلماء الوظيفيني ذلك من خالل" الرتكيز على املتطلبات 

جات اليت ينبغي على النسق االجتماعي أن يلبيها إذا ما أراد البقاء، الوظيفية أو احلا

. فحسب وجهة النظر (17) وكذلك تركيزه على البناءات املنسجمة مع تلبية تلك احلاجات

هذه، فإن األنساق االجتماعية تتضمن ميال ألداء مهمات معينة ضرورية من أجل احملافظة 

سيولوجي حياول البحث عن البناءات االجتماعية، اليت على بقائها، وهلذا فإن التحليل السو

تؤدي تلك املهام، وتليب تلك احلاجات التابعة للنسق االجتماعي، وتعد الغالبية من أجزاء 

النسق هي عناصر وظيفية، بوصفها تلعب أدوارا إجيابية من أجل صيانة النسق واحملافظة 

مثل يف أدوار غري نافعة، أو غري مفيدة أو على توازنه. أما العناصر الالوظيفية فهي إما تت

 تتمثل يف نتائج سلبية وضارة.
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إن مفهوم الوظيفة حسب املنظور الوظيفي، يعنى بشرح األنشطة واجتاهات املؤسسات 

بناًء على حاجات اجملتمع، مع االفرتاض املسبق أن "احلاجات أساسا هي عملية مستمرة 

وتكيف، كما ينظر إىل اجملتمع باعتباره ومنظمة ومتكاملة، تتطلب دوافع وتوجيه 

 .(18)جمموعة من األجزاء املرتابطة، أو األنساق الفرعية

هكذا خنلص إىل أن القصد باإلجتاه البنائي الوظيفي كل الدراسات والبحوث، 

اليت يكون حمور االهتمام فيها، هو شكل أو بناء أي وحدة أو حمور االهتمام هو 

 دة يف إطار البناء العام للوحدات أو البناء الكلي.الوظائف، اليت تؤديها الوح

وميكن القول بأن الفكر البنائي الوظيفي، يرجع يف أصوله إىل املاديني؛ إذ استمد 

أصوله الفكرية من االجتاه الوظيفي يف علم النفس، والوظيفة األنرتبولوجية، وكتابات 

ملنظور فيما بعد كل من: أوغيست كونت وهربرت سبنسر وإمييل دوركايم، ليقود هذا ا

 مالينوفسكي، روبرت مريتون وتالكوت بارسونر.

: على غرار باقي النظريات السوسيولوجية، تقوم النظرية أسس النظرية الوظيفية

البنائية الوظيفية على عدد من األفكار األساسية اليت تنطلق منها حتليالت أنصار هذه 

و املوجه النظري هلم عند تناوهلم للمواضيع النظرية، وتعترب مبثابة اإلطار املرجعي أ

املطروحة، حيث يتم التطرق إليها بصورة واقعية يف حبوثهم ودراساتهم النظرية أو 

 التنظيمية.

كما تعكس هذه الركائز عددا كبريا من املفاهيم والتصورات، اليت تعرف بها 

شاكل وقضايا عموما البنائية الوظيفية كنظرية سوسيولوجية، تعاجل الكثري من م

 اجملتمع، وتتمثل هذه املرتكزات فيما يأتي:

تصـور البنائية الوظيفية النظام االجتماعي على أنه يتألف من جمموعـة من األدوار  -

االجتماعيـة املرتابطة، اليت تنظم بعضها لتسهم يف حتقيق هدف معني، وأن البناء هو ذلك 

 . (19)التنظيم الذي يربط بني هذه األجزاء

بد أن يكون النسق دائما يف حالة توازن، وحتى يتحقق ذلك البد من تلبية ال -

أجزائه املختلفة الحتياجاته، فإذا حدث خلل يف أحد أجزائه فالكل يصبح يف حالة عدم 

 توازن.



 

 121 

 دور العالقات العامة يف إدارة أزمات املؤسسة اجلامعية اجلزائرية
 

" لكل نسق احتياجات ضرورية ال بد من الوفاء بها، وإال فالنسق سوف يفنى، أو  -

العمليات املكررة والنمطية تتسم باحلتمية وهي مستمرة يتغري تغريا جوهريا، لذا فبعض 

 . (20)يف وجودها

يعترب النشاط هو مستوى التحليل عند دراسة اجملتمع كنسق، فاملقصود واهلدف  -

دائما هو دراسة نتائج السلوك أو النشاط. أما الغاية من النشاط االجتماعي،  فهذا السؤال 

 ئي الوظيفي.دائما يقع خارج دائرة التحليل البنا

ميكن حتقيق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغريات أو بدائل  -

 يكفلها اجملتمع بنفسه.

" يتصور البنائيون الوظيفيون اجملتمع كبناء ميكن رؤيته من ثالث زوايا هي:  -

اجملتمع كنسق إجتماعي، اجملتمع كنظام إجتماعي، واجملتمع كمنظومة من القيم 

 .(21) ابط الثقافيةوالقواعد والضو

كل جزء من أجزاء النسق قد يكون وظيفيا؛ أي يسهم يف توازن النسق، وقد  -

يكون ضارا وظيفيا؛ أي يقلل من توازن النسق، وقد يكون غري وظيفي؛ أي عديم القيمة 

 بالنسبة للنسق.

تعترب القيم والقواعد والضوابط الثقافية أساسية حلياة اجملتمع، إذ تعمل على  -

 د األفراد يف اجملتمع وحصول التوافق التام فيه.توح

يعـد املنظور البنائـي الوظيفـي من : دراسة العالقات العامة من خالل النظرية الوظيفية

أهم املنظـورات وأكثرها واقعية، حيث ينظر للمؤسسة من خالل شبكـة العالقات 

يعتمد على مدى التوافق  االجتماعيـة اليت تكونها، واستمـرار تنظيم املؤسسة ووجودها،

واالنسجام يف شبكة العالقات القائمة داخـل التنظيم، ومن ثم فإن دراسة دور العالقات 

العامة كإدارة يف ظل البنائية الوظيفية، يضع هلا دورا حمددا يف التنظيم، مبا حيقق 

 .(22)الكفاءة والفعالية يف األداء

إحدى الظواهر املوجودة يف اجملتمع، يعترب املنظور الوظيفي العالقات العامة  كما

واليت هلا وظائف تؤديها من أجـل حتقيق االنسجام العام، وينظر إليها على أنها أحد األجزاء 

املهمة يف املؤسسة، وأحد أنشطتها املتكررة، اليت تسعى من خالهلا إىل حتقيق االستقرار  

خلارجي، وحتى يتحقق ذلك والتوازن بني مصاحلها ومصاحل اجلمهور بنوعيه الداخلي وا
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يتعني على العالقات العامة أن تكون سليمة؛ أي تتميز بالتكامل، واألداء اجليد، 

 .(23)واإلخالص يف اخلدمة العامة 

إن املؤسسة تعمل ضمن نسق فرعي، يضم عدة أنساق داخلية متفاعلة ومتكاملة يف 

اغم، كما أن النسق إطار نسق كلي عام وموحد على حنو ما لتحقيق االستقرار والتن

الفرعي تابع لنسق عام هو اجملتمع، والعالقة بينهما هي عالقة تأثري وتأثر، لذا فمسألة 

التوازن وحتقيق أهداف النسقني أمر ضروري يف وظائف العالقات العامة، حيث تسهم 

العالقات العامة يف حتقيق واستمرارية وتكامل النسق ككل أو اإلضرار بهذه 

عندما يكون هناك خلل وظيفي يف أحد أجزاء النسق املتمثل يف العالقات االستمرارية، 

 .العامة، ويف أي جزء آخر من أجزاء املؤسسة، وهذا خاصة أوقات األزمات

 
 / منهـج الدراســة:6

رأت الباحثة أن أفضل وأنسب منهج لفحص وحتليل موضوع الدراسة هو املنهج 

األكثر استخداما يف حبوث اإلعالم واالتصال؛  الوصفي التحليلي، الذي يعد أحد املناهج

بسبب وضوح خطواته، وإتاحته استخدام األساليب اإلحصائية املختلفة يف حتليل البيانات 

 اجملمعة. 

يعرف املنهج الوصفي على أنه "طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا، 

، (24)عها للدراسة الدقيقة" عن طريق مجع معلومات مقننة عن املشكلة وتصنيفها، وإخضا

يستخدم هذا املنهج يف دراسة األوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها وأشكاهلا 

وعالقاتها، باإلضافة إىل العوامل املؤثرة يف ذلك، كما يشتمل يف كثري من األحيان على 

 عمليات التنبؤ ملستقبل الظواهر واألحداث اليت يدرسها.

 ام املنهج الوصفي يف هذه الدراسة يف النقاط اآلتية:وميكن ضبط مربرات استخد

يعترب هذا املنهج األنسب ملوضوع البحث؛ حيث يسمح بتحقيق األهداف املسطرة،  -

 والوصول إىل وصف كامل ودقيق لدور العالقات العامة يف إدارة أزمات املؤسسة اجلامعية.

ملالحظة، املقابلة، يسمح هذا املنهج بتوظيف خمتلف أدوات مجع البيانات )ا -

 استمارة االستبيان( الكفيلة بتقديم أجوبة عن التساؤالت املطروحة.

إمكانية حتليل وتفسري النتائج؛ إذ ال يكتفي املنهج الوصفي بالوصف، بل يتعداه  -

إىل التعليق والتحليل، وهذا من خالل اعتماده على األسلوب اإلحصائي، الكفيل بتحويل 
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الكمية إىل مؤشرات قابلة للعد والقياس، ويف هذه الدراسة مل املعطيات من الصيغة 

 نكتِف بالوصف، بل سنعلق وحنلل النتائج املتوصل إليها. 

 
 / مجـاالت الدراسـة:7

مبا أن املواضيع االتصالية كثرية ومتشعبة فلكل موضوع حبث جماالته األساسية 

لبشري، واليت وجب على كل باحث املتمثلة يف: اجملال املكاني، اجملال الزمين واجملال ا

مهما كان ختصصه أن حيددها، باعتبارها خطوة مهمة تساعد على تسهيل عملية 

 على النحو اآلتي: حبثناالبحث، هذه اجملاالت نوردها يف 

: أجريت هذه الدراسة يف جامعات الشرق / اجملال اجلغرايف )املكاني(7-1

 ( والية.17( جامعة، موزعة على سبعة عشر)22اجلزائري املقدر عددها بـاثنتني وعشرين)

متثلت جامعات الشرق اجلزائري فيما يأتي: جامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة، جامعة 

باجي خمتار بعنابة، جامعة احلاج خلضر بـباتنة، جامعة فرحات عباس بسطيف، جامعة 

مية بقسنطينة، العربي بن مهيـدي بأم البواقي، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسال

جامعة الشيخ العربي التبسي بتبسة، جامعة حممد خيضر ببسكرة، جامعة حممد 

 1955أوت  20بوضياف باملسيلة، جامعة حممد الصديق بن حيي جبيجل، جامعة 

بسكيكدة، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، جامعة محة خلضر بالوادي، جامعة عباس 

بقاملة،  1945ماي  08بربج بوعريريج، جامعة  لغرور خبنشلة، جامعة البشري اإلبراهيمي

جامعة حممد الشريف مساعدية بسوق أهراس، جامعة عبد احلميد مهري بقسنطينة، 

، جامعة ملني دباغني بسطيف، جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف، 03جامعة قسنطينة 

 .02جامعة باتنة 

 / اجملـال البشــري: 7-2 
املكان الذي جترى فيه الدراسة، واملتمثل يف جامعات يتحدد هذا اجملال تبعا لتحديد 

الشرق اجلزائري، وبالتالي فإن اجملال البشري هلذه الدراسة يضم مجيع موظفي نيابة 

مديرية العالقات اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية يف جامعات 

 دات جمتمع البحث. الشرق اجلزائري؛ أي القيام بعملية مسح شامل لكل مفر
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 / مجتمــع البــحث:8
نقصد مبجتمع البحث مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث، أو هو جمموعة 

منتهية أو غري منتهية من العناصر احملددة مسبقا، واليت ترتكز عليها املالحظات، كما 

غريها  عرف على أنه" جمموعة عناصر هلا خاصية، أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن

 .(25)من العناصر األخرى، واليت جيرى عليها البحث أو التقصي" 
ومن هنا فإن جمتمع حبثنا، يتمثل يف مجيع املوارد البشرية املوظفة يف نيابة مديرية 

العالقات اخلارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية يف جامعات الشرق 

 اجلزائري. 

ملوارد البشرية املوظفة يف نيابة مديرية العالقات اخلارجية وقد مت االعتماد على ا

والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية يف جامعات الشرق اجلزائري، على 

اعتبار أنهم موظفو اجلهاز املكلف بصالحيات العالقات العامة يف اجلامعة اجلزائرية، 

وبالتالي فهم األنسب من أجل تقديم إجابات  وهم املمارسون للعالقات العامة والقائمون بها،

 وافية وكافية عن التساؤالت املطروحة.

مفردة، بعد أن متكنت الباحثة من احلصول  184بلغ عدد مفردات جمتمع البحث 

على اإلحصائيات اخلاصة بعدد موظفي نيابة مديرية العالقات اخلارجية والتعاون 

، على مستوى كل جامعات الشرق اجلزائريوالتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية 

 .وحاولت الباحثة توظيف أسلوب املسح الشامل على كل مفردات هذا اجملتمع

 
 / أدوات جمع البيانات امليدانية:9

قصد اإلجابة عن التساؤالت املطروحة وفحص الفرضيات املوضوعة، من أجل هذا 

 تية:اعتمدت الطالبة الباحثة يف هذا البحث على األدوات اآل

: هو عبارة عن جمموعة من األسئلة واالستفسارات املتنوعة / االستبيــــان9-1

واملرتبطة بعضها بالبعض اآلخر، بشكل حيقق اهلدف أو األهداف اليت يسعى إليها 

الباحث، وذلك يف ضوء موضوع البحث واملشكلة اليت اختارها، وترسل أسئلة االستبيان 

أو أية طريقة أخرى كالربيد اإللكرتوني إىل جمتمع  املكتوبة عادة بالربيد العادي

البحث، أو إىل جمموعة من املؤسسات أو األشخاص الذين اختارهم الباحث كعينة 
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لبحثه، ومن املفروض اإلجابة عن مثل تلك االستفسارات، وتعبئة االستبيان بالبيانات 

 .(26)ا اليت استلمت بها واملعلومات املطلوبة فيها، وإعادتها إىل الباحث بالطريقة نفسه

يف هذه الدراسة متثل استمارة االستبيان األداة األساسية يف الدراسة امليدانية، أعدتها 

 سؤاال. 15الباحثة من أجل حتقيق أهداف الدراسة، وقد تضمنت االستمارة 

مع بعــد استكمــــال الباحثة إجـــراءات توزيع استمـــارة االستبيـــان على مفـــردات جمت

 172مفردة موزعني على اجلامعات سابقة مت اسرتجاع  184البحث واملقدر عددهم بـ 

استمارة، نظرا لعدة أسباب من بينها: أن بعض املوظفني  12استمارة، ومل يتم اسرتجاع 

كانوا يف عطل )مرضية، عطلة أمومة(، والبعض اآلخر تعذر عن ملء االستبيان بسبب 

 اليت مت فيها التوزيع. كثرة االنشغاالت يف الفرتة 

 صدق أداة الدراسة:

للتحقق من صدق أداة الدراسة مت االعتماد على صدق احملتوى ومت عرض األداة على 

عدة حمكمني من دكاترة اجلامعات اجلزائرية، وذلك قصد التعرف على درجة مالءمة 

فقرة،  اجملاالت اليت تضمنتها، ودرجة مالءمتها اللغوية وطلب منهم احلكم على كل

وبعدها مت إجراء التعديالت الالزمة )اإلضافة، احلذف والتعديل( بناء على مالحظات 

 واقرتاحات احملكمني.

 
 ثبات أداة الدراسة:

للتأكد من ثبات أداة الدراسة فقد مت التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار 

(Test and Retestبتطبيق املقياس وإعادة تطبيقه بعد أسبوعني )  على جمموعة مكونة

( من أعضاء عينة الدراسة. ومن ثم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي 15من  )

 واجلدول اآلتي يوضح ذلك: 0.84و 0.78حسب معادلة كرونباخ إذ تراوح بني 
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 وقد اعتمدت هذه القيم مالئمة الغايات الدراسة.

املقابلة يف البحث العلمي هي عبـارة عـن حـوار أو حمادثـة أو مناقشـة       / املقابــلة:9-2

شــخاص آخــرين مــن جهــة موجهــة، تكــون عــادة بــني الباحــث مــن جهــة وشــخص آخــر، أو أ 

أخرى، ويكون الغرض منها احلصول على بيانـات والتوصـل إىل معلومـات تعكـس حقـائق      

 .(27)أو مواقف حمددة، حيتاج الباحث التوصل إليها واحلصول عليها يف ضوء أهداف حبثه 

اعتمدت الدراسة على املقابالت املفتوحة، اليت كانـت جتـرى مـع بعـض مـوظفي نيابـة       

ت اخلارجيـة جبامعـات الشـرق اجلزائـري أثنـاء الزيـارات االسـتطالعية، مـن         مديرية العالقـا 

 أجل االطالع على طبيعة املهام املسندة للنيابة.

ــة       ونظــرا ملتطلبــات بعــض جوانــب حتليــل ودراســة موضــوع، وقصــد إضــفاء قيمــة علمي

 أكثر على الدراسة، وظفت املقابلة املفتوحة مع خمتلف مدراء جامعات الشـرق اجلزائـري،  

( 22( مـديرا مـن أصـل اثـنني وعشريــــن )     19حيث متكنت الباحثة من مقابلـة تسـعة عشـر )   

مديرا، باعتبـــــــارهم يشكلون أعلى اهلـــرم يف إدارة اجلامعــة، وحبكـم مـوقعهم الـوظيفي    

فهــم علــى درايــة أكثـــــر باإلســرتاتيجية االتصــالية املوظفــة، ســواٌء مــع اجلمهــور الــداخلي أو  

ارجي، وبدرايــة أوســع حــول أداء النيابــة املكلفــة بالعالقــات اخلارجيــة أوقــات اجلمهــور اخلــ

 األزمات.

 
 املعالجة اإلحصائية:

مت اعتمـــاد التفريــــغ الكمـــي لبيانــــات اســـتمارة االســــتبيان، باالســـتعانة بربناجمــــــي     

الـذي   ،SPSS، وبرنامج احلـــزم اإلحصائيـــــــــــــــة للعلوم االجتماعيــــة Excelاإلكســـــــل 

 Statistical package for social) :هو اختصار لألحرف األوىل من الكلمات اآلتيـة 
 sciences وهو عبارة عن حزم حاسوبية متكاملة (احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،

يعتـــــــرب الربنـــــــامج مـــــــن أكثـــــــر الـــــــربامج اســـــــتخداما  إلدخــــــال البيانـــــــات وحتليلـــــــها. 

ــل ــوم يف اإلحصــائية املعلومــات لتحلي ــة واإلنســانية االجتماع العل ــل  ، حيــث ي يســتخدم لتحلي

 (.spss.v23) 23صدارإمنا ويف حبثنا هذا استخد ،صداراتإنامج عدة ، للرباالستبيانات

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
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اإلحصــائية باتبــاع األســاليب غ وحتليــل االســتبيان فريــبت  ةالطالبــ تقامــبنــاًء علــى ذلــك 

 ية:آلتا

 ملعرفة ثبات فقرات استمارة االستبيان. اختبار ألفا كرونباخ -
  .الدراسة إجابات أفراد جمتمعلتحليل  التكرارات والنسب املئوية -
علـى   إجابات املبحوثنيعلى وجود فروق يف  اإلحصائيةاللة لدل تربيع فكااختبار  -

  أسئلة االستبيان.

 

 نتــائج الدراســة:  /10
 .أهم صفات مفردات العينة( يبني توزيع 01جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار اخليارات الصفة

 اجلنس

ذكـــــــــــــــــــــور

ـاثإنـــــــــــــــــــــــــــ

 ٪   اجملموع

 السن

  سنة  - من 

  سنة  – من 

  سنة  – من 

  سنة أكرب من 

 ٪   اجملموع

 املستوى التعليمي

متوسط

ثانوي

جامعي

 ٪   اجملموع

 هنيةاخلربة امل

أقل من سنة

 -  سنوات 

 -  سنوات 

 -  سنة 

 سنة أكثر من 

 ٪   اجملموع

 املسمى الوظيفي

األساتذة

املوظفون

 ٪   اجملموع
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 ول تبني النتائج اآلتية:قراءة املعطيات اإلحصائية اخلاصة باجلد

 بالنسبة للجنس:   -أ

تواجد كـال اجلنسـني يف   بالنسبة ملتغري اجلنس  تكشف املعطيات اإلحصائية للجدول

عـن الـذكور   % 54.07النيابة املكلفة بصالحيات العالقات العامة، مع تفـوق اإلنـاث بنسـبة    

إلدارات اجلزائريـة،  ، وهذا طبيعي خاصة وأن الكـثري مـن ا  %45.93الذين قدرت نسبتهم بـ 

أصبحت تعرف تواجد اإلناث بنسب أكرب من الذكور، األمـر الـذي أثبتـه الـديوان الـوطين      

لإلحصائيات، حيث أقر بوجود زيادة نسبة النساء يف خمتلف اجملاالت املهنية؛ إذ قـدر عـدد   

يـد  وهـذا حبكـم العد   ،(28) إمرأة عاملـة  2.275.000بـ  2013النساء العامالت باجلزائر سنة 

من العوامـل الـيت مـن بينهـا: أن التقـدم ملسـابقات التوظيـف يف اإلدارات يعـرف إقبـاال نسـويا           

، تعــرف تفــوق -عامــة–أكثــر مقارنــة بالرجــال، كمــا أن خمرجــات اجلامعــة اجلزائريــة   

اإلناث عن الذكور، من منطلق أن نسـبة تواجـد اإلنـاث يف اجلامعـة اجلزائريـة يف السـنوات       

، إضـافة إىل تزايـد   (29) %40قارنة بالذكور الذين تقدر نسـبتهم بــ   ، م%60أصبح يقدر بـ 

تقبل اجملتمع اجلزائري لعمـل املـرأة بشـكل كـبري مقارنـة بالسـنوات املاضـية، هـذا التقبـل          

 انعكس بشكل مباشر يف تزايد توظيف املرأة يف خمتلف القطاعات املهنية.  

 بالنسبة للسن: -ب

توزيع ممارسي العالقات العامة حسب السـن، حيـث    القراءة العامة للجدول أعاله تبني

 مت تقسيم الفئات العمرية للمبحوثني إىل أربع فئات كاآلتي:

مفـردة بنسـبة تقـدر بــ      39سنة: كان عدد األفـراد ضـمن هـذه الفئـة      30-20فئة  -

وتأتي هذه الفئة العمريـة يف املرتبـة الثانيـة، وهـي مؤشـر وظيفـي جيـد، يكشـف          %،22.67

اقــات شــابة يف نيابــة مديريــة اجلامعــة املكلفــة بصــالحيات العالقــات العامــة،   عــن وجــود ط

 إضافة إىل وجود توظيف مستمر بهذه النيابة.

مفـردة   85سنة: بلغ عدد ممارسي العالقات العامـة ضـمن هـذه الفئـة      40-31فئة  -

قـات  تـأتي يف املرتبـة األوىل مـن حيـث مسـة السـن بالنسـبة ملمارسـي العال         %،49بنسبة تفـوق  

العامة يف جامعـات الشـرق اجلزائـري، وهـي مؤشـر وظيفـي جيـد، حيـث يسـمح هـذا السـن            

للموظف بامتالك املهـارة واخلـربة يف العمـل، إضـافة إىل التحلـي بـروح املسـؤولية، وامـتالك         

 النضج الكايف لتقلد املسؤوليات.
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ة جنـد  %، وضـمن هـذه الفئـ   19.19سنة: تأتي يف املرتبة الثالثـة بنسـبة    50-41فئة  -

ــواب، ويرجــع ســبب ذلــك إىل طبيعــة الشــروط الــيت        نســبة كــبرية مــن األســاتذة خاصــة الن

 يشرتط توفرها لتقلد املسؤولية يف هذه النيابة، واليت تتوفر أكثر لدى هذه الفئة العمرية.

سـنة: تـأتي يف املرتبـة الرابعـة واألخـرية بنسـبة منخفضـة تقـدر بــ           51فئة أكثـر مـن   -

معظم القـائمني بالعالقـات العامـة يف جامعـات الشـرق اجلزائـري،        ، مما يكشف أن8.72%

سنة، وهذا عامل وظيفي يسمح بـأداء املهـام    51سواء أساتذة أو موظفني، معظمهم أقل من 

 بطريقة أفضل وأجنع.

 بالنسبة للمستوى التعليمي: -ج

دول إن أهــم اســتنتاج ميكــن تســجيله بــالنظر إىل البيانــات اإلحصــائية الــواردة يف اجلــ  

أعاله، أن معظم ممارسي العالقات العامة يف جامعات الشـرق اجلزائـري، هـم ذوو مسـتوى     

، وهذا بطبيعة احلال %80جامعي مبا يف ذلك املوظفون، والدليل على ذلك أن النسبة فاقت 

إليهم، واليت يشـرتط التوظيـف فيهـا املسـتوى اجلـامعي. أمـا بالنسـبة         ةوكلاملمرتبط باملهام 

ألمر بديهي ومنطقي فكلهم ذوو مستوى جامعي عـال  )ماجسـتري، دكتـوراه(،    لألساتذة فا

لــذلك فهــذه الداللــة اإلحصــائية تكشــف عــن مــتغري وظيفــي مهــم، وهــو كثــرة الكفــاءات  

العلمية بنيابة العالقات اخلارجية يف جامعات الشرق اجلزائـري مـن جممـوع إمجـالي املـوارد      

 البشرية املوظفة.

 بالنسبة للخربة: -د

خبربة ممارسي العالقات العامة بصـفة عامـة، تكشـف أن أكثـر مـن       ةصاقراءة اخلال

ســنوات، ومــرد  04-01% مــن املبحــوثني ســنوات خــربتهم يف النيابــة، تــرتاوح ضــمن فئــة  51

ذلك حداثة إنشاء النيابة املكلفة بصالحيات العالقات اخلارجية يف عديد جامعـات الشـرق   

ة سـوق أهـراس وجامعـة تبسـة، وكـذا حداثـة إنشـاء        اجلزائري؛ مثل: جامعة خنشـلة، جامعـ  

، جامعـة الطـارف وجامعـة    02، جامعـة سـطيف   03بعض اجلامعات؛ مثـل: جامعـة قسـنطينة    

. ومع ذلك هذه املدة كفيلة بأن يصبح املوظف مطلعا بصفة كـبرية علـى متطلبـات    02باتنة 

شـكل أفضـل،   العمل يف هذه النيابة، ومـدركا ملهامـه علـى أكمـل وجـه، مـع ممارسـتها ب       

 هذا دون أن ننسى أن هذه اخلربة كافية بالتميز يف جمال اإلبداع والعطاء املهين.
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 بالنسبة للمسمى الوظيفي: -هـ

تكشــف نتــائج اجلــدول أن ممارســي العالقــات العامــة يف نيابــة العالقــات اخلارجيــة،    

، %19.76ـ يتوزعون حسب املسمى الوظيفي بني فئـتني همـا: فئـة األسـاتذة قـدرت نسـبتها بـ       

هذه الفئة على الرغم من قلتها إال أنها مكلفة بإدارة وتسيري النيابـة، حيـث تتـوىل املناصـب     

العليا يف النيابة، واليت تتمثل يف منصب نائب مدير اجلامعة مكلف بالعالقـات اخلارجيـة،   

والـيت  ويف حالة دعمه بأساتذة آخرين يتولون منصب املساعد أو املستشـار. أمـا الفئـة الثانيـة     

، فتتمثـل يف فئـة املـوظفني املـوزعني علـى مـوظفني       %80.24كانت بنسـبة كـبرية قـدرت بــ     

ذوي املناصب النوعية )رؤساء املصاحل( يكلفـون مبهـام التسـيري املصـاحل ومسـاعدة النـواب       

يف اإلشــراف علــى شــؤون نيابــة العالقــات اخلارجيــة، ومــوظفني دون مناصــب نوعيــة يتولــون  

 واخلطط. مهام تنفيذ الربامج

ــم )  ــري      02جــدول رق ــات الشــرق اجلزائ ــة جامع ــة املبحــوثني حــول مواجه ــبني إجاب ( ي

 لألزمات.

الوظيفة

اإلجابة

 نائب مدير
أستاذ مساعد أو 

مستشار

موظف مبنصب 

نوعي

موظف دون 

 منصب نوعي
 اجملموع

  ك ك  ك  ك  ك

 نعم

 ال

اجملموع

 

قــراءة نتــائج اجلــدول أعــاله عامــة، تكشــف أن غالبيــة ممارســي العالقــات العامــة يف    

جامعـات الشـرق اجلزائـري يقـرون أن اجلامعـة، الــيت يشـتغلون فيهـا واجهتهـا أزمـات بنســبة          

يعي؛ ألنه ال توجد مؤسسة حمصنة ضـد األزمـات والظـروف الصـعبة يف     ، وهذا طب79.07%

أي وقــت مــن األوقــات، وهــذه النتيجــة أقرهــا كــذلك املــدراء الــذين أجــرت معهــم الباحثــة      

املقابلة، لكن حسبهم هذا ليس خطأ أن تواجه اجلامعات أزمـة أو أزمـات معينـة؛ ألنـه علـى      

يف التسيري، لكن إدارة جامعـة بأعـداد جـد    الرغم من حماوالتهم األخذ بالتخطيط الوقائي 

كبرية على املستوى الكمي، ويف ظل ظروف معينة ميرون بها خـالل املوسـم اجلـامعي، أو    

نتيجة اختاذ قرارات معينة قد ال تكون على مستواهم، إمنـا علـى  مسـتوى الـوزارة الوصـية      

...إخل(، أو نتيجــة أو الــوزارات األخــرى )الوظيــف العمــومي، التشــغيل، الضــمان االجتمــاعي  
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بعض االختالالت على مستوى اخلدمات اجلامعية ) النقل، اإليواء، اإلطعام، املنحة...إخل(، 

أو نتيجـــة كـــذلك للمرحلـــة اإلنتقاليـــة الـــيت مـــرت بهـــا اجلامعـــات مـــن التكـــوين بالنظـــام   

ــى املســتوى        ــد مــن اجلامعــات عل الكالســيكي إىل نظــام ل.م.د، فهــذا الســياق جعــل العدي

وليس على مستوى جامعات الشرق فقط عرضـة لعـدة أزمـات، خاصـة اإلضـرابات       الوطين،

واحتجاجات الطلبة، لكن حسبهم املهم معرفة التعامل مع األزمات، وكيفية التغلب عليهـا  

 باستخدام األسلوب اإلداري العلمي من أجل جتنب سلبياتها ما أمكن.

املؤسسات اجلامعيـة   مبواجهةت وهذه النتيجة تتفق مع جل الدراسات السابقة اليت أقر

 على اختالف أماكن تواجدها بأزمات خمتلفة.
، نفــوا أن تكـــون  %20.93هــذا وتبقــى فئــة قليلـــة مــن املبحــوثني قــدرت نســـبتهم بــــ        

جامعــاتهم قــد واجهتهــا أي أزمــة، ومعظــم هــؤالء هــم حــديثو التوظيــف يف اجلامعــة هــذا مــن  

عيـنني حـديثا يف النيابـة، وقبـل ذلـك حتـى وإن       جهة، سواء بالنسبة للمـوظفني أو األسـاتذة امل  

ــاتهم        ــن كليـ ــدة عـ ــت بعيـ ــة إذا كانـ ــا، خاصـ ــون إليهـ ــد ال يتنبهـ ــات فقـ ــض األزمـ ــد بعـ توجـ

 وأقسامهم.

 ( يوضح طبيعة األزمات اليت واجهت جامعات الشرق اجلزائري.03جدول رقم )

النسبة املئويةالتكراراألزمــــــــات

إضراب الطلبة

ب األساتذةإضرا

إضراب املوظفني

تراجع مرتبة اجلامعة على املستوى الوطين

 اجملمـــــوع

 

ــة األزمــات الــيت واجهــت جامعــات الشــرق        ــى نوعي يف هــذا اجلــدول حنــاول التعــرف عل

تبيان، حيـث  ( مـن اسـتمارة االسـ   03اجلزائري بناء على إجابات املبحوثني عن السـؤال رقـم )  

 مت تصنيف هذه األزمات إىل أنواع ميكن ذكرها بناًء على ترتيب نسبها على النحو اآلتي:

الطلبــة مــن أكثــر فئــات اجلمهــور الــداخلي للجامعــة لديــه قابليــة   إضــراب الطلبــة: -

سن الطلبة؛ فمعظمهم شـباب، وهـم سـريعي     لإلضراب نظرا لعدة اعتبارات من بينها طبيعة

ر بــاملتغريات احمليطـة، كــذلك فئــة الطلبـة هــي مــن بـني أكثــر الفئــات الــيت    االنفعـال والتــأث 

ــار اآلخــر هــو        ــة، االعتب ــاء اجلامعي ــة أو يف األحي ــات ســواء يف اجلامع تواجــه مشــاكل وعقب
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كثرة التنظيمات الطالبية النشطة يف الساحة اجلامعية، واليت تعبـئ الطلبـة يف العديـد مـن     

 الظروف الضاغطة واملتوترة.  

، حيـث تعتـرب إضـرابات    %48.13أزمة إضرابات الطلبة بنسبة أعلى مقدرة بــ   تكررت

الطلبة مـن أهـم األزمـات الـيت تهـدد اسـتقرار اجلامعـة، خاصـة إذا غـاب احلـوار بـني ممثلـي             

الطلبة واإلدارة اجلامعية، حيث تكثر احتجاجات الطلبة، إمـا علـى الظـروف البيداغوجيـة     

اريــة متــس مســتقبلهم املهــين ومــن بــني اإلضــرابات الــيت  أو االجتماعيــة، أو حــول قــرارات وز

، 2014/2015ســـــجلت علـــــى مســـــتوى جامعـــــات الشـــــرق خـــــالل املـــــومسني اجلـــــامعيني   

 نذكر: 2015/2016

نظام "أل أم دي" يف إضراب مفتوح عن الدراسة، ابتداء مـن الفـاتح مـن     دخول طلبة -

، للمطالبـة بإعـادة النظـر    ، وغلق أبواب اجلامعات يف شـتى أحنـاء الـوطن   2014شهر ديسمرب

يف تصنيف الشهادات املقدمـة واملسـاواة بينهـا وبـني شـهادات النظـام الكالسـيكي، حيـث         

تقرر اإلضراب نتيجة " الفراغ القانوني" الذي حرم هـذه الفئـة مـن املشـاركة يف العديـد مـن       

او مسابقات التوظيف يف خمتلف اإلدارات واهليئات، كون مصاحل الوظيف العمومي مل تس

 بني شهادات نظام "أل أم دي" وشهادات نظام الكالسيك.
عرفــت جامعــات الشــرق اجلزائــري علــى غــرار بــاقي  2014يف بدايـة شــهر ديســمرب   -

جامعــات الــوطن، العديــد مــن اإلضــرابات عقــب التصــرحيات الــيت أطلقتهــا وزيــرة الرتبيــة،    

 مــن املــدارس العليــا، القاضــية باقتصــار التوظيــف يف قطــاع الرتبيــة علــى الطلبــة املتخــرجني  

 حيث أثارت هذه التصرحيات حفيظة الطلبة، واعتربوها تصرحيات غري مسؤولة.
ــاس        - ــة، خاصــة يف جامعــة فرحــات عب ــة املاســرت ختصــص هندســة معماري شــن طلب

، جامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة وجامعة عنابة احتجاجات وإضـرابات مفتوحـة   01سطيف 

ضــعيتهم عقــب حصــوهلم علــى شــهادات املاســرت، يف ظــل تنديــدا بـــالغموض الــذي يكتنــف و

رفض السلطات الوصية تسليمهم صـفة مهنـدس معمـاري وحرمـانهم منهـا، خالفـا ملـا كـان         

معموال به يف السابق، حبجة أن مدة الدراسة ال تتطابق مع الشـروط الـيت تفرضـها الوصـاية     

 .اصة بهمملنح اإلعتمادات للمهندسني واخلرباء املعماريني لفتح مكاتب خ
إضـرابا مرتبطـا بعـدة مطالـب      2015نـوفمرب   24يف يـوم   02نظم طلبة جامعة باتنـة   -

، والذين نظموا عدة مسريات شهر ديسـمرب  01مشرتكة مع مطالب طلبة احلاج خلضر باتنة
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ــة يف      2015 ــن، خاصـ ــص األمـ ــة ونقـ ــة واالجتماعيـ ــاكل البيداغوجيـ ــى املشـ ــا علـ ، احتجاجـ

 اإلقامات اجلامعية.
ــوري قســنطينة   عرفــت جا - ــة اإلخــوة منت ــا:     01مع ــة مــن بينه عــدة احتجاجــات للطلب

، إحتجـاج طلبـة اآلداب   2014اإلضراب املفتوح الذي شـنه طلبـة هندسـة النقـل شـهر نـوفمرب       

واللغــات علــى املشــاكل والفوضــى الــيت تتخــبط فيهــا الكليــات، وإضــراب طلبــة اهلندســة     

ا علـى برجمـة االمتحانـات مبجمـع     احتجاجـ  2016جـانفي   20املدنية وهندسـة التكييـف يف   

 شعبة الرصاص بدل إجرائها مبقر الكلية بزرزارة.   
يف جامعــة العربــي التبســي بتبســة قــرر العديــد مــن الطلبــة الــدخول يف إضــراب عــن  -

 ، بعد اإلجراءات العقابية املتخذة ضد جمموعة من الطلبة.2015أفريل  14الطعام بدًءا من 
رة أقدم الطلبة على غلـق أبـواب اجلامعـة احتجاجـا     يف جامعة حممد خيضر ببسك -

 على تدني خدمات النقل.
علـى شـن إضـراب     03كما أقدم طلبـة طـب األسـنان والصـيدلة جبامعـة قسـنطينة        -

، للمطالبــة بتجهيــز املخــابر علــى مســتوى الكليــة اجلديــدة، مؤكــدين  2016شــهر جــانفي 

 قادر واملعهد اجلديد بعلي منجلي.رفضهم التنقل بني الكلية القدمية حبي األمري عبد ال
شهدت جامعة قاصدي مرباح ورقلة عدة احتجاجـات للطلبـة مـن بينهـا دخـول طلبـة        -

 احملروقات يف إضراب عن الطعام، بعد إقصائهم وعدم السماح هلم مبواصلة الدراسة.
جامعة عباس لغرور خبنشلة هـي األخـرى عرفـت عـدة إضـرابات، مـن بينهـا دخـول          -

يف إضـراب، بسـبب عـدم إدراج ختصصـهم يف      2015نفس العيـادي شـهر أفريـل    طلبة علم الـ 

 مسابقات التوظيف.
يف جامعــة حممــد الشــريف مســاعدية بســوق أهــراس أعلــن طلبــة ســنة ثالثــة قــانون    -

 أيام للمطالبة بفتح املاسرت. 03خاص إضرابا ملدة 

ترتيـب األزمـات،   تأتي هذه األزمة يف املرتبة الثانيـة مـن حيـث     إضرابات األساتذة: -

، فنتيجة ظروف معينـة تضـطر   %29.48اليت واجهت جامعة الشرق اجلزائري بنسبة قدرها 

هيئـــة التـــدريس لالحتجـــاج واإلضـــراب للمطالبـــة حبقوقهـــا وحتســـني ظروفهـــا االجتماعيـــة   

 واملهنيــة، ويف اآلونــة األخــرية ازدادت إضــرابات األســاتذة اجلــامعيني، مــن أجــل حقهــم يف       

ــى ظــروف العمــل الــيت تكــون غــري مرحيــة مــن أجــل        ــة، واحتجاجــا عل الســكنات الوظيفي

 تكوين جيد.
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من بني اإلضرابات اليت شنها أساتذة جامعات الشرق على غرار بـاقي جامعـات الـوطن    

ــيم     2015/20106موســم  ــه اجمللــس الــوطين ألســاتذة التعل ، اإلضــراب الــوطين الــذي دعــا ل

ــا علـــى تراجـــع الوصـــاية عـــن مبـــدأ  2016ل أفريـــ 16-15-14العـــالي بتـــاريخ  ، احتجاجـ

الشــراكة يف مراجعــة قــانون اخلــاص باألســتاذ الباحــث، والــتملص مــن مطلــب دمقرطــة          

اجلامعة الذي كرس سوء التسيري، وكذا عدم التكفل اجلاد مبشكل السـكن بالنسـبة   

ته لألســتاذ، وظــروف العمــل املزريــة، إضــافة ملشــاكل تطبيــق نظــام أل.أم.دي، وانعكاســا   

 السلبية على  نوعية التكوين.  

كمــا كانــت هنــاك عــدة احتجاجــات مــن طــرف هــذه الفئــة يف كــل مــن: جامعــة       

ــة  ــة     01احلــاج خلضــر باتن ــاح بورقل ، جامعــة فرحــات عبــاس بســطيف، جامعــة قاصــدي مرب

 وجامعة محة لولو بالوادي احتجاجا على ذات اجلوانب السابقة.  

ـــراب املــوظفني: - ون مصــدرها املــوظفني اإلداريــني والعمــال  األزمــات الــيت يكــ  إضـ

، مما يعكس أن هذه الفئة أقـل  %15.30املهنيني يف اجلامعة قليلة، حيث قدرت نسبتها بــ 

احتجاجا من الفئات السابقة، نظرا الرتباط املوظفني بأعمال منطية، يغيب عنهـا يف كـثري   

السابقتني، خاصـة إذا   من األحيان اجلديد الذي قد يكون سبب نشوب أزمات عند الفئتني

 كان ال خيدم مصاحلها بالدرجة األوىل.

خالل حبث الطالبة يف أرشيف اإلضـرابات القليلـة هلـذه الفئـة وجـدت أن اإلضـراب         

، كـان مـن بــني اإلضـرابات الــيت    2012ســبتمرب 18املفتـوح الـذي شــنته هـذه الفئـة بــدًءا مـن      

لـب مـن بينهـا: إعـادة النظـر يف      القت صيتا كبريا، حيث رفعت يف هذا اإلضـراب عـدة مطا  

القـانون األساسـي لألسـالك املشـرتكة، إدمـاج املتعاقـدين، حتسـني األوضـاع االجتماعيــة،         

 ومراجعة نظام العالوات واملنح.

ظهـر تكـرار هـذه األزمـة يف جامعـة       تراجع مرتبة اجلامعة على املسـتوى الـوطين:   -

لوطين، لتعرف تراجعا يف تصنيفها ، اليت كانت مصنفة األوىل على املستوى ا01قسنطينة 

ــنة    ــة سـ ــة الثانيـ ــبح يف الرتبـ ــا وتصـ ــة   2015وطنيـ ــذه األزمـ ــبة هـ ــت نسـ ــث بلغـ ، %7.09، حيـ

فاعتالؤهــا املرتبــة األوىل ملــومسني متتــالني كــان مفخــرة هلــذه اجلامعــة، وســهل هلــا توســيع   

 التبادل والتعاون العلمي، خاصة على املستوى الدولي. 

قســنطينة  –طـرف الباحثـة مـع مــدير جامعـة اإلخـوة منتـوري       هـذه النقطـة اسـتثريت مــن   

الذي صرح أن هذا األمر شـكل حقـا أزمـة داخـل مديريـة اجلامعـة، ومـع إقـراره أنـه           -01
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من الصعب البقاء يف صدارة الرتتيب، نظـرا لوجـود منافسـة قويـة بـني اجلامعـات اجلزائريـة        

ــنطينة    ــة قسـ ــن جامعـ ــب، لكـ ــذا اجلانـ ــزال يف املرا 01يف هـ ــود  ال تـ ــل اجلهـ ــب األوىل وكـ تـ

 والتعليمات أعطيت، من أجل تصدر القائمة يف الرتتيب مستقبال.

ويالحظ يف إطار عرض طبيعة األزمات اليت واجهت جامعات الشرق، أن هذه األزمات 

ــل     ــل مشــــاكلها ونقــ ــة حلــ ــرة اجلامعيــ ــات األســ ــب مكونــ ــة األوىل مبطالــ ــرتبط بالدرجــ تــ

 ب املناهج واملقاربات الدراسية.انشغاالتها، وبذلك تقل اإلضرابات بسب

وحسب أداة املقابلة أيد مدراء جامعات الشرق اجلزائري متركز هذه األزمـات خاصـة   

يف إضراب الطلبة واألساتذة، وحسب تصرحياتهم دائما أن األزمـات الـيت مت معاجلتهـا قبـل     

بـدأ  انتشارها، أكثر بكثري من األزمات الـيت خرجـت إىل الـرأي العـام، بفضـل أخـذهم مب      

"الوقاية خري من العالج"، حيث هناك حرص علـى املرونـة يف التسـيري، مـع فـتح بـاب احلـوار        

لكل عضو مـن أعضـاء األسـرة اجلامعيـة، وكـذلك مـن خـالل إعطـاء التعليمـات واألوامـر           

بضرورة حل املشاكل الصغرية، بدًء من األقسام والكليات، وعدم تركها لتتفـاقم، حتـى   

صـعبا، خاصـة إذا مت اسـتغالل تلـك املشـاكل مـن طـرف جهـات          يصبح التحكم فيها أمـرا 

 خارجية.

ويــذكر أن تعــرض اجلامعــة لألزمــات مــن عدمــه، ال يعتــرب مؤشــرا علــى قــوة وحصــانة   

بأنـه ميكـن النظـر لألزمـات،      خالد قدرياجلامعة ضد األزمات، وهذا ما يؤكد الباحث 

مـة بغـض النظـر عـن حجمهـا      على أنها جزء هام ورئيس يف حياة أي منظمة، فـال توجـد منظ  

وطبيعة العمليـات الـيت تقـوم بهـا بعيـدة عـن األزمـات، وإذا مل تكـن املنظمـة اآلن يف أزمـة،           

 فهي يف مرحلة ما قبل حدوث األزمة، وعليها أن تستعد هلا عندما تظهر يف أي وقت. 

ومن خالل إطالع الباحثة على اهليكل التنظيمـي لكـل جامعـات الشـرق اجلزائـري،       

ما أمجع عليه كل مدراء اجلامعـات الـذين متـت مقـابلتهم، فـإن جامعـاتهم ال تضـم        وحسب 

وحــدة إداريــة متخصصــة إلدارة األزمــات، وهــذا علــى غــرار مــا هــو موجــود يف الكــثري مــن     

املؤسسات اجلزائرية )املؤسسات اخلدمية أو اإلنتاجية، العمومية أو اخلاصـة(، ولـيس علـى    

 ذلـك هـو ضـعف ثقافـة األزمـة وأهميتهـا واخلطـورة        اجلامعات فقـط. وقـد يكـون السـبب يف    

اليت تصاحبها، ولكن يف ظل غياب مثل هذه الوحدة اإلدارية املتخصصـة يف إدارة األزمـات   

ــة،     ــات العامـ ــة بصـــالحيات العالقـ ــاد علـــى النيابـــة املكلفـ باجلامعـــة يفـــرتض زيـــادة االعتمـ
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ــي أن تضــطلع     ــيت ينبغ ــة باالتصــال، وال ــة املكلف ــال يف إدارة هــذه    باعتبارهــا النياب ــدور فع ب

 األزمات.

وهذه النتيجة املتوصل إليهـا تتفـق مـع نتـائج دراسـة حممـد عاشـور وسـعيد عبابنـة الـيت           

 متت اإلشارة إليها يف عنصر الدراسات السابقة.

( يبني وجود خطط على مستوى نيابة العالقات اخلارجية لتفادي وقوع 04جدول رقم )

 .اجلامعة يف األزمات

النسبة املئويةالتكرارـابـةاإلجـــــ

نعـــــــــــــــم

ال

اجملمــــــــــوع

 

بينــت نتــائج هــذا اجلــدول قلــة االعتمــاد علــى التخطــيط الوقــائي علــى مســتوى النيابــة     

، علـى الـرغم مـن أهميـة     %73.26العالقات اخلارجية، واختيار غالبيتهم خيـار " ال " بنسـبة   

 Wedding ويــدينجالتخطـيط يف اسـتقرار اجلامعــة، وهـذا مـا يتعــارض مـع رؤيــة الباحـث       

الذي يرى أن التخطيط  يستهدف غايات بعيدة، تدور يف حمـيط إقامـة عالقـات وديـة، بـني      

املؤسسة اجلامعية ومجاهريها املختلفة، وذلك عن طريق العمل إلزالـة كـل مـا يتسـبب عنـه      

كمـا يـرى أن التخطـيط الوقـائي قـد يكـون طويـل املـدى          سوء الفهـم أو تعـارض املصـاحل،   

ويشبهه باالسرتاتيجية، أو قصري املدى كالتكتيك الـذي تنفـذ بـه االسـرتاتيجية، ويسـميه      

بعـــض خـــرباء العالقـــات العامـــة التخطـــيط لألزمـــات والكـــوارث، فهـــو ختطـــيط يتســـم         

 مفاجئ.  باحلركة، ويقف متأهبا للنزول إىل امليدان ملواجهة أي أزمة أو موقف

بأخــذهم بهـذا النـوع مــن    -الــذين قـابلتهم الباحثـة   -وعلـى الـرغم مــن إقـرار املـدراء     

التخطيط، إال أن اآلليات العملية هلذا النوع يف الغالب وإجراءات التجسـيد، ال يسـهر عليهـا    

ممارســي العالقــات العامـــة يف اجلامعــة اجلزائريــة بالدرجـــة األوىل، بــل تكــون مســـؤولية       

ــى التســيري العــادي،     يتقامسهــا كــل   املســؤولني يف اجلامعــة، حيــث يكــون هنــاك ســهر عل

ملختلــف الشــؤون اإلداريــة والبيداغوجيــة علــى مســتوى اجلامعــة، حتــى ال يكــون أي خلــل يف 

 ذلك، وحتى ال تظهر الشرارة األوىل اليت تتسبب يف إضرابات الطلبة خاصة.

ــات ا   ــد املشـــكلة أو األزمـ ــة حتديـ ــي معرفـ ــة هـ ــع  إن إدارة األزمـ ــول، مـ ــة احلصـ ملمكنـ

احملافظة وقتها على اهلدوء، لذا فمن أجل إدارة أفضـل لألزمـة، مـن الضـروري علـى النيابـة       
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املكلفة بصالحيات العالقات العامة معرفة ما جيـب فعلـه قبـل، أثنـاء، وبعـد األزمـة؛ فقبـل        

عـن  األزمات اليت مرت بها جل جامعـات الشـرق اجلزائـري، جيـب أن تقـوم النيابـة املسـؤولة        

ــوث     ــراء البحــ ــواهر، وإجــ ــات والظــ ــة، بتســــجيل املالحظــ ــة للجامعــ ــورة إجيابيــ ــاء صــ إعطــ

واالستقصـــاءات الالزمـــة لدراســـة اجتاهـــات وآراء ومواقـــف اجلمهـــور الـــداخلي واخلـــارجي  

للجامعـة، والـيت مــن خالهلـا ميكـن التنبــؤ حبـدوث األزمـة، لكــن لألسـف نيابـة العالقــات         

جل جتنيب اجلامعات عناء البحث يف احللـول بعـد وقـوع    اخلارجية ال تقوم بهذه اآلليات من أ

ــاتذة      ــة واألسـ ــاءات للطلبـ ــوث واستقصـ ــإجراء حبـ ــوم بـ ــت تقـ ــة كانـ ــو أن النيابـ ــات، فلـ األزمـ

واملــوظفني، خاصــة أثنــاء زيــادة شــكاوى هــذه الفئــات، ولــو أن ممارســي العالقــات العامــة     

دروا إىل االســـتماع كــانوا حريصـــني علـــى النـــزول إىل مواقـــع تواجــد الفئـــات الـــثالث، وبـــا  

النشــغاالتهم، لكانــت هــذه اآلليــة مفيــدة وفعالــة لإلحاطــة مبختلــف اجملريــات واألوضــاع،    

والتنبؤ باملشاكل واألزمات قبـل نشـوبها، ولنجحـت النيابـة يف وقايـة اجلامعـات مـن العديـد         

 من األزمات اليت مرت بها. 

، فهـي ال تسـتطيع أن تلفـت    فإذا كانت النيابـة ال تقـوم بـدور فعـال يف التنبـؤ باألزمـات      

انتباه اجلهات املعنية، وتشعرها بضرورة معاجلة أسـباب األزمـة قبـل تراكمهـا وانفجارهـا،      

بل األمر أكثر من ذلك؛ إذ من خـالل مالحظتنـا لطبيعـة املهـام الـيت تشـرف عليهـا النيابـة،         

هنيــة، والــيت الحظنـا أنهــا ال متــت بصــلة للعديــد مـن اجلوانــب البيداغوجيــة واالجتماعيــة وامل  

تكون يف كثري من األحيـان هـي األسـباب املباشـرة يف حـدوث أزمـات لـدى فئـات اجلمهـور          

ويف هذا الصدد فإن دراستنا ختتلـف مـع نتـائج دراسـة الباحثـة رهـام راسـم عـودة،          الداخلي.

 حدوث لقب األزمات إلدارةواليت توصلت إىل أن اجلامعة اإلسالمية تلتزم بعمليـة التخطـيط   

 ،األزمات وقوعأثنـــــاء  للقرارات اتخاذهاأثنـــــاء  العلمي التفكير خطوات تتخذ وهي األزمة

ــاء بعد النتائج وتقييم المراجعة بعملية تلتزم الجامعة أن أيض الدراسة وأظهرت  انتهـــــــــــ

 .األزمة

، أكـدوا قيـامهم بنشـاط    %26.74ومن جهة أخرى فإن نسـبة مـن املبحـوثني مقـدرة بــ      

ــى اجلامعــات الــيت مل تواجههــا أزمــات أو الــيت    التخطــيط الوقــائي، وكــان هــذا موز  عــا عل

واجهتها أزمات، وبالنسبة هلؤالء املبحوثني فإن ما ساعدهم على األخـذ بـالتخطيط الوقـائي    

 والتنبؤ باألزمات هو:

 معرفتهم ألدق التفاصيل اليت تتعلق باجلامعة. -
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 يا.قرب النيابة املكلفة بصالحيات العالقات العامة من اإلدارة العل -

 إملام النيابة بالقضايا واملشكالت، وإدارتها داخل اجلامعة. -

 معايشة النيابة لكل ما يدور داخل اجلامعة، وما يتعلق بها يف احمليط االجتماعي. -

ــة ملعرفــة إجتاهــات اجلمهــور،       ــام بالدراســات والبحــوث الــيت جتريهــا النياب ليبقــى القي

مسـتوى النيابـة، ممـا يكشـف عـن وجـود خلـل        واحدة من وسائل التنبـؤ باألزمـة غائبـة علـى     

كــبري يف أداء النيابــة املكلفــة بصــالحيات العالقــات العامــة بتلــك اجلامعــات الــيت ال تهــتم    

إىل أبعد هناء حافظ بدوي بالبحوث، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك من قبل. وتذهب الباحثة 

ــات        ــأن االجتــاه احلــديث يف عمــل العالق ــا ب ــك، مــن خــالل إميانه ــب   مــن ذل العامــة هــو جتن

األخطار قبل حدوثها، ورصد أسباب األزمات واكتشاف أعراضها قبل ظهورها بـزمن غـري   

 .(30)قصري، وبذلك ميكن جتنيبها والوقاية منها 

أما املـدراء فقـد رفـض معظمهـم أن يكـون التنبـؤ باألزمـة، أحـد أنشـطة نيابـة مديريـة            

نبـــؤ باألزمـــة لـــيس مـــن مهـــام العالقـــات اخلارجيـــة، وذكـــروا أن الســـبب يرجـــع لكـــون الت

واختصاصـات نيابـة مديريـة العالقـات اخلارجيـة، إضـافة حملدوديـة صـالحيات هـذه النيابــة          

داخل اجلامعة يف اجلوانب البيداغوجية والتعليمية، وتكمن خطورة هـذه النتيجـة يف غيـاب    

ة والتعـاون  الفهم الصحيح لطبيعة ممارسة املهام املسندة للنيابة املكلفة بالعالقـات اخلارجيـ  

ــاطات      ــة النشـ ــة عـــن قيمـ ــاءل الباحثـ ــذا تتسـ ــة، لـ ــاهرات العلميـ ــال والتظـ والتنشـــيط واالتصـ

االتصالية اليت تقيمها النيابة إن مل تهتم بالتنبؤ ملا هو قادم، وعلى أي أساس تضع براجمهـا  

 وخططها حلاضر اجلامعة ومستقبلها؟

النيابـة اهتمامـا كـبريا؛ ألن     إن التنبؤ باألزمة أحـد أهـم األنشـطة الـيت جيـب أن توليهـا      

التنبــؤ باألزمــة لــه عالقــة مباشــرة بالوظيفــة الوقائيــة للعالقــات العامــة، فعنــدما يــتم التنبــؤ      

باألزمة يبدأ التخطيط يف اجتاهني: األول الوقاية من حدوث األزمـة أصـال، والثـاني التعامـل     

 ها قبل أن تبدأ. مع األزمة بكل جوانبها، والتنبؤ باألزمة قد يكون سببا يف إنهائ

ــنعم          ــد املـ ــى عبـ ــة منـ ــة الباحثـ ــع دراسـ ــق مـ ــا تتفـ ــل إليهـ ــة املتوصـ ــوم النتيجـ ــى العمـ وعلـ

ــل اجلامعـــات املصـــرية،           ــة بـــإدارة األزمـــة داخـ ــا تعلـــق بالنتـــائج املختلفـ ــد، خاصـــة مـ حممـ

لكنهـــــا ختتلـــــف مـــــع نتـــــائج املتوصـــــل إليهـــــا حـــــول إدارة األزمـــــة يف التعلـــــيم اجلـــــامعي  

 يكية.بالواليات املتحدة األمر
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( يبني إجابات املبحوثني حول مساهمة النيابة يف إدارة األزمات وعالقة 05جدول رقم )

 ذلك مبتغري الوظيفة.

 الوظيفة      

        

اإلجابـة

 نائب مدير
أستاذ مساعد 

أو مستشار

موظف مبنصب 

نوعي

موظف دون 

منصب نوعي
 اجملموع

  ك  ك ك  ك  ك

نعم

ال

اجملموع

 

بعد أن تعرفنا يف اجلدول السابق عـن وجـود دور للنيابـة القائمـة بصـالحيات العالقـات       

ي، وذلـك بتفـوق نسـب خيـار     دارة األزمات الـيت واجهـت جامعـات الشـرق اجلزائـر     إالعامة يف 

"نعم" عن خيار "ال"، حناول يف هذا اجلدول معرفة العالقة املوجودة بني هذا اجلواب ومـتغري  

 الوظيفة، حيث مسح لنا اجلدول أعاله بتدوين املالحظات اآلتية:

عنــد مجيــع فئــات مــتغري الوظيفــة تفوقــت نســبة اإلجابــة خبيــار "نعــم" عــن اإلجابــة       -

 خبيار" ال".

نســبة للــذين أجــابوا بـــ "نعــم": يظهــر اخــتالف  بــني الفئــات حــول هــذا اخليــار           بال -

عنـد   %95واخنفاضها حسب  تدرج املسؤولية يف النيابة، حيث سجلت أعلى نسبة مقدرة بـ 

فئــة النــواب، وهــذا حبكــم قــربهم مــن مركــز القــرار، فهــم يــرون أن النيابــة ال تتــوانى يف     

ء يف األوقـات العاديـة أو غـري العاديـة، بعـدها جنـد فئـة        تقديم املساعدة إلدارة اجلامعة، سوا

، ثـم فئـة املـوظفني ذوي املناصـب النوعيـة      %83.33األساتذة املساعدين واملستشارين بنسـبة  

، وعلى الـرغم  %64، لنجد يف األخري املوظفني دون املناصب النوعية بنسبة %75.86بنسبة 

لـــديهم ذات الدرايـــة املوجـــودة عنـــد  مـــن أن نســـب التأييـــد جـــد معتـــربة إال أن الـــبعض لـــيس

 املسؤولني املباشرين على النيابة.

بالنسبة للذين أجابوا بـ "ال": كان الرتتيـب عكسـيا بالنسـبة لرتتيـب اخليـار نعـم،        -

، ثـم املـوظفني   %36حيث سجلت أعلى نسبة عند فئة املوظفني دون املناصب النوعية بنسبة 

عدها فئة األسـاتذة املسـاعدين واملستشـارين بنسـبة     ، ب%24.14ذوي املناصب النوعية بنسبة 

ــواب بتكــرار واحــد فقــط نســبته      16.67% ؛ %5، ويف األخــري بطبيعــة احلــال األســاتذة الن

حيــث رأى هــذا النائــب أن النيابــة ال تتــدخل يف إدارة األزمــات الــيت تواجــه اجلامعــة، نظــرا     
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 تعهـد يف كـثري مـن األحيـان     الرتباطها يف كثري من األحيان باجلوانب البيداغوجيـة، والـيت  

إىل نيابــــة مديريــــة اجلامعــــة للتكــــوين يف الطــــورين األول والثــــاني والتكــــوين املتواصــــل   

ــل       ــث والتأهي ــة التكــوين يف الطــورين الثال ــدرج، ونياب والشــهادات والتكــوين العــالي يف الت

 اجلامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج.

 
األدوار اليت أدتها النيابـة أثنـاء األزمـات الـيت واجهـت جامعـات       ( يبني 06جدول رقم )

 الشرق اجلزائري.

النسبة املئويةالتكراراألدوار

كشف أسباب األزمة 

تفنيد اإلشاعات 

التواصل مع وسائل اإلعالم

اقرتاح احللول 

إيصال املعلومات الصحيحة للجماهري  

اجملمــــــــــوع

 

( األدوار واملســـاهمات الـــيت تقـــدمها نيابـــة مديريـــة العالقـــات  06يـــبني اجلـــدول رقـــم )

اخلارجيـــة يف إدارة األزمـــات الـــيت واجهـــت جامعـــات الشـــرق اجلزائـــري، فحســـب إجابـــات  

مثـل فيمـا   ممارسي العالقات العامة يف اجلامعـات الـيت تعرضـت ألزمـات، أن هـذه األدوار تت     

 يأتي:

يــأتي هــذا الــدور يف الرتتيــب األول لــألدوار الــيت تقــوم بهــا النيابــة    اقــرتاح احللــول: -

املكلفة بصالحيات العالقات العامة يف إدارة األزمات اليت واجهت جامعات الشرق، خاصة 

شـارية  إذا اعتربنا أن هذه النيابة مبثابة اهليئة االستشارية يف اجلامعـة، ودور الوحـدات االست  

عامــة اقــرتاح احللــول خاصــة وقــت األزمــات واالضــطرابات، وقــدرت نســبة املبحــوثني الــذين   

، وجيسـد هـذا الـدور أكثـر فئـة النـواب، األسـاتذة املسـاعدين         %31.37أقروا هذا الدور بــ 

ــور     ــة، يف إطــــار حضــ ــاء املصــــاحل بالنيابــ واملستشــــارين، وقــــد ميتــــد يف حــــاالت إىل رؤســ

 ات األزمات.االجتماعات اليت تكثر أوق

يـأتي هـذا الـدور يف املرتبـة     إيصال املعلومات الصحيحة إىل اجلماهري املسـتهدفة:   -

، حيــث إن املبــدأ األساســي لعمــل العالقــات العامــة، هــو اإلعــالم        %24.35الثانيــة بنســبة  
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الصـادق وإتبــاع سياسـة عــدم إخفـاء احلقــائق، وهــذا مـا حتــاول أن جتسـده النيابــة املكلفــة      

قـات العامـة يف جامعـات الشــرق اجلزائـري يف كـل األوقـات، ولـيس أثنــاء        بصـالحيات العال 

األزمــات فقــط، كمــا أن هــذا الــدور يتماشــى مــع املبــادئ األساســية للعالقــات العامــة الــيت   

تنشــد جتســيده مــن خــالل املســؤولية االجتماعيــة للجامعــة، والتزامهــا بالصــدق فيمــا يصــدر  

ــا مــن معلومــات. ويف ذات الســياق أمجعــت     ــى ضــرورة تقــديم اإلدارة    عنه ــدراء عل ــات امل إجاب

ــات صــحيحة للجمهــور، ويف كــل األوقــات          ــة عــرب كــل مســتوياتها اإلداريــة ملعلوم اجلامعي

 العادية وغري العادية، وذلك بسبب:

مجهــور اجلامعــة هــو خنبــة اجملتمــع، جيــب التعامــل معــه بصــدق؛ ألنــه مــن الصــعب   -

يه من الصعب إخفاء املعلومات، مع ظهور إقناعه مبعلومات كاذبة، خاصة يف زمن أصبح ف

 وسائل جديدة لتداوهلا.

 أن الكذب يضر بصورة اجلامعة، ويؤثر على مصداقيتها لدى اجلمهور. -

أن التعامل مع اجلمهور مبعلومات غـري حقيقيـة، ال يعـرب عـن املسـؤولية االجتماعيـة        -

 للجامعة.

 جلامعة.أن تقديم املعلومات الصحيحة يدعم ثقة اجلمهور با -

أن وســائل اإلعــالم تســهر وراء احلقيقــة، وال تعطــي فرصــة الســتمرار التكــتم أو      -

 استمرار املعلومات اخلاطئة.

؛ ذلك أنـه ال  %18.82مت اقرتاح هذا الدور بنسبة منخفضة  كشف أسباب األزمة: -

ء ما ميكن بأي حال من األحوال إدارة األزمات خارج نطاق معرفة األسباب املؤدية هلا، سوا

تعلق بإضرابات الطلبة أو األساتذة أو املوظفني، فعند معرفة أسـباب األزمـة، تكـون هنـاك     

 سرعة يف ردة الفعل، غالبا ما تكون مفيدة.
الذي يعترب التشخيص السليم لألزمات هو  عبد اإلله البلدويوهذا ما يؤكده املفكر 

ع األزمــات ارجتــاال، وأســاس املفتــاح الســهل للتعامــل مــع األزمــات، ودونــه يصــبح التعامــل مــ  

ــة     ــذا فـــإن مهمـ ــات، املعرفـــة، اخلـــربة واملمارســـة، ولـ ــو وفـــرة املعلومـ ــليم هـ التشـــخيص السـ

التشخيص الدقيق والسليم ال تؤدي فقط إىل معرفة أسباب وبواعـث نشـوء األزمـة والعوامـل     

، اليت ساعدت عليها، وإمنـا إىل حتديـد كيفيـة معاجلتهـا، ومتـى وأيـن تـتم معاجلـة األزمـة         

ومــن يتــوىل  أمــر التعامــل معهــا، ومــا حتتاجــه عمليــة إدارة األزمــة مــن معلومــات واتصــاالت      
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وأدوات مســاندة وســيناريوهات أساســية وبديلــة، للتعامــل مــع األحــداث الــيت ســببتها األزمــة   

 .(31)ووقف تصاعدها ومنوها، واحتوائها وامتصاص ضغطها...إخل 

مـع وجـود األزمـات باجلامعـة، وانعـدام      يتزامن نتشـار اإلشـاعات    تفنيذ اإلشاعات: -

ثقة مجهور اجلامعة بهـا، لـذلك فمـن اآلليـات الـيت تسـاعد علـى حـل األزمـات هـي االعتمـاد            

على اإلعالم املوضوعي، وتفنيد اإلشاعات اليت تزيد مـن عمـر األزمـة، وقـد أقـر املبحوثـون       

بـة املكلفـة   ، إذ حبكـم موقـع النيا  %12.55هذا الـدور بنسـبة منخفضـة كـذلك مقـدرة بــ       

ــل       ــد كـ ــتطيع أن تفنـ ــي، تسـ ــل اإلداري والتنظيمـ ــة يف اهليكـ ــات العامـ ــالحيات العالقـ بصـ

اإلشاعات اليت من شأنها أن متس باسـتقرار اجلامعـة، خاصـة مـن خـالل توظيـف عالقاتهـا        

ملــا   2016-2015مــع وســائل اإلعــالم، وهــذا بالفعــل مــا حــدث خــالل املوســم اجلــامعي          

يف أزمات على مستوى العديد مـن جامعـات الـوطن، الـيت      انتشرت إشاعة كادت أن تتسبب

سنوات بدال من سنتني، حيث بعد إثارة هـذه اإلشـاعة    03مفادها متديد سنوات املاسرت إىل 

علـى املسـتوى الـوطين، بـادرت الـوزارة الوصـية إىل تفنيـدها، وعمـدت عـدة جامعـات بشــرق           

ــابر   الــبالد إىل نســخ ونشــر مراســلة الــوزارة مــن جهــة، إضــافة إ    ىل اســتغالل العديــد مــن املن

 اإلعالمية لتفنيد هذه اإلشاعة.

جل األزمات اليت مرت بهـا اجلامعـات تكـون موضـع      التواصل مع وسائل اإلعالم: -

بصــرية، عموميــة، -اهتمــام وســائل اإلعــالم علــى اخــتالف هــا مكتوبــة، مسعيــة، مسعيــة 

ــذلك فــإن التواصــل مــع وســائل اإلعــال        كأحــد فئــات   –م خاصــة، وحتــى اإللكرتونيــة، ل

يعد من األمور املهمة للوصول إىل اجلماهري ليس اخلارجية فقط، بـل   -اجلمهور اخلارجي

 حتى اجلماهري الداخلية. 

، واخنفاض النسبة مرده أن هـذا  %12.92وقد أخذ هذا اخليار تأييد املبحوثني بنسبة 

بعـة لنيابـة مديريـة    الدور يتجسد أكثر يف جامعات الشرق الـيت جنـد خليـة االتصـال فيهـا تا     

العالقات اخلارجية، وهـذا مـا الحظتـه الباحثـة مـن خـالل تزويـدها بـبعض أرشـيف كيفيـة           

 معاجلة وسائل اإلعالم اجلزائرية لبعض األزمات اليت مرت بها جامعات الشرق.

ــيت تســاهم بهــا النيابــة املكلفــة بصــالحيات           ــى الــرغم مــن أهميــة هــذه األدوار ال وعل

امعات الشرق اجلزائري، إال أنه ال ميكن القول أن الدور الذي تؤديه العالقات العامة يف ج

النيابة عامة يف حل األزمة فعاال، حيث صرح لنا غالبية املدراء أن حل الكـثري مـن األزمـات    

ال يرتبط فقط بتـدخل النيابـة املكلفـة بصـالحيات العالقـات العامـة، بـل يعتمـد علـى مبـدأ           
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ــات يف ذلــك،    ــع النياب ــالتكوين يف الطــورين األول    مشــاركة مجي ــة املكلفــة ب خاصــة النياب

والثاني والتكوين املتواصـل والشـهادات والتكـوين العـالي يف التـدرج، ونيابـة التكـوين يف        

الطــــور الثالــــث والتأهيــــل اجلــــامعي والبحــــث العلمــــي، إذا مــــا ارتــــبط األمــــر باجلوانــــب  

علــى اختالفهـا، حتــى وإن  البيداغوجيـة، كمـا يــتم أيضـا إشــراك النقابـات وممثلــي الطلبـة      

كانت هـي الداعيـة واملتسـببة يف تلـك اإلضـرابات، وذلـك مـن خـالل أخـذ مديريـة اجلامعـة            

مببدأ سياسة احلوار والتشاور كأداة اسرتاتيجية يف التعامل مع أطراف األزمة، فضال عـن  

ســـهر املديريـــة علـــى التكفـــل باملطالـــب املشـــروعة ملختلـــف مكونـــات األســـرة اجلامعيـــة،   

اك كل اهليئات اإلدارية خاصة يف الوالية إذا كانت هي مـن اجلهـات الـيت تسـاهم يف     وإشر

 احلل ) خاصة السلطات احمللية(.

وعلــى الــرغم مــن أهميــة هــذه األدوار يف ســبيل اخلــروج مــن األزمــات حســب جتربــة           

ــا       ممارســي العالقــات العامــة يف جامعــات الشــرق اجلزائــري الــيت تعرضــت ألزمــات، إال أنن

 اب العديد من األدوار املهمة، حيث مل يتم ذكرها، هذه األدوار متمثلة يف:نسجل غي

 متابعة ردود األفعال الصادرة عن اجلماهري املختلفة للجامعة. 
 تنفيذ احلمالت اإلعالمية املتعلقة باألزمة.  
 شرح مواقف اجلامعة جلماهريها املتنوعة.  
ر الذي ظل غائبا على الـرغم مـن   التنسيق بني الوحدات اإلدارية للجامعة، هذا الدو 

 أهمية التنسيق يف األوقات الطبيعية، فما بالك يف األوقات العصيبة أي أوقات األزمات.
ــا هــذه         -  ــق عليه ــن أجــل اإلدالء بالتصــرحيات املتف ــاطق الرمســي م ــيني الن ــاب تع غي

 األخرية اليت جيب معرفة كيفية إدارة العالقات معها.

ل اليت تعتمد عليها النيابة القائمة بصالحيات العالقات ( يبني الوسائ07جدول رقم )

 العامة إلدارة األزمات.

 النسبة املئوية التكرار الوســــــائل
 18,62 38 التصرحيات 

 43,14 88 االجتماعات والنقاشات
 16,18 33 وسائل اإلعالم احمللية  

 22,06 45 البيانات
 100% 204 اجملمـــــوع



 

 

144 

 

عــاله أهـــم الوســائل الـــيت تعتمــدها النيابـــة املكلفــة بصـــالحيات     يكشــف اجلـــدول أ 

العالقــات العامــة إلدارة األزمــات يف جامعــات الشــرق اجلزائــري، حيــث متثلــت أوىل هــذه         

الوسائل يف االجتماعات والنقاشات اليت متثل أهـم وسـيلة يـتم االعتمـاد عليهـا، ودليـل ذلـك        

، فمن خـالل االجتماعـات والنقاشـات يـتم     %43.14النسبة العالية اليت حضت بها املقدرة بـ 

تشريح األزمة، ودراسة أسبابها وظروفها الختاذ القرارات التصحيحية والعالجية، لتصويب 

األخطاء، واحلاضرين يف هذه االجتماعات يكونون مبثابة "خلية األزمة"، حيث تأخذ هـذه  

 اخللية اخلطوات اآلتية:

 اجهتها.إفرتاض كل االحتماالت واإلعداد ملو -

إعداد الئحة بكل الكوارث احملتملـة، وإعـداد خطـة ملواجهـة كـل سـيناريو علـى         -

حــدى، علــى أن تتضــمن هــذه اخلطــة كيفيــة إعــالم اجلمهــور ووســائل اإلعــالم بظــروف          

 املشكلة.

عقد اجتماعات أخرى مع كل املسؤولني، ومناقشة املشكلة، ودور كل مسـؤول   -

 بعمق يرفع من حظوظ النتائج اإلجيابية(.واملسؤوليات املناطة له )التخطيط 

البيانــات هــي اآلليــة الثانيــة الــيت تعتمــد عليهــا النيابــة املكلفــة بصــالحيات العالقــات     

، وذلـك مـن خـالل إعـالم اجلمهــور     %22.06العامـة للتعامـل مـع األزمـات، قـدرت نســبتها بــ       

لوضــع، والقضــاء الــداخلي واخلــارجي بنتيجــة االجتماعــات، واإلجــراءات املتخــذة إلصــالح ا 

علــى األخطــاء احلاصــلة، مــع تضــمني هــذه اإلجــراءات اإلثباتــات احلســية إلصــالح األخطــاء  

 واالعتذار عنها. 

باإلضافة إىل ذلـك كانـت التصـرحيات أحـد آليـات نيابـة العالقـات اخلارجيـة يف إدارة         

أو  ، وتوكـل هـذه املهمـة عـادة إىل مـدير اجلامعـة      %18.62األزمات، وقد قـدرت نسـبتها بــ    

أحد نوابه مبا فيهم نائب املدير املكلف بالعالقات اخلارجية، وغالبا يف األزمـات الـيت متـر    

بهـا املؤسســات بصــفة عامــة، يــتم تعــيني ناطقــا رمسيــا مــن أجــل اإلدالء بالتصــرحيات املتفــق  

 عليها لوسائل اإلعالم، هذه األخرية اليت جيب معرفة كيفية إدارة العالقات معها.

األخــرية فتمثلــت يف وســائل اإلعــالم احملليــة، حيــث تعتــرب وســائل اإلعــالم   أمــا الوســيلة 

ــة        ــة املكلفـ ــدها النيابـ ــيت تعتمـ ــائل الـ ــدى الوسـ ــة إحـ ــفة خاصـ ــة بصـ ــة، واحملليـ ــفة عامـ بصـ

بصالحيات العالقات العامة يف إدارة األزمات اليت تواجه جامعات الشرق اجلزائـري، وذلـك   
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ــة   ، والتعامــل مــع وســائل اإلعــال  %16.18بنســبة  ــر فعالي ــة باعتبارهــا األكث م يشــكل أولوي

للوصول إىل أكرب قدر من اجلمهور، من أجل رفـع درجـة الـوعي لديـه حـول األزمـة، ودفعـه        

 للتعاون حللها، واخلروج منها بأخف األضرار املمكنة ومبعنويات مرتفعة.

 

يات ( يبني إجابة املبحوثني حول فاعلية إشراك النيابة املكلفة بصالح08جدول رقم )

 العالقات العامة يف التخفيف من حدة األزمات.

 النسبة املئوية التكرار اخليـــــــــــارات
 41,41 41 دائما

 55,56 55 أحيانا
 3,03 3 أبدا

 100% 99 اجملمـــــــــــوع
 

من املبحوثني أنـه أحيانـا مشـاركة     %56قراءة اجلدول أعاله تكشف عن رؤية قرابة 

صــالحيات العالقــات العامــة يف إدارة األزمــات ختفــف مــن حــدتها، حيــث   النيابــة املكلفــة ب

، وتفســري ذلــك إىل أنــه ال يــتم إشــراك %55.56كــان خليــار "أحيانــا" أعلــى نســبة مقــدرة بـــ 

كل ممارسي العالقات العامة يف جامعـات الشـرق اجلزائـري يف إدارة األزمـات الـيت تواجـه       

املـدراء الـذين قـابلتهم الباحثـة، ومـن طـرف        اجلامعات، وهذا ما مت التصـريح بـه مـن طـرف     

مــوظفي النيابــة، كمــا أن املــنهج املتبــع يف إدارة األزمــات علــى مســتوى هــذه النيابــة، أو مــن  

طرف اجلامعة ليس هو املنهج املتعارف عليه، والذي أشـارت إليـه العديـد مـن الكتابـات يف      

اك خلـٌل أصـال قبـل األزمـة،     هذا الشأن، فكيف يكون للنيابة دور يف إدارة األزمـات؟ وهنـ  

ــة التنســيق بــني املســتويات اإلداريــة،       مــن خــالل قلــة االعتمــاد علــى التخطــيط الوقــائي، وقل

وكيــف ســتخفف النيابــة مــن األزمــات؟ ومبــاذا ســتخفف؟ وهــي الــيت تفتقــد إىل العديــد مــن  

 آليات ذلك، إضافة إىل بعض جوانب القصور األخرى يف خطوات حل األزمات.

ن ذلك فقـد أبـدى بعـض مـدراء جامعـات الشـرق اجلزائـري رضـاهم عـن          وعلى الرغم م

مشاركة نيابة مديرية العالقات اخلارجية يف حل العديد من املشاكل، اليت هـددت السـري   

احلسن للشؤون اجلامعية ككل، خاصة البيداغوجية منها، إذ رأوا أنه يف بعـض احلـاالت   

 من معاجلتها أوال وهذا أهم شيء. تدخل هذه النيابة يف معاجلة هذه األزمات، يسرع
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مرتفعـة، رأى   ، وهـي نسـبة  %41.41أما الذين أجابوا خبيار "دائمـا" فقـدرت نسـبتهم بــ    

أصحابها أن إشراك هذا الشق الفرعي للجامعة )النيابـة( يف معاجلـة األزمـات الـيت متـر بهـا       

علــى أداء  اجلامعــة، حيقــق حقــا اســتقرارا وتوازنــا للنســق العــام )اجلامعــة(، ممــا يــنعكس   

 اجلامعة ورسالتها بصفة عامة.  

رأوا أنـه ال توجـد أي   ، 3,03%لتأتي يف األخري آراء نسبة قليلـة مـن املبحـوثني تقـدر بــ      

فعالية ملشاركة نيابة العالقات اخلارجية يف إدارة األزمات، خاصة مـن خـالل اقـرتاح حلـول     

كــزي دائمــا، دون إشــراك  معينــة ال يــتم األخــذ بهــا، فــالقرارات تكــون علــى املســتوى املر   

رصـد وحتليـل العوامـل الـيت     حممد شومان يف املستويات اإلدارية األخرى. ويتوسع الدكتور 

تضــمن اإلدارة الفعالــة والناجحــة لألزمــات، حتــى أنهــا تشــمل كــل العوامــل واإلجــراءات          

يق الالزمة لنجاح أي نوع من اإلدارة يف جماالت احلياة املختلفة، لكـن الرصـد العلمـي الـدق    

ــى أهــم العوامــل ذات الصــلة املباشــرة         لعوامــل النجــاح يف إدارة أالزمــة، جيــب أن يركــز عل

مبوقـف األزمـة، وباملراحـل املختلفـة لتطورهـا، يف هـذا اإلطـار ركـز الباحـث علـى العوامــل           

 :(32)اآلتية 

   إدراك أهميـــة الوقـــت: إن عنصـــر الوقـــت أحـــد أهـــم املـــتغريات احلاكمـــة يف إدارة

هو العنصر الوحيد الذي تشكل ندرتـه خطـرا بالغـا علـى إدراك األزمـة،      األزمات، فالوقت 

وعلــى عمليــة التعامــل معهــا، إذ أن عامــل الســرعة مطلــوب الســتيعاب األزمــة، والــتفكري يف 

البـــدائل واختـــاذ القـــرارات املناســـبة، والســـرعة يف حتريـــك فريـــق إدارة األزمـــات، والقيـــام  

 احلد منها واستعادة نشاط املنظمة.بالعمليات الواجبة الحتواء األضرار أو 
           ــات اخلاصــة بكافــة أنشــطة ــة مــن املعلومــات والبيان إنشــاء قاعــدة شــاملة ودقيق

املنظمة، وبكافة األزمات واملخاطر اليت قد تتعرض هلا، وآثار وتداعيات ذلـك علـى جممـل    

 أنشطتها، ومواقف األطراف املختلفة من كل أزمة أو خطر حمتمل.

مــات هــي املــدخل الطبيعــي لعمليــة اختــاذ القــرار يف مراحــل األزمــة      واملؤكــد أن املعلو

املختلفة، واإلشكالية أن األزمة حبكـم تعريفهـا تعـين الغمـوض ونقصـا يف املعلومـات، مـن        

هنا فإن وجود قاعدة أساسية للبيانات واملعلومـات تتسـم بالدقـة والتصـنيف الـدقيق وسـهولة       

 وية لطرح البدائل واالختيار بينها.االستدعاء، قد يساعد كثريا يف وضع أسس ق

    تــوافر نظــم إنــذار مبكــر، تتســم بالكفــاءة والدقــة والقــدرة علــى رصــد عالمــات

اخلطر وتفسريها، وتوصيل هذه اإلشارات إىل متخذي القرار. وميكن تعريف نظم اإلنـذار  
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املبكر بأنها أدوات تعطي عالمات مسـبقة الحتماليـة حـدوث خلـل، مـا ميكـن مـن خالهلـا         

تعــرف علــى أبعــاد موقــف مــا قبــل تــدهوره، وحتولــه إىل أزمــة متثــل مصــدرا للخطــر علــى      ال

ــة نظــم اإلنــذار       ــة نظــام اإلنــذار، فــإن هنــاك إجــراءات لقيــاس فاعلي املنظمــة، ونظــرا ألهمي

 املبكر وتقييم أدائها بشكل دوري.

   االســتعداد الــدائم ملواجهــة األزمــات: إن عمليــة االســتعداد ملواجهــة األزمــات، تعــين 

تطـــوير القـــدرات العمليـــة ملنـــع أو مواجهـــة األزمـــات، ومراجعـــة إجـــراءات الوقايـــة، ووضـــع   

اخلطط، وتدريب األفـراد علـى األدوار املختلفـة هلـم أثنـاء مواجهـة األزمـات، وتشـري أدبيـات          

ــة        ــة الكــوارث، وثالث ــة بــني اســتعداد املنظمــة ملواجه إدارة األزمــات إىل وجــود عالقــة طردي

ــة هــ   ــتغريات تنظيمي ــالكوارث، واملســتوى      م ــة ب ــة، اخلــربة الســابقة للمنظم ي: حجــم املنظم

 التنظيمي ملديري املنظمة.
           القدرة على حشد وتعبئة املـوارد املتاحـة، مـع تعظـيم الشـعور املشـرتك بـني أعضـاء

املنظمة أو اجملتمـع باملخـاطر الـيت تطرحهـا األزمـة، وبالتـالي شـحذ واسـتنفار الطاقـات مـن           

واحلفاظ على احلياة، وجتـدر اإلشـارة إىل أن التحـديات اخلارجيـة الـيت      أجل مواجهة األزمة 

تواجه املنظمات أو اجملتمعات، قد تؤدي دورًا كبريًا يف توحيد فئات اجملتمع، وبلـورة هويـة   

 واحدة له يف مواجهة التهديد اخلارجي.
      نظـــام اتصـــال يقـــيم بالكفـــاءة والفاعليـــة: لقـــد أثبتـــت دراســـات وحبـــوث األزمـــة

روس املستفادة من إدارة أزمـات وكـوارث عديـدة، أن اتصـاالت األزمـة تـؤدي دورا بـالغ        والد

األهمية يف سرعة وتدفق املعلومات واآلراء داخل املنظمـة، وبـني املنظمـة والعـامل اخلـارجي،      

وبقدر سـرعة ووفـرة املعلومـات، بقـدر جنـاح اإلدارة يف حشـد وتعبئـة املـوارد وشـحذ طاقـات           

واجهة الشائعات، وكسب اجلماهري اخلارجية اليت تتعامـل مـع املنظمـة،    أفراد املنظمة، وم

 عالوة على كسب الرأي العام أو على األقل حتييده.

ــأول،       ــاء األزمــة وجتديــدها أول ب ومــن الضــروري وضــع خطــط وقــوائم لالتصــاالت أثن

وكـــذلك تكليـــف أحـــد أفــــراد فريـــق إدارة األزمـــة بــــإدارة عمليـــات االتصـــال الــــداخلي        

ــة املناســبة الــيت ميكــن مــن خالهلــا      واخلــارج ي، وإعــداد الرســائل االتصــالية، أو اإلعالمي

 خماطبة مجاهري املنظمة.
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وسواء اعتمدت خطط وعمليات االتصال على وسائل اتصال مباشر، أو وسائل اتصـال  

مجــاهريي، فمــن الضــروري يف احلــالتني حتديــد: اجلمــاهري املســتهدفة، أهــداف االتصــال،  

 .feed backاالتصال، والتعرف على رجع الصدى  تقييم آثار عملية
( يبني األدوار اليت أدتها النيابة القائمـة بصـالحيات العالقـات العامـة     09جدول رقم )

 بعد األزمة.

 النسبة املئوية التكرار األدوار
 23,57 33 تقييم حول خملفات األزمة

 13,57 19 إجراء محالت إعالمية
 20,71 29 زمات وضع خطط مستقبلية لتجنب األ

 42,14 59 مل تقم بأي دور
 100% 140 اجملمـــــــوع
 

تبدأ العالقات العامة إجراءاتها التصحيحية بعد انتهـاء األزمـة مباشـرة، حيـث تبـدأ يف      

تنفيذ براجمها التصحيحية، اليت تأخذ بعـني االعتبـار تلـك التغـيريات الـيت حتملـها األزمـة،        

 عتبار عند التخطيط.وهذا غالبا ما يؤخذ بعني اال

وملعرفة دور النيابة املكلفة بصالحيات العالقات العامة يف جامعات الشـرق اجلزائـري   

مت طرح سؤال خاص بذلك يف استمارة االستبيان وجـاءت اإلجابـة عليـه كمـا هـي مبينـة يف       

وهــي تتفــق مــع نتــائج الباحثــة منــى عبــد املــنعم حممــد املتعلقــة بواقــع إدارة     اجلــدول أعــاله،

حيـث تكشـف نتـائج هـذا اجلـدول عـن نتيجـة إىل حـد مـا           الزمة يف التعليم العالي مبصـر، ا

غري متوقعة، عادت فيها النسبة الكبرية خليار أن النيابة ال تقوم بأي دور بعد األزمة بـنسبة 

ــدر بـــ  ــة املكلفــة        %42.14تق ــل وظيفــي آخــر؛ ألن مســاهمة النياب ، وهــذا يكشــف عــن خل

ة ال تكــون أثنــاء األزمــة فقــط، بــل جيــب أن متتــد إىل مــا بعــد    بصــالحيات العالقــات العامــ 

األزمـة، فبعـد انتهائهـا واخلـروج منهـا تـأتي املرحلـة األخـرية الـيت تقـوم علـى أسـاس معاجلــة             

اآلثــار الســلبية الناجتــة عنهــا، خاصــة وأن حــل األزمــة ينطــوي علــى النظــرة البعديــة بالنســبة   

تعقيـد العالقــات التنظيميــة والشــبكات   لرؤيــة الصــورة األوسـع وكــذلك رؤيــة للمشـاكل،  

املتداخلة، واالضطالع بهـذه املهمـة يقـع بالدرجـة األوىل علـى كاهـل إدارة العالقـات العامـة         

ــى إعــادة الثقــة باملؤسســة         الــيت عليهــا اســتغالل مجيــع الســبل والوســائل الــيت تســاعدها عل



 

 149 

 دور العالقات العامة يف إدارة أزمات املؤسسة اجلامعية اجلزائرية
 

دوات واملـؤمترات  وحتسني صورتها، وهذا يتـأتى مـن خـالل عقـد خمتلـف اللقـاءات؛ مثـل النـ        

الصــحفية لشــرح األســباب احلقيقيــة وراء األزمــة، وطمأنــة اجلمهــور الــداخلي واخلــارجي        

 باختاذ كل االحتياطات واإلجراءات املناسبة، ملنع تكرار األزمة مستقبال.

بعــض هــذه اإلجــراءات وجــدت مــع النســبة املتبقيــة، حيــث إن أول دور تقــوم بــه النيابــة    

ــة       املكلفــة بصــالحيات العال  ــام بعملي ــري هــو القي ــى مســتوى الشــرق اجلزائ قــات العامــة عل

حيث من املهم جدا أن تقيم النيابة خملفـات  ، 23,57%التقييم حول خملفات األزمة بنسبة 

األزمــات الــيت مــرت بهــا اجلامعــة ســواٌء علــى الصــعيد الــداخلي أو اخلــارجي، وســواء علــى      

نتائج هـذا التقيـيم يـتم وضـع بـرامج وخطـة       املستوى احمللي أو الوطين أو الدولي، وبناًء على 

 ومحالت مناسبة ملعاجلة آثار هذه األزمات، وأي هزات وارتدادات جديدة لتلك األزمات.

الدور الثاني الـذي تضـطلع بـه النيابـة املكلفـة بصـالحيات العالقـات العامـة هـو وضـع           

مــن ، ومــن شــأن هــذه اخلطــط أن حتقــق احلــد األدنــى      %20.71خطــط مســتقبلية بنســبة   

االســتقرار للجامعــة، األمــر الــذي جينبهــا اهلــزات واألزمــات الشــديدة، وذلــك مــن خــالل           

 االهتمام الدائم بانشغاالت اجلمهور الداخلي واخلارجي.

وكمــا متــت اإلشــارة إليــه فــإن القيــام بــالتقييم يتبعــه دور آخــر هــو إجــراء محــالت            

االسـتمرار يف جـذب    ، وذلـك مـن أجـل   %13.57إعالميـة، حيـث قـدرت نسـبة هـذا الـدور بــ        

ــى       ــة للجمــاهري، والتمســك بهــم عل مجهــور اجلامعــة حنــو أنشــطة اجلامعــة، فإعطــاء األولوي

الرغم من كل شيء هو الرأمسال احلقيقـي للجامعـة، وهـو أيضـا املكسـب الكـبري الـذي        

 ترمي لتحقيقه اجلامعة بعد نهاية األزمة. 

إال أنـه تبقـى جوانـب أخـرى مـن       وعلى الرغم من قيمة وأهميـة هـذه األدوار الثالثـة،       

 العمل غائبة من بينها:

 االستمرار يف جذب مجاهري اجلامعة حنو أنشطتها. -

 االستمرار يف مراقبة تداعيات األزمة. -

االســـتمرار يف تزويـــد وســـائل اإلعـــالم باملعلومـــات حـــول اإلجـــراءات الـــيت تتخـــذها  -

 اجلامعة لكسب ثقة هذه الوسائل.

ــة إد  - ــيم خطـ ــادة تقيـ ــاملني   إعـ ــتجابة اإلدارة والعـ ــة اسـ ــاليا، وكيفيـ ــة اتصـ ارة األزمـ

 باجلامعة ملوقف األزمة.

 رصد ردود األفعال الرمسية واجلماهريية لالستفادة منها لتجنب أزمات مستقبلية. -
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 تطوير اسرتاتيجية طويلة األمد لتقليص نتائج األزمة.     -

مات نيابـة العالقـات اخلارجيـة    إن األدوار اليت متت اإلشـارة إليهـا سـابقا كأحـد إسـها     

بعد األزمة، تبقى نوعا ما عامة، وحتتاج إىل آليات عملية لتجسيدها، وهي تتفق يف جوانـب  

وختتلف يف جوانب أخرى عن التصورات اليت وضعها املبحوثون خلطة العالقـات العامـة بعـد    

 :( 33)اصر اآلتية انتهاء األزمة يف الدراسة اليت أعدها علي برغوث، واليت تعتمد على العن

 دراسة أسباب األزمة للكشف عن أوجه القصور يف توقعها أو جمابهتها. -

 التخطيط إلعادة األمور يف اجلامعة إىل ما كانت عليه قبل األزمة. -

 وضع برامج لتحسني الصورة الذهنية للجامعة. -

 إعادة ترتيب اجلامعة بعد زوال آثار األزمة. -

 باجلامعة حملو اآلثار النفسية لألزمة على العاملني.إعادة تأهيل العاملني  -

 إزالة رواسب األزمة بالنسبة للجمهور اخلارجي للجامعة. -

 االتصال مبن تضرروا نتيجة لألزمة وتقديم املساعدة هلم. -

 القيام حبملة إعالمية إلنعاش صورة اجلامعة. -
 عد آخر أزمة.( يبني إجابة املبحوثني حول صورة اجلامعة ب10جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار اإلجـــــابة
 53,54 53 إجيابية

 4,04 4 سلبية
 42,42 42 ال أدري

 100% 99 اجملمـــــوع
 

غالبا مـا يـرتبط إجيـاد الصـورة الذهنيـة اإلجيابيـة مبهـام إدارة العالقـات العامـة، الـيت           

األزمات، وألن من املهم جدا تهتم بدراسة ذلك املوضوع ووضع برامج خاصة له، خاصة بعد 

أن تكون النيابة املكلفـة بصـالحيات العالقـات العامـة علـى علـم بواقـع صـورة اجلامعـات،          

خاصة بعد األزمات اليت مرت بها، حتى تستطيع أن تضع بـرامج فعالـة مبنيـة علـى اإلحاطـة      

 الواسعة بالواقع، وحتى تستطيع أن تتطلع إىل املستقبل.

تعرب عن واقع اجلامعة، وكل مـا يتصـل بهـا، ومـا يصـدر عنهـا       إن الصورة بصفة عامة 

ككيــان يف اجملتمــع، حيــث تشــمل السياســات والقــرارات والتصــرفات الــيت تــتمكن مــن   

خالهلـــا اجلامعـــة حتقيـــق أهـــدافها، وتشـــمل كـــذلك مظهرهـــا وتكويناتهـــا املاديـــة، تلـــك  
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ــا يعـــر    ــا مـــن خـــالل مـ ــية العناصـــر املاديـــة واملعنويـــة للمؤسســـة تشـــكل مالحمهـ ف بشخصـ

اجلامعــة، وبدعــد ذلــك هــو املضــمون االجتمــاعي للعالقــات العامــة الــذي يــنعكس يف أذهــان    

اجلماهري على شكل تأثريات تكون حمصـلتها النهائيـة الصـورة الذهنيـة، وتسـاهم صـورة       

اجلامعــة بشــكل كــبري يف جنــاح اجلامعــة أو فشــلها، وذلــك بتأثريهــا علــى ســلوك مجهــور    

و اخلــارجي، كمــا تســاهم كــذلك مــن خــالل تأثرهــا باألزمــات اجلامعـة، ســواء الــداخلي أ 

 اليت متر بها اجلامعة.

ــة مــن خــالل ســؤاهلا قصــد معرفــة مــدى إدراك        ــت الباحث وألهميــة هــذا املوضــوع حاول

ممارســي العالقــات العامــة يف جامعــات الشــرق اجلزائــري لصــورة اجلامعــة بعــد آخــر أزمــة،  

خيـارات. اخليـار األول رأى أن صـورة اجلامعـة     فكانت إجابات املبحوثني موزعـة علـى ثالثـة    

، وهــذه النتيجــة تعكــس إىل حــد مــا فاعليــة الوســائل       %53.54أصــبحت إجيابيــة بنســبة   

واإلجراءات اليت اختذت حلـل األزمـة، فكـثري مـن إضـرابات )خاصـة إضـرابات الطلبـة( مت         

إجيابيــة إنهاؤهــا بالتوصــل إىل حلــول ترضــي مجيــع األطــراف، واخلــروج مــن األزمــة بصــورة  

مؤشــر كــبري علــى جنــاح النيابــة املكلفــة بصــالحيات العالقــات العامــة وبــاقي النيابــات           

 بإشراف رئاسة اجلامعة يف احتواء الوضع، وإجياد احللول املناسبة لتلك األزمات.

ــذين ال          ــة، وهــي نســبة ال ــيت شــكلت مفاجــأة بالنســبة للباحث ــة ال لتبقــى النســبة الثاني

، وهي نسبة جد %42.42عند مجاهريها، وقدرت نسبتهم بـ  يعرفون حقيقة صورة اجلامعة

ــة عــن         ــة، إعطــاء صــورة إجيابي ــة يف الظــروف العادي ــربة، فــإذا كــان مــن أهــداف النياب معت

اجلامعة لدى مجهورها، فإن األمـر يصـبح واجبـا علـى ممارسـي العالقـات العامـة يف أوقـات         

ل مبعرفة صورة اجلامعة عنـد  األزمات، وإذا كانت هناك مساهمة للنيابة فيفرتض أن تكل

، وهــذا دليــل علــى أن  -كمــا وجــدنا-مجاهريهــا، حبيــث ال يكــون اجلــواب "ال أدري"  

مساهمة النيابة املكلفة بصالحيات العالقـات العامـة مل تكـن مسـاهمة مبنيـة علـى أسـس        

علمية، تأخذ بعني االعتبار أهمية أن تكـون صـورة اجلامعـة عنـد اجلمهـور إجيابيـة، وذلـك        

ل حتديد العالقة أوال بني اجلمهور والصورة الذهنية، وتلك هي اخلطوة األوىل لبنـاء  من خال

 الصورة املرغوبة.

أما اخليار الثالث ضمن خيارات هذا السؤال خاص بأن صورة اجلامعـة بعـد آخـر أزمـة     

، مما يعكـس حسـب هـذه الفئـة عـدم جنـاح       %04.04أصبحت سلبية، وقد قدرت نسبته بـ 

ل الــيت وظفــت إلدارة األزمــة بشــكل شــامل، وهــذا جيعــل صــورة اجلامعــة    اآلليــات والوســائ
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سلبية عند مجاهريها، ومن ثم فإن النيابة املكلفة بصالحيات العالقـات العامـة مطالبـة يف    

إىل تقـــديم الوقــائع واحلقـــائق واملعلومـــات الصـــادقة   -الـــيت كانــت قليلـــة  –هــذه احلالـــة  

ادئ األساســية الــيت أمجعــت عليهــا دســاتري     للجمــاهري الداخليــة واخلارجيــة، كأحــد املبــ    

العالقات العامـة يف خمتلـف اجملتمعـات، كمـا أن الصـورة اإلجيابيـة تتزايـد مـع تزايـد عـدد           

االتصاالت، إضافة إىل احلاجة الستخدام كل الوسـائل االتصـالية املتاحـة لتسـويق الصـورة      

 اإلجيابية، بدال من الصورة السلبية املوجودة اآلن.

زاز الصورة الذهنية للجامعة مـن أبـرز آثـار األزمـة الـيت حتتـاج إىل تصـحيح،        ويعترب اهت

الـيت تبحـث يف دور العالقـات العامـة يف إدارة      علـي برغـوث  هلذا اقـرتح املبحوثـون يف دراسـة    

 األزمات اجلامعية ما يأتي لتصحيح هذه الصورة:

 إجراء محالت إعالمية.   -

 األزمة. تصحيح األوضاع اخلاطئة اليت تسببت يف -

 استخدام األنشطة والفعاليات االجتماعية.   -

 السعي للحصول على مساندة الرأي العام للجامعة. -

يف احملـور اخلـامس مـن دليـل      -ومن أجل إجياد الصورة اإلجيابية أكد معظم املـدراء 

على أهمية هذا البعد يف أجندة سياستهم التسيريية، وهـذا مـن خـالل تركيـزهم     -املقابلة

 مور األساسية والثانوية احملققة هلذا اهلدف، واليت من بينها: على األ

احلرص على التأطري اجليد للطلبة وتوفري كـل مسـببات ذلـك، سـواء أتعلـق األمـر        -

 باجلوانب املادية أو البشرية أو اجلوانب املعنوية.

 حسن االستقبال والسرعة يف تقديم اخلدمة. -

 أعضاء األسرة اجلامعية. إشاعة ثقافة التعامل باحرتام بني -

 التعامل مببدأ املساواة بني اجلميع يف احلقوق والواجبات وحتى املخالفات. -

 إعطاء اجلانب الرتفيهي حقه. - 

 التواصل مع خمتلف املؤسسات اخلارجية. -

 التميز يف التكوين، وحتقيق نسب عليا يف مسابقات التكوين باخلارج. - 

 ملقاالت يف اجملالت الدولية.التميز يف نشر األحباث وا -

 حسن التوجيه وتقديم خدمات متميزة ألعضاء األسرة اجلامعية. - 

 ختصيص أيام استقبال بالنسبة لكل املسؤولني. - 
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 ربط عالقات جيدة مع وسائل اإلعالم. - 

 مشاركة اجملتمع املدني واحمللي ملختلف النشاطات. -

 ساحات اخلضراء.االهتمام باألمن والنظافة وتوفري امل - 

 االنفتاح على البيئة اخلارجية للجامعة.  -

 االهتمام باستجابة املرافق التابعة للجامعة للمقاييس العاملية.  -

كمــا أكــد املــدراء عــدم تنــازهلم عــن إجيــاد صــورة حســنة للجامعــة لــدى مجهورهــا،      

هـور انطباعـه   والسعي لبناء مسعة طيبة هلا، فـإن أهملـت إدارة اجلامعـة ذلـك، فسـيبين اجلم     

على ما يسمعه من مصادر أخرى، غري أن هذا اهلـدف حسـب املـدراء حيتـاج إىل العديـد مـن       

ــب        ــة التابعــة للجامعــة، ويصــبح هــذا املطل اجلهــود، حتــى يغــرس يف كــل املســتويات اإلداري

مطلَب اجلميع ولـيس مديريـة اجلامعـة فقـط، مـع الرتكيـز أكثـر علـى دور النيابـة القائمـة           

قات العامة يف جتسيد هذا اهلدف، باعتبارها النيابـة املسـؤولة عـن تسـويق     بصالحيات العال

 صورة اجلامعة، واملرآة العاكسة هلا.

وميكـن رصــد أهــم الفوائــد الــيت حتققهـا اجلامعــة عامــة، ونيابــة العالقــات اخلارجيــة   

 خاصة من بناء صورة إجيابية للجامعة يف النقاط اآلتية:  

 واخلارجية باجلامعة. زيادة ثقة اجلماهري الداخلية 
ــل          ــادة متوي ــة، وزي ــا اجلامع ــيت تنظمه ــدعم التظــاهرات ال ــل ل جــذب مصــادر التموي

 براجمها وأنشطتها.
تســاعد علـــى اســـتقطاب املهـــارات البشــرية لاللتحـــاق باجلامعـــة خاصـــة األســـاتذة    

 والطلبة.
 إظهار متيز وتفوق اجلامعة يف تنمية املوارد البشرية، وكذا يف البحث العلمي. 
تولد الشعور بالثقة واالنتماء للجامعة يف نفوس أعضاء اجلامعـة، واملتعـاملني معهـا      

 على اختالف فئاتهم.
 زيادة اهتمام قادة الرأي ووسائل اإلعالم باجلامعة، ودورها يف خدمة اجملتمع. 
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 خاتمـــة:
ــالحيات      ــة بصـ ــة املكلفـ ــوع دور النيابـ ــة موضـ ــة بدراسـ ــائج اخلاصـ ــفت النتـ ــد كشـ لقـ

العامـة يف إدارة األزمـات الـيت واجهـت جامعـات الشـرق اجلزائـري، وجـود تنـاقض          العالقات 

وشرخ كبري بني مـا ينبغـي أن يكـون وبـني مـا هـو كـائن؛ حيـث مـن املفـرتض علـى إدارات            

العالقــات العامــة عامــة أن  يكــون مــن مهامهــا األساســية ضــرورة إدارة األزمــات مــن خــالل    

زمـــة، إال أننـــا علـــى مســـتوى النيابـــة القائمـــة  معرفـــة مـــا جيـــب فعلـــه قبـــل وخـــالل وبعـــد األ 

بصــالحيات العالقــات العامــة ال جنــد هــذا الــدور ضــمن األولويــات، علــى الــرغم مــن عديــد    

األزمات اليت واجهت جامعات الشرق، حيث إن النيابة ال تعمل بفعالية حتى تقـي اجلامعـات   

اء األزمــة فحتــى وإن مــن هــذه األزمــات مــن خــالل االعتمــاد علــى التخطــيط الوقــائي. أمــا أثنــ

ــة الــيت يفــرتض أن تؤديهــا، وهــو ذات األمــر         ــها مل يكــن بدرجــة الفعالي ــإن تدخل تــدخلت ف

بالنسبة لدورها بعد األزمة، وبطبيعة احلال هذا القصور ال تقع مسؤوليته على عـاتق النيابـة   

فقــط، بـــل هنـــاك العديـــد مـــن الزوايـــا واألبعــاد مرتبطـــة باملوضـــوع مـــن بينهـــا نـــوع وحجـــم   

الحيات املعطـاة هلــا، األسـلوب العلمــي املتبـع يف إدارة األزمـة، كفايــة وكفـاءة الفريــق      الصـ 

 اإلداري العامل يف النيابة، وطبيعة األزمة.  

وعليــه فــاألمر يتطلــب إعــادة نظــر شــاملة حــول اجلــدوى مــن وجــود نيابــة العالقـــات            

تواجـه املؤسسـة    اخلارجية واالتصال يف ظـل عـدم إشـراكها بفاعليـة يف إدارة األزمـات الـيت      

 اجلامعية.
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 :مشكـلة الـدراسـة

الىىى  ى  ىحىىى أولونىىىة يف اعتم ىىىات ا تو  ىىىة  و  ىىىا  أحتظىىىض قاىىىانا التملميىىىة ا  ىىىت ا ة   

تأثريها علض الب   االقتصىاي  والب ى  االجتمىاعي والب ى  البيوىي، ون تمى        اليت نوع ل ا ية، ا

حتويىىأ أهىىى ات التملميىىة ا  ىىت ا ة علىىض   ىىار ة  اعىىة عوىىات اعتمىىع يف تىىب  قاىىانا          

و ىى ا سىىائ  وسىىائل     -أسىىتوجع عىىىلض الصىى     وعليىى    و ؤشىى ات التملميىىة ا  ىىت ا ة،  

ك ا فىاهي  واههى ات  ضى ش   ىار ة اعتمىع يف عمليىة       سياسة     تلى  ا ت اج -اإلعالم

وتتمثل ا  ىكلة الب ثيىة    ، و يان   ى أهميت ا يف اعتمع.االتملمية ا  ت ا ة  كاعة أ واع 

جتىىاق قاىىانا  يور الصىى اعة يف ت تيىىع أولونىىات المللىىىبة الب  نمليىىة  الك ىى  عىى  احلاليىىة يف

"، و ىى  هملىىا سىىيت  اختبىىار الفىى ش ال ئي ىىي     "الطاقىىة ا تدىىى ية ًو ج ىىا   التملميىىة ا  ىىت ا ة 

الطاقة واانا آلية   اجلة الص   الب  نملية عيملة ال راسة ل للملظ نة    خالل الت  ت علض

 ى  حيىط ي نوىة و ميىة وشىكل ع  ى ا يف        عّيملة ال راسىة تتملاوهلاالص   اليت ا تد ية 

ل ا  ىاحات ووسىائل   وحد  االهتمىام   ىا،  ى  خىال     الطاقة ا تملاولة ع قااناا وأ، والص  

عىىىىىلض أولونىىىات المللبىىىة الب  نمليىىىة  أ ىىىاي ي،     الت ىىى تو. وال ىىى ش يف الصىىى    ىىى ا  اإل

سياسي،إعال ي( جتاق قاانا الطاقىة ا تدى ية،  ى  خىالل حتليىل ا اىمون للصى   عيملىة         

 ال راسة و  لك  استل ام استمارة االستبيان لتوصي أولونات المللبة الب  نملية.

 
  :أهــداف الدراسة

 حتويأ اهه ات التالية:ال راسة إىل    ض ه قت

قاىانا   المللبىة الب  نمليىة جتىاق    الص اعة الب  نملية يف ت تيىع أولونىات   يور الت  ت علض (1

 ا تد ية. الطاقة

 الك   ع  عالقة الص اعة الب  نملية  تداهات المللبة الب  نملية. (2

 تد ية.الطاقة ا  واانا الص اعة احمللية    ى اهتمامالت  ت علض  (3

 التوعىو  للص ى  الب  نملية يف جمال الطاقة ا تد ية. الك   ع  ال ور (4

 رص  الفملون الص فية ا  تل  ة يف تضطية الص اعة احمللية لواانا الطاقة ا تد ية. (5



 

 161 
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   عىة جتاهىىات المللبىىة الب  نمليىىة جلىىو ا  اجلىة الصىى فية لواىىانا الطاقىىة ا تدىى ية يف    (6

 الص   الب  نملية.

المللبىىىة الب  نمليىىىة علىىىض الصىىى اعة الب  نمليىىىة يف  تا  ىىىة قاىىىانا الطاقىىىة  ىىى ى اعتمىىىاي  (7

 ا تد ية.

 
 تساؤالت الــدراســة:

 ت مل ه ق ال راسة إىل اإلجا ة ع  الت ا الت التالية: 

 ال راسة؟ عيملة ي  ت تع الص اعة الب  نملية قاانا الطاقة ا تد ية يف الص    (1

الطاقة ا تد ية يف الص اعة احملليىة عيملىة    ا ىا حد  اهتمام الص اعة الب  نملية  واان (2

 ال راسة؟

  ا هي أشكال ا  اجلة الص فية ا  تل  ة يف تضطية قاانا الطاقة ا تد ية؟ (3

يف مملكىىة  إىل أ   ىى ى ت ىىت  الصىى اعة  ىى ع  وت ونىىو خطىىا وآليىىات الطاقىىة ا تدىى ية (4

 ؟الب  ن 

 ىىع أولونىىات المللبىىة  يف الصىى   احملليىىة  عىى ش قاىىانا الطاقىىة ا تدىى ية    نتملاسىىعهىىل  (5

 الب  نملية ؟

يور الصىى اعة يف   اجلىىة  وا ىىيع الطاقىىة    الب  نمليىىة   ىىأن المللبىىة ىىىىي أولونىىات   ىىا ه (6

 ا تد ية؟

 ىىا  ىى ى اعتمىىاي المللبىىة الب  نمليىىة علىىض الصىى اعة الب  نمليىىة يف  تا  ىىة قاىىانا الطاقىىة    (7

 ا تد ية؟

 
 فـــرضيات الــدراســة:

 يات التالية:ت  ض ه ق ال راسة للت وأ    الف  

ع الصى   احملليىة لواىانا الطاقىة ا تدى ية      تيى توج  عالقة  ات ياللة إحصىائية  ىت ت    .1

 و ت أولونات المللبة ا لتصة يف قاانا الطاقة ا تد ية.
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 ت جتاهات المللبىة جلىىو قاىانا الطاقىة ا تدى ية و ثاعىة ا ىاية         ارتباييةوجوي عالقة  .2

 ا ط وحة يف الص  .

إحصائي ا يف   توى اهتمام الصى   احملليىة  واىانا الطاقىة ا تدى ية        ع وق يالة نوج .3

 وأولونات المللبة ا لتصة  واانا الطاقة ا تد ية.

 
 أهـمية الدراسة:

تتملىاول و  ىكل    حيط ،   ا اهوىل     وع ا يف مملكة الب ى ن أأهمية ال راسة يف  تظ  

. وقى   اق قاىانا الطاقىة ا تدى ية   حم ي يراسة يور الص   احمللية يف مملكىة الب ىى ن  جتى   

وجىوي    وا ىيع الص ىى  احملليىة ا مل ىورة     علىض     خىالل الب ىط واإليىالع   الحظت الباحثة 

الم الب ى ن  ا و وء جتاق قاىانا و فىاهي  الطاقىة    ىىىىىىىىوىوة والا ى  يف اإلعالجىوا ع    ض

ه   الرت يو علض ع ش عتاي  ه ق ال راسة حبث ا ج ن  ا يف ه ا اعال، وت ا ا تد ية،

قاىىانا الطاقىىة ا تدىى ية يف الصىى     ىىكل أعمىىأ ن ىىمل ال ىى ل والتف ىىري لتلىىك الواىىانا  

ت مل هى ق  وس،  وتطبيوات ا لتوجي  الو اء جلو استل ا ات الطاقة ا تد ية يف ًا حيات  

 :إىل  ا نليال راسة عىلض التوصل 

  ا  ة خطا الطاقة ا تد ية.إ  ا  الى ور ا فرتش وا توقع للص   احمللية يف   .1

عىى اي اعتمىىع وطىىا وقاىىانا الطاقىىة ا تدىى ية  ىى  خىىالل   ىى ها علىىض  طىىاق     أر ىىا  .2

 واسع.

 إي اج قاانا الطاقة ا تد ية يف الربا ج اإلعال ية و وا يع الص  . .3

 
 :ةــدراســنوع ال

الىىيت  (Normative or Descriptive تملتمىىي هىى ق ال راسىىة إىل ال راسىىات الوصىىفية    

ا ملطويىة،  اسىتل ام اهسىاليع     ت ت  ت ظاه ة   يملة، أو  وق  نضلع علي  صىفة الت  نى   

اإلحصىىائية  ىىا ن ىىمس   راسىىة ا ىىتضريات وال القىىات ا ت ىىا كة عيمىىا  يمل ىىا   ىىكل علمىىي    

 و ملظ .
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 جتاق قىىاانىىا الىتىىملىمىيىة ا ى ىتىى ا ىىة  يور الص ىىىاعىىة يف ت تىيع أولىىىونىىات المللىىبة الب ىى نىملىيىة
 "الطىىىىاقىىة ا تىدىىى ية ًىو ج ىىىا"

يور الصىى   اليو يىىة الب  نمليىىة يف ت تيىىع أولونىىات     وهىى عت ال راسىىة احلاليىىة إىل يراسىىة    

، وجتاهات المللبة الب  نمليىة  ى   سياسىيت    " الطاقة ا تد ية"جلو قاانا المللبة الب  نملية 

وقى  اختىارت   وا اي يت وإعال يت( جلو تلك التضطية الصى فية لواىانا الطاقىة ا تدى ية     

الباحثىىة حتليىىل  اىىمون عيملىىة  ىى  الصىى   لفىىرتة   مليىىة  ىى ت ا أر ىىع سىىملوات، و ىى لك       

 لبة يف يور الص اعة جتاق قاانا الطاقة ا تد ية.تصمي  استمارة استبا      عة رأ  المل

 
 منهج الدراسة: 

 تمىى  ال راسىىة علىىض ا ىىمل ج ا  ىى ي   ىىوعي ، والىى   ن ىى ت  أ ىى  "ال راسىىة ال لميىىة لظىى وت   ت

اعتمع وحاجات   وص  احلصول علض  يا ات و  لو ات  اعية عى  ظىاه ة   يملىة وحتليلى ا     

(، وحيوىىأ اسىىتل ام  24:2002 صىىا  ،خفاجة،  وتف ىىريها للوصىىول إىل ت ميمىىات   ىىأ  ا"  

هىى ا ا ىىمل ج أهىى ات ال راسىىة  ىى  خىىالل   ىىس  يىى ا ي ل يملىىة  ىى  المللبىىة الب  نمليىىة وحتليىىل     

 اىىمون ا ىىاية الصىى فية الىىيت تملاولىىت قاىىانا الطاقىىة ا تدىى ية يف الصىى   عيملىىة ال راسىىة     

  اهنام وأخبار اخلليج(.  

 

 ة:ـأداة الدراس
 اسىىتل ام أياتىىي حتليىىل   ال لمىىي الكمىىي يف ا  ىىس اإلعال ىىي  وظفىىت هىى ق ال راسىىة ا ىىمل ج  

ولىىة ا"حم . ون ىى ت هىى ا ا ىىمل ج  أ ىى  ا اىىمون واالستوصىىاء  ىىأيوات جلمىىع  يا ىىات ال راسىىة 

الوصول إىل ا   عة ال قيوة والتفصيلية ل ملاص    كلة أو ظاه ة قائمة، للوصول إىل ع   

 ال عىىىىىاعي،  ية اخلاصىىىىىة   ىىىىىا"و ىىىىىع ال ياسىىىىىات واإلجىىىىى اءات ا  ىىىىىتوبل أعاىىىىىل وأيق أو

122:2014). 

 أيوات مجع البيا ات   :وتكو ت 

   ص يفة أخبار اخلليج، ص يفة اهنام(. عيملة ال راسة  ىص لامون ا  أياة حتليل -

سياسىىىىيت وا ىىىىاي يت   مللبىىىىة عيملىىىىة ال راسىىىىة    ىىىىس الأياة اسىىىىتمارة االسىىىىتبيان    -

 (.وإعال يت
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 مجتمع وعينة الدراسة
 ىىت  ت الباحىىط نال راسىىة  أ ىى  "اعتمىىع اه ىىرب أو جممىىوع ا فىى يات الىىيت   جمتمىىع ُن ىى ت

 ى  اعتمىع    اه ىرب يراست ا لت ويأ  تائج ال راسة، و ثل ه ا اعتمع الكىل أو اعمىوع   

ا  ىىت  ت الىى   ن ىى ت الباحىىط يراسىىت  ونىىت  ت مىىي   تىىائج ال راسىىة علىىض  ىىل  ف ياتىى "        

 (.130:2004 عب احلمي ، 

 ة ال راسة الت ليلية: جمتمع وعيمل .1

تتكىون هى ق ال راسىة  ى  الصى   اليو يىة الب  نمليىة         جمتمع ال راسة الت ليلية: .1.1

ا طبوعة  اللضة ال   ية وهي ص   أخبار اخللىيج، واهنىام، والىوي ، والىبالي،     

 والوسا.

تتمثل ال يملة يف ص يفة أخبار اخلليج وصى يفة اهنىام   عيملة ال راسة الت ليلية:  .1.2

 نة تتا  ية   اختيارهىا  تيدىة تطبيىأ يراسىة اسىتطالعية   عي ىا       وهي عيملة عم

 26اختيار ص يفيت اهنام وأخبار اخلليج. وقى    اال تى اء  اهعى اي الصىايرة يف    

توقيىىع و نىى  ال ولىىة ل ىىؤون الك   ىىاء وا ىىاء وا مثىىل  م وهىىو تىىارن  2014 ىىوعمرب 

   وع اخلاص  إ  ىاء وحى ة   ا وي  لرب ا ج اه   ا ت  ة اإلًائي علض اتفاقية ا

 االستفاية  ى  الطاقىة ا تدى ية وت ونىو       تلصصة للطاقة ا  ت ا ة واليت ت ملض

 فاءة الطاقة وو ىع االسىرتاتيديات وال ياسىات والت ى ن ات الىيت  ى  شىأ  ا        

، وا ت ىىاء  اهعىى ام الصىىايرة   حتفيىىو  بىىايرات االسىىتثمار يف الطاقىىات ا تدىى ية    

  .م2018 وعمرب 26 تارن  

 
 مجتمع وعينة الدراسة امليدانية:

:  ثىىل جمتمىىع ال راسىىة المللبىىة الب  نمليىىة ا  مليىىة  واىىانا    جمتمىىع ال راسىىة ا ي ا يىىة  (1

 الطاقة ا تد ية يف مملكة الب  ن .

 ىى  المللبىىة    تاحىىة  اختيىىار عيملىىة ال راسىىة عيملىىة عم نىىة    عىىىيملة ال راسىىة ا ي ا يىىة:    (2

   يت.الب  نملية    سياسيت وأ اي يت وإعال
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 جتاق قىىاانىىا الىتىىملىمىيىة ا ى ىتىى ا ىىة  يور الص ىىىاعىىة يف ت تىيع أولىىىونىىات المللىىبة الب ىى نىملىيىة
 "الطىىىىاقىىة ا تىدىىى ية ًىو ج ىىىا"

 نـتـائـــج الــدراسـة:
ت الباحثة يف هى ق ال راسىة إىل عى ة اسىتملتاجات  كى  أخى ها   ىت االعتبىار    عىة          خلص

ولونات أيف ت تيع ( اخلليج اهنام وأخبار  ال راسة  الب  نملية  تمثلة يف ص  ةعايور الص 

 .قاانا الطاقة ا تد يةجتاق المللبة الب  نملية 

 صى   ال يملىة  ال كل الص في اهساسي ال   ر ىوت عليى     أن اخلرب الص في  ان .1

ا وا لىىة يف حىىت     و  ىى   لىىك التو ن  عىىا وىىال  ثىى يف تملاوهلىىا لواىىانا الطاقىىة ا تدىى ية   

اهشىكال الصى فية   أن أ ثى    مىا   ن تل م الت ويأ الص في ل ى ش هى ق الواىانا.   

  ية يف الصى   الب  نمليىة  اليت تتا   ا عيملة المللع الب  نملية    عة قاانا الطاقة ا تدى 

تب  ىىا يف ا  تبىىة اخلا  ىىة وثىى  الت ويوىىات،  ،هىىي اهخبىىار تالهىىا التوىىارن  ثىى  ا وىىا الت 

  . واالت ال أ 

قاىىانا الطاقىىة   علي ىىا الصىى يفتت هىىي الىىيت ر ىىوت  أ ثىى  قاىىانا الطاقىىة ا تدىى ية    .2

ا  تبة الثالثىة.   يف ث  قاانا ياقة ا ياقيف ا  تبة الثا ية،  ياقة ال نال، وحلت ال م ية

أن أ ث  ا وا يع اليت أ   ت ىا الصى   الب  نمليىة    و  لك أ  ت المللبة الب  نملية 

 .ا ياق ياقةث  ، ياقة ال نال ا ت، تلالطاقة ال م ية اليو ية هي  وا يع

 ىأ ث   صى ر    "ال لصىيات" اعتم ت صى يفتا اهنىام وأخبىار اخللىيج علىض  صى ر         .3

  .نا الطاقة ا تد ية تضطية ا اية الص فية يف قاال

أن غالبيىىىة ا ىىىواي الصىىى فية يف الصىىى يفتت، وا ت لوىىىة  واىىىانا الطاقىىىة ا تدىىى ية يف       .4

 ثى  تلصصىة  ا صىف ات  الالصىف ات ال اخليىة، تالهىا     مملكة الب  ن      ى ها يف 

 .يف ا  تبة اهخرية الصف ة اهوىل وحلت الصف ة اهخرية

قاىىىىانا الطاقىىىة ا تدىىىى ية يف    كىىىان   ىىىى ت عيىىى     ثىىىى أ" وسىىىىا الصىىىف ة "  ىىىان  .5

 أعلض الصف ة، ث  يف أسفل الصف ة.ث   الص يفتت

للمىىاية  أن أ ثىى    ىىاحة اصصىى ا الصىى   عيملىىة ال راسىىة  اهنىىام وأخبىىار اخللىىيج(     .6

  ا ت ر ع صف ة.الطاقة ا تد ية  اواانالص فية ا ت لوة  
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يف راسىىة الىىيت اسىىتل  ت ا الصىى   عيملىىة ال    الصىى فية أو الفملىىون شىىكال أ ثىى  اه .7

 هو ع  اخلرب الص في. تضطية قاانا الطاقة ا تد ية

 يفجتاهىىات تضطيىىة الصىى يفتت لواىىانا الطاقىىة ا تدىى ية   ىىكل أساسىىي        ت  ىىوت .8

 .التداق اإلجيا ي

يف تملاوهلىا   تأن أ ث  الصور ا صاحبة للماية الص فية الىيت ر ىوت علي ىا الصى يفت     .9

ثىىى  الصىىىور   الصىىىور ا و ىىىوعية  لواىىىانا الطاقىىىة ا تدىىى ية يف مملكىىىة الب ىىى ن  هىىىي  

 ال لصية.

لمىىىاية ل إيىىىار علىىىض و ىىىعن يف تملاوهلىىىا لواىىىانا الطاقىىىة ا تدىىى ية  االصىىى يفت ر ىىىوت  .10

 .الص فية

ون  ا ىاية يف تملاوهلىا لواىانا    ا ملى ل ناالص يفتوسائل اإل  ا  اليت استل  ت ا  أن أ ث   .11

 .ال ملوان ا مت  الطاقة ا تد ية هىىو

قاىانا الطاقىة ا تدى ية يف    حول ن االص يفت ت اتملاول  اليت أن   ظ  ا واي الص فية   .12

   عمة  صور  لو ة.   مملكة الب  ن   ا ت

أ ثى   أن أعلض   بة    عيملة ال راسة تفاىل قى اءة الصى   الب  نمليىة اإللكرتو يىة        .13

 .ق اءة الص   الورقية   

 يع الطاقة أن الص اعة احمللية ت  و   كل  ى ى وي علض قاانا و وا الملتائج تظ   .14

 ا تد ية.

   رجة  توسطة. الص   الب  نملية احمللية  واانا الطاقة ا تد ية جاءت عالقة .15

 المللبىة الب  نمليىة عيملىة ال راسىة     أن أه  الص   الب  نملية اليو ية اليت ت ت   تا  ت ا .16

صىىى يفة "ثىىى   "،الىىىوي " ثىىى  ىىىا صىىى يفة "اهنىىىام"،  تهىىىي صىىى يفة "أخبىىىار اخللىىىيج"، تل 

 ". Daily Tribune "، ث  ص يفة "Gulf Daily New ص يفة "  اوتب ت،"البالي

ت ىىت   واىىانا " أحيا  ىىا"أن الصىى اعة احملليىىة أ ىى ت المللبىىة الب  نمليىىة عيملىىة ال راسىىة    .17

 .و وا يع الطاقة ا تد ية
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 جتاق قىىاانىىا الىتىىملىمىيىة ا ى ىتىى ا ىىة  يور الص ىىىاعىىة يف ت تىيع أولىىىونىىات المللىىبة الب ىى نىملىيىة
 "الطىىىىاقىىة ا تىدىىى ية ًىو ج ىىىا"

أن يور الصىى   الب  نمليىة احملليىىة يف التوعيىىة  تؤ ى  المللبىىة الب  نمليىىة عيملىة ال راسىىة    .18

 جاء   رجة  توسطة. ة واانا الطاقة ا تد ي

أن يور الصىى اعة الب  نمليىىة يف ت تيىىع أولونىىات قاىىانا الطاقىىة ا تدىى ية جىىاء   رجىىة         .19

  توسطة.

وجىىوي عالقىىة ارتباييىىة  وجبىىة يالىىة إحصىىائي ا  ىىت قىى اءة المللىىىبة الب  نمليىىة للصىى          .20

، الب  نملية اليو ية ويور ه ق الص اعة يف ت تيع أولونات   جلو قاانا الطاقة ا تد ية

هى ق   عكلما  اي   توى ق اءة المللىىبة الب  نمليىة للصى   الب  نمليىة اليو يىة،  اي يور     

 الص اعة يف ت تيع أولونات   جلو قاانا الطاقة ا تد ية.

وجىىوي عالقىىة ارتباييىىة  وجبىىة يالىىة إحصىىائي ا  ىىت قىى اءة المللىىىبة الب  نمليىىة للصىى          .21

اانا الطاقة ا تد ية، عكلمىا  اي  الب  نملية اليو ية ويور ه ق الص اعة يف التوعية  و

  توى ق اءة المللىبة الب  نملية للص   الب  نملية اليو يىة،  اي يور هى ق الصى اعة يف    

 التوعية  واانا الطاقة ا تد ية.

المللبة جلىو قاانا الطاقىة ا تدى ية و ثاعىة ا ىاية      جتاهات ت  ارتباييةوجوي عالقة   .22

 ا ط وحة يف الص  .

باييىة يالىة إحصىائي ا  ىت اهتمىام الصى اعة احملليىة  واىانا و وا ىيع          توج  عالقىة ارت   .23

 .الطاقة ا تد ية ويور ه ق الص اعة يف التوعية  واانا الطاقة ا تد ية
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 الـتـوصــيـات:
   خالل است  اش الملتائج اليت توصلت إلي ا ال راسة   وي ا الت ليلىي وا يى ا ي،  كى     

الصى اعة يف تملىاول    صيات للم اهمة يف حت ت وتطىون  يور للباحثة تو ن  جمموعة    التو

 قاانا الطاقة ا تد ية.

  ىىتم ة   تضطيىىة تضطيىىة ا ىىواي ا ت لوىىة  الطاقىىة ا تدىى ية     توصىىي الباحثىىة  ىىأن تكىىون     (1

  اسىتل ا ات وتطبيوىات(   الطاقىة ا تدى ية   واانا للتوعية  أسبوعيةاصيص صف ة و

وتوى ن    ه ق الصف ة اهسبوعية ا تلصصىة  ي نأ     الوعي  ت ش ائس اعتمع ع و

ا لتصىت  وج ىوي البىاحثت    وإ ى ا   ،ا  تد ات والتطورات ال لميىة   ى ا اعىال    أح ث

صى فية  ي نىأ الىالت    عى   ت ونىو ثواعىة اسىتل ا ات الطاقىة ا تدى ية     ل يف ه ا اعال

نىىىة ال عا، وواجلىىى ل للوىىى اء اإل ىىى ا صىىى فية ووسىىىائل المجيىىىع الفملىىىون  ن ىىىتل م عي ىىىا

ميىع الف اليىات ا ت لوىة  الطاقىة ا تدى ية  ى   ىؤ  ات        ال ميوىة جل  اإلعال ية الصى فية 

 ل مملكة الب  ن .ىىىوورش و  وات ياخ

حمىى ر صىىىف ة   تأهيىىىل  ىى  خىىالل   اعىىىال ايف هىى   الكىىىاير الصىى في وتىى رنع   أهيىىل ت (2

لكىي تىتمك  الصى    ى  إنصىال  ا  لو ىات واهخبىار         يف  ىل صى يفة،    تلصص

تملفي  اإلسرتاتيدية   كل يور  وتويي  ريوي ع ىل اعتمىع جلوهىا    و الص ي ة لو ائ ا

  .أ اهل تيللتأ      وصول ال سالة وحتو

تكات  اجل وي  ت اجل ات اإلعال يىة وأج ىوة ال ولىة ا  مليىة   ىؤون الطاقىة ا تدى ية         (3

وا ىى ة وخىىالل  أهى ات و ىع إسىىرتاتيدية إعال يىىة وا ى ة وعىىأ   ، لوالتملميىة ا  ىىت ا ة 

ا  ىىت ا ة   يف جمىىال التملميىىة  مملكىىة الب ىى ن   تمل ىىد   ىىع ر نىىة    عىىرتة   مليىىة حمىى ية  

لمل ىى  التوعيىىة وحتفيىىو اعتمىىع  ىى  االسىىتفاية  ىى        والطاقىىة ا تدىى ية   ىىكل خىىاص   

 تومليات ت شي  الطاقة واستل ام الطاقات ا تد ية.

وث إعال يىة لويىاد يور اإلعىالم اجل نى  يف ت تيىع أولونىات ال ىبال        عمل يراسات وحب (4

جتاق  ؤش ات التملمية ا  ت ا ة   ىكل عىام، واسىتل ا ات الطاقىة ا تدى ية   ىكل       

 خاص. 

عمل حبىىوث إعال ية لوياد تأثري وسىائل اإلعىالم ا لتلفىة  ىالى علىض حى ق، يف ت تيىع         (5

الطاقة ا تد ية و  ى تطبيو ا يف حياتملا أولونات اجلم ور الب ى ن  جتاق استل ا ات 

 اليو ية.    
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 جتاق قىىاانىىا الىتىىملىمىيىة ا ى ىتىى ا ىىة  يور الص ىىىاعىىة يف ت تىيع أولىىىونىىات المللىىبة الب ىى نىملىيىة
 "الطىىىىاقىىة ا تىدىىى ية ًىو ج ىىىا"

 املراجع

 :املراجع العربية 
  أوال: ال سائل واهحباث ال لمية غري ا مل ورة:

   . غىىري  (. قاىىانا الطاقىىة يف الصىى اعة ا صىى نة وعالقت ىىا  اجتاهىىات اجلم ىىور.2017الب ىىىى او ، حممىى

 الواه ة.،  جا  ة اه ه ،   مل ورة
 ،  رسىالة  (. يور الص اعة احمللية يف ت تيىع قاىانا و ؤشى ات التملميىة ا  ىت ا ة     2011 ن .    اهلاج  ،

 .،  مملكة الب  ن اجلا  ة اههلية الب  ن غري  مل ورة ،  – اج تري 
 اجتاهىىىات اجلم ىىىور الب ىىى ن  جلىىىو   اجلىىىة الصىىى   الب  نمليىىىة لل ياسىىىة     2019.  ي، أ ىىىل والىىىو .)

 جا  ة الب  ن  ،  مملكة الب  ن .  –غري  مل ورة –ج تري ،  رسالة  ااالقتصاينة احمللية
   لى ى الوى اء    (. تطون  ال سالة اإلعال ية  الص   ا  ائية لتملمية ا وايملىة البيويىة  2015، خال .  حم

. الوىاه ة:    ى  ال راسىات والب ىوث البيويىة،  جا  ىة       رسىالة ي تىوراة   يف  وء أ  اي التملمية ا  ىت ا ة 

 عت مشس.

  ،اجلىىة التلفونىون اجلوائىى   لواىىانا الىتضريات ا ملاخيىىة ال اهملىىة يف   2016-2015هملىى .    خم ىوش   .)

 اجلوائ .،  مخيس  ليا ة -ًو جا".جا  ة اجليال ي  و   ا ة  -اجلوائ  "حصة  يوتملا
  ال لمية ا مل ورة: واهحباث: ال سائل ثا ياى

   اىىىانا البيويىىىة و  ىىىكالت ا " رسىىىالة    (، "تضطيىىىة الصىىى   اليو يىىىة االري يىىىة للو   2011ال ن ىىىي،هبة
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 .2019عربان  3ال  ي6جملة ي نأ ال لوم الرت ونة واالجتماعية، رق   -  ظ  أسات ة اجلا  ة

 تويىىي  يلبىىة جا  ىىة الكونىىت لىى ور الصىى اعة الكونتيىىة يف التثويىى  2013-2012 .مىى  ال ملىىو ، حم )

 .جا  ة ال  ق اهوسا،  الكونت-البيوي،  رسالة  اج تري
 ، ا  اجلىىة االعال يىىة   ىىكالت البيوىىة يف الصىى اعة اجلوائ نىىة ج نىى ة ال ىى وق  (.2011 ة. ىملىىىى ن  وسىىا

 اجلوائ .  ة  ملتور  ق ملطيملة، ، جا "ًو جاى"،  رسالة  اج تري  مل ورة 
    .اجلىة الصى   الب  نمليىة لواىانا البيوىة،  رسىالة  اج ىتري،جا  ة الب ى ن ،          2017جالل، علىي   .)

 مملكة الب  ن 
    قاانا البيوة يف الص اعة ا كتو ة " يراسة حتليلية جل ن تي وقت اجلوائ  2012يالار،  ور ال ن" )

  اجلوائ .،وال  ع،  رسالة  اج تري
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 :ملقدمةا

تعتربربا اللوموساسربربيا أراة رئيمربربيا سربربحت أروات افيربربس أسربربلاا المياسربربا اعارجيربربا لمتربرب    عمربرب     

اللول واجلماعات اعارجيا؛ وهلا اسربتمالتها وسمربت ت ديربلسام سمربا تعمربل اللوموساسربيا       

دربرب  عمربرب  توصربربيل امعموسربربات لم ووسربربات والتاربرباوإل سعهربربا؛ واعمربربالا  تع العمربربل عمربرب   تع         

العالقربربات وربربد الربربلولم وت وداسربربا يف اتربرباالت امدتماربربام والربربللاا عربربحت سصربربا  وأ ربربدا         

رعاداسربربربا يف اعربربرباريم وحلكيربربربربل املووسربربربات يف امثاسربربربفات وامجعربربربربلا م تمربربربالا تع  ربربربرب       

امعموسات عحت أعوال اللول واجلماعات اعارجيام وتفيربي  سواقربا املووسربات واجلماعربات     

م )أووعفربا،م  .حمتمما تزاء سياسات أو سواقا سمربتففميا تزاء قضادا راسثام أو ررة لعل 

 .) 

وعم  موء سا سفسم جنل أن اللوموساسيا وشومها التفميليم قاست يف أساسها عم  توربودحت  

عالقات جيلة َلعَّاَلا ود عووسات اللولم ممحت اتال المياسي الربلوليم وسرب ا اماهربوو سربو     

م عيث َتْشَاُا اللول وعفل امااومات ليما ويثهربا وشربول   امتعارا عميه واللوموساسيا التفميلدا

 رمسي؛ رون ت ااك اجلماس  يف س ، العمميا. 

ولعل سحت أس  العواسل اليت أرت تع نشربوء اللوموساسربيا اجللدربلةم الترييربي  الوربف  الرب ي  رباأ        

لرب ي  عم  امجساة اللوليا؛ تذ تضرباعا عربلر الربلول اممارسربا وربام واتمرب  ن ربام استماساتهربام وا        

أصربربفي دشربربمل قضربربادا علدربربلةم لضربربم ا عربربحت  ربربورة االتصربرباالت وامعموسربرباتم والربربيت أ ربربات وربربلورسا      

 (.م  وشول سف  يف واوزسا. )عفل الاتاحم

وسربرب  الت ربربور التوثولربربوجي وازردربربار اسربربتدلاو اععربربالو اجللدربربل؛ والسربربيما سثصربربات التواصربربل     

يا واسربربربتدلاسها مدا فربربربا االجتمربربرباعيم واتربربربت سربربرب ، امواقربربرب  وسربربربائل سهمربربربام تفربربربوو اللوموساسربربرب 

الشربربعو م واالسربربتاارة سربربحت خصربربائو سربرب ، الوسربربائل يف التااعربربل واملربربوار؛ وال سربربيما سوقربرب          

التواصل الشه  تودرتم الرب ي رأوربت الوربك  سربحت المرباارات عمرب  اسربتدلاسه؛ وذلربا ترراس ربا          

سحت رول س ، المااراتم أن اللوموساسيا العاسا مل تعل سفتصاة عم  وربث الاسربائلم وتثمربي     

الت الرتودربربو واللعادربربام أو عتربرب  االتصربرباالت املووسيربربا امفا ربرباةم واممربرب ولد امججانربربت  حربرب

العاسمد يف جمربال المياسربا اعارجيربا؛ وربل أصربفي امجسربا دتعمربس وفثرباء العالقرباتم سرب  اجلهربات            
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 الاقميا عا تودرت اللوموساسيا العاسا

الااعمربربا يف اتتمربرب  امربربلني يف ومربربلان أخربربانم وتيمربرب  تنشربرباء الشربربفوات وربربد امج ربربااا  ربرب      

اعربرباري. ووربرب لا توربربون اللوموساسربربيا العاسربربا أسكربربا سربربحت جمربربار أراة  املووسيربربا يف الربربلاخل و

تصربربالعيا لممياسربربا اعارجيربربا؛ تذ أصربربف ت يف الواقربرب  جربرب ء ا سربربحت الثمربربيو امربربتري  لمعالقربربات         

اللوليام لفل أولت اللول سف سا وصربري سام استماس ربا سربف  ا واللوموساسربيا العاسربا؛ سهمربا       

ت سمربربربرباعتها أو  ثاسربربربربا أو لفاسربربربربا. سربربربربان الثمربربربرباو المياسربربربربي وربربربرب ، الربربربربلولم وسهمربربربربا سانربربربرب 

(Melissenمم  )  
لفل أرن استدلاو اععالو اجللدلم وامتمكل يف سواق  التواصل االجتماعي يف اللوموساسربيام  

تع ظهربربور سربربا ُدْعربربَاُا واللوموساسربربيا الاقميربربام والربربيت ُتَعربربُل امجراة الربربيت أمربربيات لملوموساسربربيا         

حت سيانربرباتم سربرب  اة هدتمربربا أ ربربواوا سربربحت سواقربرب   العاسربربام لربرباععالو الاقمربربي هربربا  ممربربه سربرب 

تلورتونيربربام وسربربلوناتم و ربربفوات التواصربربل االجتمربرباعي؛ عيربربث َ ربربودل ذلربربا وجه ربربا جلدربربل ا  

لمعمل اللوموساسي؛ لاللوموساسيا الاقميا أراة سهما عرارة الصورة ال سثيام سربحت خربالل قيرباو    

ا؛ وذلربربا لمف ربربث يف ررة  امجلربرباار و دربربارة عمربرباوات سواقربرب  التواصربربل االجتمربرباعي الو ثيربربا سثهربرب      

  .مBjola& Holmeالاعربربلم ليمربربا تذا سربربانوا را ربربفد واربربتي قثربربوات لم ربربوار أو ال )

.) 

وسحت خالل سربا سربفسم َدَتَفربيَّحت لثربا أسميربا اللوموساسربيا العاسربا وشربول عرباوم والاقميربا وشربول            

ا خربربا م ورورسربربا يف وثربرباء مسعربربا عمربربثا لملولربربام وتعربربارة تشربربويل صربربورتها ال سثيربربام وَقْوَلَفربرب    

سودتهام وتلعيمها مهاو اللوموساسيدم وسحت سثا سان استمرباو الفاعكربا ولراسربا اللوموساسربيا     

الاقميربربربا يف سواقربربرب  التواصربربربل االجتمربربرباعيم والتََّعربربرباعا عمربربرب  سربربرب ا الثربربربوا سربربربحت اللوموساسربربربيا          

واستدلاساتهم وامجروار اليت واتربت تفربوو وهربا يف العالقربات اللوليربام واسربتدلاسات المرباارات        

 ل ا يف  فوا تودرت.وام والد
 

 مشكلة الدراسة:
 -سمواقرب  التواصربل االجتمرباعي    -نماا  الناتاح العامل عا تفثيربات اتصربال سربادعا وةنيربا     

وتوّس  ن ام سشارسا اجلماس  يف جمال الاأي العاوم وتولا قثوات تمربمي لربه و رباح أرائربه     
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و تع درب  سياسربات   و توجهاتهم وعاجا س ، اماعما سحت الت ورم لمفل سواسفا وا ليمربا  رب  

اللول وت ربااك اجلمهربور يف افيفهربا وسمربت ت ديربلسا سربون سرب ، اجلمرباس  أصربف ت سربحت           

الااعمد اللوليدم وذلا سوازنا س  سا دت  يف جمال اللوموساسربيام عربا خمربس لربا  تعرباون و      

 ااسا س  عووسات اللول امجخان لت فيس وتع د  قي  وسصا  وأسلاا سشرتسام سربحت  

ور سشربربوما سرب ، اللراسربربا عربول اللوموساسربربيا العاسربا الاقميربربام لممربرباارات    سرب ا امث مربربس تتم رب  

؛  لإلجاوا عمربا  -رراسا اميميا-امججثفيا يف اممموا العاويا المعوردا عا  فوا تودرت 

تذا عففت عووسربات تمربا المربااراتم سفربارد اللوموساسربيا الاقميربا و اموجهربه تع اجلمهربور         

فيعربربا وع ربرب  الفضربربادا وامومربربوعات ام اوعربربام  سربربحت خربربالل التعربرباا عمربرب    المربربعوريم وذلربربا

وامجساليت االتصاليا اممتدلسام واالسرتاتي ياتم و فيعا الثشام والوسائط اعلورتونيربا  

 اممتدلسا يف  فوا تودرت.

 
 أهمية الدراسة:

 تومحت أسميا س ، اللراسا يف اآلتي:
o      للوموساسربربيم ويف الربربلور الوربربف  الربرب ي واتربربت تفربربوو وربربه اللوموساسربربيا الاقميربربا يف العمربربل ا

العالقربربات اللوليربربام ويف وثربرباء صربربورة تداويربربا ل،ربربُلَوَلَهام ولربربلعمها الوربربف  مهربرباو الفعكربربات         

 اللوموساسيا يف اللول امضياا.
o  سحت أوع اللراسات الربيت تثاولربت اللوموساسربيا     –عمت ا الا الفاعكا  –تن س ، اللراسا

ل اميربربل تريادربربلات المربرباارات   العاسربربا الاقميربربا عربربا تربربودرت يف الفيدربربا المربربعوردا؛ سربربحت خربربال      

امججثفيربربا يف اممموربربا العاويربربا المربربعوردام والتعربرباا ولف ربربا لربرب لام عمربرب  أسربرب  امضربرباسدم      

 واالسرتاتي ياتم وامجساليتم اممتدلسا.
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 الاقميا عا تودرت اللوموساسيا العاسا

 أهداف الدراسة:
 تمع  س ، اللراسا تع افيس امجسلاا التاليا:

مربربرباوات المربربرباارات التعربرباا عمربربرب   فيعربربربا وع ربربرب  الفضربربربادا وامومربربربوعات ام اوعربربربا يف ع  .1

 امججثفيا َعْفَا  فوا تودرت.
التعرباا عمربرب  أسربلاا التريادربربلات امثشربربورة يف عمرباوات المربرباارات امججثفيربا َعْفربربَا  ربربفوا      .2

 تودرت
التعربرباا عمربرب  االسربربرتاتي يات اممربربتدلسا يف عمربرباوات المربرباارات امججثفيربربا َعْفربربَا  ربربفوا     .3

 تودرت.
رات امججثفيربربا َعْفربربَا  ربربفوا  التعربرباا عمربرب   فيعربربا التااعربربل يف عمربرباوات المربرباارات المربرباا    .4

 تودرت.
التعربرباا عمربرب  امجسربربمو  اعتصربرباليم الربرب ي تعتمربربل، المربرباارات امججثفيربربام  ربربو  هورسربربا        .5

 اممتهلا َعْفَا  فوا تودرت.
التعاا عم  الادات امدا فا الربيت توليهربا المرباارات امججثفيربا يف اممموربا استماس ربا؛  ربا         .6

 ا تودرت.ميوِّثها سحت توجيه رسائمها  وسا َعْفَا  فو
التعربرباا عمربرب  ااربربا، التريادربربلات امثشربربورة يف عمربرباوات المربرباارات امججثفيربربا َعْفربربَا  ربربفوا       .7

 تودرت.
التعاا عم  المريا اممتدلسا يف التريادلات امثشورة يف عماوات الماارات امججثفيا َعْفربَا   .8

  فوا تودرت.
جثفيربا  التعاا عم   فيعربا التريادربلات والوسربائط اممربتدلسام يف عمرباوات المرباارات امج       .9

 َعْفَا  فوا تودرت.
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 إجراءات الصدق والثبات: 
 :الصدق 
قاست الفاعكا يف موء التماؤالت اليت تمع  اللراسا تع اعجاوا عثها وتصمي  اسربتمارة   .1

 لت ميل امضمون تتضمحت  ي  لدات الت ميل ووعلات الفياس.
 اللراسربا تعاداربا    مت تعلار رليل لمرتسي  دشتمل عم  تعادربا لدربات الت ميربل اممربتدلسا يف     .2

تجاائيا  حملرا  دث فس عم  سربارة اللراسربام وومرب  سارباسي  حمربلرة لوربل لدربا سربحت لدربات          

 الت ميل مجخ سا أساسا  لمفياس.
سيدربربا  أعضربرباءورليربربل الرتسيربرب  عمربرب  عربربلر سربربحت    أراة اللراسربربا )اسربربتمارة الت ميربربل( مت عربرباإل  .3

مجسربربربات ة م وقربربربل أوربربربلن ا 1لت ويمهربربرباالتربربربلردق وفمربربرب  اععربربربالو كاسعربربربا اممربربربا سربربربعور      

احملومون رؤاس  عول االستمارة ورليل الرتسي م وقلسوا وعرب  امم وظربات الربيت ألربارت     

 الفاعكا يف ت ودا استمارة الت ميلم وومعها يف صيا ا نهائيا قاوما لمت فيس.
 

 :الثبات 
تريادلة )مت اختيارسا عشوائيا ( وذلا وعل سضي تسفوعد سحت  30قاست الفاعكا وإعارة اميل 

امجول لثاق التريادلاتم    قاست وعل ذلا واستدلاو سعارلا )سووا( ملما  نمفا الت ميل 

االتاربربام لوربربل عثصربربا سربربحت عثاصربربا الت ميربربلم ويف اع ربربوة امجخربرب ة قاسربربت  مربربا  سعربربلل           

 .)ستوسط( نمت االتاام جلمي  عثاصا و اقا الت ميل

لت ميل تصل تع سا أظهات الثتي ا سعلل نمت االتاام لمعيثا امدتارة لفياس  فات استمارة ا

%  وسربربي نمربربفا ساتاعربربا تشربرب  تع أن امجراة ميوربربحت الو ربربوم وهربربا لت فيربربس أ ربربااإل 97.45نمربربفته 

 اللراسا.

 

 
                                                           

 
. 
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 الاقميا عا تودرت اللوموساسيا العاسا

 تساؤالت الدراسة:
سا الفضادا وامومربوعاتم الربيت استمربت وهربا عمرباوات المرباارات امججثفيربا عيثربا اللراسربا           .1

 عا  فوا تودرت؟

ا عمربرباوات المربرباارات امججثفيربربا عيثربربا   سربربا ع ربرب  الفضربربادا وامومربربوعاتم الربربيت استمربربت وهربرب    .2

 اللراسا عا  فوا تودرت؟
عيثربربا اللراسربربا عربربا  سربربا اوربربلا سربربحت التريادربربلاتم يف سربربل سربرباارة سربربحت المربرباارات امججثفيربربا   .3

  فوا تودرت؟

سا االسرتاتي يات اممربتدلسام سربحت قفربل المرباارات امججثفيربا عيثربا اللراسربا عربا  ربفوا           .4

 تودرت؟
سربا  اللرا عيثربا  ريادلاتم يف سربل سرباارة سربحت المرباارات امججثفيربا     سا  فيعا التااعل س  الت .5

 عا  فوا تودرت؟
عربا   اللراسربا  عيثربا  سا أسمو  ستاوا التريادلاتم يف سل ساارة سحت المرباارات امججثفيربا   .6

  فوا تودرت؟
عربا   اللراسربا  عيثربا  سا الادا امدا فام يف تريادربلات سربل سرباارة سربحت المرباارات امججثفيربا       .7

  فوا تودرت ؟
عربا  ربفوا    اللراسربا  عيثربا  سا ااا، التريادلاتم يف سل ساارة سربحت المرباارات امججثفيربا    .8

 تودرت؟
 اللراسربا  عيثربا  سا المريا اممتدلسا يف التريادلاتم يف سل ساارة سحت المرباارات امججثفيربا   .9

 عا  فوا تودرت؟
عربا   اللراسربا  عيثربا  امججثفيربا  سا  فيعا  ول التريادلةم يف سل سرباارة سربحت المرباارات    .10

  فوا تودرت؟

سا الوسائط اعلورتونيا اممتدلسام يف سواق  الماارات امججثفيا عيثربا اللراسربا عربا     .11

  فوا تودرت؟
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 :املفاهيم الرئيسية للدراسة
o  سربربربي ال قربربربُاُم الربربربيت تربربرب  ا وهربربربا املووسربربرباتم واجلماعربربرباتم    اللوموساسربربربيا العاسربربربا :

أو    سفا ربا عمرب  االااسربات العاسربام والرباأي الرب ي درب  ا وربلور،         وامجلاارم وشول سفا ا 

 (.٢٠م  ٢٠١٥عم  الفاارات المياسيا لم ووسات امججثفيا. )صا م 
o    اسربربربتدلاو اعنرتنربربربتم وتوثولوجيربربربا امعموسربربربرباتم    اللوموساسربربربيا العاسربربربا الاقميربربربا :

م ٢٠١٥م Bjol& Holmes) .واالتصربربرباالتم سربربربحت أجربربربل افيربربربس امجسربربربلاا اللوموساسربربربيا  

 ٣٥) 
o سي وعكا روموساسيا؛ تفعث وها رولا سربا تع رولربا أخربان لتمكيمربهام والربللاا      الماارة :

)الويرباليم  . عحت سصاملهام ولتمهيل أعمال و رب ون سوا ثيهربا امفربيمد يف اللولربا امضربياا     

 .(٥٤٧   م١٩٧٩
 

 والتعليق عليها: الدراسات السابقة
 وردحت:سحت خالل سااجعا اللراسات الماوفام مت تفميمها تع حم

 رور اللوموساسيا العاسا الاقميا يف تثاي  المياسا اعارجيا لملول. .1

 اسرتاتي يات االتصال يف اللوموساسيا العاسا الاقميا. .2
 :أول ا: رور اللوموساسيا العاسا الاقميا يف تثاي  المياسا اعارجيا لملول 

 رراسربا : ساالعا لملوموساسيا س راة تودرت: وعثوان( ٢٠١٣) Helen Hoffmann رراسا .1

 .وأمانيا المودل عالا
Twitter as an Instrument of Public Diplomacy: A Case Study of Sweden and 
Germany (2013) 

و(م الف ربربث يف ام ادربربا وام الربربت امللدكربربام الربربيت تفربربلسها      ٢٠١٣اسربربتهللت رراسربربا سربربيمد )  

العاسربا؛ وسربللت تع َتَتفعرب      وسائل التواصل االجتماعي والدل ا تودرتم يف جمال اللوموساسربيا  

سا تتوق  املووسات أن تمتهلله يف سموسها اللوموساسيم والتَّرَييعَاات الربيت اسْسربُتْ ل،َ ت سرب     

الاربربا  التوثولوجيربربام وسربربحت َ ربرب َّ اميربربل تع أي سربربلن دتوالربربس ذلربربا سربرب  اممارسربربا الاعميربربا؛ يف    



 

 181 

 الاقميا عا تودرت اللوموساسيا العاسا

ي سمربربي ونربربوعيم  ل ربربو ملربربالتد سمربربا: المربربودل وامانيربربا. وذلربربا سربربحت خربربالل اميربربل تعالسربرب        

خربربربالل  GI_Journal@ و account@swedenلتريادربربربلات المربربربودل؛ والدربربربل ا عمربربربا  

وم سربربربربربربرب لا تريادربربربربربربربلات أمانيربربربربربربربا:   ٢٠١٣أوادربربربربربربربل  ١٦و تع ٢٠١٣لاادربربربربربربربا  ١٨الاربربربربربربربرتة 

@auswaertigesamt and @GermanyDiplo  سربثوات   ٣وذلا يف لرتة زسثيا قلرسا

و. وتوصربمت  ٢٠١٣أوادربلم   ١٥و تع ٢٠١٠لاادربا   ٩دوس ام واليت تت اوس س  الارتة سحت ٦٥و

لعلة نتائوم أوازسا: أظهات اللراسا أن أمانيا توالي لمَتَويعا، سرب  سرب ، الوسربيما اجللدربلة.     

واللوموساسربربيا العاسربربا امجمانيربربا سربربرتررة يف اسربربتدلاو تربربودرتم وال ادفربربا الربربيت تريتربربث  ليهربربا سربربل     

ا حمتواسربربربا يف ذات الوقربربربت عربربربحت الاربربربا  امتاعربربربا عربربربا التوثولوجيربربربا اجللدربربربل؛ عمربربرب  أن ُدَعف ربربرب 

اللوموساسيا العاسربام الربيت دعتمربل نهربو الرتودربو لمكفالربا امجمانيربام وامليرباة امعاصرباة لفربط؛ يف           

سفاول املماوات المودلدام اليت حليل ل اح أنش ا تربلع  جانربت العالسربا الو ثيربام وتاعيربل      

 ربرباسا خارجيربربام  اجلانربربت الت ربرباري لمفمربربل؛ ولعربربل ذلربربا دعربربور تع أن سربرب ، املمربرباوات تتوالسربربا  

 تتعاسل س  العالقات العاسا واععالنم واومها جهات لاعما ذات  او  ااري.

 
: وعثربوان ( ٢٠١٥) Ronit Kampf, Ilan Manor & Elad Segev رراسربا  .2

 ووك وتودرت. ؟ سفارنا الو ثيا عا امشارسا العاسا يف الايق٢.٠ الاقميا اللوموساسيا
Digital Diplomacy 2.0? A cross-national comparison of public engagement in 
Facebook and Twitte . (2015) 

و(م تع استوشربربربرباا سربربربربلن ترراك االاربربربربارات اسربربربربتهللت رراسربربربربا رونيربربربربت وةخربربربربادحت )

عسوانيات اللوموساسيا الاقميا؛ لتع د  العالقات املواردا س  اجلمهور عربا اعنرتنربتم سربحت    

يثربت وتربادمور لالتصربال املربواري؛ وذلربا سربحت خربالل اميربل         خالل امفارد اليت أرخمها ت ربار س 

حمتربربون قثربربوات تربربودرت الامسيربربام وصربربا ات الاربربيق وربربوك اعاصربربا و عربربل عشربربا عمربرباو ام دعربربور  

لربربوزارات الشربرب ون اعارجيربربا لمفمربربلان التاليربربا: ت يوويربربام اوثربربلم تسربرباائيلم الياوربربانم سيثيربربام       

 لةم والوالدربات امت ربلة. واستربلت    وولثلام روانلام الصوسالم سوردا اجلثوويام اممموا امت

سربربارس  -و. والاربربرتة الكانيربربا استربربلت سربربحت  ردمربربما  -الاربربرتة ال سثيربربا سربربحت  

و. واستثتو الفاعكون أن وزارت اعارجيربام ال ترب ال  رب  قرباررة عمرب  افيربس تسوانربات        
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تفاعهربا عمرب    اللوموساسيا الاقميا لتع د  املوار؛ عيث تن امشارسا وربد وزارت اعارجيربا وأ  

اعنرتنت سو أسا ناررم س لا تش  الثتربائو أدض ربام أنربه عثربلسا  ربل  التشربارك يف املربوار؛        

 دوون ذلا عم   ول جممات امجسدما وامججووام اليت تفتصا عم  قضادا حملرة سمفف ا.

سعثرب    :ودرتترب  عربا  اللوموساسربيا : وعثوان( ٢٠١٦) iuvieněرراسا  .3

 اعي لملوموساسيا العاسام والمياسا اعارجيا يف ليتوانيا.وسائل التواصل االجتم
Twiplomacy: the meaning of social media to public diplomacy and foreign policy 
of Lithuania. (2016) 

 
 (م للراسا الصما ود المياسربا اعارجيربا لميتوانيربا وروموساسربيا تربودرتم     ٢٠١٦سعت أوساا )

لتثاي  اللوموساسيا العاسا يف ليتوانيا. وذلا سربحت خربالل اميربل احملتربون      وسيا أنها ُتْمَتْدلو

سحت عماوات تودرت امجسكا نشا  ا لفربارة ليتوانيربام    ١٣وشفيه الومي والويايم لتريادلات 

. و٢٠١٦- و٢٠١٤وام سمربربات واللوموساسربربيدم والفعكربربات اللوموساسربربيام وذلربربا سربربا وربربد       

تودرت َسودَثربت ليتوانيربا لتصربفي أسكربا      تن روموساسياوتوصمت اللراسا لعلة نتائو سحت أوازسا: 

وموع ا يف الماعا اللوليام وَسمدَ ت الضوء عم  أس  قضادا المياسا اعارجيا يف ليتوانيربا؛  

تودرت الميتوانيا سربحت وعرب  العيربو م سثهربام أنربه سثرباك نفربو يف         وس  ذلام مل ختل روموساسيا

ام سربرب لا عربربلو وجربربور اسربربرتاتي يا وامربرب ا التثمربربيس يف التواصربربل وربربد عمربرباوات قربربارة ليتوانيربرب

لملوموساسربيا العاسربام لربرب لا لإنربه سربحت الصربربعت الدربل أسربلاا اللوموساسربربيا العاسربام وتثمربربيس        

 أنش تهام وتفيي  ت   سا.

 

( ٢٠١٦)   Meghan Sobel, Daniel Riff & Joe Bob Hesterرراسربا  .4

 .أسادويا ساارات انلكم تودرت تريادلات حمتون اميل – تودرت عا اللوموساسيا: وعثوان

Twitter Diplomacy?  A Content Analysis of Eight U.S. Embassies’ Twitter Feeds 
.(2016) 

و(م يف الف ث عول  فيعا وحمتون المرباارات امجسادويربا عمرب     َعم،َمْت سيريحت وةخاون )

تربربربربودرتم اربربربربت ساهربربربربوو اللوموساسربربربربيا العاسربربربربا؛ عيربربربربث تمربربربربتعاإل اسربربربربتدلاو وزارة اعارجيربربربربا 

سادويام مواق  التواصل االجتماعيم وامجسلاا المياسربيام وسثاقشربا أس سربَا اللوموساسربيا     امج
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 الاقميا عا تودرت اللوموساسيا العاسا

العاسا؛ سحت خالل سثهو اميل احملتونم عيث عربلرت اللراسربا عيثتهربام يف حمتربون عمرباوات      

 ليهربربا تتواجربربل ومربربلان المربرباارات امجسادويربربا عمربرب   ربربفوا تربربودرت. عمربربل الفاعربربث تع اختيربربار   

؛ نمربربا ا اعارجيربربا وزارة لربربلن امااقفربربا قائمربربا يف ومربربلان سثهربربا يربربام )أسادو روموساسربربيا وعكربربات

أخربان خربرباري   مجومرباعها المياسربربيا امتربوتاة وسربربي )ليفيرباس ألريانمربربتانس ني  درباس سربربوردا(م و    

 الفائما وسي:

) سصربربرباس سوردربربربا اجلثوويربربرباس ليثربربرب ودالس تث انيربربربا(م وعربربربلر الفاعربربربث أسربربربمو  اختيربربربار العيثربربربا   

م وذلربا واسربتدلاو    و سربادو   عترب   و  دونيربو  ة العشوائيا؛ وذلا خربالل الاربرت  

أراة اميل احملتون سمي ا. وتوصمت لثتائو سحت أسمها: اتمام التريادل يف عمرباوات المرباارات   

امجسادويام س  أسلاا وزارة اعارجيا امجسادويربا؛ سربحت عيربث اع ربارة لدلرباار وامثممربات       

د العالقربربات اللوليربربا. واعمربربالا تع أن  اعارجيربربا؛  ربربا دربربلع  خمربربس عالقربربات تداويربربا لت مربرب   

المربرباارات تمربربتدلو تربربودرت؛ لثشربربا رواوربربط الو ربربائسم وسواقربرب  عووسيربربا لتمربربهيل الوصربربول وربربا؛    

سفاول قما نشا أنش ا الماارة اليوسيا لم مهورم سرب لا عربلو وجربور اتمربام وربد المرباارات       

 ليما  و تع د  سهما اللولا رمسي ا.

 
( وعثربوان: المياسربا اعارجيربا    ٢٠١٨)Julian Dierkes و Kai Ostwaldرراسربا   .5

 الوثلدام واالست اوا الف وقاا يا: اللوموساسيا العاسا يف اتال الاقمي.
Canada’s foreign policy and bureaucratic (un)responsiveness: public diplomacy 
in the digital domain. (2018) 

ثتي ربا الربيت توصربمت وربا المياسربا اجللدربلة       و(م يف ال٢٠١٨َوَ َث سربل  سربحت جوليربان وسرباي )    

لم ووسربربربا الوثلدربربربام والربربربيت تثربربربتهو ليهربربربا التََّ ربربربوعل سربربربحت عووسربربربا تتمربربرب  والف وقاا يربربربا يف   

اناتاعهربربا عمربرب  اتتمربرب  الربربلوليم وتاسي سربربا عمربرب  جمموعربربا صربربري ة سربربحت الفضربربادا ال سثيربربا         

تفلسيربا.   واالقتصاردا؛ تع عووسا تماس  وشول وامربي ونشربطم يف أجثربلة روليربا ليااليربا     

رؤدا املووسا تتااعل وشول أسكا  االيام سرب  اجلمهربور امجوسرب  يف سثربلا ويف اعرباري      

عمرباو ا   ٢٩٦تريادربلة سربحت    ٤٠٠.٠٠٠٠عا اتال الاقمي. وذلا سحت خالل اميل أسكا سحت 

نربربربولما  ٠٤ساتف  ربربا والشربرب ون العاميربربا لوثربربلا. خربربالل الاربربرتة سربربحت         Twitterرئيمربربي ا عمربرب    
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. توصربربمت الثتربربائو تع أنربربهم مل تت فربربس تريربرب ات جوسادربربا؛    و٢٠١٦ نربربولما ١٦عتربرب   و٢٠١٥

 وربرب  تريمربربل الثمربرباو الف وقاا ربربي يف أسربربمو  اممارسربربام وسعربرباد  اختيربربار اما ربرب د لمعمربربلم  

تمالا تع التريي ات يف الفواعل الامسيام اليت حلربثي االسربتفالليا يف امشربارسا العاسربام مل     

لربربلن املووسربربا المربرباوفام يف اعرالء وتصربربا ات   ُتريي ربربا وشربربول  ربرباسل سعيربربار املربرب ر امتفربرب     

عمثيربربا. ور ربرب  تربربفي العلدربربل سربربحت اللوموساسربربيد وسربربوظايه  سربربحت عيربربث امفربربلأم رؤدربربا املووسربربا   

اجللدربربلة يف المياسربربا اعارجيربربا؛ تال أنهربرب  سربربا زالربربوا سرترردربربحت يف الت ربربل  عالنيربربا عربربحت قضربربادا  

التربربالي دتدماربربون عربربحت   سعيثربربا؛ عثربربلسا ال دوونربربوا ست سربربلدحت سربربحت سوقربربا وزارة اعارجيربربام وو     

 اللوموساسيا العاسام أو ُدَوا ر ون الاسائل اماسما سياسي ا.
 

 :اني ا: اسرتاتي يات االتصال يف اللوموساسيا العاسا الاقميا  
ملوموساسربربيا ل الثاج ربربا اممارسربربا: وعثربربوان( ٢٠١٢)  Erika A. Yepsenرراسربربا .1

 ت لة يف لث ودال. عالا جلهور الوالدات ام العاسا يف تودرت: منوذي رراسا
Practicing Successful Twitter Public Diplomacy: A Model and Case Study of 
U.S. Efforts in Venezuela. (2012) 

و(م تع توسربربي  لهربرب  تربربودرت سربرب راة لالتصربربال املوربربوسي؛ سربربحت خربربالل  ٢٠١٢َسربربَعْت تدادوربربا )

اللوموساسربربربيا العاسربربربا رراسربربربا اسربربربتدلاسه يف اللوموساسربربربيا العربربرباو؛ عيربربربث سربربربللت تع تعادربربربا   

سحت خربالل رراسربا عالربا اسربتدلاو تربودرتم       ٬الثاج ا يف تودرتم واقرتاح منوذج ا لت فيس الث اح

واآل ربار امرتتفربربا عميربه يف اللوموساسربربيا العاسربا امجسادويربربا يف لثرب ودالم عيربربث عممربت اللراسربربا      

عمربربا  ممربربتدلسد راخربربل سربربل  ربربفوام    ٣١تريادربربلةم سربربحت   ٦٢.٤٦٣عمربرب  اميربربل حمتربربون  

ها أعربل املمرباوات اعممربا الاث ودميربام تمربالا ملمربا  المرباارة امجسادويربام وذلربا          دت عم

. و٢٠١١أستربربووا  ٢٢م وتثتهربربي يف  و٢٠١١سربربفتما  ٢٥خربربالل لربربرتة أروعربربا أسربرباوي  تفربربلأ يف 

وتوصمت لثتائو أوازسام تن الماارة امجسادويا يف لثرب ودال ال تربلخل يف سثاقشربات سياسربيا.     

عيا يف تودرتم واثت امثاقشات المياسيام واالخنااط ولل ا وتهلا الماارة يف جهورسا لمتو

 سحت ذلا يف اموامي  الكفاليا سكل الاحتم واموسيف م والاداما.
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 & Nadine Straub, Sanne Kruikemeier, Heleen Meulenرراسربا   .2
Guda Noort (٢٠١٥ ) يف رول جممربق التعرباون اعمي ربي:     الاقميربا  اللوموساسربيا : وعثربوان

 السرتاتي ي لمماارات الرياويا عم  تودرت.التواصل ا
Digital diplomacy in GCC countries: Strategic communication of Western 
embassies on Twitter. (2015) 

و(م تع الدربربربربل سربربربربت اسربربربربربرتاتي يات لالتصربربربربال الاعربربربربربال    ٢٠١٥َسربربربربَعْت نربربربرباردحت وةخربربربربرباون )  

م وررسربربت تع أي سربربلن دربربت  اعتمربربار لملوموساسربربيام الفائمربربا عمربرب  وسربربائل التواصربربل االجتمربرباعي

س ، االسرتاتي يات عم  التريادلم سحت ق،َفل  ام سمات اللوموساسيا الرياويام الفائما يف وملان 

ووشول أسكا الدل ام لإن س ، اللراسا  اعربت المرب ال:    رول جممق التعاون اعمي يم

اتي يات َلعََّالربربربا تع أي سربربربلن تعتمربربربل المربربرباارات الرياويربربربا سالمربربرباااء يف رول اعمربربربيوم اسربربربرت     

لالتصربال عمرب  تربودرت؟  وذلربا واالعتمربار عمرب  سربثهو اميربل احملتربون. وحلكمربت العيثربا يف اميربل             

تريادلة مت ترساوا سحت قفل مثانيا عشا سحت عماوات تودرتم احمللرة لمف  رول  اويا  ٤.٤٣٨

لثرباودوم  )سولثلام الوالدربات امت ربلة امجسادويربام اممموربا امت ربلةم الربلمناركم المربودلم ا       

.  و٢٠١٤أوادربل    ٣٠ –سربارس   ٠١ولثمثلا( يف رول جممق اعميو العاويم خالل الارتة سحت 

وتوصربربربمت اللراسربربربام تع أن التريادربربربلات ُتْفربربربل،ي سمربربربتون  سربربرباال سربربربحت االتصربربرباالت ذات الصربربربما   

والشربربااليا وامشربرباعا اعداويربربام سربربحت ناعيربربا أخربربانم المربرباااء س المربرباارات تت اسربربل التواصربربل 

و دصيا؛ ووالتالي مياا الااصا عنشرباء االتصربال يف اارباسدم والتواصربل      و ادفا تااعميا

  س  أص ا  امصم ا عم  وسائل التواصل االجتماعي.
 

 وسربائل : تربودرت  عربا  اللوموساسربيا ( ٢٠١٥) Shumin Su & Mark Xuرراسربا    .3

 جلدلة سحت أجل تثميا اللوموساسيا العاسا. سمثصا االجتماعيا التواصل
Twitplomacy: Social Media as a New Platform for Development of Public 
Diplomacy. (2015) 

عهربربا سربربحت سلونربربا سربرباارة و(م وامربربلونات الصربربري ةم الربربيت مت  ٢٠١٥اسربربتعان سربربارك و ربربوسد )

الوالدربربات امت ربربلة يف الصربربربدم عيربربث حلربربربت رراسربربا خصربربائو ووظربربربائا اللوموساسربربيا عربربربا         

م لضربربربربم ا عربربربربحت تربربربرب    اللوموساسربربربربيا عربربربربا تربربربربودرت     Twitplomacروموساسربربربربيا التريادربربربربل أو 
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م وذلا سربحت خربالل اميربل احملتربون وشربفيه الومربي والوياربيم تمربوعتد         Twitplomaأو

 و٢٠١٠م عصربا تربلودثات سربحت سربادو     دوي عم  سوق  سحت سلونات الماارة امجسا

تلودثا سصربرياةم ُنش،ربَاْت خربالل     ٩٢٧؛ عيث مت العكور عم  سا جمموعه  و٢٠١٢تع سفتما 

. وتوصل لثتي ا ساارسربام أن الترب    المياسربي الثرباج  عربحت      و٢٠١٢الارتة سحت دثادا تع دونيو 

ا؛ مجنربربربه دتربربربيي االتصربربربال امفا ربربربا وربربربد  روموساسربربربيا تربربربودرتم مييربربربل تع أن دوربربربون رقيف ربربربام وقود ربربرب 

املووسا واجلمهور عا اللولم و ا  مثاقشا ساتوعا و االا سحت قفل اجلمهربورم وُدَمربه ل   

التعف     الامسي آلراء املووسا الامسيام وتع د  له  خمتما الفي  والثم م لضم ا عربحت  

 يف المياسا. الضريوط االجتماعيا اليت قل تااإل تريي ات
 
 اسربرتاتي يات ( ٢٠١٧)  Melissa D. Dodd & Steve J. Collinsرراسربا   .4

: اميل سيربلاني واسربتدلاو عمرباوات سرباارة     ٢.٠ العاسا واللوموساسيا العاسا العالقات رسالا

 أورووا الوس  م والشاقيام والرياويا يف تودرت.
Public relations message strategies and public diplomacy 2.0: An empirical 
analysis using Central-Eastern European and Western Embassy Twitter 
accounts. (2017) 

و(م لمف ربث عربول سيايربا اسربتدلاو جمموعربات لاعيربا واسربعا        َسَعْت سيميما وسربتياحت ) 

والربربلول الرياويربربا )الوالدربربات امت ربربلةم اممموربربا   CEE)سربربحت )رول أورووربربا الوسربرب   والشربرباقيا ) 

اوات سربربااراتها عمربرب   ربربفوا تربربودرتم لممشربربارسا وشربربول سثربربتم  يف   امت ربربلةم سثربربلا( ملمربرب 

عشربربوائيم  عيربربث حلكمربربت العيثربربا يف الدربربل عيثربربات   اللوموساسربربيا العاسربربا والعالقربربات العاسربربا.  

و م لممربرباارات الربيت حلكربربل الربربلول   عمربا  يف تربربودرت خربالل  ربربها سربارس     حملتربون سربربحت  

يف رول أورووربا الوسرب   والشرباقيام     الرياويا )سثلام واممموا امت لةم والوالدربات امت ربلة(  

والماارات اليت حلكل رول أورووربا الوسرب   والشرباقيام يف الفمربلان الرياويربا الكال ربا امرب سورة        

وذلربربا وواسربرب ا أراة اميربربل احملتربربون سمي ربربا؛ عيربربث توصربربمت اللراسربربا لعربربلة نتربربائو سثهربربا:  ةنا ربربا.

لعاسام واسرتاتي يات رسربائل  اللراسا وجلت ارتفا  ا سعتلل ا وساس ا ود سثاسو اللوموساسيا ا

العالقات العاسربام الربيت وكتهربا المرباارات عمرب  تربودرتم وأ ربار الفاعكربان سربحت سرب ا امث مربسم تع            
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مربرباورة سواصربربما رسربربو الف ربربو م يف تعربربارةة تعادربربا اللوموساسربربيا العاسربربا و ارسربربا العالقربربات    

م تفا عربربربات يف المربربرباارات عمربربرباوات حمتربربربون سربربربحت العاسربربربا. سربربرب لا ميكربربربل سربربربا دفربربربار     

رتاتي يا امااسما اععالسيام سرب  سم ربا سربحت اللوموساسربيا الكفاليربا وروموساسربيا امثاصرباة أو        اس

 الت ديل.

 

اللوموساسربربيا  (٢٠١٨)Neil Collins and Kristina Bekenova رراسربربا  .6

 الاقميا: الث اح ود دلدا.

Digital diplomacy: success at your fingertips. Neil Collins and 
 Kristina Bekenova (2018) 

(م يف سمربربتون اعتمربربار اللوموساسربربيا الاقميربربام ولاعميربربا 8 كربربت رراسربربا نيربربل وساسربربتيثا )

التواصل االجتماعي سحت قفل اللوموساسيدم واتصرباو  ورباجلمهور اعربارجي؛     استدلاو سواق 

ساارة أوروويربا   وذلا سحت خالل اميل ويانات أمناط استدلاو  فوا ليمفوكم سحت ق،َفل  

نيام لثمثلام استونيام وولثربلام سثرياردربام لانمربام تد اليربام المربودلم اممموربا امت ربلةم        )أما

وم يوربا( يف اسربتانا عاصربما رولربا سازاخمربتان. واربلرت الاربرتة ال سثيربا          التايربام الثممربام  

واالعتمربار يف اميربل احملتربون عمرب  تصربثياد       .وعترب  سربادو    ولمعيثا سا وربد أوادربل   

درباتم وتوليربربل احملار ربربات سرب  اجلمهربربور. ُتمنه ربربُا الثتربائوم أن  مكربربي المربرباارات    سمربا: تاتيربربت امجولو 

امجوروويا لفط للدها صربا ات ليمربفوكم و الفيربا تمربا المرباارات اسربتدلست الاربيق وربوكم         

سفثاة اتصال أعاردربا االاربا،. احملار ربا العاسربا تمهربا رمسيربا ووااربا، واعربل وشربول سربف .           

إُل صربربورة رولربربا المربرباارة وومربربوح سربرب ول أولودربربات احملتربربون  ربرب  سياسربربي وشربربول عربرباوم وَدْعربربا 

 جلول امجعمال.

 

 التعليق على الدراسات السابقة:
سحت خالل استعااإل اللراسات الماوفام جنل أنها رسرب ت عمرب  رراسربا ساهربوو اللوموساسربيا      

وعربربلرت  -العاسربربام وذلربربا عربربا الاضربرباء الاقمربربي؛ والدربربل ا يف  الفهربربا عمربرب   ربربفوا تربربودرت      

عيربربث  - ، الوسربربيما؛ الرتفا هربربا امفا ربربا ووسربربيما اللراسربربا املاليربربا اللراسربربات يف سعممهربربا سربرب



 

 188 

ااهربربت سربرب ، اللراسربربات العتمربربار امربربثهو الت ميمربربي؛ واسربربتدلاو أراة اميربربل امضربربمونم وذلربربا      

لمف ربربث يف رور وسربربلن تاعيربربل اللوموساسربربيا الاقميربربام يف تثايربرب  أسربربلاا المياسربربات اعارجيربربا 

م وت فيفهربربا لربرب لا عمربرب   ربربفوا تربربودرت      لمربربلول؛  كمربربا يف وزارة اعارجيربربا س هربربا سمربرب ولا    

 وشول حملر.
م عمرب  وجربور نفربو يف تاعيربل اللوموساسربيا      نتائ هربا  يف( ٢٠١٦سدربَ ْت رراسربا أوسرباا )   عيث 

 عمرب   (٢٠١٦أسربلت سربيريحت )   والاقميام ودتمكل ذلا يف علو وجور اسربرتاتي يات وامرب ام   

عم   ربفوا تربودرتم يف   وجور اختالا ود املماوات الامسيام امعثيا واللوموساسيا الاقميا 

(م المربفت يف  ٢٠١٨أسمو  العمل الماسا يف احملتون امفلوم عيث أرجرب  جوليربان وسرباي )   

عالتهمربام تع انتهربرباي امربربثهو الف وقاا ربربي يف التواصربربل الاقمربربي سربربحت قفربربل امربربوظادم عتربرب  سربرب   

 حلتعه  وماسيا سثات ا لمعمل واستفالليا أوس ؛ تال أن سياسا امل ر سي احملاك امجساس.

عيث تان الفاعكا و ن  يا  العمل االسرتاتي ي يف املاالت الماوفا قل داج  تع سا سربو يف  

امجصل عربلو وجربور أسميربا وامرب ا السربتدلاو تمربا امواقرب  يف تثايرب  المياسربات اعارجيربا أو           

الخناربرباإل سمربربتون امهربربارات ام مووربربام سربرب لا قربربل داجربرب  لم مهربربور اممربربتهلا ام فربربس عميربربه    

سا تذا سان س ا اجلمهور سحت الارباعمد الربلوليد أو ال ولفربا  لت ميربل     عيث واعسوان الدل 

الفيانات اعاصا هلن الت    ال ي  ل ربه. سرب لا قربل دعربور مل رب  اللولربا و سوانتهربا يف        

 اتتم  اللولي.

(م وتدادوربربا ٢٠١٧(م وسيميمربربا و سربتياحت ) ٢٠١٥سرب لا َأسدربَل سربربل  سربحت سربربارك و ربوسد )    

اوات الامسيا يف املووسات امججثفيام تت ه تع نشربا الفربي    (م تع أن  الفيا املم٢٠١٢)

والمياسربربا املووسيربربام وتعمربربل تع االوتعربربار عربربحت تربربلاول أخفربربار امجعربربلا  اللوليربربا أو امجزسربربات  

العاميربربربربا؛ تذ حليربربربربل تع الرتسيربربربرب  عمربربربرب  تفربربربربلد  حمتربربربربون دربربربربلع  ت ديربربربربل اجلمربربربرباس  امججثفيربربربربا  

 .) ح حمتون ستصل واستماسات اجلمهورلمياساتهام و الف ا سا ُتَاسِّ  عم  الكفالام و ا

و تربربان الفاعكربربا ولفربربا  للراسربربات الربربيت مت اال ربربالا عميهربربام وربرب ن  الفربربا  سربربا دمربرب  سربرب ا االاربربا،        

والت اسحت س  ع   اللول وقوتهام ليمها يف رول سان تعمربل عمرب  تع درب  عضربورسا الكفربايف      
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ق يف عربربال ر فربربربا  اربربا، العربربامل والدربربلا  جلمربرباس  رول تاتفربربا لفربربوة اقتصربرباردام أو وربربالعو        

 تعود  رولا سا التفارسا لمفوة االقتصاردا والعموادا  ضورسا  فاليا .

(م وربربربرب ن ٢٠١8(م ورراسربربربربا نيربربربربل وساسربربربربتيثا )٢٠١٥سربربربرب لا أومربربربرب ت نربربربرباردحت وةخربربربرباون )

اللوموساسربربيا الاقميربربام تت ربربه يف امفربرباو امجول تع نشربربا امعموسربرباتم وأقربربل سربربحت ذلربربا ووربربك           

م ووم  امد صورة ومسعا الفمل امجوم يف أولودربات  ت ااك اجلماس  يف عوار ذو اااسد

 العمل اعارجي الاقمي.

تربربربان الفاعكربربربا يف سربربرب ا اعصربربربو  أن امجسربربربا قربربربل دعربربربور لمم تمربربرب  اممربربربتهلا و الريربربرباإل سربربربحت    

اسربربتهلاله والاوائربربل العائربربلة سربربحت العمربربل عمربرب  انشربرباء عربربوار سعربربهم لوربربال عيربربثيت اللراسربربات ال   

المريربربا امجو تمربربا لربربلول العيثربربام سربرب لا قربربل دعربربور     تت ربربل  المريربربا االجنمي دربربا واعتفارسربربا ليمربربت  

اللتفربربار تمربربا الربربلول لممهربربارات الالزسربربا أو أنهربربا ال تضربرب  االتصربربال مربربمحت أسربربلاا سياسربرباتها        

 اعارجيا الاقميا.

ظها االختالا وربد نتربائو اللراسرباتم ليمربا  ربو ومربوح االرتفرباط وربد أسربلاا ام سمربات           

(م تع ٢٠١٥يث توصل رونيت وةخرباون ) الو ثيا اعارجيام وأسلاا عماواتها الامسيا؛ ع

سا أمسربو، والاشربل يف افيربس امجسربلاا اعارجيربام عربا سواقرب  التواصربل االجتمرباعيم وسثهربا           

 نتي ربربا تع( ٢٠١٣َعفنربربُل املربربوارات سربرب  أتفربرباا عمربرباواتها الامسيربربا؛ وامفاوربربل توصربربمت سربربيمد )    

ورتها لربربلن م أن المربربودل وأمانيربربا سانربربت قربربل عربربلرت  فيعربربا االرتفربرباطم واتضربرب ت صربرب  ساارسربربا

 أتفاعها. 
س ا االختالا ود سا توصمت تليه اللراساتم قل دعور الخربتالا وتثربوا جمتمعربات عيثاتهربام     

واخربتالا  فيعربا سياسربات الربلول الربيت مت رراسربتهام        ود اللول امجوروويربا ورول  ربام ةسربيام   

ت وسحت ذلا توصمت الفاعكا تع املاجا الستومال تما اللراساتم وربالت فيس عمرب  المرباارا   

امججثفيا العاسما يف اممموا العاويا المعوردام وسفارنا تمربا الثتربائو و فيعربا العمربل يف الفيدربا      

 المعوردام وأواز أولوداتهام وأسلاا سياستها اعارجيا؛ والدل ا تما اموجها لمممموا.

ور رب  ذلربام لربإن اللراسربات المرباوفا ُتَفربي حت أسميربا اللراسربا املاليربام وقربل اسربتاارت الفاعكربا             

سثها يف وثاء سثه يربا اللراسربا وت ارسربا الثمربايم ويف صربيا ا تمرباؤالتهام ويف وثرباء اسربتمارة         

 الت ميلم سما استاارتها سثها يف تام  الثتائو وسفارنتها وثتائو اللراسات الماوفا.
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 اإلطار النظري للدراسة:
 :مفهوم الدبلوماسية العامة 

ثربرباك سربربحت دربربان أن اللوموساسربربيا هاهوسهربربا   لملوموساسربربيا العاسربربا ساربرباسي  ستثوعربربا وستعربربلرةم له  

العربرباوم سربربي أسربرباليت عربربل الصربربااعاتم وترارة العالقربربات اللوليربربا وامجسربرباليت المربربمميام وسربربحت      

أسمها التااوإل. ودفوو والعمل اللوموساسيم خنفا سحت ام سمد ممارسا س ا العمل سممربكمد  

اتم سربرب  االلتربرب او  لملولربربام ودتصربربمون واملووسربربا يف اللولربربا امضربربياا؛ وريربرباإل ت ربربودا العالقربرب     

 (١٥  م٢٠١٥والم،ا دَّا. )صا م

وسثاك سحت دان و ن اللوموساسيا العاسا سي: ال ادفا الااسدا اليت الر وها الربلول أسربلاا   

سياستها اعارجيام وتثمربيس جهورسربا؛ لتارباري قرباارات وسربموسيات املووسربات والشربعو         

الربربيت ال تصربربل تع املربربا    امججثفيربربام سربربحت خربربالل املربربوار وامااومربربات و  سربربا سربربحت التربربلاو م    

 والعثا.

وسربربربحت ساربربرباسي  اللوموساسربربربيا أنهربربربا: امجراة امجساسربربربيام الربربربيت ُتَثادربربربُ  سربربربحت خالوربربربا امجسربربربلاام          

واالسرتاتي ياتم والتوتيوات العادضا لممياسا اعارجيام وسي تمربع  جاسربلة لم ارباظ    

؛ وهربربلا عمربرب  المربربالوم وتهربربلا تع ت ربربودا الثوادربربا املمربربثا اربربا، الربربلول والشربربعو  امججثفيربربا     

 (٢  م٢٠١٧م Adesina) ممان تعاونها أو علو عيارسا.

ساهربوو  اللوموساسربربيا العاسربا  سربربان قيربل االسربربتدلاو سثرب  المربربتيثياتم ولوثربه أصربربفي أسكربربا      

. وقربل أصربفي امجول    يوع ا وعل أن صربا  جوزدربا نرباي سصرب مي  الفربوة الثاعمربا  يف عرباو        

امعاصربربا لملوموساسربربيا العاسربربام   سربربفتما. وقربربل ُعربربلر الربربثهو     أسكربربا  ربربعفيا سثربرب  س مربربات    

ووصاها أراة ُتْمَتْدلو لاهرب  الكفالربات وامواقربا والمربموك؛ لفثرباء العالقربات وترارتهربا؛ والترب            

 (   مم Gregorعم  امجلوارم وعشل اعجااءات لمثهوإل وامصا  والفي . )

ام وسربربربو  وسربربربحت خربربربالل ت ربربربور ساهربربربوو اللوموساسربربربيام ظهربربربا ساهوس ربربربا ُسَوم م ربربربا وأسكربربربا جلدربربرب         

 اللوموساسربربيا العاسربربا ؛ عيربربث ُتَعربرباَُّا و نهربربا عمميربربا ت مربربي تع تع دربرب  امصربربم ا الو ثيربربا وامجسربربحت   
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الفربربوسيم سربربحت خربربالل لهربرب  اجلمهربربور امججربربثل وتعالسربربهم والتربرب    عميربربهم وتوسربربي  املربربوار وربربد     

 (   مم Richard and Izadاموا ثد وام سمات ونمائاس  يف اعاري. )

م دان أن اللوموساسيا العاسا سي يف الواق  عالقات عاسام تفوو وها رولربا  (سونشيا )

قوسيربا سوجهربربا تع  هربربور أجربربثلم وتضربرب  جمموعربا سربربف ة سربربحت اسربربرتاتي يات وتوتيوربربات   

العالقات العاسام اليت ال دت  تثاي سا تال يف عامل خمتمام عما دعتا عامل العالقربات العاسربا   

 التفميلدا.

  اللوموساسربربيا العاسربربام و نهربربا  عمميربربا تفربربوو وهربربا املووسربربا لمتواصربربل سربرب    وَعربرباََّا  سربربان  تربربوت 

اجلمهور امججثلم يف حماولا لمتوصل تع له  ألوربارس م وس سمرباته م و فربالته م لضربم ا     

 عحت أسلاله  وسياساته  الو ثيا.

(Melissen مم  ) 

؛ نتي ا لمت ورات الربيت  وخالل ا لممااسي  الماوفام ظهات سااسي  جلدلة لملوموساسيا العاسا

عل ت يف  ارسا اللوموساسيا العاسام عيث ُعا َلت ها دمم  اللوموساسيا العاسا اجللدربلة  

New Public Diplomacy      عيربربث سانربربت اللوموساسربربيا العاسربربا امجوعم تاتوربرب  عمربرب

توجيربربربه الاسربربربائل رون التواصربربربل اجلمربربرباس يم وسربربربان التواصربربربل دث صربربربا يف ن ربربربام اجلهربربربات  

 مام وأروات نشا تعالسيا رمسيام وامجسلاا امجساسيا.الامسيا الااع

وتومربي الفاعكربا الفربربول: ورب ن امجصربل يف الاربربامم سربو العمميربربا الربيت تمربفس نشربربا امعموسرباتم أد ربربا         

سان سربلا ذلربا الثشربام لاللوموساسربيا تف ربث يف سربموك اجلمرباس  واستماساتربه وقضربادا،م          

ات؛ ليما  لو أسلاا اللوموساسربيام  لتصيغ امعموسات والاسائل ُسَ مَّما وول تما االستماس

وسي أسربمو  عمربل ميترباز هضربمونيا جناعربهم أسكربا سربحت اللعادربا اماوجربا لمعالسربا الو ثيربام            

اليت تعمل عم  تسالء اجلماس  ها دت أن دعتفل، ود سحت وربهم وتن سربان سرب ا امجسربمو  قربل      

 َقمدْت لاعميته س  الت ور التفي.

ساسيا العاسام جنل أن ساهوسها قل  هل اختالل ربا لربلن   وسحت خالل سا سفس سحت سااسي  لملومو

الفاعكد؛ عيث جنل أن وعضه  َقَصَا اللوموساسيا العاسام  ل الصربااعات وترارة العالقربات   
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اللوليام سحت خالل خنفا سحت ام سمد لمعمل اللوموساسيم يف عربد جنربل أنربه سثرباك سربحت قصربا       

لاا واالسربربرتاتي يات لممياسربربيا اعارجيربربا  اللوموساسربربيا العاسربربام عمربرب  أنهربربا أراة لتثايربرب  امجسربرب 

 لملولا.

واعمالا لت لدل وع  الفاعكد سلل ا س مف ا لملوموساسيا؛ عيث تان الفاعكربام أنربه ال دربت    

املصا واملو  وام مسم أن سلا اللوموساسيا العاسا سو االتصال وليق اعقثاا؛ مجن ذلا 

عاسربام واممرباعي الربيت تهربلا لموصربول       تما  و  الفيدا الربيت ت فربس ليهربا اللوموساسربيا ال    

تليهام لاالتصال سو امجساس اليت ُتْفَث  عميه سل أرسان اللوموساسيا العاسربام وسربحت  رب  دمربي     

ذلربربا خ ربربوة اوربربلا سربربحت وثربرباء سربرب ا امجسربرباس؛ سربربواء سربربان اعقثربرباام اععربربالوم وثربرباء اع ربرباام     

 املوارم أو أي سحت امجسلاا امثشورة.

 العالقربربات العاسربربا واللوموساسربربيا العاسربربام ُدمهربربا ل ربربو  وليمربربا  ربربو التربربلاخل التربربار ي وربربد 

تربرباردا العالقربربات العاسربربام أن اجلربرب ور التار يربربا وربربا تفربرب  يف جهربربور اللوموساسربربيا العاسربربام سكربربل    

 )م  م& Bergman  jسفاررات اللوموساسيا العاسا امجمانيا والاد انيا. )

ط والتربلاخل وربد جمربال اللوموساسربيا     وتتاس الفاعكا س  سرب ا الفربولم عيربث دمهربا سثربا االرتفربا      

العاسربربا والعالقربربات العاسربربا اللوليربربام لمربربحت عيربربث التمممربربل التربربار يم تمربربفس العالقربربات العاسربربا  

اللوموساسيا العاسا سماهوو وسص ميم َلُيْثَمربُا مجنشرب ا اللوموساسربيا العاسربا املاليربام عمرب        

 ج ء سحت العالقربات العاسربام   أنها عالقات عاسا روليا؛ هعث  أن اللوموساسيا العاسا سا سي تال

وامتمكما لعمي ا يف جهربور ام سمربات اموجهربا لمدرباريم ودمهربا االخربتالا سربحت عيربث الت فيربسم          

لالعالقات العاسا اللوليا تشتمل عم  ساهوو واس م دض  املووسات و   املووسربات يف  

سالربربربربا اتربربربرباالتم واللوموساسربربربربيا العاسربربربربا تت ربربربربه يف ت فيفهربربربربا عمربربربرب  تع دربربربرب  عمربربربربل المربربربربما    

للوموساسيم وال ي َدَصتع يف نهادا امجسام لصا  صربورة ومسعربا عووسربا تمربا اللولربا لربلن       ا

 هورسربربا يف الربربلاخل واعربرباريم هعثربرب  أنهربربا تتصربربل والشربرب ن المياسربربي املوربربوسي وشربربول     

 أسا.

 



 

 193 

 الاقميا عا تودرت اللوموساسيا العاسا

 :نشأة الدبلوماسية الرقمية 
ت يف تربربرباتفط نشربربرب ة اللوموساسربربربيا الاقميربربربا وت ربربربور االتصربربرباالتم والدربربربل ا وت ربربربور أنربربربواا الودربربرب 

اعنرتنتم وصول ا تع سثصات التواصل االجتماعي. عيث عممت  ورة توثولوجيا االتصاالت 

يف امجعربلا  العاميربام    وامعموساتم والفلرة عم  وربثم الربيت  الف ربا سربا تعربي  سربل ت ربور سرباو        

وتنشربرباء وتّوسربرب  اسربربتدلاو اعنرتنربربتم عمربرب  عومربربا االتصربرباالت اعلورتونيربربا والصربرب الام ومنربربو   

فواتم واحمل ربربربرباتم وسمربربربربتهموي االتصربربربرباالت يف  يربربربرب  أ ربربربرباء العربربربربامل.   سربربربربف  يف الشربربربرب

(Gilboa  مم   ) 

لفربربربل أرن صربربربعور اعنرتنربربربت وشربربربول أساسربربربيم تع تريربربربي   ادفربربربا  ربربرب  امجلربربرباار لممعموسربربربات    

والتواصربربل. عيربربث ُتَفربربل ُو وسربربائل التواصربربل االجتمربرباعيم عمربرب  وجربربه اعصربربو م  اق ربربا جلدربربلة  

 اا،م أو  ثائي االاا، ود امجلاار واتتمعات والشاسات ) عنشاء اتصال لوري أعاري اال
Lewis & Cynthia ٥٤٥  م٢٠١٤م) 

م وسالسمربربا  تماربربان Twitterو Facebookوأورباز وسربربائل التواصربل االجتمربرباعي تمربربا سربي    

سربربو سوقربرب  لمتواصربربل االجتمربرباعيم ولوربربحت  Facebookسربربحت عربربلة جوانربربت. عمربرب  سربربفيل امكربربالم  

Twitter ميوحت ممربتدلسي  سي خلسا تلودحت سصريا .Facebook     أن دصربف وا  أصربلقاء

 ممتدلسد ةخادحتم أو  سع فد  لد دا  وارزدحتم وسثمماتم وسثت اتم وسا تع ذلا.

 Twitterوميوحت ممتدلسي تودرت  ستاوعا  وعضه  الفع  لفطم س لا تفتصربا وسربائل    

. ميوربربحت قيربربور يف سربرب ا الصربربلر   Facebook؛ وامفاوربربل لربربيق لربربلن   أقربربل أو عربرباا عمربرب  

لربلده    Twitterختصيو سماه  الشدصي وعلة  سُام. سمتدلسو  Facebookممتدلسي 

 خيارات أقل. سحت ناعيا أخانم دتمت  تودرت وشعفيا ود الثدتم سكل المياسيد.

ولوحت سا سي العواسل اليت تلل  سمتدلسي وسائل االتصالم تع استدلاو سواقرب  التواصربل   

وع ربرب   اسربرباتم أن العواسربربل اويوميربربام سكربربل امربربوارر    االجتمربرباعي؟ لفربربل وجربربلت وعربرب  اللر   

 ,Ole ) اممتدلسدم ت  ا عمرب  أنشرب ا وسربائل التواصربل االجتمرباعي ممارسربي االتصرباالت.       
Marco & Uliمم  -) 
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س لا لاعميا س ، امواق  يف اادربا الرباأي العرباو و الترب    عميربه و الترب  ا وربهم خاصربا ليمربا          

والمياسات اعارجيام وجنل ذلا سثعومربا  عمرب  سربا  اعربه سربور      دتعمس والعالقات اللوليا 

(م عول التمممل التار ي لت ربورات العمربل المياسربيم عيربث درب سا خربالل المربيام        )

وسائل االتصال اليت ولت ذات ماورةم لَاسدَ  يف  اعه عم  امجزسربات الوربان واماصربميا    

يربا امجوعم والربيت عمربل ليهربا الربائيق      يف سااعل ت ور اللوموساسربيام ولادربا  سثرب  املربا  العام    

واعتمربربار التميريربربااا ر ربرب     - امت ربربلة لموالدربربات الربربائيق  –امجسادوربربي  ووررو ودممربربون   

ظهور اورباتا والااردربوم لوربحت عربلو  ربيوعها وربد الثرباس؛ سربان سربفف ا يف صرباا الثمربا عربحت             

   مم la Courاسربربتدلاسها لممااسربربالتم والفربربث اعاصربربا وامااومربربات اللوموساسربربيا. ) 

) 

تمعربربت التوثولوجيربربا االتصربرباليا وامعموساتيربربا اآلنم رور ا سربربف  ا يف العالقربربات اللوليربربام وسربربحت      

ة ارسربربا خمربربس نربربوا جلدربربل سربربحت اللوموساسربربيام د مربربس عميهربربا روموساسربربيا امجقمربربار الصربربثاعيا أو            

اللوموساسربربيا الاقميربربام ودربربان وعربرب  احملممربربد أن قربربلرات وسربربائل اععربربالو العصربربادام ت دربربربل          

لمياسيد لالست اوا لور ا لمتفاردا اعخفاردام اليت رها توون  رب  ساسمربام   الضريط عم  ا

 (   ماملنيم (أو خا دام وسضمما أعيان ا ومفت َلْور دََّتَها. 

وسربربحت ذلربربام أصربربفي سثربرباك اعربربرتاا وربرب ن اجلمربرباس  احملميربربا وامججثفيربربام سربربي اماتربرباح لت فيربربس        

 الممعا اجلي لة. 

 و  لالتصال:منوذي االسرتاتي يات امجر ((Betterke van Ruler,2004.139 
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها
   :نوع الدراسة 

سربرب ، اللراسربربا رراسربربا وصربربايام تمربربع  سربربحت خربربالل رراسربربا اللوموساسربربيا الاقميربربا لممربرباارات          

امججثفيربربا العاسمربربا يف اممموربربا العاويربربا المربربعوردام التعربرباا عمربرب  امومربربوعات والفضربربادا الربربيت     

اارات امججثفيا يف تودرتم واالسرتاتي يات و فيعربا املربوارات اممربتدلسام    َرسدَ ت عميها الم

سربربحت قفربربل سربرب ، المربرباارات يف تربربودرتم وعمربرب  الوسربربائط اعلورتونيربربا اممربربتدلسا يف عمربرباوات       

الماارات امججثفيا يف تودرتم واجلهربات الربيت تمربع  سواقرب  المرباارات امججثفيربا مدا فتهربا يف        

 م اوعا يف سواق  الماارات امججثفيا.تودرتم وااا، تثاول اموموعات ا

  :منهج الدراسة 
 اللراسا استدلاو امثهو امم ي؛ مثاسفته موموا اللراسا س ،  فيعا اقتضت

 :أداة جمع املعلومات 
يف ت ربربربار سربربربثهو اممربربربيم اسربربربتدلست الفاعكربربربا أراة اميربربربل امضربربربمون؛ سونربربربه أراة مربربرباوردا       

م صربربول عمربرب  التوربرباارات الوميربربا لادربربات   لم صربربول عمربرب  امعموسربربات الائيمربربا لملراسربربام ول  

 اللراسا الائيما والااعيا.

  :مجتمع الدراسة 
  ي  عماوات الماارات امججثفيا العاسما يف اممموا العاويا المعوردا يف  فوا تودرت.

 

 :عينة الدراسة 
 لصعووا املصا الشاسلم اختارت الفاعكا للراستها سواق  الماارات التاليا:   

 .USAinKSA@مجسادويا يف الاداإل عم   فوا تودرت عما  الماارة ا .1

 . UKinSaudi@عما  الماارة الاد انيا يف الاداإل عم   فوا تودرت .2



 

 196 

عمربربربربربربربربربربا  المربربربربربربربربربرباارة امجمانيربربربربربربربربربربا يف الادربربربربربربربربربرباإل عمربربربربربربربربربرب   ربربربربربربربربربربفوا تربربربربربربربربربربودرت   .3

@GermanyinKSA. 

 

 وقل اختارت الفاعكا س ، امواق  لالعتفارات التاليا:
لنيا واجلهات الامسيا يف اللولم وذلا جاء اختيربار  اللوموساسيا العاسا تعث  واجلهات ام .1

س ، امواق  والت لدل؛ لالتصال امتد ود جهاتها الامسيا والري  رمسيام وود سا دفاومها 

سحت جهربات ذات عالقربا يف اممموربا العاويربا المربعوردا؛ هعثرب  وجربور ارتفرباط قربوي  ربو           

 مم ال المياسي.جمال الكفالام والتعمي م واالقتصارم و  سام تمالا ل
س ، امواق  وواعستثار عم  اللراسات الماوفام جاءت ممحت سفلسا اللولم الربيت عممربت    .2

 عم  تاعيل اللوموساسيا العاسا الاقميام مصا  سياساتها اعارجيا.
 

 :اإلطار الزمني 
عترب    و أستربووا  علرت الفاعكا اع ار ال سي للراستها وإ ثربا عشربا  ربهاا  تفربلأ سربحت      

 و تماسف 

 وقل مت الدل س ، الارتة ال سثيا لإلعتفارات التاليا:
اختيار ةخا التريادلات امضالا عت  تاردا تعلار خ ا اللراسا؛ وذلا نما ا ما تستربازت   .1

وه اللوموساسيا الاقميا سحت ت ور سمتما وستري م يف الربثهو الرب ي تمترب و وربه الربلول الرياويربا يف       

م ودصارا ذلا الت ول يف توجهات املووسربا المربعوردام   تواصمها س   اس سا اممتهللا

وسربا دصرب فه سربحت اربلر يف امومربوعات امعثيربا سربحت قفربل املووسربا           مو٢٠٣٠امتمكل يف رؤدا 

 واموا ثد المعوردد.
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وافيف ربربا وربربلا اللراسربربام امتمكربربل والوشربربا عربربحت اسربربرتاتي يات اللوموساسربربيا العاسربربا        .2

 ة علدكا لتريادلات الماارات امججثفيا.الاقميا عا تودرتم  ا  ت  اختيار لرت
 

 :حجم عينة الدراسة 
قاست الفاعكا واختيار عيثا سحت جمتمرب  اللراسربام وذلربا و ادفربا العيثربا العشربوائيا امثتممربام        

عيربربث مت اختيربربار العيثربربا ليهربربا ولف ربربا لتوربرباار ُسَعربربيَّحت علرتربربه الفاعكربربام وسربربان اليربربوو الربرب ي مت      

م وعل ذلا مت اختيار اليوو الكاسحت اوتلاء   وأستووا  اختيار، عشوائي ا سو دوو الكال اء 

م انتهاءا  وربخخا  واستووا  سحت أوع العيثات؛ لاليوو التالي له سو دوو امجروعاء اموالس 

 و. سفتما دوو حملر وسو 

  مت عصربربا  يربرب  التريادربربلات امثشربربورة خربربالل الاربربرتة احملربربلرة يف اللراسربربا والربربيت حلتربربل سربربحت      

 و  عيربربث ومربربغ ت ربربالي ع ربرب  عيثربربا اللراسربربا       سربربفتما  و عتربرب   ووا أستربرب

 المربرباارة عمربربا  يف تريادربربلة  امجمانيربربام المربرباارة عمربربا  يف تريادربربلة تريادربربلةم وواقربرب   

 ليهربا  تثشربا  مل أدرباو  الاربرتة  وختممربت  امجسادويام الماارة عما  يف تريادلة  الاد انيام

 .الماارات ود علرسا يف تتااوت اساماللر عيثا عماوات يف تريادلات أي

 

 :وحدة التحليل 
نماا  مجن سلا اللراسا سو التعاا عم  الفضربادا وامومربوعات الربيت ت اعهربا المرباارات يف      

عماواتها عمرب   ربفوا التربودرت والوشربا عربحت االسربرتاتي يات االتصرباليا اممربتدلسا ليهربام          

اوربلا مت اميربل سربل وعربلةم عمربت      لإن وعلة الت ميل الائيميا حلكمت يف التريادلة. وورب ا  

 تصثياات اللراسا اماتف ا وامتري ات امجساسيا وا.
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 :تحليل املعلومات 
لمفيربرباو وامعاجلربربا اععصربربائيام السربربتمارة اميربربل سضربربمون اللوموساسربربيا العاسربربا الاقميربربا عيثربربا      

ا ( لت ميل الفيانربات الوميربام ولربس امعرباد  اععصربائي     SPSSاللراسام مت استدلاو واناسو )

 و سعارلا سووا لفياس الكفات. (٢امدتماام سفياس ساو  ساي )سا

 :التعريفات اإلجرائية ملتغريات الدراسة 
دفصل وها امجسمو  اللوموساسيم ال ي تثته ه وعكا رولا سربا   اللوموساسيا العاسا الاقميا: 

 و اجلهات املووسيربام واملنيربام وامجلرباار يف رولربا أخربانم وذلربا عربا  ربفوا تربودرت          

Twitter . 
الماارات امججثفيا: سي تعربلن أنربواا الفعكربات اللوموساسربيا امججثفيربام اممكمربا لربلووا  رب           

الثا فا والعاويام وسفاسربا سلدثربا الادرباإل واممموربا العاويربا المربعوردام مُعربلرت ووربل          

 سحت: الماارة امجسادويام الماارة الاد انيام الماارة امجمانيا.
اصربربل االجتمربرباعيم دتمكربربل والمربربماح لمممربربتدلسد وإنشربرباء     تربربودرت: أعربربل أ ربربها سواقربرب  التو   

عمربرباوات  دصربربيا أو عمربرباوات رمسيربربام تعربربور جلهربربات سعيثربربام دربربت  سربربحت خالوربربا ترسربربال        

عربربرباام واعمربربربالا تع   280واسربربربتففال  تريادربربربلات م وسربربربي رسربربربائل قصربربرب ة حمربربربلرة وربربربرب      

صربالعيات أخربربان لمممربربتدلسد. وتتمكربل يف اللراسربربا املاليربربام  مرباوات تربربودرت الامسيربربا    

 لماارات عيثا اللراسا.
اسرتاتي يات االتصال: وسي اسرتاتي يات االتصال لاولربام تتمكربل و روعربا اسربرتتي يات :      

اسربربربرتاتي يا اععربربربالوم اسربربربرتاتي يا وثربربرباء اع ربربرباام اسربربربرتاتي يا اعقثربربرباا و اسربربربرتاتي يا    

 املوارم ت فيفا  عم  تريادلات عماوات الماارات يف  فوا تودرت.
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 الاقميا عا تودرت اللوموساسيا العاسا

 راسةمناقشة نتائج الد : 
 سعت اللراسا لعلر سحت امجسلاام ليما دمي سثاقشا نتائ ها:

 ( الفضادا اليت رس ت عميها الماارات امججثفيا عيثا اللراسا يف تودرت1جلول رق  )

استهللت اللراسام التعاا عم  أس  الفضادا اليت استمت وها عماوات المرباارات امججثفيربا   

 وربد  سربحت  امجوعم اماتفربا  يف جرباءت  المياسربيا  الفضربادا  أن م(يف تودرتم ودفي حت اجلربلول رقرب  )  

 اماتفربا  يف يهربا دم. ام اوعا الفضادا ت الي سحت%( .) وثمفا وذلا تثاولتهام اليت الفضادا

 وثمربربفا  الكالكربربا  اماتفربربا  يف التعميميربربا  الفضربربادا   ربرب  %(. .) وثمربربفا  المربربياعيا  الفضربربادا  الكانيربربا 

%(. وجربربرباءت الفضربربربادا االقتصربربرباردا والكفاليربربربا يف اماتفربربربا الااوعربربربا وثمربربربفا واعربربربلة قربربربلرسا   .)

 %(. .) وثمفا اعاسما اماتفا يف اعنمانيا الفضادا    م(.)

      
     
      
       
       
    --   
      
       
       
     

    

o  

o  
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اولا سحت التريادلات يف سل ساارة سحت الماارات امججثفيا عيثا اللراسا ( جلول رق  )

 يف تودرت

س لا سعت اللراسا؛ لمتعاا عم  اولا سحت التريادلاتم الربيت دربت  نشرباسا عمرب  عمرباوات      

( م أن سربلا اعخفربار ونفربل امعموسرباتم     2الماارات امججثفيا يف تربودرتم ودفربي حت اجلربلول رقرب  )    

%( سربحت ت ربالي امجسربلاام دميربه يف اماتفربا الكانيربام سربلا        67.5فا )جاء يف اماتفربا امجوع وثمرب  

%(م    سربلا التعميربس عمرب  عربل  يف اماتفربا      21.9اللعادا والتمودس لاواة أو قضيا وثمفا )

(م ٪3.4%(م ويف اماتفا الااوعام سلا توااز رر لعربل ُسَعربيَّحت وثمربفا قربلرسا )    5.8الكالكا وثمفا )

 .%(1.4)    نفل سموك أو سوقا سا وثمفا
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 الاقميا عا تودرت اللوموساسيا العاسا

االتصال اممتدلسام يف عماوات المرباارات  استهللت اللراسام التعاا عم  اسرتاتي يات 

(م أن اسرتاتي يا اععالو جرباءت يف اماتفربا امجوعم   3امججثفيا يف تودرتم وُدَفيَّحت اجللول رق  )

%( سربحت ت ربالي االسربرتاتي ياتم تميهربا يف اماتفربا الكانيربا اسربرتاتي يا وثرباء         68.5وذلا وثمربفا ) 

%(م ويف 12.7اا يف اماتفربربربا الكالكربربربا وثمربربربفا )%(م  ربربرب  اسربربربرتاتي يا االقثربربرب13.0اع ربربرباا وثمربربربفا )

 (.٪5.8اماتفا الااوعا اسرتاتي يا املوار وثمفا قلرسا )

       

        

         

   
  

 * 

١٣.٠ ٣٨        

٥.٨ ١٧        

٦٨.٥ ٢٠٠        

١٢.٧ ٣٧       

١٠٠ ٢٩٢        

 

 



 

 202 

اسربربربتهللت اللراسربربربا التعربربرباا عمربربرب   فيعربربربا التااعربربربلم سربربرب  التريادربربربلات امثشربربربورة يف عمربربرباوات  

(م أن تعربربارة التريادربربل جربرباء يف اماتفربربا   4المربرباارات امججثفيربربا يف تربربودرتم وُدّفربربي حت اجلربربلول رقربرب  )    

م  رب  الربار يف   )%92.1اماتفربا الكانيربا اعع ربا  وثمربفا )     م دميربه يف ) 94.9( امجوعم وذلا وثمربفا 

%(؛ يف عربربد سانربربت نمربربفا التريادربربلات الربربيت مل اصربربل تااعم ربربا       57.5اماتفربربا الكالكربربا وثمربربفا )  

(1.7٪.) 

 

٨٤.٩ ٢٤٨      

١٥.١ ٤٤      

١٠٠ ٢٩٢   

 

استهللت اللراسا التعاا عم  أسمو  ستاوا التريادربلات امثشربورةم يف عمرباوات المرباارات     

(م أن امجسربربمو  الامسربربي جربرباء يف اماتفربربا امجوعم   5امججثفيربربا يف تربربودرتم وُدَفربربي حت اجلربربلول رقربرب  )  

 %(.15.1م دميه يف اماتفا الكانيا امجسمو     الامسي وثمفا )%) 84(وذلا وثمفا 
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 الاقميا عا تودرت اللوموساسيا العاسا

سعت اللراسا لمتعرباا عمرب  الادربا امدا فربام يف التريادربلات امثشربورة يف عمرباوات المرباارات         

(م أن تريادلات اليت مل ُتَ لَّر ليها لدربات خما فربام   6امججثفيا يف تودرتم وُدَفي حت اجللول رق  )

لربا  م تميهربا اجلهربات املووسيربا يف اماتفربا الكانيربا وذ     ) ٪76.7(جاءت يف اماتفا امجوع وثمربفا  

م دميهربا يف اماتفربا الااوعربا    )٪6.5((م    يف اماتفا الكالكا اجلهات املنيا وثمربفا  ٪10.6وثمفا )

م أخربرب  ا تريادربربلات اربربوي ت ربربارة مجلربرباار وثمربربفا    )٪4.5  (تريادربربلات اربربوي عربربلة لدربربات وثمربربفا 

(1.7.)% 

١٠.٦ ٣١      

٦.٥ ١٩       

١.٧ ٥        

٤.٥ ١٣        

٧٦.٧ ٢٢٤        

١٠٠ ٢٩٢     

 



 

 204 

٢.٤ ٧        

٣٧.٣ ١٠٩        

٦٠.٣ ١٧٦        

١٠٠ ٢٩٢    

استهللت اللراسام التعاا عم  ااا، التريادلات امثشربورة يف عمرباوات المرباارات امججثفيربا     

م )٪60.3((م أن االاا، احملادل جاء يف اماتفا امجوع وثمربفا  7يف تودرتم وُدّفي حت اجللول رق  )

%(م  رب  االاربا، المربمل يف اماتفربا الكالكربا      37.3ه يف اماتفا الكانيا االاا، اعداوي وثمربفا ) دمي

 %(.2.4وثمفا )
 

٢٥٠ ٨٥.٦ ٥٦.١ ٢٣ ٩٠.٣ ١١٥ ٩٠.٦ ١١٢  

١٣.٧ ٤٠ ٩.٤ ١٠ ٨.١ ١٨ ٤٣.٩ ١٢  

٠.٧ ٢ -- -- ٢ ١.٦ -- --   

١٠٠ ٢٩٢ ٤١ ١٠٠ ١٢٤ ١٠٠ ١٠٠ ١٢٧

٣٩.٤١٧

٠.٠٠٠ 
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 الاقميا عا تودرت اللوموساسيا العاسا

سعت اللراسا لمتعاا عم  المريا اممتدلسا يف التريادلات امثشربورةم يف عمرباوات المرباارات    

(م أن المريربا العاويربا جرباءت يف اماتفربا امجوعم وذلربا      8امججثفيا يف تودرتم وُدَفي حت اجللول رق  )

%(م  رب  المريربتد العاويربا    13.1الكانيا المريا االجنمي دربا وثمربفا )  م تميها يف اماتفا )٪85.6(وثمفا 

 %(.0.7واعجنمي دا يف اماتفا الكالكا وثمفا )
 

٣٠.٥ ٨٩ ١٣ ٣١.٧ ٥٣ ٤١.٧ ٢٣ ١٨.٥

٩.٩ ٢٩ ١٠ ٧.٩ ١٧ ١٣.٧ ٢ ٤.٩  

٥٩.٦ ١٧٤ ٦٤ ٥٠.٤ ٨٤ ٦٧.٧ ٢٦ ٦٣.٤  

١٠٠ ٢٩٢ ٤١ ١٠٠ ١٢٧ ١٠٠ ١٢٤ ١٠٠

١٧.٧٥٢

٠.٠٠١ 

 

استهللت اللراسام التعاا عم   فيعربا  ربول التريادربلات امثشربورة يف عمرباوات المرباارات       

(م أن سثشربور صربورة وتعميربس جرباء يف اماتفربا امجوعم      9امججثفيا يف تودرتم وُدَفي حت اجللول رق  )

%(م    سثشربور ليربلدو   30.5(م دميه يف اماتفا الكانيا سثشور نصي وثمفا )٪59.6وذلا وثمفا )

( رالربا  2( أن قيما ساو  ساي )سا9%(. دتضي سحت اجللول رق  )9.9يف اماتفا الكالكا وثمفا )

؛  ا دش  تع أن امتري دحت    سمتفمدم أي أن  فيعا التريادربلات دعتمربل    0.01عثل سمتون 

 عم  الماارة اليت نشات التريادلات.
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٢٥.٧ ٥.٠٣٦ ٠.٠٨١ ٣٣ ٢٦.٠ ٣٧ ٢٩.٨   ٧٥

٥٩.٦ ٨.١٣١ ٠.٠١٧ ١٧٤       

٩.٩ ٣.٧٥٠ ٠.١٥٣ ٢٩       

  
٢٩٢  

*النسبةلعددالتغريدات

 

سربربعت اللراسربربربا لمتعربرباا عمربربرب  الوسربربائط اممربربربتدلسام يف التريادربربلات امثشربربربورة يف عمربربرباوات     

(م أن الصربور جرباءت يف اماتفربا امجوعم    10مججثفيا يف تودرتم وُدَفي حت اجلربلول رقرب  )  الماارات ا

%(م  رب  التريادربلات الربيت    25.7م تميها يف اماتفا الكانيربا الرباواوط وثمربفا )   )٪59.6(وذلا وثمفا 

م وأخربرب  ا امفربربا   امائيربربا يف اماتفربربا الكالكربربا وثمربربفا   )٪18.5(مل ُتْمربربَتْدَلو ليهربربا وسربربائط ومربربفا  

(9.9)%. 
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 الاقميا عا تودرت اللوموساسيا العاسا

 :نتائج الدراسة
 تمتعاإل الفاعكا يف س ا اجل ء أواز نتائو اللراسا:

يف التعربرباا عمربرب  نوعيربربا وع ربرب  الفضربربادا و امومربربوعاتم لربربت  تفمربربي  الفضربربادا امجساسربربيا تع   

تمربرب  قضربربادا رئيمربربيام اتضربربي سربربحت خربربالل الثتربربائوم أن الفضربربادا المياسربربيا جربرباءت يف اماتفربربا         

لتهربا عمرباوات المرباارات عيثربا اللراسربا يف  ربفوا تربودرتم        امجوعم سحت ود الفضادا الربيت تثاو 

%( سربربحت ت ربربالي الفضربربادا ام اوعربربا؛ وسربربو سربربا دعوربربقم أن اللوموساسربربيا    56.8وذلربربا وثمربربفا )

العاسربربا والاقميربربام سربربا زالربربت رسربربحت الشربرب ن المياسربربي املوربربوسيم وأن ت فيربربس اللوموساسربربيا         

اجلانربربت المياسربربي تع  العاسربربام سمربربا جربرباء يف تعادااتهربربا ومناذجهربربا وعالقتهربربام الربربيت تتعربربلن   

العالقا س  الشعو م واالخنااط يف جماالت تماوي اتال المياسي ع م ربام تمهربا وت فيربس    

حمربربلورم ودتضربربي ذلربربا جمي ربربا يف عربربلو وجربربور أي قيمربربا يف الفضربربادا االجتماعيربربا لربربلن سربربل           

 الماارات.  

از وسحت ذلا جاءت أنش ا عووسا ومل الماارةم    العالقات امشرتسا س  اممموام س و

عمربربت رأي  –امومربربوعات ام اوعربربا مربربمحت الفضربربادا المياسربربيام وسربربو  ربربا دع ربربي ت ربربارة         

عمربربرب  اعتفربربربار وزارات خارجيربربربا رول المربربرباارات الكالكربربربا؛ واعتفربربربار أن الشربربربفوات    -الفاعكربربربا 

االجتماعيربربا سربربا سربربي تال قثربربوات لثشربربا امجخفربربار المياسربربيام اعاصربربا ولولربربا المربرباارة يف امفربرباو    

افربربلسا الفربربلرة عمربرب  افيربربس أسربربلاا أسربربام تت فربربس سربربحت خربربالل  امجول ووصربربورة رمسيربربا؛  ربربا د

رراسا اجلمهورم وسيايا توظيا الثشا اعا  هوموا العالقات امشرتسا س  اممموربا؛  

ها دعربور وربالثا  لوربال الفمربلدحتم عيربث تمهربا التريادربلات امتعمفربا والعالقربات امشربرتسام يف           

سكربربال ذلربربا زدربربارة الربربائيق امجسادوربربي عيربرب  المفربرباءات الامسيربربا امثعفربربلة وربربد  كمربربي الفمربربلدحتم  

 رونالل تااست  لماداإلم أو ها أس مس عميها  قما الاداإل م واليت سانت أواز امجسكما خربالل  

الت ميربلم ويف ذات المربربيامم دتوربربار أسربربمو   ربرباح سربرب ا امومربربوا لربربلن وفيربربا المربربااراتم هربربا  
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موربحت ت ربودا   دعوق ا صار سوموا العالقا س  اممموا يف ت ار سياسي؛ يف عد سربحت ام 

 س ا اجلانت وشول أسا يف اتاالت امجخان.

وليما  و اولا سربحت التريادربلاتم الربيت دربت  نشرباسا عمرب  عمرباوات المرباارات امججثفيربا يف          

 فوا تودرتم َويََّثت الثتربائو أن سربلا اعخفربار ونفربل امعموسرباتم جرباء يف اماتفربا امجوعم دميربه         

، الثتي ا َتمنَها ُسَوا،َلفربا لثتي ربا رراسربا سربيريحت     سلا اللعادا والتمودس لاواة أو قضيام وس 

و(م لممربرباارات امجسادويربربا يف مثانيربربا ومربربلانم عيربربث تن المربرباارات تمربربتدلو    2016وةخربربادحت )

تودرت؛ لثشا رواوط لو ائس وسواق  عووسيام لتمهيل الوصربول وربام سفاوربل قمربا نشربا أنشرب ا       

 ، اللراسربام يف الرتسيرب  عمرب  نفربل     الماارة اليوسيا لم مهور. وذلا دمها ُسَوا،َلف ربا لثتي ربا سرب   

و(م والربربربربيت تربربربرب سام أن 2018امعموسربربربربات وامجخفربربربربار. ويف رراسربربربربا رراسربربربربا سربربربرباي وجوليربربربربان )

اللوموساسيد الوثلدد سا زالوا سرترردحت يف الت ل  عالنيا عربول قضربادا سعيثربام عثربلسا ال     

العاسربام  دوونوا ست سلدحت سحت سوقا وزارة اعارجيربام ووالتربالي دتدماربون عربحت اللوموساسربيا      

 أو دوارون الاسائل اماسما سياسي ا.

و(م ُتمنه ُا الثتربائوم ااربا، المرباارة امجسادويربا يف لثرب ودال      2012وامفاول يف رراسا تدادوا )

لت ثربربت امثاقشربربات المياسربربيام واالخنربربااط وربربلل ا سربربحت ذلربربا يف اموامربربي  الكفاليربربام سكربربل الاربربحتم 

، اللراسا؛ و ن اولا الكاني لمتريادلم سربو  واموسيف م والادامام وس ا سا أظهاته نتائو س 

اللعادا والتمودس لمكفالا امجسادويا؛ لوحت دمها ذلا يف اماتفا الكانيا يف الفيدا المربعوردا؛  

 ا دع ي ت ارة الختالا أسلاا المياسا اعارجيا امجسادويام لول ومل حلما ليه وعكا 

 روموساسيا.

(م تمهربربا توالربربس سربرب  نتي ربربا سربرب ، اللراسربربام ليمربربا    و2013ووامفاوربربل يف رراسربربا رراسربربا سربربيمد ) 

 ربربو أن المربرباارة امجمانيربربا تهربربلا تع اللعادربربا والتمربربودس لفضربربيا سربربام سربربحت عيربربث تنهربربا تثربربتهو  

الرتودو لمكفالا امجمانيا واملياة امعاصرباة يف أمانيربام عيربث تنهربا حلمربا سرب ا التوجربه يف الفيدربا         



 

 209 

 الاقميا عا تودرت اللوموساسيا العاسا

ع امليرباة اليوسيربا يف اممموربام سكربال ذلربا      المعوردا الاقميا أدض ام واعمربالا تع ت ربارتها ت  

سشوما الت اع  اماوريم امتعارا عميها يف سث فا الاداإلم ورو ها واالزرعاو امرباوري يف  

 والد.

وليما  و التعاا عم  اسرتاتي يات اتصال رولا لتمودس المياسربي الاقمربيم اممربتدلسا    

حت أن اسربربرتاتي يا اععربربالو جربرباءت يف  يف عمربرباوات المربرباارات امججثفيربربا يف  ربربفوا تربربودرتم َتَفربربيَّ  

اماتفا امجوعم تميها اسربرتاتي يا وثرباء اع رباام  رب  اسربرتاتي يا االقثرباام ويف اماتفربا امجخرب ة         

 اسرتاتي يا املوار.  

و(م الربيت ترب سا أن وزارت   2015وس ، الثتي ا َتمنَهربُا س دربلة لثتربائو رراسربا رونيربت وةخربادحت )      

تسوانربربات اللوموساسربربيا الاقميربربا لتع دربرب  املربربوارم وأنربربه اعارجيربربام ال تربرب ال تاشربربل يف افيربربس 

عثلسا  ل  التشارك يف املوار؛ دوون ذلا عم   ول جممات امجسربدما وامججووربام الربيت    

تفتصا عم  قضادا حملرة سمفف ا. وقل دثلري ذلا يف اسربرتاتي يا وثرباء اع رباام الربيت ُتْفَثرب       

 للولا الماارة. عم  ت سيل سوقا سام  و تعلن الفضادا ذات امجسميا

عربول  و(م2015س لا َتمنَهربُا نتي ربا سرب ، اللراسربام سوالفربا لثتي ربا رراسربا نرباردحت وةخربادحت )         

اسربربرتاتي يات التريادربربل سربربحت ق،َفربربل  ام سمربربات اللوموساسربربيا الرياويربربام الفائمربربا يف ومربربلان سربربحت رول  

جممربربربق التعربربرباون اعمي ربربربيم والربربربيت اسربربربتثت ت أن المربربرباااء والمربربربااراتم تت اسربربربل التواصربربربل  

فا تااعميا و دصيام ووالتالي مياا الااصا عنشاء االتصال يف اارباسدم والتواصربل   و اد

 س  أص ا  امصم ا عم  وسائل التواصل االجتماعي.

 ربربا د سربربل أن اسربربرتاتي يا اععربربالوم سربربي االسربربرتاتي يا امتفعربربا يف امفربرباو امجول لربربلن  الفيربربا    

شربام والتواصربل سرب  اجلمهربورم وأن     المااراتم وس ا والتالي  و  عم  ال ادفربا العاسربا لمث  

امجساليت امفثيا عم  اسرتاتي يا اععالوم  الف ا سربا تتدرب  اجلانربت امليرباري؛  ربا دثفهربا يف       
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امفاول الوقوا يف خما ا خمارتها لا  جيلةم سحت امموحت أن افس تفربلو يف العالقربا وربد    

 اللولم والوصول جلماس سا و سمو   تصا الوقت واجلهل. 

عمربربس و فيعربربا التااعربربلم سربرب  التريادربربلات امثشربربورة يف عمربرباوات المربرباارات امججثفيربربا يف   وليمربربا دت

 ربفوا تربودرتم سربان تعربربارة التريادربل واعع ربا م سمربا  ربربومي التااعربل امجسكربا اسربربتدلاس ا         

 للن سمتدلسي  فوا تودرت.

وذلربربا دمربربتثل لالسربربرتاتي يا امتفعربربام والربربيت تهربربلا يف امفربرباو امجول لإلخفربربار؛ عيربربث دمهربربا أن    

ة التريادلة س سمو  تااعل رئيمربيم دعوربق الا فربا وثفربل سرب ، امعموسرباتم واممرباعلة        تعار

يف توسي  ن ربام انتشربارسام ودعرب ز ذلربا الثتي ربا المرباساةم ورب ن الربار دمهربا سربخخا سمرباسا            

تااعربربل اممربربتدلسدم عيربربث ذلربربا ُدَعربربُل تااعم ربربا ستوقع ربربا؛ مجن الربربار عمربرب  اجلمهربربور نشربرباط  ربرب        

تامارات تتعمس هصم ا تمربا الربلولم سالمرب ال عربحت ت  رب ة      ستولام ليما علا الار عم  اس

 اللخول لملولام والمياعام أو املصول عم  لاصا اللراسا يف تعلن جاسعاتها.

(م سربحت خربالل امربَلوََّنات،    2015ودمها ذلا خمالا ا عحت الثتي ا اليت توصل وا سارك و ربوسد ) 

 ربلة يف الصربدم ساارسربا أن الترب        الصري ةم اليت مت  عها سربحت سلونربا سرباارة الوالدربات امت    

المياسي الثاج  عحت روموساسيا تودرتم مييل تع أن دوون قود ا؛ مجنربه دتربيي االتصربال امفا ربا     

ود املووسا واجلمهور عا اللولم و ا  امثاقشا اماتوعا والشرباالا سربحت قفربل اجلمهربورم     

  ُز لهم ربربا خمتما ربربا لمف،ربربّي   والربربثم . وُدَمربربه ُل التعربربف   ربرب  الامسربربي آلراء املووسربربا الامسيربربام وُدَعربرب

وعيربربث تن سربرب ا االخربربتالا دعوربربق لوربرباة َتَويعربربا، امجسربربمو  اللوموساسربربي الاقمربربيم عمربربت   

ال فيعا الاقميا امسمارس ليها. وتان الفاعكام أن الصد حلكل عالا خاصا؛ نمربا ا لممياسربات   

االجتمربربرباعي  املووسيربربربا الصربربربارسا يف االناتربربرباح عمربربرب  العربربرباملم سربربربحت خربربربالل سواقربربرب  التواصربربربل    

سكربال ذلربا خلسربا صربيثيا      -امعاولام واليت مت استفلاوا هواق  صيثيا سشرباوهه ويومتهربا   
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م وسي سااقفا والواسل سربحت  Sina Weiboحلتما س ادا سحت  فويت ليمفوك وتودرت واس  

 قفل املووسا الصيثيا.

رراسربربا نيربربل وامفاوربربل تمهربربا نتي ربربا سربرب ا الف ربربثم ليمربربا دتعمربربس و سربربمو  التااعربربلم ستوالفربربا  سربرب    

و(م والربربيت دربرب سا ليهربربا أن  مكربربي المربرباارات امجوروويربربام هربربا ليهربربا المربرباارة 2018وساسربربتيثا )

امجمانيا والاد انيربام لربلدها صربا ات ليمربفوكم و الفيربا تمربا المرباارات اسربتدلست الاربيق          

وربوكم سفثرباة اتصربال أعاردربربا االاربا،. احملار ربا العاسربا تمهربربا رمسيربا ووااربا، واعربل وشربربول          

دوسل أن االتصال امجعاري سربحت قفربل المرباارات اربا،  هورسربام دوالربس نتربائو        سف م وس ا 

اللراسا املاليربام واخنارباإل سعربلل اسربتدلاو اسربرتاتي يا املربوارم ووالتربالي اخنارباإل نمربفا          

 الارور سحت ق،َفل  اممتدلسد.

استهللت اللراسا التعاا عم  أسمو  ستاوا التريادربلات امثشربورةم يف عمرباوات المرباارات     

فيا يف تربودرتم وتوصربمت الثتربائوم تع أن امجسربمو  الامسربي جرباء يف اماتفربا امجوع وثمربفا         امججث

(؛ وسربربرب ، الثتي ربربربا ت ربربربارة الرتفا هربربربا واالسربربربرتاتي يا امعتمربربربلة يف امفربربرباو امجول وسربربربي      84.9٪)

اععالوم س لا أظهات الث َمُتم أن الماارة امجمانيربا سانربت امجسكربا اسربتدلاس ا لمريربا  رب        

ها الماارة الاد انيام وسو سا دمهربا ارتفا هربا يف نوعيربا الفضربادا وامومربوعات      الامسيام تمي

ام اوعربربام لوانربربت تهربربت  والفضربربادا الادامربربيام والشربرب ن الربربلاخمي لوربرباة الفربربلو المربربعوردام  

تمربربالا العتمارسربربا اسربربرتاتي يا االقثربرباا ساسربربرتاتي يا  انيربربا وعربربل اععربربالو؛  ربربا دعربرب ز نتي ربربا    

الربيت سربحت خالوربا ختا ربت اممربتدلسد المربعورددم ووالتربالي         استدلاسها لمريا    الامسيربام 

 فس سربللها يف اللعادربا والتمربودس لاورباة أو قضربيام والربيت ظهربات سهربلا رئيمربي لربلن           

 أمانيا. 
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أسا ليما  و الادات امدا فا يف التريادلات امثشورةم يف عمرباوات المرباارات امججثفيربا يف    

التريادربلات تعتمربل اع ربارة تع اجلهربات املووسيربا  رب         فوا تودرتم لفل َويََّثت الثتربائوم أن  

اجلهات املنيام عيث دتضي وامفارنا ود المربااراتم أن المرباارة امجسادويربا استمربت لفربط      

وادربربا اجلهربربربات املووسيربربربا يف الربربلول امجخربربربانم يف عربربربد أن المربرباارة امجمانيربربربا والاد انيربربربام    

 استمت واجلهات املووسيا واعاصا عم  علل سواء.

د تي سرتاو  ا س  الثتائو الماوفام اليت ت سل استماو الماارات والفضربادا المياسربيام   وذلا 

وتع د  سربلا اعخفربار ونفربل امعموسرباتم  ربا  ووربا التوجربه لم هربات املووسيربام سادربات           

 خما فا سحت اللرجا امجوعم ووالتالي استدلاو المريا الامسيا يف تريادلاتها.

ادربربلاتم امثشربربورة يف عمربرباوات المربرباارات امججثفيربربا يف    وسربربحت ناعيربربا التعربرباا عمربرب  ااربربا، التري   

تودرتم لفل َويََّثت الثتائوم أن االاا، احملادل جاء يف اماتفا امجوعم  ا درباسحت صرب ا سربلا    

اعخفار ونفل امعموسات يف امفاو امجول؛ ملياردا امعموسات امثفولام ومجسمو  عمربل سربحت ُددربول    

اعيام وثفل اعا رون نشا سربوار تااعميربا تمهربا جانربت     له الثشا سحت خالل الشفوات االجتم

 -عمربت رأي الفاعكربا    –سعد  تما عحت جانت الثشا الاوتيي اعخفاريم  ا دللل ذلربا  

االعتمار واماتفا امجوع عم  اسرتاتي يا اععالو. وظها االاا، اعدرباوي هاتفربا  انيربا نتي ربا     

 خالل رع  الفضادا اليت ُتَاو ي وا الماارات. الا فا لت فيس اسرتاتي يا وثاء اع اام سحت

س لا اتضي سحت خالل نتائو اللراسربا الت ميميربام أن  الربت المريربا اممربتدلسا يف التريادربلات       

امثشورة يف عماوات الماارات امججثفيا يف  فوا تودرتم سانت المريربا العاويربام تميهربا المريربا     

 وسون لريته  امجو سي المريا العاويا. اعجنمي دا؛ وذلا دعور ل فيعا خمايا اممتدلسدم

وليما دتعمس و فيعا  ول التريادربلات امثشربورةم يف عمرباوات المرباارات امججثفيربا يف تربودرتم       

توصمت نتائو اللراسا الت ميميربام تع أن امثشربور الرب ي  ربوي صربورة وتعميربس نصربيم جرباء يف         

يربه امثشربور الثصربي؛ وقربل دعربور      اماتفا امجوع يف  الفيا احملتون امثشور سحت قفل المربااراتم دم 
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ذلربربا لاوربرباة االنتشربربار امجوسربرب  لممثشربربوراتم الربربيت ُتْاَلربربُس سعهربربا وسربربائط سصربربورةم وتسوانيربربا   

 تولاسا والتعميس عميها.

وليما  و الوسائط اممربتدلسام يف التريادربلات امثشربورة يف سواقرب  المرباارات امججثفيربا يف       

جاءت يف اماتفا امجوعم عيث دمها ذلا تودرتم أظهات نتائو اللراسا الت ميميام أن الصور 

واالتاام س   فيعا  ربول التريادربلة امجوربازم وسربي الصربورة والتعميربسم تميهربا يف اماتفربا الكانيربا          

الربرباواوطم عيربربث دتمكربربل اسربربتدلاسها  الف ربربا يف افيربربس اوربربلا يف نفربربل امعموسربربات واسربربرتاتي يا  

تمد لمموامربربي  امثشربربور اععربالوم عيربربث تضربيا الربرباواوط سعموسربربات أسكربا لمممربربتدلسد امهرب    

 عثهام    التريادلات الثصيا.
والتالي دمها يف نتائو اللراسربا الت ميميربام أن اللوموساسربيا العاسربا الاقميربا امعمربول وهربا لربلن         

الماارات امججثفيام يف اممموا العاويربا المربعوردام ال تصربل لمممربتون ام مربو  الربيت تمهربا،        

م وربرب ن لملوموساسربربيا العاسربربا أروعربربا 2011ادربربوري امجرويربربات العمميربربام والربربيت سثهربربا سربربا ذسربربا، ج

أسلاام أووا له  اجلمهور امفا ا واالستماا لهم واالرتفاط وهم وخمس ت ديل ما دا ربت وربهم   

وخالل ذلا حلارس أعل رسربائ  اللوموساسربيا العاسربام والربيت ُتْصربَثُ  وشربول أسكربا سالسربا         

س  اجلمهور امعيم وت فيس س ، سحت خالل اللوموساسيا الاقميام وسي االتصال يف اااسد 

امجسق امجروعا؛ عيث تاتفا تع أعل أس  أسق اللوموساسربيا العاسربا الاقميربام وسربي تعربلا       

م وربرب ن اللوموساسربربيا العاسربربا   2012اتصربربال ذي ااربرباسدم واعمربربالا تع سربربا ذسربربا، سانمربربون      

تمربد   الاقميام سربي املارباظ عمرب  التواصربل سرب  اجلمرباس  أ ثرباء تواجربلس  عربا اعنرتنربتم و          

أروات االتصربربرباالت اجللدربربربلة لالسربربربتماا تع اجلمربربرباس  اواسربربربام واسربربربتهلالها سربربرب  الاسربربربائل       

 الائيميام والت    عم  ام  ادحت الائيميد عا اعنرتنت.

لوربربحت دتضربربي سربربحت نتربربائو اللراسربربا الت ميميربربام أنربربه سازالربربت اللوموساسربربيا الاقميربربا لربربلن سربرباارة     

ت لة الاد انيام وأمانيام حلكل  ارسربا يف ت ربار   الوالدات امت لة امجسادويام واممموا ام
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اعخفربربار واععربربالوم وعالقتهربربا واجلمربرباس  اممربربتهللا يف ت ربربار اتصربربال أعربرباري االاربربا،؛  ربربا       

دعوق اعتماليا أن االتصال س  اجلماس م ال دلخل ممحت المياسربا اعارجيربا ورب ، الربلول     

التواصربربل االجتمربرباعيم سفثربربوات   يف الفيدربربا المربربعوردام أو أن المربرباارات تتعاسربربل سربرب  سواقربرب       

تخفاردربربا ال تضربربعها مربربمحت أجثربربلاتها؛ يف عربربال سانربربت عووساتهربربا تت مربرب  لعالقربربات أسربربا سربرب   

  هورسا اممتهلام وسو اجلمهور المعوري يف  فوا تودرت. 

 التوصيات:
 يف موء الثتائو اليت مت التوصل وام توصي الفاعكا ها دمي:

واللراسربربربات يف سربربرب ا اتربربربال؛ نمربربربا ا لشربربربي   إجااء س دربربربل سربربربحت الف ربربربو  وربربربتوصربربربي الفاعكربربربا  .1

 اللراسات العاويا.
توصي الفاعكا واالستاارة سحت الت اوا امججثفيام ليما  و ت فيفها لملوموساسيا العاسربا   .2

 الاقميام سحت عيث االستاارة سحت جوانت الثفو اليت ظهات.
توصربربربي الفاعكربربربا والعمربربربل عمربربرب  ومربربرب  أجثربربربلات وامربربرب ام يف ت ربربربار اللوموساسربربربيا العاسربربربا      .3

المعوردام وسحت    اللوموساسربيا الاقميربا؛  يربث دربت  الدربل أسربلاام تعمربل عمرب  تع درب           

توجهربربات المياسربربا اعارجيربربا المربربعوردام وتو يربربس ذلربربا وصربربورة أسربرباا؛ سربربحت خربربالل سيومربربا  

وانربرباسو اللوموساسربربيا العاسربربا الاقميربربام سربربحت خربربالل سواقربرب  التواصربربل االجتمربرباعي واتربربال        

 الاقمي وصورة عاسا.
ودا اللوموساسربربيا العاسربربا الاقميربربا المربربعوردا؛  ربربا دعربربور والاائربربلة عمربرب   توصربربي الفاعكربربا وت ربرب .4

توربربودحت قاعربربلة  اس دربربام قربرباررة عمربرب  التااعربربل وصربربورة ختربربلو المياسربربا المربربعوردا يف        

 العامل الاقميم وتع د سا اللوموساسيا العاسا الاقميا اموجها لم ماس  اعارجيا.
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 الاقميا عا تودرت اللوموساسيا العاسا

 املراجع

 

   العاوياامااج: 
 الوتت: 

رار الشربيماء  .عمان: اللوموساسيا تار ها س سماتها أنواعها قوانيثها( ٢٠٠٩سعيل حممل. )أووعفا،م  .1

 لمثشا والتوزد .
 .امعالا سثوز:عمان. ١. طالتمودس المياسي(. ٢٠١١ص ااوي وةخاون. )  ي ام .2

 الفاساة: رار الاوا. .١.طوسائل اععالو واللوموساسيا العاسا و(2015 صا م سميمان ) .3
. ١ط سثاسو الف ربث اععالسربي  امجصربول الثمادربا وسهربارات الت فيربس .      ( ٢٠١٢د م واسات. )عفل الع  .4

 .امللدث الوتا  رار: الوودت

 اليازوري العمميا. رار: عمان. ١.اععالو اللوموساسي والمياسي( ٢٠١٤عمي. ) عفل الاتاحم .5
دويربربربربربا عربربربربربا اللوموساسربربربربربيا العاسربربربربربا امجسا( ٢٠١٧الفربربربربربلويم  ادربربربربربا أحربربربربربل. المربربربربربيل؛ لربربربربربوزيم أآلء. )   .6

 .الوتت عامل: الفاساة.١.طالايمفوك
 اللار: الفاساة. ٥. طترارة العالقات العاسا املخل اعسرتاتي ي( ٢٠١٤اجلمالم راس ؛ عيارم خ ت ) .7

 .المفثانيا امصادا
 -اللوموساسيا الثاعما يف المياسا الصيثيا اا، ألادفيا: العالقات الصيثيا  (٢٠١٢املنيم رال . ) .8

 .اعسالسيا ررسان أو جاسعا: الموران.١. ط( منوذجا2010 – 2000) المورانيا

 .والثشا لملراسات العاويا ام سما: و وت. ١. ياموسوعا المياسيا( ١٩٧٩الوياليم عفل الوسا  ) .9
 اللراسات: 

 ( . و٢٠١٦سميمانم ميث )    الفوة ال سيا رب اماهوو وامجوعار: رراسا ت صيميا. الفاساة: امعهربل امصرباي

 لراسات.لم
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Virtual Reality as a Tool for International Students 
 

 Conclusion 

 

Virtual reality is still a relatively new technology, that needs some time to 
be more widespread and easily distributed. Nevertheless, the 
applications the technology offers, is without a doubt exciting on multiple 
levels (Communication in the Age of Virtual Reality, 1995, p. 127). 
Through this research it became clear that virtual reality has many 
unique applications with participants actively showing interest in the 
different avenues that can be perused within VR. What this research 
showed is the opportunities to provide new types of experience that can 
be beneficial in attracting prospective students towards learning 
institution (Max M. North, 2016). Further research into the viability of 
virtual reality in an educational setting especially targeted towards 
international students is needed. 
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Finding 3: Tasks 

 

Finding 3.1: Participants were confused or lost on what to do after 
experiencing the VR app for a while. 

Recommendation: Having a set of tasks that participants can choose 
from that will guide them through that task until the end. 

 

 

Finding 4: 360 Video 

 

Finding 4.1: Participants noticed and enjoyed the fact that the 
experience was done in video form. 

Recommendation: Recording in a higher camera resolution (8k or over) 
as well as Recording separate high-quality audio to aid in the overall 
experience and immersion (Reuss, 2017). 

 

Finding 5: User Journey 

 

Finding 5.1: Users showcased different use cases for the app in terms 
of at what stage of their educational journey they would use the app. 

Recommendation: Providing a complete and thorough experience of 
the app with specific details provided as to entice students in any stage 
of their journey to use the VR app. For example, offering a complete 
updated exploration of the campus to provide a navigational map 

that students can use at any time to find their way around the campus. 
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 Findings and Recommendations 

Based on the results of this usability test, several findings and 
recommendations are provided below: 

 

Finding 1: New Interactions 

 

Finding 1.1: Users cannot clearly distinguish the type of interaction 
needed. 

 

Recommendation: Before being able to download the app there should 
be a simple tutorial page on the universities website that showcases 
what can be done within the experience and how to do it to further help 
prospective students understand how to navigate and perform tasks 
within the environment (Koedinger, 2000). 

Finding 1.2: Users were confused in some instances where an icon was 
directly behind them. Recommendation: Having signifiers available on 
the edges of the screen when icons are out of site in the 360 video to 
provide the affordances required towards making the experience more 
understandable (Kaptelinin, 2014). 

Findings 2: Choices 

 

Finding 2.1: Users wanted to see things from different angles. 

 

Recommendation: Have more options within a space where viewers 
can see a certain scene from different points of view. 

Finding 2.2: Users wanted more locations to visit. 

 

Recommendation: Expanding the locations within the experience to 
cover all main student interests. Can be customized depending on 
department. 
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● How easily can the user go to certain locations? 

○ Participants wanted more information on each location they were in. 

○ Most participant found it easy to navigate towards certain locations 
and complete tasks. 

○ Most users understood the map icon and the map screen and were 
able to navigate towards their desired location. 

 

● Was there anything particularly, clear, challenging, easy, frus-
trating or confusing? 

○ Participants had an issue understanding when to wear the VR 
headset. 

 

○ Most of the participants did not spend time on the tutorial screen and 
promptly started the experience without fully going through the 
instructions. 

○ participants felt that they need more guidance through the tasks, like 
a tutorial at the beginning or tips during completing the tasks. 

○ Participants wanted the information provided about certain location to 
highlight the function of that place. 

○ Some of the participants wanted to us the VR app without the 
goggles, but freely with their phone only. 

○ Some of the participants found trouble finding their way back to where 
they were before. 

○ Participants found the white reticle used to interact with was 
sometimes hard to make out over certain bright backgrounds. 

  

 Other: 

○ Some of the participants wanted to use the VR app as a 
navigational map. 

○ Some of the participants wanted to try to access a live class. 

○ Some of the participants wanted a weather option that would 
showcase the campus in different seasons 
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○ Most of the participants actively noticed and appreciated the use of 
video over images. Quote: 

○ Most of the participants found the experience immersive and easy to 
explore. 

● Quotes: 

○ ” It would take a long time if I had to use the arrows, I didn’t notice 
that the smiley face is clickable”. 

○ “Cool you can put notes in there”. 

 

● How easily can the user navigate within the virtual reality experi-
ence? 

○ Some participants looked for a way to interact physically either by 
asking for a controller or using the headset to try and find a touch pad 
or button. 

○ Most users understood how to navigate within the first minute. 

 

○ Two of the participants had the impulse to navigate by physically 
walking. 

 

○ Some of the participants wanted the map to be more interactive. 

 

● Is the purpose and function of the icons clear and easy to navi-
gate? 

 

○ Participants understood the main navigation icons and preferred to 
have text highlight what the icons do. 

○ Icons in the middle field of view in the VR experience often were 
interacted with after transitioning scenes without the user wanting. 

○ Most participants did not use the information icon until asked to do so. 

○ Icon placement created some confusion in certain locations where the 
(Exit) was placed behind them. 
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participants were between the ages of 18 and 30. None of the 
participants had previously used Virtual Reality to view a University in 
any way, but all participants indicated that they would be interested in 
doing so. 

 

 Test Design 

In testing the usability of the VR prototype, the aim was to determine the 
alignment of user goals by presenting users with tasks in a moderated 
experiment. After a preliminary survey, users were asked to think aloud 
as they walked through several tasks, followed by a short exit survey. 

The test was mainly qualitative in nature, with the user comments, notes 
and observations on areas of frustration were collected. 

 

 Test Environment 

The tests were conducted individually in a controlled setting, where the 
researcher acted solo as moderator, note taker, as well as observed the 
participant throughout. 

Participants used a phone with a screen recording app installed. A video 
camera was also used to capture the participants actions and comments 
during the test. Participants did not need to bring any supplies. Anything 
needed for testing was provided. The tests were conducted using the 
following equipment: 

 DESTEK VR headset 

 Samsung Note 8 smartphone 

 iPhone 8 smartphone 

 MacBook air laptop 

 Canon 70D camera 

 

 Results 

Overall results based on each research question are displayed below. 

● How satisfied is the user with the overall experience? 

○ On average, participants rated the overall ease of use of setting up 
and starting the app as (straightforward) 

○ Most participants found the experience intuitive and were excited 
about the concept. 
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o After the test 

 Allow participant to take the post -test questionnaires. 

 Stop the screen recorder 

 Save the recording. 

 

 Usability Summary 

The Virtual Reality prototype was built to answer the question of if a VR 
campus tour was available to international students would that be 
beneficial in helping them make a better- informed decision on the 
institution they choose. 

Through the evaluation findings and recommendations, there were 
overall concerns with navigation and the ease of use with the main 
functions of the VR app (i.e understanding interaction within VR, 
navigating through the VR world) 

The usability test showed that the new ways of interaction the VR 
medium offered created a barrier of entry without proper instructions and 
guidance on how VR navigation works and what 

can be achieved within the experience itself. Specifically, in regard to the 
instructional/tutorial screen where the basis of how to interact within the 
VR world is laid out. 

 

 Participants 

The target participants for this usability test aimed to meet the following 
criteria: 

● Language: English 

● Status: International students currently enrolled in an institution 
or looking to further their studies away from home. 

● Web experience: Intermediate. (The user must be capable of 
downloading an application, installing, performing basic smartphone 
functions) 

● Device experience: Has owned either an iPhone or Android 
smartphone. 

10 participants were recruited in total, with two phases of usability 
testing 5 people per phase. 7 were female and 3 were male. 4 were from 
China, 3 from India, 2 from Saudi Arabia and 1 from Latin America. All 
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Final Debrief 

 How easy do you think the app is to use? 

 How was that for you overall? 

 Was there anything particularly challenging, frustrating, Confusing? 

 Was there anything about the task that felt especially easy or 
Enjoyable? 

 Anything we could make better or clearer? 

 Do you have any other comments or questions for me? 

 

o Checklist Before the test 

 Schedule meeting room. 

 Make sure that the app is downloaded on the mobile devices. 

 Check lab supplies that you need for the test. 

 Test the screen recorder: record a short video (including audio) and 
play it back. 

 Turn off notifications or anything on the test phone that might 
interrupt the test 

 Print copies of all materials 

 Prepare the link for the Pre -test questionnaire 

 Prepare the link for the Post -test questionnaire 

 Send out reminder email to test participants before the session 
 

o Before each test 

 Hand the consent forms and a pen to sign it. 

 Hand the recording permission and a pen to sign it. 

 Allow participant to take the pre-test questionnaires. 

 Clear the app history. 

 Start the screen recording. 
 

o During the test 

 Give the participant the first scenario and read it to them out loud. 

 Repeat this for each task. 
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-Have the participant sign the consent form if they agree- 

Great. Thank you. Before we begin, I’d like to ask you to complete this 
background questionnaire. This will help us get a sense for who our 
participants are and help us understand how different people are 
using the application. 

 

- Have the participant complete the questionnaire on a laptop. 

Before we get started do you have any questions? 

If you could think aloud and tell me what you’re looking at, what 
you’re doing, what you expect to happen, etc. it would be 
extremely helpful. 

If you have any questions, please feel free to ask. 

Not everything we test today may work perfectly, but I’ll talk you 
through it where needed. 

Any questions? 

 

OK, let’s get started! 

 

Observations 
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Research Question Task Data 

 You are looking to apply to 
the College of Computing 
and Digital Media, and that 
is all you want to see. Go to 
CDM and explore the 
school. 

 

 As an international student 
you care about the offices 
that will be a big part of your 
time studying in another 
country, go to the offices of 
international student ser-
vices. 

 

   Likert scale 
rating of par-
ticipant sat-
isfaction. 

 

Script 

Hi, my name is Rayed Alhumood 

I’m a graduate student in the DePaul DCMA program. I’m conducting a 
usability study for a Virtual Reality application of a university campus 
tour. The VR tour will be focused on DePaul’s Loop campus. Please 
know that I am testing the VR tour, not you or your abilities. 

I have a consent form for you to sign. 

 

-Provide the consent form to participant- 

If you agree to help us with this study, your information will remain 
confidential, and will not be shared with anyone other than members 
of this class and the instructor. The study will take about 15 minutes, 
and you can quit at any time, for any reason, with no negative 
consequences at all for you. In order to get started, I need your 
consent to participate in the research. Do you consent to the 
research? 
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Research Question Task Data 

 Can Virtual Reality 
help international 
students make a 
better-informed de-
cision on the institu-
tion they choose? 

You are looking into a uni-
versity’s website where they 
offered you a Virtual Reality 
tour of the campus. You 
downloaded the app and 
now it is on your phone, you 
have a VR headset available 
for your phone. Please 
Launch the app and go 
ahead and start the campus 
tour. 

 Participant's 
comments 

 

 

 

 Likert scale rating 
by participant of 
how efficient they 
thought the task 
was. 

 Did the Virtual Real-
ity tour offer a 
unique way to expe-
rience the campus? 

Within the VR tour there is a 
map available that will help 
you quick travel between dif-
ferent spots on the campus. 
Use the map to go to the 
Mac Lab. 

 

 

 Participant's 
comments 

 Navigate the VR campus 
freely and use the info icons 
to get more information re-
garding the place you are at. 

 Number of errors 
committed by the 
user during task 
performance 

   Likert scale rating 
of participant sat-
isfaction. 

 Did the experience 
meet the expecta-
tions of a campus 
tour? 

As an international student 
your main concern is the li-
brary and what it offers you 
as a student. Go to the li-
brary and see if it offers the 
things that you are looking 
for. 

 

 Participant's 
comments related 
to efficiency 

 

 

 Number of errors 
committed by the 
user during task 
performance 
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Tasks (15 minutes) 

 Reading each task aloud as it is in the script and collecting data 

 Recording any relevant information during the session 

 

Debrief (5 minutes) 

 Asking participant to answer an exit survey 

 Asking more open-ended questions aiming to gain more 
qualitative information 

 Discuss any final thoughts participants have on the experience 
itself 

 Thank the participant and walk them out 

 

Task List 

 You are looking into a university’s website where they offered 
you a Virtual Reality tour of the campus. You downloaded the 
app and now it is on your phone, you have a VR headset 
available for your phone. Please Launch the app and go 
ahead and start the campus tour. 

 Within the VR tour there is a map available that will help 
you quick travel between different spots on the campus. 
Use the map to go to the Mac Lab. 

 Navigate the VR campus freely and use the info icons to get 
more information regarding the place you are at. 

 As an international student your main concern is the library 
and what it offers you as a student. Go to the library and 
see if it offers the things that you are looking for. 

 You are looking to apply to the College of Computing and 
Digital Media, and that is all you want to see. Go to CDM 
and explore the school. 

 As an international student you care about the offices that 
will be a big part of your time studying in another country, go 
to the offices of international student services. 
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Virtual Reality as a Tool for International Students 
 

 

Research Questions 

 Can Virtual Reality help international students make a 
better-informed decision on the institution they choose? 

 Did the experience meet the expectations of a campus tour? 

 How satisfied is the user with the overall experience? 

 Did the Virtual Reality tour offer a unique way to experience the 
campus? 

Test Design 

In testing the Virtual Reality experience, I am looking to answer the 
main question of the effectiveness of the experience in providing 
international students with a different way to view a 

campus tour and how that may affect (or not) their decision. Using the 
usability test method, Users will be asked to think aloud as they walk 
through several tasks, followed by a short exit survey  (A Practical 
Guide to Usability Testing, 1993, p. 21). The testing will be conducted 
in DePaul’s loop library on three separate days, Saturday the 12th of 
May in room DPC 10029, Monday the 14th of May in room DPC 10011 
and finally Tuesday the 15th of May in room DPC 10014. All tests will 
be done from 2pm to 4pm with 30 minutes allotted for each participant. 

Qualitative and quantitative data will be captured for analysis. This 
usability test will have 5-10 participants perform the same set of 
tasks. 

Outline of the session 

Pre-Test (5 minutes) 

 Welcome and introductions with the participant 

 Moderator to review Consent and sign forms 

 Participant completes background questionnaire 

Introduction (5 minutes) 

 Reviewing the testing process 

 Instructions to the user for thinking out loud while performing 
tasks 

 Emphasizing that there is no right or wrong way to experience 
the campus tour 

 Introducing the participant to the application 
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Introduction 
One of the major developments in modern times has been the ability to 
interact in real time with anyone around the world (Steven D. Black, 
1983). The internet and modern speeds has changed the flow of 
communication and allowed video content to be streamed both ways 
without any delay, opening opportunities on an individual level and at the 
same time changing the worldwide system of communication and 
conducting affairs (Dobroslav KovåC, 2010). For a long time, being able 
to stream “at” the same time was in and of itself a revolution, but what if 
we can be “in” the same place “at” the same time. 

Virtual Reality today is far from being a new technology, yet it seems like 
it is still finding its place, or where it fits in the ever-growing variety of 
media choices today. One of the aspects that has caught on in the VR 
space, is the experientiality the medium offers. Giving people a way to 
experience things they might not ever have had a chance to (Zyda, 
2005). 

One of the major choices a person makes in his lifetime is picking a 
learning institution to attend to further their studies. This choice in many 
cases has a lot of implications on a person’s life, especially for people 
who move from cities, states or even countries (Charting the Impact of 
Studying Abroad, 2004). For these people, making the right choice is 
critical. It can be difficult for students to truly know what to expect when it 
comes to universities, as pictures, brochures and videos produced as 
advertisements may not give a prospective student the full “feeling” of 
the place they would want to go to. 

 

Virtual Reality Prototype Test Plan 

The Virtual Reality prototype aims to offer international students a 
Virtual Reality experience of a campus tour that they may find in a 
typical university’s website when looking into furthering their studies 
abroad. 

 

 

 

231 



 
 أخالقيات الصورة يف وسائل التواصل االجتماعي

 

 

 

 
"Can Virtual Reality be Used as A Tool Towards 

Helping Prospective International Students Make 

Better Informed Decisions on the Institutions They 

Choose" 
 
 

A Summary of the MA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prepare 

By Rayed Alhumood, DePaul University 
 

  

 
 
 
 

 

232 



 

 

Hafez, K. “Arab and Western Media Systems Typologies,” in  Hudson, L, Iskandar, A. 

and Kirk, M. (2014). Media Evolution on the Eve of the Arab Spring. New York, 

NY: Palgrave Macmillan, pp 235-250   

Hofstede, G., Hofstede, G. J. and Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Inter-

cultural Cooperation and Its Importance for Survival.  New York, NY: McGraw 

Hill.    

Keeble, R.  (2001).  Ethics for Journalists. New York, NY: Routledge.   

Knowlton, S.  & Reader, B. (2009).   Moral Reasoning for Journalists. Westport, CT:  

Praeger. Publishers.  

Lahlali,  E.  (2011). Contemporary Arab Broadcast Media. Edinburgh, UK: Edinburgh 

University Press Ltd. 

Mathewson, J. (2014).  Law and Ethics for Today’s Journalist: A Concise Guide, Armonk, 

NY: M.E. Sharpe.  

Mellor, N. “The State of Arab Journalism Studies, in  Hudson, L, Iskandar, A. and Kirk, 

M. (2014). Media Evolution on the Eve of the Arab Spring. New York, NY: Pal-

grave Macmillan, pp. 223-234.  

Mellor, N. (2007). Modern Arab Journalism: Problems and Prospects. Edinburgh, UK: 

Edinburgh University Press 

National Media Center (Date Not Available). Public Confidence in the UAE Media Index: 

Study Results, Abu Dhabi, UAE. 

Phillips, A. “Journalists as Unwilling ‘Sources’ Transparency and the New Ethics of Jour-

nalism” in Franklin, B. and Carlson, M. (2011).  Journalists, Sources, and Credi-

bility New Perspectives. New York, NY: Routledge.  

Rugh, W.A. (2004). Arab Mass Media: Newspapers, Radio, and Television in Arab Poli-

tics. Westport, CT: Praeger. 

Sabry, T. “In Search of the Arab Present Cultural Tense” in Sakr, N. (2007). Arab Media 

and Political Renewal: Community, Legitimacy and Public Life. New York, NY:  

I.B.Tauris & Co. Ltd, pp. 154-168. 

Sakr, N. “The Changing Dynamics of Arab Journalism,” in De Burgh, H. (2006).  Making 

Journalists: Diverse Models, Global Issues. New York, NY: Routledge, pp. 142-

156.  

United States Institute of Peace. (2005),  Arab Media: Tools of the Governments; Tools 

for the People?, Washington DC.  

Ward, S. J. A., “Truth and Objectify,” in Wilkins. L. and Christians, C.G. (2009). The 

Handbook of Mass Media Ethics. New York, NY: Routledge.    

Weaver, D. H. “Who Are Journalists,” in De Burgh, H. (2006).  Making Journalists: Di-

verse Models, Global Issues. New York, NY: Routledge, pp. 44-57 

Wilkins, L & Coleman, R. (2005). The Moral Media: How Journalists Reason About Eth-
ics, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.  

 

 
 

233 



 

 

Journalists’ Ethical Awareness in the UAE: A Survey Study   

 

REFERENCES 

Al-Jaber, K. and Gunter. B. “Evolving News Systems  in the Gulf Countries,” in Gunter, 
B. and Dickinson, R. (2013). New Media in the Arab World. New York, NY: 
Bloomsbury Academic, pp. 21-40. 

Al Najar, E. (1985).“al wasit fi tachriat al sahafa” (Handbook on Journalism Law). Cairo, 
Egypt:  Anglo-Egyptian Pub. 

Aristotle, J.S. (2004). Nicomachean Ethics. Translated and edited by Crisp R. New York, 
NY: Cambridge University Press.  

Azzi, A. (2003). “dirasat fi nadariyat el Ittisal; nahw fikr elami mutamayiz”  (Studies in 
Communication Theory: Toward a Distinctive Theory of Communication). Beirut, 

Lebanon:  Research Center of Arab Unity.   
Azzi,  A. (2016). “nadariyat el wajib el akhlaqi fil mumarasati  el ilamia” (Theory of Ethical 

Duty in Media Practices). Tunis, Tunisia:  Mediterranean Publishers.  
Azzi, A.  “Teaching Media Ethics in a Global Context,” in Kamalipour, Y. R. (2018). 

Global Discourse in Fractured Times: Perspectives on Journalism, Media, 
Education, and Politics. New Castel, UK: Cambridge Scholars Publishing.      

Betawi, S. (2016). Investigative Journalism in the Arab World. New York, NY: Palgrave 
Macmillan. 

Bekhit, E. (2017). Journalists in the UAE. Worlds of Journalism, Country Report: UAE.    
Christians,  G. C, Fackler, M., McKee, K.B.,  Kreshel , P. J. and and Woods, R. H. 

(2009). Media Ethics: Cases and Moral Reasoning. New York, NY:  Pearson. 
pp. 1-33. 

Christians, C. G, Fackler, M. and Ferre, J. P. (2012). Ethics for Public Communication. 

New York, NY: Oxford University Press.   
Coleman, R. and  Wilkins, L. “Moral Development: A Psychological Approach to Under-

standing Ethical Judgment,” in Wilkins, L. and Christians, C. G. (2009) . The 

Handbook of Mass Media Ethics. New York, NY: Routledge, pp. 40-54.  

Craig, D. “Journalism Ethics and Best Practices,” in Zion, L and Craig, D. (2015). Ethics 

for Digital Journalists: Emerging Best Practices. New York, NY: Routledge, pp. 

15-30.     

Curry, J. L. (1990). Poland’s Journalists: Professionalism and Politics.  Cambridge, UK: 

University Press, Cambridge.  p. 15.    

Dickinson, R. and Gunter, B. “What Is the Future for News  in the Arab World?” in Gun-

ter, B. and Dickinson, R. (2013). New Media in the Arab World. New York, NY: 

Bloomsbury Academic, pp. 173-188. 

Dubai Press Club. (2012), Arab Media Forum 2012 Poll, Dubai.  

Gordon, D. A. and Kittross, J.M. (1999). Controversies in Media Ethics. New York, NY:  

Longman p. 1. 

Fandy, M. (2007). (Un)Civil War of Words. Westport, Connecticut: Praeger Security In-

ternational      

Guaaybess, T. (2019). The Media in Arab Countries: From Development Theories  to 

Cooperation Policies.  Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. 

Hall, E. T. (1976). Beyond culture. Garden City, NJ: Anchor Books/Doubleday 

234 



 

 

The field of media ethics and journalists’ ethical awareness are part of 
what Bourdieu calls the journalistic field where socio-economic forces 
complete and produce contractions and challenges. The current reality is 
mainly a temporary manifestation as journalists and institutions are 
constantly in the process of becoming new entities (Mellor, 2007, pp. 44-
47).    Journalists under this study are not an exception; they are part of 
interdependent professional, social and technological contexts and need 
to constantly negotiate their ethical decisions and professional 
principles.             
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and nation.  This also resonates with Hall’s high and low-context cultures 
where the former such as the GCC region binds one’s identity to the 
group and where social structure and authority are centralized (Hall, 
1976).  The passage from traditions to modernism reflects major socio-
economic and technological shifts and transformations in society over 
the last two decades. The results further indicate that the respondents’ 
ethical reasoning involves both the conventional and post-conventional 
stage of Kohlberg’s stages of moral development. The conventional 
stage is identified as “conformity to the expectations of society” and the 
fact that “one’s moral reasoning is dominated by ‘doing one’s duty’ and 
maintaining social order for its own sake. “ In the post-conventional 
stage, rules “are respected only so far as they appeal to universal ethical 
principles” (Wilkins and Christians, 2009, pp. 42-43). Journalists in this 
study valued truth as being the main duty of their profession. While they 
consider their individual conscience and experience to be the major 
factors in ethical decision making, they additionally regard society, 
religion and ethics codes as supporting elements of ethics sources. 
Christians’ communitarian media ethics (Christians, Fackler and Feree, 
2012)  seem to be present alongside with individualized duty ethics.              
This transitional coexistence between traditional and contemporary 
perception of journalism may be viewed as a cultural phenomenon. 
Sabry introduces the concept of Arab cultural temporality, which 
represents a historical condition where a culture is not able to act as a 
coherent system. He explains that “the old and the contemporary coexist 
on the same stage. Hence, the confusion in Arab cultural temporality.” 
He adds that this condition “presents us with an exhibition or a market of 
past cultural products, which co-exist in the same temporality as the new 
where the old and new become contemporaries” (Sabry, 2007, p. 156).  
 This study lends support to Splichal and Sparks’ survey across  22 
countries in which they state that “ even though there is no strict 
definition of journalism yet, the occupation seems to be moving from 
craft to profession (although not yet a true profession) because of 
changes in the education and specialist knowledge of journalists and an 
emphasis on autonomy and professional ethics.” They also add that 
“some universal ethical and occupational standards were emerging in 
journalism” (De Burgh, 2206, pp. 48-49).  
The research results have clarified the research problem and questions. 
The results have shown that media ethics are taken seriously in local 
media practices. While local journalists subscribe to the common 
journalistic principles, they exhibit a transitional mode of ethical 
awareness that combines both individual ethical rationalization and 
reliance on local socio-cultural considerations.          
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minor impact on one’s ability to reason well in accordance with ethics 
((Wilkins and Christians, 2009, pp. 48-49).           

 

Table 7 

Journalism Principles and Factor of Experience    

  

VR-Objectivity  * FactorExperience  Crosstabulation 

Count   

 

FactorExperience 

Total 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Over 30 

VR-Objectivity Accuracy 0 4 1 0 0 0 1 2 8 

Fairness 0 3 7 1 2 2 0 0 15 

Objectivity 0 1 2 1 6 0 0 0 10 

Freedom 0 1 1 1 0 1 0 0 4 

Human Dignity 1 2 1 2 2 1 0 0 9 

Responsibility 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Accountability 0 2 2 1 0 1 0 0 6 

Independence 0 0 1 1 0 1 0 0 3 

No Harm Principle 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Balance 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Total 1 14 17 9 10 6 1 2 60 

 

  
 
Discussion:  
This study reveals a strong ethical awareness among journalists in the 
UAE. The participants view their duty as primarily seeking truth, which 
implies that the subject matter of their profession is well defined 
regardless of internal or external pressures and other limitations that 
might color media coverage of events. This position seems to challenge 
“advocacy” and “mobilisation” media that are often linked to “dominant 
styles of Arab journalism in the second half of the twentieth century” 
(Sakr, 2006, p. 143). The duty to audience was less important given how 
media institutions and policies overwhelm media considerations. The 
participants exhibit a strong sense of individualism in ethics sources; 
they value their own conscience and experience in making ethical 
decisions while recognizing related sources such as society, codes and 
ethics and religion.  This indicates a transition from traditional collectivist 
setting to a modern, individualist mode of reasoning, per Hofstede’s 
cultural dimensions theory. Hofstede’s typology include the GCC (Gulf 
Cooperative Council) among highly collectivist societies (Hofstede, 
2010, pp. 95-97) where the sense of individualism is limited and 
personal attitudes and perceptions are grounded in one’s family, tribe 
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Experience and Ethical Maturity:  
 
Most respondents in this study are those with 6 to 7 years of 
professional experience, followed by those with 1 to 5, then by those 
with 16 to 20 ( Table 6). This may indicate job stability in a field of rapid 
change in technology, end users and global reach. Years of experience 
seem to affect ethical awareness. The 1-5 age category view accuracy 
as the main journalistic  
 

Table 6 
Study Sample Based on Factor of Experience 

 

FactorExperience 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 1.4 1.7 1.7 

1-5 14 19.7 23.3 25.0 

6-10 17 23.9 28.3 53.3 

11-15 9 12.7 15.0 68.3 

16-20 10 14.1 16.7 85.0 

21-25 6 8.5 10.0 95.0 

26-30 1 1.4 1.7 96.7 

Over 30 2 2.8 3.3 100.0 

Total 60 84.5 100.0  

Missing System 11 15.5   

Total 71 100.0   

 
principle in comparison with the 16-20 age category who regard 
objectivity as representing the core principle (Table 7). The sample size, 
however, does not allow for clear cross-comparative tabulations in this 
study.  Applying Kohlberg’s theory on journalists, Coleman and Wilkins 
found that expertise and visual imagery lead to high ethical reasoning 
while education, religiosity, political ideology and gender had generally a 
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Table 5 

How Important Ethics Codes 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 1.4 1.7 1.7 

Very 

Important  

41 57.7 68.3 70.0 

Important  12 16.9 20.0 90.0 

Somehow 

Important 

4 5.6 6.7 96.7 

Not 

Important  

2 2.8 3.3 100.0 

Total 60 84.5 100.0  

Missing System 11 15.5   

Total 71 100.0   

 

Very Important 

Important 

Somehow 

Important

Not Important 

Missing/Syste

m

How Imporatant Are Ethics Codes? 

Very Important Important Somehow Important

Not Important Missing/System
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Ethics Codes: 
The respondents view codes of ethics as being very important (57.7%) 
and important (16.9%) respectively (Table 5.) Most local media outlets 
have their ethics codes.   Even though codes of ethics are not effective, 
they express awareness of ethics in the profession and as a journalist, 
one may be inclined to claim a professional commitment to journalistic 
standards. The ethics codes are essentially “statements of duty as 
perceived by professional groups or news organizations” (Craig, 2015, p. 
17). As Wilkins and Coleman indicate, codes of ethics “may be useful for 
a young reporter  entering the profession, but they are less so for a 
veteran  journalist with years or decades of journalism experience” 
(Wilkins & Coleman, 2005, p. 113).  Bob Norris, a Times correspondent, 
argues that codes of ethics “are not worth the paper they are written on.”  
He adds: “Every story is different, and every reporter is driven by the 
compulsion to get the story and get it first. To imagine that he or she is 
going to consult the union’s code of ethics while struggling to meet a 
deadline is to live in cloud-cuckoo land” (Keeble, p. 125).  Merrill echoed 
this sentiment by stating that ‘journalists must seek ethical guidance 
from within themselves not from codes of organizations, commissions or 
councils.’ (Keeble, p. 125). 
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means to the goals of truth, fair judgment and ethical action “(Wilkins & 
Christians, 2009, pp. 72-75).  It is argued that what is needed in the Arab 
context is not merely objective journalism but what is called “impact 
journalism,” which seeks “not only to inform the public, but also to make 
an impact in the form of change” (Bebawi, 2016,  p. 3).  The participants 
still maintain the traditional perception of objective journalism that 
subscribes to facts only. They also view responsibility, human dignity 
and freedom as important principles. The participants regard codes of 
ethics to be very important even though such codes are not necessarily 
the result of dialogue and open discussion among the professionals, but 
a modern requirement or symbol of distinct identity in the field 
 

Table 4 

Journalists’ Main Journalistic Principles 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

VR-Accuracy 59 1 11 3.27 2.518 

VR-Objectivity 60 1 12 4.23 2.977 

VR-Responsibility 57 0 13 4.44 3.349 

VR-HumanDignity 58 0 13 4.55 3.062 

VR-Transparency 57 0 11 5.68 2.829 

VR-Freedom 56 0 14 5.79 3.822 

VR-Fairness 54 0 13 7.13 3.991 

VR-Respect of 

Privacy 

55 1 14 7.40 3.462 

VR-No Harm 

Principle 

54 1 13 7.70 3.231 

VR-Independence 52 0 13 7.77 3.129 

VR-Balance 55 0 13 7.98 3.739 

VR-Accountability 54 0 13 8.43 3.154 

VR-Protection of 

Info Sources 

54 0 13 8.59 3.789 

VR-Other 4 9 14 12.25 2.217 

Valid N (listwise) 4     
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Journalists’ Principles: 
The respondents regard accuracy (M=3.7)as the main journalistic 
principle followed orderly by objectivity (M=4.23), responsibility 
(M=4.44), human dignity (M=5.55), transparency (M=5.68), freedom 
(M=5.79), fairness (M=7.13), respect of privacy (M=7.40), no harm 
principle (M=7.70), independence (M=7.77), etc. (Table 4). The results 
suggest a strong sense of professionalism viewed as a process of 
collecting and assembling facts for reporting and editing. The 
respondents rate the standard of accuracy to be high, a quality that 
Phillips regards setting professional journalism apart from amateurs and 
bloggers (Franklin and Carlson, 2011, p. 49). The notion of “objectivity” 
is questionable given that early pioneers of the concept equated 
objectivity with methods and not with journalists who may not be 
objective. Ward calls exclusive factual objectivity “traditional objectivity,” 
which “relies on a simple version of the realist notion of truth that 
stresses the accurate observation of external events.”  He criticizes such 
objectivity as being weak journalism and argues that it is “undesirable 
because it forces writers to use restricted formats…, encourages a 
superficial reporting of official facts… and fails to provide readers with 
analysis and interpretation.”  Instead, Ward proposes what he calls 
pragmatic objectivity where “objectivity is valued, pragmatically, as a 
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that ethical journalists are those professionals who have “a strong 
internal sense of the appropriate professional choices.”  In many 
instances, that strong internal sense “had to act as counterweight to a 
professional environment—the same environmental that journalists 
credited with influencing their decisions” (Wilkins and Coleman, 2005, p.  
127).  The authors add that “adherence and application of best practices 
reflects distilled professional wisdom and the character to employ it. 
Such an approach, this thinking would suggest, would be the mark of a 
moral adult” (Wilkins, 2005, p. 50).  Keeble also notes that journalists 
“prefer to adopt ad hoc responses to specific ethical challenges rather 
than follow some broadly defined ethical system” (Keeble, p. 125). The 
role played by religion and society as ethic sources continues to 
influence the journalists’ thinking as heavy factors, which provide a 
sense of attachment to the community in a collectivist high-context 
culture as present in the UAE.   
 

Table 3 
Journalists’ Ethics Sources 

 

Journalists’ Ethics Sources 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Conscience 43 24.7 24.7 24.7 

Practice 41 23.6 23.6 48.3 

Codes of 

Ethics 

32 18.4 18.4 66.7 

Society 20 11.5 11.5 78.2 

Human Nature 16 9.2 9.2 87.4 

Moral 

Philosophy 

9 5.2 5.2 92.5 

Colleagues 8 4.6 4.6 97.1 

Moral 

Psychology 

3 1.7 1.7 98.9 

Intuition 2 1.1 1.1 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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Table 2: Journalists’ First Duty 
 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 1.4 1.7 1.7 

Audience 7 9.9 11.7 13.3 

Media 

Institution 

9 12.7 15.0 28.3 

Truth 33 46.5 55.0 83.3 

Profession 10 14.1 16.7 100.0 

Total 60 84.5 100.0  

Total 60 100.0   

 
 

 
 
Ethics Sources:  
The respondents view individual conscience as the main source of 
ethical decision in their profession, followed by experience, code of 
ethics, religion and society (Table 3). The results display a sense of 
individualism that is associated with a gradual shift from collectivist to 
individualist society in line with major socio-economic transformation and 
rapid processes of modernization in the country.  The elements of one’s 
conscience and experience together form the essence of journalists’ 
ethics sources. This result supports Wilkins and Coleman’s assertion 

244 



 

 

Journalists’ First Duty:   
The respondents view Truth as the main duty of a journalist (46.5%), 
followed by duty to the profession (14.1%), media institution (12.7) and 
audience (9.9%) - (Table 2).  This order is significant given that most 
major media institutions in the UAE are government-owned while private 
or semi-private outlets, mostly in print media fall under the loyalty media 
system to use Rugh’s categorization. Truth as a principle anchors the 
media in remaining distinct and independent from external pressures. 
The virtue of truth needs to be used with qualification in this study as 
there are limitations as to what journalists may or may not report. Still, 
truth remains a pressing and intrinsic goal of journalists. As Phillips 
argues, journalism, if it is to contribute to the life of the community, must 
be “rooted in truth telling.” He claims that in telling their version of 
events, journalists should be able to sincerely say that they believe their 
coverage to be correct (Franklin and Carlson, 2011, p. 57).   
 The emphasis on truth and accuracy seems to be a core principle for 
journalists in different socio-cultural contexts. Keeble asserts that 
journalists often view skills as representing the main quality of a “good 
journalist.” The skills include the ability to write accurately and handle 
computer technology effectively. However, he adds that “most 
journalists, if pressed to identify the strictly ethical aspects of ‘good 
journalism’, are likely to display ambivalent, contradictory and confused 
attitudes” (Keeble, 2001, p. 124).  Even through the duty to the truth and 
to the profession may overlap; the concept of profession is broader and 
involves other principles besides the truth.    
The duty to audience is not critical since audiences in traditional media 
are viewed as receivers who do not play an active role in either providing 
a source of income or an interactive body that significantly shapes media 
content. This notion is certainly challenged by interactive journalism 
where journalism is being increasingly claimed by the audience. The 
difference between traditional and web journalism lies within the web’s 
ability to support conversation where content is being reshaped and 
reconstructed through audience interaction, in addition to the fact that 
web-based conversations transcend geographical boundaries and 
provide local content with global reach. Still, the line between traditional 
and online media is becoming thin and blurred. Lahlali argues that the 
traditional means of monitoring and controlling the dissemination of 
information “are no longer valid” and that the traditional media use web 
media as a new source for collecting news (Lahlali, p. 160). This has an 
implication on journalistic ethics as well. Ward and Wasserman called for 
“open ethics” in which members of the public contribute to the discussion 
of ethical principles. They claim that  it is imperative for citizens to “be 
welcomed in discussions of media ethics—as intended users of ethical 
guidelines, meaningful participants in ethical decisions, and contributors 
to determination and revision of ethical content” (Craig, 2015, p. 18).  
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and ordinal scales on journalistic principles, ethics sources and ethics 
codes .Given the limitation of this study, only one major social variable, 
years of experience, was maintained for cross-tabulation analyses and 
interpretations.  The questionnaire was distributed through 4 research 
assistants working on the project under the supervision of the author and 
data were entered and tabulated using SPSS.     
Results:  
The results are presented in line with the research questions: 
 
Importance of Media Ethics 
The majority of journalists under the study (70%) view media ethics as 
being very important. This recognition is primordial in that ethics are 
taken seriously and ethical recognition is a necessary step for making 
decisions in the profession (Table 1).   

Table 1: Journalists’ Views of Media Ethics: UAE       

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2.8 3.3 3.3 

Very 

Important  

50 70.4 83.3 86.7 

Important  8 11.3 13.3 100.0 

Total 60 84.5 100.0  

Total 60 100.0   
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audience regard TV as the most reliable source of news about the 
region and the world, followed by Facebook (26%), Twitter (13%), 
newspapers (8%) and news websites (7%). The public trust in media 
was found to be split between TV (36.6%) social media (30.6%) and 
newspapers (19.8%) on most issues: economic, political and general 
news. Within social media, the audience holds greater confidence in the 
coverage of local affairs on Facebook (57%), followed by Twitter (22%) 
and Instagram (12%). The audience list media weaknesses as follows: 
journalists are not adequately professional (13%), incomplete news 
(13%), lack of transparency and reliability (8%), lack of credibility (7%), 
misrepresentation of women (6%) and lack of diversity (6%)  (NMA 
Report, pp. 4-21).    
In a study published in the World of Journalism on “Journalists in the 
UAE,” the author maintains that the typical journalist in the UAE is “an 
Arab expat who is less than 40 years old.” He adds that the media 
profession is not attractive for locals due to social reasons and low 
salaries. Ninety- two percent of journalists in the country are Muslims 
(Bekhit, 2017, p.1)  
Journalists form what Mellor calls “interpretative community” and thus, it 
is important to examine “how they perceive themselves and their role 
and how this perception or narrative helps keep their professional 
identity distinct.” Not only are they “cultural producers” who 
“conceptualize, construct, and transmit meaningful cultural forms,” but 
they hold an ““impact on social relations, social formation, and social 
meanings” (Hudson, Iskandar and Kirk, 2014, pp. 224-226). 
Mellor states that “there is still a knowledge vacuum about the Arab 
journalism field…particularly how Arab journalists perceive their role and 
how this can be related to changes in Arab media” (Mellor, 2007, p. 42). 
He adds that there is a lack of qualitative studies among Arab journalists 
and a disregard for many variables like codes of ethics, which provide 
context for the field (Mellor, 2007, p. 43)  
 
Survey Design:  
The sample, 60 journalists, was selected arbitrarily from print and 
broadcast media outlets (3 TV stations and 3 daily newspapers) in 3 
Emirates: Sharjah, Dubai and Abu Dhabi. The sample includes males 
and females, Emirati and non-Emirati, communication and non-
communication graduates but for the study limitation, only one variable 
was maintained: years of experience. The majority in the sample had 6 
to 10 years of experience (23.9%) followed by those with 1 to 5 years 
(19.7%),  16 to 20 years (14.1%), 11 to 15 years (12.7%) and 21 to 25 
(8.5).    The survey consists of six key questions in the form of nominal 
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consonantly with the private/public model. Additionally, the private model 
pertains to the government supervision for cultural and historical reasons 
(Fandy, 2007, p. 138).     
The press history in the UAE is relatively brief; the first paper called 
Oman appeared in 1927. The contemporary daily newspapers appeared 
alongside the independence such as Al-Ittihad, 1969 in Abu Dhabi, Al-
Khaleej, 1970, in Sharjah and Al-Bayan, 1980, in Dubai (Al-Jaber and 
Gunter, 2013, pp. 27-28). The media landscape in the UAE, however, 
has evolved rapidly in the last two decades.  The size of the media 
sector has increased significantly. Similarly, its intrinsic nature changed 
from maintaining traditional forms of news presentation to adopting 
modern formats common in contemporary media organizations. The 
Emirate of Dubai, for example, is regionally distinct in allowing its ‘Media 
City’ a free trading zone for privately owned broadcasting organizations 
(Dickinson and Gunter, 2013, pp. 173-176). 
Contemporary journalism in the Arab World is the subject of highly 
stimulating work following the recent social upheaval known as ‘the Arab 
Spring’ alongside advances in ITC and social media, which leads to  
reexamining media in terms of “communication exchange” rather than 
“systems” (Guaaybess, 2019, p. xi). Governments in the region are 
active players in the audiovisual and telecommunications sectors and 
major investment are made on  the digital path by equipping their 
countries with the necessary infrastructure for their deployment.  In all, 
the media constitute part of the social dynamics at different levels: 
cultural, economic and political. It is transforming and has been 
transformed by social development ( Guaaybess, 2019, pp. 140-148).   
A Dubai Press Club’s poll (2012) found that 18% of the audience favored 
education as being the content that should be better covered by the 
media. The ethical issues of credibility and transparency received less 
attention; only 2%.  Furthermore, the audience is divided over the quality 
of Arabic journalism with 55% claiming that it has improved, 24% 
indicating no significant change and 21% as declining (DMC Poll, 2012).   
In a report titled “Arab Media: Tools of the Governments; Tools for the 
People” by the US Institute of Peace, the author argues that professional 
ethics in Arab media are not yet developed. The report suggests that the  
“absence of a tradition of a genuine press culture, which would have 
established and enforced professional and ethical standards, 
professionalism is a rarity among pan-Arab news stations. Among 
practitioners, there is no perceptible difference between journalists and 
columnists, that is to say, between reporters and advocates” (USIP 
Report, 2006, p. 6).  The National Media Center (NMC) issued a report 
on “Public Confidence in the UAE Media” which outlines that 30% of the 
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Literature Review and Context:   
Empirical research has proposed several models that explain how ethics 
are inherently involved in media performance. Curry uses what he calls 
the professionalization theory to suggest that journalists have “authority 
and autonomy in their own spheres of interest and expertise and tend to 
exist as independent communities with informal organizational 
structures, unique sets of values, and internal socialization” (Curry, 
1990, p. 15). He notes that political pressure and manipulation do not 
necessarily prevent individual journalists from becoming 
professionalized (Curry, 1990, pp. 15-16). Even though journalists in a 
given institution may not share a common social status or political 
orientation, they share “self-definition as professionals and loyalty to 
their profession” (Curry, 1990, p. 23). Hallin and Mancini’s model 
suggests four criteria for media system typology: state interventionism, 
political parallelism, media industries and professionalization. The 
authors regard professionalism as a prerequisite for autonomy and 
whose indicators are “the advanced state of journalistic ethics; ethical 
self-regulation through such entities as press councils; and a long 
tradition of journalistic training and education” (Hudson, Iskandar and 
Kirk, 2014, pp. 238-244) 
The field of media ethics in non-Western contexts like the Arab World is 
relatively new. The first book on media ethics in Arabic appeared in 1985 
(Al Najar, 1985). Most journalism schools nowadays offer a course on 
media ethics as an elective or as a requirement. The journalism 
profession, however, has evolved on its own and ethics are often 
reduced to formal codes of ethics even when ethical judgments are 
involved in decisions regarding which events to cover and how. 
Journalism is a profession with standards for news reporting and 
expressing reality within the organizational guidelines and routines. As 
Merrill puts it, ethics are part of the profession even when they are not 
as fixed; they are processes that “evolve with the world in which the 
media operate” (Merrill, p. xi). Empirical studies on journalists’ positions 
and perception of professional ethics in the Arab region are scarce to 
non-existent. 
 In his classical the Arab Press, Rugh identified four types of press in 
accordance with national political systems: the mobilization, the loyalist, 
the diverse and the transitional press system. The press in the UAE falls 
under the loyalty type where it tends be reserved, conservative and 
function in harmony with the government (Rugh,2004 ). Despite certain 
media’s claims of independence, the fact remains that it is “the state and 
not market forces that is the main player in shaping the Arab media” 
(Fandy, 2007, p.3). The media in the Arab world do not function 
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controversial issues of the profession.  Second:  Many journalists may 
assume that ethics are general principles that can be learned just by 
being in the profession of journalism and public relations. Third:  Many 
journalists may assume that the ethics issue is best captured through 
codes of ethics even though such codes are not as effective” (Knowelton 
& Reader, 2009, p. 124).   
Journalists seem to associate “good journalism” with skills of reporting 
and writing accurately combined with the effective use of computer 
technology. However, as Keeble describes, when journalists are 
confronted with ethics of “good journalism,” they “display ambivalent, 
contradictory and confused attitudes” (Keeble, 2001, p. 124). Media 
ethicists and professional journalists are skeptical about the ethic 
sources of journalists and, as Merrill argues, “must seek ethical 
guidance from within themselves and not from codes of organizations, 
commissions or councils” (Keeble, 2001, p. 125). 
Classical media ethicists such as Christians and Merrill ground media 
ethics in ethical theory that informs journalistic principles.  Without a 
theory, no signification on ethical narrative may be developed or 
elaborated. While traditional ethical theory (virtue, duty, and utilitarian) is 
questioned for an emphasis on individual autonomy, recent 
developments have enriched the field with new perspectives, i.e., 
communitarian, neo-Aristotelian and in non-Western context; value 
media determinism theory (Kamalipour,2018 & Azzi, 2003). Christians 
presents an extensive chapter on the ethical foundations of media ethics 
in which he outlines “the Potter Box Model” of reasoning and provides 
other ethical guidelines: 1) Aristotle’s Mean, 2) Kant’s Categorical 
Imperative, 3) Islam’s Divine Command, 4) Mill’s Principle of Utility, 5) 
Rawls’ Veil of Ignorance and 6) Judeo-Christian Persons as Ends and 7) 
Nodding’s Relational Ethics (Christians, 2009, pp. 1-33). In contrast, 
Ward views media ethics as a type of applied ethics whose subject 
matter is “the analysis and application of ethical principles of relevance 
to a particular domain of society – the practice of news media.” In its 
normative stand, media ethics study “the principles that should guide 
responsible conduct among journalists and regulate their interaction with 
other citizens” (Ward, 2011, p. 52). Merrill identifies media ethics with 
media people. Media themselves, he says, cannot be ethical or unethical 
– only their staff members can. Media ethics, he adds, concern “ethical 
standards of media workers and what kinds of actions they take” 
(Gordon, 1999, p. 1). 
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Problem Statement and Questions:  

This study examines the way journalists in the UAE perceive ethics in 
their everyday journalism practices. It provides preliminary answers to 
questions about ethical thinking in a professional environment and 
attempts to describe how local professional journalists make ethical 
decisions—what is important to them and what influences their ethical 
deliberations. By examining ethical awareness among selected 
journalists, the study fills a significant research gap on the subject and 
enlightens the state of journalistic ethics affecting journalism practices in 
general. The study questions involve five themes on how selected 
journalists view 1) the importance of media ethics, 2) the main duties of 
the profession, 3) ethical sources, 4) journalistic principles and 5) ethics 
codes.     
This study examines the way journalists in the UAE perceive ethics in 
their everyday journalism practices, what is important to them and what 
influences their ethical deliberations.  It provides preliminary answers to 
questions about how important ethics are for journalists?  what are their 
main duties? how do they identify their ethical sources? which 
journalistic principles guide their practices and how do they regard codes 
of ethics? By examining ethical awareness among selected journalists, 
the study fills a significant research gap on the subject. The existing 
materials from the first book on media ethics in Arabic ( Al Najar, 1985) 
until the most recent one on duty ethics and media practices (Azzi, 
2016) show that they are no empirical research on the subject and most 
of such texts are theoretical in nature.  The field of media ethics have 
engaged for decades in many ethics theories as virtue ethics, duty 
ethics, utilitarianism, faith ethics and most recently communitarian media 
ethics (Christians, Fackler and Ferre, 2012), but applications in the 
journalistic profession are few and even rare in local settings.  In that 
context, this study also aims at highlighting local journalism practices 
and the field of media ethic in general.   
 
Theoretical Background: 
Steven and Bill maintain that many, if not most, journalists identify 
colleagues in the newsroom environment as being references for ethical 
decisions. They outline a number of assumptions about this observation: 
“First:  Many journalists may have little access if any to ethic theory and 
knowledge including media ethics. Ethical theory does not seem to be a 
major reference in their ethical decisions on both mundane and 
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needs to elaborate on how to position both websites and social media in 
the online promotional plans, examine how communities are contributing 
to the city brand, compare social media levels of engagement across 
different cities, and utilize analytical tools in examining the impacts of 
social media in city branding.  
There is also a need for studies related to the perceptions of social 
media communicators regarding their roles in city branding and the 
factors affecting their roles. In addition to investigating cities, 
governments, and companies’ communication strategies, there is a need 
to investigate how social media fits into these strategies and to what 
extent it is effective in branding cities.  
In sum, social media communicators must identify what UAE cities have 
“to sell” to those outside the borders and, most importantly, make it 
credible to UAE citizens. Thus, the construction of UAE cities’ brands 
must start “at home.” They also should reimagine new ways of engaging 
with target audiences. Without this engagement, UAE cities limit their 
ability to self-promote and foster positive discussion, lose an opportunity 
to connect with potential audiences, and reduce the effectiveness of 
their branding communication efforts (Cleave et al., 2017). 
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The above findings help to position social media as an effective 
communication channel to improve the brand perceptions existing in 
users’ minds, with potential impact on investment and cities’ 
competitiveness, given brand attitudes’ energizing effects. They also 
validate social media’s significant role in building brand knowledge and 
in positioning users’ participation at the core of brands’ social media 
objectives (Keller, 1993 & Langaro et al., 2018) 
UAE’s cities have unique and exceptional attributes and characteristics 
in terms of its natural capabilities, travel facilities, infrastructure, people’s 
attitudes, clean environment, attractive and touristic sites. There is a 
need for more efforts to utilize social media in branding UAE cities to 
convey its image by engaging social media users in the branding 
process based on examining their attitudes, and level of participation 
and create new ways of engaging them in the branding process.   

 
 
RESEARCH IMPLICATIONS AND LIMITATIONS 

As social media engagement impacts city branding, it is logical to 
measure its effectiveness, its content, how a city is perceived, and how it 
should be integrated into brands’ communication strategies.  
For brand managers and communicators, they need to know how they 
can develop content that is able to generate more engagement in social 
media and promote cities’ brands without endangering the user’s 
interest.  
They should: (1) understand the public’s motivations of engagement and 
develop customized messages that are tailored to the public’s needs 
and interests; (2) segment social media publics, utilizing big data 
analytics and understanding the public’s demographic, psychographic, 
and personal traits; (3) adopt interactive, open, transparent, and 
authentic communication strategies; (4) develop research and metrics to 
assess the effectiveness of social media engagement; (5) deal with 
branding as a long-term process; and (6) humanize cities using a 
language that reflects the local characteristics (Men & Tsai, 2013). 
The limitation of the study is derived from the way engagement was 
measured. A self-reported questionnaire was addressed to measure it, 
using “like,” “comment,” and “share.” However, there are different 
possible types of online interactions, and those users who do not 
actively generate content, but still read posts and view images, may 
require further studies. It would be valuable to examine, for example, 
whether a passive pattern of engagement would have comparable 
effects for the brands (Langaro et al., 2018). Academic research also 
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of social media in branding UAE cities. This result finds support in 
Langaro et al.’s (2018) study. They found positive effects of users’ 
participation on brand awareness and attitude.   
Concerning the impacts of users’ attitudes toward the performance of 
social media in branding UAE cities, the study found the following: 
First, that it showed a significant correlation between users’ positive 
attitudes toward social media and place brand, while it did not show a 
significant correlation between users’ positive attitudes toward social 
media and place image.  
Second, the study also showed that most items reflected positive 
attitudes toward the performance of social media in branding UAE cities. 
Those items were perceived as more important than those reflecting 
negative attitudes.  
Third, the study showed that users’ positive attitudes toward the 
performance of social media influences their perceptions of branding 
cities. Langaro et al. (2018) found a positive effect of brand-like page 
participation on brand attitude.  
Fourth, the study also showed that users’ positive attitudes toward the 
performance of social media did not significantly influence users’ 
perceptions of cities’ images. Langaro et al. (2018) found that users’ 
participation in social media has a positive and significant impact on 
brand awareness and attitude. This effect is justified by the fact that 
those users are naturally more motivated and prepared for participating 
in brand-related initiatives than others (Brodie et al., 2013).  
Concerning the users’ perceptions of place brand and place image, the 
study found the following: 
First, the study showed that social media’s users have positive 
perceptions toward branding UAE cities. They perceive characteristics 
related to branding UAE cities (infrastructure, people, attitudes, clean 
environment, attractions/sites, etc.) as more important than 
characteristics related to travel facilities, as shown in Tables 1 and 2. All 
items depicting the characteristics of UAE cities were positive. The study 
also showed that most items reflecting the positive images of UAE cities 
were perceived as more important than those which reflect negative 
images (concerned, fear, bored). The UAE's cities have several 
favorable characteristics for their citizens and residents which creates 
positive perceptions of its image. 
Second, the study also found that users’ previous experiences have a 
significant influence on city branding, not the city image. As 
acknowledged in the previous studies, users who engage in social 
media branding activities usually hold some previous relationship with 
the brand (Jahn & Kunz, 2012).  
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social media in branding. The study has built its argument on the key 
role performed by users’ engagement in social media on delivering 
positive effects on branding cities.  
The findings reveal the following:  
First, all users showed several levels of engagement in social media. 
However, when classifying their levels of engagement, the results 
illustrated that they contributed more than engaging in creating brand-
related content, which requires more attention from brand 
communicators to innovate new ways to utilize social media effectively in 
branding and to incite social media users to create content related to 
brand. They should adopt a more participatory model and allow users to 
post their content in social media.   
Second, significant correlations were found between the level of 
engagement and place brand and having positive attitudes towards 
social media performance in branding UAE cities, which is consistent 
with Langaro et al.’s (2018) study regarding the significant role of users’ 
participation in branding. This is supported by previous studies, with 
participation being associated with user-enhanced brand image 
(Woisetschla et al., 2008).  
Third, the study showed a significant correlation between users’ 
engagement in social media and place brand, place image, and having 
positive attitudes toward social media performance in branding. These 
findings are consistent with the study of Langaro et al. (2018). The study 
did not find a significant correlation between users’ engagement in social 
media and having negative attitudes toward social media performance in 
branding. However, there are significant correlations between the 
creation level of engagement and place brand, place image, and having 
positive attitudes toward social media performance in branding UAE 
cities. The study of Langaro et al. (2018) found that brand attitude 
substantially benefits from users’ participation.  
Fourth, the study found no significant correlations between levels of 
engagement and having negative attitudes toward social media 
performance in branding UAE cities. Engagement tends to occur among 
users who already have some pre-established brand awareness and 
positive attitude (Langaro et al., 2018).   
Fifth, the study found that users’ engagement in social media 
significantly influences their perceptions of a place brand. This result 
finds support in the previous literature (Keller, 1993). However, results 
did not validate H2, revealing that users’ engagement in social media did 
not significantly influence users’ place image.  
Sixth, the study found that users’ engagement in social media 
significantly influences users’ positive attitudes toward the performance 
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Results as shown in Table 7 validate H1, revealing that users’ 
engagement in social media significantly influences their perceptions of 
place brand (standardized coefficient: 0.275, t-value = 4.037) (p.00). It 
shows that when users engage in social media activities, their 
perceptions of the place brand are significantly enhanced. This result 
finds support in the previous literature (Keller, 1993). However, results 
did not validate H2, revealing that users’ engagement in social media did 
not significantly influence users’ perceptions of place image 
(standardized coefficient: 0.133, t-value = 1.859) (p=.065).   
Results validate H3, revealing that users’ engagement in social media 
significantly influences their positive attitudes toward the performance of 
social media in branding UAE cities (standardized coefficient: 0.300, t-
value = 4.296) (p.00). This result finds support in Langaro et al.’s (2018) 
study. They found positive effects of users’ participation on brand 
attitude and brand awareness.  
Results also validate H4, revealing that users’ positive attitudes toward 
the performance of social media influences users’ perceptions of 
branding cities (standardized coefficient: .150, t-value = 2.130) (p.034). 
Langaro et al. (2018) found a positive and significant effect of the brand-
like page participation on brand attitude.   
Results did not validate H5, revealing that users’ positive attitudes 
toward the performance of social media did not significantly influence 
their perceptions of cities’ images (standardized coefficient:  -0.40, t-
value = -550) (p.035). Langaro et al. (2018) found that users’ 
participation in social media has a positive and significant impact on 
brand awareness and attitude. 
Results also validate H6, revealing that users’ previous experience has a 
significant influence on their city branding (standardized coefficient: -
0.182, t-value = -2.598) (p.010). However, results did not validate H7, 
revealing that users’ previous experiences did not have a significant 
influence on their images of the city (standardized coefficient: .095, t-
value = 1.320) (p.189). While users’ previous experiences have an 
impact on their perceptions of place brand in terms of infrastructure, 
culture, etc., they have different feelings and impressions towards UAE 
cities’ images, based on their individual experiences. Beerli and Martı́n 
(2004) found that the experience of vacation travel has a significant 
relationship with cognitive and affective images.     
 
Conclusion and Discussion 

The study examines the impacts of social media users’ engagement on 
their attitudes toward place image and place branding and the role of 

260 



 

 

above 0.832. Of the 14 items, the first seven items were categorized as 
positive attitudes (variance: 55.06). Items 9 to 18 were categorized as 
negative perceptions (variance: 67.9). The reliability by computing 
Cronbach’s alpha values was 0.853. 
Table 6 shows that most items reflected positive attitudes toward the 
performance of social media in branding UAE cities. They were 
perceived as important and positive roles. The mean ranged from 4.05 
to 4.38.  Those items were also perceived as more important than those 
reflecting negative attitudes toward the performance of social media in 
branding UAE cities (the mean ranged from 1.95 to 3.16). Beerli and 
Martin (2004) found that motivations influence the affective component 
of the image. 
We did not find a significant statistical effect in the group averages, 
depending on the participants’ gender (t=.838) (p.40), status(t=-.499) (p.61), 
income (t=-.227) (p.82), job (t=-.624 ) (p.53),  and their attitudes toward the 
performance of social media in branding UAE cities.  However, we found 
a significant statistical effect in the group averages, depending on the 
participants’ age (t=-.2.31 ) (p.021),  marital status(t=-.322 ) (p.001), and 
number of travels (t=--2.10) (p.037).  The more travel and the older age of 
the users create more positive attitudes towards the role of social media 
in cities branding. Social media communicators should be aware of the 
impacts of users’ attitudes on their branding activities. They should 
customize their messages based on their knowledge of users’ attitudes, 
interests and characteristics. 
 

 
Hypotheses Testing 

 
Table 7. Results of hypotheses testing (Using Regression) 

Hypothesis P Standardized 
coefficient 

t-Values Hypothesis 
support 

Engagement 

H1 Place brand .000 .275 4.037 Supported 
H2 Place 

image 
.065 .133 1.859 Not 

supported 
H3 Attitudes .000 .330 4.198 Supported 

Attitudes 
H4 Place brand .034 .150 2.130 Supported 

H5 Place image .035 -.151 -2.127  Supported 
Experience 

H6 Place brand .010 -.182 -2.598 Supported 
H7 Place 

image 
.189 .095 1.320 Not 

supported 
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media and place image (-0.041), which is consistent with Glińska and 
Gorbaniuk’s (2016) and Rajesh’s (2013) studies. They found that 
consumers’ perceptions and attitude toward a brand’s social media 
strongly influence consumer loyalty and awareness.  
The table also shows there are no significant correlations between 
users’ negative attitudes toward social media and place brand and place 
image, which means users are having positive attitudes toward UAE 
cities’ branding.  
 
Attitudes Regarding Social Media Role in Branding Cities 
 

Table 6. Users’ attitudes regarding social media’s role in branding 

Attitudes M SD t Factor1 Factor2 

Enabled users to download info, images, and 
videos 

4.38 3.83 15.83  .879 

Helped in creating a distinctive image about 
UAE 

4.37 .934 64.80  .872 

Helped in creating attractive hatchings. 4.18 1.07 53.93  .862 
Outperformed traditional media in promoting 
cities 

4.16 1.08 53.02  .837 

Helped in replying to users’ comments and 
queries 

4.13 1.09 52.20  .762 

Helped in creating and launching online 
promotional campaigns 

4.10 1.10 51.41  .744 

Helped in creating distinctive slogans 4.05 1.15 48.54  .731 
Helped to confront rumors and inaccurate 
media coverage 

3.99 1.17 46.95  .331 

Still a long way to succeed in branding 3.16 1.45 29.65 .892  
Not able to create distinctive promotional 
campaigns for the UAE 

2.91 1.27 31.17 .889  

Lack of discussions and comments 2.78 1.31 28.73 .862  

Do not deal transparently with users' 
comments 

2.76 1.39 26.88 .848  

They are not interested in responding to 
inquiries 

2.73 1.29 28.84 .847  

Lack of interactivity 2.73 1.30 28.40 .846  

Lack of interest in renewing information 2.70 1.30 28.29 .840  
Do not care to publish valuable information 2.67 1.30 27.94 .837  

Did not succeed in conveying the distinctive 
image of the UAE 

2.53 1.28 26.78 .749  

They do not provide essential tourism 
services 

2.49 1.23 27.57 .734  

Failed in promoting UAE cities 1.95 1.44 12.36 .424  

 

A factor analysis was performed, and two factors were extracted. The 
rotation converged in three iterations. The KMO was 0.904, indicating a 
significant level, and Bartlett’s test for sphericity was significant (2861.4 
= 0.01). The measure of sampling adequacy (MSA) was found to be 
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having positive attitudes toward social media performance in branding 
(0.460**). These findings are consistent with the study of Langaro et al. 
(2018). They found a significant, positive impact of users’ participation 
on brand awareness. However, the study did not find a significant 
correlation between users’ engagement and having negative attitudes 
toward social media performance in branding. 
The table also shows there are significant correlations between the 
creation level of engagement and place brand (0.300**), place image 
(0.185**), and having positive attitudes toward social media performance 
in branding UAE cities. The study of Langaro et al. (2018) found that 
brand attitude substantially benefits from users’ participation. 
Significant correlations were also found between the contribution level of 
engagement and place brand (0.201**) and having positive attitudes 
towards social media performance in branding UAE cities (0.359**). The 
study of Langaro et al. (2018) also found a significant role for social 
media in building brand knowledge and positioning users’ participation at 
the core of brands’ social media objectives. The positive effects are also 
supported by previous studies, with participation being associated with 
the users’ enhanced brand image (Andersen, 2005; Woisetschla et al., 
2008).  
The table also shows there are no significant correlations between 
engagement as a whole or levels of engagement and having negative 
attitudes toward social media performance in branding UAE cities. The 
more engaged with a brand, and the more positive attitude of a 
customer, the more likely he or she would be willing to write positive 
online comments about the company, brand, product, or service (Riivits 
& Leppiman, 2014). 
Social media communicators should innovate ways for enhancing users’ 
engagement and create positive attitudes toward their performance. 
 
Correlations Between Users’ Attitudes and Place Branding and Place 
Image 

Table 5. Users’ attitudes and branding 

Branding Attitudes (Positive) Attitudes (negative) 

P C Sig P C Sig 
Place Brand .295** .000 -.002 .982 

Place Image -.041 .566 -.104 .147 

** is significant at the 0.01 level. * is significant at the 0.05 level.  
 PC: Pearson Correlation 

 

Table 5 shows a significant correlation between users’ positive attitudes 
toward social media and place brand (0.295**), while it does not show a 
significant correlation between users’ positive attitudes toward social 
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A factor analysis was performed, and one factor was extracted when the 
rotation converged in three iterations. The rotation converged in three 
iterations. The eight items were categorized as users’ engagement 
(variance: 55.990). The KMO was 0.904, indicating a significant level, 
and Bartlett’s test for sphericity was significant (713.7 = 0.01). The 
reliability by computing Cronbach’s alpha values was 0.886.  
Table 3 illustrates that all users showed several levels of engagement in 
social media. However, the analysis of the engagement items resulted 
just in one factor, regardless of the level of engagement. Classifying the 
levels of engagement shows that contributing to brand-related content 
came first (mean: 14.5, T: 46.0), then creation of brand-related content 
(mean: 12.9, T: 38.0). The users were more interested in contributing 
than in creating content, which should incite communicators to innovate 
ways to engage users.  
These findings are consistent with online brand studies where 
consumers who participate are mostly those with previous relationships 
with the brand. Those users are naturally more motivated and prepared 
for participating in brand-related initiatives than others (Thorbjørnsen et 
al., 2004).  
We also found a significant statistical effect in the group averages, 
depending on the participants’ age (t= -4.45) ( p.00), status( t= -2.47) 
(p.014), and job ( t= -3.16) ( p.002), on the level of engagement in social 
media. However, there is not a significant statistical effect, depending on 
the participants’ income and marital status which means that no model 
serves as a hegemon of engagement among users. Social media 
communicators should target a specific audience in their activities, 
based on their demographic variables. Their branding messages should 
be tailored according to their audience’s interests and characteristics. 
 
Correlations Between Users’ Engagement and Branding 
  

Table 4. Users’ engagement and branding 

Branding Engagement 
P C Sig M Eng 1 Eng 2 

Place Brand .265** .000 4.30 .201** .300** 
Place Image .152* .032 2.4 .104 .185** 

Attitude (positive) .460** .000 4.1 .359** .512** 
Attitude (negative) .079 .273 2.7 .046 .104 

**is significant at the 0.01 level. * is significant at the 0.05 level. 
PC: Pearson Correlation. Eng.= Engagement   

 

Table 4 shows a significant correlation between users’ engagement in 
social media and place brand (0.265**), place image (0.152*), and 
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3, 6, and 10, were categorized as psychological reflections (variance: 
55.06). Items 12 to 14 were categorized as negative perceptions 
(variance: 67.9). Items 3, 8, and 10 were categorized as the surrounding 
impacts (variance: 75.8). The reliability by computing Cronbach’s alpha 
values was 0.940. 
The above table shows that items reflecting the positive images of UAE 
cities were perceived as more important than those which reflect 
negative images (concerned, fear, bored). However, the mean was 
recorded as low in most cases. It ranged from 1.20 to 2.65. Users also 
expressed their stratification with UAE cities’ surroundings in terms of 
feeling safe, belonging, and its sceneries, which is consistent with 
Anastassova’s (2011) and Hanzaee and Saeedi’s (2011) studies.  
The study found a significant effect on the perceived image of UAE 
citizens on the UAE citizens and residents (T = 40.8, p.00), in the group 
averages, depending on the number of travels (T = 46.3, p.00), the 
gender (T = 47.3, p.00), and the income of users (T = 41.3, p.00), which 
means that the socio-demographic characteristics of users influence the 
cognitive and affective assessment of image (Beerli and Martı́n, 2004). 
The UAE's cities have several favorable characteristics for their citizens 
and residents which creates positive perceptions of its image. 
Users’ Engagement in Social Media 

Table 3. Users’ engagement in social media 

 M SD T factor 
1 

Eng. 1 Eng. 2 

1. I used “Like” on what is 
published on social media 

3.33 1.49 30.90 .824 M T M T 

2. I told other friends about 
the UAE 

3.39 1.43 32.78 .813 14.5 46.0 12.9 38.0 

3. I shared what others post 
on social media 

3.23 1.48 30.27 .796 

4. I chatted with others 3.68 1.38 36.91 .789 

5. I commented on the posts 
of others 

3.39 1.46 32.14 .774 

6. I wrote posts or tweets on 
social media 

3.41 1.47 32.22 .730 

7. I published photos or vid-
eos of tourist areas 

3.02 1.44 29.07 .683 

8. I sent inquiries to social 
media officials 

4.06 1.29 43.63 .533 

           Eng.= Engagement   
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Table 1 shows that social media users have positive perceptions of the 
UAE cities’ branding. They perceive the characteristics related to 
infrastructure, people’s attitudes, clean environment, attractions, sites, 
etc., as more important than characteristics related to travel facilities 
(prices, hotels, and climate).  Previous studies support the positive 
impact of users’ participation on brand recognition (Andersen, 2005). 
All items depicting the characteristics of UAE cities were positive. The 
mean ranged from 3.73 to 4.67. This finding was consistent with Herget 
et al. (2015) in terms of the positive relationship between the value of the 
cities’ brands and the hotel prices in the cities. Most users did not agree 
with the statement saying that touristic options are limited in UAE cities 
(M: 251, SD: 1.23, t: 28.2).   
The study found a significant relationship between UAE citizens and 
residents in terms of their perceived image of UAE cities’ brand a 
significant statistical difference in the group averages depending on the 
participants’ status, (t=-2.60, p.0.10) gender (t=3.175, p.0.02), and job 
(t=-2.40, p.0.17).  The above results show that the local emirates have 
more positive perceptions of the UAE cities, based on their citizenships 
and their actual experience with these cities. 
 
Cities’ Images  

Table 2. Users’ perceptions of UAE cities’ images  

 M SD t Factor1 Factor2 Factor3 
Comfortable and cozy 2.65 1.13 32.57 .785   

Exciting and enjoyable 2.31 1.34 23.65 .724 .386 .284 
Feeling safe 2.37 1.28 25.60 .281  .853 

Hospitality and 
friendliness 

2.30 1.30 24.39 .680 .333  

Like my home country 2.21 1.35 22.65 .589 .380 .331 

Relaxed, content 2.21 1.31 23.40 .407 .349 .372 
Feeling pride 2.21 1.32 23.22 .851  .261 

Its scenery is charming 2.07 1.39 20.60 .386 .333 .721 
Active 2.04 1.44 19.43 .663 .523 .263 

Loyalty and belonging 2.02 1.48 18.81   .871 
Excited about the 
opportunity 

1.90 1.43 18.36 .791 .347  

Concerned 1.35 1.28 14.54  .861  

Fear 1.28 1.24 14.39 .275 .920   
Bored 1.20 1.15 14.38  .848 .351 

 

A factor analysis was performed, and two factors were extracted. The 
rotation converged in five iterations. The KMO was 0.904, indicating a 
significant level, and Bartlett’s test for sphericity was significant 
(22334.1, p = 0.01). The measure of sampling adequacy (MSA) was 
found to be above 0.832. Of the 14 items, the first 11 items, except items 
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RESULTS 
 
UAE Cities’ Branding 

 
Table 1. Users’ perceptions of UAE cities’ brand characteristics 

UAE cities’ brand M SD t Factor1 Factor2 Factor3 
Strong network of flights 
connecting the UAE with the 
world 

4.67 .649 99.98 .837   

Able to host international 
conferences, events, and 
exhibitions 

4.62 .728 88.15 .817   

People are friendly and tolerant  4.62 .683 93.87 .729 .254  
Has a clean environment 4.61 .677 94.48 .756 .293  

Quality of services provided 4.59 .717 88.96 .809   
Has marketing potential and 
abundance of shopping  

4.55 .735 85.96 .777   

Characterized by its great 
entertainment and cultural events 

4.54 .743 84.88 .755 .528  

Has plenty of adventures/options 4.53 .750 83.96    
Many attractions/sites to visit 4.53 .744 84.35 .630 .414  

Travel information is highly 
available 

4.51 .693 90.35 .618 .480  

Has advanced infrastructure and 
high towers 

4.48 .798 77.97 .669 .319  

Ease of obtaining and accessing 
a visa 

4.39 .835 73.01  .506 -.323 

Many accommodation options are 
available 

4.36 .874 69.35 .664 .388  

Many public parks are available 4.47 .817 75.98 .626 .439  

Travel is cheap compared to 
other cities 

3.91 1.202 45.20  .788  

Hotels and restaurants prices are 
acceptable 

3.89 1.235 43.78  .753  

Has mild climate for tourism and 
travel 

3.73 1.295 40.02  .584 .434 

Touristic options are limited  2.51 1.238 28.20   .809 

A factor analysis was performed, and three factors were extracted. The 
rotation converged in four iterations. The KMO was 0.934, indicating a 
significant level, and Bartlett’s test for sphericity was significant 
(2156.223, p = 0.01). The measure of sampling adequacy (MSA) was 
found to be above 0.877.  
Of the 18 items, the first 14 items, except items eight and 12, were 
categorized as cities’ material and natural capabilities (variance: 49.31). 
Items 12 and 15–17 were categorized as cities’ travel facilities (variance: 
56.8). Item number 18 was excluded, due to it representing only one 
item (variance: 63.0). The reliability by computing Cronbach’s alpha 
values was 0.911. 
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applied Bartlett’s test of sphericity and the Kaiser–Meyer–Olkin (KMO). 
The matrix for EFA was submitted and responses were reviewed using 
principal component analysis and the rotated component matrix. The 
study applied Varimax, and a factor analysis was performed with 1.0 as 
the Eigenvalue. Item sets had item loadings at or above the 0.25 level, 
no cross-loadings, and no factors with fewer than three items.  
Cronbach’s alpha was used to assess the reliability of the scales, 
considering a minimum value of 0.70. The composite reliability (CR) 
captured the degree to which the items behaved in a similar manner, 
relating to a common latent construct.  
Convergence was evaluated through the average variance extracted 
measure (AVE). It is considered satisfactory when it is above the 
minimum recommended value of 0.50. Discriminant validity is verified 
when the square root of AVE for each construct is greater than the 
standardized correlation of that construct with all other constructs. The 
coefficients of determination R2 were obtained in order to evaluate the 
proportion of variance of each dependent latent variable explained by its 
explanatory variables. These can vary from zero to one, and the higher 
the value, the greater the explanatory power of the structural relations.  
To test the research hypotheses, the standardized estimated coefficients 
were inspected, examining their size, sign, and t-values. The 
significance of each relationship is assessed through the corresponding 
t-value. 
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items describing place image. The 30 items were reduced to 18 items, 
and the 25 items were reduced to 14 items, to concisely reflect their 
components. Attitudes toward social media roles in branding were 
measured through eight positive items and 11 negative items.  
Third, qualitative interviews were conducted with researchers and 
communication practitioners to develop the scale and determine whether 
additional items should be included or reframed or reworded. The items 
were incorporated based on the analysis of six in-depth interviews. The 
results offered initial support for the hypotheses.  
Fourth, a pretest was administered to six professional communicators 
and a statistical expert to assess issues related to questionnaire clarity 
and structure. Some items were deleted and others were combined. 
Items were also submitted to a content validity check by four academics 
to critically analyze the fit between the items and the targeted constructs’ 
components. Then measurement scales were defined. The constructs 
were measured on a five-point Likert scale of agreement. 
Fifth, a questionnaire was distributed to social media users in the UAE. 
It contained four sections: city branding, city image, levels of users’ 
engagement in social media, and attitudes towards social media. The 
analysis was controlled by the following variables: age, gender, 
education, position, social status, and nationality. Participants were 
contacted in a variety of ways. There were printed and online versions of 
the survey. It was applied in the seventh emirates, based on its 
populations. Although 500 questionnaires were distributed, 200 
responses were received.   
Regarding the socio-demographic characteristics of the participants, 
they were diverse. Males constituted 38.3% of participants and females 
constituted 61.7%. Their ages ranged from 17 to 60 years, in the 
following age brackets: younger than 20 (11.2%), 21–30 (22.8%), 31–40 
(29%), 41–50 (20.2%), and older than 50 (20.7%). Also, 34.2% were 
students, 8.3% were educators and professors, 20.7% were employees, 
6.7% were unemployed, and 30% were professionals in several fields. 
Additionally, 56.5% were locals, and 43.5% were residents and visitors. 
Their incomes ranged from limited (35.8%), average (59.6%), to high 
(4.1%). In terms of marital status, 52.3% were married, 44% were single, 
and 3.6% were divorced. 

 
DATA ANALYSIS  

The data were analyzed using factor analysis and correlation analyses. 
SPSS version 25.0 was used to analyze and interpret the data. To 
determine whether the exploratory analysis was appropriate, the study 
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theory assumes that consumers follow a sequence of steps in their 
consumption decision process. The sequence is initiated with brand 
awareness, then brand image, followed by brand attitude, preference, 
and action (Langaro et al., 2018). If the user has a positive attitude 
toward the performance of social media, the more possible it is he/she 
will have positive attitudes toward place branding. 
(H5): Attitude toward social media is positively related to place image. 
Research has shown that repeated exposure to brand communication 
reinforces brand memory traces, generating a greater sense of 
familiarity, associated with feelings of warmth and proximity towards the 
brand and activating positive brand attitudes (Keller, 2003), which is 
associated with having a positive image about the brand. This 
relationship is supported by associative network memory models (Keller, 
2003). As such, when attitudes are activated, it facilitates users’ retrieval 
of linked associations, justifying the positive relationship (Langaro et al., 
2018).  
(H6 & 7): Users’ previous experiences have a significant influence on the 
city’s branding and image. The previous experiences of social media 
users with the city have an impact on their perceptions of the city’s 
branding. Through their experience with the brand’s attributes and 
benefits, users develop their evaluations, judgments, and attitudes 
(Keller, 2003). As acknowledged in previous studies, users who 
integrate brand social media usually hold some previous relationship 
with the brand (Jahn & Kunz, 2012).   
 
To develop the final instrument, we have followed a sequence of five 
phases. First, literature was examined to develop and build a measure 
of place branding, image, attitudes, and users’ engagement in social 
media. (1) Branding cities was defined as the sum of perceptions that 
someone has about a certain place, which influences his/her attitudes 
towards it at the emotional level; (2) Place branding is the distinguished 
characteristics of the city and its potential to compete with other cities in 
terms of tourism, people, culture, heritage, attractive sites, etc.; (3) Place 
image is the perceptions of people about the city or their level of liking it 
or likelihood of recommending it to others; (4) Perceived image of a city 
is a constellation of ideas in the minds of people who visit or live there or 
have a direct experience with the city (Ülke, 2013); and (5) Brand 
attitudes represent the synthesis of all relevant brand elements present 
in people’s memory and that are derived from experiencing the brand 
(Buil et al., 2013).  
Second, we have proceeded with the identification of measures. The 
study assembled around 30 items describing place branding and 25 
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the ultimate level of online, brand-related activities. It denotes actively 
producing and publishing the brand-related content that others consume 
and contribute to. 
Prior studies have predominantly focused on the strength of 
engagement and did not explore the nature and types of engagement 
behavior (Men & Tsai, 2013). In the current study, we are interested in 
investigating the last two types, as they embrace various types of 
interactions, involving user-to-content, user-to-user, and user-to-firm 
interactions about brands.  
 
RESEARCH METHODOLOGY 

A field study based on a questionnaire was conducted from July to 
September 2019, with the users of social media and applied to 200 
citizens and residents who live in UAE cities. 
The development of the initial set of survey items consisted of reviewing 
a comprehensive list of place branding, place image, social media 
engagement levels, and previous studies. The study proposes the 
following hypotheses:  
(H1): Perceived place brand is positively related to the level of 
engagement in social media. Since cities’ branding usually conveys 
positive attributes and characteristics of cities, we assume that active 
social media engagement exerts a positive impact on branding cities. 
The more increased frequency and scope of communication efforts 
contribute to further establish brand associations concerning a city’s 
attributes and benefits (Bravo, Andrés, & Martinez, 2007). 
(H2): Perceived place image is positively related to the level of 
engagement in social media. This effect results from users’ active 
involvement in brand communities, offering their opinions and being 
regarded by the brand and other members as valuable parties 
(Woisetschläger, Hartleb, & Blut, 2008). 
(H3): Users’ engagement in social media is positively related to their 
attitudes toward the performance of social media in cities’ branding. The 
more positive users are toward the performance of social media in 
branding, the more he/she will engage in social media’s online branding 
activities. The more engaged a user is with a brand, the more likely 
he/she would be to write positive online comments about the brand or 
service. 
(H4): Attitude toward social media is positively related to place branding. 
The more the user is aware of social media performance and formulates 
an attitude toward its impacts, the more he/she will be able to recognize 
the positive aspects of the place branding. The hierarchy of effects 
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To date, however, people’s motivations to engage in online, brand-
related activities have been scarcely investigated (Muntinga et al., 
2011). Few studies have illustrated the significant role of social media on 
building brand knowledge and positioning users’ participation at the core 
of the brands’ social media objectives (Langaro et al., 2018).  
Recent studies adopt a new participatory branding approach that 
represents a more dialogue-based view of communication, with the 
focus on building and maintaining relations with stakeholders and turning 
people into brand ambassadors who will support the brand and enact 
the vision of the place. This means that communication is more centered 
on the audience and on engagement in communication. It goes beyond 
the bottom-up and top-down approaches and views the place brand as 
an outcome of communication. Thus, the focus is here shifted from 
communication in place branding to place branding as communication 
(Cassinger, 2018).  
In our study, we focus on users’ engagement in social media as an 
indicator of the success of social media in branding cities in the context 
of users’ participatory and engagement behavior perspective and the 
“uses and gratifications” theory. The later theory was used to explore the 
habits of using social media and types of its usages. Users’ engagement 
behavior is a critical construct to be pursued by brands, as it generates 
positive brand consequences. It implies value being consumed, and 
those involved in the value production (brands) may enjoy associated 
consequences, with potential impact on users’ cognitive perceptions of 
brands (Langaro et al., 2018).   
Existing engagement typologies categorize behaviors into various user 
types. Li and Bernoff (2008) distinguished six types of social media 
users: inactives, spectators, joiners, collectors, critics, and creators. 
User typologies, however, are limited in the sense that people often 
engage in multiple roles. That depends on his/her motivations and goals 
(Muntinga et al., 2011). Muntinga et al. (2011) categorized users’ online, 
brand-related activities into three dimensions: (1) Consuming brand-
related content type, which represents the minimum level of online, 
brand-related activities. It denotes participating without actively 
contributing to or creating content. These are people who consume, 
watch the brand-related materials, and read reviews that others post and 
the dialogues between members. (2) Contributing to brand-related 
content-type, which is a moderate level of online, brand-related 
activities. It denotes both user-to-content and user-to-user interactions 
about brands. People converse on a brand’s fan page on social media, 
make contributions to brand forums, and comment on blogs, pictures, 
videos, etc. (3) Creating brand-related content type, which represents 
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towards the strength, favorability, and uniqueness of brand attributes 
and benefits, with expected effects on attitudes (Keller, 2003; Langaro et 
al., 2018). 
Users’ attitudes toward social media are influenced by various factors 
(such as  level of engagement) derived from the social  media and other 
surrounding factors.   
 
Users’ Engagement in Social Media and Cities’ Branding  

It is imperative to investigate users’ ways of engaging with cities’ brand-
related content to understand people’s perceptions and attitudes 
regarding such content and to provide communicators with valuable 
insights into user behavior in a social media–dominated era (Muntinga, 
Moorman, & Smit, 2011).   
Social media–impressive audiences have raised brands’ attention 
towards integrating them into communication plans (Langaro et al., 
2018). Users who actively engage in social media are increasingly 
exposed to daily branded content and are challenged to actively 
participate. Those increased user–brand contacts are expected to affect 
brand image and place (Buil et al., 2013), due to the augmented 
frequency of brand exposure (Langaro et al., 2018).  
Social media provides unlimited means for users to interact, express, 
share, and create content about anything, including brands. Such users’ 
online, brand-related activities have significant consequences for city 
branding (Muntinga et al., 2011). Unlike the traditional media, social 
media enables users to serve as content creators who collaboratively 
shape cities’ images and reputations (Langaro et al., 2018; Men & Tsai 
2013).   
Given the ubiquity and dominance of social media, it is no longer an 
issue whether cities should include social media in their communication 
channels, but how they can strategically use social media to engage 
digital-savvy stakeholders.   
Early studies examined the following: (1) To what extent social media 
features could lead to the best branding for the cities; (2) The 
antecedents of brand-like page participation; (3) Implications of social 
media and word-of-mouth for  the destination image; (4) Strategies for 
cultivating relationships via social media; and (5) The positive impact of 
users’ participation on brand recognition, brand image, and brand 
attitude (Andersen, 2005; Men & Tsai, 2013; Muntinga et al., 2011). 
These studies show that social media still is used “with a top-down 
approach, allowing for less spontaneous user generated content” (Li, 
Robinson, & Oriade, 2017). 
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which a city can be seen. The second level consists of propaganda tools 
that a city adopts to market itself. The third level is people’s 
communication about a city through their voices and those of the media 
(Herget et al., 2015; Ülke, 2013). 
Branding is created, maintained, and  expanded through a mix of brands’ 
marketing and communication efforts (Langaro et al., 2018). Increases in 
brand communication efforts are directly related to improved image, 
which occurs through higher frequency of exposure or experience. 
Nevertheless, social media’s contribution as a new media channel to 
further build brand  image is still an unexplored research route. 
Researchers identify the common features of city branding as follows: 
First, branding as a strategy exported from the commercial world. The 
aim is to modify people’s perceptions about the city. Second, city brands 
emphasize the distinctive, convey only interesting and attractive 
messages, and focus on positive attributes. Third, city branding relies on 
the city’s identity, which comprises variables and values such as its 
history, demography, economy, politics, and policies (Cotîrlea, 2015).  
During the last decade, many places have launched place branding 
strategies (Blaće, Ćorić, & Jurič, 2015; Kalandides et al., 2013). 
Previous studies have identified two major types of analysis in 
understanding the outcomes of branding: perceived image and projected 
image. The perceived image analysis focuses on a constellation of ideas 
in the minds of people before they visit or live there and on the direct 
experiences of individuals (Ülke, 2013).  
The perceived image is organized into three types: attributes, benefits, 
and attitudes. Attributes are the descriptive characteristics that define 
the brand name. Benefits represent the value delivered by the brand 
attributes, as perceived by consumers. Brand attitude is the evaluative 
dimension of brand image, which results from consumers’ beliefs and 
feelings towards the brand’s attributes and benefits. As users experience 
the brand’s attributes and benefits, they develop their own evaluations 
and judgments (Keller, 2003; Langaro et al., 2018). As such, brand 
attitudes represent the synthesis of all relevant brand elements present 
in people’s memory and are derived from experiencing the brand at 
various levels (for example, usage or communication). They tend to be 
more enduring and accessible in memory than the attributes and 
benefits that underlie them (Keller, 2003; Langaro et al., 2018).   
Brand attitudes vary on the strength of their linkages with the brand 
nodes and are influenced by brand communication efforts (Buil, 
Chernatony, & Martı´nez, 2013; Langaro et al., 2018). As brands 
increase the frequency and breadth of their communication messages, 
they increase users’ brand contacts, influencing users’ perceptions 

374 



 

 

destination branding. The results show that Dubai still needs to continue 
focusing on new trends, identifying new tourist segments, focusing on 
stages of communication, and the response of the audience.  
The above studies confirm that UAE cities should consider revising the 
role of social media and users’ engagement in branding in their 
marketing strategy and branding. 
 This study aspires to measure the effectiveness of using social media in 
branding UAE cities, supporting sustainable tourism, promoting the local 
culture, protecting the local heritage, creating an excellent image, and 
improving the global ranking of UAE cities as tourism destinations. It 
seeks to answer the following questions: (1) To what extent is social 
media playing a role in branding UAE cities, and what are the negative 
and positive aspects of this role? (2) To what extent do users’ 
engagement in social media affect their perceptions and attitudes about 
UAE cities’ branding?  We have grounded our argument on the 
theoretical framework of brand place, brand image, and social media 
engagement typology. 
As such, this research will explore elements of city image and place 
branding, brand attitude, and social media engagement to examine the 
perceptions of social media users on UAE cities’ branding.  

 
Cities’ Branding & Image & Attitude 

Cities’ branding has become a popular field of research and practice. As 
a tool, place branding has increasingly been used by governments to 
enhance awareness about their country, promote tourism, and attract 
investment and talent (Kilduff & Tabales, 2017).    
According to Buncle (2003), city branding is the sum of perceptions that 
someone has about a certain place, which influences his/her attitudes 
towards that destination at the emotional level. It represents the mix of 
the core characteristics of the place that make it distinctive and 
memorable such as its history, demography, economy, politics, and 
policies (Herget et al., 2015). City image represents all that a consumer 
attaches to a city and its inhabitants. An image is created through people 
repeated and memorable exposure or experience to brand elements, 
such as services, habits, activities, and facilities (Langaro et al., 2018).  
Many scholars believe that image is shaped by two main forces: 
personal factors and stimulus factors, and hat the higher the degree of 
satisfaction, and the higher people’s trust is in a brand, the more they 
perceive it as place or destination (CotÎrea, 2015).  
Branding can be understood within a three-level communication 
framework. The first level refers to physical and observable aspects from 
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RESEARCH CONTEXT 

The United Arab Emirates increased the value of their nation brands in 
2018, based on the strength of its goods and services, investment, and 
quality of life (Townsend, 2018). In 2017, Brand Finance released its 
annual report on 100 leading ‘nation brands’ in the world, with the United 
Arab Emirates as the world’s third most powerful nation brand, after 
Singapore and Switzerland (Shyfer, 2017). Its branding strategies 
yielded positive outcomes; however, it remains a challenge to measure 
the return of investment on an international scale (Ibahrine (2016) and 
has a lot to do in terms of branding itself (Govers, 2012). It has ranked 
33rd globally in cultural tourism destinations (World Economic Forum, 
2019). 
Studies on branding and social media usage in the UAE are very scarce, 
especially those which are related to the engagement of users in 
branding cities.  Zeineddine (2017) explored the endeavors of the UAE 
in becoming an influencer in the global economy. She shed light on 
Dubai branding itself to be known for its extravagant Guinness Book of 
World Records attempts a city of superlatives. However, Abu Dhabi 
branded itself with the logo "travelers welcome” and strived to be a city 
of cultural events by opening branches of well-known museums such as 
the Louvre and being a calm sunshine destination that hosts 
international events like the Formula One. 
Hashim conducted a study on Abu Dhabi. She discovered that there is 
an office for branding the emirate in Abu Dhabi. Its role is to support the 
public and private sectors to understand the brand and its purpose, and 
to provide guidance and assistance on its application in all activities that 
can have an impact on the reputation of the emirate of Abu Dhabi. She 
focused on the aim of developing Saadiyat Island to emphasize culture 
and cultural institutions. The cornerstone of this development would be 
the creation of a new Cultural District for Abu Dhabi and the United Arab 
Emirates, and consistent with Plan 2030, Saadiyat Island would improve 
as an environmentally sensitive tourist destination, as well as an 
international cultural destination.  
Singh (2017) focused on the successful branding of Dubai. He confirmed 
that the brand of Dubai was applied by the 'Media City' they built to 
reinforce the UAE's media footprint to the rest of the world.  Another 
reason for its branding success is its strategic decision to become a 
leading air travel hub. Smart place branding with a strong focus on 
place-making as the basis for promotion (not the other way around) lies 
at the core of the success story of Brand Dubai.  Also, Melodena (2008) 
chose Dubai as a case study to explain some elements of successful 
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INTRODUCTION 

Amid an increasingly competitive global economy, cities are adopting 
branding strategies to distinguish themselves and attract residents, 
talents, tourists, and investment. One of the key prerequisites for the 
success of cities is “city branding” (Herget, Petrù, & Abrhám, 2015).  
Across most advanced cities, communication practitioners are 
increasingly emphasizing the reimaging of cities through branding using 
social media capabilities (Herget et al., 2015). Few research efforts have 
been devoted to evaluating social media’s theoretical models and its 
implications for the brands (Langaro, Rita, & Salgueiro, 2018).  
The purpose of this study is: (1) To explore social media users’ 
perceptions of place image and place branding, (2) To identify the 
impacts of social media users’ engagement on their perceptions of place 
image and place branding, and (3) To examine the impact of users’  
attitudes toward social media on their perceptions of branding cities. 
The study proposes that place branding could be a tool that helps to 
define the image of the cities in the United Arab Emirates (UAE) in the 
minds of social media users, enhancing the perceptions of those who 
have little or no personal connection with UAE cities, as well as 
redefining its stereotypes. 
 The study believes that: (1) Branding cities’ images is a complex and 
multi-faceted assignment because cities compete commercially, 
politically, socially, and culturally (Kilduff & Tabales, 2017); (2) Strategies 
for cities’ branding are more complex than product branding (Glińska & 
Gorbaniuk, 2016; Herget et al., 2015); (3) If a city image is clearly and 
concisely presented to audience members, it invites them to create a 
relationship with the location and engage in its issues and events; (4) 
Increases in brand communication efforts are directly related to 
enhancing the brand image; (5) The increasing adoption of social media 
in branding, associated with the proposition of users’ engagement, could 
generate positive brand consequences; (6) All  decisions on marketing 
activities, including communication, should be evaluated in view  of their 
impact on shaping brand image and place (Keller, 2010); (7) City 
branding could be perceived positively by users in terms of city attributes 
and characteristics (Langaro et al., 2018); and (8) Users’ engagement in 
social media can deliver positive effects for city branding and image.  
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 The Role of Public Relations in Managing the of the 
Crises of the Algerian University Institution 

 

Abstract 
 

Crisis management is one of the most important functions assigned to the public rela-

tions departments in all institutions of various types, including the university institution. 

And in this study we will try to search for the role of the prosecution of the alternative 

public relations in the management of crises that faced various universities of eastern 

Algeria, estimated at twenty-two universities, we will search this role, whether before, 

during or even after the crisis.  

The study relied on the descriptive analytical method as the most appropriate method, 

which allows us to convert the data to a quantifiable quantitative formula. The study was 

also used data collection and questionnaire, which was distributed to all affiants of the 

Directorate of External relations, beside the interview as a second tool, which was con-

ducted with nineteen directors out twenty-two university principals. 

The most important finding was the ineffectiveness of the role of public relations man-

agement in the management of crises facing the university institution; this issue was not 

among its priorities. 

 Keywords: Crisis, Crisis management, Public Relations, University. 
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 Journalists’ Ethical Awareness in the UAE:  
A Survey Study    

 

Abstract 
 

This study examines two dimensions of ethical thinking concerning professional journal-

ists in the United Arab Emirates (UAE):  A) the ethical principles that journalists adhere 

to in their profession and B) the ethics sources that journalists view as reference for their 

ethical deliberations. The study suggests that journalists adhere to similar journalistic 

principles but diverge in their appreciation of ethical foundations of journalism ethics. The 

study argues that journalists’ ethical awareness fluctuates between two gravitational 

forces; traditional journalism as practiced by established media institutions and modern 

challenges prompted by journalists’ emerging ethical reasoning, changing interactive 

audiences and digital communication technologies      

The ethics of journalism, a key indicator of professionalism, encompasses every aspect 

of reporting and editing. While media institutions may not be viewed as either ethical or 

non-ethical, journalists are.  Keeble states the reasons behind the growing of ethical in-

quiry for journalists as follows:  a) the increasing globalization of media, b) the diversity 

of journalistic roles, c) the tendency of the journalistic culture to underscore technical 

skills, d) the “advertising/ratings-driven environment” that outweighs other considera-

tions, e) the constraints and vested interests that hinder the ethical  requirement of free-

dom and f) the difficulty in examining ethics in a local media context with global ramifica-

tions (Keeble, 2001, pp. 1-2)                

 Even though criticisms of all kinds are often labeled against an entire spectrum of media 

practices, recent research suggests that contemporary journalists are more concerned 

about professional ethics than in any previous time period (Knowlton, 2009, p. 3).  The 

most pertinent factor in ethics is not merely the act of making judgments but, to borrow 

Aristotle’s term, the ability to reason well, i.e., to reason in accordance with virtue (Aristo-

tle, 2004, pp. 15-21.)  Mathewson urges researchers to cease the practice of equating 

the terms ‘ethical’ and ‘unethical’ with ‘good’ and ‘bad’ but rather, employ ‘ethical to de-

scribe choices that reflect reasoning, and ‘unethical’ to describe choices based on as-

sumption, emotion or reflex (Mathewson, 2014, p. 6).                     
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Variables Affecting Academic Adjustment of Mass 
Communication' Students at King Faisal University  
And its Relation to their Academic Performance 

 

 
Abstract 

 

The current study aimed to measure academic adjustment among students 
of mass communication department at college of arts, King Faisal Universi-
ty, in relation to some variables, the study also aimed to investigate the ef-
fect of academic adjustment on students' academic performance.  The study 
relied on the survey method, and the data was collected using question-
naire. The study sample consisted of (129) male and female students, who 
are (7%) of the original community. 

The results showed that the mean for overall academic adjustment was 
(3.65) and at a high level, Male students  have a higher level of academic 
adjustment compared to female students, Students who live with their family 
have a higher level of academic adjustment compared to Students who live 
far from their family, Students who communicate with their academic advisor 
have a higher level of academic adjustment compared to students who do 
not communicate, Second year students have a higher level of academic 
adjustment compared to third and fourth year students, and students who 
participate in education-related WhatsApp groups have a higher level of  
academic adjustment compared to  unsubscribed Students.  The results 
also showed that there was no statistically significant correlation between 
overall academic adjustment or any of its six dimensions and students' aca-
demic performance. 

 

Keywords: Adjustment, University, Professors, Colleagues, WhatsApp, Ac-
tivities.    
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Place Branding and Image Through Social Media 

Engagement and Attitudes  

UAE Cities’ Case 

 
Abstract 

 

Amid an increasingly competitive global economy, cities are adopting branding 

strategies to distinguish themselves and attract residents, talents, tourists, and 

investment. One of the key prerequisites for the success of cities is “city brand-

ing”. The study seeks to examine the impacts of social media users’ engage-

ment on their attitudes toward place branding and image and the role of social 

media in branding. A set of indicators was created and a quantitative survey 

with users of social media in the United Arab Emirates (UAE) was implemented. 

The study found significant correlations between users’ engagement in social 

media and place brand, place image, and having positive attitudes toward social 

media performance in branding. Users contributed more than just engaging in 

the creation of brand-related content.  

The study also illustrated that users’ engagement in social media significantly 

influences their positive attitudes toward social media and that they have posi-

tive perceptions toward UAE cities’ branding. They perceive the characteristics 

related to UAE cities’ branding (infrastructure, clean environment, attractions, 

sites, etc.) as more important than those related to travel facilities (prices, ho-

tels, climate). Users’ previous experiences have a significant influence on their 

perceptions. 
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The Effect of Children's Exposure to the YouTube 

Platform "Mushaei's Family Channel" on 

Socialization of Saudi Child Regarding Life 

Satisfaction 

 
 

  

Abstract 
 

This study aims to measure the impact of the YouTube channel known as 
"Moshaya Family Program" on Saudi children. In particular, this study questions 
how Saudi children are affected by the channel in terms of the comparison of 
the lifestyle provided and requesting to buy the products exposed in the chan-
nel. Methodologically, this study used quantitative in which questionnaire were 
used to collect data from 338 mothers of whom their children view the YouTube 
channel. Results found that most children are aware of the terms such as Sub-
scribe, Share, Like, Views, and the reason for this is because they are affected 
by the idea of popularity and their desire to make their own YouTube channels. 
Also, results indicated that children prefer the content of pranks that are shown 
in the channel as the children describe them as fun, which leads them to imitate 
these pranks in their real life which lead to another result shown that most 
mothers do not prefer that their children watch this program as It inflames the 
child to make pranks and encourage children to buy products. The role of the 
new media platforms, specifically YouTube, emphasizes the values acquired by 
the child as not only for entertainment, but also a tool for learning, communica-
tion and entertainment. 

Keywords: YouTube, channel, satisfaction, platform.  
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