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االجتاهــاا ايدة ــحب ث اــضا الف ــاطباا وخا بــحب ان ــر وىبــ   ــ  ا ســتض   

 2019إىل عام  2011الفرتة    عام  ال اني لىبحضا ا نشضرة  الل

ــا ى          ــ  العـ ــ  بـ ــال التضاصـ ــحب ث بنـ ــاا العا ـ ــحب لىعالةـ ــاط  ايل رتونبـ ــحب الرسـ فاعىبـ

 دراسحب وىبىبحب – با ؤسساا

ــحب  ــحب لــد          العالة ــاعي وا عارنــحب االقتماعب ــع التضاصــ  االقتم بــ  فحــفر صــضر  ضاة

 ا تحفح  السعضدة 

فــري ا اوتــض  ايعال ــي الدةــد عىــجمل اجتاهــاا ا تمــع الســعضد   ــض  بــاد   

 الض نبحب

ــحب واــب اا التضاصــ  االقتمــاعي     اعتمــاد  المهــضر عىــجمل وســاط  ايعــالم التعىبدة

دراســـحب : الكتســاا ا عىض ـــاا   نــال ااجت ـــاا واجتاهـــافه  إجتال  داطهــا ا هـــ     
  بدانبحب بالتطببق عىجمل  جت حب كضرونا

 نحــاا التضاصــ  االقتمــاعي ث فشــ ب   طــاا فضعــض  بع ــاةا  عــض        دور 

 اينسان ث ا ؤسساا ايعضةبحب

ــباا        ــضر الشـ ــ   ن ـ ــاعي  ـ ــ  االقتمـ ــب اا التضاصـ ــجمل اـ ــضرة عىـ ــاا الحـ   الةبـ

 الا عي السعضد 

 االرهـابي اجتاهاا التغطبحب الححفبحب ااقنببحب  ض إدارة اركحب  را  ض لىـهوضم  
م  ــ  2019وىبىبــحب يدارة  جت ــحب اتومــاا ايرهاببــحب عىــجمل اــركحب  را  ــض   دراســحب 

 االقنببحب ن ضر الححف 
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االت اإلع الم  متخصصة بالبحوث والدراسات يف م   ربع سنوية جمللة العربية لإلعالم واالتصال، دورية علمية حمكمةا (1

 .واالتصال اإلنساني مبختلف فروعه

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

تنش  ر اجملل  ة البح  وث والدراس  ات واملل  االت العلمي  ة وملخص  ات الرس  ائل العلمي  ة، ومرافع  ات الكت    يف  اف  ة ف  رو           (3

 .االتصالاإلعالم و

 .ختضع مجيع املواد امللدمة للمجلة للتحكيم العلمي املتخصص (4

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

يف اللضايا اإلعالمي ة ال ت تتبل       اإلجنليزيةأن يكون البحث مكتوبًا بلغة عربية سليمة، وتلبل األحباث باللغة  . أ

 .ذلك

 .الدراسة يف أحد ماالت وفرو  اإلعالم واالتصالأن يكون البحث أو  . ب

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

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

لدراسة ع ن سس ص ص فحة  مب ا يف ذل ك امللخ ص واجل داول والرس وم البياني ة          أال تزيد عدد صفحات البحث أو ا ج. 

 (.واملالحق واملرافع

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

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

 .Word "يرسل البحث أو الدراسة يف ملف "ووردأن  د. 

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

البحوث والدراس ات املنش ورة باجملل ة تع   ع ن رأا أص حابها وال تع   بالض رورة ع ن رأا اجلمعي ة، ويتحم ل م لفوه ا              (6

 .املس ولية  املة عن صحة ودقة املعلومات واالستنتافات

راس      الت الاص      ة باجملل      ة إىل رئ      يس هيت      ة التحري      ر عل      ى ال ي      د اإللكرتون      ي ال      ا  باجملل      ة      توف      ه امل (7

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

 واالتصالاجمللة العربية لإلعالم 

 قسم اإلعالم-مللك سعود فامعة ا

 11451 الرياض 2456 . ب 

 اململكة العربية السعودية

ترصد املرافع واهلوامش يف نهاية البحث أو الدراسة بأرقام متسلسلة حس  تسلسل اإلشارة إليه ا يف ثناي ا   

م  ده دوري  ة الص  حافة  " ال   ا تعتEnd Notes البح  ث أو الدراس  ة، وه  ي البريل  ة املس  ماه "اهل  وامش األخ   ة   

، ودوري              ة معل              م الص              حافة   Journalism & Mass Communication Quarterly واإلع              الم

 ، وبعض اجملالت العربية.Journalism & Mass Communication Educator واإلعالم

 

mailto:(
mailto:(
mailto:majalatsamc@gmail.com
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 اإلشارة األوىل للمرفع:

  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.

 ثال:م

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

 حبث يف دورية:

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

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

 يشغل ا كاما البح  فاصلة، رقم صفحة اإلشارة أو صفحان ا الن و د  مسبوقة بـ ص أو ص ص.

 مثال:

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

 .33، ص 30 – 25

 اإلشارة الثانية التالية مباشرة:

 )نطبق يف حالة الكتب والبحوث(

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

 مثال:

 .24 – 22املر ع السابق، ص ص  .2

 اإلشارة الثانية وما بعدها:

 )يف حالة عدم ورودها مباشرة(

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

 مثال:

 .23العلي، ص  .2

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

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

 لصفحا  مسبوقًا بـ ص أو ص ص.الصفحة أو ا

 مثال:

 .23العلي، ناإلع م ...ن، ص  .4

 اإلشارة للمرا ع األ نبية:

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

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

 سعود آل ثنيان بن نايفأ.د. 

  لساجمل رئيس
 

 العناد حمود بن عبدالرحمن. د.أ
 الرئيس نائ 

محمد سليمان األحمد. د  
 املال أمص

 

 د. علي دبكل العنزي

 عهود سلطان الشهيل د.

 د. هدى عبداهلل بن سعيدان 

 د. فيصل محمد العقيل 

 د وأ. سعد إبراهيم الداو

 الجريوي عبداهللأ. ماجد بن 

 

 الربيد اإللكرتوني
 

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

 

 6785/1442/ رقم اإليدا  

 1658 _ 8835رقم ردمد : 
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 االجتاهات احلديثة يف حبوث الفضائيات وخماطبة اآلخر
 حتليل من املستوى الثاني للبحوث املنشورة 

  2019إىل عام  2011خالل الفرتة من عام 

 ل محمد نبيل عبدالعظيم بدرد. أم

اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم التلليدية وشبكات 
ومات أثناء األزمات التواصل االفتماعي ال تساب املعل

واجتاهاتهم إزاء أدائها املهين : دراسة ميدانية بالتببيق على 
 أزمة  ورونا

 د. السيد بخيت 

 د. فوزية آل علي

بناء ونية للعالقات العامة يف فاعلية الرسائل اإللكرت
 دراسة حتليلية التواصل بص العاملص بامل سسات:

 د. مها مصطفي عمر عبدالعزيز

ة متخصصة محكمة دورية ربع سنوي
 ُتعنى بأبحاث اإلعالم واالتصال

 تصدر عن
 الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

 السابع والعشرونالعدد 
 هـ1443 صفر -م2021سبتمرب 

 تلديم

 
9  

11 

69 
 

 مدير التحرير 
 فهـــد بن منصور القبـــاع . أ

 

 
 عضو

 أ. د. فهد بن عبدالعزيز العسكر

 عضو
 أ. د. عثمان بن محمد العربي

 الرسائل العلمية

 

 عضو 
 ملالد. حمزة بن أحمد بيت ا

95 

www.samc.ksu.edu.sa 
 

 253 

 

دور منصات التواصل االفتماعي يف تشكيل خباب توعوا 
 بلضايا حلوق اإلنسان يف امل سسات احللوقية

 أبو زيد محمد أ. حاتم

فنبية وحو إدارة شر ة اجتاهات التغبية الصحفية األ
دراسة حتليلية إلدارة أزمة " – أرامكو للهجوم االرهابي

م من منظور 2019اهلجمات اإلرهابية على شر ة أرامكو 
 "الصحف االفنبية

 دقنهطالل أ.سراج 

 289 

 

 337 

 

أخالقيات الصورة على شبكات التواصل االفتماعي من 
 منظور الشباب اجلامعي السعودا

 البقمي منسى سعد أ. نادية

تأث  احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع 
 السعودا وحو مبادئ الوطنية

 147  الحمدي جردي بن عبده بن عبداهلل د.
 

العالقة بص تصفح صور مواقع التواصل االفتماعي 
 وامللارنة االفتماعية لدى املتصفحص السعوديص

 د.حسناء منصور

 199 
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 تقديم
 

 

متضي اجمللة العربية لإلعالم واالتص ال يف إص دارها الربع ي الث اني للس نة األوىل بع د       

حرصنا أن يتض من   ل ع دد عل ى      التحول إىل ملة ربع سنوية، و ما رأت هيتة التحرير،

وملخص  ات عل  ى األق  ل، وذل  ك لتس  ريع عملي  ات النش  ر ال  ت أص  بح  تت  أخر   مثاني  ة أحب  اث

   ث ا يف الس  نوات األخ   ة بس  ب   ث  رة م  ا ي  رد للمجل  ة م  ن طلب  ات نش  ر، ر   م أن نس  بة         

ال  رفض بع  د التحك  يم تعت    عالي  ة ملارن  ة ب  اجملالت املتخصص  ة األخ  رى، وح  ر  هيت  ة           

خ  الل م   ا يبدي  ه احملكم  ون م   ن     التحري  ر عل  ى جتوي   د البح  وث والدراس  ات وحتس   ينها م  ن     

   مالحظات،  لما أمكن ذلك، وليس رفضها. 

محل    العن  اوين  ونل  دم يف ه   ا الع  دد سس  ة أحب  اث وثالث  ة ملخص  ات رس  ائل علمي  ة،

االجتاه  ات احلديث  ة يف حب  وث الفض  ائيات وخماطب  ة اآلخ  ر حتلي  ل م  ن املس  توى    "  التالي  ة:

فاعلي    ة الرس    ائل و، 2019إىل ع    ام  2011 الف    رتة م    ن ع    امالث    اني للبح    وث املنش    ورة خ    الل 

العالقة ب ص تص فح   ، واإللكرتونية للعالقات العامة يف بناء التواصل بص العاملص بامل سسات

ت أث   ، وصور مواقع التواصل االفتم اعي وامللارن ة االفتماعي ة ل دى املتص فحص الس عوديص      

اعتم  اد ، وو مب ادئ الوطني ة  احملت وى اإلعالم ي اجلدي د عل ى اجتاه ات اجملتم  ع الس عودا وح        

اجلمهور على وسائل اإلعالم التلليدي ة وش بكات التواص ل االفتم اعي ال تس اب املعلوم ات       

، أثن اء األزم  ات واجتاه  اتهم إزاء أدائه  ا امله  ين : دراس  ة ميداني  ة ب  التببيق عل  ى أزم  ة  ورون  ا  

س   ان يف دور منص   ات التواص   ل االفتم   اعي يف تش   كيل خب   اب توع   وا بلض   ايا حل   وق اإلن  و

أخالقي   ات الص   ورة عل   ى ش   بكات التواص   ل االفتم   اعي م   ن منظ   ور   ، وامل سس   ات احللوقي   ة

اجتاه   ات التغبي   ة الص   حفية األفنبي   ة وح   و إدارة ش   ر ة    ، والش   باب اجل   امعي الس   عودا 

دراس   ة حتليلي   ة إلدارة أزم   ة اهلجم   ات اإلرهابي   ة عل   ى ش   ر ة  "– أرامك   و لل   هجوم االره   ابي

 . واهلل ولي التوفيق"حف االفنبيةم من منظور الص2019أرامكو 

 

 رئيس هيئة التحرير        
 أ. د. عبدالرحمن حمود العناد
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االجتاهااااااااة ا    اااااااة   

حبااااااااااااا   ال  اااااااااااااائياة  

حتليااال  ااا   وخماطباااة ا  ااار

املسااا  ل ال ااااحو للب ااا   

املنش رة  الل ال رتة    عاا   

 2019إىل عا   2011

  
 درد. أمل محمد نبيل عبد العظيم ب

. فامعة عجمان -أستاذ اإلعالم املساعد بكلية اإلعالم 

 اإلمارات العربية املتحدة
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 ملخـــص
تس    عى ه     ه الدراس    ة إىل رص    د و حتلي    ل اجتاه    ات البح    وث احلديث    ة املتعلل    ة ب    أدوار      

م    ن حي    ث م    االت االهتم    ام البحث    ي   الفض    ائيات التليفزيوني    ة يف خماطب    ة اآلخ    ر،   

مة، وذل ك م ن خ الل مس ح اإلنت اج العلم ي يف ال دول العربي ة         واجلوان  املنهجية املستخد

 -2011   واألفنبي  ة واملنش  ور يف م  الت علمي  ة حمكم  ة خ  الل الف  رتة الزمني  ة للدراس  ة   

2019.) 

تل  دم ه   ه الدراس  ة خالص  ة  امل  ة ألب  رز النت  ائي ال  ت توص  ل  إليه  ا حب  وث ودراس  ات            

 حوث والدراسات اإلعالمي ة احلديث ة  ، وأهم ما خلص  إليه البالفضائيات وخماطبة اآلخر

يف ه ا الصدد، مما يعين استيعاب االجتاهات النظرية والتببيلية يف البح وث والدراس ات   

 اإلعالمية، و  لك التعرف على املناهي واألدوات البحثية املستخدمة.

فيم  ا يل  ي: رص  د الدراس  ات ال  ت تناول    االجتاه  ات احلديث  ة يف    وتتح  دد أه  داف الدراس  ة  

ا تشاف اللضايا البحثية الت عني  بها الدراسات و ،ث الفضائيات وخماطبة اآلخرحبو

التعرف على األطر املنهجية والنظرية املستخدمة يف الدراس ات  وعينة التحليل وأولوياتها.

بن  اء رةي  ة مس  تلبلية واق  رتاح أفن  دة أولوي  ات حبثي  ة لتب  وير البح  وث  ث  م عين  ة التحلي  ل. 

أس لوب حتلي  ل   وتوظ ف الدراس ة "   ،ق ة الفض ائيات مبخاطب ة اآلخ ر    والدراس ات املعني ة بعال  

 مبدخله الكيفي. املستوى الثاني 

( دراس ة عربي ة،   20( دراس ة بواق ع    62وقد بلغ إمجالي عينة الدراسات الاضعة للتحلي ل   

بحثي ة  ( دراسة أفنبية توزع  عل ى احمل اور املوض وعية وعكس   مموع ة االجتاه ات ال      42 

 املوضحة يف احملاور التالية:

أوال: اس تعراض الدراس ات املتعلل ة باش كالية "امللاوم ة/ االنفت اح" يف خماطب ة اآلخ ر ع            

 اللنوات الفضائية

ثاني   ًا: اس   تعراض الدراس   ات املتعلل   ة باش   كالية الت   وازن يف الت   دفق اإلخب   ارا ب   ص ال    ات  

 واآلخر ع  اللنوات الفضائية

الدراسات املتعللة باشكالية الصور املتبادل ة ب ص ال  ات واآلخ ر ودوره ا يف       ثالثًا: استعراض

 تفعيل أو عرقلة احلوار ع  اللنوات الفضائية
 

تب  وير   -اآلخ  ر –أدوار اللن  وات الفض  ائية   –الكلم  ات املفتاحي  ة: االجتاه  ات احلديث  ة    

حتليل من املستوى الثاني -البحوث العربية 
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 :املق  ة
نقطــة ا نطــ   يف بلــورة ويليــا ا ساهــا  األساســية   ناآللــرنيشــكا يديــد مف ــوم 

  للبحوث ال  اشتبكت مع ع قة الفضائيا  بذلك ناآللرن. ويعد نعريف 

ـــناآل نهــو اآللــريشــإ الىل أن  ،لرن مــن أد  وأ ــا التعريفــا  الــ  قــدمت  ــذا املصــطلح    ل

شد" أو أشداص يعيشون بعيًدا يف ثقافة خمتلفة عن ثقافة الذا . ويطلق على هـذا اآللـر   

ــا يعــي  اآللــر         ــًا م ــا  أو ثقافــا  خمتلفــة، وقالب ــذت ينتمــي الىل أعــرا  أو ديان ــبن ال نالغري

يتــيح باســتمرار فرصــًا للقــاء أو املوا  ــة معــه. وقــد  حــت   الغريــب يف مكــان قريــب،  ــا  

سياسا  العـوملة فـي نذويب احلدود الفاصلة بني الثقافا ، وأناحت التطـورا  املت حقـة يف   

ســـواء كــان  -نكنولو يــا ا نصــال فكــرة الســفر الثقــايف ا فـــااخي، وأصــبح اآللـــر  

حيما هذا التعريف اإلشـكالية  . (1)   ارًا قريبًا ولو بشكا افااخين -شدصًا أو مجاعة

األساسية ال  اهتم ب ا الباحثون عند التصدت لتحليا أدوار القنـوا  التليفزيونيـة الفضـائية    

 يف خماطبة اآللر، واملتمثلة يف  دلية نالع قة بني الذا  واآللرن. 

الباحثني وميثا موخوع ناآللرن واحدًا من املوخوعا  األساسية ال  شغلت اهتمام      

العرب يف عصر ما بعد ا ستعمار. ومّثا الدوارد سعيد واحدًا من أبرز الباحثني الذين اهتموا 

ب ذه اإلشكالية ن اية السبعينا  من القرن املاخي. وانطلق يف دراسته لآللر من فرخية 

ومن بين ا اخلطاب –أساسية نذهب الىل أن نصورة الشر  دالا اخلطابا  الغربية 

يتم ندويرها بصورة منطية شبه ثابتة دالا الدول ال  كان  ا ناريخ من  -اإلع مي

ا ستعمار مع دول الشر ، واعتمد على مدلا النقد الثقايف يف يليا الع قة اجلدلية بني 

الذا  واآللر، وبنى من جه على أساس ثنائية )التعارض/ التكاما( بني الذا  واآللر، 

  يتحقق ال  من ل ل التعارض بني الذا  وبني اآللر، ولل" الىل أن وعي الفرد بذانه 

لكنه   يتدذ صورنه الكاملة ال  عن طريق التكاما مع هذا اآللر الذت يفرض نفسه 

عليه وقد يتم ذلك باحتواء اآللر أت بضمه الىل وعيه أو بنبذه ومعادانه حتى يصبح ا ثنان 

وقد قدمت النظرية البنوية  .(2)قطببني متعارخني، والن كانا يكم ن بعض ما البعضن 

سندًا من جيًا م ما لتحليا الع قة بني الذا  واآللر كأقطاب متعارخة نبسبب ما أناحته 

من مناهج وأدوا  لعبت دورًا م مًا يف نفكيك الصور النمطية ال  يبني ا اآللر حول 

. من أبرزها . وقد طرحت عدة فرخيا  يف نفسإ فكرة ناألقطاب املتعارخةن(3) الذا ن 
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ال  نرد مسألة التعارض بني الذا  واآللر الىل أن فكرة  فرخية 

ناخلوف من اآللر ورفض احلوار معهن، وجيد ناخلوف والرفضن نفسإه يف ث ثية نالنظام 

(. ف وية الذا  نتشكا والغرابة واحلريةن )

رخت ا لآللر، ويبدو اآللر دائمًا أشبه نبالشبح القانا الغريبن يف األقلب من ل ل معا

الذت ي دد بابت ع الذا . وناآللر الغريبن هو يف األقلب قإ معروف بالنسبة لل وية 

الذانية، و  ميكن التوفيق بني طبيعته والسما  اخلاصة للمجتمع الذت قرر التسرب الليه. 

 (4 )ا يعتمد على اخلوف والرفض واملوا  ة وبناء على ذلك يستجيب األفراد له بشك

وسلكت دراسا  ألرى مسلكًا خمتلفًا وحاولت حب  الشكالية التعارض بني الذا  

واآللر من زاوية ا  ت اد يف نقديم حلول لفض هذا التعارض. يف هذا السيا  أشار 

لر الىل أن من الصعوبة مبكان احلدي  عن اآل (5) ()

. دون التحدث عن هوية الذا . فنحن   نستطيع نشكيا هويتنا دون ألذ اآللر يف ا عتبار

ويفاض أن نتسم ا وية الذانية بقدر من  لسنا؟ن.وفسؤال نمن حنن؟ن يقابله دائمًا سؤال نمن 

عناصر  4املرونة ال  نؤدت الىل ا نفتاح على اآللر وقبول ما ميكن قبوله منه. وهناك 

دى ا نفتاح على اآللر:يدد م

 القبول حبقيقة أن اآللر مو ود. -1

البح  عن األسس املشاكة مع اآللر وا ستماع الىل و  ة نظره، و ارسة نوع  -2

من )العكس لو  ا  النظر( مبعنى أن نضع أنفسنا مكان اآللر.

ا خنرا  مع اآللر من منطلق أن هناك و  ا  نظر خمالفة لو  ة النظر ال   -3

و بد من ا ستماع اللي ا واستيعاب ا. نؤمن ب ا

قبول اآللر. -4

يف سيا  البح   (6) (وقد نطور  جمموعة األفكار ال  طرح ا )     

عن دور لوسائا اإلع م يف التقريب بني الثقافا  املدتلفة، وبناء لطاب قادر على ن يئة 

التحول من اخلطاب التقليدت األسإ ف. ملداطبة اآللر واحلوار معه وقبولهالذا  احمللية 

للثقافة احمللية السائدة دالا اإتمع الىل نالع م منفتح على خماطبة اآللرن يدعم فكرة 

ميثا أحد التحديا  األساسية ال  نوا ه اإلع م. نفمن والتعاي  واحلوار بني الثقافا . 

بني األطراف املتنازعة  املفاض أن يكون لوسائا اإلع م دور يف العادة هيكلة الع قا 
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يف أية قضية، وأن نسعى الىل الحداث نوع من نالتقارب الرمزتن بني الذا  واآللر، عن 

  (7)  .طريق الحداث نغيإا  يف التصورا  ال  يتبناها اجلم ور عن ذانه وكذا عن اآللر

ل  يقصد به األفراد أو اجلماعا  أو احلضارا  ا ناآللرنالىل أن  خنل"  ا سبق      

يما هوية ثقافية نلتصق ب ا على أساس ديين أو عرقي أو الثين أو لغوت أو نارخيي، 

ومتيزها عن قإها من أصحاب ا ويا  الثقافية املغايرة، وأن مف وم هوية الذا  يتحدد يف 

الطار ع قت ا باآللر، ونتسم هذه الع قة بطابع الشكالي يف األساس، حي  ينظر 

دالفني  م كآلر قريب حياول أن يغزوهم بقيمه وأفكاره أصحاب كا هوية الىل امل

ب دف ا يمنة على هويت م الذانية. وقد مثلت الشكالية الع قة باآللر همًا أساسيًا 

للباحثني يف عصر ما بعد ا ستعمار، وطرح البعض منوذج ناإلع م الداعم للحوار مع 

بني الشعوب، ويف املقابا  اآللرن كأساس لبناء لطاب الع مي مساند لفكرة التعاي 

متسك بعض الباحثني بفكرة التشب  با وية مشإين الىل أن ا ستعمار اجلديد يعتمد على 

آليا  خمتلفة يف ا يمنة على الشعوب عرب أدوانه اإلع مية القادرة على قزو اآللر. نوظ ر 

يف الوقت نفسه طرح وسط بني الطرحني يدعو الىل املزج بني احلفاظ على ا وية احمللية و

التعاما مبرونة مع ناآللرن والبح  عما هو مشاك معه يف الطار مف وم ميزج بني العوملة 

 (8) واحملليةن 

 أهداف العرض التحليلي: 
نتمثا أهداف العرض التحليلي لبحوث ا ساها  احلديثة يف حبوث الفضائيا        

وخماطبة اآللر فيما يلي:

ا ساها  احلديثة يف حبوث الفضائيا  وخماطبة  رصد الدراسا  ال  نناولت -1

.  2019 -2011اآللر ل ل الفاة من 

اكتشاف القضايا البحثية ال  عنيت ب ا الدراسا  عينة التحليا وأولويان ا. -2

التعرف على األطر املن جية والنظرية املستددمة يف الدراسا  عينة التحليا. -3

واقااح أ ندة أولويا  حبثية لتطوير  حلديثةا ساها  ا حولبناء رؤية مستقبلية  -4

البحوث والدراسا  املعنية بع قة الفضائيا  مبداطبة اآللر.
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 التصميم املنهجي:
يعتمد التصميم املن جي بالدراسة على أسلوب يليا املستوى الثاني       

مع اإلشكاليا  مبدلله الكيفي. ويتعاما هذا النوع من التصميم املن جي  

البحثية ال  يااكم حو ا جمموعة من البحوث والدراسا ، يتم يليل ا كيفيًا 

 ستد ص األطر املوخوعية واملن جية والنظرية ال  حكمت ا، وا ساها  البحثية 

املدتلفة ال  نتوزع علي ا، ثم وخع لريطة يدد مسارا  مستقبا الدراسا  يف سيا  

حما التحليا. ونتحدد اإلشكالية البحثية يف هذه الدراسة يف يليا  اإلشكالية البحثية

اساها  البحوث احلديثة املتعلقة بأدوار الفضائيا  التليفزيونية يف خماطبة اآللر ل ل 

، حي  سيتم التعاما مع ا نبعًا إل راءا  يليا املستوى الثاني 2019 -2011الفاة من 

 ولطوانه.

 رض التحليلي :مجتمع البحث وعينة الع
يتحدد جمتمع البح  يف هذه الدراسة يف جمموعة البحوث ال  نصد  لتحليا      

الشكالية ع قة الذا  باآللر عرب القنوا  الفضائية التليفزيونية، وقد مت سحب عينة 

 لت جمموعة الدراسا  املتاحة )باللغتني العربية وا  ليزية( حول هذه اإلشكالية ل ل 

وقد نوزعت الدراسا  على . 2019وحتى عام  2011زمنية ال  متتد من عام الفاة ال

 السنوا  ال  يغطي ا البح  على النحو املوخح يف اجلدول التالي:
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 ( 1 دول رقم )

 (2019-2011نوزيع الدراسا  حما التحليا على السنوا  ال  نغطي ا عينة البح  )من 

سنة النشر 
 ةدراسا  أ نبي دراسا  عربية 

 ك  ك

 

دور القضائيا  وقد اهتم البح  بتحليا كافة الدراسا  والبحوث ذا  الصلة ب 

التليفزيونية يف خماطية اآللر، سواء املتاحة دالا املكتبا  العلمية أو على قواعد 

البيانا  البحثية. 

ويوخح اجلدول التالي نوزيع الدراسا  ال  اعتمد  علي ا الباحثة طبقًا لوسائا 

 النشر:

 (2 دول رقم )

 يوخح نوزيع الدراسا  طبقًا لوسيلة النشر

 الدراسا  األ نبية الدراسا  العربية وسيلة النشر

 % ك % ك

 66.7 28 30 6 دراسة منشورة يف دورية علمية

 - - 20 4 دراسة مقدمة يف مؤمترا  علمية

 33.3 14 50 10 رسائا علمية

 100 42 100 20 اإموع
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مت استعراض العناوين والقضايا البحثية للدراسا  ال  مت التوصا اللي ا لتحديد مدى 

رنباط ا مبوخوع الدراسة التحليلية، حتى انت ت الباحثة الىل التيار العينة الن ائية للتحليا ا

وال  نضم الدراسا  وثيقة الصلة باملوخوع وقد بلغ المجالي عينة الدراسا  اخلاخعة 

( دراسة أ نبية نوزعت على احملاور 42( دراسة عربية، )20( دراسة بواقع )62للتحليا )

 ست جمموعة ا ساها  البحثية املوخحة يف اجلدول التالي:املوخوعية وعك

 (3 دول رقم )

 يوخح احملاور املوخوعية لتوزيع الدراسا  على ا ساها  البحثية املدتلفة 

حماور اهتمام واساها  الدراسة 
 دراسا  أ نبية دراسا  عربية 

 ك  ك

 اطبة اآللر عرب القنوا  الفضائيةاحملور األول : الشكالية ناملقاومة/ ا نفتاحن يف خم

 ا ساه األول: أشكال الغزو الثقايف من  انب ناآللرن عرب القنوا  الفضائية

 ا ساه الثاني : نوظيف القنوا  الفضائية كأداة ملداطبة اآللر واحلوار معه

 اإللبارت بني الذا  واآللر عرب القنوا  الفضائيةاحملور الثاني : الشكالية التوازن يف التدفق 

 ا ساه األول : دور الفضائيا  اإللبارية العربيةيف كسر ا حتكار اإلع مي لـناآللر الغربين

 ا ساه الثاني : منافسة ناآللر اإللبارتن للقنوا  اإللبارية العربية  

 منافسة الفضائيا  العربية بالغرب لـناآللر اإللبارتن ا ساه الثال  :

احملور الثال  : الشكالية الصور املتبادلة بني الذا  واآللر ودورها يف نفعيا أو عرقلة احلوار 

عرب القنوا  الفضائية
 

 ا ساه األول : صورة الذا  العربية يف القنوا  الفضائية الغربية

 ا ساه الثاني : صورة ناآللرن يف القنوا  الفضائية العربية

10042100 20اإموع
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أواًل: م   ال االهتم   ام البحث   ي واألط   ر النظري   ة واملنهجي   ة واإلض   افات املعرفي   ة والنظري   ة    

 والتببيلية:

 وبتقسم الىل ث ثة حماور، كما يلي:

 احملور األول

 املتعلقة بإشكالية ناملقاومة/  استعراض الدراسا 

 .ا نفتاحن يف خماطبة اآللر عرب القنوا  الفضائية

( حبالــــة منــــو 2011متيــــز العقــــد الثــــاني مــــن األلفيــــة اجلديــــدة )بــــدءًا مــــن العــــام            

ــائية املصــــرية والعربيــــة واأل نبيــــة )الناطقــــة بالعربيــــة(.    كــــبإة يف عــــدد القنــــوا  الفضــ

ــو  ــو يف القنـــ ــاهرة النمـــ ــادت    نوظـــ ــرن احلـــ ــن القـــ ــد األول مـــ ــود الىل العقـــ ــائية نعـــ ا  الفضـــ

ــاح   ــرين حـــني أنـ ــوا     والعشـ ــة لتملـــك قنـ ــًا متعـــددة ومتنوعـ ــور التليفزيـــون الرقمـــي فرصـ ظ ـ

فضـــائية، وقـــد نزامنـــت هـــذه التحـــو   مـــع الطـــ   عـــدد مـــن األقمـــار الصـــناعية العربيـــة  

قـــة بـــني حجـــم اإ ـــزة بتقنيـــة الضـــغط الرقمـــي، ويف هـــذا الســـيا  حـــدث يـــول يف الع   

العـــرض املتـــاح وحجـــم الطلـــب علـــى القنـــوا  التليفزيونيـــة وبـــدأ  القنـــوا  اخلاصـــة يف          

ــن القنـــوا           ــوع األلـــإ مـ ــان النـ ــوا  احلكوميـــة. والذا كـ ــا الىل  ـــوار القنـ ــور والعمـ الظ ـ

ــًا         ــر خمتلفــ ــدا األمــ ــد بــ ــا، فقــ ــؤثرة يف لطابان ــ ــا املــ ــه والعوامــ ــط ملكيتــ ــح يف منــ واخــ

ــة. فم   ــوا  اخلاصـ ــبة للقنـ ــا      بالنسـ ــس لطاب ـ ــة، ويعكـ ــدو قامضـ ــوا  نبـ ــذه القنـ ــة هـ لكيـ

نوعـــــًا مـــــن التبعيـــــة املباشـــــرة أو قـــــإ املباشـــــرة للدولـــــة. ونتميـــــز هـــــذه القنـــــوا  أيضـــــًا  

ــاج        ــى النتـ ــبإة علـ ــبة كـ ــد بنسـ ــا   يعتمـ ــة، فأقلب ـ ــة اإلنتا يـ ــتوى البنيـ ــى مسـ ــعف علـ بالضـ

  .(9) براجمي لاص ب ان 

ه القنوا  فقد كان من الطبيعي أن نعتمد وبسبب وخعية خعف البنية اإلنتا ية ب ذ     

بنسبة نقا أو نزيد على املنتج اإلع مي لـناآللر الغربين. ويف ظا وخعية ا عتماد نلك 

نأر حت ا ساها  البحثية املتعلقة بتحديد منط الع قة باآللر عرب القنوا  الفضائية ما 

لر كشكا من أشكال الغزو بني ناملقاومة والرفضن والنظر الىل املنتج اإلع مي لآل

الثقايف، وما بني نالقبول وا ستيعابن انط قًا من أحد األدوار األساسية ال  نن ض ب ا 

القنوا  الفضائية نتمثا يف دعم فكرة خماطبة اآللر واحلوار معه. وبذا ننقسم ا ساها  
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 اهتمت بالغزو البحثية يف الطار هذا احملور الىل قسمني: ا ساه املتعلق بالدراسا  ال 

الثقايف للمجتمعا  العربية عرب القنوا  الفضائية، وا ساه املرنبط بتوظيف القنوا  

 الفضائية كأداة ملداطبة اآللر واحلوار معه. 

ا ساه البحثي األول: الدراسا  ال  نناولت أشكال الغزو الثقايف من  انب ناآللرنعرب 

القنوا  الفضائية:

املضطرد يف عدد القنوا  الفضائية وارنفاع معد   مشاهدن ا وحجم  يف سيا  النمو     

نأثإها على اجلم ور اهتم العديد من الباحثني بوصف ويليا نأثإ الب  الوافد من ناآللر 

الغربين على و ه التحديد على قيم ا وية احمللية، وقد برز هذا التو ه دالا العديد من 

ز على قياس هذا األثر على قطاع الشباب واملراهقني املدارس البحثية العربية، ورك

واملراهقا  بالدر ة األكرب، حي  نظر الىل هذه القطاعا  اجلماهإية كقطاعا  أكثر 

استعدادًا للتأثر مبداطر الغزو الثقايف من  انب ناآللرن. وقد ننوع اآللر الذت اهتمت 

على نالذا  احملليةن أو نالذا  الدراسا  برصد نأثإه اإلع مي عرب القنوا  الفضائية 

 القوميةن. فأحيانًا ما كان يألذ صورة نالغربين وأحيانًا نالاكين وناحيانًا اإليرانين.

التعرف على معد   مشاهدة  (2012)القضاة،  دراسة تيف هذا السيا  است دف      

حمدودية  احملطا  الفضائية األ نبية من  انب الشباب، وقياس أثر كثافة أو نوسط أو

املشاهدة على بعض النواحي السلوكية املميزة  م، وذلك يف خوء ما أحدثته الثورة 

التكنولو ية من آثار متعددة على ثقافة وهوية اإتمع، ووظفت الدراسة من ج املسح ومت 

مفردة( من الشباب اخلليجي، ومثلت  امعة قطر جمال  700نطبيقه على عينة قوام ا )

البح  على منوذج مارشال ماكلوهان الذت يفاض أن هناك نأثإًا  التطبيق، واعتمد

نتائج و ود نأثإا  مرنفعة الكميًا لوسائا ا نصال على اإتمع وثقافته. وأظ ر  

للتعرض للقنوا  األ نبية على األمنا  السلوكية للشباب بشكا يؤدت الىل نغريب م عن 

 نبية أحيانًا ما حيما قيمًا نتناقض مع قيم واقع م. وأن احملتوى الذت نقدمه القنوا  األ

 .(10) ا وية احمللية. 

ومل يقتصر األمر على نتبع نأثإ التعرض للمحتوى الرباجمي على القنوا  األ نبية، با       

ساوز ذلك الىل يليا نأثإ واحدة من الظواهر ال  بدأ  نفرض نفس ا على القنوا  
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 حتليل من املستوى الثاني للبحوث  يف حبوث الفضائيات وخماطبة اآلخراالجتاهات احلديثة 
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واملتمثلة يف املسلس   واألف م املدبلجة وال  نعكس الفضائية ل ل الفاة األلإة 

مف ومًا خمتلفًا لآللر   حيدده يف نالغربين، با ميدده الىل نالشر  أوسطين )اآللر 

الاكي واآللر اإليراني واآللر الكورت واآللر املكسيكي، واآللر ا ندت(. فعلى 

است دفت الكشف عن أثر  (.2016)املصرت،  دراسةمستوى اإتمع الفلسطيين ظ ر  

املسلس   املدبلجة املعروخة يف القنوا  الفضائية العربية على قيم ا وية احمللية لدى 

الشباب اجلامعي الفلسطيين ومعرفة مدى وعي م بتأثإ مشاهدة هذه املسلس   على القيم  

البيانا   احمللية. واستددمت الدراسة من ج املسح ، وا ستبيان اإللكاوني كأداة جلمع

مفردة ، ووظفت نظرية  123على عينة من طلبة اجلامعا  والكليا  الفلسطينية بلغت 

الغرس الثقايف. ومن أهم نتائج الدراسة أن مشاهدة املسلس   املدبلجة  ا نأثإ سليب على 

العديد من القيم، ولاصة القيم الدينية والروحية ، كما أن ا نقدم سلوكيا  سلبية 

شاهدة للمسلس   املدبلجة على املاملشاهدين. وكشفت الدراسة أن نسبة ننعكس على 

  .(11) %. وهي نسبة مرنفعة للغاية على حد نقييم الباح   78القنوا  الفضائية بلغت 

نقييم أثر  تاست دف دراسة( 2019أ ر  )محزة، وعلى مستوى اإتمع املصرت      

ملصرت، واهتمت بتحليا ما يمله من قيم قد الدراما األ نبية املدبلجة على اجلم ور ا

نتصادم مع قيم ا وية احمللية العربية وما حيكم ا من حمددا  ثقافية.، واعتمد البح  

على من ج املسح ويليا مضمون عينة من هذه املسلس  . ولل" الىل أن املسلس   

القيمي والثقايف من  املدبلجة نقدم مناذج درامية ننتمي الىل جمتمعا  مغايرة على املستوى

املمكن أن يكون  ا نأثإان ا على املشاهد العربي. وأن املنظومة القيمية ال  يمل ا 

 .( 12) الدراما املدبلجة قد يكون  ا نأثإا  سلبية على قطاع الشباب على و ه اخلصوص 

أكرب ويف اإما العام ميكن القول بأن املسلس   الاكية حظت من  انب الباحثني ب

قدر من ا هتمام، ونوهت العديد من الدراسا  الىل لطورن ا ونأثإان ا ا  تماعية السلبية 

ونأثإان ا على ، (14) (2016)مغارت،  ودراسة (13) (2018)شولي وحبلق، على املراهقا  

)عاي ، وكذلك نأثإان ا على سلوكيا  الشباب  (15)  (2014)شاهني، املراهقني 

2013)(16). 

ول فًا  هتمام الدراسا  السابقة بإبراز التأثإا  السلبية للمنتج التليفزيوني       

لـناآللرن على الشباب العربي حنت جمموعة من الدراسا  األلرى منحى خمتلفًا فعاجلت 
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اإلشكالية بقدر أكرب من التوازن، ب دف الكشف عن سلبيا  والجيابيا  التعرض. يف 

عددًا من اجلوانب اإلجيابية ال  نانب على ن 2018ياوت، دراسة نحيهذا السيا  أبرز  

نناول يف دراسته بالوصف والتحليا دور احملتوى  التعرض للمنتج الثقايف لآللر، حي 

األ نيب على القنوا  الفضائية يف نشكيا ثقافة الشباب اجلامعي، سواء على املستوى 

سة على من ج املسح ويليا عينة ا  تماعي أو على املستوى السياسي، واعتمد  الدرا

طالبًا من ط ب  امعة اجلزائر. وبينت نتائج الدراسة أن الشباب يقبلون  500نتشكا من 

على مشاهدة القنوا  األ نبية، وأن معد   مشاهدن م للقنوا  العربية نقا بعد ذلك. 

يف نبين قيم ويرى هذا القطاع من اجلم ور أن التعرض للقنوا  األ نبية له دور الجيابي 

دراسة وحنت  .(17) التعددية وقبول اآللر ونعزيز احلوار اإلجيابي وا ستماع الىل الرأت اآللر

املنحى السابق نفسه حي  است دفت التعرف على اساها  الشباب  (2012)الصفار،

الكوي  حنو املسلس   الدرامية املدبلجة ال  نعرض على القنوا  الفضائية العربية. 

طالب  600  الدراسة على من ج املسح وطبقت أدوان ا على عينة نتكون من )واعتمد

وطالبة( من  امع  الكويت و امعة اخلليج للعلوم والتكنولو يا. وقد للصت الدراسة 

الىل أن اإلناث أكثر ميً  للمسلس   املدبلجة من الذكور، وأكثر الجيابية على مستوى 

م بي سي وأبو ظيب األكثر عرخًا للمسلس   ا ساه حنوها. كما ثبت أن قناني ال

 .(18) املدبلجة من و  ة نظر الشباب 

والذا كانت الدراسا  العربية ال  اهتمت بتحليا الع قة بني الفضائيا  التليفزيونية        

واآللر قد ركز  على ناآللر الغربين أو ناآللر الشر  أوسطين فقد ركز  الحدى 

تبع اآللر من منظور خمتلف، فصرفت اهتمام ا الىل ناآللر الدراسا  األ نبية على ن

العربين واشتبكت مع قضية املنافسة املصرية السعودية للسيطرة على الفضاء اإلع مي 

 -1952بعد ثورة  –العربي والتأثإ فيه. وأشار  الىل أن مصر ا ت د  منذ فاة مبكرة 

تأثإ على اخلطابا  اإلع مية يف السيطرة خبطاب ا اإلع مي على اآللر العربي وال

عرب الذاعة صو  العرب. ويشإ الباح  الىل أن سيطرة السلطة على وسائا اإلع م ، العربية

يعد نو  ًا عربيًا مشاكًا فكافة األنظمة السياسية العربية نسيطر على وسائا اإلع م 

ك اإلقليمية. وقد ونوظف ا كأداة من أدوا  السيطرة الناعمة على املستويا  احمللية وكذل

الشكالية قدرة  2011أثار  ا خطرابا  السياسية ال  ش دها العامل العربي أوائا عام 
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التغلب على التدفق احلر للمعلوما ، و علت من مسألة العادة النظر يف دور  يفالدول 

 دراسة )عنا،واهتمت . ( 19)وسائا اإلع م وع قت ا بالسلطة السياسية خرورة حبثية ملحة 

الصورة اإلع مية للدول العربية كما نعكس ا املعاجلة اإللبارية يف بتحليا  (2013

و دور هذه القنوا   العربية ( -النيا اإللبارية  -الفضائيا  اإللبارية العربية ) اجلزيرة 

و  -عينة الدراسة  -يف نشكيا الصور الذهنية عن الدول العربية لدى اجلم ور املصرى 

  الوسيطة املؤثرة على فاعلية هذه القنوا  ) سواء كانت لاصة بالوسيلة أو دراسة املتغإا

اجلم ور (. وطبقت الدراسة نظري  األطر اخلربية و ا وية ا  تماعية. واعتمد  على 

من ج املسح ويليا املضمون، وللصت الدراسة الىل أن صورة الدول العربية دالا كا قناة 

قة الدولة ال  نتبع  ا القناة بغإها من الدول العربية، وأن نليفزيونية نتحدد يف خوء ع 

 .(20) الصورة يف اإما متيا حنو اإلجيابية 

الدراسا  ال  نناولت نوظيف القنوا  الفضائية كأداة ملداطبة اآللر  -ا ساه الثاني

 واحلوار معه:

وسائا وأدوا  اإلع م طرح منظرو العوملة فكرة نوظيف القنوا  الفضائية وقإها من     

بني الشعوب، من  ب يقرتوا نصال فى الطار ما يسمى بسياسا  ال

منطلق أن العوملة هى حماولة للتقريب بني اإتمعا  بنيويًا من ل ل جمموعة من 

املؤسسا  واآلليا  مبا يؤدى الىل للق نوع من اخلربا  املتقاربة أو املشاكة بني البشر. 

والتى يعرب  ؤكد هو ء املنظرون على فكرة العاملية أو الكونية وي

، وهى الحياء لفكرة طوباوية عن ا فى الطار مقولة املواطنة العاملية 

ظ ر  فى القرن التاسع عشر دار  حول فكرة جمتمع سياسى عاملى واحد 

ف م يطالبون بو ود لطاب ثقافى حيا حما وبالتاىل ، (21) ()

وو ود أشكال حادة   اخلطابا  الثقافية احمللية املتنوعة ويرفضون أصً  فكرة التنوع 

 .(22) ()من ا ويا  املتجذرة دالا جمتمعا  معينة 

ويفاض   من.منوذج نالع م الس، ما أطلق عليه (23) ()يف هذا السيا  طرح      

هذا النموذج أن القائمني على وسائا اإلع م بإمكان م أن يسمعوا اآللر بشكا أفضا 

وأن يتف موا أبعاد نفكإه بشكا يتجاوز فكرة ناخلوف من اآللرن وفض ا شتباك بني 
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نروابط ا وية الذانية والعداء لآللرن. واستنادًا الىل فكرة ناحلوارن يتحدد دور نالع م 

يف الفساح املساحة للحوار بني األصوا  املتعددة واملتصارعة، وعدم نرك اإال  الس من

لصو  واحد ليسيطر على جمما األصوا  األلرى. وخيل" أصحاب منوذج نالع م الس من 

الىل أن النظرة التقليدية لوع مي نفاض أنه يقوم بدوره يف مراقبة األحداث ا  تماعية 

خرورة فضح األكاذيب ال  نؤدت الىل  ويقع على عانقهوعية، بأعلى در ا  الدقة واملوخ

نأ يج الصراعا ، وكذلك نفكيك الصور النمطية ال  نؤدت الىل العداء بني اإموعا  

املتنوعة دالا اإتمع، وكذا بني اإتمع وقإه من اإتمعا . فاأللبار ليست نمرآة 

)العادة بناء الواقع دون نشويه له الواقعن با هي متثيا للعامل قائم على اإلدراك و

) (24). 

ويدعم ا ساه حنو نبين وسائا اإلع م لثقافة التعاي  مع اآللر وقبوله احملاولة ال         

نذويب احلدود بني ا ويا  احمللية قام ب ا بعض الباحثني للتوفيق بني أصحاب فكرة 

حدة مشاكة، وأصحاب الفكرة النقيضة التى يقدم ا املتنوعة وللق هوية كونية وا

أصحاب مف وم ا ستعمار الثقافى ويطرحون من ل  ا أهمية نفعيا قدرة اخلطاب الثقافى 

على محاية ا وية احمللية ومقاومة حماو   أنظمة ثقافية ألرى ا يمنة على معطيان ا 

املطروحة يف الطار مف وم نالعوملية  والح ل معطيا  ألرى حمل ا . ونتمثا الفكرة التوفيقية

ويعنى الرؤية العاملية ملا هو حملى. وجيد هذا املف وم  ذوره فى  احملليةن 

 ا ساانيجية التجارية اليابانية وهو يعرب عن فكرة اجلمع بني العاملية 

، فف م  واملعاصرة  وبني األصالة  واخلصوصية 

عاب السو  الداللى ، ولكن من امل م أيضًا ا لتفا  الىل يالقيم احمللية أمر خرورى  ست

التنوع عند اخلروج عن دائرة السو  احمللى ، هنا  بد أن يطعم احمللى بالعاملى ليصبح 

 .(25) () عوملى حملى 

كإطار لف م ويليا الشكالية الع قة مع   م الس منمنوذج نالعوقد انعكس نأثإ       

اآللر على التجارب البحثية دالا عدد من البيئا  الثقافية الغربية. وبرز يف هذا السيا  

نالنموذج ا ساالين ال  ش د  مؤلرًا اهتمامًا كبإًا بالدراسا  ال  نتصدى لتحليا 

الثقافا . ومل يتوقف البح  يف هذا السيا   الع قة بني اآللر الثقايف يف ظا جمتمع متعدد

عند مستوى وصف الثقافا  با ساوز ذلك الىل يليا أساليب نفاعا أصحاب الثقافا  
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املغايرة مع أصحاب الثقافا  األلرى. ويدد هذه الدراسا  مدى رقبة الشد" يف 

ج التعرف على ثقافة اآللر، والشكا الذت نألذه هذه الرقبة. ونعتمد على منوذ

، ونبح  بعد ذلك يف أنثربولو ي حيدد ناألوربين كمركز 

قدرة الشد" املتمركز حول ما هو أوربي على رؤية ناآللرن أو نالغريبن عن هذه الثقافة . 

ويتم التعاما مع ثقافة الذا  وثقافة اآللر كنظامني منفصلني. ويف هذه احلالة الذا رفضت 

نصبح مضطرًا الىل البح  يف اجلوانب املشاكة بينه وبينك. وقد ثقافة اآللر، فقد 

الىل أن هيمنة اآللر على الذا  الثقافية يف عصور ا ستعمار كانت  للصت هذه الدراسا 

واخحة   يتما التأويا، لكن األمر التلف بعد انت اء احلقبة ا ستعمارية يف العامل، الذ 

. وهو املصطلح الذت يشرح د بدأ يف الظ ور مصطلح ا ستعمار اجلدي

أمنا  السيطرة يف عامل ما بعد ا ستعمار. وينطوت ا ستعمار اجلديد على فكرة نقا 

)السلطة لآللرين يف املوا  ة ا ستعمارية ، دون نغيإ هيكا ا يمنة 

) (26). 

التعرف  () دراسةاست دفت وبا عتماد على منوذج نالع م الس من     

على الكيفية التى نقوم من ل  ا وسائا ا ع م ببناء هوية اآللر وذلك من ل ل نقديم 

أوخاع خمتلفة ملف وم نحننن خدن اآللرن اثناء نغطية الصراعا  الفكرية بني العرب 

الكيفى استددمت الدراسة والغرب بوسائا ا ع م الغربية واآللر. واعتمادا على املدلا 

جمموعة خمتلفة من األدوا  من ا يليا املضمون ويليا اخلطاب املتعلق بالرسوم 

( والتغطية ا ع مية لقضية 2007الكاريكانإية املسيئة للرسول عليه الص ة والس م )

(. واعتمد  الدراسة كإطار نظرت  ا على منوذج 2004منع احلجاب فى مدارس فرنسا )

م الس م. ونشإ نتائج الدراسة اىل أن اآللر هو املصطلح السائد فى التغطية ا ع مية الع 

الغربية والعربية على حد سواء للصراعا  الفكرية بني الطرفني ونظ ر فى أشكال 

خمتلفة. وركز  التغطية ا ع مية يف هذا السيا  على نوخيح ا لت فا  بني نحننن 

وية كا طرف. ويساهم هذا النوع من التغطيا  يف قرس صور وناآللرن والت ف بناء ه

 (27 .)منطبعة عن الطرفني ونعميق فكرة ا س موفوبيا

بتحليا فكرة احلوار عرب القنوا  الفضائية دالا  () دراسةواهتمت       

ب سربة قربية ألرى، هي التجربة األمريكية، واست دفت يليا عادا  استددام العر
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امل ا رين الىل الو يا  املتحدة األمريكية للقنوا  الفضائية، واعتمد  الدراسة على من ج 

م ا ر عربي بالغ يف دياويت )ميتشيغن( ولوس أ لوس  149املسح وقطت عينة من 

)كاليفورنيا(، واستند  الىل نظرية ا ستدداما  واإلشباعا . وللصت الدراسة الىل أن 

زيونية األساسية اخلمسة ، حسب أهميت ا بالنسبة للمتلقني العرب دوافع املشاهدة التليف

األمريكيني ، هي: الافيه ، ا سالاء ، التفاعا ا  تماعي ، العادة، واملعلوما . ومع 

ذلك، أظ ر  الدراسة أن الدافع األساسي ملشاهدة التلفزيون العربي هو أن يبقى على علم 

  (28) مل. مبا حيدث يف بلد املنشأ وحول العا

نتائج الدراسة السابقة، وقد است دفت التعرف  () نتائج دراسةونفسر    

ن بشبكة فوكس األمريكية، 24على عملية متثيا اآللر فى املسلسا التليفزيوني الش إن

ويديدا كيف قدم املسلسا صورة املسلمني والعرب والىل أى مدى نتسم نلك الصورة 

التحيز. ومتثا ا طار النظرت للدراسة يف نظرية وخع األ ندة ونظرية بالتحيز أو عدم 

يناير  9الغرس الثقايف و لت عينة الدراسة يليا حلقا  املوسم الرابع الذى بدأ فى 

. وبتحليا مضمون نلك احللقا  و د أن املسلسا قدم املسلمني 2005مايو  23حتى  2005

ني لألسلحة النووية وي جمون على الو يا  املتحدة والعرب باعتبارهم ارهابيني وأن م سارق

كية، وأبرز املسلسا رؤية الدارة نبوشن للتطرف وال  نذهب الىل أن الكفاح من أ ا يا مر

بقاء الو يا  املتحدة ا مريكية يتطلب البط  واحلرب خد املسلمني. وللصت الدراسة 

وسم الرابع للحلقا ، با فى املوسم الىل أن الصورة السلبية للمصريني مل نظ ر فقط يف امل

الثانى والسادس أيضًا. وقد ركز  العديد من مشاهد املسلسا على الربط بني الدين 

 .(29) وا رهاب

التعرف على اخلطاب ا ع مى (دراسة )واست دفت      

دوا  املستددمة الدائر حول ا نصال بني الثقافا  فى أسبانيا ونقديم وصف نقدى لأل

لبناء ونقديم صورة ل نصال بني الثقافا  فى وسائا ا ع م األسبانية باعتبار أن نعدد 

الثقافا  نرنبط ارنباطا وثيقا بظاهرة ا نصال. واعتمد  الدراسة على أداة يليا اخلطاب 

  فيديو اللبارت عن نعدد الثقافا  فى القنوا 157نصا و 4184النقدى  لتحليا عينة من 

التليفزيونية اإللبارية األسبانية. وكشف التحليا أن اخلطاب اإلع مى لأللبار حما 

الدراسة كشف أن نعدد الثقافا   قضية يسودها ا لت ف والصراع اذ ظ ر الصراع بنب 
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% من 30.5ظ ر امكانية التفاعا بني الثقافا  املدتلفة بنسبة  ا% بينم57.3الثقافا  بنسبة 

لك النتيجة أن التليفزيون وسيلة الع مية   ن تم بعمليا  ا نصال بني العينة .ونكشف ن

   (30)الثقافا  با على العكس من ذلك نزيد من البراز ا لت فا  والصراعا  بني الثقافا .

التعرف على طر  الندماج  (دراسة )ويف السيا  السابق نفسه است دفت     

العلمي األمريكية كجزء من صنع ا وية وكيف الشباب الصيين فى برامج اخليال 

ا فى وها نلعب ا نتقائية دوًر ،يتفاعلون مع املضمون األ نيب ويستنبطون املعانى منه

نعرخ م للمضامني األ نبية ودور املناخ ا  تماعى احمليط ب م فى نشكيا اسلوب م لتلقى 

سة للتعرف على كيفية الدراك الثقافا  املتعددة من ل ل وسائا اإلع م.كما نسعى الدرا

نأثإ التعرض للمضامني األ نبية ولاصة األمريكية على الدراك م للذا . وأ ريت 

ا من بكني وأ ريت مع م مقاب   متعمقة جلمع ا  امعًيطالًب 29الدراسة على عينة من 

البيانا  التى سيب على نساؤ   الدراسة. ومت مناقشة النتائج فى خوء نظرية ا وية 

املرنة، الذ أكد  الدراسة أن العوملة أد  الىل ظ ور احلداثة فى الصني والحداث الكثإ من 

التغإا  ا  تماعية واسعة النطا  فى الب د. وكان من أبرز  وانب التحول احلادث فى 

الصني هو ارنفاع مف وم الفردية سواء على املستوى ا قتصادى أو السياسي أو احلياة 

 .(31)ا من قبا ني يدافعون عن حقوق م وهو ما مل يكن مو وًداخلاصة وبرز صنين

ويف الطار نوظيف القنوا  الفضائية كأداة للحوار مع اآللر برز اساه حبثي آلر يتعلق     

ال  أ ريت على قناة ناملعجزةن ال   لدراسةبالتفاعا مع ناآللر الديينن. ومن النماذج ا

قديم برامج نلفزيونية عربية مسيحية. ونست دف ون تم بت 1996بدأ  بث ا العربي عام 

خبدمان ا العائ   التقليدية ال  نعي  يف الشر  األوسط و ال الفريقيا وأوروبا 

باإلخافة الىل امل ا رين العرب يف أوربا. ويسعى احملتوى الذت نقدمه القناة الىل نبناء 

قناة املعجزة على بناء  اجلسورن بني املسيحيني واملسلمني العرب، ويف بدايان ا ركز 

اجلسور بني الطوائف املسيحية املدتلفة ، وبني املسيحيني وقإ املسيحيني. وعرب يليا 

احملتوى اإلع مي للقناة التليفزيونية للصت الدراسة الىل خرورة العادة النظر يف السياسة 

عاجلة القضايا الرباجمية للقناة، حي  و د أن ا نتبنى اساهًا حمافظًا للغاية ، ورفضت م

)السياسية وقضايا حقو  اإلنسان ، باإلخافة الىل نظرن ا التقليدية لدور املرأة 

) (32).  
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ويف املقابا ظ ر  دراسة ألرى يلا الظاهرة احلوارية دالا نقناة ا دى اإلس ميةن      

للغة ا  ليزية. وهي بانعد من أوىل القنوا  الفضائية ال  حاولت أن ختاطب الغرب  ال 

. ومن ل ل نوظيف أدوا  يليا اخلطاب اهتمت 2005قناة سعودية وقفية نأسست عام يف 

الدراسة باحملتوى اخلطابي الذت نقدمه القناة يف خوء اإلشكاليا  ال  أثارها صعود 

( والع قة بني الدين واحلركا  2011احلركا  اإلس مية ل ل فاة الربيع العربي )

قناة الىل أن الظروف اجلديدة اليقراطية اجلديدة. وانت ت الدراسة بعد يليا حمتوى الد

أد  الىل يو   يف طبيعة اخلطاب اإلع مي  2011ال  ش دها العامل العربي بعد 

اإلس مي، وزاد  من معدل مساهمته يف كا من اخلطاب العام واحلياة السياسية يف 

ام اخلطاب اإلع مي بالدور املركزت لوس م يف الشر  األوسط اجلديد. ومينح التز

احلياة العامة قوة مفعمة باحليوية للنشطاء األفراد وجمموعة متنوعة من احلركا  

ا  تماعية. وللصت الدراسة أيضُا الىل أن اخلطاب اإلع مي لقناة ا دى مل يتحرر من 

 غإا بعد ثورا  الربيع العربيالقيود املفروخة عليه، ألن منط ملكية القناة والدارن ا مل يت

() (33). 

ف م ما الذا كانت أطر التغطية  () دراسةيف السيا  نفسه است دفت    

اإلع مية للصراعا   ا نأثإا  على ادراك اآللر والتسامح ا  تماعى عن اآللر. 

 749ن املبحوثني بلغ حجم ا واعتمد  الدراسة على التصميم التجرييب امليداني على عينة م

وروعى في ا  (مبحوثا) التإوا من دول خمتلفة وهى نيجإيا والو يا  املتحدة األمريكية

أطر القصة  :أن متثا كافة الديانا  واألعمار. لقياس نأثإا  ث ث متغإا  مستقلة هى

آللر. وكا وأنواع الصحف التى نشإ الىل التسامح ساه ا ،وديانة الضحايا ،اإللبارية

متغإ يتم قياسه على مستويني : العنف خد الس م، والضحايا املسلمني خد الضحايا 

املسيحيني، وأطر صحيفة لندن ناميز مقابا نيجإيا ناميز. أما متغإ ادراك اآللر فيعد 

متغإا نابعا يتم قياسه باستددام جمموعة من املقاييس. وأظ ر  الدراسة أنه عند نعرض 

لأللبار عن الصراع الديين والبراز ا وية الدينية للضحايا يف القصة اإللبارية  املبحوثني

كما كان لل وية  ،)سواء كانوا مسيحيني أو مسلمني( يؤثر على الدراك اآللر لدى القراء

 ،الدينية وا لتزام الديين للقراء دورا وسيطا فى يديد الدراك اآللر والتسامح ساهه

نأثإا  دالة الحصائيا على مستويا  التسامح لدى  ااقية  كما و د أن ادراك املصد



 

 

 29 

 حتليل من املستوى الثاني للبحوث  يف حبوث الفضائيات وخماطبة اآلخراالجتاهات احلديثة 
  2019إىل عام  2011املنشورة خالل الفرتة من عام 

 

كما أن كً  من اجلنسية والنوع للمبحوث نلعب دورا يف الدراك اآللر عرب التعرض القراء.

 .(34) أللبار الصراع

 احملور الثاني

استعراض الدراسا  املتعلقة بإشكالية التوازن يف التدفق اإللبارت بني الذا  واآللر عرب 

 نوا  الفضائيةالق

ميثا عدم التوازن يف التدفق اإللبارت بني الدول العربية واآللر الغربي واحدة من        

ال  شغلت الباحثني عرب عقود طويلة من الزمن. وقد التلف منظور اإلشكاليا  األساسية 

 الباحثني الىل هذه اإلشكالية ل ل العقدين األول والثاني من األلفية اجلديدة، بسبب

التطورا  املت حقة يف نكنولو يا ا نصال، وما أناحته من فرص لكسر ا حتكار 

نوقد ش د العقد األلإ من القرن العشرين والعقد األول من القرن الغربي للمعلوما . 

احلادت والعشرين ظ ور عدد من املؤسسا  اإلع مية ال  استطاعت أن يقق الااقا  

ع مي العربي واستطاعت أن ننافس وسائا الع م دولية عريقة نوعية يف مستوى األداء اإل

يف القدم والتقدم وسربها على التعاون مع ا والنقا عن ا يف الطار أ واء من املنافسة 

والندية. ووسائا اإلع م نلك ـ والن كان بعض ا برقم امللكية العربية له يصدر يف أوروبان 
ظ ر  بتحليا دور القنوا  اإللبارية اجلديدة ال  يف ظا هذا التحول اهتم الباحثون  .(35)

يف الفضاء العربي يف كسر احتكار القنوا  الفضائية الغربية للمعلوما  والحداث نوع من 

التوازن يف التدفق اإللبارت بني الشر  والغرب، وقد نفرع هذا ا هتمام الىل ث ثة 

ا  اإللبارية العربية يف كسر اساها ، ركز أو ما يف يليا الدور الذت لعبته القنو

احتكار اآللر للمعلوما ، واهتم ثاني ما بتناول القنوا  اإللبارية األ نبية الناطقة باللغة 

العربية ودورها يف كسر احتكار القنوا  اإللبارية األمريكية للمعلوما ، وانصرف 

منافست ا أو نأثرها ثالث ما الىل نناول القنوا  العربية ال  نشأ  يف دول الغرب ومستويا  

 باآللر اإللبارت.
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الدراسا  ال  نناولت دور الفضائيا  اإللبارية العربية  يف كسر  -ا ساه األول

 ا حتكار اإلع مي لـناآللر الغربين:

مثلت الشكالية عدم التوازن يف التدفق اإللبارت عرب القنوا  الفضائية بني الدول      

دة من اإلشكاليا  األساسية ال  اهتمت ب ا العديد من العربية وناآللر الغربين واح

البحوث والدراسا . وقد زاد من معد   ا هتمام ب ا الفرص ال  أناحت ا نكنولو يا 

ا نصال الفضائي إلنشاء قنوا  اللبارية عربية قادرة على منافسة القنوا  الفضائية 

لبارت العاملي. ونشإ التجربة الغربية ال  نستأثر مبساحة كبإة على لريطة الب  اإل

العربية يف جمال الفضائيا  اإللبارية الىل أنه مع الوصول الىل منتصف العقد األول من 

األلفية اجلديدة كانت هناك ث ث لدما  اللبارية عربية قد دللت طور التبلور والتوا د 

عربية ثم قناة بقوة على لريطة الب  الفضائي اإللبارت. فظ ر  قناة اجلزيرة ثم قناة ال

القوى احملركة لظاهرة الب  الفضائي العربي سكات نيوز. ونشكا هذه القنوا  

  (36)والعربية.نلفزيون أبو ظيب 

وكانت قناة اجلزيرة أول قناة عربية ست د يف كسر احتكار التدفق اإللبارت من       

كمصدر  -بيعلى املستوى العر– انب القنوا  اإللبارية العربية، وطرحت نفس ا 

اللبارت بديا. يف بداية سربت ا حاولت القناة ا لتزام خبط يريرت مستقا واعتمد  على 

النقاشا  املفتوحة وطرح الرأت والرأت اآللر، وقد عزز ذلك من مجاهإيت ا على املستوى 

ال   2011. بعد أحداث 2011، وظلت القناة نتمتع بقدر من املصداقية حتى عام بيالعر

املنطقة العربية بدأ احملتوى الرباجمي لقناة اجلزيرة يثإ انتقادا  من  انب بعض  ش دن ا

املسئولني العرب، و يف وقت  حق أثار أيضا انتقادا  من  انب احلكوما  الغربية. ومت 

وصف بعض برامج اجلزيرة على أن ا نركز على املشاعر والدمياقو ية كما أشار  

 (37) .(دراسة )

على اخلريطة الرباجمية للقناة حمدود  ويعد حجم التغطية املدصصة للسياسة القطرية    

للغاية. فاجلزيرة معروفة بإظ ار بعض ا حاام ملداوف احلكومة القطرية وأ ندة 

أولويان ا. وكانت القناة األوىل لومارا  العربية )قناة أبو ظيب( هي أول قناة نتفاعا مع 

قناة على باقـة من اخلدما  والربامج اإللبارية الشاملة ال  الوركز   اح قناة اجلزيرة. 
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نغطي أحداث العامل، ومتكنت من يقيق حضور قوت لدى شرحية كبإة من اجلماهإ 

وأصبح  العربية حتى أصبحت ننافس با ونتفو  على العديد من احملطا  األلرى املماثلة

اللغة العربيةن. وقد دللت قناة سكات نيوز نلفزيون أبو ظيب نأقرب منافسي اجلزيرة ب

ومت  2003ساحة املنافسة أيضًا ل ل السنوا  األلإة. وبدأ العما بقناة العربية يف فرباير 

نأسيس ا كمنافس مباشر لقناة اجلزيرة. ونقدم القناة نفس ا كقناة ياول نوفإ نغطية 

 (38) اللبارية نأكثر عق نيةن 

ــت العديـــ          ــد أ ربـ ــة      وقـ ــوا  اإللباريـ ــا القنـ ــ  لعبت ـ ــى األدوار الـ ــا  علـ ــن الدراسـ د مـ

يف نــــونس ومصـــر والـــيمن وســــوريا    2011العربيـــة كمصـــدر للمعلومــــا  لـــ ل أحـــداث     

ــة      ــة العربيــ ــوا  اإللباريــ ــة القنــ ــة قائمــ ــاة العربيــ ــرة وقنــ ــاة اجلزيــ ــدر قنــ ــت الىل نصــ وللصــ

، ص 2011 )شـــــاهني،  2011والدوليـــــة يف متابعـــــة األحـــــداث املتعلقـــــة بأحـــــداث عـــــام      

وبــــد  قنــــاة اجلزيــــرة األكثــــر ييــــزًا يف معاجلــــة األحــــداث الــــ  شــــ دها         .(39) (235

الشـــارع العربـــي حينـــذاك، وأظ ـــر  مواقـــف ســـلبية عديـــدة حنـــو احلكومـــا  العربيـــة         

ــة، ــن قفلــــ ويف املقابــــــا التلــــــف نقيــــــيم الندبــــــة ألداء اجلزيــــــرة، الذ رأ   . (40) (2011)بــــ

ة نقــوم بالعمــا بنــاء علــى أ نــدا  سياســية حمــددة       النســبة األكــرب من ــا أن قنــاة اجلزيــر    

  .(41) (2014)شكشك، .فاقت األسس امل نية عند نغطيت ا ألحداث الثورا  العربية

مفردة من املوظفني والط ب  30على عينة من  ()ويف دراسة أ راها     

قناني اجلزيرة وبي  جبامعة نسب ان الليبية واست دفت يليا اساه م حنو نغطية كا من

بي سي ألحداث الربيع العربي، رأى املبحوثون أن أسلوب معاجلة هذه األحداث دالا 

القنانني كانت خمتلفة، ففي حني مالت قناة بي بي سي الىل نقديم نقارير موثوقة نشتما 

على م حظا  موخوعية حول األحداث، بد  نقارير اجلزيرة مدفوعة أيديولو يا وهادفة 

  (42)مة مصاحل معينةالىل لد

مل نتوقف الدراسا  عند حد نتبع ورصد نأثإ دلول القنوا  اإللبارية العربية الىل      

الساحة الفضائية على كسر ا حتكار الغربي لصناعة اإللبار ودورها يف الحداث نوع من 

لذت التوازن يف التدفق اإللبارت من دول الشر  الىل الغرب، با نطرقت أيضًا الىل الدور ا

نلعبه القنوا  األلبارية، ومن بين ا قناة اجلزيرة )الناطقة با  ليزية(، يف كسر احتكار 
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اإلع م ناأل لو/ أمريكين للددما  اإللبارية يف املنطقة العربية. فبعد فاة طويلة من 

على السو  اإللبارت بالغرب  و  سيطرة قناني 

ة، بدأ  لدما  ألرى يف الظ ور على الساحتني العربية والغربية، وباملنطقة العربي

وقناة اجلزيرة  وقناة  وقناة  فظ ر  قناة 

، 2006ظ ر  قناة )اجلزيرة اإل ليزية( يف عام  .(43)()ا  ليزية 

ر احتكار الصحافة اإللبارية التلفزيونية وكانت أول قناة عربية املنشأ ياول كس

العاملية ال  ي يمن علي ا الغرب. وأثار ظ ور قناة اجلزيرة مناقشا  خمتلفة دالا ولارج 

األوسا  األكادميية . من ناحية مت اإلشادة باحملطة لدورها الرائد يف نشر ونعميم مفاهيم 

من والغربية يف العامل العربي.  مثا النقاش السياسي وحرية الصحافة واملعايإ الصحفية

ناحية ألرى ، ان مت خمتلف اجل ا  الفاعلة، و  سيما احلكومة األمريكية، القناة 

بب  دعاية معادية للو يا  املتحدة والسرائيا والثارة املشاعر وا خطرابا  دالا العامل 

 .(44)()العربي من ل ل ب  حمتوى معارض للحكوما . 

وحول نأثإ التدفق اإللبارت العكسي )من القنوا  اإللبارية العربية الىل القنوا      

حبثًا اعتمد على ( ) اإللبارية الغربية( أ رى كا من 

يليا نشرا  األلبار الليلية دالا ث ث قنوا  اللبارية نلفزيونية قربية، هي بي بي سي 

با، ودويت  في  األملانية ل ل األسبوعني األولني من حرب العرا  العاملية، وسي الن الن أور

. وانت ت الدراسة الىل أن القنوا  الغربية استددمت مواد من احملتوى اإللبارت 2003عام 

 وقت يف األلبار نشرا  ب  وقت من ٪6.4بالقنوا  العربية بنسبة حمدودة نصا الىل 

بشكا مكثف لتغطية جمموعة من املوخوعا   يةالعرب القنوا  استددام مت فقد الذروة،

املعينة، من بين ا أسرى احللفاء، واللفاقا  احللفاء العسكرية، وخحايا احلرب 

العراقيني. وكشف التحليا أن القنوا  الغربية عندما كانت نستعني بتغطيا  ومواد من 

ار القنوا  العربية كانت يذر مشاهدي ا وفقًا لذلك، وكان ا دف من ذلك الظ 

احليادية ونقديم األحداث من منظور خمتلف. وخيل" الباحثان الىل أن و ود ندفق اللبارت 

مضاد من العامل العربي أصبح أمرًا معافًا به ، لكن نقديره ودجمه يف برامج األلبار 

 (45).التلفزيونية الغربية ما زال حمدودًا
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ارتن للقنوا  اإللبارية لبالدراسا  ال  نناولت منافسة ناآللر اإل -ا ساه الثاني

 :العربية

يف سيا  التغلغا اإللبارت لآللر الغربي نبلور اساه حبثي جيمع عددًا من الدراسا        

ال  عنيت بتحليا ظاهرة القنوا  اإللبارية األ نبية املو  ة باللغة العربية الىل دول املنطقة. 

دفت يليا األدوار ومنط األداء ال  است  ()من بني هذه الدراسا  دراسة 

الذت مييز القنوا  اإللبارية الغربية )الناطقة بالعربية(، وما نقوم به من لدما  لصاحل 

مف وم نالدبلوماسية الشعبيةن. ويذهب الباح  الىل أن العامل العربي يش د منذ عدة سنوا  

ية األ نبية الناطقة بالعربية. ظاهرة املنافسة بني القنوا  اإللبارية العربية والقنوا  اإللبار

فمنذ العقد األول من القرن اجلديد ولريطة القنوا  الفضائية اإللبارية نش د دلول 

لدمة  15منصا  اللبارية قإ عربية. ويبلغ عدد القنوا  اإللبارية من هذا النوع حاليًا 

د  الدراسة نليفزيونية قإ عربية نست دف اجلماهإ العربية يف الشر  األوسط. وقد و 

أن هذه القنوا  ساهمت يف دعم الدبلوماسية الشعبية، وأناحت فرصا أكرب للتنوع يف 

اآلراء وو  ا  النظر، وحرية أكرب يف مناقشة القضايا السياسية وا قتصادية 

وا  تماعية والثقافية، وساعد  يف رفع مستوى الوعي والف م العربي للثقافا  األلرى، 

 . (46)ت األلرىفبني العرب والثقافا وللقت مساحة للحوار

حول قناة احلرة  (2011)الدرعاوت، وعلى العكس من هذه الدراسة  اء  دراسة      

است دفت يليا الدور الذت يقوم به اإلع م يف السياسة األمريكية الناطقة بالعربية 

سياسا  اخلار ية اخلار ية األمريكية. وف م الدور الذت يقوم به يف الدفاع أو يف نو يه ال

للدول. ويديدًا ما قام به اإلع م األمريكي من دور بارز يف الساحة العراقية قبيا ويف 

أثناء احلرب على العرا .واستددام الباح  من ج يليا املضمون للدطابا  ال  استعملت ا 

وا  قناة احلرة. وقد للصت الدراسة الىل أن دور قناة احلرة يتمثا يف دعم ومساندة الق

احملتلة ال  ياول السيطرة على الشعب العراقي بطر  وأساليب كان من أبرزها 

استددام اجلانب اإلع مي يف  ارسة الدعاية املغرخة ال  هدفت  ستمرار ا حت ل 

حي  جلأ  القناة الىل نوظيف املربرا  واستددام كافة ، والطالة أمده يف الساحة العراقية

.(47) يع ا يت نصرف ا حت ل األمريكي يف العرا األساليب ال  وخعت مج
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بدراسة يليلية لأللبار ال  نقدم ا عينة من القنوا   ()وقامت      

الغربية الناطقة بالعربية، على مستوى الشكا واحملتوى.  لت العينة قنوا : بي بي سي 

الىل أن القنوا  األربعة نقدم نقارير  . وأشار  النتائج24عربية واحلرة وروسيا اليوم وفرانس 

دقيقة ليتم نسليم ا(  2.30ذا  أطوال متوسطة )حي  نستغر  القصة اإللبارية حوالي 

التقارير  و  لتوفإ معلوما  حول األحداث املدتلفة. وقد استددمت 

ليوم الىل املتوسطة أكثر من القنانني األلريني يف نقديم األلبار. ومتيا قناة روسيا ا

استددام قص" اللبارية قصإة بشكا كبإ، يف حني مالت القنوا  الث ث األلرى الىل 

استددام قص" اللبارية أكثر نفصيًلا ،ونتفق القنوا  األربع يف نوظيف األلبار العا لة 

على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، ونعد قناة بي بي سي األعلى يف نوفإ األلبار 

لربن ا يف جمال األلبار السالنة، وشبكة مراسلي ا املنتشرة يف أحناء العا لة، بسبب 

العامل. ونستددم القنوا  األربع عناصر  اثلة يف نقديم األلبار، ونزواج بني أسلوب ا رم 

املقلوب وا رم املعتدل يف بناء األلبار، ومل ن تم أت من القنوا  باستددام قوالب السرد، 

رة أن األلبار جيب أن نكون سريعة من ل ل نقديم اجلزء األكثر ما يعين أن ا نتبنى فك

أهمية من القصة يف البداية. ومل يكن من املستغرب أن نولي هذه اخلدما  اإللبارية 

. وعلى املستوى العـاملي، 2011اهتماًما كبًإا لقضايا العامل العربي منذ اند ع أحداث عام 

ية القضايا السياسية العربية دالا وسائا اإلع م اهتمت القنـوا  األربع مبتابعة نغط

 .(48) الغربية

مت يليا اساها  ونصورا  قادة الرأت  ()ويف دراسة قام ب ا      

العرب حنو التغطية التليفزيونية للعمليا  اإلرهابية ال  يقوم ب ا ننظيم داع ، دالا عينة 

مفردة  1330مد  الدراسة على عينة نتكون من من القنوا  العربية والغربية. واعت

دولة عربية، و لت العينة قادة رأت دينيني وسياسيني والع ميني، ومت  19يتوزعون على 

سحب العينة باألسلوب ا حتمالي بسبب صعوبا  مجع معلوما  شاملة من العينة ال  

بارية العربية والغربية نست دف قادة الرأت العرب. ونظ ر نتائج الدراسة أن القنوا  اإلل

% 60.1% من نشران ا اإللبارية عن داع ، وهي نسبة كبإة  دًا من و  ة نظر 2.7نقدم 

من أفراد العينة، وأن النسبة الغالبة من مفردا  العينة نثق يف ألبار القنوا  اإللبارية 

ية واأل نبية العربية والغربية حول داع . وللصت الدراسة الىل أن القنوا  اإللبارية العرب
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ركز  على ألبار ننظيم )داع (، بطريقة ساهمت يف نشكيا أ ندة قادة الرأت العرب 

ساه التنظيم، ورفع معد   اهتمام م مبتابعة التغطية اإللبارية للعمليا  ال  يقوم ب ا، 

وبناء اساها  سلبية لدي م حنو التنظيم بسبب مشاهد احلر  والذبح والقتا ال  قام ب ا، 

للصت الدراسة الىل أن نكوين مواقف الرأت العام وقادة الرأت بشكا لاص حنو و

التغطية اإلع مية لألحداث امل مة مل يعد مرنبًطا بع قة املتلقي بالوسائا، با بعواما 

.(49) القرب اجلغرايف والبشرت، واملصاحل احملددة للمتلقي وطبيعة القضية نفس ا 

 نناولت منافسة الفضائيا  العربية بالغرب لـناآللر الدراسا  ال  -ا ساه الثال 

 اإللبارتن:

مل نتوقف الدراسا  والبحوث عند حد نتبع نأثإ القنوا  اإللبارية العربية على كسر      

احتكار ناآللر الغربين لأللبار )نأثإ األنا اإللبارية على اآللر(، أو البح  العكسي 

رية الغربية )الناطقة بالعربية( على املشاهد العربي )نأثإ الذت يتتبع نأثإ القنوا  اإللبا

اآللر الغربي على املشاهد العربي(، با ظ ر  دراسا  ذا  منحى خمتلف نتناول القنوا  

اإللبارية ال  أنشأها العرب دالا دول الغرب، وأبرزها الو يا  املتحدة األمريكية. 

دى أسرع اإموعا  العرقية منوًا. كما فدالا هذه الدولة كان األمريكيون العرب الح

أن وسائا اإلع م العربية يف الو يا  املتحدة األمريكية نتعرض لنفس التحديا  

بصفة  (50) .التكنولو ية وا قتصادية ال  نوا   ا وسائا اإلع م األمريكي بشكا عام

  الىل مزيد ، حي  أد2011عامة ميكن القول بأن مسارا  التغطية التلفت بعد أحداث 

 (51)من ا هتمام باأللبار الدولية ذا  الصلة باألحداث ال  سرت يف الب د العربية. 

أن القنوا  العربية بالو يا  املتحدة حمدودة للغاية.  دراسة أ رها مركز نبيون ثبتويف     

 مت ، ال ومتثلت احملاولة األوىل يف هذا السيا  يف الشبكة العربية األمريكية

النشاؤها يف أوائا التسعينيا ، وكانت نب  عرب ننليفزيون الكابان يف واشنطن العاصمة 

ساعا  يوميًا. ومن أش ر القنوا  العربية  10ودياويت ومدينة نيويورك وشيكاقو ملدة 

التلفزيونية ونلفزيون،األلرى بالو يا  املتحدة قناة

وقد للصت الدرسة الىل أن القنوا  العربية األمريكية ومقره نيويورك. 

املتمركزة يف الو يا  املتحدة نقدم مزجًيا من األلبار والافيه وال يف ستايا والربامج 
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الثقافية ، وختتلف نسبة احملتوى العربي قياسًا الىل احملتوى باللغة اإل ليزية عرب هذه 

نرمجا  باللغة  لغة العربية. ويتضمناملنافذ، ومييا احملتوى يف األقلب الىل ال

على عدد قليا من اإل ليزية لألف م واملسلس   ال  يبث ا، وحيتوت نلفزيون

على  الربامج احلوارية باللغة اإل ليزية، ونتاح قناة نلفزيون

يونالكابا، ولكن فقط يف ميشيغان ومنطقة واشنطن العاصمة؛ ويقتصر نلفز

على منطقة نيويورك / نيو  إسي. كما ميكن مشاهدة هذه القنوا  عرب ا نانت. 

وأكد  الدراسة أن صناعة التلفزيون العربية األمريكية نوا ه مشكلة يف الوصول الىل 

وهو من دراسة -ويوخح الشكا التالي  (52)اجلم ور بسبب حمدودية اإلمكانيا  املالية.

أسوا  للددما  اإللبارية العربية بالو يا  املتحدة األمريكية. أبرز مخسة  -مركز بيو

لوس أ لوس.ونتحدد يف نيويورك بشكا أساسي، ثم دياويت، ثم 

 (1شكا رقم )

 أسوا  عربية لأللبار بالو يا  املتحدة األمريكية 5عدد السكان )العرب( دالا أكرب 

 2011األمريكي  املصدر: مركز بيو األمريكي لألحباث.. مسح اإتمع
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 احملور الثال 

استعراض الدراسا  املتعلقة بإشكالية الصور املتبادلة بني الذا  واآللر ودورها يف نفعيا 

 أو عرقلة احلوار عرب القنوا  الفضائية

نعد الصور املتبادلة بني الذا  واآللر من العواما األساسية ال  نؤثر يف طريقة       

ة يف خماطبة اآللر والتفاعا معه. فالطريقة ال  ينظر ب ا صناع نوظيف القنوا  الفضائي

اخلطاب التليفزيوني الىل الذا  ومستوى ا نغ   أو املرونة ال  يكم ا نؤثر يف نظرن م 

الىل اآللر، كما أن مستوى الدراك م للطريقة ال  يتصورهم ب ا اآللر نؤثر هي األلرى 

لتفعيا أدوار اخلطاب اإلع مي يف التحاور معه.  يف طريقة خماطبت م له ومدى استعدادهم

نفالصورة نأني كنتاج لااث فكرت وثقايف  تد، لذلك ف ي نتمتع بو ود قوت وراسخ 

دالا العقا البشرت. ف ي ليست جمرد رأت أو موقف با هي نكوين لتصورا  حول الذا  

صاحب ا الىل التزال  واآللر نااكم عرب الزمن. ونتيمز الصورة بطابع التزالي الذ ندفع

نصورانه عن اآللر يف جمموعة من التعميما  املبسطة بعيدًا عن التفاصيا. ويف أقلب 

األحوال مييا اجلم ور الىل قبول الرسائا ال  من شأن ا دعم الصورة النمطية القائمة 

  لديه، سواء نعلقت هذه الصورة بالذا  أو باآللرن، ويف الوقت الذت نتمتع فيه صورة الذا

بقدر واخح من اإلجيابية يف ذهن اجلم ور، فإن صورة الغرباء ناآللرن نتحدد يف اإلطار 

(53) السليب يف األقلبن
األسس ال  ميكن  ن الىل و ود جمموعة منويشإ ن   .

ا ساشاد ب ا يف يليا مضمون الصورة ال  نقدم ا وسائا اإلع م لدولة أو شد" أو 

ث ثة  وانب متداللة، اجلانب األول هو اجلانب التمثيلي أو التقدميي  مجاعة انط قًا من

، والثال  هو التنظيمي ، والثاني هو التو ي ي 

. وينظر الىل اجلانب التمثيلي على أنه الطريقة اخلاصة لتوظيف 

ان ا، أو للتعبإ عن مجاعة ألرى يف املضمون واللغة يف الطار مجاعة معينة للتعبإ عن ذ

حالة صراع أو حوار مع ا. فاجلانب التمثيلي يشإ الىل املضامني  ونشإ اجلوانب التو ي ية 

يف لغة اجلماعا  الىل الطريقة ال  نستددم ب ا اجلماعة اللغة لكي نو ه نفس ا و دانيًا 

وهي نعكس األبعاد التقييمية الزاء اآللرين والزاء املضمون التمثيلي للغة ال  نستددم ا، 

دالا املادة اإلع مية ونعما على نو يه اجلم ور. ويتضمن التنظيم اجلانب الذت يكشف 
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عن الطريقة ال  نصيغ ب ا اجلماعة الع قا  بني العناصر املدتلفة ال  يتشكا من ا 

 . (54) اخلطاب، حبي  نربز الذا  أو اآللر بطريقة معينة نؤثر يف اجلم ور

يف سيا  الصور املتبادلة بني الذا  واآللر، برز اساهان حبثيان أساسيان، يتعلق       

أو ما بصورة الذا  يف القنوا  الفضائية التابعة لآللر، ويرنبط ثاني ما ببح  صورة 

ناآللرن يف القنوا  الفضائية العربية وكيف نعرقا الصور املتبادلة احلوار بني الطرفني.

 الدراسا  ال  نناولت صورة الذا  العربية يف القنوا  الفضائية الغربية: -ا ساه األول

اهتم عدد من الباحثني العرب واأل انب بدراسة صورة الذا  العربية دالا وسائا 

على نناول  ن2011ناملشاقبة، اإلع م الغربي. وننوعت اساها  هذه الدراسا . فقد ركز 

آللر الغربين الىل الذا  العربية، وذلك يف دراسته  انب نالكراهيةن الذت حيكم نظرة نا

حول التوظيف السياسي لوع م الغربي يف ظا صناعة الكراهية للعرب واملسلمني، ودوره 

يف الزكاء عملية ا قتتال الداللي بني العرب ِليبقى الغرب صاحب القوة واملنعة مقابا 

ة قواُم ا أن اإلع م الذا ما خعف العرب واملسلمني، وقامت الدراسة على فرخية أساسي

وظف بشكا  يد أدى م مة أقوى  ا نؤديه الدبلوماسّية وأت أداة من أدوا  السياسة 

األلرى، واعتمد  الدراسة على من جية يليا املستوى الثاني، واستد ص السما  

األساسية لصورة العرب دالا وسائا اإلع م الغربي. وقد لُل" الباح  الىل عدة 

ا  أهم ا: أن اإلع م له نأثإ كبإ يف نو ية الشعوب وبناء كٍم من املعلوما  استنتا 

ختدم أقراض القائمني على اإلع م، وأن اإلع م الغربي أدى الىل نأ يج الشعوب والقيام 

  .(55) بالثورا  أكثر من اإلع م العربي

م لبناء التعرف على اخلطاب ا ع مي املستدد (، ) دراسةواهتمت 

صورة الذا  واآللر عن املرأة السعودية فى وسائا ا ع م الكندية الذ نركز الدراسة 

على التعرف على طبيعة التغطية اإلع مية الكندية لصورة املرأة السعودية وكيف يتم 

نقدمي ا من منظور الذا  واآللر. ومت ا عتماد على املن ج الكيفى فى نلك الدراسة 

التحليا النصي متعدد األبعاد. ومن أهم نتائج الدراسة عدم و ود نغيإ باستددام أسلوب 

فى الصورة اإلع مية التى نقدم ب ا املرأة السعودية فى اإلع م الكندت حما الدراسة على 

 (56) .الرقم من التغإا  احلادثة بسبب وقوع عدد كبإ من األحداث السياسية امل مة
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أحداث الربيع العربي منحى آلر اهتم به الباحثون ومثا موقف اإلع م الغربي من 

ال  است دفت يليا أبعاد املعاجلة ( 2011)الداقر،  دراسةالعرب.  د ذلك واخحًا يف 

الصحفية للثورا  العربية يف اإلع م األمريكي، ودور القائم با نصال يف نشكيا 

املقارن، واعتمد  الدراسة الرسالة اإلع مية، با عتماد على من جي املسح اإلع مي و

على نظرية األطر يف مستواها األول املتعلق بأساليب نأطإ الرسالة. ومن أبرز النتائج: أن 

 اإلع م األمريكي اهتم بتغطية األحداث ال  ش دن ا املنطقة العربية، وظ ر مؤيدًا

ة التغيإ للثورا  العربية ونغيإ األنظمة وحماكمة رموزها، فركز  وسائله على عملي

وكشفت          (57) وثقافة الدميقراطية والتعددية، ورفض التعصب والتطرف الديين

أن اإلع م الغربي يو ه أدوانه اإلع مية بشكا مغرض وقإ  (2018ورداني، دراسة )

بعض األحداث على ، من ل ل الاكيز 2013م ين خد مصر، لصوصًا بعد يونيو 

ها اإلع م بعض األحداث اإلجيابية دالا مصر يتجا وكاحملاكما  وقإها، 

كالتحو   الدميوقراطية املتمثلة يف ا نتدابا  الرئاسية، واإلع ن عن بعض اخلطط 

ا ساانيجية التنموية ال  بدأ  الدولة ننفيذها. كما للصت الدراسة الىل أن املنصا  

ا  مغلوطة، وأن بعض اإلع مية الغربية أحيانأ ما نعتمد على مصادر جم لة ومعلوم

 . (58) التقارير ال  ننشرها  ولة من أ  زة بعض الدول املعادية ملصر

ال  يرمس ا اآللر الغربي لـنالذا ن عرب وسائا  دراسة الصورة املشوهةومل يقتصر أمر 

اإلع م على الباحثني العرب، با امتد الىل بعض الباحثني األ انب. وقام كـا من 

 رینصو حنو نیبدراسة حول اساها  الط ب املسلم (.)

 الط ب من طالب ١٨ من الدراسة نةیوسائا اإلع م الربيطاني لوس م. وقد نكونت ع

بلدان خمتلفة ومت استددام أسلوب املقابلة، واعتمد  على املستوى الثاني ن من ییالدول

 يف اإلس م لیمت  الىل نظرونی نیمن نظرية األطر. وكشف البح  عن أن املشارك

اب. ودعوا ھليب، فابط بينه وبني التدلف ا قتصادت واإلرس حنو على طانيیالرب اإلع م

 أن البح  وكشف. اإلس م صورة معاجلة يف التوازن  یيق الىل ةیاملؤسسا  اإلع م

 ماإلس  خد ييزه بسبب حمدود، الربيطاني اإلع م لوسائا املسلمني نعرض معد  

) راسةمع ما نوصلت الليه دالدراسة ونتفق نتيجة هذه  .(59)  واملسلمني

حول نالصور النمطيةن للعرب واملسلمني يف اإلع م الغربي وال  للصت  (
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الىل أن اخلطاب اإلع مي مييا الىل نصوير العرب كأ انب ، وكغرباء مييلون الىل العنف، 

املؤمنني باإلس م يف مجيع أحناء العامل، ونعكس هذه  وعازمني على حماربة قإ

التوصيفا  اخلاطئة ييز املراسلني الغربيني وصانعي الصور السلبية عن العرب خلدمة 

  (60) أهداف سياسية معينة. 

است دفت التعرف على طبيعة  بدراسة ()وقامت     

ون يماء لدى األفراد ويدًيدا كيف يستجيب الصومالالع قة بني اخلطاب اإلع مى وا نت

املقيمون يف هولندا للدطاب العنصرت يف وسائا اإلع م وها  ذا اخلطاب دوًرا فى ف م 

الع قة بني التغطية اإلع مية ولربا  األقليا  املسلمة ل نتماء للدولة التى يعيشون في ا. 

للتعرف على كيف الدراسة احلالية،  يفاستددام أداة مجاعا  النقاش املركزة  ومت

ينظرون الىل و ودهم فى الدولة وها يؤثر اخلطاب اإلع مي بالدولة على اساهان م حنو 

انتماءهم  ولندا وها هذا التأثإ سليب أم   لاصة الذا كانوا من الصوماليني املسلمني. 

ااوح أعمارهم ما بني ما بني ذكور والناث ن مشارًكا من مدينة  20وبلغ حجم العينة 

عاًما وأكد  عينة الدراسة أن األلبار بوسائا اإلع م ا ولندية كثإا ما نقدم  30و 18

املواطنني املسلمني باعتبارهم نآلرونن ونربط بني ديانان م واإلرهاب أو التعصب. ونشإ 

 زء من النتائج أن بعض املبحوثني يرون أن اخلطاب اإلع مى السليب عن املسلمني هو 

 .(61) اخلطاب العاملي السليب ساه املسلمني 

على الغرب. برز  العديد من الدراسا   2011ويف الطار نداعيا  أحداث الربيع العربي       

األ نبية ال  رمست صورة ذا  مسا  سلبية للعربي امل ا ر الىل الغرب. من بين ا دراسة 

عرب واملسلمني يف اسااليا، لصوصًا ال  است دفت يليا صورة ال()

بعد سلسلة األحداث الكربى ال  ش دن ا مثا األحداث املتعلقة بـنعصابا  اجلرمية 

العرقيةن،نعمليا  ا قتصاب العرقين، وعمليا  ا جرة الرمسية وا جرة قإ الشرعية 

 سياسانه التحريرية واللجوء السياسي الىل اسااليا. ويشإ  الىل أن اإلع م ا ساالي نأثر يف

بتو  ا  جمموعة من السياسيني ا نت ازيني الذين حاولوا نشويه صورة امل ا رين العرب 

 (62) ألهداف سياسية وانتدابية. 
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بأزمة ا جرة الىل أوروبا،  () دراسةويف الطار املنحى البحثي ذانه اهتمت       

( على أن م  )اآللر السيئ واخلطإ(. وكيف يصور اإلع م الغربي )ال  ئني العرب

وركز  على يليا التصورا  السلبية حول العرب ال  ئني دالا اإلع م البولندت. 

وركز البح  على يليا مراحا نشوء هذه التصورا  ونارخي ا وآثارها، ونفكيك روايا  

عينة من اإلس موفوبيا وأسباب ا وعواقب ا وو  ا  نظرها. واعتمد البح  على يليا 

امل ا رين العرب الىل بولندا. وللصت الدراسة الىل أن واقع التجمعا  العربية يف بولندا يشإ 

الىل ابتعادهم عن الصورة النمطية ال  يصورهم اإلع م من ل  ا كتجمعا  رافضة 

  ميكن النظر اللي م على  -ولصوصُا القدامي–ل ندماج. فامل ا رون العرب الىل بولندا 

انب، ألن م يتشاركون مع البولنديني يف و  ا  النظر املتعلقة مبدتلف  وانب أن م أ 

العي  وقضايا ا جرة وقإ ذلك من مشك   ي تم ب ا املواطن البولندت العادت. وأكد  

الدراسة أيضًا أن ا جرة العربية واإلس مية الىل أوروبا الوسطى والشرقية خمتلفة متاًما 

العربية الىل أوروبا الغربية. فبولندا ليس  ا للفية نارخيية  وقإ متناسبة مع ا جرة

مشاكة مع العامل العربي )مل نشارك بولندا يف استعمار العامل العربي(، وناريخ ا جرة 

 . (63) اللي ا خمتلف عن األمر بالنسبة لل جرة الىل أوربا الغربية. 

يليا اخلطاب  (64) (است دفت دراسة )ويف نفس السيا      

ا ع مى الربيطانى حنو ا جرة وامل ا رين فى وسائا ا ع م الربيطانية ويديدا فى 

. وركز  الدراسة على يليا 2014الربامج الوثائقية فى التليفزيون الربيطاني ل ل يناير 

املطروحة فى نلك  ما يتم قوله يف الربامج، وما يتم البرازه مقابا ما يتم اللفاؤه، والتناقضا 

  الربامج خبصوص ا جرة وامل ا رين. ومتثلت عينة الدراسة يف حلقتني بقناة 

بالتليفزيون الربيطانى. وباستددام يليا اخلطاب النقدى واملدلا  وقناة 

يا املاركسي لتفسإ الع قة بني ا قتصاد وا جرة والعما والرأمسالية الربيطانية مت يل

املادة التليفزيونية الوثائقية. وكشف التحليا أن امل ا رين مت نصويرهم فى الربامج 

الوثائقية حما الدراسة باعتبارهم قادمني من دول أكثر فقرا فى أفريقيا وآسيا وأوروبا 

الشرقية أو من دول نسودها اخللفية املاركسية. وكانت أدوار امل ا رين التى قدمت فى 

تناقضة ففى الوقت الذى مت نصويرهم أن مجيع م من دول فقإة مل يتم عينة الدراسة م

نقديم أى م ا رين من دول كالو يا  املتحدة ا مريكية وفرنسا أو اسااليا على الرقم 
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من و ود عدد   بأس به من م فى بريطانيا وفقا  حصاء مكتب ا حصائيا  القومية 

 .2014عام 

يليا مسا  صورة ال  ئني فى وسائا الع م  (65) (دراسة )واست دفت     

ومقارنت ا بصورة  2016-2015أوربا الوسطى ل ل فاة أزمة ال  ئني ال  ظ ر  عامي 

ال  ئني باعتبارهم ناآللرن قبا ظ ور نلك األزمة، ومسارا  التغإ يف صورة ال  ئني فى 

يما مضى على النظر اللي م باعتبارهم اآللر وسائا اإلع م اإللبارية التى كانت نركز ف

وانعكاسًا لتصادم احلضارا . واعتمد  الدراسة على يليا اخلطاب النقدت و لت 

العينة من املوخوعا  اإللبارية بوسائا اإلع م ا ساالية واألملانية والسويسرية و لت 

أن صورة امل ا رين . وكشفت الدراسة 2016حتى مارس  2015فاة التحليا ش ور نوفمرب 

قد ش د  نغيإا فى ظا الظروف ا  تماعية اجلديدة ال  أحاطت بأزمة ال  ئني، وأن 

وسائا اإلع م األوربية استدعت اخلطاب اإلع مي السائد فى الثمانينا  والذت محا 

نظرة الىل ال  ئني باعتبارهم ناآللرن ولوحظ أن مثة نعدي   على هذه الصورة ل ل 

 األلإة.  العقود

 صورة ناآللرن يف القنوا  الفضائية العربية:الدراسا  ال  نناولت  -ا ساه الثاني

مل نكن صورة ناآللرن دالا اإلع م املصرت أو العربي أقا سلبية من الصورة        

العكسية، فقد اقابت من معدل سلبيت ا الىل حد كبإ. والذا كانت الدراسا  ال  

ع مي لـنالذا ن لدى اآللر بينت أن الغرب ينظر الىل العرب واملسلمني على نناولت الطرح اإل

أن م نقرباء خميفونن ي ددون الثقافة ونتاج احلضارة الغربية، فقد برز اآللر دالا اإلع م 

العربي على أنه الغريب املديف أيضًا الذت يست دف ندمإ مقدرا  الشعوب ون ب ثروان ا. 

 لغرب بأنه عدو عظيم. فاإلع م العربي يصف ا

الىل يليا مستوى ا حنياز خد الو يا  املتحدة  () دراسةوقد سعت      

األمريكية يف التغطيا  اإلع مية ال  نقدم ا املواقع ا لكاونية العربية. واعتمد  

ناًء على موقًعا نعترب أهم مواقع األلبار يف العامل العربي ب 14مواقع من بني  8عينة من ال

. وقد للصت نظرية األطرنرشيح بعض اخلرباء يف هذا اإال، واعتمد  الدراسة على 

الدراسة الىل أن وسائا اإلع م العربي نقدم صورة شديدة السلبية للو يا  املتحدة كعدو 
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عظيم وقريب خميف، نتيجة سياست ا اخلار ية يف الشر  األوسط عموًما ويف العامل 

أثبتت الدراسة أن صورة الو يا  املتحدة نرنبط بالعديد من ولتحديد. العربي على و ه ا

الصور واملعاني السيئة. وقالبًا ما يضر يف اخلطاب اإلع مي العربي أزما  العرا  

وفلسطني ولبنان ومنطقة اخلليج كنموذج على السياسة املنحازة ال  نتعاما ب ا الو يا  

  (66) املتحدة مع العرب. 

الىل يليا عناصر الثبا   () دراسةويف السيا  السابق نفسه سعت       

والتغإ يف مسا  صورة اآللر دالا جمتمعني عربيني هما: مصر واإلمارا  العربية املتحدة. 

من منطلق أن موخوع الذا  واآللر أصبح واحًدا من أهم املوخوعا  ال  ي تم ب ا 

مل متغإ. واعتمد  الدراسة على من ج املسح ومت دراسة عينة الباحثون املعاصرون يف ظا عا

. نظرية الصورة الذهنيةواعتمد  الدراسة على ، من ط ب  امعة طنطا و امعة اإلمارا 

الشرقي( ليست ثابتة  -الغربي  -وقد للصت الدراسة الىل أن أمنا  صور اآللر )العربي

  .(67) غإا  اإتمعية والدولية بشكا دائم ، با متر بتغإا  عميقة مرنبطة باملت

أ رن ا مؤسسة ستانلي على ويف دراسة م مة حول نرا ع صورة الو يا  املتحدة عربيًا     

عينة من القائمني با نصال يف العامل العربي، واستند  في ا الىل من ج املسح، و د أن 

ا  العربية السلطوية، األسباب األساسية  ذا الاا ع نتمثا يف الدعم األمريكي للحكوم

للسياسا  اإلسرائيلية ساه الفلسطينيني. وأشار  الدراسة اللي جبانب الدعم األمإكي

األمإكية لاصة عندما نروج للدميقراطية صعوبة ساها حجم املتناقضا  يف السياسة

علن النزي ة بقيادا  نعارض مصاحل واشنطن باملنطقة، ُنيف املنطقة، فلو أنت الدميقراطية

الدميقراطية،  ا يانب عليه فقدان أن الشعوب العربية قإ قادرة على املمارسة

ويشإ أكثر من استط ع للرأت حول اساها  العرب ساه املصداقية األمإكية عربيًا.

% من العرب يؤمنون بأن الدميقراطية ليست هدف  65الو يا  املتحدة ا مإكية، أن 

% بأن الدميقراطية هدفًا حقيقيًا للو يا  املتحدة. والعترب  5رى بينما يأمريكي حقيقي،

هدفًا حقيقيًا ولكن الو يا  املتحدة ا مإكية % أن يقيق الدميقراطية كانت 16

ويشإ الشكا التالي من الدراسة  .(68) ()نطبقه بالشكا اخلاطئ 

ئم با نصال يف العامل العربي من الو يا  الىل موقف القا أ رن ا مؤسسة نستانلينال  

 املتحدة األمريكية كت ديد من خمن جمموعة من التحديا  ال  نوا ه املنطقة:
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 (2شكا رقم )

 رؤية القائم با نصال يف العامل العربي ملوقع السياسا  األمريكية

 على موقع لريطة التحديا  ال  نوا ه املنطقة

 (Stanley foundation, Ibidاملصدر: )
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 (2شكا رقم )

 رؤية القائم با نصال يف العامل العربي ملوقع السياسا  األمريكية

 على موقع لريطة التحديا  ال  نوا ه املنطقة

 (املصدر: )

نشإ نتائج الدراسة ال  يلدص ا الشكا السابق الىل أن القائم با نصال دالا العامل        

عربي يرى أن أكرب ن ديد يوا ه دول املنطقة يرنبط بسياسا  الو يا  املتحدة ال

األمريكية الزاء قضاياها، يأني بعد ذلك مسألة احلا ة الىل التغيإ السياسي، ثم 

انت اكا  حقو  اإلنسان، ثم املشك   ا قتصادية، ثم عدم ا ستقرار السياسي، ثم 

نسبة الغالبة من القائمني با نصال يرون أن نسياسا  اإلرهاب، ثم العوملة. ما يعين أن ال

طقةن ميثا التحدت األهم الذت نوا  ه الشعوب العربية. ونتأكد هذه نالو يا  املتحدة بامل

الشكا السابق من ارنفاع در ة سلبية اساه املبحوثني حنو سياسا  الو يا   يفالنتيجة 

اا ع عندما يتعلق األمر بالشعب األمريكي، املتحدة األمريكية، ويبدأ لط السلبية يف ال

ما يعين أن مثة اساه حنو الفصا بني الو يا  املتحدة األمريكية كسياسة وكدولة 

( 2011) رادا ، الدراسة ال  قام ب ا  دراسة مؤسسة ستانليوكشعب. ويؤيد نتائج 

يا  املتحدة ب دف وسعت الىل التبار فرخية نأثإ احلم   اإلع مية ال  نقوم ب ا الو 

 200) عينةاليسني صورن ا يف املنطقة العربية. واستددم الباح  من ج املسح ومتثلت 

مفردة( من أسانذة اجلامعا  الفلسطينية العاملة يف الضفة الغربية. وللصت الدراسة الىل 
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أن السياسة اخلار ية بو ه عام هي سبب من أسباب الصورة السلبية للو يا  املتحدة 

مريكية لدى أسانذة اجلامعا ، كما نبني و ود فصا من قبا نسبة كبإة من األ

 .(69) الباحثني بني احلكومة األمريكية والشعب األمريكي 

بتحليا أساليب  (2011)البدرت،  دراسةوعلى مستوى صانع القرار األمريكي اهتمت      

ربية، وذلك يف سيا  األهمية العادة النتاج لطابا  الرئيس أوباما يف القنوا  الفضائية الع

اخلاصة ال  حيظى ب ا اخلطاب اخلار ي ألكرب  ثا لآللر الغربي واملتمثا يف الو يا  

املتحدة األمريكية دالا العامل العربي واإلس مي. وقد اعتمد  الدراسة على من ج املسح 

دالا عينة من واس ت الىل يليا مضمون الكيفية ال  عوجل ب ا لطابا  الرئيس أوباما 

القنوا  اإللبارية العربية،  لت اجلزيرة والعربية واملنار، باإلخافة الىل مقابلة عدد من 

قادة الرأت. وقد للصت الدراسة الىل أن قادة الرأت وكذا اخلطاب اإلع مي على القنوا  

من نغطية  الفضائية نبنى اساهًا معتدً  ومتوازنًا حنو نأوبامان. وقد نباينت مواقف القنوا 

املوخوعا  اخلاصة بدول املنطقة وال  يطرح ا نأوبامان يف لطابانه فبد  اجلزيرة أميا 

الىل نناول ما يتعلق بالشأن اإليراني، واهتمت العربية بالشأن العراقي وأفغانستان. ويف 

املقابا شككت قناة املنار يف موقف أوباما من نشر قيم الدميقراطية وحقو  اإلنسان يف 

نطقة. ويف اإما العام ميكن القول أنه رقم نبين القنوا  الفضائية العربية ملوقف امل

معتدل الزاء أوباما كممثا لآللر األمريكي ال  أن ا كانت متشككة يف مواقفه من 

 .(70) قضايا املنطقة. وقد برز ذلك يف مواخع اخلطاب املتعلقة بالدعم األمريكي إلسرائيا 

 

إش كالية دور الفض ائيات   ض افات واإلش كاليات النظري ة واملنهجي ة لبح وث      ثانيًا: النت ائي واإل 

 .التليفزيونية يف خماطبة اآلخر

نعتمد املناقشة التفصيلية لنتائج العرض الذت قدمته الباحثة للدراسا  ال  نناولت      

 -2011نالشكالية دور الفضائيا  التليفزيونية يف خماطبة اآللر ل ل الفاة من عام 

ن على يليا ث ثة أبعاد: البعد املوخوعي، البعد املتعلق باألطر املن جية، البعد 2018

املتصا باألطر النظرية، وذلك يف الطار احملاور الث ث ال  نوزع العرض علي ا، 

 وا ساها  البحثية ال  ظ ر  يف سيا  كا من ا. 
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/ ا نفتاحن يف خماطبة اآللر ال  نناولت الشكالية  ناملقاومة مناقشة نتائج الدراسا  -أ

 عرب القنوا  الفضائية:

نوزعت الدراسا  يف الطار هذه اإلشكالية على اساهني،  ا ا ساه األول  

الدراسا  ال  نناولت صور الغزو الثقايف من  انب اآللر عرب القنوا  الفضائية، 

فضائية وانصرف ا ساه الثاني الىل الدراسا  ال  نناولت نوظيف القنوا  ال

كأداة ملداطبة اآللر. ويعكس ا ساهان حالة التأر ح يف النظر الىل ناآللرن 

وعدم الثبا  يف نقييمه، فأحيانًا ما يتم النظر الليه كغازت يريد السيطرة على 

ثقافة وهوية الشعوب مستغً  يف ذلك هيمنته على القسم األكرب من القنوا  على 

لى لريطة اإلنتاج التليفزيوني، ويف أحيان لريطة الفضاء التليفزيوني، وكذا ع

ألرى يبدو اآللر صاحب ثقافة مغايرة عن ثقافة الذا  ينبغي التعاما مع ا بدر ة 

معقولة من املرونة والبح  عما هو مشاك معه.

اهتمت الدراسا  والبحوث ال  نناولت أشكال الغزو الثقايف من  انب ناآللرن  

تأثإا  السلبية للتعرض للمنتج اإلع مي لآللر عرب القنوا  الفضائية بشرح ال

)الدرامي بالدر ة األكرب( على قيم ا وية احمللية ومعامل ا والتأثإا  السلوكية 

للتعرض على فئا  اجلم ور األقا نضجًا، مثا فئة الشباب واملراهقني. ويدد 

ين. وقد مدلول اآللر يف هذه الدراسا  يف ناآللر الغربين وناآللر الشر  أوسط

ارنفعت معد   اهتمام الدراسا  يف الطار هذا ا ساه بتحليا نأثإ التعرض 

للمسلس   املدبلجة الوافدة من ناآللر الاكين على ا وية والثقافة احمللية، 

ونطرقت الىل نتبع هذه التأثإا  دالا جمتمعا  عربية متعددة، أبرزها اإتمع 

 (2012)دراسة: الصفار، الكوي  و (2019)مثا دراسة: محزة، املصرت 

 (.2013)دراسة عاي ، واجلزائرت  (2016املصرت، )مثا دراسة: والفلسطيين 

وظ ر  دراسا  قليلة سلكت مسلكًا أكثر نوازنًا يف معاجلة اإلشكالية، الذ 

)مثا دراسة: اهتمت بتحليا التأثإا  السلبية واإلجيابية للتعرض للب  الوافد 

تم عدد قليا من الدراسا  بتحليا أطر املنافسة بني مصر واه .(2018حيياوت، 

(.)مثا دراسة: والسعودية على ا يمنة على اإلع م العربي 
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من الناحية املن جية اعتمد  الدراسا  يف اإما على من ج املسح، ووظفت معه  

الوافدة  أداة ا ستبيان، يف سيا  نركيزها على قياس نأثإا  الدراما املدبلجة

)القضاة، من ناآللر الشر  أوسطين على اجلم ور من فئة الشباب، مثا دراسة 

وركز  يف هذا السيا  على الشباب اجلامعي، حبكم متثيله للفئة  (،2012

األكثر نعرخًا للقنوا  الفضائية من ناحية باإلخافة الىل س ولة نطبيق األدوا  

واختذ  بعض  (.2012والصفار، -2018)مثا دراس : حيياوت، البحثية عليه 

)مثا دراس : شولي الدراسا  األلرى من مج ور املراهقني جماً  نطبيقيًا  ا 

منوذج وعلى مستوى األطر النظرية برز  (.2016ومغارت،  -2018وحبلق، 

الذت يفاض أن هناك نأثإًا كميًا لوسائا ا نصال على  مارشال ماكلوهان

، نظرية الغرس الثقايف، باإلخافة الىل (2012ضاة، )دراسة القاإتمع وثقافته 

)يف الطار الدراسا  ال  اهتمت بتأثإ  ونظرية ا ستدداما  واإلشباعا 

املسلس   املدبلجة على الشباب واملراهقني(. وقد مت نوظيف هذه النظريا  يف 

 مستويان ا األولية، دون التفا  الىل النماذج اجلديدة لتطبيق ا.

سا  ال  نناولت نوظيف القنوا  الفضائية كأداة ملداطبة اآللر انطلقت الدرا 

)مثا دراسة: واحلوار معه من مف وم التعددية الثقافية ومف وم نالع م الس من 

، وأشار  الىل خرورة نفعيا هذا املف وم بني الشعوب ال  نعي  (

)دراسة:   ثورة نكنولو ية أد  الىل الذابة احلدود الفاصلة بني الثقافا

وما نوازى  2011. ويف الطار نداعيا  أحداث الربيع العربي (

مع ا من مو ا  هجرة ولصوصًا الىل دول الغرب اهتمت بعض الدراسا  بتحليا 

الع قة بني العربي أو املسلم واآللر الغربي املتمركز حول الثقافة األوربية 

  بتحليا أساليب للق حوار عرب واهتمت الدراسا (.)دراسة: 

وسائا اإلع م بني هذين الطرفني يف الطار التجربة ا ساالية والتجربة 

، وللصت الىل أن العرب استطاعوا  ()دراسة: األمريكية 

يقيق در ة من ا ندماج الثقايف الواخح يف اإتمعا  الغربية. واهتمت هذه 

اآللر الديين )سواء اآللر املذهيب أو العقائدت( الفئة من الدراسا  أيضًا ب
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)دراس : وللصت الىل و ود دور بارز للقنوا  الدينية يف للق  سور حوار معه 

- .) 

وعلى مستوى املناهج اعتمد  الدراسا  ال  نناولت نوظيف القنوا  الفضائية  

أساسي، ووظفته بالدر ة األكرب  كأداة ملداطبة اآللر على من ج املسح بشكا

يف مسح احملتوى، عرب أداة يليا املضمون، باإلخافة الىل أداة يليا الوثائق 

، ووظفت الدراسا  ال  اهتمت ()كما ظ ر يف دراسة 

ودراسة  ()باآللر الديين أدوا  يليا اخلطاب، مثا دراسة 

عتمد  الدراسا  ال  قطت هذا ا ساه وا(. )

الذت  ()على مناذج نظرية  ديدة من بين ا منوذج نالع م الس من 

ينطلق من فرخية أن من م مة اإلع مي   نتحدد يف جمرد نقا األحداث، با 

متتد أيضًا الىل فضح األكاذيب ال  نؤدت الىل نأ يج الصراعا ، وكذلك 

ة ال  نؤدت الىل العداء بني اإموعا  املتنوعة دالا نفكيك الصور النمطي

اإتمع، وكذا بني اإتمع وقإه من اإتمعا . فاأللبار ليست نمرآة الواقعن با 

هي متثيا للعامل قائم على اإلدراك والعادة بناء الواقع دون نشويه له. وطرحت 

عاملية ملا هو حملى ويعنى الرؤية ال نالعوملية احملليةن أيضًا منوذج 

نظرية ا وية ( ). كما استددمت دراسة ()

املرنة ال  ختترب الىل أت حد ميكن أن نتقبا الذا  بعض السما  الثقافية 

على  () الراسدة لدى اآللر. واعتمد  دراسة 

لظواهر ا  تماعية.مدلا التحليا النقدت واملدلا املاركسي يف نفسإ ا

مناقشة نتائج الدراسا  ال  نناولت الشكالية نالتوازن يف التدفق اإللبارت بني   -ب

 الذا  واآللر عرب القنوا  الفضائيةن:

نوزعت الدراسا  ال  نناولت الشكالية التوازن يف التدفق اإللبارت بني الذا   

ة، ركز ا ساه األول واآللر عرب القنوا  الفضائية على ث ثة اساها  أساسي

على الدراسا  ال  عنيت بالقنوا  اإللبارية العربية ال  انطلقت يف الفضاء 

التليفزيوني مست دفة كسر احتكار اآللر الغربي لأللبار، واهتمت الدراسا  

يف ا ساه الثاني بتناول منافسة اآللر الغربي للقنوا  اإللبارية العربية ال  
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رب القنوا  اإللبارية األ نبية الناطقة بالعربية، وانصرف انطلقت يف الفضاء ع

ا ساه الثال  الىل الدور الذت نلعبه القنوا  العربية ال  نب  الرسا ا من الغرب 

الىل امل ا رين العرب واملسلمني. واملوخوع الرئيسي الذت ندور حوله الدراسا  يف 

ربين لسو  األلبار، هذا احملور يتمركز حول فكرة كسر احتكار ناآللر الغ

سواء عرب القنوا  اإللبارية العربية، مثا اجلزيرة وسكات نيوز والعربية، ال  

أصبحت ننافس القنوا  اإللبارية العاملية على املشاهد العربي، أو عرب القنوا  

وروسيا اليوم وقإهما، وقد ساهمت  24األ نبية الناطقة بالعربية، مثا فرانس 

 كسر ا حتكار ناأل لو أمريكين لسو  األلبار، لكن القنوا  األلإة يف

أكد  الدراسا  على مستوى آلر أن القنوا  اإللبارية الغربية، سواء الناطقة 

با  ليزية أو العربية ما زالت يتا القسم األول من سو  األلبار على املستوى 

العربي.

لعربية يف كسر احتكار أبرز  الدراسا  ال  نناولت دور الفضائيا  اإللبارية ا 

القنوا  الغربية للمعلوما  ويقيق نوع من التدفق املتوازن لأللبار بني الشر  

والغرب ث ث سارب أساسية، نتمثا يف قناة اجلزيرة، وقناة أبو ظيب، وقناة 

ونالت قناة اجلزيرة أكرب نسبة من  .()مثا دراسة:العربية 

ملستوى فتصد  عدة دراسا  لتحليا منط أدائ ا. وقد ا هتمام البحثي على هذا ا

للصت الىل أن اجلزيرة حققت حضورًا أعلى على ساحة الفضاء اإللبارت األعلى 

)دراسة: لكن معاجلان ا انسمت بتغليب الو ءا  السياسية على املعايإ امل نية 

مع امليا يف بعض ا حيان الىل التحيز وعدم املوثوقية يف  ،(2014شكشك، 

)نغطيان ا لصوصما ما يتعلق من ا بأحداث الربيع العربي 

)دراسة: ، يف حني وصفت الدراسا  أداء نالعربيةن بالعق نية والتوازن (

وقد مثلت أحداث الربيع العربي خمتربًا حدثيًا اهتمت العديد  .(

صت الىل و ود ييزا  من الدراسا  بتحليا أداء القنوا  العربية ل له، ولل

)دراسة: خمتلفة يف نغطية هذه األحداث، فيما يتعلق مبصر ونونس واليمن وسوريا 

وأشار  الدراسا  الىل الدور الذت لعبته قناة اجلزيرة ا  ليزية  .(2011شاهني، 

يف كسر ا يمنة الغربية على سو  األلبار ودلو ا ك عب على لريطة الع م 
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أن  ().و د  دراسة ناآللر الغربين. وقد 

القنوا  اإللبارية الغربية العاملية نلجأ يف األحداث الكربى ال  نش دها املنطقة 

الىل ا ستفادة من بعض املواد ال  نبث ا القنوا  اإللبارية العربية، ولكن مع 

 يذير املشاهد من أن هذه املواد مصدرها قنوا  اللبارية عربية.

تمد  ا ساها  ال  اهتمت بتحليا دور القنوا  اإللبارية العربية يف كسر اع 

احتكار اآللر الغربي لسو  األفكار على على من ج املسح، وزاو ت يف األدوا  

)دراسة: بني يليا املضمون، وذلك يف البحوث ال  نصد  لتحليا األداء 

يف الدراسا  ال  وبني ا ستبيان  (،2011ودراسة: شاهني،  -

اهتمت بتحليا اساها  اجلم ور حنو التغطية اإللبارية للقنوا  اإللبارية 

وعلى مستوى األطر النظرية مالت  (.دراسة: )مثا ربية  ــالع

أقلب الدراسا  الىل نوظيف نظرية ا عتماد وا ستدداما  واإلشباعا  ونظرية 

 ا ساه.

  اشتملت علي ا الدراسا  ال  نناولت القنوا  اإللبارية من أبرز املوخوعا  ال 

املو  ة باللغة العربية الىل دول املنطقة الدور امل م الذت نقوم به كأداة من أدوا  

ودعم هذه  ()دراسة الدبلوماسية الشعبية والتقريب بني الشعوب 

صوصًا من قادة ول–القنوا  لفكرة نألتعدديةن والناحة فرصة أمام املشاهدين 

 )دراسة:حداث الكربى وامل مة ألللتعرض لو  ا  نظر متباينة حول ا -الرأت

باإلخافة الىل نقديم أساليب  ديدة يف األداء (، 

(. )دراسة: اإللبارت استفاد  من ا القنوا  اإللبارية العربية  

ودول   -ر العربي )اخلليجيويتمثا اآللر الذت ختاطبه هذه القنوا  يف اآلل

وادت النيا( واآللر العربي الشمال أفريقي، ثم اآللر األفريقي ثم اآللر اآلسيوت 

واعتمد  الدراسا  ال  نقع يف هذا ا ساه على  (.)دراسة: 

من ج املسح بصورة أساسية، وقد وظف أكثرها أداة يليا املضمون يف 

)دراسة: اجلم ور الذت ختاطبه هذه القنوا  اكتشاف حزم القضايا ومسا  

، وكذلك يف يليا أساليب البناء الفين للقص" والتقارير  (2011الدرعاوت، 

اإللبارية، واعتمد  دراسا  حمدودة على أداة ا ستبيان وحنن منحى ميدانيًا 
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)است دفت من ل له دراسة قطاعا  معينة من اجلم ور، مثا دراسة 

وعلى مستوى األطر النظرية ظ ر  نظريا  اخلطاب . (

 (.)دراسة  ونظرية السرد (،2011)الدرعاوت، 

نذهب الدراسا  ال  عاجلت  منافسة الفضائيا  التليفزيونية ال  أنشأها  

العرب دالا دول ناآللر الغربين الىل أن القنوا  العربية بالو يا  املتحدة نعاني 

يا  التكنولو ية وا قتصادية ال  يعاني من ا اإلع م من ذا  اإلشكال

، وللصت الىل حمدودية عدد القنوا  ()األمريكي 

)التليفزيونية بالغرب عمومًا وانعدام ا يف بعض األحوال 

ونقدم القنوا  العربية األمريكية املتمركزة يف الو يا  املتحدة مزجًيا (. 

لبار والافيه وال يف ستايا والربامج الثقافية، وختتلف نسبة احملتوى من األ

العربي قياسًا الىل احملتوى باللغة اإل ليزية عرب هذه املنافذ، ومييا احملتوى يف 

األقلب الىل اللغة العربية، ونتحدد أهم أسوا  اخلدما  اإللبارية العربية 

كا أساسي، ثم دياويت، ثم لوس بالو يا  املتحدة األمريكية يف نيويورك بش

)أنلجلوس، ثم شيكاقو، ثم واشنطن،  دراسة 

واعتمد  الدراسا  ال  نقع يف هذا السيا  على من ج املسح ووظفت  (.

)دراسة: معه باألساس أدوا  يليا املضمون ويليا الوثائق

ومل نظ ر (. ودراسة ، (

أطر نظرية واخحة حاكمة  ذه الدراسا ، الذ اعتمد  على الرصد الوثائقي 

للقنوا  الفضائية وأدوا  اإلع م العربي بالو يا  املتحدة األمريكية، باإلخافة 

)الىل نتبع مسا  املضمون. والنموذج النظرت الوحيد ظ ر يف دراسة 

وظفت يف  انب من ا نظرية ا ستدداما   ال  (

واإلشباعا  لتحديد منط احلا ا  ال  نلبي ا هذه القنوا  بالنسبة للمشاهد 

العربي يف الو يا  املتحدة األمريكية.
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مناقشة نتائج الدراسا  ال  نناولت الشكالية الصور املتبادلة بني الذا  واآللر  - ـــــــ

 احلوار: ودورها يف نفعيا أو عرقلة

نأر حت الدراسا  يف الطار هذا احملور حول اساهني، يتعلق ا ساه األول  

بالدراسا  ال  عنيت بصورة الذا  العربية كما نتبلور يف الع م اآللر، 

وا ساه الثاني يتصا بالدراسا  ال  اهتمت بتحليا صورة اآللر الغربي دالا 

ل  نتمحور حو ا هذه الدراسا  وسائا اإلع م العربي. والفكرة األساسية ا

نتمثا يف نظر كا طرف من الطرفني العربي والغربي كآلر خميف يت دد 

قإه، وأن هذه النظرة املتبادلة نعرقا قدرة أت طرف من ما على خماطبة اآللر أو 

 فتح حوار مفتوح معه.

و د  الدراسا  ال  اهتمت ببح  صورة الذا  العربية دالا القنوا   

يساهم يف  صناعة الكراهية للعرب ة الغربية أن ناآللر اإلع مين الفضائي

)دراسة:  مثا واملسلمني، وجيت د يف الزكاء عملية ا قتتال الداللي بني العرب

وأن بعض وسائا اإلع م الغربي ننشر ألبارًا جم لة ومعلوما   (2011املشاقبة، 

ر، وأن  اإلع م الغربي مغلوطة عن األوخاع يف العامل العربي، ولصوصًا يف مص

يو ه أدوانه اإلع مية بشكا مغرض وقإ م ين خد مصر من ل ل الاكيز 

بعض األحداث السلبية كاحملاكما  واملظاهرا  وقإها، لكنه حبال   على 

)دراسة: يركز على األحداث اإلجيابية املتعلقة بالتنمية والتحول الدميقراطي 

أن معد   نعرض املسلمني لوسائا اإلع م  وكشفت الدراسا  (.2018ورداني، 

)دراسة: الغربي حمدود، بسبب ييزه خد اإلس م واملسلمني 

ونزايد  2011. ويف الطار نداعيا  أحداث الربيع العربي  (

مو ا  ا جرة العربية الىل دول الغرب زاد عدد الدراسا  ال  اهتمت بتتبع صورة 

يف اإلع م الغربي، وللصت الىل أن هذه الصورة كانت متيا الىل الذا  العربية 

السلبية يف األقلب، وأن ا كانت نؤثر يف مواطين الدول الغربية، وأن بعض 

الساسة استغلوا هذه املسألة يف مح ن م ا نتدابية حني دعوا الىل وقف ا جرة 

واملسلمني ، وأن صورة العرب ( )دراسة:العربية الىل الغرب 

يف الغرب ناكب من جمموعة من األفكار النمطية واألساطإ واحلقائق املبالغ 
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ومتثا اآللر الغربي الذت اهتمت هذه الدراسا   .()في ا 

باكتشاف الصورة ال  نرو  ا وسائا الع مه للعرب واملسلمني يف ناآللر 

) وناآللر الربيطانين (2018)ورداني، األمريكين 

وناآللر البولندتن  ()( وناآللر ا ساالين 

().

اعتمد  الدراسا  املتعلقة بصورة الذا  العربية لدى اآللر الغربي )اإلع مي(  

على من ج املسح ووظفت معه جمموعة من األدوا  املتنوعة، من بين ا يليا 

  است دفت يليا مسا  صورة الذا  يف الع م اآللر، املضمون يف الدراسا  ال

. ووظفت بعض الدراسا  األلرى املقابلة الىل  انب (2011)املشاقبة، مثا دراسة 

، ووظفت الدراسا  ال  سعت الىل (2011)الداقر، يليا املضمون، مثا دراسة 

)رصد الصورة الذهنية املقابلة مبفردها ، مثا دراسة 

. وعلى مستوى األطر النظرية اعتمد  هذه الدراسا  يف (

أقلب ا على املستوى األول لنظرية األطر واملعين بوصف ويليا مسا  نأطإ 

الصورة، واملصادر ال  نستددم يف بناء اإلطار وأنواع األطر ال  نعتمد علي ا.

ربي فقد ننوعت وفيما يتعلق بصورة ناآللر الغربين: دالا وسائا اإلع م الع 

الدراسا  يف الطار هذا ا ساه. للصت على مستوى املوخوعا  الىل أن ناآللرن 

)دراسة يوصف يف اإلع م العربي بأنه نقريب خميفن وأنه نعدو عظيمن 

. فالصورة ال  يرمس ا اإلع م العربي لآللر الغربي   نقا (

در ة السلبية كلما اقاب اإلع م العربي  نشوهًا عن الصورة العكسية. ونزداد

نتيجة سياست ا اخلار ية يف الشر  من صورة الو يا  املتحدة األمريكية 

األوسط عموًما ويف العامل العربي على و ه التحديد. فصورة أمريكا نرنبط 

بالعديد من املعاني السيئة، مثا الدولة قإ العادلة ال  نتبنى سياسا  قإ 

اه الشر  األوسط، ونتبنى سياسا  مسيئة الىل نفس ا كدولة متوازنة س

ويف اإما كان البح  يف  (.)دراسة: المرباطورية 

صورة اآللر األمريكي األكثر حضورًا دالا الدراسا  ال  ظ ر  يف الطار 

 هذا ا ساه البحثي، ومل يقتصر األمر على يليا مسا  صورة الو يا  املتحدة
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يف اإلع م العربي، با امتد  الىل يليا مسا  صورة صانع القرار دالا الو يا  

(.2011) رادا ، املتحدة األمريكية، مثا دراسة 

اعتمد  هذه الفئة من الدراسا  والبحوث على من ج املسح ووظفت معه يليا   

 املضمون لتحليا الصورة اإلع مية للغرب دالا وسائا اإلع م، مثا دراسة

)، ووظفت دراسا  ألرى أداة ا ستبيان، مثا دراسة  ()

، ووظفت دراسة مركز ستانلي ا ستبيان على القائم (

بني  (2011) رادا ، با نصال دالا وسائا اإلع م العربي. ومز ت دراسة 

ه الدراسا  يليا املضمون واملقابلة. وفيما يتعلق باألطر النظرية املستددمة يف هذ

فقد وظفت يف أقلب ا املستوى الثاني لنظرية اإلطار واملتمثا يف عملية بناء م مح 

الصورة يف نالطارن معني يف أذهان اجلم ور عرب وسائا اإلع م. ووظفت دراسة 

نظرية الصورة الذهنية.( )

 

 :الرةى املستلبلية واألفندة البحثية امللرتحةثالثا: 

يد الرؤى املستقبلية واأل ندة البحثية يف الطار كا الشكالية من اإلشكاليا  ميكن يد

 الث ث على النحو التالي:

يف جمال نالشكالية املقاومة وا نفتاح يف خماطبة اآللر عرب القنوا  الفضائيةن: - أ

اهتمت الدراسا  بتحليا نأثإا  التعرض للمنتج اإلع مي لآللر، ولصوصًا املنتج  -

ى ا وية احمللية، لصوصًا لدى القطاعا  األقا وعيًا )على مستوى الدرامي، عل

البناء املعريف( مثا الشباب اجلامعي واملراهقني. وبرز يف هذا السيا  ناآللر الاكين 

الذت نناولت العديد من الدراسا  نأثإ املسلس   ال  ينتج ا على قيم ونقاليد 

ا هتمام بالبحوث ال  يلا الباحثة  ويف هذا السيا  نقاحاإتمعا  العربية. 

معوقا  اإلنتاج الدرامي يف القنوا  الفضائية العربية عمومًا، واملصرية لصوصًا، 

والعواما ال  نعرقا النتاج مسلس   مصرية وعربية ودبلجت ا بصورة سعل ا  زءًا 

البحوث من القوة الناعمة املصرية والعربية على مستوى اإلقليم. وكذلك ا هتمام ب

ال  يلا العواما ال  أد  الىل نرا ع اهتمام شركا  اإلنتاج الدرامي املصرية 
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باملسلس   التارخيية، وذلك يف خوء ما أثبتته الدراسا  السابقة من شعبية 

متكنت الدراما الاكية التارخيية من اكتساب ا على املستويني املصرت والعربي. 

نركيز الباحثني على نتبع نأثإا  الدراما الاكية نشإ نتائج العرض التحليلي الىل  -

املدبلجة على اجلم ور العربي، والهمال أنواع ألرى من الدراما ال  ينتج ا اآللر 

قإ الاكي، مثا املسلس   األمريكية والكورية واإليرانية املدبلجة واألف م 

رة القيام ببحوث خرو ويف خوء ذلك نقاح الباحثةواملسلس   ا ندية املدبلجة. 

نتعلق بتأثإ كافة أنواع الدراما املدبلجة، ولصوصًا الدراما اإليرانية ويليا 

نأثإا  اآللر املذهيب على ا وية العربية، باإلخافة الىل الدراما األمريكية.

انطلقت الدراسا  ال  نناولت القنوا  الفضائية كأداة ملداطبة اآللر من العديد  -

يدة مثا مف وم الع م الس م، ومف وم نعوملة اإلع من ونعوملة من املفاهيم اجلد

الثقافةن وقإ ذلك، وأكد  هذه الدراسا  يف نتائج ا على أدوار م مة للقنوا  

خرورة  ونأسيسًا على ذلك نقاح الباحثةالفضائية يف دعم ثقافة احلوار مع اآللر. 

يت ا ويلا التجارب ال  التبار هذه املفاهيم يف دراسا  وحبوث يدد مدى واقع

قامت ب ا بعض القنوا  ملد  سور احلوار مع اآللر.

أثبت العرض التحليلي و ود اهتمام من  انب الباحثني الغربيني بدراسة نأثإ  -

اخلطاب اإلع مي الغربي على قبول امل ا رين العرب الىل الغرب عقب أحداث الربيع 

ساه، لصوصًا على املستوى األوربي. . وقد ننوعت البحوث يف هذا ا 2011العربي 

أن يدلا الباحثون العرب خمن أ ندن م البحثية يليا  ويف خوء ذلك نقاح الباحثة

اخلطاب اإلع مي الغربي واملعاجلا  ال  يقدم ا ألحوال امل ا رين العرب، ومن 

الضرورت أيضًا أن نتوسع هذه البحوث لتشما اساها  امل ا رين العرب حنو 

طية اإلع مية لشئون م يف اإلع م الغربي، باإلخافة الىل البحوث ال  يلا التغ

مستويا  اهتمام القنوا  الفضائية العربية مبعاجلة شئون امل ا رين العرب الىل أوربا 

وقدرن ا على خماطبت م من ناحية، ومستويا  نأثر مج ور امل ا رين مبضمون ا 

وأمنا  استددامه  ا من ناحية ألرى.

 خوء ما أثبته العرض التحليلي من و ود قناة فضائية عربية واحدة ختاطب ناآللر يف -

خرورة اهتمام  نقاح الباحثةالغربين بلغته ا  ليزية، وهي قناة ا دى الدينية، 
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الباحثني بتحليا األسباب ال  نعرقا النشاء املزيد من القنوا  ال  ختاطب الغرب 

زيوني العربي الىل لغة اآللر، لصوصُا وأن العرض بلغته أو ندبلج املنتج التليف

التحليلي أثبت أن كً  من اآللر الغربي واآللر الشر  أوسطي حياو ن الوصول الىل 

اجلم ور العربي بلغته احمللية،  ا يضاعف من نأثإ اخلطاب اإلع مي املغاير على 

الذا  العربية.

الية على مناذج نظرية نقليدية اعتمد  أقلب الدراسا  ال  حبثت يف هذه اإلشك -

مثا ا ستدداما  واإلشباعا  والغرس الثقايف ومنوذج مارشال ماكلوهان للتأثإ 

خرورة التوسع  ويف خوء ذلك نقاح الباحثةالااكمي لوسائا ا نصال على اإتمع. 

 يف نوظيف النماذج النظرية اجلديدة مثا نظرية نالتحليا الثقايفن. نوهي النظرية ال 

القيم وا فكار ال  نستددم بشكا قامض وقإ حمدد الد لة أو املعنى من يلا 

 انب الباحثني واملفكرين، دون يديد دقيق حملمو ن ا الثقافية و بظروف نشأن ا 

ومن امل م أيضًا التبار بعض النماذج اجلديدة ال   .(71) وسيا  نطورها التارخيين 

ية الجياد لطاب الع مي قادر على نشر ثقافة التعاي  قدم ا الباحثون امل تمون بكيف

، وكذلك النماذج ال  يلا مستوى املرونة منوذج نالع م الس منبني الشعوب مثا 

ومن  منوذج نالعوملة/ احملليةن.أو التشدد من  انب الذا  يف التعاما مع اآللر مثا 

ليا اخلطاب األقدر على امل م أيضًا يف هذا السيا  أن يلتفت الباحثون الىل أدوا  ي

 اكتشاف مسا  الرسالة اإلع مية بصورة أعمق من يليا املضمون.

يف جمال نالشكالية التوازن يف التدفق اإللبارت بني الذا  واآللر عرب القنوا   - ب

الفضائيةن:

اهتمت عدة دراسا  بتحليا دور القنوا  اإللبارية العربية يف كسر احتكار ناآللر  -

لبار، سواء على املستوى العربي أو على املستوى الدولي، وحللت الغربين لسو  األ

ويف خوء ذلك نقاح الدور الذت نقوم به قناة اجلزيرة ا  ليزية على املستوى الغربي. 

ال راء املزيد من الدراسا  على هذا املستوى ، مثا قناة سكات نيوز الباحثة 

لبحثية العربية يليا ونتبع نسب ا  ليزية. ومن امل م أيضًا أن نشما األ ندة ا

وأمنا  استفادة وسائا اإلع م الغربي من املواد اإللبارية ال  نبث ا القنوا  
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العربية، وأنواع األحداث ال  نلجأ في ا القنوا  الغربية الىل ا ستفادة من التقارير 

ال  نبث ا القنوا  اإللبارية العربية.

مثا روسيا اليوم –أل نبية الناطقة بالعربية ركز  دراسا  قليلة على القنوا  ا -

ودورها يف كسر ا حتكار األ لو أمريكي للفضاء  -والقناة األملانية 24وفرنسا 

خرورة ال راء املزيد من الدراسا  حول مستوى األداء  نقاح الباحثةاإللبارت، و

كمصدر اإللبارت ب ذه القنوا  ومستويا  اعتماد اجلم ور املصرت والعربي علي ا 

للمعلوما  مقارنة بالقنوا  اإللبارية الغربية األلرى ال  ختاطب املواطن العربي 

بلغته.

يف خوء ما أثبته العرض التحليلي من جلوء بعض القنوا  اإللبارية سواء العربية أو  -

فتح اإال  نقاح الباحثةاأل نبية الىل نوظيف األلبار الكاذبة يف معاجلة األحداث 

ا  والبحوث ال  يلا أمنا  النتاج ونشر األلبار الكاذبة ومستويا  أمام الدراس

نأثر القنوا  اإللبارية بشبكا  التواصا ا  تماعي يف نغطية بعض األحداث. 

يف ظا اهتمام العديد من الدراسا  بتطبيق املستوى الثاني من األطر عند حب  نأثإ  -

خرورة التوسع يف  نقاح الباحثة، القنوا  اإللبارية الفضائية على اجلم ور العربي

دراسا  نعتمد على املستوى األول لألطر اإللبارية  كتشاف األساليب ال  نعتمد 

علي ا القنوا  اإللبارية ال  يتزاحم ب ا الفضاء العربي يف الخفاء املعاني على 

األحداث بصورة نساعد على استقبا ا من  انب اجلم ور بطريقة معينة، وبشكا 

أهدافًا مصاحلية حمددة مل ك هذه القنوا . خيدم

نعدد  الدراسا  ال  أ ريت على اجلم ور لتحليا اساهانه ومستويا  اعتماده على  -

القنوا  اإللبارية العربية والقنوا  األ نبية الناطقة بالعربية كمصدر للحصول على 

خوء ذلك نقاح  ويفاملعلوما  حول األحداث املدتلفة ال  يش دها العامل العربي، 

ا لتفا  الىل حبوث ودراسا  القائم با نصال يف هذه القنوا  والتكوين  الباحثة

امل ين له والعواما املؤثرة يف أدائه والضغو  ال  يوا   ا أثناء القيام بدوره يف نقا 

األحداث.

ما زالت أقلب الدراسا  ال  عنيت بتحليا حمتوى القنوا  الفضائية نعتمد على  -

طر النظرية التقليدية يف دراسة التقارير اإللبارية دالا القنوا  الفضائية ذا  األ
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خرورة ا لتفا  الىل النماذج  نقاح الباحثةالع قة بالذا  أو ذا  الع قة باآللر، و

الذت نعتمد الكثإ من التقارير اإلع مية حاليًا  منوذج السردالنظرية اجلديدة مثا 

الذت نظ ر نطبيقانه بوخوح دالا العديد من التقارير  ذ ةوكذلك منوذج النمعليه. 

كواحدة من  على القنوا  اإللبارية الفضائية. نونربز النمذ ة 

األدوا  األساسية ال  نستددم اليوم بدر ة عالية من الكثافة يف جمال ا نصال. 

 جمال اإلع م، وهي ف ي نتدلا ونربز يف الطار العديد من املمارسا  اإلقناعية يف

نظ ر يف ا نصال الشدصي، بنفس القدر الذت نظ ر به يف جمال ا نصال عرب 

وسائا اإلع م، ورقم ذلك فإن هذه الظاهرة مل يظ بالقدر الكايف من ا هتمام 

 .(72) يف الطار ا نصال وحبوث وا نصال 

ا أو عرقلة يف جمال نالصورة املتبادلة بني الذا  واآللر ودورها يف نفعي - ج

احلوارن:

يف الطار ما لل" الليه العرض التحليلي من أن بعض القنوا  الغربية متيا الىل  -

نشويه صورة العرب، وما أثبتته دراسا  ألرى من قيام بعض وسائا اإلع م 

األ نيب بتشويه صورة مصر والاكيز على األحداث السلبية ال  نش دها الب د 

خرورة أن  نقاح الباحثةالىل األحداث اإلجيابية، وعدم ا لتفا   2013بعد عام 

ي تم الباحثون بدراسة نالتحيزا ن ال  نظ ر يف التغطية اإللبارية لألحداث يف 

مصر ومستويا  ا لتزام بالقواعد امل نية يف التعاما مع هذه األحداث، ويليا 

سلبية األهداف املصاحلية وراء التغطيا  اإللبارية ال  نست دف رسم صورة 

للعرب أو ملصر.

أظ ر  الدراسا  حالة نا زدوا ية السلبيةن ال  يوّصف ب ا اإلع م العربي صورة  -

الفساح اإال  ونقاح الباحثةاآللر، وصورة العربي دالا الع م ناآللر الغربين، 

أمام الدراسا  ال  نبح  يف كيفية يسني صورة العرب واملسلمني دالا اإلع م 

 .الغربي

خوء الطابع الااكمي الذت مييز أسلوب نشكا الصورة اإلع مية كما أثبت  يف -

املزج ما بني املدالا النظرية اإلع مية ومدالا  نقاح الباحثةالعرض التحليا، 

باإلخافة الىل ا هتمام بالدراسا   التحليا الثقايف يف رصد طريقة نشّكا الصورة،
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لر دالا القنوا  الفضائية عرب فاا  التتبعية ال  نرصد نطور م مح صورة اآل

زمنية خمتلفة، وكذلك الدراسا  ال  ن تم بتأثإ العاما السياسي )الع قا  

اخلار ية بني الدول( على صورة اآللر دالا القنوا  الفضائية وقإها من وسائا 

اإلع م.

اح نقاهتمت الدراسا  بصورة ناآللر األمريكين بدر ة كبإة، ويف هذا السيا   -

خرورة ا هتمام بإ راء دراسا  حول صورة اآللر األوربي يف القنوا   الباحثة

الفضائية العربية، وكذلك اآللر الشر  أوسطي، مبا يف ذلك ناآللر الاكين 

وناآللر اإليرانين، لصوصًا يف ظا حالة احلضور الذت أصبحت هذه الدول يظى 

به يف الطار مشك   املنطقة العربية.

كإطار نظرت لتحليا  نظرية األطر مبستويت االعديد من الدراسا  على اعتمد   -

خرورة  و نقاح الباحثةمسا  الصورة اإلع مية وكذلك الصورة الذهنية، 

النظرية ا لتفا  يف الدراسا  املستقبلية الىل بعض النظريا  العلمية األلرى مثا 

أن نساهم بدر ة أكرب يف ال  ميكن  النقدية ونظرية الد لة والنظرية البنيوية

نفكيك العناصر ال  ناكب من ا الصورة، لصوصًا وأن العرض التحليلي لل" 

الىل أن الصورة نشكا مركبًا من األساطإ واألفكار النمطية واحلقائق املبالغ 

 في ا.

 حبوث ودراسات "الفضائيات واآلخر"البحثية يف ألفندة رابعًا: التوصيات ل

ودراسة العراقيا ال  يول دون امت ك مصر لقناة اللبارية  خرورة ا هتمام ببح  -1

. مؤثرة وقادرة على خماطبة اآللر على املستويني اإلقليمي والدولي

خرورة ا هتمام ببح  ودراسة العقبا  ال  يول بني القنوا  اإللبارية العربية مثا  -2

اهم يف نصحيح ا لت ل حبي  نس قناة العربية وبني النشائ ا لقنوا  باللغة ا  ليزية

يف التوازن يف التدفق اإللبارت بني الذا  العربية واآللر الغربي. 

يف الدراسا  اخلاصة بتطبيقا  الذكاء ا صطناعي  -مستقبً – بد من التوسع  -3

يف اإال اإلع مي مبا مي د إلنشاء برامج ذكية قادرة على كشف مستويا  

ا الع م اآللر.الكذب يف بعض األلبار ال  يسوق 
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خرورة أن ن تم أ ندة البحوث املستقبلية بتحليا أدوار القنوا  الفضائية كأداة من  -4

أدوا  الدبلوماسية الشعبية ال  ميكن أن نقوم بدور يف التقريب بني الشعوب 

ونذويب حا   التعصب للثقافا  احمللية ون يىء املتلقي لقبول اآللر.

ل  يتم ال راؤها مستقبً  الىل أهمية دراسة القائم  بد من ا لتفا  يف البحوث ا -5

با نصال يف الدراسا  ال  ن تم بتحليا أدوار القنوا  الفضائية يف خماطبة اآللر، 

باإلخافة الىل ندلله يف بناء أ ندة أولويا  القناة الفضائية، وقدرنه على  عا 

ا .موخوع ناحلوار مع اآللرن أو نقبول اآللرن خمن أ ندة األولوي

بالدراسا  ال  نقارن بني قدرة القنوا  الفضائية  -مستقبً –من امل م ا هتمام  -6

التقليدية واملنصا  التليفزيونية )على ا نانت( على خماطبة اآللر، لصوصًا بعد أن 

أصبحت هذه املنصا  يظى بشعبية واخحة من  انب املشاهدين )مثا منصة 

نتيح  ا بس ولة التواصا مع اآللر، أو يف أقا نتفليكس( ونتوا د يف بيئة انصالية 

نقدير الناحة مادن ا اإلع مية لآللر.

من امل م أن نشتما بنود األ ندة البحثية املستقبلية على دراسا  ن تم بتحليا  -7

مستويا  نالتنوعن يف الرسالة اإلع مية التليفزيونية )احمللية واإلقليمية(، ومدى 

غرايف والعمرت وكذلك التنوع على مستوى اجلنس مراعان ا بأبعاد التنوع اجل

واألعرا ، ودر ة التزام ا خبطاب حي  على التسامح وقبول اآللر وعدم التحريض 

على الغإ.

من امل م أن ن تم برامج اجلودة دالا كليا  اإلع م مبحور نالتنوعن ومستويا   -8

نضمينه يف املقررا  التعليمية املدتلفة خمن معايإ اجلودة.

تفا  الىل ليتاج أ ندة البحوث املستقبلية اخلاصة بدور القنوا  الفضائية الىل ا  -9

خرورة التطوير على مستوى األدوا  البحثية ال  نعتمد علي ا، ومن امل م يف هذا 

أدوا  يف يليا السيا  خرورة ا لتفا  الىل مدالا التحليا الكيفي وما نتيحه من 

التحليا الد لي ويليا مسارا  الربهنة ويليا )مثا التحليا البنيوت و اخلطاب

األطر املر عية وقإها(. 

يتاج البحوث املستقبلية يف جمال الع قة بني القنوا  الفضائية واآللر الىل سديد  -10

على مستوى األطر النظرية ال  نعتمد علي ا، فتستعني بدر ة أكرب بنظريا  
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ة، والنظريا  املفسرة لطبيعة الع قة بني التحليا الثقايف ونظرية ا وية ا  تماعي

الذا  واآللر، وكذلك بعض املستويا  املطور يف النظريا  التقلدية مثا املستوى 

الثال  من دراسا  األ ندة الذت يركز على يليا األ ندة البينية ال  ننشأ عن 

التأثإ املتبادل بني وسائا اإلع م ومواقع التواصا ا  تماعي.

م أن نتوسع األ ندة املستقبلية لدراسا  الع قة بني وسائا اإلع م واآللر من امل  -11

الىل حب  األدوار السلبية واإلجيابية ال  نلعب ا مواقع التواصا ا  تماعي ووسائا 

اإلع م اجلديد يف دعم ثقافة احلوار مع اآللر وقبوله.
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 صملخـــ
 

هدفت الدارسة إىل التعرف على مدى فاعلية الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامةة   التاالةل   

أهميةةةة هةةةسا الرسةةةائل كاسةةةيلة لالتصةةةال الةةةدا ل     مةةةدىبةةةل العةةةاملل باملاسسةةةات ا الةةةة   

الةةةن تهفةةةسها إدارة العالقةةةات العامةةةة      دعةةةو أو تةةةروشط ا ن ةةة ة ، باملاسسةةةةجبمهةةةار العةةةاملل  

ًا وثقافيةةةًا ومعهاشةةةًا، واىل أي مةةةدى تسةةةهو الرسةةةائل اإللكرتونيةةةة   عمليةةةات التاالةةةل      جتماعيةةةا

فةةةراد العةةةاملل باملاسسةةةات   اةةةل الت ةةةارات املتسةةةارعة الةةةن أنتجتهةةةا تكهالاجيةةةا   الةةةدا ل  لأ

  ا ةةتالف لةةةكل   املعلامةةات واالتصةةاالت وت تيقاتهةةا املتقدمةةة واملتجةةةددة   السةةهاات ا  ةةرية      

اإلدراشةةةة واقًعةةةا اتصةةةاليًا جدشةةةًدا هلةةةت مهةةةاهرا   املفةةةاهيو وا نهمةةةة      كرتونيةةةة الرسةةةائل اإلل

الةةن اعتمةةدت عليهةةا الدراسةةات االتصةةالية املاسسةةية ا دشثةةة      والثقافةةات التههيميةةة  الفكرشةةة و

دارة العالقةةات العامةةة  كةةراب  إلمةةا العةةاملل  التاالةةلل ةةكل هةةسا طةةر  بةةدروها تةةريت الةةن و

هسا الدراسة   كانها تتحث   الكيفية الةن تعمةل مةن  ال ةا      أهمية ن وتكمومفهام للعمل. 

والتعاون بل ا قسةام   ن ةر املعلامةات    دعو التاالل الرسائل اإللكرتونية كأداة اتصالية على 

الةدا ل  وا ةارج  وأهميةة ايتةاي الةسي       الصلة بعمليات املاسسية للعمل على املسةتاشل  ذات

والتههيميةةةة ت العةةةاملل باملاسسةةةات بتهفيةةةس اللةةةاائإل أو الةةةههو اإلدارشةةةة   ميكةةةن أن شةةةدعو عالقةةةا 

الرسةةائل اإللكرتونيةةة علةةى أي   تةةأثريحيةةث سةةعت هةةسا الدراسةةة اىل الك ةة  عةةن طتيعةةة   وتريهةةا. 

متغريات أو جاانب التاالل للعاملل بإدارة العالقات العامة قد ت رأ عهد أداء العمةل املاسسة     

يهة مةن العةاملل   إدارة العالقةات العامةة باملاسسةات امل تلفةة تقةدر        من  الل  الت تيق على ع

والتاالةةل فسةةري نتةةائط الدراسةةات املسةةت دمة إلاهةةار جاانةةب االتصةةال   مفةةردة وذلةة  لت 120بةةةةة 

أاهةرت الهتةائط اىل أن   الرسائل اإللكرتونية   تعقيد أو تسهيل تاالل ب كل عملة .  بإست دام 

للرسةائل اإللكرتونيةة   ا كثةر مالءمةة لةردارة السةليمة     ملعرفية هة   الدوافا السلاكية وامعهو 

: حةسف امله ةارات تةري املهمةة فةار ته شلةها         للعالقات العامة عهد التاالل العاملل من  ال ةا  

ترتيب قراءة الرسائل وفًقا لتعض املعاشري   بعد القراءة قرر على الفار ما جيب فعله بالرسةائل    

  نفةةا اليةةام   وتههةةيو  الرسةةائل اإللكرتونيةةة للعالقةةات العامةةة  عةةن طرشةةق  الةةرد علةةى ال لتةةات 

وذلةة  لاةةمان لتهةةاء    الرسةةائل املقةةروءة الةةااردة حسةةب الفقةةات ، ونقلةةها إىل  لةةدات  تلفةةة       

إدارة واست دام الرسائل املاسسية تع ز هسا التاالل. وعليه  رجت الدراسة بالتاليات باارة 

 ةةةكل وذلةةة  النهةةةا مةةةن  ةةةالل الهتةةةائط أنهةةةا ال تامةةةة   سةةةيا  العمةةةل اإللكرتونيةةة للعالقةةةات الع 

ههةةاجم  ةةال للتحسةةل  ف  ا ةةاالت معهةةواملاسسةةات ففةة   تهدشةةًدا إلنتاجيةةة وأمةةن و صالةةية   

 العةةامللشااجةةه معهةةو وعلةى وجةةه ا صةةا  قةد   ولرجةراءات الةةن قةةد تعة ز فائةةدة هةةسا ا داة.   

 الل هسا الاسةيلة وال تة ال نسةتة كةترية مةههو       بعض الصعابة   تههيو املعلامات الااردة من

 .لدشها سلاكيات
 التاالل  الكلمات املفتاحية : فاعلية ، الرسائل اإللكرتونية ،  العالقات العامة ، 
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اسةاإلطار املنهجي للدر
 ملقد ل:س

يف العقد املاضي ، حلت املعلومات حمل عوامل اإلنتاج األولية التقليدية الثالثة اليت حددت 

إنها املعلومات اليت تساعد على إنشاء أسواق  -اإلمكانات اإلنتاجية للنظام املؤسسي

للمنتجات اجلديدة وحتديد اجتاهات التسوق ، وحتديد االحتياجات ، وتقرتح مناهج 

فة لإلعالن وختلق وظائف جديدة. يف الوقت احلاضر ، فإن املورد الرئيسي الذي ال خمتل

تستطيع املؤسسة العيش بدونه هو معلومات داخل مؤسساتها وذات صلة ويسهل الوصول 

إليها ، من أجل تلبية املطالب املستمرة للسوق واجلمهور واملوظفني ، وبالتالي ينعكس 

دي الرسائل اإللكرتونية دوًرا مهًما يف عملية التحديث وعليه تؤ على جناح املؤسسات.

املذكورة اليت جيب على املؤسسات تطويرها وهي حامسة يف إدارة املعلومات واالتصاالت. 

. بإعتبارها فالرسائل اإللكرتونية تعترب خري مثال على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ا بكميات كبرية ويف نفس الوقت لعدد داة اتصال تسمح بتدفق املعلومات ومشاركتهاأل

من اجلمهور، بشكل فوري تقريًبا ألنها أداة عمل اتصالية تواصلية جيب استخدامها 

فقط للمهام واألنشطة املتعلقة بالعمل اليت حتددها العالقات العامة. وبالتالي ، فإن 

تنفيذ مهامهم  للعالقات العامة كأداة اتصال يف ةاالستخدام الواسع للرسائل اإللكرتوني

 للمعلومات املتبادلة واليت حيتاجون إىل إدارتها.
باإلضافة إىل العدد املتزايد من الرسائل اليت يتم تبادهلا يومًيا بني العاملني بالعالقات العامة 

 داخل مؤسساتهم ما هي إال وسيلة للمحتوى يف توفري ومعاجلة املعلومات والتواصل 

فاءة والعمل على بناء بيئة مؤسسية تعزز التواصل بني باملؤسسة من حيث السرعة والك

 العاملني.  
إعادة التوجيه ، األرشفة ،  ،فالرسائل اإللكرتونية تكمن فاعليتها يف القراءة، الرد

وتنظيم تلك الرسائل يف جملدات ، الطباعة ، إخل.(، لذا أصبحت الرسائل اإللكرتونية 

العامة باملؤسسات يف كيفية كتابتها وضبطها االهتمام من قبل إدارة العالقات موضوع 

االتصال األخرى ، على سبيل املثال وجهًا لوجه فيما يتعلق طرق التواصل وومقارنتها بأنواع 

ومع ذلك  ال تزال هناك حاجة إىل فهم أفضل ملمارسة  . باجلوانب االجتماعية والتواصلية

للمؤسسات االستفادة حًقا من الرسائل اإللكرتونية بالعالقات العامة ، حبيث ميكن 
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استخدام موظفيها هلذه األداة يف بناء بيئة مؤسسية اتصالية تعزز من التواصل املؤسسي بني 

 العاملني. 

ما زلنا نفتقر إىل أعمق فهم تأثري الرسائل اإللكرتونية وفاعليتها "  (1)كما ذكر "ويرب" 

املهين  السياقن استخدامها يف على دورة حياة املؤسسات خاصة العالقات العامة وذلك م

والعمل. بإعتبار ان الرسائل اإللكرتونية وتبادل املعلومات بني العاملني أمر حيوي لتحسني 

األداء التنظيمي ومدى االهتمام بكيفية مساهمة العاملني يف النجاح التنظيمي من خالل 

واألداء التنظيمي ،  تفسري املعلومات املرسلة عرب الرسائل واستخدامها لتحسني املهارات

 وكيف تقوي املعلومات العالقة بني املؤسسات أداء العاملني عليها.
ميكن القول بأن تعزيز بيئة مؤسسية يف التواصل بني املؤسسات، يؤدى فيها سبق ومما 

بالعالقات العامة دوًرا حيوًيا يف جناح األعمال ، فهي تعترب أكثر بكثري من  العاملون

ت فهو ميثل العملية األساسية لتبادل األفكار واخلربات والتأثريات جمرد نظام معلوما

  واملشاريع واملعرفة اليت تدعم العمل اجلماعي ومشاركة العاملني على املستوى احلالي.

 
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 

العالقات العامة للرسائل اإلللكرتونية استخدام يف رصد وحتليل تتلخص املشكلة 

من التطبيق على جمموعة من  يف سياق العمللتواصل بني العاملني باملؤسسات وفاعليتها ل

وذلك يف إطار  العمل املؤسسييف جناح  يتهاحيووا هدورو امزاياهعرب ماهية ، املؤسسات

القياس مبدى املعرفة املعلوماتية والتكنولوجية والثقافية للعاملني بالعالقات العامة 

اليت تزيد رية والتنظيمية عند كتابة الرسائل اإللكرتونية مبؤسساتهم عن األساليب اإلدا

لتطوير االداء املؤسسي. والبحث عن طبيعة االحتياجات املتزايدة ومن كفاءة العمل 

الوصول السريع إىل األخبار  العالقة بني معدل االستخدام هلذه الرسائل وإمكانية

زيادة االعتماد على الرسائل  واإلجراءات واألدوات واإلخطارات اجلديدة واحلديثة يف

وتسعى الدراسة إىل كوسيلة اتصال للتواصل بني العاملني.  اإللكرتونية للعالقات العامة

 اإلجابة عن جمموعة من التسأوالت على التحو التالي: 

لعالقات ل اخلصائص الدميوغرافية ملمارسي استخدام الرسائل اإللكرتونيةما  .1

 ني عينة الدراسة؟ يف التواصل بني العاملالعامة 
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الرسائل اإللكرتونية يف تعزز التواصل بني العاملني باملؤسسات يف آليات أهم ما  .2

 سياقها املهين ؟
الرسائل اإللكرتونية لتعزيز إرسال ما هي معايري إدارة العالقات العامة يف توظيف  .3

 التواصل بني العاملني مبؤسساتهم؟ 
ونية للعالقات العامة اليت ميكن أن  كيف يتم تنظيم ممارسات الرسائل اإللكرت .4

 تؤثر يف التواصل بني العاملني عند تطبيق علمهم؟
كيف يقيم العاملني بإدارة العالقات العامة الرسائل اإللكرتونية يف التواصل بني   .5

 العاملني من خالل أدوارهم الوظيفية واملهنية يف ظل التطورات املعرفية واملعلوماتية؟
ائل اإللكرتونية للعالقات العامة كوسلية اتصالية يف ما مدى تأثري الرس .6

 سلوكيات العاملني باملؤسسات؟ 
 

 أهمية الدراسة :
من خالل تناوهلا لفاعلية الرسائل اإللكرتونية للعالقات  تأتي أهمية الدراسة باعتبار 

العامة واليت تعد الشريان العلمية االتصالية والتواصلية وذلك لتوطيد بيئة مؤسسية 

. والتى متثل أحد أهم وسائل االتصال العاملني باملؤسسةوبني املديرين كون مالئمة ت

للقيام بأنشطتها وعالقاتها بيئة مالئمة أساليب الفاعلة وذات التأثري يف تعزيز 

للتطوير والتحسني املستمر للعمل املؤسسي؛ واليت باملستويات التنظيمية املختلفة 

تعطي املؤسسة منًطا صناعة املعرفة بوصفها اليت  بدورها تشكل عنصرًا رئيسًا يف

والعكس متماسًكا خاصة يف نقل املعلومات من املستوى األعلى إىل املستوى األدنى 

نجاح مجيع العمليات املؤسسية لنقل األوامر والتعليمات خاصة فيما يتعلق بكيفية 

سسة يف مجيع وتطويرها من أجل التواصل اجليد والكفء بإعتباره أحد ركائز املؤ

 عملياتها اإلدارية وخاصة يف صنع القرار. 

 
 أهداف االدراسة: 

التعرف على األساليب العملية والعملية احلديثة يف تنظيم وإدارة الرسائل  .1

 اإللكرتونية لدي إدراة العالقات العامة باملؤسسات.
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يف تنظيم الوقوف على األدوار الوظيفية واملهنية للرسائل اإللكرتونية اليت تساعد  .2

حتقيق وهو عام الساسي األدف اهللتحقيق العمليات االتصالية داخل العالقات العامة 

 التواصل الفعال بني اإلدارة والعاملني. 
الوقوف على معايري تنظيم إدارة العالقات العامة للرسائل االلكرتونية كوسلية  .3

 يتم من خالهلا تطوير العمل املؤسسي؟ مؤسسية جديدة اتصالية 
املتصورة إلدارة ونقل املعلومات التى ميكن أن تواجه  املشكالتعرفة أبرز م .4

اليت حتول دون حتقيق العالقات العامة عند إستخدامها الرسائل اإللكرتونية 

 االتصالية التواصلية الفعالة. العمليات 

 
 اإلجراءات املنهجية للدراسة : 
 تنفيذها منهج املسح، حيث م تنتمي هذه الدراسة اىل الدراسات الوصفية استخدم يف

من ممارسي العالقات العامة يف املؤسسات  120اختيار عينة عشوائية بسيطة قدرها 

بدولة االمارات العربية املتحدة وذلك وفقًا ملتغرياتهم الدميوغرافية ، وذلك بتوزيع 

حول استمارة االستبيان واليت م تصميم جمموعة من األسئلة جلمع البيانات الالزمة 

 فاعلية الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة يف التواصل بني العاملني باملؤسسات. 
 

 املعرفي للدراسة  اإلطار
 أواًل: مفهوم الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة : 

ولكن ميكن أن  ،األهمية يف أي بيئة عمل ةتصال بالغتعد الرسائل اإللكرتونية أداة ا    

 العاملنيأكثر أهمية من حيث إشراك العالقات العامة ول خاص يف يكون مهًما بشك

كل لالحتياجات فيما يتعلق با فعااًل تصاالحيث تتطلب الرسائل اإللكرتونية اوحتفيزهم. 

 وتبادل املعلوماتموظف واحلاجات التنظيمية ، واستخدام جمموعة متنوعة من األساليب 

توفر الرسائل لذا  .املؤسسية للتواصل الفعال لنتائجوااللتزام بالقياس والتحسني بناًء على ا

يف بناء العالقات رابًطا مفاهيمًيا وجتريبًيا اإللكرتونية للعاملني يف العالقات العامة 

  (2).املؤسسيالذي يغلب عليه الطابع الكلي والعامل الصغري لالتصال والتواصل املؤسسي 

شائع ولكن ال يتم اعتبارها عموًما  بشكلاإللكرتونية  الرسالة فكرةيتم استخدام و

الرقمي  مفهوم أساسي يف جمال االتصالاإللكرتونية أصبح الرسالة ف ؛كمفهوم تقين
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ومع ذلك ال حتتوي مجيع كتب االتصال على رسالة يف مسارد مصطلحاتها ؛ وهو باملؤسسات 

ارتبطت حيث ها، وبأقرب معاني مصطلًحا بدائًيا ُيفهم أو ُيعطى بشكل شائعا رمبا أطلق عليه

األعمال بأنها : " الرسالة بأولئك الذين أرسلوا  أو وفًقا لقاموس أكسفورد اإلجنليزي 

، فقد أصبح معنى املصطلح يف رسالة مهمة " توصيل عمل على مل أو املوكلة إىل رسول ؛ َح

أو  "بعض املعلومات أو األخبار أو املشورة االعصر احلديث يفسر بشكل أكثر ضيًقا على أنه

 ( 3". )الطلب أو ما شابه ، يتم إرساهلا عن طريق املراسلة أو الراديو أو اهلاتف أو وسائل أخرى 

. قد املرسل واملستقبلجمموعات من األفكار اليت تأخذ حياة مستقلة عن وعلى أنها " 

يكون لديهم قوة القواعد وينتشرون عن قصد أو عن غري قصد عرب قنوات متعددة لتضييق 

يف الطابع املؤسسي اىل الرسائل اإللكرتونية ينظر لذا فإنه ع نطاق اجلماهري. أو توسي

  وتطبيقها أو تنفيذها داخل املؤسسة. واالستيعاب للرسائل من حيث القدرة والوصول

 أمناط املعتقدات والقواعدأي  –املنطق املؤسسي اإللكرتونية هو تحمل الرسائل ونعين هنا ب

العاملني عات لألفكار املتعمدة  والثابتة واليت هلا مدى واسع  وتشجع جتمي: " نها عبارة عن وأ

داء. فعل ألعلى االخنراط يف سلوكيات معينة أو اختاذ ردود  بالعالقات العامة يف التواصل

وعليه يقوم األفراد العاملني باملؤسسات يف تعزيز التواصل فيما بينهم لبناء بيئة مؤسسية تطور 

واليت يتم بدورها املؤسسية. عند فهمهم للرسائل اإللكرتونية ؤسسي املنطق املمن خالل 

 (4) واالسرتاتيجيات لتنظيم عمل املؤسسة.اآلثار واالقرتاحات املبادرة مبا هو متعلق ب

 

 ثانيًا: أهمية الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة في التواصل املؤسسي : 
ي ؛ ففي منظمة وميكن أن يساعدها بعدة طرقالتواصل الفعال أمر بالغ األهمية أليعترب 

التواصل يف تطوير تؤدي الرسائل اإللكرتونية يف العالقات العامة دورًا مهمًا يف الواقع 

تقريًبا كل جانب من جوانب  - العاملنياملنتجات ، والعالقات مع العمالء ، وإدارة 

مجهوًرا رئيسًيا  املؤسسات املؤسسة. وعليه ميثل العاملني بالعالقات العامة داخلعمليات 

 (5)وصول إىل اجلماهري األخرى. االتصال للألنهم غالًبا ما يعملون كقناة 

وعليه حتتاج العالقات العامة يف املؤسسات لكي تؤدى الرسائل اإللكرتونية فاعليتها 

 بالشكل املطلوب إىل وجود املمارسات التنظيمية واالطر االخالقية اليت تنظم وتوجه األداء

واملمارسات االتصالية للرسائل داخل املؤسسات كونها تالمس اجلوانب اإلنسانية والعملية 

للعاملني بالعالقات العامة بشكل خاص واملؤسسة بشكل عامل؛ فالبناء املؤسسي والعمل 
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على تعزيزه باملؤسسات من خالل الرسائل اإللكرتونية وفاعليتها يف عمق التواصل 

ائز األساسية اليت متكن هلذه املؤسسات أن تنطلق من خالل آفاق لعاملينها من أهم الرك

احلداثة املعاصرة، بل وأفاق املمارسات املثالية واالخالقية اليت تنبع من فنيات املهنة 

واملواصفات واملعايري املقبولة لدى العاملني بالعالقات العامة يف األمور االتصالية والتواصلية 

 (6) ن هذا التواصل بني العاملني بهذه املؤسسات.لبناء بيئة مؤسسية تزز م

ومما سبق فإن الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة ميكن أن متارس دورها االتصالي 

والتواصلي عند تطوير العمل املؤسسي خاصة فيما يتعلق بطبيعة هذه املؤسسات بسياساتها 

فإن التواصل املؤسسي للعمل  واجتاهاتها حنو مجهورها سواء الداخلي أو اخلارجي . لذا

يرسخ فكرة تعزيز السلوكيات املعرفية والثقافية للعاملني داخل هذه املؤسسات التى تعد 

من األمور يف غاية التأثري على أداء العلمية املؤسسية التواصلية ومتطلباتها من خالل 

ة األمر الذي الرسائل اإللكرتونية من أجل تلبية كافة االحتياجات من اخلدمات املؤسسي

يفرض أن يتم بناء هذه املؤسسات وفق أطر السلوكيات الرسائلية اإللكرتونية اليت تالئم 

  (7طبية ادوارها واملستفدين منها. )

واجلدير بالذكر جند إن الوضع الراهن يفرض على املؤسسات بشكل عام وإدارة 

املؤسسي واليت العالقات العامة بشكل خاص أن تعمل على تعزيز عمليات التواصل 

بدروها تالئم توجهاتها على ميثاق وأطر من املعايري املهمة اليت تسهم الرسائل اإللكرتونية 

يف ترسيخ مبادئها وأخالقياتها املهنية والعملية داخل العالقات العامة وإمكانية ممارساتها 

 ( 8داخل مؤسساتها.)

 وتعزيز التواصل املؤسسي:ثالثًا: خلفيات الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة 
إىل التطور السريع للعالقات العامة  ةإللكرتونيالستخدام الرسائل اأدى النمو اهلائل لقد  

القائم على الربيد اإللكرتوني ، ويف الوقت نفسه جلب حتديات هائلة  للعمل املؤسسي 

 ةغري منظملرسائل إلكرتونية منظمة ونص تكون وصفية الكنوع خاص من البيانات 

املدراء واليت تركز بشكل أكرب على التنقيب يف عالقات الشبكات االجتماعية بني 

والعاملني باملؤسسات وذلك يف نطاق جوانب أخرى وهي منطلقات وخلفيات الرسائل 

اإللكرتونية للعالقات العامة للتواصل بني العاملني وفق االطر املهنية والوظيفية يف سياق 

 تتصل مبنهج الرسائل اإللكرتونية وتكونيها وتصميمها ( واليت9العمل املؤسسي؛ )

"من" و "إىل" و "التاريخ" و  وهي: ةاإللكرتوني للرسالةاألربعة البيانية واملعلوماتية  هامساتو
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 الرسالةوجسم  ةاإللكرتوني الرسالةتنقسم البيانات إىل قسمني ، رأس حيث "النص" ، 

ع ذلك اىل اإلشراف واملمارسات القيادية اليت ويرج .املؤسسي وفًقا للهيكل ةاإللكرتوني

تسهم يف وضع إطار مهين أخالقي لتعزيز هذا التواصل. واليت جند أن األدوار الوظيفية 

واملهنية يف نشر وتصميم الرسائل اإللكرتونية من األمور اهلامة اليت جيب مراعاتها عند 

لني بتتصل باجلوانب اليت تعمل وفق القيام ببناء أو تأسيس لبيئة مؤسسية للتواصل بني العام

اإلطار املهين واألخالقي الذي يساعد العاملني بالتواصل يف سياق أداء ادوارهم بشكل 

فعال؛ حيث تزداد احلاجة لدى العالقات العامة باملؤسسات الي هذا التواصل لتكملة 

بني العاملني القنوات االتصالية بالقيادات اإلدارية وقيامها برتسيخ سلوكيات التواصل 

 خاصة فيها سياقها املهين واالداء املناسب مع مستجدات البيئة احمليطة باملؤسسات.

وعليه جند ان البناء املؤسسي وعمليات تعزيزه بطريقة ناجحة يعتمد يف األساس على 

العنصر القيادي يف توفري الرسائل اإللكرتونية من خالل البيئة اخلصبة ملمارسات هذا 

  (10العاملني وإمكانية توظيف الطاقات واملهارات املتصلة بهم. ) التواصل بني

 في تعزيز التواصل بني العاملني باملؤسسات  لعالقات العامة لالرسائل اإللكرتونية فاعلية : رابعًا
تعد الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة أداة اتصالية ذات أهمية بالنسبة للمؤسسات 

اليت حتقق األثر اإلجيابي يف حتسني خمرجات املؤسسات ،  حيث تعترب من األساسيات

وحتقيق أهدافها وكذلك اإلسهام يف حسن سري االداء بالعالقات العامة يف ضوء املعايري 

واملتغريات واالعتبارات اليت حتكم األداء واألنشطة واملهام ودورها املنتظر منها جتاه 

 الفئات املختلفة يف اجملتمع . 
لبيئة املؤسسية ليست فقط مؤشر مهم على حسن سري األداء إمنا أيضا هي وعليه فان ا

مؤشر مهم على حسن أداء العاملني يف التواصل فيما بينهم خاصة فيما يتعلق ألدوارهم 

واملهام املطلوبة منهم إضافة اىل استيعابهم وتاقلمهم مع كافة املتغريات احمليطة واملؤثرة 

ولعل فاعلية الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة يف بناء  على أداء العاملني باملؤسسة.

بيئة تنظيمية ومؤسسية تعزز من التواصل للعاملني فيما بينهم من خالل العناصر 

واملتغريات املهمة للمؤسسات خاصة طبيعة دورها وأهمية اخلدمات اليت تقدمها وتؤثر يف 

جند أن الفاعلية املؤسسية التنظيمية بناء مؤسسية بني العاملني ومجهور املؤسسة. لذلك 

تعد وتؤشر على مدى الرتاكم الزمين واملعريف للمؤسسة يف جماالت ختصصها واخلربات 

العملية اليت متارس من خالهلا إدارة العالقات العامة وظائفها. كما أن العالقات العامة 
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من خالهلا على  تنصب يف مفهومها على القدرات اهليكلية املتاحة لديها، واليت تقدم

مواجهة والتغلب على املشكالت اليت تواجه أداء نشاطها وأعماهلا إضافة إىل قدرتها على 

حتقيق املواءمة والتكييف مع املتغريت اخلارجية املؤثرة على أدائها وبالتالي فإن هذا 

 املدخل ينصب على قدرات مؤسسية لرسائلها اإللكرتونية املتصلة بالتعامل مع املتغريات

 (11البيئة الداخلية واملتغريات يف اخلارجية.)

لذلك فإن من املهم جدًا بالنسبة للعالقات العامة أن تضع أطر ومقاييس لديها تنطلق من 

خمرجات رسائلها اإللكرتونية ومواردها لسياقها املهنية يف اجملال البيئي املؤسسي 

ياس فعاليتها املؤسسية حبيث تكون مؤشرات هذه الرسائل اإللكرتونية لديها ألجل ق

وجدوى خمرجاتها البيئة املؤسسية والعملية املتصلة بها يف االرتقاء بها وبتقديم أحسن 

 (12املستويات املتعلقة اليت تعزز من التواصل لدى العاملني بهذه املؤسسات.)

ومما سبق ميكن القول أن فاعلية الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة يف بناء بيئة 

سسية مالءمة تعزز من التواصل بني العاملني باملؤسسات ما هي إال تعبري عن عملية مؤ

متداخلة من األنشطة واملهام للسعي إىل حتقيق األهداف املتصلة بالعملية املؤسسية 

وكافة عناصرها وخمرجاتها املؤسسية وذلك من حيث اهليكل التنظيمي للمؤسسات؛ 

خالل الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة تتصل وبالتالي فإن فعالية املؤسسية من 

بالسلوكيات واملاقف السلوكية اليت ميارسها العاملني داخلها من أجل الوصول إىل 

األهداف اليت تصبوا إليها املؤسسات. لذا سوف نوضح أطر خصائص الرسائل 

 ( 13اإللكرتونية للعالقات العامة يف التواصل مع العاملني باملؤسسات وهي: )

خصائص فاعلية الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة التنظيمية ودورها يف بناء بيئة  .1

 مؤسسية مالءمة لتعزيز املمارسات االخالقية املهنية يف املؤسسات املختلفة.
النموذج الوظيفي للرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة وفاعليتها باملؤسسات  .2

طر وسلوكيات املمارسات األخالقية واملهنية يف للتواصل بني العاملني يف ترسيخ أ

 املؤسسات املختلفة. 
ومما سبق ميكن أن نشري من خالل اجلدول أدناه يف ضوء العرض السابق اىل بعض 

العناصر املتصلة بالرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة وفاعليتها التنظيمية باملؤسسات 

ة مناسبة للتواصل وممارسات املهنية املثالية يف وكيف هلذه العناصر أن تسهم يف ترسيخ بيئ

 (14جمال األداء املهين للعملية املؤسسية : )
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عناصر متصلة 

بالرسائل 

اإللكرتونية 

 للعالقات العامة

 تفاصيل العناصر
اإلسهامات لفاعلية الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة يف 

 معااتعزيز التواصل بني العاملني باملؤسسات

حتقي
ت العامة

القا
رتونية للع

ك
إلل

سائل ا
الل الر

خ
سية من 

س
ف املؤ

هدا
أل

ق ا
 

معايري ومواصفات أهداف 

الرسائل اإللكرتونية 

للعالقات العامة للتواصل 

 مع العاملني

هذه املواصفات واخلصائص تكون منطلقة من املعايري املثالية 

يف أداء رسائل اإللكرتونية للعالقات العامة يف ضوء هذه 

ري يكون هناك توجيه لألداء العام املؤسسي من حيث املعاي

األداء التنظيمي واهليكلي، وكذلك األداء للعاملني وهو ما 

ميكن أن يضع يف إطار عام مثالي لالداء املهين للعاملني يف 

 املؤسسات.

الطرق واألساليب 

املستخدمة يف تنفيذ 

أهداف الرسائل 

اإللكرتونية للعالقات 

مؤسسية  العامة خللق بيئة

 تعزز التواصل بني العاملني

نقطة اإلنطالق يف املؤسسات بغرض تنفيذ وحتقيق األهداف 

املنشودة تكون يف اختيار األساليب واآلليات اليت تستخدم يف 

الوصول إىل هذه األهداف، حيث يتم اختيارها يف ضوء 

طبيعة األهداف ومعايريها ومواصفاتها اليت تنبع يف األساس 

ملثالي للرسائل اإللكرتونية وأدائها االتصالي مع الوضع ا

بالعاملني واملستفدين منها؛ يعد مرشدًا للوحدات التنظيمية 

للعالقات العامة  باملؤسسة واألفراد العاملني هلا من خالل 

الوضع املثالي للرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة يف 

 سياقها املهين واالتصالي. 

مدى  أدوات ومقاييس تقييم

إجناز الرسائل اإللكرتونية 

للعالقات العامة لألهداف 

 لتعزيز التواصل املؤسسي

إن وضع مقاييس لتقييم أداء الرسائل اإللكرتونية للعالقات 

العامة للعاملني بها كأداة اتصالية للتحقق من مدى إجنازها 

لألهداف املؤسسية يكون من منطلق طبيعة األهداف 

رق التنفيذ لذلك يكون وضع واملعايري واألساليب وط

املقايسس فيضوء املعايري املثالية واألخالقية لتقييم مدى 

االجناز املتحقق بل واالسهام يف توجيه االمر وحتسينه جتاه 

الوصول اىل اإلجناز الفعال، وهو م يضمن أن أدوات قياس 

إجناز الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة ومنطقها مثالية 

ل املهين؛ االمر الذي يرتتب عليه أن يكون تقييم االداء للعم

الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة لتعزيز العمل املؤسسي 

 والتواصل بني العاملني يكون وفق إجناز االداء

معايري إدارة الرسائل 

اإللكرتونية للعالقات 

 العامة وآليات الرقابة عليها

مؤسسي مالئم لتوجيه تسهم هذه املعايري يف إجياد إطار بيئي 

الرسائل اإللكرتوني للعالقت العامة باملؤسسات حيث يكون 

ذلك من خالل أدوات الرقابة والتوجيه واليت تتضمن حسن 

القنوات االتصالية واملهنية أواًل ثم حتقيق االنسجام والتوافق 

 مع معايري األداء املهين يف املؤسسات.
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علية الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة ترسخ ووما سبق ميكن أن نشري هنا إىل أن فا

لألدوار الوظيفية  واملهنية خاصة فيما يتعلق باألسس واألساليب اليت يتم من خالهلا التنظيم 

والتأسيس ملعايري التواصل بني العاملني مبؤسساتهم يف ظل املتغريات والتطورات 

عايري رسائلها اإللكرتونية للعالقات التكنولوجية السريعة خاصة فيما يتعلق بثقافة وأطر م

العامة والتى بدورها حتدد توجهاتها وأهدافها وطبيعة أدائها للعمليات االتصالية 

وخمرجاتها. فمن منظور عام فإن الفاعلية ميكن أن نؤشر عليها ويتم قياسها عرب ثالثة 

امة يف استخدام متغريات رئيسية وهي االنتاج احملقق من ممارسة العاملني بالعالقات الع

هذه الرسائل اإللكرتونية خاصة لنشطتها اىل ذلك الكفاءة اليت تصل بها هذه الرسائل 

اإللكرتونية للعالقات العامة يف تعزيز التواصل بني العاملني من حيث حسن استغالل 

املوارد ملؤسساتهم، وأيضا الرضا املتحقق لدى العاملني يف املؤسسات من اخلدمات املتقدمة 

 ذه الرسائل اإللكرتونية. هل

وعليه فإن حتقيق أهداف الغرض من الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة واألطراف 

األخري يف كيفية التواصل بني العاملني مؤسساتهم قد يتصل مبدى قيام إدارة العالقات 

هنية يف العامة باملؤسسات بوظائف رئيسية مهمة من أجل االستمرار يف األدوار الوظيفية وامل

سياق عملها املؤسسي والتى تعمل حتسني أسس التواصل بني العاملني باملؤسسات وذلك من 

ة واملدخل الوظيفي  والسياق يخالل عملية ديناميكية متداخلة بني ثالث أبعاد هي الفعال

املهين للرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة لبناء بيئة مؤسسية تساعد على التواصل بني 

 ملني وذلك من خالل الشكل التالي:العا
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وعليه ميكن إظهار اسهامات املنهجية املهنية لشكل الرسائل اإللكرتونية للعالقات 

العامة وفاعليتها يف بناء وتأسيس وترسيخ التواصل بني العاملني والبيئة املواتية للسياق 

 ذلك:  املهين لتلك الرسائل من خالل اجلدول أدناه الذي يشرح ويوضح لنا
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 العناصر

اسهامات عناصر فاعلية الرسائل اإللكرتونية 

للعالقات العامة لتعزيز البيئة املواءمة لتواصل 

 العاملني بداخل مؤسساتها

صل
رتونية تعزيز التوا

ك
إلل

سائل ا
طبيعة الر

ين ل
سياق امله

ال
 

ت
سا

س
ت العامة باملؤ

القا
رتونية للع

ك
إلل

سائل ا
علية الر

فا
 

 امالتوافق واإلنسج

يعزز هذا العنصر ويسهم يف بناء ترسيخ 

اإلساليب والطرق املهنية باملؤسسات وذلك من 

خالل توافر اإلنسجام والتوافق الذي حيقق 

التناغم يف منظومة األداء بني العاملني وهذا ما 

يؤدي إىل أن ترتقي املمارسات املرتبطة بأداء 

العملية املؤسسية من جانب العاملني ملستوى 

ثالي نتيجة عملية التوافق واإلنسجام، أداء م

وبهذا بطبيعة احلال يؤدي اىل بناء بيئة مؤسسية 

 مالءمة للعاملني عليها.

 األهداف

هذا العنصر يعين أن فاعلية الوصول إىل 

األهداف املؤسسية اليت يرجي حتقيقها عرب 

الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة وذلك 

لعاملني باملؤسسات. عرب املمارسات املؤسسية ل

فالوصول اىل هذه االهداف يعين أداء مثالي 

وصحيح لقنوات الرسائل اإللكرتونية للعالقات 

العامة ومنهجيتها الوظيفية املتعلقة بالفاعلية 

داخل مؤسساتها والذي حيفز يف تعزيز التواصل 

 بني العاملني.

 التكامل

هذا العنصر مهم يف األساس لتموين الفاعلية 

للرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة 

مبؤسساتها ودورها يف أداء العمليات املؤسسية 

خاصة فيما يتعلق باالداء الوظيفي اهليكلي 

لتلك الرسائل بني الوحدات املؤسسية، حيث 

يوجد هذا التكامل درجة كرية من التعاون 

ي واملهين واجلماعي على املستوي التنظيم

والفردي يرتتب عليه تعزيز اإلجنازات املستهدفة 

وفق املعايري املثالية لتواصل العاملني باملؤسسات 

مما يعين التأهيل والتأسيس واإلسهام يف تعزيز 

  بناء بيئة مؤسسية لتواصل العاملني عليها.
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احملافظة على فاعلية الرسائل 

اإللكرتونية للعالقات العامة 

على االداء املثالي للعاملني 

 باملؤسسات

هنا تتحقق الفاعلية للرسائل اإللكرتونية 

للعالقات العامة باملؤسسات من خالل جودة آلية 

ردي فمستمرة لتحسني األداء املؤسسي واألداء ال

للعاملني عليها ، مما يعين أن هنالك استمرارية 

يف االداء املعياري املتوافق مع طبيعة العملية 

ملؤسسية؛ وبالتالي جند معين االستمرارية ا

املؤسسية يف احلفاظ على األداء املثالي املتناسق 

مع العاملني ملثاليات املهنة واليت تنبثق بالتبعية 

املتعارف عليها يف جمال أداء العاملني للمهام 

  املؤسسية.  

 
 

 التحليلية  -نتائج الدراسة امليدانية 

لبيانات على االستبانة اليت م تطبيقها على عينة البحث اعتمدت الباحثة على مجع ا

وذلك بعد عرضها على عدد من احملكمني وإجراء التعليالت املطلوبة عليها. حيث وقع 

االختيار على العينة العشوائية من ممارسي العالقات العامة باملؤسسات املختلفة بدولة 

ومية ومؤسسات خاصة( ، وم توزيع االمارات العربية املتحدة ممثلة يف ) وزارات وحك

مفردة من اجلنسني، وذلك نسبة الرتباطهم بصورة  120عينة عشوائية بسيطة قوامها 

وعليه قامت الباحثة باملعاجلة االحصائية للدراسات  مباشرة ودقيقة ملوضوع الدراسة.

 ) برنامج احلزم االحصائيةاالتصالية يف تفريغ وحتليل البيانات آليًا بإستخدام 
SPSS)  وعليه طبقت الباحثة املعامالت اإلحصائية اليت تالئم كل من املتغريات يف

 جداول وتوزيعات تكرارية تهدف للكشف عن التكرارات والنسب فقط. 
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 عينة الدراسةتوزيع األفراد املبحوثني حسب ( 1جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار  املقياس  العبارات

 النوع
 %72.5 87 ذكر
 %27.5 33 أنثى

 العمر

 %12.5 15 سنة 25أقل من 
 %29.1 35 سنة 35 – 25
 %33.3 40 سنة45  – 36

 %25 30 سنة 45أكثر من 

 مؤهالت

 %16.6 20 الشهادة الثانوية
 %31.6 38 دبلوم جامعي

 %36.6 44 ) البكالوريوس(الشهادة اجلامعية

 %15 18 فوق اجلامعي

عدد العاملني يف 

 ؤسساتامل

 %15 18 15أقل من 
 %20.8 25 45 - 15من 
 %29.1 35 55 - 45من 

 %31.6 38 100أو أكثر  55

 %3.3 4 ال أعرف

 87من خالل جدول أعاله يتضح لنا بأن عدد الذكور يف العينة املبحوثة بلغ 

كما  %( من أمجالي العينة املبحوثة.27.5) 33%(، بينما بلغ إمجالي عدد اإلناث 72.5)

يتضح من اجلدول األول ، فإن غالبية املستجيبني حاصلون على شهادة جامعية )دبلوم 

موظًفا أو أكثر.  250أو درجة البكالوريوس( ويعمل معظمهم يف مؤسسات تضم 

 25 فيما يتعلق بالعمر حيث أن معظم املستجيبني ينتمون أيًضا إىل الفئة العمرية من

يف كلتا احلالتني ، حيمل  -قارنة أيًضا يف املؤهالت عاًما. العينة قابلة للم 45إىل 

معظم املستجيبني شهادة جامعية. لذلك ، ميكن القول أنه على الرغم من أن عينة 

يتناسبون لدراسة العاملني يف الدراسة  املبحوثني، إال أن العاملنيمتثيلية إحصائًيا من 

املؤسسات والعالقات يف  : لديهم توزيع عمري مشابه لتوزيع العاملنيباملؤسسات 
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 واستعداد أعلى حساسية إىل يشري مما ،، ومستوى تعليمي أعلى من متوسط العامة

 .االستمارة اإللكرتونية باستخدام املتعلقة األسئلة على لإلجابة

معايري إدارة العالقات العامة يف توظيف إرسال ( توزيع أفراد العينة حسب 2جدول رقم )

 ة لتعزيز التواصل بني العاملني مبؤسساتهمالرسائل اإللكرتوني

 النسبة املئوية التكرار  املقياس  العبارات 

يتم استالم الرسائل 

 يوميًااإللكرتونية 

 %20.8 25 مرات 10قل من أ
 %58.3 70 مرة 20إىل  10من 
 %16.6 20 مرة 50إىل   21

 %4.1 5 مرة 50أكثر من 

 إرسال الرسائلعدد 

  اليوميفاإللكرتونية 

 %12.5 15 مرات 10اقل من 
 %36.6 50 مرة 20إىل  10من 
 %31.6 38 مرة 50إىل   21

 %14.1 17 مرة 50أكثر من 

 قراءة الرسائلعدد 

 يف اليوماإللكرتونية 

 %25 30 مرات 10اقل من 
 %50 60 مرة 20إىل  10من 
 %12.5 15 مرة 50إىل   21

 %12.5 15 مرة 50أكثر من 

 

ة وءفيما يتعلق بعدد الرسائل املستلمة واملرسلة واملقراجلدول أعاله يوضيح  من

بنسبة ) الواردة يتجاوز اإللكرتونية يومًيا، جتدر اإلشارة إىل أن عدد الرسائل 

 %(،  50بنسبة )  املقروءة%( عن الرسائل 36.6بنسبة )  عدد الرسائل املرسلة %( 58.3

بًطا حبقيقة أن بعض الرسائل املستلمة هي قد يكون تربير هذا االختالف مرت

 رسائل غري مرغوب فيها، لذلك ال يلزم قراءتها أو الرد عليها. 

 



 

 

86 

الرسائل اإللكرتونية الواردة  حسب تنظيم ممارساتتوزيع أفراد العينة   (3)جدول رقم 

 للعالقات العامة

 النسبة املئوية التكرار  املقياس العبارات 

ل ثناء استالم الرسائأ

وإرساهلا ، أقوم اإللكرتونية 

بتنظيمها يف فئات ووضعها يف 

 جملدات خمتلفة.

 %20.8 25 نعم
 %62.5 75 أحيانًا

 %16.6 20 ال

،  ةرسائل اإللكرتونيال فتحعند 

أقوم فقط حبذف الرسائل غري 

 املهمة.

 %25 30 نعم
 %66.6 80 أحيانًا

 %8.3 10 ال

قرأت الرسالة اإللكرتونية عند 

)قراءة ، فورًا على إدارتها  أعمل

رد ، إعادة توجيه ، ملف ، 

 حذف(.

 %14.1 17 نعم

 8.%60 73 أحيانًا

 %25 30 ال

تنظيم ممارسات الرسائل اإللكرتونية الواردة نتائج البيانات املتعلقة أعاله يعرض اجلدول 

اإللكرتونية  الرسائلتظهر هذه النتائج أن املستجيبني يستخدمون ؛ للعالقات العامة

أن تتعلق حصرًيا بأنشطتهم املهنية: الغالبية تكشف عن  قدبالعمل ألغراض  اخلاصة

الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة الذي يرسل من قبل اإلدارات األخري باملؤسسات 

%( أحيانًا يتم ارستالم الرسائل 62.5؛ فمنهم نسبة )لغري املتخصصنيللعمل على 

يف حني أن هذه املواقف يف حد ثم يتم حفظها يف ملفات خاصة بالعمل، اإللكرتونية ومن 

، والبيانات  للرسائل اإللكرتونيةذاتها ال تكشف عن أي استخدام غري مناسب أو مفرط 

%( يف بعض األحيان عند فتح 66.6املبحوثني من املوظفني نسبة )الواردة يف اجلدول تظهر 

وعليه ، يعلمون على حذفها بعد فتحتها  باملؤسساتالعاملني الرسائل اإللكرتونية من قبل

طريقة املمارسات ألنظمة الرسائل اإللكرتونية؛ وعليه تاتي نسبة إىل التشكيك يف يدعو 

%( عند قراءتهم للرسائل اإللكرتونية وفور العمل على إدارتها من قبل العاملني 60.8)
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ارسة املهنية للعمل مما ميكن أن مميف باملؤسسات والعالقات العامة باالخص يف اإلسهام 

 إنتاجية املوظفني.يؤدى اىل إخنفاض 

يف الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة آليات إىل حسب توزيع أفراد العينة   (4)جدول رقم 

 سياقها املهين اخلاصة بالعمل

 النسبة املئوية التكرار  املقياس العبارات 

 الرسائل اإللكرتونيةأقوم بتبادل 

عالقات العامة ومشاركة لل

حول القضايا اخلاصة العاملني 

 باملؤسسة 

 %29.1 35 نعم
 %58.3 63 أحيانًا

 %18.3 22 ال

الرسائل أقوم بإعادة توجيه 

اإللكرتونية للعالقات العامة 

املؤسسي للحصول على الدعم 

 مساعدة العاملنيبهدف 

 %45.8 55 نعم
 %36.6 50 أحيانًا

 %12.5 15 ال

الرسائل اإللكرتونية وم بإرسال أق

اليت حتتوي على  للعالقات العامة

فيديو  نصوص أو صور أو مقاطع

التقدميية ذات احملتوى  عروضأو ال

 ة اليت تعزز البيئة املؤسسيةاملتنوع

 %25 30 نعم
 %50 60 أحيانًا

 %12.5 15 ال

 

ونية للعالقات العامة للرسائل اإللكرتاجلدول أعاله يوضح البيانات االستخدام اخلاص 

الواردة اليت يتم تبادهلا يكون يف بعض األحيان إىل أن مجيع الرسائل اخلاصة بالعمل؛ 

تقريًبا %( 45.8؛ اىل جاءت نسبة )  %(58.3املشاركة حوهلا كما هو يف اجلدول بنسبة)

خالل  وذلك من خالل إعادة توجيه الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة منتتعلق بالعمل 

الدعم املؤسسي ومساعدة العاملني يف تنفيذها، ولكن يف بعض االحيان يتم ارسال 

%( 50الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة اليت تعزز البيئة املؤسسية وكان ذلك بنسبة ) 

تشري لالستخدام اخلاص للرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة داخل مؤسساتها. حيث 

الرسائل ال يرسل غالبية املستجيبني إذ  قلياًل ةمتناقض استخدامات النتائج إىل سلوك
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حتتوي على معلومات مهمة ، مما ُيظهر بعض القلق بشأن البيانات احلساسة اإللكرتونية 

 ومينع املؤسسات من التعرض هلا.

تأثري الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة توزيع أفراد العينة حسب   (5)جدول رقم 

 تعزيز التواصل بني العاملني سلوكيات اتصالية يف  كوسلية

 النسبة املئوية التكرار  املقياس العبارات 

الرسائل اإللكرتونية أحتقق من 

خارج العمل وخارج  للعالقات العامة

عندما أتلقى رسالة ؛ املكتبساعات 

فقط إذا كان ذلك يثري موضوعها أقرأ 

 اهتمامي.

 %36.6 50 نعم
 %45.8 55 أحيانًا

 %12.5 15 ال

الرسائل اإللكرتونية عندما أتلقى 

 تتطلب مين للعالقات العامة واليت 

اإلجابة ، غالًبا ما أرسل رًدا فورًيا يقول 

م استالم الرسالة وسيتم التعامل  ذلك

 فى اسرع وقت ممكن. معها على أنها

 %51.6 62 نعم
 %30 36 أحيانًا

 %18.3 22 ال

ئل اإللكرتونية الرساعندما أتلقى 

ا أفعله فيم ، أتوقفللعالقات العامة 

اإللكرتونية للتعامل مع الرسالة 

 اجلديدة.

 %25 30 نعم
 %58.3 70 أحيانًا

 %16.6 20 ال

 

 بفحص يقومون العاملني باملؤسسات معظم أن وجداجلدول أعاله يشري اىل إنه 

 يتحققون ومعظمهم ، يومًيا ألقلا على واحدة مرةرسائلهم اإللكرتونية للعالقات العامة 

 ميكننا ، القيمالسلوكيات و يف االختالفات من الرغم على. اليوم يف مرات عدة منه

الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة لتعزيز التواصل بني العاملني  من التحقق أن اعتبار

إحيانًا بنسبة ألن معظمهم أجاب ب األخرى لألنشطة بالنسبة أولويةت ذات ليسباملؤسسات 

 فقطالرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة  من يتحققون املستجيبني معظم ألن ، %(45.8)

 الذين املستجيبني من (٪51.6) على الضوء نسلط فإننا ذلك ومع. اليوم يف مرات 6 إىل 1 من
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 بتلقي يقومون %(58.3؛ و )دائًمايتلقون الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة بشكل 

 مرة كل يفالرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة يف كيفية التعامل مع الرسائل اجلديدة 

 ليست باعتبارها انتقادها م اليت السلوكياتإذ يعترب هذا من  – رسالة فيها يتلقون

 ، املؤسسة يف بها املنوطة املسؤوليات على هاعتمادخاصة فيما يتم  ، الواقع يف األنسب

 .املنتج للوقت خسارة وبالتالي اضطراب مبثابة هذا العمل ارمس اعتبار ميكن

أدوارهم الوظيفية واملهنية يف ظل التطورات توزيع أفراد العينة حسب  (6)جدول رقم 

 ة يف تعزيز التواصل بني العاملني مبؤسساتهموممارسات اخلصوصي املعرفية واملعلوماتية

 النسبة املئوية التكرار  املقياس العبارات 

يتم حتديد الرسائل اإللكرتونية للعالقات 

معلومات  حتتوي علىالعامة عندما 

 حساسة أو سرية.

 8.%60 73 نعم

 %14.1 17 أحيانًا
 %8.3 10 ال

احتياطية من يقوم العاملني على عمل نسخ 

الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة 

 اخلاصة بالعاملني عليها

 %20.8 25 نعم
 %16.6 20 أحيانًا

 %62.5 75 ال
 أنالعاملني باملؤسسات مدركون متامًا 

هي من  يعملون بها مؤسساتهم اليت 

تشرف على خصوصية أمن ومحاية 

الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة 

 خلاصة بـموظفيها.ا

 %66.6 80 نعم
 %25 30 أحيانًا

 %8.3 10 ال

بالرسائل اإللكرتونية لى البيانات املتعلقة ميكننا أن نرى توزيع اآلراء ع أعالهيف اجلدول 

للعالقات العامة فيمت يتعلق باالدوار الوظيفية واملهنية يف التطورات املعرفية واملعلوماتية 

واخلصوصية. تشري النتائج إىل سلوك متناقض قلياًل: ال يرسل غالبية املستجيبني رسائل 

، مما %( 60.8وكان ذلك بنسبة )مة حتتوي على معلومات مه ة للعالقات العامةإلكرتوني

خماطر ميكن و ُيظهر بعض االهتمام بالبيانات احلساسة ومينع املؤسسات من التعرض هلا

 %(62.5بنسبة ) ال يقوم معظم املستجيبني بعمل نسخ احتياطية  -جتنبها. ومع ذلك 

فإن وعليه ت، أثناء إجراء النسخ االحتياطية ال يعين ضماًنا كاماًل للمعلوما ؛اخلاصة بهم
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حقيقة األمر هي أن عدم وجود نسخ احتياطية للمعلومات املهمة هو سبب رئيسي لفقدان 

، جتدر املدخل الوظيفي واملهين فيما يتعلق مبوضوع وأما  .ملؤسساتداخل ا املعلومات

%( أن مؤسساتهم هي من 66.6مدركون متامًا بنسبة ) اإلشارة إىل أن غالبية املستجيبني 

العثور على بعض  محاية معلوماتهم . إال أنه ميكن من خالل اجلدول أعاله تشرف على

الرسائل اإللكرتونية أن مجيع واملالحظة إىل أن مجيع الرسائل الواردة تقريًبا تتعلق بالعمل 

تكشف هذه البيانات عن واليت يقومون بها تقريًبا تتعلق بالعمل. للعالقات العامة 

رمبا بسبب معرفتهم الكبرية  ،العاملني باملؤسساتنب سلوكيات أكثر أماًنا من جا

 يف سياق العمل.الرسائل اإللكرتونية باستخدام وإدارة 

 ملخص النتائج: 
العديد من الدراسات والنظريات املعروفة حول إدارة أوضحت الدراسة عدم وجود  

ل بني الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة لبناء مؤسسية تعمل على تعزيز التواص

إذا تنبع فيما يف سياق العمل. من الناحية الوظيفية  هاواستخدامالعاملني باملؤسسات 

خاصة فيما  تسمح بتبادل املعلومات عن بعداتصالية تواصلية أداة يتعلق بفوائدها ك

البساطة والراحة والتنظيم وسهولة االستخدام و سرعة والتكلفة املنخفضةيتعلق بال

 .علومات ومشاركتها يف وقت واحد مع أشخاص خمتلفني والقدرة على إرفاق امل
املقدمة يف هذه الورقة بتسليط الضوء على جوانب خمتلفة من بينت نتائج الدارسة   

يف سياق العمل ال يقل  الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة طريقة استخدام 

واهلاتف ،  عن أي وسيلة اتصال أخرى مثل الفاكس ، والربيد الورقي ،تها أهمي

العاملني جيب على كذلك إذ . اوما إىل ذلك ، وبالتالي ينبغي إيالء نفس االهتمام هل

قراءتها بانتظام وحتديد فيما يتعلق بالرسائل )حذف أو بهذه املؤسسات املختلفة 

 أرشفة أو رد(.
معظم املستجيبني السلوكيات اليت تعترب األكثر مالءمة الدراسة أن  أظهرت 

للرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة يف مدى تواصل العاملني من ليمة لإلدارة الس

: حذف املنشورات غري املهمة فور تنزيلها ؛ ترتيب قراءة الرسائل وفًقا لبعض خالهلا 

املعايري ؛ بعد القراءة قرر على الفور ما جيب فعله بالرسائل ؛ الرد على الطلبات عن 

يف نفس اليوم ؛ وتنظيم الرسائل ات العامة الرسائل اإللكرتونية للعالقطريق 
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وذلك لضمان لبناء  املقروءة الواردة حسب الفئات ، ونقلها إىل جملدات خمتلفة

 املؤسسية تعزز هذا التواصل. 
الرسائل اإللكرتونية صعوبة يف تنظيم لديهم املستجيبون أيًضا أوضحت الدراسة أن  

ال  %(62.5بنسبة ) املستجيبني أنهم اخلاصة بالعمل. أعلن معظم للعالقات العامة 

احتياطًيا ، وعلى الرغم من  الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامةيقومون بنسخ 

 إال أنهم أحياًنا جيدونهذه الرسائل جملًدا لتخزين  20إىل  5قيامهم بإنشاء من 

حتديد موقع الرسائل اليت حيتاجونها. يفرتض معظم املشاركني أنه صعوبة يف 

 عليهم بالفعل إعادة كتابة الرسائل أو مطالبة املرسل بإعادة توجيهها ألنهم مل يتعني

. لذلك ، ميكن استنتاج أن سياق عملهم. يتمكنوا من العثور على منشور معني يف 

معظم املستخدمني جيدون صعوبة يف العثور على رسائل الرسائل اإللكرتونية 

 ليها.للعالقات العامة  اخلاصة بهم أو الوصول إ
دقيقة فقط يومًيا يف التعامل مع  15صرح معظم املستجيبني بأنهم يقضون حوالي  

احلقيقة ، إىل  الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة يف سياقها املهين وهي تعترب

رف القائل بأن نسبة صغرية فقط من املستجيبني يقضون أكثر من ساعة طجانب ال

، يبدو أنها تشري إىل أنه يف معظم  ل اإللكتورنيةهذه الرسائيومًيا يف التعامل مع 

الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة احلاالت ، ال يشكل الوقت املستخدم مع 

 تهديًدا لإلكمال من مهام العمل األخرى. عند التواصل مع العاملني بهذه املؤسسات 
ملستجيبني للتعامل الدليل على أن غالبية االذي يدعم ستنتاج أشارت الدراسة إىل اال 

اإللكرتونية للعالقات العامة يف تعزيز التواصل بني املؤسسات  وذلك مع الرسائل 

مرات يف اليوم. فيما يتعلق بإرسال  6إىل  1فقط من  منهاالتحقق من من خالل 

واستالم الرسائل اليت حتتوي على معلومات سرية أو آثار قانونية أو تعاقدية ، فإن 

يظهرون السلوكيات اليت تعترب األنسب: فهم ال يعيدون توجيه  معظم املستجيبني

حتتوي على معلومات رسائل املتسلسلة تلقائًيا ، وال يرسلون  هذه الرسائل اإل

حساسة أو سرية ، ويفعلون ذلك عدم إعادة توجيه رسائل الطلبات. ومع ذلك ، 

ر أو مقاطع يعرتف معظمهم يف بعض األحيان أنهم يرسلون رسائل حتتوي على صو

 .فيديو أو عروض رسومية حملتوى متنوع إىل الزمالء
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 التوصيات :
البد من العاملني بالعالقات العامة بشكل خاص واملؤسسة بشكل عام االطالع  .1

بالعمل ألغراض اليت حتتوي  ةاخلاص على الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة 

ناء مؤسسية مالئمة تيتح يف السياق املهين للعمل حيت يتم بعلى موضوعات 

 التواصل بني العاملني بهذه املؤسسات. 
الرسائل اإللكرتونية العاملني باملؤسسات يف التعامل مع معرفة سلوك ضرورة  .2

لبناء مؤسسية تعزز التواصل بني للعالقات العامة  أمر مهم لتحقيق نتائج ممتازة 

 العاملني عليها.
لذلك من  -التهديدات اخلارجية.ات وضرورة اإلهتمام بقراءة وحتديد املتغري .3

بهذه الرسائل داخل هذه املؤسسات الضروري أن تكون مجيع األطراف املعنية 

لى دراية باملخاطر اليت يواجهونها عند أن يكونوا على حد سواء، والعاملني ع

اتصالية تواصلية عند أداة الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة كاستخدام 

بشكل صريح ، وإال الرسائل اإللكرتونية  ة هلذهاملناسباملمارسات أو االستخدام 

 فإن نتائج املنظمة قد تتأثر سلًبا ونهائًيا.
إدارة واستخدام الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة يف سياق العمل البد من  .4

شكل تهديًدا إلنتاجية وأمن وخصوصية وذلك النها من خالل النتائج أنها ال ت

هناك جمال للتحسني ولإلجراءات اليت قد تعزز ف ؛احلاالت معظمففي املؤسسات 

بعض الصعوبة يف  العاملنييواجه معظم وعلى وجه اخلصوص قد فائدة هذه األداة. 

تنظيم املعلومات الواردة من خالل هذه الوسيلة وال تزال نسبة كبرية منهم لديها 

 .سلوكيات
ون أي تدخل ومع الزيادة املتوقعة يف بد ااالعتبار املشكالت ألنهاألخذ يف جيب  .5

استخدام الرسائل اإللكرتونية للعالقات العامة  يف سياقات العمل ، ميكن أن 

يف كيفية فهم الرسائل وتعقيد عملية التواصل  تصبح تهديًدا حقيقًيا للكثريين

 بني عامليها.
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 ملخـــص
 

 

تمتتتاع  اهتمتتتذ هتتترا الدراستتتة بر تتتد العصوتتتة بتتتل واتتتاال  تتتور مواوتتت  التوا تتت  ا ج   

، ومعرفتتتة مواتتتوعار الاتتتور التتت   واملقارنتتتة ا جتماعيتتتة لتتتد  املتاتتتا ل الستتتعوديل 

حتظى باملقارنة ا جتماعية بل عينة الدراسة أكثر من غريهتا ، ودرجتة وااعلتمع معمتا     

وه  ختتلف عمليار املقارنة ا جتماعية ودرجة التأثر بالاورة املنشورة باختصف درجة 

اجتاهار بة ( بل املتااال و احب الاورة أم   ،  كما اهتمذ أيضا العصوة ) أو القراب

العينة حنو الاور املنشورة مبواو  التوا   ا جتماع  ، وذلك من خصل استتبيا  رأ   

 352وواممتتا عينتتة متتن متاتتا   مواوتت  التوا تت  ا جتمتتاع  الستتعوديل مبدينتتة جتتدة   

ثافتة استتتمدام مواوت  التوا تت    ، حيت  وكتتو  ا ستتبيا  متتن عتدة يتاور وهتت  ك    ماتردة  

ا جتماعية ، واملقارنار ا جتماعية الااعدة واهلابطة ال  جيريما املتاا ل ولقائيا 

عنتتتد واتتتاال  تتتور اتختتترين املمتلاتتتة ) ستتتاراومع ، مظمتتترهع الشماتتت  ، جتمعتتتاومع       

العائلية ، إجنازاوه الشماية ، البصءار ال  يتعراو  إليما ( ومد  وااعلتمع مت  هترا    

ستنا  اتار اثكثتر    أهممتا   أ   الاور و اجتاهاومع حنوها ، وو لذ الدراسة عدة نتائج 

عصوتتة درديتتة بتتل درجتتة ، وأ  هنتتاك  4.32واتتا ا بتتل العينتتة بنستتبة مبتوستت  حستتاب  

إجنتازار اتخترين وعتتأل اثكثتر     ، وأ   ور  العصوة بل املتاا ل وبل متابعة الاتور 

 ، كمتتتا احتتتت  ا تتت  ا جتمتتتاع  يليمتتتا  تتتور الستتتارجتتتربا ملتاتتتا    تتتور مواوتتت  التو

الت ايتتز املركتتز اثول بتتل املشتتاعر الناجتتتة عتتن واتتاال  تتور إجنتتازار اتختترين يليتته          

اوضتتتال وجتتتود فتتتروة ذار د لتتتة إحاتتتائية بتتتل عينتتتة الدراستتتة        و ، الشتتتعور بااحبتتتا  

فقتا  مقارناومع ا جتماعية بعد مشاهدومع  تور اتخترين وخاائاتمع الدروغرافيتة و    

 للنوع لااحل الركور، ومل وثبذ هرا الاروة   السن ، التعليع

زيتتتادة وعتتت  للشتتتبا  حتتتول ماتتتاهيع التتت  وتتت ثر علتتتى ر يتتتتمع   وأو تتتذ الدراستتتة بضتتترورة 

، واترورة   وأهدافمع  كماطلال املقارنة الااعدة واملقارنة اهلابطة واحلسد االكرتون 

جتماعيتة ووانبمتا املمتلاتة مبتا يستاعد      اهتمام الدراسار ااعصمية بنظرية املقارنة ا 

على وطوير فروض النظرية مبا يتناسب م  ثقافتنا وويمنا العربية
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 ملق مة:ا

اجملوا  التننولووجي المقموي التفواع ي        يف ا هوالالا شوهد العوات تروور    منذ ظهوور اننننو    

حيث تناز  اننسان املعاصوم وواعيوة     والذي فمض ظالله ع ى كل جوانب احلياة اليومية 

عن التحنم  يف منط حياته ل شبنة العننبوتيوة  لتقووب بودور التع ويم والنفيوه والت قيو        

تووه اليوميووة   ولتشوونل   والنبيووة واقامووة العالقووام االجتماعيووة واألهووا موون ا دوار يف حيا     

ا ) دون قصد منه ( فيموا  ت قالي   فاخنمط  ا  ي نشاط ميارسه ع ى مدار يومها رليس منون 

 .منهووا ايعوومب ب قافووة الشووبنام انلننونيووة  و تقافووة اجملتمووع انلننونووي   وصووار جوو    

مووون يووودبل الشوووبنة الوووف تفم وووها ع وووى كووول ووهوووذل ال قافوووة دوووا مفمداتهوووا ا اصوووة   

  فالعالقووووام االجتماعيووووة انلننونيووووة دووووا شوووونل  ت وووو    والتسووووو       نبوتيووووةالعن

  .انلننوني له معايأل باصة به   والقما ة انلننونية دا  داوم متفمدة 

  لنون ا موم ت   يف التغألام الف وم م ع ى ممارساته اليومية وقد نستوعب ذلك ونتقب ه 

ع ووى الصووحة النفسووية لانسووان املعاصووم    اولننووه انعنووض  ي  وو  احلوود هووذا يتوقو  عنوود 

دا  ي ا تأتألاتها النفسية ع وى   و  مبعنى  ن ال قافة انلننونية كما  ن دا  دواتها ا اصة

بقصود  و دون قصود   وال دليول ع وى ذلوك  كوم مون كوم           ا ا  و كمه و مستخدميها ووع و 

قوة بوني اسوتخداب اننننو      الدراسام ادالل العمبية وا جنبية الف استفا   يف حبوث العال 

الاووونال النفسوووي  و االكت وووال  و املنموموووة القيميوووة  اومواقوووع التواصووول االجتمووواعي وبوووني 

 . (1)واالجتماعية ل مستخدمني يف  حنا  العات املخت فة

 ادم فوو     الووذي اتووات ملسووتخدميه االتصووا  بشووبنة اننننوو  الووذكي  ومووع ظهووور ادووات 

ولعوول  شووهم اسووتخدامام   كم ًّووا وكيفاووا   اة مسووتخدميها مسوواحة مواقووع التواصوول يف حيوو

والوف    ادات  الذكي املمتبرة مبواقع التواصل التقاط الصور وتنقيتها ونشمها وتصوفحها 

 . (2)ن رمبوا بشونل يوومي   وحتول  اىل  حد املمارسام المليسوة الوف صومل ع يهوا املتصوفح     

تبوودو م اليووة  دمني موون نشووم صوووٍرالسوويما مووع ظهووور تربيقووام الفالتووم الووف مننوو  املسووتخ

مواقع التواصول   و صبح مستخدم و حبشنل قد خيال  الواقع بنسبة كبألة    و مبعنى  

ا  ك وم ابهوار    جتع وهم مبقاييض مجاليوة ليسو  حقيقيوة       رن ع ى نشم صوياالجتماعي قادر

 .يقة الف صبون  ن يمهموا بها  ماب اآلبمين بغض النمم عن احلق ادي ةوسعادة وفق 

   اآلبومين  اميف حسواب منشوورة  ا بصوور م اليوة وسوعيدة    وهنذا جيد املتصفح نفسه حماوا

 ا  مما قد يسبب شوعور   اجتماعية مع  صدقاله ومن يتابعهم مبقارنةا ويبد  البعض ال شعوري 
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ا كما لوو  ن كول مون حوودم  سوعد  و  اوف  و  ف ول حالاو            قة بالنفضل ابالنقص وفقدان 

 . (3) األ صحيح  ن هذا يف ك أل من ا حيانرام  منهم  

 أل المهوور امل والي لربومين    يو حيوث    من جوما  ذلوك حبالوة مون انحبواط       ي اوقد يصال

شعور ا بأن شي  ا ما برأ يف حياتوه  مموا يو دي اىل اتوارة عواوو  م ول العوار واحلسود الوذي          

 .ي م بصحته النفسية

(4)(  ) 

ا جديدة لعم ية املقارنة االجتماعية تتناسوب  وهنذا   ف  مواقع التواصل االجتماعي  بعاد 

ا   ا  و اجياب و مع وبيعتها االفنا ية   ففي املا ي كان الفمد يقارن و عه بواآلبمين سو ب   

رنووة يف نمميتووه املعموفووة باسووم املقا (   1954)ليووون فسووتن م هوهووو مووا  شووار اليوو 

نووه ومووع انتشووار مواقووع التواصوول االجتموواعي  صووبح الفوومد يقووارن نفسووه    اال  (5)االجتماعيووة 

حباالم وهمية افنا ية   وهو موا  توار  واوب بشوأن هتوارل السو بية ع وى المفاهيوة الذاتيوة          

 (  : 2020 )(6) ل متصفحني .

عووة ملشوواركة اآلبوومين مواقووع التواصوول منصووة رالفع ووى الوومام موون كوون  ف وال عوون ذلووك    

د لودى الوبعض    ن نشوم الصوور عوم مواقوع التواصول ول و       امل حوظا حداث ادامة   اال  نه من 

وابماجوه بصوورة تبودو م اليوة ملشواركتها موع اآلبومين            رابة  كيدة يف صوناعة احلودث  

مبعنى  ن البعض ت يعد يعيش احلدث بقدر ما يصورنعه   ليخمجوه بالصوورة الوف يميود  ن      

ا وقد وا  ذلك جوانب احلياة املخت فة بداية من الصوور الشخصوية مومور      مال الناس ع يها ي

 وانتها  بصور ممارسة العبادام الدينية.  والسفم  وصور العمل   بالصور العال ية

  والذي خيت   عن احلسد الربيعي املعموب " احلسد انلننوني" ومن هنا ظهم مصر ح 

 ك أل من ا حيان حسد ع ى  شيا  وهمية مصرنعة ال  صول دوا     فاحلسد انلننوني يف

 هوا يف واقع   واملتصفح قد يشعم بانحباط من الصور املنشورة الننونيا ع وى الومام مون  ن   

جع تهووا تبوودو  مت تصووميمها باسووتخداب فالتووم وا ووا ة وزوايووا معينووة   بوول  ال تعنووض الواقووع 

عيدة الف يبودو ع يهوا اآلبومون يف صوورهم     مبهمة ع ى األ احلقيقة   كذلك ال حمام الس

هدفها الوحيود نشومها يف مواقوع التواصول بغوض النموم          املنشورة قد تنون سعادة حلمية

ا يعيشوون  عن كونها حلموام حقيقيوة يعيشوها صواحبها   وبوا بأل صود اشصو ة  شخاص و        
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فح صووور حيوواة اووأل حقيقيووة   و بوومين يشووعمون باننهووا  العوواوفي  و انحبوواط جووما  تصوو     

 و حداث وهمية .

بالمام من برورة هذل التأتألام ع ى الصوحة النفسوية لناشومي الصوور ومتصوفحيها اال  نوه       

   (7)ر الق يول  ظ عودب اهتمواب البواح ني بالتوأتألام النفسوية دوذا السو و  سووى النو         ومن امل ح

   .عالميةكما ات ح عدب اهتماب الدراسام العمبية بهذل التأتألام السيما الدراسام ان

تصوفح الصوور مون بوال  مواقوع       العالقة بنيلذلك فقد وجدم الباح ة  نه من املهم دراسة 

التواصل االجتماعي ع ى توجهام املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني السوعوديني  ومودى   

 .نممية املقارنة االجتماعية بابتالب نوعية الصور   وذلك يف  و  فموض التفاعلابتالب 

 : دراسةمشكلة ال
العمبي ظواهمة اعالميوة مو تمة يف احليواة     العات يعد استخداب مواقع التواصل االجتماعي يف 

م يوون   18.3 ن :  2019لعواب   اليومية   وتشأل  حدث انصدارام عن وزارة انعالب السعودي

ن يف مواقع التواصول االجتمواعي   وناشر % من تعداد سنان املم نة58مستخدب مبا يعاد  

 دبو  لشوبنام التواصول االجتمواعي     ا داة ا ك م استخدام ا لادوات  الذكية    وتعد

قدر معد  دبو  الشخص الواحد ع ى شبنام التواصول باسوتخداب ادواتو  الذكيوة بوو      وُي

 . (8) دقيقة يومياا 260

مثة عالقوة بوني تصوفح مواقوع التواصول االجتمواعي        اىل  ن وع ى صعيد هبم تشأل الدراسام

  والسووبب الوومليض لووذلك احلسوود  لوودى املتصووفحني سوو بية  كانحبوواط واليووأسالم شوواعوامل

     (9)بسبب مقارنة حياتهم حبياة هبمين

وع ى المام من تعدد الدراسام الف اهتم  بالتوأتألام الناجتوة عون تصوفح مواقوع التواصول       

م)فسوتن  ا ليوون  دو  الوف عومض   بعم يوام املقارنوة االجتماعيوة    ااالجتمواعي وعالقتهو  

  اال  ن املنتبوووة العمبيوووة  ( يف نمميتوووه عووون املقارنوووة االجتماعيوووة    1954عووواب  

السوويما يف لووا  انعووالب تعوواني موون نوودرة كووبألة يف هووذا املو وووأ   وع ووى الوومام موون  ن     

احلسوود ا موون تماتنووا ال قووايف اليووومي   اال  ن ظوواهمة    صووي ا ااحلسوود مبعنووال العوواب يعوود جوو     

يف حودود   –ال ت ا  لاال جديدا ت تتروم  اليوه الدراسوام انعالميوة العمبيوة       انلننوني

 ع م الباح ة .
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الصوور   تصوفح  العالقة بنيما : لذلك فقد اهتم  هذل الدراسة بانجابة ع ى الس ا  التالي 

وعم يوووام املقارنوووة االجتماعيوووة لووودى املتصوووفحني واقوووع التواصووول االجتمووواعي املنشوووورة مب

 .نممية املقارنة االجتماعية ذلك يف  و السعوديني ؟ و

 :أهمية الدراسة
 :تستمد هذل الدراسة  هميتها من 

  تصووفح الصووور  والووذي ت كوود   املقارنووة االجتماعيووة النووات  عوون معاجلتهووا ملو وووأ

  فمد واجملتمع .لالدراسام انعالمية انعناساته ع ى الصحة النفسية 

       هوتم مبو ووأ تصوفح الصوور   واقتصووار     نودرة الدراسوام انعالميوة العمبيوة الوف ت

 هذل الدراسة .ا يدعم  همية مماالهتماب به ع ى الدراسام ا جنبية فقط   

          ارتفاأ معودالم اسوتخداب مواقوع الشوبنام االجتماعيوة يف الودو  العمبيوة السويما

 املم نة العمبية السعودية

   ام انعالميووة وقوود نوودرم الدراسوو   ابتبارهووا لفووموض نمميووة املقارنووة االجتماعيووة

  بينمووا مثووة اهتموواب كووبأل بهووا يف الدراسووام     العمبيووة الووف تناولوو  هووذل النمميووة  

   .الصورتصفح والمبط بينها وبني   ا جنبية

    اعرووا  م شوومام ل تووأتألام النفسووية  يف النتووال  الووف يووتم التوصوول اليهووا ستسوواعد

.الناجتة عن تصفح مواقع التواصل االجتماعي

 :أهداف الدراسة
 س ك افة استخداب عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعيقيا

 قياس اجتاهام العينة حنو الصور املنشورة يف مواقع التواصل.

 . الوقوب ع ى العالقة بني مو وعام الصور واملشاعم الناجتة عن تصفحها

         رصد درجة العالقة مع  صوحال الصوور املنشوورة واملقارنوة االجتماعيوة الناجتوة عون

 ت ك الصور.   تصفح

              الوقوب ع وى مودى حومل العينوة ع وى التفاعول موع الصوور الوف يشواهدونها بوال

 مواقع التواصل االجتماعي .

    دراسووة العالقووة بووني تصووفح الصووور عووم مواقووع التواصوول االجتموواعي وبووني عم يووام

 املقارنة االجتماعية .

  االجتماعي رصد التأتألام الناجتة عن تصفح الصور من بال  مواقع التواصل
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 أسئلة الدراسة  
 :بانجابة ع ى التساؤالم التالية الدراسة احلاليةم تته

 ؟ما ك افة تصفح العينة ملواقع التواصل االجتماعي  

  عينة الدراسة  ك م مون  حتمى باملقارنة االجتماعية بني ما مو وعام الصور الف

؟األها 

         شواهدونها مون بوال  مواقوع     يما مدى حومل العينوة ع وى التفاعول موع الصوور الوف

؟ التواصل

  ع وى مواقوع التواصول    املنشورة ل صور الدراسة ما التأتألام الناجتة عن تصفح عينة

   ؟االجتماعي

 ؟حبسب عالقتهم بأصحابها ةهل ختت   درجة تأتم العينة بالصور املنشور 

        هوول ختت وو  درجووة تووأتم العينووة بتصووفح الصووور املنشووورة مبواقووع التواصوول حبسووب

  ؟وأ الصورةمو 

 ؟ما اجتاهام العينة حنو الصور املنشورة مبواقع التواصل االجتماعي 

 فروض الدراسة
هنا  عالقة ارتباط  ذام داللة احصالية بني االهتماب بتصفح صور اآلبمين : الفمض ا و  

 واجما  عم يام املقارنة االجتماعية .

بني ساعام تصفح مواقع التواصول   : توجد عالقة ارتباط ذام داللة احصالية الفمض ال اني

 . االجتماعي واالهتماب بتصفح صور اآلبمين

: توجوود عالقووة ارتبوواط دالووة احصوواليا بووني املقارنووة االجتماعيووة الناجتووة عوون   الفوومض ال الووث

 تصفح صور اآلبمين ومو وعام هذل الصور. 

الجتماعيوة الناجتوة   : توجد عالقة ارتباط دالة احصاليا بني عم يوام املقارنوة ا   الفمض المابع

 عن تصفح صور اآلبمين عم مواقع التواصل االجتماعي والتفاعل معها .

: توجد عالقة ارتبواط ذام داللوة احصوالية بوني عم يوة املقارنوة االجتماعيوة         الفمض ا امض

 الناجتة عن تصفح صور اآلبمين واملشاعم الناجتة عن هذل املقارنة.
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لوووة احصوووالية بوووني عينوووة الدراسوووة يف مقارنووواتهم   : توجووود فووومو  ذام دال الفووومض السوووادس

االجتماعيووة بعوود مشوواهدتهم صووور اآلبوومين وبصالصووهم الدميوامافيووة وفقووا ل نوووأ والعمووم   

 والتع يم .

بعود  شعورهم بالغألة توجد فمو  ذام داللة احصالية بني عينة الدراسة يف :  الفمض السابع

قوووا ل نووووأ   الووودبل   احلالوووة  وبصالصوووهم الدميوامافيوووة وفمشووواهدتهم صوووور اآلبووومين  

 االجتماعية .

 الدراسات السابقة :
  :صنف  الدراسة احلالية الدراسام السابقة اىل قسمني كما ي ي

  وال دراسام اهتم  بتأتألام تصفح الصور عم مواقع التواصل االجتماعي

10)دراسة 

لصووور ع ووى اسووت ابام   مشوواهدة اة تووأتأل يف  ووو  املقارنووة االجتماعيووة وادويووة  وو  دراسوو    

: وارين ل مقارنة االجتماعيوة هموا   ا. مت ذلك من بال  بتقديمهم لذواتهم املشاهدين املتع قة 

 (. 2دراسة  ( ووسالل التواصل االجتماعي )1دراسة  عالب املربوأ )ان

اهدين وىل اىل  نوووه ك موووا زادم التفاصووويل املشووونكة بوووني املشووو شوووارم نتوووال  الدراسوووة ا 

نتوووال    موووا زاد ر ووواهم عووون جووواذبيتهم اجلسووودية.  عوووالن املربووووأوصوووورة ) النمووووذل( يف ان

ين عووون اىل عموول مقارنووام    ن مسووتخدمي فيسووبو    اىل فأشووارم (2)دراسووة 

واعتوومم الدراسووة   فقيووة  ك ووم موون املقارنووام الصوواعدة وادابرووة بوودافع حتسووني  نفسووهم  

مقارنوة     ع وى ت وخم صوورتهم الذاتيوة     جسية حيا  صورهم دليالتع يقام املستخدمني النم

باملستخدمني الذين ال يع قون ع ى صورهم الذاتية.

 2020 (11)دراسة 

جيووذل انتبووال   اسووتخدم  الدراسووة احلاليووة وسووي ة تتبووع حمكووة العووني موون  جوول معمفووة مووا     

 ابمغنسووتاصووورهن الذاتيووة ع ووى  بهوودب ابتبووار كيفيووة تعاموول السوويدام مووع  شووخال ا 

عام ووا   ويف اوووار  35و 18تووناوت  عمووارهن بووني (  امووم ة 157 ) عينووة قوامهووا بووالتربيق ع ووى

بن ومة لوه    مابغنسوت ان اسوتخداب   وجودم الدراسوة      شنل اجلسددراسة عدب الم ا عن 

لعامووة املصووحول باملقارنووام اعيووول الشوونل ا ووارجي   عالقووة دالليووة باالهتموواب البصوومي ب

ل ممهم مما يسبب حالة من عدب الم ا.  



 

 103 

املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
 دراسة ميدانية - السعوديني

 
 

مسووتخدميه ع ووى اجووما     نسووتغماب )منصووة ممليووة ل غايووة( يشوو ع   ا ن  اىل وتوصوو   الدراسووة 

لعيوول ممهومهم   االنتبوال  اىل   مما يودفع    نفسهنقارنام االجتماعية الصاعدة عند تقييم امل

 وشن هم ا ارجي .

    2020 ( 12) دراسة

بتأتأل تصفح مواقع التواصل ع ى الم وا عون احليواة   بوالتربيق ع وى عينوة        اهتم  الدراسة

وتمهم النتال   ن تصفح وسالل التواصل االجتماعي له تأتأل س يب قوي ع وى    من الصينيني

ا مستوى السوعادة الشخصوية ل مسوتخدمني   وكوان التوأتأل السو يب ل تصوفح  ك وم و ووح          

خال ذوي الدبل املمتفوع   حيوث تتوأتم ا بوألة     منه لألش لألشخال ذوي الدبل املنخفض

بشنل  كم بالتحدي ام الف يشواركها  صودقاؤها   بينموا تتوأتم ا وىل  ك وم با ببوار       

 العامة.  

 13)دراسة 

هتم  هذل الدراسة الت ميبية بآتار االخنماط ع ى وسالل التواصل االجتماعي موع زمويالم   ا

مت   والبوة جامعيوة    118جسوامهن    شوار  يف البحوث     ور الشوابام عون   جذابام ع وى تصو  

 كم وو  املشوواركام  والا مقياس ووا     عشووواليا يف واحوودة موون حووالتني جتووميبيتني   ابتيووارهن

  تووم تصووفحوا وتمكوووا تع يقاووا ع ووى موقووع    جسووامهن عوون  نتناظمي ووا مملي ووا لتقيوويم تصوووره 

 .و فع وا نفض الشي  مع  حد  فماد ا سمة وسالل التواصل االجتماعي ل مي ة جذابة    

ي اخنوومون مووع صووورة ل مي ووة جذابووة الالتووكشووف  ابتبووارام املتابعووة الالحقووة  ن الشووابام  

  يف حوني   نجسوامه   ن السو بية ع ى وسالل التواصل االجتماعي شهدن الحقاوا زيوادة نمومته   

النتوال  اىل  ن   بوذلك  تشوأل   ومع  حود  فوماد ا سومة     ناخنمو الالتيت صدث ذلك  ول ك 

بووب الفتيوام   مقارنام املمهم املت ايدة ع ى وسالل التواصل االجتماعي قد ت دي اىل زيوادة  

 ع ى صورة  جسادهن .

  2019(14)دراسة  

      ) ت امنا مع صيحة ) انستغماب مقابل الواقع 

قامو  هوذل     واقعيوة  نفسوهم اىل جانوب صوورة م اليوة      فوماد بنشوم صوورة    يقوب فيهوا ا   الف

ا اىل جنب مع صورة  بمى م الية ل مم ة نفسوها  الدراسة ببحث تأتأل نشم صورة حقيقية جنب 

 اننستغماب ع ى تصور املم ة عن جسمها   وذلك باستخداب املنه  الت مييب.  ع ى موقع
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عوومض و  مت تعييوونهن عشوووالي ا  عام ووا 30و  18امووم ة تووناوت  عمووارهن بووني     305 شووارك 

صووور تعوومض الشوونل احلقيقووي  : لموعووة  نسووتغمابتووالث لموعووام موون صووور ان احوودى 

تعمض الشونل امل والي وحودل   واجملموعوة ال ال وة تعومض الشونل         تانية  ولموعة  لوحد

احلقيقووي والشوونل امل ووالي جنبووا اىل جنووب    و ووح  النتووال   ن عوومض الصووور بالرميقووة    

عالوة ع ى ذلوك     الصور امل اليةعمض اىل تق يل عدب الم ا عن اجلسم مقارنة ب ال ال ة  دى

ن  مت اسووتنتال و    كانو  اآلتوار النفسوية السو بية الناجتوة عوون مقارنوة املمهوم  قول و ووح ا         

صووور الواقووع فقووط ب منانووه تع يوو  ر ووا      و ( )صووورعوومض 

 .جسامهمعن   شخالا 

 2019 (15)دراسة 

تبحث هذل الدراسة يف هتوار النمجسوية واحلسود والنويو  الوذاتي ع وى مشواركة املسوافمين         

ل صور املتع قة بالسفم )صور شخصية( من بال  وسالل التواصل االجتمواعي   اسوتناد ا اىل   

كمووا يووتم فحووص دور وسووالل التواصوول االجتموواعي يف زيووادة        ة االجتماعيووةنمميووة املقارنوو 

عووم  عينووة و    مسووتويام النمجسووية واحلسوود لوودى ا فووماد. مت مجووع البيانووام عوون وميووق مسووح

تشأل نتوال  الدراسوة اىل  ن النمجسوية واحلسود ي يودان        و مست يب ا 674 و قوامها انننن   

ر شخصية بشنل مباشم   ومن بال  النوي  الوذاتي  من احتما  قياب املسافمين بنشم صو

الدراسة  نه مع زيادة استخداب وسالل التواصول االجتمواعي     كما  كدم نتال   كوسيط

   ت داد مستويام النمجسية واحلسد.

 دراسة16

 تووووأتأل عوووودد انع ابووووام املصوووواحبةموووون هوووودف  الدراسووووة احلاليووووة اىل التحقووووق جتميبي ووووا  

 والبوووةا 220ام ب غووون املشوووارك  املوووم ة مووون جسووودها   ع وووى اسوووتيا   اننسوووتغماب لصوووور

 و املتوسووووورة امل اليوووووة  مت تعييووووونهم عشووووووالي ا ملشووووواهدة لموعووووة مووووون الصوووووور   جامعيووووةا 

 ظهووووومم النتوووووال   ن التعووووومض    و ممتفوووووع مووووون انع ابوووووام   مقننوووووة بعووووودد مووووونخفض

وجوووه مووون الصوووور العاديوووة. يف حوووني    لصوووور م اليوووة  دى اىل اسوووتيا   كوووم مووون اجلسوووم وال   

اجلسوووم  و مقارنوووة املمهوووم  مووون سوووتيا اال ن عووودد انع ابوووام ت ينووون لوووه  ي توووأتأل ع وووى  

 عدب الم ا عن الوجه.   ع ى ااجيابي  اا  اال  نه كان له تأتأل

 

https://www.tandfonline.com/author/Taylor%2C+David+G
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(
17) دراسة  

من الصفام الشخصوية واسوتخداب مواقوع التواصول االجتمواعي ع وى مودى         تدرس تأتأل كٍل

هوذل الدراسوة      وسالل التواصل االجتماعي من بال  املقارنة االجتماعية الغألة من مشاهأل

التعومض لصوفحام    ذا كانو  موتغألام اسوتخداب مواقوع التواصول االجتمواعي )      اابتمم موا  

 مبحتوى حمدد ع ى صوفحام هو ال  املشواهأل ( والسومام الشخصوية )     املشاهأل  واالهتماب 

( توومتبط بعالقووة دالووة مبقارنوة املووم  حلياتووه مووع هوو ال    وتقووديم الوذام   الووعي الووذاتي العوواب  

 دم. غبرةو بال املشاهأل   والف بدورها تتنبأ بالغألة منهم 

حليواة الفوابمة الوف ال    حيث يعومض هو ال  املشواهأل حيواتهم الشخصوية ومقتنيواتهم وصوور ا       

وبوو جما   االجتموواعي مينون ل مووم ة العاديوة  ن تتر ووع اليهووا ملتوابعيهم عووم وسووالل التواصول     

سوونة )عوودد   39 -20مووا بووني   نناوت  عمووارهتوومسووح ع ووى عينووة موون اننوواث النوريووام     

 ( وقوود ات ووح  ن مثووة 782والعوودد يف الدفعووة ال انيووة)   ( 1064وىل املشوونكام يف الدفعووة ا 

وعالقوة ارتبواط     عالقة ارتباط اوأل مباشومة مبوتغألام اسوتخداب مواقوع التواصول  واحلسود       

 .مباشمة بني السمام الشخصية ل عينة وبني الشعور بالغبرة ل مشاهأل

 (18) 2017 دراسة نورة بالد الشمب

لودى و بوة   سونال شوام   هدف  الدراسة اىل التعمب ع ى االنعناسام النبوية يف اسوتخداب  

لنبيوووة يف جامعوووة النويووو   وذلوووك يف كووول مووون اجلانوووب االجتمووواعي وا بالقوووي  ك يوووة ا

  احلالوووة  اجلووونض  العموووم  املمح وووة التع يميوووة    : وتشووومل   وعالقتوووه مبوووتغألام الدراسوووة  

مت بنا  اسوتبانة تنونو  مون جو  ين      واعتمدم الباح ة ع ى املنه  الوصفي  واالجتماعية   

ال وواني اشووتمل ع وى البعوود االجتموواعي  و    فووماد العينوة : ا و  اشوتمل ع ووى البيانوام العامووة   

 .وا بالقي لدى و بة ك ية النبية

 مت ابتيوووارهم عشووووالي ا     ( 6000مووون  صووول  ) ووالبوووة  اوالبووو 660الدراسوووة  عينوووة ب غووو  

ونت  عون ذلوك   سنال شام    ن انناث  ع ى ك افة يف استخداب موقع  عننتال  الو سفمم 

الوذكور يف اجلانوب االجتمواعي وا بالقوي  و ي وا توصو   اىل  ن        تأتم انناث  ك وم مون  

المنام   دى اىل شعور الر بة بعدب الم وا مموا ب وق لوديهم التحودي واملنافسوة ل وصوو  اىل        

  وتمتب ع ى ذلك زيادة الشعور باحلسد والغألة والتباهي والتعالي بني الر بة . ا ف  ية

 

https://www.tandfonline.com/author/Chae%2C+Jiyoung
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 ة:املقارنة االجتماعيتأتألام تصفح مواقع التواصل ع ى 

ł ń19) دراسة (

انر ق  الدراسة من افناض م دال  ن التعمض املنوتمم لوسوالل التواصول االجتمواعي يسوبب      

مقارنام اجتماعيوة   باصوة بوني النسوا  الالتوي يقوارن صوورهن موع اآلبومين َ حيوث ينون             

 .ن   والق ق بشان صورة اجلسد عم ة بشنل بال لتعنم امل ال   والتق يل من ذواته

وبوني  بني الم ا عن احلياة   واحناب الذام   والق وق  مبدى االرتباط الدراسة  كما اهتم 

باسوتخداب منووذل ل مقارنوة االجتماعيوة   وشوار  يف         بنسوتغما ا  معد  وك افة استخداب

  و شوارم   املوقوع  امعام وا مون مسوتخدم    49و  18تناوت  عمارهن بني امم ةا  974االستبيان 

 النتال  اىل االرتباط بني البيانام النفسية الف مت حت ي ها وبني  مناط املقارنة االجتماعية.      

 دراسة ( 20 )

االب ووا مووا يفنووم النوواس يف مقارنووة  دالهووم يف  حوود اجملوواالم بووأدالهم يف اجملوواالم ا بوومى      

 و بالنسوبة   هم بأدا  ا شخال اآلبمين )مقارنة اجتماعيوة(   ل دا )مقارنة بعدية(   و مقارنة

 دالهوووم السوووابق )مقارنوووة زمنيوووة(   البحوووث احلوووالي هوووو ا و  الوووذي خيتوووم موووا اذا كوووان    

ل مقارنووام االجتماعيووة تووأتأل  كووم بنوو أل موون املقارنووام البعديووة  و ال منيووة )التقييمووام         

   الذاتية(.

(  281 )بينما عدد املشاركني يف االبتبار ال واني (  393) و  عدد املشاركني يف االبتبار ا

 و ح  نتال  الدراسة  ن املقارنة البعدية و االجتماعيوة كوان دموا توأتأل كوبأل        مشنكا

وكمووا هووو  وذلووك يف كووال االبتبووارين .  ع ووى التقيوويم الووذاتي ل فوومد وردود فع ووه العاوفيووة 

 ووى التقيوويم الووذاتي ورد الفعوول العوواوفي  كووم    متوقووع  كووان ل مقارنووة االجتماعيووة تووأتأل ع   

 .  بن أل من مقارنة ا بعاد  و ال مان

    (21)دراسة 

 ف وول ولموعووة السوو وكيام    بشوونللفهووم املقارنووة االجتماعيووة يف مجيووع  حنووا  العووات     

ع ووى املمتبروة بهوا ع وى وسووالل التواصول االجتمواعي   مت اقومان دراسووة استقصوالية  جميو          

ق ى ا شخال الذين  ب غوا  نجما  الدراسة   ل شهم السابقدولة  18شخص من  38000

كوان لوديهم امل يود موون    م تنوومارا وقتوا  ووو  ع وى الفيسووبو  و   عون مقارنوة اجتماعيوة  ك و    
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. كما ر وا قدر ا  كم مون   ا صدقا    وشاهدوا حمتوى اجتماعي ا  ك م نسبي ا ع ى املوقع

 ركام ا صدقا  و ك م اجيابية نسبي ا.التع يقام ع ى مشا

 ينوون هنووا  دليوول ع ووى  ن املقارنووة االجتماعيووة حتوودث مووع املعووارب و ظهوومم النتووال   نووه ت

ذكم واحد من كل مخسوة مشواركني  نوه شواهد مو بم ا       و .  ك م من ا صدقا  املقمبني

نصوفهم  نهوم ت    :  نوى  منشور ا جع ه يشعم بالسو  جتال نفسه لننه  ب غ عن هرا  مت اربة

 ملا تبعه من مشاعم سي ة. يموا املنشور

 )22)دراسة 

اهتموو  الدراسووام السووابقة بدراسووة تووأتأل االسووتخداب )انجيووابيب السوو يب ( لفيسووبو  ع ووى   

السووعادة الفمديووة   وقوود  فووادم هووذل الدراسووام  ن االسووتخداب السوو يب ل فيسووبو  كووان لووه  

ى السعادة والم ا الفمدي  وذلك بسبب تأتأل عامل املقارنوة االجتماعيوة   تأتأل س يب ع ى مد

  والعنض بالنسبة لالستخداب انجيابي ل فيسبو      ما هذل الدراسة اهتم  مبعمفوة موا   

اذا كان  املناسب املمتبرة باالسوتخداب انجيوابي لفيسوبو  ب منانهوا تعوويض ا  ومار       

اجلوامعيني  روالل  مون ال   310 ال   وذلك باسترالأ ر ي له  ب الس يبالناجتة عن االستخداب 

ت خيفووو  اآلتوووار السووو بية ل مفاهيوووة     كووودم النتوووال   ن االسوووتخداب النشوووط لفيسوووبو    

.الشخصية الف حتدث  تنا  االستخداب

  & (23)دراسة 

ى السعادة الذاتيوة    اددب من هذل الدراسة فهم تأتأل املقارنة االجتماعية األ املتناف ة ع 

عام ا .  شارم النتال   ن الم ا عون احليواة    18فو  سن  اتشي ي 1596ع ى عينة منونة من 

يتأتم باملقارنة االجتماعية . من بال  النمم اىل الشبنة االجتماعية كم موعة ممجعيوة    

يف مودى   ا كان له تأتأل  كوم حيث وجد  ن تأتأل مقارنة الفمد مبن هم  ف ل منه اجتماعي 

  وت كد الدراسوة بالنهايوة    اشعور الفمد بالسعادة من مقارنته لنفسه مبن هم دونه اجتماعي 

 ن دراسووة تصووفح شووبنام التواصوول االجتماعيووة يفووتح مسووار ا لفهووم اآلليووام النامنووة ورا    

 عم يام املقارنة االجتماعية.

24 

اجعووة منه يووة لفحووص ا حبوواث املوجووودة وترووويم انوووار    اهتموو  هووذل الدراسووة بوو جما  مم  

نموومي موون  جوول تصووني  النتووال    و تشووأل نتووال  الدراسووام الووف  وو  مماجعتهووا اىل  نووه    ال
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عندما يتم استخداب موقع ل تواصول االجتمواعي ملقارنوة املسوتخدب موع اآلبومين   ف نوه يو دي         

  بينمووا ت قووي تع يقووام اجتماعيووة    يف الغالووب اىل اخنفوواض يف تقووديم املسووتخدمني لووذاتهم     

اجيابيووة موون اآلبوومين  و اسووتخداب هووذل املواقووع ل تعووبأل عوون الووذام موومتبط بشوونل  ساسووي   

بفوالووود كتقوووديم املسوووتخدمني لوووذاتهم   وموووع ذلوووك   جيوووب مماعووواة االبتالفوووام الفمديوووة  

هوا ع ووى  تنووا  اسوتنتال  و دراسووة تأتأل  وا نشورة الوف ي ديهووا املسوتخدمون ع ووى هوذل املواقوع      

 فماد.ا 

 (25 

جلوًّا  ع وى املقارنوة   من بال  ااهتم  الدراسة بتأتأل استخداب موقع الشبنام االجتماعية 

االجتماعية الصاعدة   واحناب الذام   وسعادة مستخدمي ادوات  الذكية من البالغني   

دة   توصوو   الدراسووة اىل  ن تصووفح مفووم 461قوامهووا  حصصوويهوذلووك بووالتربيق ع ووى عينووة 

ا فوووماد لوووذاتهم  مقارنووة اجتماعيوووة تصووواعدية ت ووم بووواحناب  يسوووبب  نسوووتغماباو الفيسووبو  

  وشعورهم بالسعادة مبمور الوق  .

 201926 دراسة 

ع وى جوانبني مون     فيسبو تناول  الدراسة احلالية تأتأل املقارنة االجتماعية الف حتدث ع ى 

الم ووا هووو : احووناب الووذام واالكت ووال   وا ووب موون املشوواركني تصووفح امووا موووج      جوانووب

باليووة موون اشتوووى االجتموواعي    فوواد      فيسووبو ا ووال بهووم  و صووفحة    فيسووبو  ببووار 

 هما وال بهوم عون اخنفواض يف تقوديم      فيسوبو  املشاركون الوذين تصوفحوا مووج   ببوار     

ذام فيسوبو   كني الذين تصفحوا صفحة لذاتهم ومستويام اكت ال  ع ى  مقارنة باملشار

اشتوى اوأل االجتمواعي   كموا كشوف  النتوال  عون توأتأل معتود  لودى ا شوخال الوذين            

ميي ون ل مقارنة االجتماعية العامة   تشأل هذل النتال  اىل وجود عالقوة سوببية بوني التعومض     

 والنتال  النفسية الس بية. فيسبو  ل محتوى االجتماعي املقدب ع ى

  2019 (27) اسةدر

 و ملقارنوة    تستخدب ا مهام املعاصومام مواقوع التواصول االجتمواعي ل بحوث عون املع وموام       

يف هووذل و  تعووبأل عوون مشوواعمهن   ل و    و لتقيوويم  دالهوون   نفسووهن مووع ا مهووام ا بميووام 

مت حيووث فيسووبو     الدراسووة مت حت يوول اشتوووى  املنشووور بواسوورة  مهووام يف لموعووام ال 

ا يف هووذل تع يقاووا.  ظهوومم النتووال   ن  ك ووم املو وووعام شوويوع   1730منشووور ا و  984حت يوول 



 

 109 

املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
 دراسة ميدانية - السعوديني

 
 

اشادتام هوو دور ا ب   توم املقارنوام االجتماعيوة  ا فقيوة وادابروة موع الق يول مون املقارنوة           

مهم تعووبأل موون ا مهووام عوون مشوواع عوون واحتوووى  ي ووا اشتوووى الووذي مت حت ي ووه    الصوواعدة

 الس بية يف ك أل من ا حيان بشنل  كم من تعبألهم عن املشاعم انجيابية .

    ( 28) ةدراس

 و  تقووودب وسوووالل التواصووول االجتمووواعي انع ابوووام كتم يووول رقموووي ل قبوووو  االجتمووواعي     

مينون رؤيتهوا كمعو ز    ة االجتماعية عوم اننننو "   والوف    يكشنل من  شنا  " العم 

دراسوة   جمى الباحوث    ع ى هذل ا  فية   تانوي يدفع ميل الناس اىل املقارنة مع اآلبمين

قاب املشاركون مبشاهدة وتقييم لموعوة  حيث   امشاركا 118جتميبية ع ى عينة قوامها  

ع ابوام كوسوي ة ل تقيويم واملقارنوة بوني      مستخدمي ان من صورهم ا اصة وصور  شخال

باصووة املقارنووام    قارنوواماملظهوومم النتووال   ن انع ابووام ُتسووتخدب نجووما   ور.. وقوود الصوو

 جيوووابي  وع ابوووام اىل حووود موووا اىل الشوووعور انذام الن عوووة العاوفيوووة   واسوووتندم هوووذل ان

 منرقية ل مقارنة.  سبالالعاوفي جتال الصورة  ك م من استنادها 

  ) دراسة 29

  الدراسة مبعمفة العالقة بني مستوى املقارنة االجتماعية واحناب الذام لدى عينة مون  اهتم

وووالل جامعووة موالنووا مالووك انسووالمية يف موواالن    مت اسووتخداب تالتووة  نووواأ موون املقوواييض     

ومقيواس     مقياس عدب الم ا عون اجلسوم   وح وم املقارنوام االجتماعيوة     : جلمع البيانام 

سونة   23 -21ت  عمارهن من وناتتي اللتربيق ع ى عينة من الرالبام البا   احناب الذام

نمميووة املقارنووة االجتماعيووة  كوودم النتووال   ن املقارنووة االجتماعيووة    وض  اسووتنادا ع ووى فووم 

واحناب الذام ي تمان معاا ع ى استيا  الشخص البالغ من شنل جسمه بشونل منفصول     

ع ى عدب الم ا من اجلسوم مبعود   قول مون تقوديم       كما ات ح  ن املقارنة االجتماعية ت تم

 الذام .

    &  2017 (30) دراسة

هدف  الدراسة احلالية اىل التوفيق بني االستنتاجام املتناق وة حوو  توأتأل اسوتخداب مواقوع      

 التواصل االجتماعي ع ى المفاهية الذاتية حيث فحص  : ما اذا كان  املقارنة االجتماعيوة 

الصوواعدة واحووناب الووذام تتوسووط يف االرتبوواط بووني اسووتخداب موقووع التواصوول االجتماعيووة        

 .والمفاهية الشخصية ل مستخدمني 
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    لصواعدة االرتبواط بوني اسوتخداب هوذل املواقوع واملقارنوة االجتماعيوة ا        مبدى و ي ا اهتم 

 ا. مشاركا 696مت مجع البيانام من و

اعيووة الصوواعدة واحووناب الووذام توسوور  العالقووة بووني     وكشووف  النتووال   ن املقارنووة االجتم  

اسووتخداب مواقووع التواصوول االجتموواعي والمفاهيووة الشخصووية ل مسووتخدمني . كمووا  ن اجتووال  

املقارنووة االجتماعيووة بفوو  االرتبوواط بووني االسووتخداب السوو يب ملواقووع التواصوول االجتموواعي         

واملقارنة االجتماعية الصاعدة .

 قة .تعليق على الدراسات الساب
  الصوور مون بوال  مواقوع التواصول انقسوم  موا         تصفحالدراسام الف تناول  تأتأل

الصووور الشخصووية  و  تصووفحبووني دراسووام تمصوود تووأتأل تصووفح صووورة اآلبوومين  و   

الصوور ع وى ابوتالب  نواعهوا      تصوفح تصفح صوور املشواهأل   و كودم النتوال   ن     

ور واهن عون  جسوامهن      هناتوع ى درجة تقديمهن لذ و  السيما عند النسا  و  ت تم

 الصور . تصفحو ن مثة مقارنة اجتماعية تصاحب عم ية   و شنادن

   الدراسووام الووف تناولوو  العالقووة بووني تصووفح مواقووع التواصوول و املقارنووة االجتماعيووة

  توص   اىل  ن شعور املتصفحني بالمفاهية الذاتيوة يتوأتم بتصوفح مواقوع التواصول     

رنووام االجتماعيووة الصوواعدة الووف ميارسووونها والووف  نخفض نتي ووة املقاتووا مووا واالب وو

االبا ما تشعمهم بانحباط   كما  شارم النتال   ن املقارنوام ادابروة تو دي اىل    

 .حتقيق نوأ من االرتيات والم ا وكذلك املقارنام ا فقية

         ا ب الدراسوام اهتمو  بتوأتأل تصوفح الفيسوبو  يف املمكو  ا و  توم اننسوتغماب  

 .ومثة دراسة وحيدة اهتم  بتأتأل سنال شام   بالمفاهيةع ى الشعور 

      بعوووض الدراسوووام اعتمووودم ع وووى املووونه  الت ووومييب   حيوووث انقسوووم  العينوووة اىل

واملقارنة بينهما   ولنن يف املقابل  ا ب الدراسوام اعتمودم     و ابرة  جتميبية

 1569 – 118وتماوحوو   عووداد العينووة مووا بووني   ع ووى  داة االسووتبيان جلمووع بياناتهووا

مفوومدة   وركوو م بعووض الدراسووام ع ووى ف ووة النسووا  فقووط   واهتموو   ي ووا بف ووة  

 الشبال يف املقاب ا و  .

     والوبعض اآلبوم      بعض الدراسام تناول  مفهوب املقارنوة االجتماعيوة بشونل عواب

 و ادابروة   ةتعمق يف املفهوب وحاو  اجياد العالقة بني املقارنوة االجتماعيوة الصواعد   
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واقوع التواصول وتوأتأل ذلوك ع وى تقوديم الوذام  و الم وا عون شونل           وبني تصوفح م 

 اجلسد  و الشعور بالمفاهية  .

   اهتموو  الدراسووام السووابقة بشوونل عوواب باشووددام الووف ومحتهووا نمميووة املقارنووة

االجتماعيووة املتم  ووة يف املقارنووة الصوواعدة وادابرووة   وربروو  بينهووا وبووني الشووعور      

ختت   بوابتالب درجوة   هل و  ملستويام هذل املقارنةولننها ت ت تف    بالمفاهية

العالقة الشخصية بني املتصفحني والصور الف تشاهدونها عوم مواقوع التواصول  ب    

ال   مبعنى هل عم ية املقارنة تتم ت قاليا مب ومد تصوفح صوور اآلبومين ع وى مواقوع       

  التواصوول  ب  نهووا ممتبرووة بدرجووة قوومل  و بعوود صوواحب الصووورة موون املتصووفحني     

  .ولذلك ستهتم الدراسة بدراسة هذا البعد يف هذل الدراسة

اسووتفادم الدراسووة احلاليووة موون الدراسووام السووابقة يف اعووداد صووحيفة االسووتبيان ل دراسووة      

لدراسوام السوابقة لتشومل موتغألام     احلالية   فوتم حتديود حمواور الدراسوة يف  وو  حمواور ا      

الشخصووي   درجووة قمابووة صوواحب     الوودبل   موقووع التواصوول   صووورة اجلسوود   انصوواز     )

 . ( كما اهتم  بدراسة بعم يام املقارنة الصاعدة وادابرةالصورة

النظري للدراسة راإلطا
 تعتمد الدراسوة يف اوارهوا النمومي ع وى نمميوة املقارنوة االجتماعيوة الوف صوااها ليوون          

 (LeonFestinger1954) فستن م

اىل  فسوتن م    حيوث  شوار   اسوام السوابقة  ا يف الدربوصفها النممية ا ك وم اسوتخدام   

ا اىل تقييم  نفسهم وقدراتهم ومهاراتهم مقارنة بواآلبمين   وقود   الناس ميي ون فرمي   ن

 ن   ي وا   كما افونض   (31) كدم ك أل من الدراسام احلدي ة صحة هذا االفناض

نواقص  حيوث تت   امليل ملقارنة الذام مع شخص هبم تعتمود ع وى مقودار التشوابه بينهموا      

.مع ابتالب الفم  بني هرالهم وقدراتهم 

  وفيهوا نقوارن    1981مفهووب املقارنوة التنازليوة يف عواب     (   1981)قودب وي و   و

واالعتقوواد بأننووا وان كنووا لسوونا   الشووعور باالرتيووات بهوودب نفسوونا بأشووخال  قوول حوواال منووا 

اذا كان  املقارنوة االجتماعيوة   ا ولنن ع ى ا قل ف ننا  ف ل حاال من األنا   و ف ل حالا

الصوواعدة تق وول موون تقووديم الووذام فوو ن املقارنووة ادابرووة دووا هتووار اجيابيووة يف زيووادة املنفعووة           

 .  ( 32) الشخصية
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( ا نمووار اىل نقرووة هامووة :  ن النواس قوود جيوومون مقارنووة   ) وجووه وي وو كموا  

لتصوواعدية تشووبع حاجووة الووبعض   تصوواعدية ع ووى  موول الشووعور بووالتع ي  الووذاتي   فاملقارنووة ا   

قارنوام تومز  وجوه    م ول هوذل امل  اجوما       ن مون النخبوة  و يفوقووهم    اج    بالشعور بنونهم

تشوبع  حيوث   ادابرة  ع ى عنض املقارنة االجتماعية  التشابه بينهم وبني اجملموعة املقارنة

 اد  و اجملموعوام بوني ا فوم   فوو  بوني الفومد و   صول  وجوه الت  فُتالمابة بالشوعور بالم وا حيوث    

 .  (33)ا قل منه 

و كد  ن الفمد ال ينون دالم ا مقيم ا  املقارنة ( نممية وور وودو 

املقارنوة    هوذل  ذاتي ا األ متحي  ولننه قد يسعى اىل حتقيق العديد من ا هداب من بال  

  ( 34)    حادية االجتال.فهي تنالية االجتال وليس  و  اب  ن املقارنة تتخذ  شناال متعددة

 :مبعنى  نها تنقسم اىل نوعني

حيوث ينوون لودى الفومد        أشخال نعتقد  نهم  ف ول منوا  بعندما نقارن  نفسنا صاعدة : 

 ( 35)رابة يف حتسني مستوال احلالي  و حتقيق نتال  ممات ة ملا حققه الشخص اآلبم

منووا بهوودب الشووعور باالرتيووات وفيهووا نقووارن  نفسوونا بأشووخال  قوول حوواال   : و تنازليووة هابرووة 

  واالعتقاد بأننا وان كنا لسنا  ف ل حاال ولنن ع ى ا قول ف ننوا  ف ول حواال مون األنوا       

 .ایوبی الفمد مارسهای املقارنام من نیالنوأ نیوقود اتبتو  الدراسوام  ن هذ

ا حيوث قسوم   ا  ت فاو ( تصونيفا  وومت  ولسوون )   

ة اىل مقارنة زمنية و بمى اجتماعية   ا وىل يف  ها الناس  نهوم يقوارنون اصوازاتهم    املقارن

ويقومووون بهووا عنوودما يهتمووون بتع يوو   نفسووهم   وال انيووة        يف املا ووي ب صووازاتهم احلاليووة   

 (36)نفسهم بدقة يقارنون اصازاتهم باآلبمين ويقومون بها عندما يمابون يف تقييم 

بعود ا جديودا ل نمميوة حيوث وجوه ا نموار  ن        ( . 2007ايسونلني ) كما   واب  

 و ال قافوة    ومن   نفسوهم موع اآلبومين    فماد يقوارنون  املقارنة تتم  من ال قافة الواحدة فوا 

  وينونووون  ك ووم سووعادة اذا كانوو  ظووموفهم  ف وول مموون صيرووون بهووم   الواحوودةالبي ووة 

الم ووا عوون وتمووع وال قافووة الواحوودة   ت فووة موون الم ووا  وومن اجمل درجووام فاملقارنووة خت ووق

املو ووووعية  و املتوقعوووة  الفمديوووة  و ال قافيوووة  و   املعوووايأل احليووواة يعتمووود ع وووى املقارنوووة بوووني  

 رض الواقوع مون ناحيوة  بومى  وقود       ع وى  االجتماعية  و املاديوة مون ناحيوة  وموا مت حتقيقوه     
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املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
 دراسة ميدانية - السعوديني

 
 

ن الصوعب  ن يقوارن الفومد    فقط   لنن مو  تنون املقارنة بني ا فماد  و اجلماعام اشيرة

 نفسه بأشخال من تقافة  و بي ة  ت فة .

( يف ومحه ع وى فنومة املقارنوة الصواعد والنازلوة   حيوث  شوار          كما  كد

يقارن نفسوه مبون هوم  قول منوه   فيق ول ذلوك         نه يعاني من مشن ة ما فاىل  ن الفمد عندما 

 (37)ولنن ال ي غي هذا ا تم ع يه من  تمها

عم يوام املقارنوة الصواعدة    توأتأل  ع ى هذل النمميوة ل وقووب ع وى    احلالية وتعتمد الدراسة 

هوذل  وهول ختت و      وادابرة الوف يقووب بهوا  فوماد العينوة عنود تصوفحهم لصوور اآلبومين          

   ها ؟بابتالب مو وعام الصور  و تتأتم بدرجة العالقوة بوني املتوابعني وناشومي     التأتألام

 .؟ املقارنة با صالص الدميوامافية لعينة الدراسة  ب ال و ي ا هل تتأتم هذل

 
 التعريفات اإلجرائية للدراسة 

مشاعم انحباط الوف تصويب مسوتخدمي مواقوع التواصول       : ويقصد به احلسد انلننوني

االجتماعي نتي ة مشاهدة صور ممهم اآلبمين  و تن هاتهم  و اصازاتهم  و سوفمهم   وقود   

 لتصل اىل  ف زوا  النعمة املوجودة بهذل الصور . تترور هذل املشاعم

وقد حاول  الدراسة احلالية الوقوب ع ى مدى شعور عينة الدراسة بهذا احلسد عند تصفح 

و ي وا   ؟ وهل خيت و  ح وم هوذا الشوعور بوابتالب مو ووعام الصوور  ب ال         صور اآلبمين

 .؟ هذا الشعور  ب ال  ع ىهل ت تم العوامل الدميوامافية 

ف ول مونهم حواال يف     : يقصد بها مقارنة العينة  نفسهم مبن يعتقدون  نهم  املقارنة الصاعدة

   .جانب معني من جوانب احلياة

: ويقصود بهوا مقارنوة العينوة  نفسوهم مبون يعتقودون  نهوم  قول مونهم حواال يف             املقارنة ادابرة

   .جانب معني من جوانب احلياة
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ااجراءار املنمجية

 ومنه ها :نوأ الدراسة 

 نوع البحث : 
البحوث املنه وي   تسعى ة الف ميالناالستنشافية ينتمي هذا البحث اىل نوعية الدراسام 

دراسووة  ل مووواهم االجتماعيووة موون بووال  ا سوواليب انحصووالية    وتمكوو  الدراسووة ع ووى         

ة درجوة املقارنوة االجتماعيو    وواقوع التواصول االجتمواعي    املنشورة مبالصور  تصفح العالقة بني

موون مسووتخدمي مواقووع التواصوول     352لوودى عينووة الدراسووة   بووالتربيق ع ووى عينووة قوامهووا       

 .االجتماعي باملم نة العمبية السعودية

 الوصفي والتح ي ي مبا صقق التأكد من التوصول  :وقد اعتمدم الباح ة منه  املسح بشقيه

 ي منتمم .و اىل نتال  تفسألية بشنل ع م  وفموض الدراسة ع ى  س  ةاىل اجابام 

 أدوات جمع البيانات 
 اسووتبانةسووتمارة امت تصووميم الوومابط    سوو ون

 الننونية

وو ووع  الباح ووة شوومط عوودب امنانيووة ارسووا   ك ووم موون   (38)عووم تربيووق الواتسووالونشوومل 

 ستمارة ل شخص نفسه ا

 عينة الدراسة :
االسوتبيان ع وى الواتسوال  وو وب نشومل بوني       مت مجع بيانام الدراسة مون بوال  نشوم رابوط     

ب  7ب20وامتودم الفونة ال منيوة ل دراسوة مون      سونة     18السعوديني لنل مون هوو  ع وى مون     

ومبماجعوووة البيانوووام الوووف مت جتميعهوووا وحوووذب انجابوووام     هوووو   2019ب  8ب 30 - 2019

لصووهم جووا م بصاو  مفوومدة  352 ن عوودد انجابووام الصوواحلة  الناقصووة   وجوودم الباح ووة 

 كالتالي  



 

 115 

املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
 دراسة ميدانية - السعوديني

 
 

 (1جدو  )

 يو ح بصالص العينة

 بصالص العينة

 التنمار

 

 اجملموأ %

 % التنمار

 100 352 36.6 129 ذكم النوأ

 63.4 223  ن ى

 العمم

 

 100 352 73.3 29258اىل  18من 

 19 67 45اىل  30من 

 7.7 6027 – 46ن م

 0 0 60 كم من 

 100 352 2.3 8ل من متوسط ق املستوى الدراسي

 17.3 61متوسط

 73.0 257سبنالوريو

 7.4 26دراسام الع يا

 احلالة االجتماعية
 100 352 69.3 244األ مت ول

 30.7 108مت ول

 الدبل

 100 352 20.2 71هالب ريا  3قل من  

 21.6 76 هالب ريا  3-7

 13.9 49هالب ريا  10قل من   -7

 21.6 76 ل  ريا  15 قل من  – 10

 11.6 41ريا   ل  25قل من   -15

 11.1 39 ل  ريا  25 ك م من 

  100 352 اجملموأ الن ي
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 تنون  استمارة البحث من لموعة من ا س  ة واملقاييض كالتالي :

  وال : ا س  ة : تناول  اشاور التالية 

 واصل االجتماعيك افة استخداب مواقع الت 
 لاالم املقارنام االجتماعية الصاعدة 
 لاالم املقارنة االجتماعية ادابرة 
  مواقع التواصل االجتماعياملنشورة عم صور التفاعل العينة مع 
  ة (ا سم   السفم    املمهم   انصاز الصاعدة صور )املقارنة االجتماعية 
  (  صور البال التنازلية )املقارنة االجتماعية 

 االجتماعي اجتاهام اجلمهور حنو صور مواقع التواصل 

 ابتبار الصد  وال بام

  وال : ال بام 

ل تأكد من تبام املقاييض استخدم  الباح ة معامل ارتبواط   لفوا كمونبواك لنول مقيواس      

وجا م النتي ة مفمدة   39 ووبقته ع ى عينة من االستبيانام عددها من مقاييض الدراسة 

   كالتالي :

 (2)جدو  

 يو ح مدى تبام مقاييض الدراسة

 كمونباك قيمة معامل  لفا عدد العناصم املقياس

 555. 5 ا شخال الذين تهتم العينة بتصفح صورهم

 .747 4 لاالم املقارنام االجتماعية الصاعدة 

 870. 1 لاالم املقارنة االجتماعية ادابرة

 669. 5 تماعيتفاعل العينة مع صور مواقع التواصل االج

 813. 5 املقارنة االجتماعية جتال صور انصازام

 844. 6 املمهماملقارنة االجتماعية جتال صور 

 702. 5 السفم املقارنة االجتماعية جتال صور

 780. 5 ا سمية صورالاملقارنة االجتماعية جتال 

 600. 3 البال  املقارنة االجتماعية جتال صور

 840. 9 و صور مواقع التواصلاجتاهام اجلمهور حن
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املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
 دراسة ميدانية - السعوديني

 
 

اجلدو  السابق اىل ارتفاأ تبام مجيوع مقواييض الدراسوة حيوث تماوحو  درجوام        نتال تشأل 

.  مما يشأل اىل جتانض مفمدام كول مقيواس بشونل مسوتقل       84. اىل 555ال بام ما بني 

ية و ي ا فهم عينة الدراسة ملفمدام كل مقياس بالرميقة نفسوها   وهوو موا ي كود صوالح     

 النتال  الف سيتم التوصل اليها .

 

 تانيا الصد   

 استخدم  الدراسة  س وبني لقياس صد  االستمارة كالتالي :

     ) اشنمني (  الصد  الماهمي -1

 ع وى  مناسوبا  يمونوه  موا  لتعوديل  وذلوك َ ( 39 )بواح تني  ع وى  ا ولية صورته يف املقياس عمض مت

 اشنموني  موافقوة  نسبة كان  وقد التعديل   و فةان ا  و باحلذب اموا  ستبيان اال بنود

 عينووة ع ووى ل تربيووق صوواح املقيوواس  ن يعووف ممووا % 93 عوون تقوول الاالسووتبيان  فقوومام ع ووى

   .الدراسة

 صد  االتسا  الداب ي  -2

حلسوال مودى االتسوا  البنوالي ملقواييض الدراسووة مت قيواس عالقوة كول عنصوم مون عناصووم           

  وفيموا ي وي عومض لودرجام االتسوا  الوداب ي ملقواييض        املقياس بالدرجة الن يوة ل مقيواس  

 الدراسة  
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 ) 3جدو  )

 ملقاييض الدراسةلنل فقمة مع الدرجة الن ية  التسا ا درجة يو ح

 مستوى الداللة درجة االتسا  العنصم املقياس

 001. **512. صازاتهم يف لا  عم هم  و يف  لعابهما املقارنة الصاعدة

 000. **709. املمهم الشخصي

 000. **796. السفم  و و عاتهم

 000. **825. الصور العال ية 

تفاعوول العينووة مووع 

مو وووووووووووووووووعام 

 الصور

 001. **643. انصازام  

 000. **588. املمهم الشخصي

 000. **670. سفم

 .000 **545. الصور العال ية

 000. **831. حادث  ليم

اجتاهوووام العينوووة 

حنو صوور مواقوع   

 تواصلال

 000. **797.  قارن نفسي بهم و محد اهلل

 000. **759.  تعاو  ولنن ال  قارن

 .000 **644. ال  صدقها

اجتاهوووام العينوووة 

حنو صوور مواقوع   

 التواصل

 000. **542. مصرنعة واأل حقيقة

 000. **674. جت ب احلسد  صحابها  

 000. **660. ت يد من ا لفة بني متصفحيها

 000. **670. بال شعور اننسان بعدب الم ا  حد  س

 000. **767. ت ع  من الشعور بالمفاهية والنعمة

 000. **777. تنقص من تقديم اننسان لذاته

 000. **609. ليض دا  ي تأتأل ع ى مشاعم متصفحيها  

 000. **625.  حد  سبال اجلذل ملواقع التواصل 

 000. **665. نسان  ساعدم ع ى انتها  بصوصية ان

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
 دراسة ميدانية - السعوديني

 
 

 ( 4جدو  )

 ملقياس املقارنة االجتماعية الصاعدةلنل فقمة مع الدرجة الن ية  التسا ا درجة

 الصور العال ية صور السفم صور املمهم صور انصازام العنصم ب

 الداللة االتسا  الداللة االتسا  ةالدالل االتسا  الداللة االتسا 

 000. **770. 000. **745. 000. **796. 000. **850.  شعم بانحباط 1

 000. **613. 001. **582. 001. **448. 001. **527.  شعم بالتحفي    2

 000. **743. 000. **476. 000. **747. 000. **616. ال  قارن نفسي بهم 3

 000. **662. 000. **743. 000. **839. 000. **890.  فمت دم 4

 .000 **859. .000 **804. .000 **849. .000 **849.  شعم بالغألة 5

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

تشووأل بيانووام اجلوودولني السووابقني اىل وجووود عالقووة ارتبوواط ذام داللووة احصووالية بووني كوول      

كمووا ات ووح قوووة هووذل العالقووة حيووث وصوول معاموول االرتبوواط لووبعض         مقيوواس وعناصوومل   

. وهوي درجوة ممتفعوة  ي وا وبوذلك توبني قووة        512. وب غ احلد ا دنى لالرتبواط  825العناصم 

 االتسا  الداب ي ملقاييض الدراسة مجيعها .

 ل بيانام : يةاملعاجلام انحصال

واسووتخداب املعاجلووام انحصووالية   spssباسووتخداب بمنووام    هليووا تفميووغ وحت يوول البيانووام  مت

 املتوسط احلسابي   التالية

 االحنماب املعياري  

 معامل ارتباط سبألمان 

 ابتبار مان وتف 

 ابتبار كموسنا  واليض  
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 نتائج الدراسة 
  وال: اجابة  س  ة الدراسة 

 ؟  ما ك افة تصفح العينة ملواقع التواصل االجتماعي

 ( 5جدو  ) 

 االجتماعي صلمواقع التوا تصفحمعد  

 مستوى ك افة االستخداب
 االحنماب املعياري الوسط احلسابي % التنمار

 82295. 3.0284 3.7 13  قل من ساعة

 21.3 75 ساعام 3 قل من  - من ساعة

 43.5 153 7-3من 

 31.5 111 7 ك م من 

 100 352 اجملموأ الن ي

 

ن مواقوع التواصول بن افوة عاليوة   " مون      % يسوتخدمو 43.5تو ح نتوال  اجلودو  السوابق  ن    

ساعام" مبعنى  نهم يق ون ت ث يومهم يف تصفح مواقع التواصل   فو ذا   وفنا دوم     3-7

% يعتووم مواقووع 75%   ننتشوو   ن 31.5سوواعام فووأك م"  7الووذين يتصووفحون املواقووع "موون  

 ووى بوواقي التواصوول جوو   ا  ساسووي ا موون حيوواتهم اليوميووة   وهووو مووا يوونعنض ع ووى اجابوواتهم ع  

  س  ة االستبيان كونها صادرة عن  شخال دم عالقة قوية مع مواقع التواصل .

دولووة حتوو  عنوووان :  40دراسووة احصووالية   وو   وختت وو  هووذل النتي ووة مووع مووا  سووفمم عنووه 

" عم منصة ادارة شبنام التواصل " هوم سوبوم " والوف  ظهومم     2018العات المقمي يف 

دقيقة يومي ا يف تصفح مواقع التواصول   وتمجوع الباح وة     34و  ن السعوديني يق ون ساعتني

سبب االبتالب اىل ت اع  معد  استخداب مواقع التواصل سونوي ا   وهوذل انحصوالية وان    

كان  ا حودث بوني املنشوور ع وى اننننو  ولننهوا ليسو  دقيقوة اآلن  وان كانو  تعروي           

عاملي وا   ( 40) 16و وح   ن السوعوديني هوم    م شم ا اىل ارتفاأ معد  االستخداب السيما و نها  

 يف معد  استخداب مواقع التواصل االجتماعي   
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املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
 دراسة ميدانية - السعوديني

 
 

 (  6جدو  )

 املوقع

املتوسط  ال  ستخدمه نادرا  حيانا االبا دالما

 احلسابي

االحنماب 

 املعياري

 % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار

 1.0081 4.3210 2 7 5.1 18 12.5 44 19.6 69 60.8 214 سنال شام

 1.2973 3.6619 7.7 27 13.1 46 21.3 75 21.3 75 36.6 129 توين

 1.1604 3.8892 2 7 12.2 43 22.2 78 21.3 75 42.3 149 انستغماب

 98256. 1.6932 54.3 191 32.7 115 6 21 3.7 13 3.4 12 فيسبو 

 1.2922 2.2188 38.4 135 28.4 100 15.6 55 8.2 29 9.4 33 تيك تو 

 97653. 4.2216 .3 1 7.7 27 14.2 50 25.3 89 52.6 185 41واتسال

 ن عن حياتهم اليوميةوملوقع املف ل لديك لتصفح الصور والفيديوهام الف ينشمها اآلبما

ا ك ووم تصووفح ا بووني العينووة بنسووبة مبتوسووط    تو ووح نتووال  اجلوودو  التووالي  ن سوونال شووام  

  وتتفق هذل النتي ة موع   5من  4.2216اتسال مبتوسط حسابيي يه الو 5من  4.32حسابي 

املم نوة يف املمتبوة ا وىل    احصالية وزارة االتصاالم وتقنيوة املع وموام   والوف  و وح   ن    

 .  ( 42) عمبياا وال انية عاملياا يف استخداب موقع التواصل سنال شام

لفيسبو   ك وم املنصوام الوف    ورام  ن نتال  الدراسام السابقة  و ح   ن اننستغماب و ا

حمي  باهتماب الباح ني الغمبيني فيما يتع ق بتأتألهموا ع وى عم يوام املقارنوة االجتماعيوة        

ومثووة دراسووة عمبيووة وحيوودة )  وو  بالنويوو  ( اهتموو  بتووأتأل سوونال شووام   فنتووال  هووذا       

ألام تصووفح  اجلوودو  تشووأل اىل  ن التووأتألام الووف ستسووفم عنهووا اجلووداو  التاليووة تتع ووق بتووأت 

سوونال شووام و الواتسووال تووم اننسووتغماب   ورمبووا ال ينووون ل فيسووبو  دور كووبأل يف هووذا      

 املو وأ نمم ا ل ع  استخدامه بصفة عامة يف املم نة العمبية السعودية .
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 ما درجة اهتماب العينة بالصور املنشورة عم مواقع التواصل وفقا لدرجة قمابة  صحابها ؟ 

 (7جدو  ) 

 قمابةالتماب العينة بالصور املنشورة عم مواقع التواصل وفقا لدرجة اهدرجة 

 املوقع 

املتوسووووووط  نهاليا مهتم األ مهتم األ المموب حسب مهتم جدا مهتم

 احلسابي

االحنماب 

 املعياري

 % التنمار %     التنمار % التنمار % التنمار % التنمار

ا هوووووووووووووووووول  

 ا قارل

46.6 27.6 97 57 16.2 28 8 6 1.7 4.093 1.04 164 

 166 848. 4.255 .3 1 4 14 12.8 45 35.8 126 47.2 ا صدقا 

 40 938. 3.255 2.3 8 16.2 57 46.6 164 23.6 83 11.4 ال مال 

مشووووووووووووواهأل 

 ريا ة 

9.7 46 13.1 74 21 120 34.1 78 22.2 2.758 .967 34 

 17 1.23 2.539 7.7 27 33.8 119 38.4 135 15.3 54 4.8 مشاهأل الفن

 18 1.06 2.250 26.4 93 37.5 132 25.9 91 5.1 18 5.1 الغمبا 

 

تو ح نتال  اجلدو  السوابق  ن مثوة عالقوة ومديوة بوني درجوة قومل العالقوة بوني املتصوفحني           

وبووني االهتموواب مبتابعووة  صووورهم   فا صوودقا  وا هوول احت وووا املمكوو  ا و  وال وواني ع ووى      

 ع ى النتيب.    4.09و  4.2سط حسابي التوالي وبفار  بسيط   ومبتو

رمبا تفو  ا صدقا  ع ى ا هل يف النتيب يعود اىل  ن  ا ب عينوة الدراسوة مون الشوبال موا      

(  ويف هوذل املمح وة    1سنة   و ا وبهم مون اوأل املتو وجني ) راجوع جودو  رقوم         30 -18بني 

با هوول   وي كوود ذلووك  ن العمميووة واالجتماعيووة يتفووو  االهتموواب با صوودقا  ع ووى االهتموواب  

الوو مال  تووم املشوواهأل تووم الغمبووا  احت وووا املماكوو  التاليووة ع ووى النتيووب  ومبماجعووة نتووال           

الدراسام السابقة ات ح  ن االهتماب بالعالقة بني ناشمي الصور ومتصفحيها كوان  و يال   

نو   ( والف قار Jacqueline V. Hogue:  2019   وت يهتم بهذا اجلانب سوى دراسة )

حود  بني العينة من الالتي ع قن ع ى صورة ل مي ة جذابة مقارنة بوالالتي ع قون ع وى صوورة      

  فماد ا سمة  
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 (8جدو  ) 

 مدى مقارنة العينة و عها باآلبمين عند تصفح الصور مبواقع التواصل

 املوقع 

املتوسط  ال  قارن مر قا  قارن نادرا  حيانا قارن   قارن االبا  قارن دالما

 سابياحل

االحنماب 

 املعياري

 % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار

 1.1308 15 2.8 28.13 99 18.75 66 17.33 61 15.05 53 20.74 73 ا صدقا 

 1.1130 2.681 30.97 109 17.32 61 22.45 79 11.08 39 18.18 64 ا هل

 1.0937 2.514 35.22 124 21.30 75 16.47 58 10.79 38 16.19 57 زمال  

 1.0095 2.366 37.78 133 23.01 81 17.05 60 9.09 32 13.06 46 امبا  

 1.0370 2.29 38.92 137 23.30 82 17.89 63 9.65 34 10.22 36 املشاهأل

 

جوا م بيانوام هوذا اجلودو  لت كود وتودعم نتوال  اجلودو  السوابق   حيوث ات وح  ن صووور            

 2.8حتمى باملقارنة بينها وبني عينة الدراسة مبتوسوط حسوابي    ا صدقا   ك م الف ام الف

 . 2.29  وجا  املشاهأل يف املمك  ا بأل مبتوسط  2.68مبتوسط   ي يهم ا قارل  5من 

تو ح هذل النتال   ن مثة عالقة بني املقارنة االجتماعية وقووة العالقوة بوني صواحب الصوورة       

قارل املتوسرام احلسابية بني الف ام املخت فة   فونحن حباجوة   ولنن نمم ا لت ومتصفحها .

 نجما  م يد من ا حباث لتح ي ها بشنل  عمق .

ال ه ( والوف  ظهومم  نو    Moira Burke: 2020وختت و  هوذل النتي وة موع نتوال  دراسوة )       

   دليل ع ى  ن املقارنة االجتماعيوة حتودث موع املعوارب  ك وم مون ا صودقا  املقومبني         يوجد

ذا كان شخص  ت فاوا  وتتفق مع الفمض ال الث لنممية املقارنة االجتماعية والف تمى  نه ا

مبعنوى  ننوا نومى املشواهأل        عنك ك أل ا  فأن  لسو  م ه اوا ملقارنوة نفسوك بهوذا الشوخص      

 . (43)وحياتهم ولنننا ال نقارن  نفسنا بهم

فهل درجة القمل  و ث مستقبال   وتعتم هذل النتي ة احدى النتال  املرموحة مل يد من البح

البعوود تتحوودد وفقووا ملعيووار التشووابه يف المووموب  ب يف املمح ووة العمميووة  ب بدرجووة القمابووة؟      

 نممية املقارنة االجتماعية.وانجابة ع ى هذل ا س  ة مينن  ن يرور 
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 ؟ و وأ الصورةمل وفقاالعينة بالصور املنشورة مبواقع التواصل  ما مدى اهتماب

 (9  ) جدو

 مو وعام الصور الف تهتم العينة مبتابعتها

 

تشأل بيانام اجلدو  السابق اىل  ن صوور اصوازام اآلبومين تعتوم ا ك وم جوذب ا ملتصوفحي        

  ي يها صور السوفم مبتوسوط    5من  3.99صور مواقع التواصل االجتماعي مبتوسط حسابي 

  ع ووى  3.17 املمكوو  قبول ا بوأل مبتوسووط حسوابي      وجوا م صووور املمهوم يف   3.7حسوابي  

%   ورمبوووا يمجوووع ذلوووك اىل وبيعوووة اجملتموووع   63.4الووومام مووون  ن  ا وووب العينوووة مووون النسوووا   

املتحفمة  والف ال حتبذ نشم النسا  لصوورهن الشخصوية  وان حودث ذلوك تنوون الصوور       

 وع  عناصوم جوذل    املنشورة باحل ال   وال لا  الستعماض ممواهم ا ناقوة  وبالتوالي ت   

 االنتبال مل ل هذل الصور. 

 .Jessica J 2020وختت   هذل النتي ة عن نتال   ا ب الدراسام ا جنبيوة ومنهوا دراسوة)    

Joseph ) 2019 )دراسوة  (Yitshak Alfasi       وال توان  شوارتا اىل مقارنوة اهتمواب متصوفحي

ا جانووب بنشووم الصووور  الصووور مبقارنووة املمهووم وتفسووم الباح ووة هووذا االبووتالب    ن اهتموواب 

الشخصية يفو  مبماحل اهتماب اجملتمع السعودي وعاداتوه وتقاليودل الوف  نوع نشوم الصوور       

 الشخصية والسيما صور النسا  .

مو ووووووووووووووأ 

 الصورة 

املتوسط  ال  هتم مر قا نادرا  حيانا االبا دالما

 احلسابي

االحنماب 

 املعياري

 % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار

 1.0239 3.9943 2.6 9 4.5 16 23.57 83 29.54 104 39.8 140 اصازاتهم 

نشووووووووووواوهم 

 اليومي

90 25.6 117 33.23 90 25.6 34 9.6 21 6 3.6278 1.1401 

 1.3016 3.7699 6.5 23 9.7 33 26.13 92 31.25 110 26.7 94 السفم

 1.3266 3.1790 13.9 49 17.9 63 25.3 89 22.21 78 20.7 73 املمهم

 1.3470 3.1420 13.9 49 21.9 77 21 74 22.44 79 20.7 73  حداث  ليمة

مواقوووووووووووووو  

 حممجة 

78 22.2 88 25 82 23.3 54 15.3 50 14.2 3.2557 1.3407 
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املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
 دراسة ميدانية - السعوديني

 
 

 ؟ مع الصور الف تشاهدونها من بال  مواقع التواصلالعينة تفاعل مدى ما 

 (10جدو  ) 

  ساليب العينة يف التفاعل مع املو وعام

 

الصوور املنشوورة   حيوث جوا      تو ح بيانام اجلدو  السابق  ع  تفاعل عينة الدراسوة موع   

  ي يوه   4من  1.73التفاعل مع صور انصازام يف املمك  ا و  مبتوسط حسابي ت يت اوز 

  ومبالحموة النسوب امل ويوة لنول ف وة يت وح        1.50صور ا حداث ا ليمة مبتوسط حسوابي  

ة "  ن ف ة "  شاهدها فقط " حمي  بالنصيب ا وفوم مون التنومارام يف كول ف وة بينموا ف و       

 عيد نشمها " بالنسب ا قل   نستنت  من ذلوك  ن العينوة تعتوم تصوفح الصوور هودفا رليسوا        

 يف حد ذاته وق ما تتعدال  ك م من ذلك .

مون الدراسوام    (  ( Astrid M. Rosenthal-von der Pütten 2019دراسوة  وتعود  

ظهومم    جتماعية   حيوث السابقة الق ي ة الف اهتم  بتأتأل التع يقام ع ى عم ية املقارنة اال

اىل حوود مووا اىل الشووعور انجيووابي  و العوواوفي جتووال الصووورة     انع ابووام تسووتند  النتووال   ن 

  ك م من استنادها  سبال منرقية ل مقارنة.

 

 مو وأ الصورة

املتوسط  نشمها  عيد   ي  يع بف   ي  تع يق  شاهدها

 احلسابي

االحنماب 

 املعياري

 % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار

 96731. 1.7358 8.2 29 12.2 43 24.4 86 55.1 194 اصازام

 70756. 1.3665 .9 3 10.8 38 12.5 44 75.9 267 نشاوهم اليومي

 76927. 1.4716 1.4 5 12.8 45 17.3 61 68.5 241 السفم

 81996. 1.4943 3.1 11 11.6 41 16.8 59 68.5 241   حممجةمواق

 68349. 1.5085 1.4 5 6.5 23 33.5 118 58.5 206  حداث  ليمة

 .5698 1.389 2.55 9 8.5 30 32.1 113 56.8 200 املمهم
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ع ووى مواقووع التواصوول  املنشووورة ل صووور الدراسووة عينووة  تصووفحمووا التووأتألام الناجتووة عوون   

  ؟ االجتماعي

 عدة  وال : صور املقارنة الصا

  : انصازام

 ( 11جدو  )

 انصازام مدى مقارنة املتصفحني حلادم مع  صحال صور

% موون العينووة يقووارنون اصووازاتهم بوواآلبمين عنوود تصووفح   85.5تشووأل بيانووام اجلوودو  السووابق 

%   توم   29.5صور انصوازام واحت و  ف وة "دالموا " املمكو  ا و  بوني عينوة الدراسوة بنسوبة          

مموا يشوأل اىل ارتفواأ درجوام املقارنوة لصوور انصوازام   كموا ت تتعود           21.3االبا بنسوبة  

 3.363%    لذلك ارتفع املتوسوط احلسوابي ليصول اىل     14.5ة الذين ابتاروا " ال  قارن " نسب

.   ت كد هوذل النتي وة صوحة الفومض ال واني لنمميوة املقارنوة االجتماعيوة والوذي يشوأل اىل           

 ميل الناس ملقارنة قدراتهم باآلبمين 

 ( 12جدو  )

 مشاعم العينة عند تصفح صور اصازام ا بمين

املتوسط  اجملموأ مر قا نادرا  حيانا االبا دالما مشاعم

 احلسابي

االحنماب 

 املعياري

 % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار

 1.36822 3.2472 301 13.29 40 15.62 47 24.58 74 19.94 60 26.57 80 انحباط

 1.2190 1.965 49.82 150 23.24 70 12.94 39 8 24 6 18 الغألة

 1.13889 3.7955 5.31 16 7.30 22 24.92 75 28.57 86 33.89 102 التحفي  

 1.38364 2.4915 31.89 96 24.92 75 19.61 59 10.29 31 13.29 40 الفمت  صحابها

 االحنماب املعياري املتوسط احلسابي % التنمار درجة املقارنة

 1.41366 3.3636 14.5 51  قارنال 

 15.1 53 نادرا

 19.6 69 حيانا 

 21.3 75 االبا

 29.5 104 دالما

 100 352 جملموأ الن يا
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املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
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باستقما  بيانام اجلدو  السوابق يت وح لنوا  ن التحفيو   ك وم املشواعم الناجتوة عون تصوفح          

   ي يوووه الشوووعور بانحبووواط مبتوسوووط  3.7955سوووط حسوووابي صوووور اصوووازام اآلبووومين مبتو

  ومينن تفسأل ذلك بأن  ا ب العينة من الشوبال   وبالتوالي تسويرم ع ويهم المابوة      3.247

يف انصاز   وع ى ذلك فعندما يتصفحون صور انصواز فتنوون ردة فع وهم اموا التحفيو   و      

 انحباط  .

ة املقارنوة االجتماعيووة والوف تشوأل اىل  ن مثووة    وتتفوق هوذل النتي ووة موع الفومض ال الووث لنمميو     

   يف حالووة مقارنووة القوودرام  وهووو االووب اىل حوود كووبأل يف اآلرا  اتصوواعدي  ا حادي وو ااجتاه وو

مبعنوى  ن ا شوخال ميي وون اىل املقارنوة الصواعدة عنود مقارنوة القودرام  وهوو موا  كدتوه            

مام وا اوذالي ا يسوتخدمون  حيان وا     الوذين يتبعوون ن   الف  شوارم اىل  ن  نتي ة احدى الدراسام

   مقارنووام اجتماعيووة تصوواعدية موون بووال  نشووم صووور  شووخال  حنوو  ع ووى تالجوواتهم          

صووور مقارنووام انصوواز حتفوو      ن   ممووا يشووأل اىل   (44)حتفيوو  ل وصووو  ل هوودب  مصوودر ك

 . اىل حتقيق امل يد  و الوصو  اىل مستوى  ع ى  صحابها

 ل :  املمهم

 ( 13جدو  )
 املتصفحني ممهمهم بصور املمهم الشخصي لربمينمدى مقارنة 

 االحنماب املعياري املتوسط احلسابي % التنمار درجة املقارنة

 1.44158 3.2358 17 60  قارنال 

 16.5 58 نادرا

 19.3 68 حيانا 

 20.2 71 االبا

 27 95 دالما

 100 352 اجملموأ الن ي

% مووون عينوووة الدراسوووة يقوووارنون ممهووومهم  بصوووور  83 ن تشوووأل بيانوووام اجلووودو  السوووابق اىل 

  كموا يالحوت تقوارل نسوب ف وام       اآلبمين الف ينشمونها ع ى مواقع التواصل االجتماعي

ال  قارن   نادرا    حيانا   االبا ( بينما جا م ف ة دالما يف املمكو  ا و  وبفوار  م مووس    )

النتووال  مينوون القووو :  ن العينووة    عوون الف ووة الووف ت يهووا وكانوو  ف ووة االبووا   بتح يوول هووذل     

انقسووم  عنوود مقارنووة صووور انصوواز اىل ف ووتني: امووا يقووارنون بدرجووة عاليووة ) دالمووا واالبووا (  

 %   و يقارنون بدرجة منخف ة  47.2بنسبة 
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 (14جدو  ) 

 يو ح مشاعم العينة عند تصفح صور ممهم اآلبمين

وسط املت اجملموأ مر قا نادرا  حيانا االبا دالما مشاعم

 احلسابي

االحنماب 

 املعياري
 % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار

 1.38572 2.3153 292 40 117 21.57 63 16.78 49 9.93 29 11.64 34 انحباط

 1.25847 1.9830 50.68 148 22.6 66 11.65 34 8.22 24 6.85 20 الغألة

 1.31395 3.3693 12.33 36 13.69 40 22.61 66 27.39 80 23.98 70 التحفي  

 1.33723 2.4688 32.19 94 23.63 69 19.52 57 14.72 43 9.94 29  فمت  

تو ح نتال  اجلدو  السابق  ن مشاعم التحفي  تأتي يف مقدموة املشواعم الوف تسويرم ع وى      

 3.36عينة الدراسة عند تصفح صور ممهم اآلبمين  حيث ب غ املتوسوط احلسوابي ل تحفيو     

  1.98تم  2.3  يف حني جا  املتوسط احلسابي لاحباط والغألة  2.86ي يه  فمت دم 

( والوف  شوارم اىل    وتتفق هذل النتي ة موع نتوال  دراسوة    

 ن تصفح الصور ع ى مواقع التواصل يدفع لالنتبال اىل مناوق اجلسم الف ُينموم اليهوا ع وى    

 بية  نها  قل جاذ

 ل: صور السفم

 ( 15جدو  )

 آلبمينوتن هام ا مدى مقارنة املتصفحني حادم بصور سفم 

 االحنماب املعياري املتوسط احلسابي % التنمار درجة املقارنة

 1.48777 3.0767 22.2 78  قارنال 

 15.6 55 نادرا

 19.3 68 حيانا 

 18.2 64 االبا

 24.7 87 دالما

 100 352 اجملموأ الن ي

تشووأل بيانووام اجلوودو  السووابق اىل تقووارل نسووبة فوو ف " ال  قووارن " و"دالمووا " يف تصووفح صووور  

سفم اآلبمين وتن هاتهم اىل تفو  نسبف دالما واالبا ع ى نسبة ف ف : "نادرا " و" ال  قوارن"  

 قارنة .َ مما يشأل اىل  ن العينة  يل اىل مقارنة حادا يف لا  السفم  ك م من عدب امل

 



 

 129 

املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
 دراسة ميدانية - السعوديني

 
 

 ( 16جدو  ) 

 مشاعم العينة عند تصفح صور سفم وتن هام اآلبمين

املتوسط  اجملموأ مر قا نادرا  حيانا االبا دالما مشاعم

 احلسابي

االحنماب 

 املعياري

 274 % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار

 1.3638 2.4432 33.21 91 24.82 68 17.16 47 13.13 36 11.68 32 انحباط

 1.3054 2.0483 48.52 133 24.16 66 9.10 25 10.21 28 8.01 22 الغألة

 1.2357 3.4943 9.12 25 11.31 31 24.81 68 30 82 24.08 66 التحفي  

 1.3439 2.5000 31.02 85 23.73 65 20.07 55 14.24 39 10.94 30  فمت  

  عند تصفح صور سوفم   3.49مبتوسط حسابي  احت   مشاعم التحفي   ي ا املمك  ا و 

وتن هووام اآلبوومين وتقووارل شووعور انحبوواط مووع شووعور الفوومت لربوومين حيووث ب ووغ املتوسووط     

  وظ وو  الغووألة يف املمكوو  ا بووأل وان    2.50  والفوومت لربوومين   2.44احلسووابي لاحبوواط 

غووألة موون كووان مبتوسووط  ع ووى موون الشووعور بووالغألة عنوود تصووفح صووور اصووازام اآلبوومين وال 

(   David G. Taylor  2019) تصفح صوورهم الشخصوية   وتتفوق هوذل النتي وة موع دراسوة       

 والف  شارم نتال ها  ن تصفح صور  سفار اآلبمين ت يد من النمجسية واحلسد .

 د: الصور العال ية 

 ( 17جدو  )

 مقارنة املتصفحني حادم حبالة اآلبمين يف صورهم العال ية مدى

 االحنماب املعياري املتوسط احلسابي % التنمار درجة املقارنة

 1.51300 3.0653 22.4 79  قارنال 

 17.6 62 نادرا

 17 60 حيانا 

 16.8 59 االبا

 26.1 92 دالما

 100 352 اجملموأ الن ي

https://www.tandfonline.com/author/Taylor%2C+David+G
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بوووني و  السوووابق اىل  ن الصوووور العال يوووة حتموووى بأقووول درجوووام املقارنوووة  تشوووأل بيانوووام اجلووود

املو وعام ا ربعة ) انصاز   الصوور الشخصوية   السوفم   الصوور العال يوة (   حيوث ب وغ        

وهوو ا قول بوني املتوسورام احلسوابية وان كوان بفوار   و يل جودا           3.06املتوسط احلسابي 

لباح ة ذلوك اموا بعودب اهتمواب العينوة باملقارنوة يف       عن الذي يتقدمه ) صور السفم(   وتفسم ا

هذا املو وأ مقارنة باملو وعام ا بمى    و  ن الصور املنشورة يف هذا املو وأ   ي ة   

 نمم ا لتحفت اجملتمع يف نشم م ل هذل الصور  وهذا املمجح لدى الباح ة .

 (18جدو  ) 

 مشاعم العينة عند تصفح الصور العال ية لربمين

ت ختت   نتال  هذا اجلدو  عن نتوال  تصوفح صوور السوفم  و صوور انصوازام عون تصوفح         

الصووور العال يووة لربوومين  فقوود جووا  التحفيوو  يف املمكوو  ا و  ي يووه الفوومت تووم انحبوواط           

والغألة  تمجع الباح ة ذلك  ن التعبأل عن املشاعم انجيابيوة  سوهل مون التعوبأل عون املشواعم       

السوو بية السوويما وان كانوو  مشوواعم منموهووة اجتماعي ووا كووالغألة   ولنوون ت كوود هووذل    

 تالب جوهمي يف املشاعم بابتالب مو وعام الصور .النتي ة  نه ال يوجد اب

املتوسووووط   اجملموأ مر قا نادرا  حيانا االبا دالما شاعمم

 احلسابي

االحنووووماب  

 املعياري

 273 %     التنمار %     التنمار %    التنمار %     التنمار %    التنمار

 1.42134 2.3409 40.29 110 22.35  61 14.28 39 10.26 28 12.82 35 انحباط

 1.38006 2.1250 47.62 130 23.45 64 8.05 22 10.26 28 10.62 29 الغألة

 1.51300 3.2386 14.66 40 14.66 40 24.17 66 24.54 67 21.97 60 التحفي  

 1.37690 2.5398 31.86 87 21.24   58 20.15 55 15.39 42 11.36 31  فمت  
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  وال : صور املقارنة ادابرة 

 صور ا ت 

 ( 19جدو   )

 مدى مقارنة املتصفحني حادم حبالة اآلبمين يف صور املصالب

 االحنماب املعياري املتوسط احلسابي % التنمار درجة املقارنة  

 1.2499 3.4358 7.1 25  قارنال 

 9.4 33 نادرا

 23.9 84 حيانا 

 22.2 78 االبا

 37.5 132 دالما 

 100 352 اجملموأ الن ي 

تشووأل بيانووام اجلوودو  السووابق اىل  ن صووور ا ت والووبال  والووف يووتم معهووا عم يووة ) املقارنووة      

حيوث  ادابرة (  حتمى ب عالن العينة عنها بسهولة  كوم مون عم يوام )املقارنوة الصواعدة (      

 . 3.435ملتوسط احلسابي ل مقارنة ادابرة ب غ ا

ال يتحمل  ن يع ون مقارنوة حالوه بواآلبمين ا قول منوه        املواون العمبيوتفسم الباح ة ذلك بأن 

حمواا  و ا ك ووم منوه بووال      بول يوومال الوبعض مر ب ووا شومعي ا   حيووث ص نوا ديننووا  ن نقووارن       

لووذلك ت تتحوومل العينووة يف اعووالن     نفسوونا مبوون هووم دوننووا يف الوودنيا كووي ال نوو دري الوونعمَ    

 مقارنة و عها باآلبمين  من  صحال البال   و ا ت  .

 (20جدو   ) 

 مشاعم العينة عند تصفح صور املصالب

املتوسووووط  اجملموأ مر قا نادرا  حيانا االبا دالما مشاعم

 احلسابي

االحنوووووماب 

 املعياري

 327 % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار

 1.39034 3.7472 10.71 35 11.32 37 13.45 44 21.40 70 43.12 141  قارن و محد اهلل

 1.31792 2.4688 29.3 96 28.13 92 20.48 67 10.70 35 11.4 37 بها مبالغة ومصرنعة
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تو ح بيانام هوذا اجلودو   ن "  محود اهلل " بعود تصوفح صوور مصوالب اآلبومين تعود  ع وى           

 مووا عوودب تصووديقها ف ووم     3.747 تسوويرم ع ووى مشوواهديها مبتوسووط حسووابي  املشوواعم الووف

  تتفوق هوذل النتي وة     2.4صت مبوافقة العينة بدرجة كبألة وت يتعد املتوسط احلسابي له 

موع مووا  شوارم اليووة نتووال  الت وارل العم يووة موون  ن هوذل املقارنووام تعرووي م يودا موون الشووعور      

 . 45بالماحة 

 (21جدو  ) 

 ة حو  مدى ابتالب مشاعمهم عند تصفح الصور بابتالب درجة القمابةر ي العين

م ختت وو  عنوود % مشوواعمه 69.6 كوودم  ا بيووة العينووة ووفقووا لبيانووام اجلوودو  السووابق  ن    

تصووفح صووور اآلبوومين وفقووا لدرجووة قوومابتهم    مووا الووذين  فووادوا انهووا ال ختت وو  ت تت وواوز    

  وهووو مووا يوودعم   3موون  2.57%   لووذلك ارتفووع املتوسووط احلسووابي ليصوول اىل  11.6نسووبتهم 

 (8النتال  الف مت التوصل اليها يف جدو  رقم ) 

 ؟ ع التواصل االجتماعيما اجتاهام العينة حنو الصور املنشورة مبواق

 (22) جدو  

 اجتاهام العينة حنو نشم الصور مبواقع التواصل االجتماعي

 العبارة

املتوسط  ال  وافق بشدة ال  وافق ليض بال مورة  وافق  وافق بشدة

 احلسابي

االحنماب 

 املعياري

 % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار

 1.0332 3.403 6.3 22 4.8 17 48.9 172 22.4 79 17.6 62 مصرنعة 

 1.0869 3.110 9.9 35 14.5 51 39.8 140 26.1 92 9.7 34 جت ب احلسد  

 89935. 3.483 3.1 11 7.4 26 38.6 136 39.8 140 11.1 39 ت يد ا لفة 

شووووووعور السووووووبب 

 بعدب الم ا 

69 19.6 111 31.5 114 32.4 40 11.4 18 5.1 3.491 1.0860 

شووووعور ال  ووووع ت

 بالمفاهية 

64 18.2 102 29 118 33.5 44 12.5 24 6.8 3.392 1.1245 

 االحنماب املعياري الوسط احلسابي % التنمار ر ي العينة 

 69136. 2.5795 69.6 245 نعم ختت   

 18.8 66 لس   دري 

 11.6 41 ال ختت  
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 العبارة

املتوسط  ال  وافق بشدة ال  وافق ليض بال مورة  وافق  وافق بشدة

 احلسابي

االحنماب 

 املعياري

 % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار % التنمار

توووووونقص تقووووووديم  

 الشخص  لذاته

45 12.8 84 23.9 131 37.2 53 15.1 39 11.1 3.122 1.1543 

 1.1717 2.892 12.8 45 25 88 33.5 118 17.6 62 11.1 39 ض دا تأتأل لي

 ووووووذل ل  سووووووبب

 واقع التواصل مل

92 26.1 140 39.8 90 25.6 17 4.8 13 3.7 3.798 1.0023 

بصوصوية   كنتهت

 فمادا 

100 28.4 99 28.1 103 29.3 31 8.8 19 5.4 3.6534 1.13945 

 

انقسووم  عبووارام هووذا اجلوودو  نجيابيووة وسوو بية   وقوود تووبني تقووارل املتوسووط احلسووابي          

ذل مواقوع التواصول   ن  سوبال جو  لعبارام اجلدو  السابق واحت و  عبوارة " املمكو  ا و  " مو    

   وهوو موا يووحي بواعناب العينوة       5مون   3.79" املمك  ا و  مبتوسط حسوابي  ل متصفحني

بأهمية نشم الصور مبواقع التواصل و نها حتمى باهتمامهم   ومموا ي كود ذلوك  ن العبوارة     

   2.89الف احت   املمك  ا بأل " ن ليض دا تأتأل ع ى املشاعم " مبتوسط 

عبووارام فتقووارل املتوسووط احلسووابي دووا يو ووح اقوومار العينووة بصووحتها بنسووب          مووا بوواقي ال 

  5من  3متقاربة  ومي هم اىل املوافقة ع ى صحتها حيث جتاوز املتوسط احلسابي دا مجيعا 

نسوتنت  موون كوول مووا سووبق  ن العينووة تقووم بأهميووة الصووور  وتعووي سوو بية ذلووك  وتوودر  تووأتأل   

 نشمها ع ى مشاعمهم .

 ت الفروضنتائج اختبارا
الفمض ا و  :هنا  عالقة ارتباط  ذام داللة احصالية بني االهتماب بتصفح صور اآلبمين 

 واجما  عم يام املقارنة االجتماعية 

 ( 23جدو  رقم )

 العالقة بني االهتماب بتصفح صور اآلبمين واجما  عم يام املقارنة االجتماعية

 سبألمان املتغألام 

 راالهتماب بتصفح الصو

 مقارنة اجتماعية

329. .000 
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تو ووح نتووال  اجلوودو  السووابق  ن مثووة عالقووة ارتبوواط بووني االهتموواب بتصووفح صووور اآلبوومين )  

ا صوودقا    ا قووارل   الوو مال    املشوواهأل   الغمبووا ( والقيوواب بعم يووة املقارنووة االجتماعيووة   

ث وصول معامول   .   وان كانو  العالقوة ال تعتوم قويوة  حيو     000حيث وصول مسوتوى الداللوة    

 . وبذلك ات ح صحة الفمض ا و  329ارتباط سبألمان 

الفمض ال اني: توجد عالقة ارتباط ذام داللة احصالية بني ساعام تصفح مواقع التواصل 

 االجتماعي واالهتماب بتصفح صور اآلبمين

 (  24جدو  رقم )

 صور اآلبمينبني ساعام تصفح مواقع التواصل االجتماعي واالهتماب بتصفح العالقة 

تشوأل بيانووام اجلودو  السووابق اىل وجوود عالقووة ارتبواط بووني ك افوة تصووفح مواقوع التواصوول       

  وان كانو  العالقوة   000.اللوة  االجتماعي وتصفح صور ا صدقا    حيث ب غ مسوتوى الد 

.   يف حووني ت ي بوو  وجووود عالقووة   216اووأل قويووة حيووث ت يتعوود معاموول ارتبوواط سووبألمان     

ارتباط بني ك افة التصفح وتصفح صور ا قارل  و صور املشاهأل  و صور الغمبا   وبذلك 

 تب  صحة الفمض ال اني ج ليا .

 سبألمان املتغألام 

سووووووواعام  

 التصفح

 .510 .035 ا هل

 000. **216.ا صدقا 

 247. 062. املشاهأل

 .922 .05 الغمبا 
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يا بوني املقارنوة االجتماعيوة الناجتوة عون      الفمض ال الث : توجد عالقة ارتباط دالوة احصوال  

 تصفح صور اآلبمين ومو وعام هذل الصور 

 ( 25جدو  رقم )

 الناجتة عن تصفح صور اآلبمين ومو وعام هذل الصورالعالقة بني املقارنة االجتماعية 

  اجلدو  السابق عدب وجود عالقة ارتباط بني االهتماب بتصفح صوور اآلبومين )   تو ح نتال

ا صوودقا    ا قووارل   الوو مال    املشوواهأل   الغمبووا ( ومو وووعام هووذل الصووور حيووث ب ووغ  

 . وهي قيمة األ دالة  وبذلك تب  عدب صحة الفمض ال الث .9مستوى الداللة 

احصاليا بني عم يام املقارنة االجتماعية الناجتة الفمض المابع : توجد عالقة ارتباط دالة 

 عن تصفح صور اآلبمين عم مواقع التواصل االجتماعي والتفاعل معها

 (26جدو  ) 

 والتفاعل معهاالناجتة عن تصفح صور اآلبمين العالقة بني املقارنة االجتماعية 

تشأل هذل النتي ة اىل وجود عالقة و وان كان   عيفة و بني اجما  عم يوة مقارنوة اجتماعيوة      

عنوود تصووفح صووور اآلبوومين ) ا صوودقا    ا هوول   الوو مال    املشوواهأل   الغمبووا ( وبووني          

ارتبوواط . وهووي قيمووة دالووة   ولنوون معاموول    014التفاعوول معهووا حيووث ب ووغ مسووتوى الداللووة     

. وهووي قيمووة  ووعيفة جوودا   وبالتووالي مينوون القووو  بوجووود م شوومام لصووحة   131سووبألمان 

 الفمض المابع  وان كان حباجة مل يد من البحث .

 سبألمان املتغألام 

 مقارنة اجتماعية

 مو وعام الصور

007.              900. 

 سبألمان املتغألام 

 مقارنة اجتماعية

 ورةالتفاعل مع الصور املنش

131*.              014. 
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الفمض ا امض : توجد عالقة ارتباط ذام داللة احصالية بني عم ية املقارنوة االجتماعيوة   

 ل املقارنةالناجتة عن تصفح صور اآلبمين واملشاعم الناجتة عن هذ

 ( 27جدو  رقم )

 تصفح صور ا صدقا  والشعور بالتحفي   و الشعور بالغألة

انووام اجلوودو  السووابق اىل وجووود عالقووة بووني املقارنووة االجتماعيووة ومشوواعم انحبوواط  تشووأل بي

. و ق ها 649والغألة والفمت والتحفي   ولنن بدرجام متفاوتة   ب غ   قصاها يف انحباط 

 التحفي    وبذلك تب  صحة الفمض ا امض . 

 مقارنوواتهم الفوومض السووادس : توجوود فوومو  ذام داللووة احصووالية بووني عينووة الدراسووة يف       

االجتماعية بعد مشاهدتهم صور اآلبمين وبصالصهم الدميوامافية وفقا ل نوأ   السن   

 التع يم : 

 46) وال : النوأ 

 ( 28جدو  رقم ) 

  نوأمقارناتهم االجتماعية بعد مشاهدتهم صور اآلبمين وفقا ل يو ح الفم  بني عينة الدراسة يف

 العددالنوأاملتغأل
 

الداللة 

املقارنوووووووووووووووووووووووة 

 االجتماعية

 191.07 129ذكور

12503.500 37479.500 .040 
 168.07 223اناث

تشأل النتال  يف اجلدو  السابق اىل وجوود فومو  ذام داللوة احصوالية بوني متوسورام المتوب        

بومين وبصالصوهم   مقارناتهم االجتماعيوة بعود مشواهدتهم صوور اآل    بني الذكور وانناث يف 

.   وهووي قيمووة دالووة   ومبقارنووة  040   حيووث ب ووغ مسووتوى الداللووة  الدميوامافيووة وفقووا ل نوووأ

 سبألمان املتغألام 

املقارنووووووووووووووووووووووووووة 

االجتماعيووووووووووووووووة 

الناجتة عن تصفح  

  الصور

 .000 **649. انحباط

 .000 **445. الغألة              

 .000 **510. الفمت دم

 .000 **298. التحفي 
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املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
 دراسة ميدانية - السعوديني

 
 

  168.07متوسرام المتب يت ح لنا  نه لصاح الذكور حيوث ب وغ متوسوط المتوب لانواث      

 ات ح صحة اجل   ا و  من الفمض السادس  وبذلك  يف حني ب غ ل ذكور 

 47أل السنتانيا : وفقا ملتغ

 ( 29جدو  رقم ) 

 سنيو ح الفم  بني عينة الدراسة يف مقارناتهم االجتماعية بعد مشاهدتهم صور اآلبمين وفقا ال

 Mean العدد امل هل الدراسي املتغأل
Rank 

Chi-Square 
df الداللة 

املقارنووووووووووووووووة 

 االجتماعيوووووووة

  السن

 2 1.306 175.82 258 سنة 25اىل  قل من  18من 

 170.93 67 سنة 40اىل  قل من  25من  .521

 196.85 27 سنة 60اىل  قل من  40من 

تشأل النتوال  يف اجلودو  السوابق اىل عودب وجوود فومو  ذام داللوة احصوالية بوني متوسورام           

حيوث ب ووغ  مقارنواتهم االجتماعيووة بعود مشواهدتهم صووور اآلبومين     المتوب بوني ف ووام السون يف    

اوأل دالوة   وبوذلك ات وح عودب صوحة هوذل اجل ليوة مون          .   وهوي قيموة   521مسوتوى الداللوة   

 الفمض السادس .

 

 تال ا : وفقا ل تع يم

 (  30جدو  رقم )

 تع يم ليو ح الفم  بني عينة الدراسة يف مقارناتهم االجتماعية بعد مشاهدتهم صور اآلبمين وفقا 

 العدد امل هل الدراسي املتغأل
Mean 
Rank 

Chi-Square 
df الداللة 

نوووووووووووووووووة املقار

 االجتماعيوووووووة

  التع يم

 2 1.825 139.06 8  قل من متوسط

 176.26 61 متوسط 402.

 161.23 257 بنالوريوس

تشأل النتوال  يف اجلودو  السوابق اىل عودب وجوود فومو  ذام داللوة احصوالية بوني متوسورام           

حيوث ب وغ   مقارنواتهم االجتماعيوة بعود مشواهدتهم صوور اآلبومين       المتب بني ف ام التع يم يف 

.   وهي قيمة اوأل دالوة   وبوذلك ات وح عودب صوحة هوذل اجل ليوة مون          402مستوى الداللة 

 الفمض السادس .
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شوعورهم بوالغألة   توجد فمو  ذام داللة احصالية بني عينوة الدراسوة يف   الفمض السابع : 

وبصالصهم الدميوامافية وفقا ل نووأ   الودبل   احلالوة    بعد مشاهدتهم صور اآلبمين 

 ماعية االجت

  وال النوأ :

 (31جدو  رقم ) 

  نوأوفقا ل اآلبمين بعد مشاهدتهم صور شعورهم بالغألة يو ح الفم  بني عينة الدراسة يف

 العددالنوأاملتغأل
 

الداللة 

 197.98 129ذكور الغألة 

11613.000 36589.000 .002 
 164.08 223اناث

أل النتال  يف اجلدو  السابق اىل وجوود فومو  ذام داللوة احصوالية بوني متوسورام المتوب        تش

   حيوث   بعد مشاهدتهم صور اآلبمين وفقوا ل نووأ   بني الذكور وانناث يف شعورهم بالغألة

ومبقارنووة متوسوورام المتووب يت ووح لنووا  نووه       .   وهووي قيمووة دالووة 002ب ووغ مسووتوى الداللووة  

  يف حووووني ب ووووغ ل ووووذكور 164.08متوسووووط المتووووب لانوووواث لصوووواح الووووذكور حيووووث ب ووووغ 

 صحة اجل   ا و  من الفمض السابع  وبذلك ات ح 197.98

 تانيا : وفقا ل دبل

 (32جدو  رقم )

 دبل ليو ح الفم  بني عينة الدراسة يف شعورهم بالغألة بعد مشاهدتهم صور اآلبمين وفقا 

 لداللةا Mean Rank Chi-Square df العدد الدبل املتغأل

  الغألة

 5 6.862 195.71 71 ريا  3 قل من  

.231 

 181.19 76 ريا  3-7

 178.86 49 ريا   7-10

 155.94 76 ريا  10-15

 162.94 41 ريا  15-25

 183.74 39 ريا  25ك م من  
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املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
 دراسة ميدانية - السعوديني

 
 

 متوسورام  تشأل النتوال  يف اجلودو  السوابق اىل عودب وجوود فومو  ذام داللوة احصوالية بوني         

حيوث ب وغ   مقارنواتهم االجتماعيوة بعود مشواهدتهم صوور اآلبومين       المتب بني ف ام التع يم يف 

وبذلك ات وح عودب صوحة اجلو   ال واني مون       .   وهي قيمة األ دالوة    231مستوى الداللة 

 . الفمض السابع

 تال ا احلالة االجتماعية 

 ( 33جدو  رقم )

 ل حالة االجتماعيةصور وفقا الهم بالغألة بعد مشاهدتهم شعور يو ح الفم  بني عينة الدراسة يف

املتغأل
احلالوووووووووووووووووووووووووة 

االجتماعية
 العدد

 
الداللة 

 172.91 244 مت ول الغألة 

12300.000 42190.000 . 316 
 184.61 108 األ مت ول

داللوة احصوالية بوني متوسورام المتوب       تشأل النتال  يف اجلدو  السابق اىل وجوود فومو  ذام  

 حالوووة بعووود مشووواهدتهم صوووور اآلبووومين وفقوووا ل بوووني الوووذكور واننووواث يف شوووعورهم بوووالغألة

وبوذلك ات وح عودب       .   وهوي قيموة اوأل دالوة    316االجتماعية    حيث ب وغ مسوتوى الداللوة    

 صحة اجل   ال الث من الفمض السابع
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 الخالصة واملناقشة :
بووني تصووفح صووور مواقووع التواصوول االجتموواعي واملقارنووة     اليووة بالعالقووة  اهتموو  الدراسووة احل 

مو ووعام الصوور الوف حتموى باملقارنوة        ومعمفوة   االجتماعية لدى املتصوفحني السوعوديني  

  ودرجة تفاع هم معها وهول ختت و  عم يوام     االجتماعية بني عينة الدراسة  ك م من األها

صورة املنشورة بابتالب درجة العالقة )  و القمابة ( بوني  املقارنة االجتماعية ودرجة التأتم بال

اجتاهوام العينوة حنوو الصوور املنشوورة      املتصفح وصاحب الصورة  ب ال    كما اهتم   ي ا 

  وذلووك موون بووال  اسووتبيان ر ي عينووة موون متصووفحي مواقووع       مبواقووع التواصوول االجتموواعي 

االستبيان مون عودة حمواور وهوي     التواصل االجتماعي السعوديني مبدينة جدة   حيث تنون 

وادابرووة  املقارنووام االجتماعيووة الصوواعدةة   وك افووة اسووتخداب مواقووع التواصوول االجتماعيوو

الف جيميها املتصفحني ت قاليوا عنود تصوفح صوور اآلبومين املخت فوة ) سوفماتهم   ممهومهم         

اليهووا ( الشخصووي   جتمعوواتهم العال يووة   اصازاتووه الشخصووية   الووبال ام الووف يتعم ووون     

 هم حنوها   توص   الدراسة عدة نتال  كالتالي :اجتاهاتومدى تفاع هم مع هذل الصور و 

سواعام"   7-3% من العينة يستخدمون مواقع التواصل بن افوة عاليوة  "مون    43.5 

% يعتووم 75سواعام فووأك م" مبعنوى  ن    7% مونهم يتصووفحون املواقوع "موون   31.5  و  

حياتهم اليومية   مما ي وفي  هميوة ل نتوال  الوف     مواقع التواصل ج   ا  ساسيا من 

 توص   اليها الدراسة لنونها تعبألا عن ر ي مجهور ذي عالقة قوية بهذل املواقع .

ي يوه   5مون   4.32سنال شام ا ك وم تصوفحا بوني العينوة بنسوبة مبتوسوط حسوابي         

 مبتوسوط    وجا  الفيسبو  يف املمك  ا بأل  4.2216الواتسال مبتوسط حسابي

 .  1.6932 حسابي

عالقووة ومديووة بووني درجووة قوومل العالقووة بووني املتصووفحني وبووني متابعووة الصووور    مثووة 

فا صوودقا  وا هوول احت وووا املمكوو  ا و  وال وواني ع ووى التوووالي وبفووار  بسوويط        

تووم املشوواهأل تووم الغمبووا  احت وووا املماكوو     4.09ولألهوول  4.2احلسووابي لألصوودقا  ف

 . التالية ع ى النتيب

وجووا  ي ويهم ا هول    باملقارنوة  صوورهم   ا صودقا   ك وم الف وام الوف حتمووى     صوور  

تقووارل املتوسوورام احلسووابية بووني      ولنوون نمووما ل املشوواهأل يف املمكوو  ا بووأل   

 .ا حباث لتح ي ها بشنل  عمقفهذل النتي ة حتتال م يدا من الف ام املخت فة 
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املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
 دراسة ميدانية - السعوديني

 
 

ع التواصول االجتمواعي   اصازام اآلبمين تعتم ا ك م جوذبا ملتصوفحي صوور مواقو     

وجا م صور املمهم يف املمك  قبول ا بوأل ع وى الومام مون  ن        ي يها صور السفم

و رجعو  الباح وة ذلوك لربيعوة اجملتموع السوعودي       %    63.4 ا ب العينة من النسا  

 املتحفت جدا حنو نشم صور النسا  .

تنت   الباح وة  ت صت التفاعل مع الصوور املنشوورة باهتمواب عينوة الدراسوة   واسو       

وق مووا تتعوودال   موون ذلووك  ن العينووة تعتووم تصووفح الصووور هوودفا رليسووا يف حوود ذاتووه   

 .  ك م من ذلك

يقوارنون   مونهم   % 83  كموا  ن   % مون العينوة يقوارنون اصوازاتهم بواآلبمين      85.5 

  يف حوني   هم بصور اآلبمين الف ينشمونها ع ى مواقع التواصل االجتمواعي ممهم

ادووا بصووور سووفم اآلبوومين وتن هوواتهم   وتقاربوو  مووع نسووبة الووذين   % تقووارن ح 77.8

 % . 77.6يقارنون  حوادم باآلبمين عند تصفح صورهم العال ية والف ب غ  

املشوواعم الناجتووة عوون تصووفح صووور اصووازام        املمكوو  ا و  بووني  التحفيوو   احتوول    

   ي وا    وظ و  مشواعم التحفيو  يف املمكو  ا و    اآلبمين ي يوه الشوعور بانحبواط    

ولنوون جووا م مشوواعم الفوومت موون  ج ووهم يف      صووور ممهووم اآلبوومين عنوود تصووفح  

وكان النتيب نفسه عند تصفح صور سوفم اآلبومين وتن هواتهم     املمك  ال اني   

  و ي ا عند تصفح الصور العال ية لربمين   كما احت   الغألة املمكو  ا بوأل   

 يف كل هذل املو وعام .

اسة  نهم يقارنون حادم حبا  اآلبومين عنود تصوفح صوور     % من عينة الدر72.9 فاد  

"  ع ووى  نهووم  احلموود هلل املصووالب مبواقووع التواصوول   وتماوحوو  مشوواعمهم بووني "     

 .عدب تصديقها ا ف ل وهي ا ا ب    و

بومين  عالقة ارتباط ذام داللة احصالية بني االهتماب بتصفح صوور اآل ات ح وجود  

  كمووا تووبني وجووود عالقووة ارتبوواط دالووة بووني   عيووةواجووما  عم يووام املقارنووة االجتما

ك افة تصفح مواقوع التواصول االجتمواعي وتصوفح صوور ا صودقا    وان كانو         

.   يف حووني ت ي بوو  216حيووث ت يتعوود معاموول ارتبوواط سووبألمان   ووعيفة العالقووة 

وجود عالقة ارتباط بني ك افوة التصوفح وتصوفح صوور ا قوارل  و صوور املشواهأل        

 . مبا  و صور الغ
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وجووود عالقووة ارتبوواط بووني االهتموواب بتصووفح صووور اآلبوومين ) ا صوودقا         تأكوود 

وبووذلك تبوو    ا قووارل   الوو مال    املشوواهأل   الغمبووا ( ومو وووعام هووذل الصووور

 عدب صحة الفمض ال الث

بوني اجوما  عم يوة مقارنوة اجتماعيوة عنود        و  وان كانو   وعيفة   و  عالقوة  تبو  وجوود   

صودقا    ا هول   الو مال    املشواهأل   الغمبوا ( وبوني       تصفح صوور اآلبومين ) ا   

  . وهي قيمة  عيفة جدا131ولنن معامل ارتباط سبألمان   التفاعل معها

عالقوة بوني املقارنوة االجتماعيوة ومشواعم انحبواط والغوألة والفومت والتحفيو            توجد 

  . و ق ووها التحفيوو    649ولنوون بوودرجام متفاوتووة   ب غوو   قصوواها يف انحبوواط      

 وبذلك تب  صحة الفمض ا امض .

فمو  ذام داللة احصالية بني عينة الدراسوة يف مقارنواتهم االجتماعيوة    ات ح وجود  

لصوواح  بعوود مشوواهدتهم صووور اآلبوومين وبصالصووهم الدميوامافيووة وفقووا ل نوووأ       

  وبوذلك تبو  صوحة الفومض      السون   التع ويم   الذكور  وت ت ب  هذل الفومو  يف 

 السادس ج ليا.

حصووالية بووني متوسوورام المتووب بووني الووذكور واننوواث يف   افوومو  ذام داللووة وجووود  

لصواح الوذكور   وت    شعورهم بالغألة بعد مشاهدتهم صور اآلبومين وفقوا ل نووأ   

ي ب  وجوود فومو  بالنسوبة ل ودبل واحلالوة االجتماعيوة وبوذلك تبو  صوحة الفومض           

 السابع ج ليا .
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املقارنة االجتماعية لدى املتصفحني وتصفح صور مواقع التواصل االجتماعي  العالقة بني
 دراسة ميدانية - السعوديني

 
 

 التوصيات 
انب النممي ل دراسة وبعد حت يل النتال  الوف توصو   دوا     بألا وبعد االنتها  من عمض اجل

ومناقشوتها ويف  ووو  فوموض نمميووة املقارنووة االجتماعيوة   تقوودب الباح وة بعووض االقناحووام     

 لعل الباح ني وانعالميني يستفيدون منها مستقبال  

يسوواعد اهتموواب الدراسووام انعالميووة بنمميووة املقارنووة االجتماعيووة لوانبهووا املخت فووة مبووا  
ع ووى ترووويم فووموض النمميووة مبووا يتناسووب مووع تقافتنووا وقيمنووا العمبيووة   فموون بوووال             
استعماض الدراسام السابقة ات ح  ن منتبتنا العمبية حتتال اىل امل يد مون الدراسوام   

 دذل النممية السيما يف لا  االعالب  
لناجتوة عون تصوفح    اهتماب الدراسام انعالمية بدراسة التوأتألام النفسوية واالجتماعيوة ا    

 الصور من بال  وسالل التواصل االجتماعي .
اهتموواب الدراسووام انعالميووة بوو جما  دراسووة مقارنووة بووني  وجووه الشووبه واالبووتالب بووني         

مسووتخدمي مواقووع التواصوول االجتموواعي يف  ك ووم موون دولووة عمبيووة عنوود اجووما  عم يووام   
 اصل االجتماعياملقارنة االجتماعية نتي ة لتصفح صور اآلبمين مبواقع التو

اهتماب الدراسام انعالمية بالتعمق يف مناقشوة مسوتخدمي مواقوع التواصول االجتمواعي       
يف  سووبال مقارنووة  نفسووهم بوواآلبمين عنوود تصووفح صووورهم مبواقووع التواصوول والتووأتألام    
الناجتووة عوون ذلووك موون بووال  اجووما  املقووابالم الشخصووية الووف تتوويح الفمصووة ملناقشووة          

 قا وا مول بنتال   ك م دقة .املو وأ بصورة  ك م عم
النكيوو  ع ووى شوومصة معينووة موون مسووتخدمي الفيسووبو  ) ذكووور   انوواث   شووبال          

كبووار سوون ( ونوووأ واحوود موون الصووور ) اصوواز شخصووي   ممهووم شخصووي   سووفم  ...(     
لدراسة عم ية املقارنة االجتماعية دابل هذل الف ة بصورة متعمقوة وكوذلك لمصود مودى     

نووة بووابتالب نوووأ الصووورة مبووا يوو دي يف النهايووة اىل دراسووة عم يووام   ابووتالب درجووة املقار
 املقارنة االجتماعية املخت فة بتعمق وا مول بنتال  قاب ة ل تعميم . 

دراسووة ا سووبال الووف توودفع مسووتخدمي مواقووع التواصوول االجتموواعي لنشووم صووور اووأل          
 حقيقية عن ممهمهم  و مشاعمهم  و سفماتهم 

مشواركة  تخدمي مواقع التواصل با هداب المليسة دذل املواقع االهتماب زيادة وعي مس 
الووف مت تصووميمها وابماجهووا  ملشوواركة الصووور   وليسوو وا فنووار ا وومام احلقيقيووة

نحبواط اآلبومين  و ادعوا  ممهوم  و حالوة شوعورية اوأل         ع ى مواقع التواصول االجتمواعي  
 حقيقية .

ملقارنوة  رؤيوتهم و هودافهم  كمصور ح ا    الف  ت تم ع وى  ل شبال حو  مفاهيمزيادة وعي  
الصاعدة واملقارنة ادابرة واحلسد انلننوني وكيفية التعامل مع املقارنة االجتماعيوة  
برميقوووة حتفي يووووة تسووواعدهم ع ووووى التروووويم واملنافسووووة   وتو ووويح داعيووووام املقارنووووة     

 م ا .  االجتماعية الصاعدة وما ينتب ع يها من هتار س بية  همها انحباط وعدب ال
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 ملخـــص
 

 

الدراسة التعرف علي مفهوم احملتوى اإلعالمي اجلديد وأهم  وسماهل و ولم لق ع مد      استهدفت

م ارنة بني وساهل اإلعالم اجلديدة والت ليدية وتوضيح ليف أثرت الوساهل اإلعالمية اجلديمدة  

علممى اجتاهممات اجملتمممع   يف الوسمماهل الت ليديممةو وأيرمما دراسممة أثممر احملتمموى اإلعالمممي اجلديممد    

 السعودي حنو مبادئ الوطنية. 

وقد توصلت الدراسة إلي جمموعة من النتاهج من أهمها أن هناك تأثري اجيابي طمردي للمتتموي   

االعالمممي اجلديممد واجتاهمممات اجملتمممع السممعودي حنمممو مبممادئ الوطنيممة ممممن و هممة ن ممر عينمممة         

و  اثو ولممم لق بمممني الفعمممات العمريمممةبمممني الممم لور واإلنممم الدراسمممةو وأن هممم ا التمممأثري متسممماٍو

و ود فروق بني استخدام وساهل اإلعالم اجلديمد بالنسمبة    واترحواملؤهالت الدراسية املختلفةو 

 لعينممة الدراسممة تيممأ تممبني أن موقممع الفممي  بمموك وت بيمما المموات  ام هممما االل ممر اسممتخداما     

 على عينة الدراسة. ا وتأثري

يات من أهمهما ضمرورة قيمام اماوممات بالعممل علمى       وقد أوصت الدراسة مبجموعة من التوص

ُتسمن اسممت الس وسمماهل اإلعممالم اجلديممد علممى اعتبارهما وسمماهل فعالممة يف التواصممل مممع املممواطنني   

والتعرف على مشاالته و ضرورة العمل علي ت وير حمتموي وسماهل اإلعمالم اجلديمد ن مرا  ملما       

 ىلية الوساهل اإلعالمية الت ليديةو العمل علم أثبتت  تلق الوساهل من فاعلية يف اجملتمع فاقت فاع

ع د الندوات لتوضيح أه  اجلوانب اإلجيابية للوساهل اإلعالمية اجلديمدة تتمى يمت  ا بم  بهماو      

فرممال  عممن توضمميح أهمم  اجلوانممب السمملبية أيرمما  وبلممق تتممى يممت  جتنبهمماو ضممرورة قيممام الدولممة    

 سميمها ممنيما  ومرتليما  فرمال  عمن ضمرورة       بتتديد ا هداف اإلعالمية املر وة بدقةو وممن ثم  ت  

تاامل تلق ا هداف مع أهداف مؤسسات التنمية اال تماعيةو والسعي من أ ل حت ي ها علمى  

مؤسسات اجملتمع بإعادة غرس ال ي  الدينية والعربيمة وامرماريةو وعمدم     اهتمامحنو متزامنو 

 التنامس عنها لصاحل وساهل اجملتمع االفرتاضي. 

 –وسمماهل التواصممل اال تممماعي    –الوطنيممة  –احملتمموي اإلعالمممي اجلديممد    لدالليممة االالمممات 

 .اململاة العربية السعودية
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 ملقدمة:ا

هلمة يف جمماس االتصماالتو ا ممر الم ي انعام        يشهد العامل اليوم العديد من الت ورات اهلا

على جماس اإلعالم بصفة عامةو وبناًء على بلق فال ميامن  تمد أن ينامر المدور والتمأثري      

اهلاهممل المم ي أتدثتمم  ال ممورة العلميممة والتانولو يممة ووسمماهل اإلعممالم اجلديممدة يف ت مموير          

اق واسمعة أممام املسمت بل    الفامر اإلنسماني واميماة املعاصمرةو فرمال  عمن دورهما يف فمتح افم         

اإلنساني وال ي ظهرت مالحم  على لافة مستويات امياة.

وقممد امتممد تممأثري تلممق الوسمماهل اإلعالميممة اجلديممدة ليشمممل املؤسسممات السياسممية ومؤسسممات 

اجملتمع املدنيو فرال  عن امرية الفارية على اعتبارها عملية مستمرة بات أبعاد خمتلفمة  

يف الت يري اال تماعي والسياسي واالقتصادي ال ي من شأن  أن يعمل  واليت أدت دورا  رهيسا 

على ترسيخ وتدعي  مبادئ وقي  الوطنية.

وعلممى اعتبممار أن اإلعممالم اجلديممد أتممد أهمم  وأبممرم الوسمماهل المميت يممت  اسممتخدامها يف تو يمم   

وتشممايل الممرأي العممام جتممام قرمميةث ممما والتممأثري فيهمما بشممال سممريع وفعمماسو ف ممد بممات مممن   

املماممن اسممتخدام تلممق الوسمماهل بشممال إجيممابي يف دعمم  وتعزيممز مبممادئ الوطنيممة يف شممتى   

اجملتمعاتو لما أنم  أتيانما  ميامن اسمتخدام الوسماهل اإلعالميمة اجلديمدة بشمال سمل           

ويتم ممل بلممق يف معزعممة تلممق املبممادئ وال ممي  وتشممتيت اهلويممة الوطنيممة فرممال  عممن تعزيممز قممي    

ل يممود اال تماعيممة املرتب ممة بممالوطن وباصممة  مواقممع التواصممل التتمرر واالنفممالت مممن لافممة ا 

.(1)اال تماعي 

ويف إطار امديأ عن تأثري احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي فيمما  

يرتبط مببادئ الوطنية؛ فإن  ميان ال وس بأن اجملتمع السعودي يعترب من أل ر اجملتمعمات  

م اجلديدةو ومن أل رهما تمأثرا  بهماو ف مد شمهد اجملتممع السمعودي        تفاعال  مع وساهل اإلعال

عددا  من الت ريات والت ورات لنتيجة مالة االنفتما  اهلاهلمة الميت  لمت الت نيمات الرقميمة       

امدي ة.

 باسممممتخدامويترمممممن احملتمممموي اإلعالمممممي امممممديأ قيممممام الوسمممماهل اإلعالميممممة الت ليديممممة   

الوصوس إلي املشاهد وال ارئ من بالس إنشماء الصمفتات   تانولو يا املعلومات امدي ة يف 

اخلاصة به م الوساهل اإلعالمية علمي وسماهل التواصمل اال تمماعي املختلفمة ولم لق إنشماء        

املواقع اإللارتونية هل م الوساهل اإلعالمية واليت ميان من بالهلا أن يتابع ا فراد لافمة  
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ليديممة بن لممها ونشممرها ولمم لق متابعممة لافممة  املعلومممات المميت ت مموم الوسمماهل اإلعالميممة الت  

الت ورات الميت ميامن ممن أن حتمدث يف ا ببمار وا تمداث احملليمة والعامليمة أوال بمأوس دون          

موعممد ال باعممة أو موعممد الممربامج والل مماءات والنشممرات التليفزيونيممة المميت ت ممدمها          انت ممار

الدراسات توس تلق ال اهرة  مت إ راء بعض 2019وبالس عام  الوساهل اإلعالمية الت ليدية.

حمل الدراسةو وبناًء على تلق الدراسات ف د تبني جتاوم عدد مسمتخدمي شمباة اإلنرتنمت    

مليمون مسمتخدما  للمهواتف ال ليمةو ا ممر الم ي أثمر بشمال          17عمن   السمعودي  يف اجملتمع

.هاهل يف النموو فرال  عن قيام متخصصني يف شباات 

أن عدد مستخدمي موقع الفيسبوك من اجلنسني قد بلغ التواصل اال تماعي بالاشف عن 

( مسمتخدما يف تمني ارتفمع عمدد مسمتخدمي موقمع التواصمل اال تمماعي         7.331.229توالي )

% نسمماءو وقممد لانممت نسممبة    35% ر مماس و65ألممف مسممتخدم نشمميطو مممنه      741تممويرت إ  

 24إ   18بممني  %و وتالهمما ا عمممار37عاممما  بنسممبة  34إ   25املسممتخدمني ا علممى مممن سممن 

%. لما أشار املمدير التنفيم ي ملوقمع التواصمل اال تمماعي تمويرت إ  أن النممو        32عاما  بنسبة 

ا سرع ملستخدمي بلق املوقع حيدث يف اجملتممع السمعوديو هم ا أيرما  باإلضمافة إ  موقمع       

او والم ي ي موم ب مر  جمموعمة ممن      فليار اخلاص بنشر الصور وموقمع ااسمأل    

علة املتنوعة على ا عراءو تيأ و مد لمال املموقعني إقبماال  هماهال  ممن قسبمل السمعوديني         ا س

.(2)وباصة  فعة ال الم 

اجملتمعيمة امدي مة يف سملوليات ا فمراد واجملتمعمات وتسماه  يف        االتصاليةوتؤثر الوساهل 

اجليمد   داماالستخإتداث الا ري من الت ريات سواء اإلجيابية أو السلبية وميان من بالس 

هل م الوساهل حت يا الا ري ممن الفواهمد واالجيابيمات لافمراد واجملتمعمات وجتنمب الام ري        

من السلبيات املو ودة يف اجملتمع ممن بمالس التوعيمة الصمتيتة واالرشماد السملي  ممن بمالس         

تمتمان   تتمى امدي ة اليت تستخدمها الوساهل االعالميمة الت ليديمة    االتصاليةه م الوساهل 

موالبة لافة الت مورات التانولو يمة واملعلوماتيمة الميت تشمهد تمدوث ت مريات سمريعة         من 

ومتالت ة.  
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 البحثية املشكلة

يف بناء ا فراد واجملتمعات تيأ ميان هل م  هاما  دورا  إلعالم اجلديد ووساهل أصبح ل 

ا فراد يف الوساهل حت يا االرت اء بالتصورات واملبادئ والرؤى اليت من شأنها أن تساعد 

أن يصبح هل  قيمة مرافة يف العملية التنموية وانصهار يف اجلماعة الوطنية. 

ويف ظل ترية تدفا البيانات واملعلومات فإن وساهل اإلعالم اجلديدة أصبتت هي الوساهل 

ا ل ر بروما  وأهمية من أ ل انت اس ال  افات وتبادس اخلربات بني املواطنني يف خمتلف 

ملستوى العامليو أما على املستوى احمللي ف د أصبح لوساهل اإلعالم اجلديدة الدوس على ا

دورا  يفوق بلق الدور ال ي تؤدي  وساهل وهيعات ومؤسسات اجملتمعو وبالتالي يت  االعتماد 

عليها يف تعزيز مبادئ الوطنية.

توي املشالة البت ية هل م الدراسة تتمتور توس التعرف على مدي تأثري احملل ا فإن 

اإلعالمي اجلديد علي مبادئ الوطنية من بالس اإل ابة علي السؤاس الرهيسي الت بي ي 

ا ما مدى تأثري احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو املتم ل يف 

و ومن بالس السؤاس الرهيسي نصيغ جمموعة من ا سعلة الفرعية اليت ا؟مبادئ الوطنية

ا اإلملام باافة العناصر البت ية اخلاصة بالدراسة وتتم ل ا سعلة الفرعية ميان من بالهل

فيما يلي 

 مابا يع  احملتوى اإلعالمي اجلديد؟ .1

 ليف أثرت وساهل اإلعالم اجلديدة على غريها من الوساهل الت ليدية؟ .2

 ما اخلصاهص اليت متيز الوساهل اإلعالمية اجلديدة عن الوساهل الت ليدية؟ .3

احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ ليف أثر  .4

 الوطنية؟
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 :الدراسة أهمية

تامن ا همية البت ية للدراسة يف توضيح طبيعة ا ثر ال ي أتدث  احملتوى 

اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي فيما يتعلا مببادئ الوطنية وهو 

   تناوهلا بالشال الاايف علي الرغ  من أهميتها. من املوضوعات اليت مل يت

 :الدراسة أهداف

تستهدف الدراسة حت يا جمموعة من ا هداف تتم ل يف   

 التعرف على مفهوم احملتوى اإلعالمي اجلديد وأه  وساهل . .1

 التعرف على مفهوم الوطنية ومبادهها. .2

عن الوساهل  التعرف علي اخلصاهص اليت متيز الوساهل اإلعالمية اجلديدة .3

 الت ليدية؟

ع د م ارنة بني وساهل اإلعالم اجلديدة والت ليدية وتوضيح ليف أثرت الوساهل  .4

 اإلعالمية اجلديدة يف الوساهل الت ليدية.

أثر احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ  دراسة .5

 الوطنية؟

  :البحث فروض

ابية بات داللة اتصاهية بني احملتوى اإلعالمي اجلديد تو د عالقة اجي  الفرض ا وس 

 .واجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنية

عدم و ود فروق بات داللة اتصاهية جتام و ود أثر للمتتوى اإلعالمي   الفرض ال اني  

ال لور )اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنية تر ع لعامل اجلن  

 (.ناثواال

عدم و ود فروق بات داللة اتصاهية جتام و ود أثر للمتتوى اإلعالمي   الفرض ال الأ   

 اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنية تر ع لعامل العمر
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عدم و ود فروق بات داللة اتصاهية جتام أثر احملتوى اإلعالمي اجلديد   الفرض الرابع   

 مع السعودي حنو مبادئ الوطنية تر ع لعامل املؤهل الدراسيعلى اجتاهات اجملت

عدم و ود فروق بات داللة اتصاهية بني وساهل اإلعالم اجلديد من تيأ   الفرض اخلام 

 االستخدام بالنسبة لعينة الدراسة

 :الدراسة منهج

اعتمدت ه م الدراسة على املنهج الوصفي التتليلي على اعتبارم املنهج ا نسب 

ف د هدفت إ  وصف وحتليل تأثري احملتوى اإلعالمي للوساهل اجلديدة على تشايل هلاو 

مبادئ الوطنية لدى أفراد اجملتمع السعوديو لما سيت  استخدام ا ساليب االتصاهية يف 

حتليل بيانات استمارة االستبيان وبلق للوصوس ا  نتاهج وتوصيات ميان من بالهلا 

ادة ممانة من وساهل االعالم اجلديدة.اختاب قرارات حت ا أفرل استف

 :السابقة الدراسات

 اال تماعي التواصل شباات دور بعنوان تعرف( م2019) دراسة محيد السعيدي  .1

 شباات دور عن واليت استهدفت الاشف الشبام املواطنة لدى أبعاد تعزيز على

 لما نوُعما بسل نة الشبام لدى أبعاد املواطنة تعزيز على اال تماعي التواصل

 النوعو ولتت يا ملت ري وف ا متوس ات الدور بني الفروق داللة ابتبار إ  هدفت

بإعداد  الباتأ قام تيأ الوصفي املنهج الباتأ استخدم الدراسة أهداف

 املتعل ة املعرفة )حماور وهي  مخسة على مومعة عبارة(49)من ماون  استبانة

 املواطنة العامليةو املواطنة لسياسيةوا املشارلة اجملتمعيةو باملواطنةو املشارلة

 عينة على ت بي ها مت وثباتها الدراسة أداة صدق التألد من وبعد (الرقمية

 العشواهيةو   بال ري ة ابتياره  مت شابا  وشابةو (188) من املاونة الدراسة

 على تعزيز اال تماعي التواصل شباات دور مستوى أن الدراسة نتاهج وأظهرت

 الدراسةو حماور إمجالي يف لبرية مبستوى  اءت الشبام لدى اطنةاملو أبعاد

 بات فروق و ود عدم إ  النتاهج أشارت لما (3.98)امسابي املتوسط تيأ بلغ

 بزيادة الباتأ العامو وأوصى املتوسط يف واإلناث بني ال لور داللة إتصاهية

 (3).  تماعيالتواصل اال شباات مع التعامل جتام الشبام بتوعية االهتمام
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م(و بعنوان  دور اإلعالم 2018دراسة سوسن بنت عبد اهلل بن سعود امربي ) .2

اجلديد يف تشايل املعارف السياسية للشبام اجلامعي السعودي جتام العالقات 

 العربية  دراسة مستية على عينة من طلبة  امعة امللق سعود بالرياض.  العربية

الدور ال ي يؤدي  احملتوى اإلعالمي اجلديد يف هدفت تلق الدراسة إ  التعرف على  

العربيةو  –تشايل املعرفة السياسية للشبام اجلامعي السعودي جتام العالقات العربية 

وبلق من بالس الت بيا على عالقتني تشاالن ظاهرتني يف جماس العالقات الدوليةو 

ظاهرة النزاع املتم لة يف وهما  ظاهرة الصراع املتم لة يف العالقات السعودية اليمنيةو و

العالقات السعودية املصرية.

ول د اعتمدت تلق الدراسة على االستبانة لأداة حب ية وبلق من بالهلا ت بي ها على عينة 

طالبا  وطالبة من  امعة امللق سعودو ول د تاونت عينة الدراسة من  400حب ية قوامها 

لومو والعلوم ال بية الت بي ية.إدارة ا عماسو اآلدامو الع  الاليات التالية

ومن أبرم النتاهج اليت توصلت إليها تلق الدراسة ما يلي 

 بني استخداما  اجلديد اإلعالم وساهل أل ر اعتبارم على ا و  املرتبة يف تويرت موقع  اء ١

 – العربية العالقات توس السياسية ا ببار متابعة يف يستخدم تيأ اجلامعيو الشبام

.العربية

السعودي مع وساهل  للشبام التفاعل م دار ارتفع للما أن  الدراسة نتاهج أوضتت ٢

اإلعالم اجلديد للما ارتفع مع  تشايل املعارف السياسية لديه و فرال  عن ارتفاع 

لما ابتتمت البات ة  م دار ال  ة يف املعلومات اليت تاشف عنها وساهل اإلعالم اجلديد.

التوصياتو واليت من أبرمها ضرورة إعداد إسرتاتيجية إعالمية  تلق الدراسة مبجموعة من

واضتة من أ ل التصدي للتتديات اليت توا   املن  ة العربية ويف م دمتها ظاهرة 

اإلرهامو فرال  عن ضرورة الرتليز على مدى تأثري حمتوى الرساهل اإلعالمية على دور 

(4).املواطنني الشبام جتام وطنه  
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 :ئيةالنها الخالصة

للما ارتفع م دار التفاعل للشبام السعودي مع وساهل اإلعالم اجلديد للما  .1

 ارتفع مع  تشايل املعارف السياسية لديه .

 ارتفاع م دار ال  ة يف املعلومات اليت تاشف عنها وساهل اإلعالم اجلديد. .2

( بعنوان دور شباات التواصل اال تماعي يف م٢٠١٨دراسة تنان بوشالغ  ) .3

رسيخ قي  املواطنة لدي ال الب ) دراسة ميدانية لعينة من ال الم تعزيز وت

وقد استهدفت الدراسة التعرف املستخدمني ملوقع الفيسبوك يف  امعة  يجل( 

دور شباات التواصل اال تماعي يف تعزيز وترسيخ قي  املواطنة لدي ال الب 

ن لأداة االستبيا استخداماجلامعي واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ومت 

طالب وقد توصلت الدراسة إلي جمموعة من  100للدراسة وبل ت عينة الدراسة 

النتاهج ومنها أن ميان ملوقع الفيسبوك ميان من بالل  تعميا رو  املواطنة 

وترسيخ تب الوطن من بالس املنشورات والربامج اهلادفة اليت تت  من بالل و 

ونشر ال  افات وترسيخ ال ي  ول لق ت وم شباات التواصل اال تماعي بن ل 

اليت ت وم ببناء ال  افة الشخصية وتاوين ال ي  االبالقية لدي االفراد وأن 

لشباات التواصل اال تماعي دور هام يف تعزيز وترسيخ ث افة املواطنة وتب 

الوطن لدي ا فراد وباصة فعة ال الم اجلامعينيو واوصت الدراسة بررورة 

افة املواطنة لدي ال الم والعمل على تفادي السلبيات العمل على تعزيز قي  وث 

اليت ميان أن حتدث من شباات التواصل اال تماعي وتؤثر بشال سل  على 

 (5)ال الم. 

تعزيز  يف اال تماعية الشباات مواقع دور( بعنوان 2018دراسة بالد منصر ) .4

 ال ي ورالد على التعرفواليت استهدفت  اجلزاهري الشبام لدى املواطنة قي 

 اجلزاهريو الشبام لدى املواطنة قي  تعزيز يف الشباات اال تماعية مواقع تلعب 

 االلارتوني االستبيان أداة واستخدمت الوصفيو املنهج الدراسة على واعتمدت

 الشبام من مفردة 377 يف امليدانية الدراسة عينة ومت لت جلمع البياناتو لأداة

 إ  توصلنا اال تماعية الشباات ملواقع لينيالفع املستخدمني ال لور واإلناث

 الشباات مواقع أل ر هو فايسبوك موقع جمموعة من النتاهج ومن أهمها أن



 

 

156 

 أن إ  الدراسة الدراسةو توصلت عينة الشبام من طرف استخداما اال تماعية

 البتأ سهولة هو اال تماعية ملواقع الشباات الدراسة عينة استخدام دوافع أه 

 الت ليدية اإلعالم لوساهل بديال  لونها إضافة إ  املختلفة لوماتاملع عن

 ت دير توس املبتوثني إ ابات بني إتصاهية داللة بات عالقة و ود ا برىو عدم

 الشخصية للسمات تعزى املواطنة قي  تعزيز يف اال تماعية الشباات دور مواقع

 إتصاهية داللة بات قةعال عدم و ود)العلمي املؤهل العمرو اجلن و) للمبتوثني

 املشارلة)املواطنة قي  وتعزيز اال تماعية مواقع الشباات استخدام بني

 (6)( الوط  االنتماء الدميوقراطيةو اجملتمعيةو

م(و بعنوان  دور وساهل اإلعالم اجلديد 2016دراسة حممد رضا أمحد سليمان ) .5

م على اجملتمع السعودي يف موا هة التأثريات السلبية للشاهعات املرتب ة باإلرها

 باستخدام اسرتاتيجية املنصات املتعددة  دراسة حتليلية وميدانية مع تصور م رت .

هدفت تلق الدراسة إ  بلورة رؤية معينة ميان من بالهلا تفعيل وتعزيز دور وساهل 

اإلعالم اجلديد حنو تأثري الشاهعات املرتب ة ب اهرة اإلرهام دابل اجملتمع السعوديو 

على املنصات املتعددةو واليت تتم ل  سرتاتيجية معلوماتية اعتمادا الق من بالس استخدام وب

يف مواقع التواصل اال تماعي واإلعالم اإللارتونيو ه ا باإلضافة إ  وضع تصور حمدد 

ول د اتبعت تلق الدراسة  من أ ل ضبط استخدام تلق املواقعو واملبادرة باملعلومات الوقاهية.

سح التتليلي اسرتشادا  مبفاهي  بلق املنهج يف صياغة وبلورة ا دوات البت يةو منهج امل

فرال  عن مجع البيانات واملعلومات وانت اء العينة البت ية املناسبة وحتليل البياناتو وقد 

فردا  من مواط  السعودية املستخدمني ملواقع التواصل  400تاونت العينة البت ية من 

اإلعالم اجلديدة لما مت استخدام استبانة ماونة من ستة حماور اال تماعي ووساهل 

لأداة حب ية.

ومن أبرم النتاهج اليت توصلت إليها هو أن موقع الواتسام هو املوقع ا ل ر استخداما  بني 

 أفراد العينة ويلي  موقع تويرت ومن ث  ت بيا اإلنست رامو وبعد بلق موقع الم 

(7)و ويأتي يف املرتبة ا برية موقع الفيسبوك. وت بيا 

اخلالصة النهاهية

 أن موقع الواتسام هو املوقع ا ل ر استخداما  بني أفراد العينة ويلي  موقع تويرت. .1
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و ود اتأثري سل  للشاهعات املرتب ة ب اهرة اإلرهام علي اجملتمع السعودي وأن  .2

من املشاالت اليت تؤثر على متاسق  ه ا التأثري ميان أن يؤدي إلي الا ري

 اجملتمع. 

(و بعنوان  دور وساهل اإلعالم واالتصاس اجلديدة يف 2015دراسة شيماء بلوني  ) .6

هدفت تلق الدراسة إ  حتليل وت صي الدور ال ي تؤدي  وساهل الت يري السياسي. 

الوساهل اإلعالم واالتصاس اجلديدة يف عملية الت يري السياسيو ومدى تأثري تلق 

اإلعالمية على عملية املشارلة السياسية والتعبري عن اآلراء وباصة  تلق املتعل ة 

وقد اعتمدت الدراسة  باست الس اإلرهام لتلق الوساهل ب رض التأثري واالنتشار.

على املنهج التتليلي وبلق يف إطار حتليل ظاهرة الت يري السياسي من بالس تأثري 

 اجلديدةو فرال  عن رب ها مبختلف تداعيات ال اهرة.وساهل اإلعالم واالتصاس 

ول د أسفرت تلق الدراسة عن جمموعة من النتاهج من أبرمها أن وساهل اإلعالم واالتصاس 

اجلديدة باتت هي املتتامة واملهيمنة على الرأي العام احمللي والعامليو فرال  عن أنها 

تأثري على اخل ابات السياسية املباشرةو تعترب ا ل ر فعالية يف تعبعة اراء اجلماهري وال

فرال  عن أن وساهل اإلعالم واالتصاس اجلديدة مب ابة الية حتفيزية قوية حنو املشارلة 

السياسية احملليةو ويت  بلق من بالس بلا جماس شاسع من أ ل التعبري عن اآلراء املختلفة 

(8)ومناقشة اآلراء السياسية. 

 يف اال تماعي التواصل شباات بعنوان دور( 2015) دراسة أسامة املدني  .7

( منوب ا  ال رى أم  امعة) السعودية  اجلامعات طلبة لدى العام الرأي تشايل

 تشايل يف التواصل اال تماعي شباات واليت استهدفت التعرف على دور

 السعوديةو واعتمدت الدراسة علي املنهج اجلامعات طلبة لدى العام الرأي

 من اال تماعي التواصل املستخدمني لشباات مجهور درس تيأ املستيو

 ُوّمعت ) سؤاال 20 ( من ماونة استبانة باس من ال رىو أم  امعة يف الشبام

املبتوثنيو وقد توصلت الدراسة إلي جمموعة من النتاهج  من عينة الدراسة على

 لديه  اال تماعي التواصل شباات مستخدمي من % 41.86 نسبة أن ومنها

 مستخدمي من % 55.23 نسبة وأن العامو تشايل الرأي يف مرتفعا  مستوًى

 الرأي العامو تشايل يفا  مستوًى متوس  لديه  اال تماعي التواصل شباات
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 مستوى لديه  اال تماعي التواصل شباات مستخدمي من % 2.91 نسبة وأن

 بني إتصاهية داللة بات العامو وأن هناك فروق الرأي تشايل يف منخفرا 

 يف اال تماعي شباات التواصل دور م ياس على املبتوثني در ات وس اتمت

 شباات استخدام البتالف مستويات تبعا  ال ام لدى العام الرأي تشايل

 ( 9). املختلفة اال تماعي التواصل

(و بعنوان  دور مواقع التواصل اال تماعي 2013دراسة رأفت مهند عبد الرماق ) .8

ادراسة ميدانية مالة امراك الشع  يف العراق على يف تشايل الوعي السياسي 

 2013 3 1عينة من طلبة  امعات لل من املوصل وا نبار وتاريت للفرتة من 

هدفت تلق الدراسة إ  التعرف على دور شباات ومواقع ا 2013 6 1ول اية 

التواصل اال تماعي واليت من أبرمها موقع الفي  بوكو والواتسامو تويرتو 

م ... إخلو ومدى تأثري تلق الوساهل على تشايل الوعي السياسي لدى فعة يوتيو

تيوية يف اجملتمع أال وهي فعة الشبام اجلامعي من اجلنسنيو وبناًء على بلق؛ 

ف د تاونت العينة البت ية لتلق الدراسة من طلبة ثالث  امعات عراقية 

ناط ها ترالا  تاومية وهي   امعة املوصلو ا نبارو وتاريتو وقد شهدت م

شعبيا  هاهال و لما اعتمد الباتأ يف دراست  على املنهج الوصفي التتليليو 

وبلق من بالس استخدام االستبانة لأداة حب ية ومن ث  توميعها على طلبة 

طالبا و  430اجلامعات ال الثو ول د لانت العينة البت ية عشواهية ماونة من 

 لق الدراسة ما يلي ومن أبرم النتاهج اليت أسفرت عنها ت

تساه  مواقع التواصل اال تماعي يف تشايل االجتاهات السياسية ل الم  -

 اجلامعات.

تساه  مواقع التواصل اال تماعي يف طر  العديد من ال رايا املعاصرة اليت  -

ته  الشبام اجلامعيو فرال  عن تأثريها على السلوليات السياسية 

وانعااس تلق التأثريات على والفار السياسي لدى طالم اجلامعاتو 

 الشارع السياسي يف العراق.

% من شبام العينة البت ية على اقتناع تام 80أسفرت نتاهج الدراسة عن أن  -

بأن وساهل التواصل اال تماعي هي أساس الت يريات امادثة يف الساتة 

 (10)السياسية العربية لما أنها رفعت لديه  مستوى الوعي السياسي. 
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( بعنوان  دور شباات التواصل م٢٠١٣أ.د/ ال ريب ماهر إمساعيل )دراسة  .9

 اال تماعي يف تعزيز قي  املواطنة وتشايل الرأي العام لدى منتس  اجلامعات.

هدفت الدراسة إ  التعرف على الدور ال ي تؤدي  شباات ومواقع التواصل اال تماعي يف 

اجلامعيني يف مجهورية مصر العربيةو وقد  تنمية وتعزيز قي  املواطنة واالنتماء لدى ال لبة

اعتمدت تلق الدراسة على املنهج الوصفي التتليليو وبلق من بالس استخدام االستبانة 

 900لأداة حب ية وقد تاونت من أربعة أ زاء مت ت بي ها على عينة حب ية ماونة من 

الرتبية     الرتبيةطالب وطالبة من  امعة املنصورةو واستهدفت الدراسة الاليات التالية

الزراعة. التمريض اماسبات واملعلومات ام وق التجارة  اهلندسة العلوم الرياضية

ومن أبرم النتاهج اليت أسفرت عنها تلق الدراسة قوة تأثري مواقع وشباات التواصل 

اال تماعي على تنمية وتعزيز قي  املواطنة واالنتماء لدى ال الم اجلامعيني بصفة عامة 

ا ا مر يؤلد على ضرورة العمل املتواصل من أ ل ميادة تعزيز قي  املواطنة واالنتماء وه 

(11)الوط  

  البحث مجتمع

 4.5وال ي ي در عدده  م  يتم ل جمتمع البتأ يف املواطنني السعوديني مبدينة الرياض

اهات مليون نسمة من أ ل التعرف على أراءه  يف أثر احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجت

 . اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنية

  البحث عينة

نتيجة صعوبة ا راء الدراسة على اجملتمع الالي فسوف ت وم الدراسة باستخدام 

أسلوم  استخداماسلوم العينات يف مجع البيانات من اجملتمع االصلي للدراسةو تيأ مت 

يف  تم لة يف املواطنني السعودينيالعينة البسي ة يف جتميع البيانات من عينة الدراسة وامل

مدينة الرياض وبلق من بالس توميع استمارات االستبيان يف اجلامعات وا ندية ومرالز 

استمارة استبيان وبلغ عدد ا فراد ال ين قاموا  1000وقد قام الباتأ بتوميع التجمعات 

تة واليت فردا  وبل ت عدد االستمارات الصتي 620اإل ابة على االستبيان توالي 

. استمارة 600استخدمت يف التتليل 
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 البيانات جمع أدوات

أداة االستبيان يف مجع بيانات الدراسة من بالس إعداد استمارة وتوميعها على  مت استخدام

املواطنني السعوديني من ال لور واالناث يف مدينة الرياض املتوا دين يف اجلامعات 

ابالت الشخصية مع من ال يرغب يف اإل ابة على ول لق امل  وا ندية ومرالز التجمعات

االستبيان.

  البحث حدود

أثر احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي  دراسة امدود املوضوعية 

حنو مبادئ الوطنية.

مدينة الرياض باململاة العربية السعودية. امدود املاانية 

م2019ديسمرب  –ألتوبر امدود الزمانية  

 :البحثية واملفاهيم املصطلحات

احملتوى اإلعالمي اجلديد

ل د ظهرت وساهل اإلعالم اجلديدة لمص لح واسع اجملاس بالس النصف ا بري 

من ال رن العشرينو وقد  ل دمج وساهل اإلعالم الت ليدية لا فالم والصور والالمة 

تانولو يا االتصاالتو وت بي ات املن وقة وامل بوعةو مع ال درة التفاعلية للامبيوتر و

ال ورة العلمية اليت شهدها جماس االتصاس واإلعالمو وقد ساهمت تلق ال ورة التانولو ية 

يف جماس االتصاس يف الت لب على اميز اجل رايف وامدود السياسيةو واليت بدورها أدت 

( ول د  اءت 12)إ  إتداث ت يريا  بنيويا  يف نوعية الا  والايف يف وساهل اإلعالم 

وساهل اإلعالم اجلديدة تتى حتل حمل وساهل اإلعالم الت ليدية املرلزية إ  تد لبريو 

خماطبة اجلميع بشال مباشر وبتااليف مع ولةو  واملؤسسات لما أتاتت لافراد

و دير بال لر أن قوة الوساهل اإلعالمية اجلديدة ال ت تصر على باصية التفاعل اليت 

ملست بل واملرسل تبادس ا دوار بالس عملية االتصاس فتسبو وإمنا تسمح لال من ا

أتدثت ثورة نوعية يف حمتوى االتصاس متعدد الوساهط وال ي يترمن يف حمتوام نصوص 

( . ول د لان هناك العديد من العوامل اليت أدت 13وصور وملفات صوتية ول  ات فيديو)

امل الت نية والسياسية واالقتصاديةو واليت إ  ظهور وساهل اإلعالم اجلديدةو ومنها العو

ميان إجيامها فيما يلي 
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هو بلق العامل ال ي يتم ل يف الت دم اهلاهل يف جماس تانولو يا  أوال  العامل الت   

الامبيوتر مبا يشمل جتهيزات  وبرجميات  وتانولو يا االتصاالت وباصة  فيما يرتبط 

لروهيةو وقد اندجمت لل تلق العناصر با قمار الصناعية وشباات ا لياف ا

التانولو ية يف توليفات اتصالية متعددةو ا مر ال ي أدى إ  إفرام شباة اإلنرتنتو 

واليت أصبتت اآلن مب ابة الوسيط ال ي ي وي بدابل  لافة وساهط االتصاالت ا برى 

وجتدر اإلشارة إ  سواء امل بوعة أو املسموعة أو املرهية فرال  عن اجلماهريية والشخصية. 

أن أثر تلق الت ورات التانولو ية قد انعا  بشال واضح على لافة ال نوات 

اإلعالميةو واليت تتم ل يف الصتافة واإلباعة والتلفامو لما انعاست اثارها أيرا  

وبشال أب ر على العالقات اال تماعية اليت تربط بني لل من منتج الرسالة اإلعالمية 

او لل بلق أدى إ  اناماش العامل ممانا  وماانا  فرال  عن س وط ومومعها ومتل يه

اموا ز بني ال ريب والبعيد.

هو بلق العامل ال ي يتم ل يف العوملة االقتصادية وما تت لب  من  ثانيا  العامل االقتصادي 

إسراع يف ترلة السلع ورؤوس ا مواسو ا مر ال ي يت لب تتما  اإلسراع يف عملية تدفا 

 ملعلوماتو ولي  بلق جملرد اعتبار املعلومات قامسا  مشرتلا  من شأن  أن يدع  لافةا

ا نش ة االقتصادية دومنا است ناءو إال العتبارها سلعة اقتصادية تتعاظ  أهميتها مبرور 

ا يامو وبصي ة أبر ميان ال وس بأن عوملة الن   اإلعالمية واالتصاس هي وسيلة ال وى 

صة بعوملة ا سواق وتنمية النزعة االستهاللية ه ا من ناتيةو ومن ناتية االقتصادية اخلا

أبرى توميع سلع صناعة ال  افة اليت تتم ل يف ا لعام وبرامج التلفام.

هو بلق العامل ال ي يتم ل يف االستخدام املتزايد لوساهل اإلعالم  ثال ا  العامل السياسي 

اام قبرتها على سري ا مور وامفاظ على من قسبل ال وى السياسيةو وبلق بهدف إت

است رار موامين ال وى وسط االض رابات والصراعات والتناقرات اليت يشهدها العامل.

وأبريا  ميان ال وس بأن لافة تلق العوامل الت نية واالقتصادية والسياسية قد تدابلت 

دا و وساتة بشال ملتوظ ا مر ال ي أدى إ   عل اإلعالم اجلديد قرية شاهاة  

(.14) مفتوتة للصراعات الدولية واإلقليمية واحمللية

 ةمفهوم وساهل اإلعالم اجلديد

يف إطار تعريف مفهوم وساهل اإلعالم اجلديدة فإن  ميان ال وس بأن هناك صعوبة يف 

وضع تعريف شامل هلاو وير ع بلق إ  العديد من ا سبام واليت من أبرمها أن اإلعالم يف 
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مر هو مب ابة مرتلة انت الية من ناتية الوساهل واخلصاهص والت بي ات اليت مل ت ي ة ا 

يت  بلورتها بشال لامل وواضح بعدو تيأ أنها المالت يف تالة ت ور هاهل وسريعو فما 

يبدو اليوم  ديدا  فإن  يصبح قدميا  فيما بعد.

لى النتو التالي ع ديدة؛ فإن  ميان تعريف وساهل اإلعالم اجلبلق وبناًء على ما 

هي عبارة عن تالة من التنوع يف ا شااس واخلصاهص والتانولو يا اليت  -

محلتها الوساهل املستتدثة عن الت ليديةو باصة  فيما يرتبط بإعالء تاليت 

الفردية والتخصيصو تلق اخلاصيتان اللتان تأتيان لنتيجة مليزة رهيسة أال 

 (15وهي التفاعلية )

سمى أيرا  بم ااإلعالم الرقمياو وهو عبارة عن مص لح اإلعالم اجلديد وي -

ير  لافة ت نيات املعلومات الرقمية واالتصاالتو واليت  علت من املمان 

إنتاج واستهالك ونشر وتبادس املعلومات اليت يديرها ا فراد فيما بينه  

وبالشال ال ي يريدون و وبلق من بالس ا  هزة اإللارتونية سواء املتصلة 

 غري املتصلة بشباة اإلنرتنت.أو 

تعريف جملة بي سي لإلعالم اجلديد على أن  عبارة عن شال من أشااس  -

التواصل يف العامل الرقميو واليت تن وي على نشر ا قراص املدجمة 

 (. 16وأقراص الدي يف دي وبشال أل ر أهمية على شباة اإلنرتنت )

ر ال لاو ومن بالس بلق ُيعرف اإلعالم اجلديد أيرا  على أن  بلق اإلطا -

 املفهوم يترح لدينا رؤيتانو وهما  

 الرؤية ا و   تصف اإلعالم اجلديد بأن  بديل لإلعالم الت ليدي.

 (17الرؤية ال انية  تصف اإلعالم اجلديد بأن  ت ور لإلعالم الت ليدي. )

تعريف للية شريدينا التانولو ية لوساهل اإلعالم اجلديدة تيأ أنها  -

عريف اإلعالم اجلديد تعريفا  علميا  على أن  )لافة أنواع اإلعالم قامت بت

 (.18)الرقمي ال ي يت  ت دمي  يف شال رقمي وتفاعلي( 

هو جمموعة تانولو يات االتصاس اليت تولدت من التزاوج بني الامبيوتر  -

والوساهل الت ليدية لإلعالمو وال باعة والتصوير الفوتوغرايف والصوت 

 والفيديو.
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العملية االتصالية الناجتة من اندماج ثالثة عناصر هي الامبيوتر هو  -

 (19)والشباات والوساهل املتعدد

عملية عرض العامل اجلديد بال أبعادم الع لية والسياسية واالقتصادية من  -

بالس ت نيات بأ تدي ة ومت ورة ضمن سياق الت ور اإلنساني ال ي جيعل 

 (20). ال د لماليات اليوم ضروريات

االساليب امدي ة  علىأتد أشااس االتصاس الرقمي ال ي يعتمد هو   -

يف تبادس املعلومات وإنشاء العالقات بني  املت ورةوالوساهل التانولو ية 

 االفراد.

هو االساليب التانولو ية امدي ة املستخدمة يف العملية االتصالية بني   -

 (21). االفراد واجلماعات

دي ة اليت تعتمد على جمموعة من الت نيات هو أتد وساهل االتصاس ام  -

امدي ة واملت ورة واليت تتجدد باستمرار وي هر منها أشااس عديدة 

 (22). وخمتلفة تل  لافة االتتيا ات اليت يريدها االفراد

مفهوم الوطنية 

ميان ال وس بأن الوطنية هي الفخر واالعتزام واالنتماءو فهي تع  تعلا  -

 يعتربها وطنا  ل . الفرد العاطفي بأمة

 (23)هي الشعور بامب واالنتماء والوالء جتام ماان يعتربم الفرد وطنا ل .  -

 الوطن املنتمي إلي . باعتبارمهي تعلا وارتباط الفرد مباان يتعامل مع   -

هي االلتزام والوالء جتام ماان يشعر الفرد جتام باالرتباط العاطفي ويشعر  -

 (24)إن  وطن  الي ينتمي إلي .

والشخص الوط  هو من حيب بالدم ويعمل دؤوبا  على دع  سل تها وصيانة مصامهاو    

لما ميان الن ر إ  بلق االرتباط والتعلا العاطفي من بالس العالمات اليت تتميز بها 

لل أمة واليت قد تترمن  وانب عرقية ودينية وث افية وتارخيية وسياسيةو وتنبع تلق 

 (25)شعور باالرتباط واالنتماء وااللتزام والترامن املشاعر الوطنية من ال
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ومن هنا يترح أن االسرتاتيجيات العامة لبناء الوطنية عادة  تترمن اآلتي 

نشر أو بناء أو تعمي  صورة ما عن الوطن. 

حماولة إجياد جمموعة من الرموم اليت تهدف إ  تعزيز ودع  الشعور باجملتمع بني  

املواطنني.

النهوض باملواطنة اليت تترمن جمموعة واضتة وحمددة املعامل من ام وق العمل على 

(26ال انونية والفردية وام وق السياسية واالقتصادية واال تماعية. )

إن الوطنية عبارة عن مص لح يت  استخدام  بهدف االستدالس على املواقف وأبريا  ف

و وعلى سبيل امل اس من املواقف الوطنية  اإلجيابية املؤيدة للوطن من قسبل ا فراد واجلماعات

الفخر ب  افة الوطنو الفخر مبا حي    الوطن من إجناماتو الرغبة يف امفاظ على طابع 

وأساس ال  افةو وحتديد اهلوية مع ا عراء ا برين يف الوطنو ه ا باإلضافة إ  امفاظ 

ئ الوالء واالنتماء للوطنو على اهلوية الوطنيةو ا مر ال ي يساه  يف دع  وتعزيز مباد

وتعميا املعرفة بتاريخ الوطن و  رافيةو فاهلوية الوطنية تع  معرفة املواطن بتاريخ أرض  

وأ دادم وما قاموا بت دمي  من ترتيات هاهلة من أ ل بناء الوطن وامفاظ علي و لما 

وطنية ال تع  ف ط أن اهلوية الوطنية أيرا  تع  قيام الدولة بوا باتها حنو املواطنو فال

 اإلبالص والوالء للوطنو وإمنا أيرا  اإلبالص والوالء من أ ل بدمة املواطن .

هناك العديد من وساهل وأدوات اإلعالم اجلديدو ومن  وساهل وأدوات اإلعالم اجلديد 

 أبرمها 

موقع الفيسبوك 

ية ظهور املوقع لان م على يد امارك مولربرغاو ويف بدا2004هو موقع مت إنشاؤم يف عام 

قاصرا  ف ط على طالم  امعة هارفرد اليت لان ينتمي إليها اماركاو وبدأ املوقع ينتشر 

م قام املوقع 2006يف أوساط اجلامعات ا برى واملؤسسات والشرلاتو وحبلوس عام 

بإل اء شرط امتالك العرو بريد إلارتوني تابع جلامعة ما أو شرلة بعينهاو تيأ أصبح 

ص امرية يف امتالك بريد إلارتوني وأن ياون عروا  يف موقع الفيسبوك. ي شخ

وميان اعتبار الشبام ه  الفعة ا ل ر استخداما  ل لق املوقعو تيأ أنه  ه  ا ل ر 

فهما  يف املهارات اماسوبية لما أنه  ميتلاون مهارات اطالعي  هاهلة على استخدام 

موقع الفيسبوك املرلز ال الأ من تيأ الشهرة  مواقع اإلنرتنت املختلفةو ول د اتتل
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واإلقباس وبلق بعد موقعي  و ل وماياروسوفتو ووف ا  لدراسة أ راها رواد مواقع 

التواصل اال تماعي العرم ترمن سبعة االف مبتوثا و تبني أن موقع الفيسبوك هو املوقع 

الواتسام على اهلواتف  ا ل ر استخداما  وشهرة من قسبل الشبام العربي وقد تالم ت بيا

ال لية و والفيسبوك م ل  م ل أي وسيلة أبرى سال  بو تدينو فهو ل  العديد من 

اإلجيابيات واليت من أبرمها إتاتة الفرصة لاعراء إضافة من يشاؤون من ا صدقاء 

وبالتالي تاوين عالقات ا تماعية  ديدة و لما يتيح الفيسبوك التواصل بني هؤالء 

ن بالس الدردشة والرساهلو فرال  عن إماانية متابعة ا ببار احمللية أو ا صدقاء م

العاملية.

إال أن الفيسبوك أيرا  يشوب  بعض السلبياتو واليت من أبرمها إضعاف العالقات واملهارات 

اال تماعية الواقعيةو فالفيسبوك عبارة عن عالقات ا تماعية افرتاضية وليست واقعيةو 

(27) .ة انتهاك بصوصية املشرتلنيفرال  عن اتتمالي

موقع تويرت 

هو اتد أشهر مواقع التواصل اال تماعيو تيأ ي دم ملستخدمي  بدمة التدوين املص ر 

واليت متانه  من إرساس ت ريدات عن تالته  أو أتداث تياته  أو إبداء اراهه  يف 

هر بلق املوقع بالس ترف يف الت ريدة الواتدةو ول د ظ 140ال رايا املختلفة حبد أقصى 

ا مرياية يف مدينة  oedOم لمشروع ت ويري حب ي قامت بإ راه  شرلة 2006عام 

م. ويتميز موقع 2006سان فرانسيساوو ومن ث  مت إطالق  بشال رمسي يف ألتوبر 

تويرت بأن  يسمح بعدد حمدود من امروفو وبالتالي فإن  ال يع ي جماال  لل رثرة أو 

ا أن  يتميز بالسرعة يف نشر ا ببار على اإلنرتنتو ولان ُيعام امديأ املسهبو لم

علي  أن  ال يعترب جماال  فسيتا  من أ ل إنشاء العالقات اال تماعية بسبب مساتت  

احملدودةو لما أن  يعترب أسرع منصة لرتويج اإلشاعات وانتتاس الشخصيات واصبح متوفر 

(28) 2012بالل ة العربية من مارس 

 eYoutub   

موقع الارتوني يسمح ويدع  نشاط حتميل و تنزيل ومشارلة ا فالم بشال عام وجماني  

ويصنف لنوع من مواقع التواصل اال تماعي ن را الشرتال  معها يف عدة من اخلصاهص 

ويعترب أه  ه م املواقع ن را لاهمية الابرية اليت ي وم بها يف جماس نشر الفيديوهات واست باس 

 ( You tube) ويايبيديا و  2005وقد تأس  عام عليها ونشرها بشال واسع التعلي ات 
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WhatsApp   

وميان باإلضافة إ  الرساهل . للهواتف ال ليةومتعدد املنصات تراسل فوريهو ت بيا

وقد تأس   .ا ساسية للمستخدمنيو إرساس الصورو الرساهل الصوتيةو الفيديو والوساهط

دول  ) ويايبيديا و  180ويستخدم  توا  بليون شخص فى أل ر من  2009عام 

 ) 

Viber   

تتيح للمستخدمني املراسلة الفورية  متعدد املنصات واهلواتف ال ليةهو ت بيا يعمل على

وإ راء مااملات هاتفية جمانية وإرساس رساهل )نصيةو صورو فيديوو صوت( بشال 

ل ات من بينها الل ة العربية  10  أي شخص لدي  ه ا الربنامج و يتوفر الربنامج بم جماني إ

 ( rebdV) ويايبيدياو  2010و وقد تأس  عام 

و تأس  الشباات اال تماعيةيصنف ضمنشباة اإلنرتنتهو موقع علىليناد إن

 .عاملية ) ويايبيديا و ليناد إن ( ل ة24املوقع متوفر بم  2003يف 

Snapchat   

 ميانلتسجيل وبأ ومشارلة الرساهل املصورةت بيا تواصل ا تماعيهو

 2011و وإضافة نص ورسومات تأس  عام الفيديوو وتسجيلالصورللمستخدمني الت اط

 (29) ( ) ويايبيديا و 

 

 ت بيا اإلنست رام

و لما أن  يعترب شباة هو عبارة عن ت بيا جماني يسمح بتبادس الصور والفيديوهات

م و ويتميز ه ا الت بيا 2010تواصل ا تماعي أيرا و وقد مت إطالق  يف ألتوبر عام 

بإماانية التعامل مع خمتلف أنواع الاامريات على ا  هزةو فرال  عن قدرت  على 

مشارلة الصور ومعاجلتها جمانا و لما أن  يسمح أيرا  باتابة أي تعليا بشال مباشر 

التواصلو و دير بال لر أن ه ا الت بيا ال  ر دون اما ة إ  ال هام ملوقععلى الصو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2584_%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2584_%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25AF_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2581_%25D8%25B0%25D9%2583%25D9%258A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2581_%25D8%25B0%25D9%2583%25D9%258A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2581_%25D8%25B0%25D9%2583%25D9%258A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2581_%25D8%25B0%25D9%2583%25D9%258A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B4%25D8%25A8%25D9%2583%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25B4%25D8%25A8%25D9%2583%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25A8%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25A8%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2582
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2582
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588


 

 167 

 مبادئ الوطنية تأثري احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو

ميتلق أية عيوم مرتب ة بافاءت  وإمنا بتأبر وصول  إ  ا  هزة اللوتية اليت تعمل بن ام 

(30)تش يل ويندوم 

 الت ليدي اإلعالمي احملتوى على اجلديد اإلعالمي احملتوى تأثري

ابة  يال  مت ورا  من أشااس اإلعالم الت ليديةو يعترب اإلعالم اجلديد مب 

واإلعالم اجلديد هو بلق اإلعالم ال ي يتأثر بالت ورات التانولو ية املختلفة تيأ أن  

يدور باافة تفاصيل  دابل الفراء التانولو ي سواء من بالس شباة اإلنرتنت أو 

ااهلواتف احملمولةا وغري  ماونات ا  هزة اماسوبية أو من بالس أدوات االتصاس امدي ة

بلق.

 الت ليدي اإلعالم

ميان تعريف اإلعالم الت ليدي على أن  اإلعالم ال ي يهدف إ  التعريف ب رايا 

العصر ومشاالت و فرال  عن إجياد املوس املناسبة ملعاجلة تلق ال رايا من بالس 

ختلفةو ويت  بلق من بالس الن ريات واملبادئ اليت مت اعتمادها من قسبل الن   أو الدوس امل

وساهل اإلعالم املتاتة دابليا  وبار يا  وبال رق وا ساليب املشروعة لدى لل دولة. لما 

ُيعرف اإلعالم الت ليدي أيرا  على أن  طري ة التعبري املوضوعية لع لية اجلماهري وروتها 

و إال أن الواقع وميوهلا واجتاهاتهاو وه ا التعريف هو ما ينب ي أن ياون علي  اإلعالم

اإلعالمي قد ي وم على أساس تزويد ا فراد بألرب قدر ممان من املعلومات الصاهبة 

وام اها الواضتةو ويعتمد يف بلق على تنوير الع وس وت  يفها ونشر املعلومات وا ببار 

 ترسيخام ي ية اليت تناسب الع وس البشريةو لما أنها ترفع من مستوياته  وتعمل على 

عاون فيما بينه و وبلق من أ ل حت يا املصاحل العامةو وتينع  ياون اإلعالم خماطبا  الت

للع وس ال لل راهز. وعلى صعيد ابر؛ ف د ي وم اإلعالم بتزويد الناس بألرب قدر ممان 

من ا لابيب املرللة واملعلومات اخلاطعةو فرال  عن استخدام أساليب اإلثارة ال راهزية 

داع واإلبهام والتزييف ونشر املعلومات وا ببار الااببةو وا ببار اليت واالعتماد على اخل

من شأنها أن ت ري ال راهز ورفع نزعة ام د يف النفوسو لل بلق ينتج عن  احن اط 

املستوى ا بالقي لافراد وإثارة عوامل التفرقة بينه  والتشتيت والتفاقو ا مر ال ي 

  يتج  ا فراد حنو غراهزه  ال ع وهل .خيدم مصاحل أعداء الدولةو وتينع

وبناًء على ما سبا؛ فإن التعريف العلمي العام لإلعالم البد أن يشمل لال النوعنيو فير  

بالشرو ول لق اإلعالم  باخلري واإلعالم الاابمو واإلعالم واإلعالم الصادق اإلعالم
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يرا  إ  ت دي  جمموعة من . لما يسعى اإلعالم الت ليدي أ(31)بالرالس  واإلعالم باهلدى

اخلدمات للمجتمعو تلق اخلدمات اليت تهدف إ  التنوير والتبصري واإلقناعو وبلق من 

أ ل حت يا التايف والتفاه  املشرتك بني لافة ا فراد مشرتلا  مع التعلي  يف معنام 

ببارو التنشعة العامة اليت متارسها وظاهف اإلعالم الت ليدية نشر ا  هاممن أبرم املوالعامو 

. ويف إطار امديأ (32) اال تماعيةو الرتفي و تبادس الرأي والن اشو والتعلي  والت  يف

عن اإلعالم الت ليدي فال بد من إبرام وساهل وأدوات اإلعالم الت ليديو واليت ميان 

إجيامها فيما يلي 

 الصتيفة هي عبارة عن م بوعة تصدر بصفة دورية سواء يوميا  أو الصتف  .1

أسبوعيا  على ا ل رو والصتيفة تاون متاتة لاافة ال راءو لما أنها 

 (.33تاون متعددة ومتنوعة يف موضوعاتها وأبوابها وأشااهلا.)

اإلباعة هي عبارة عن تن ي  هيالي يف شال أدوار  اإلباعة االراديوا  .2

ووظاهفو وت وم ببأ جمموعة من الربامج اليت تتميز ب ابع ترفيهي وت  يفي 

عالميو تيأ أنها تستخدم  هاما  يسمح بإرساس تلق الربامج يف اٍن واتد. وإ

(34 .) 

هو إتدى وساهل اإلعالم الت ليدية وميان تعريف  على أن  عبارة  التلفزيون  .3

عن الرؤية عن ُبعدو ل لق ميان تعريف الن ام اخلاص بالتلفزيون على 

سموعة من ماان إ  أن  أسلوم إرساس واست باس الصور املرهية امية وامل

ماان ابر ويت  بلق من بالس املو ات الاهروم ناطيسية ول لق ا قمار 

 (35الصناعية واحمل ات ا رضية يف تالة البأ ملسافات لبرية. )

 اجلديد اإلعالم

ومل يت  االتفاق على تعريف  يعترب اإلعالم اجلديد مص لح مراد لإلعالم الت ليدي ال دي و

اجلديدو وير ع بلق إ  أن صورة اإلعالم اجلديد مل يت  بلورتها بعد  واتد شامل لإلعالم

بشال حمدد وواضحو باإلضافة إ  أن  ال ميان اجلزم أو التأليد على ب اء اإلعالم 

اجلديد على صورت  اماليةو وبلق  ن التانولو يا امدي ة وثورة املعلومات قد ينتج عنها 

علي  اآلنو ول لق فإن لافة التعريفات اليت وضعت يف  ما هو أل ر  دية  وتداثة  عما هو
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إطار توضيح مفهوم اإلعالم اجلديد تتمتور توس اآلليات اليت يت  إتباعها واستخدامها يف 

(.36)اإلعالم بصفة عامة 

وجتدر اإلشارة إ  أن اإلعالم اجلديد قد نشأ  راء الت ور اهلاهل يف شباة اإلنرتنت واليت 

س الستينيات من ال رن املاضيو وبلق عندما افرتضت ومارة الدفاع نشأت فارتها بال

ا مرياية وقوع لارثة أو هجوما  نوويا  يؤدي إ  تع يل شباة االتصاالتو ومن ث  ف د 

مت تاليف جمموعة من البات ني بالبتأ توس ما ميان إ راه  يف تاس تدوث م ل تلق 

روع بالعديد من الت ورات تتى مت الوصوس ومن ث  ف د مر بلق املش اماالت االفرتاضية.

إ  ما ُيعرف تاليا  بشباة اإلنرتنت وهي تلق الشباة العاملية اليت يت  من بالهلا 

التواصل بني املاليني من ا  هزة املشت ة من أ هزة الامبيوتر بني العديد من الدوس 

الدواهر اماومية املختلفة على مستوى العاملو وقد أصبح هناك العديد من املؤسسات و

والشرلات واجلامعات وا فراد اليت متتلق أ هزة شخصية يت  توصيلها بشباة اإلنرتنت. 

وقد اتتلت شباة اإلنرتنت يف وقتنا اماضر اجلزء ا لرب يف جماس ت نية املعلومات على 

مستوى العاملو وبلق على اعتبارها أداة االتصاس والتواصل بني لافة ا فراد يف مجيع 

أحناء العاملو لما أن  من بالس شباة اإلنرتنت ميان إ راء املعامالت التجارية 

(37) .املختلفة

ان وساهل االعالم اجلديد تشري ا  استخدام وساهل االعالم الت ليدية لوساهل التوميع عرب 

ت بي ات االنرتنت املتعددةو ويندرج حتت ه م التصنيف؛ مواقع الصتف الت ليديةو 

باعةو وال نوات التلفزيونيةو والصتف اإللارتونيةو على اإلنرتنت. وه ا يعنى وحم ات اال

ان وساهل االعالم اجلديد هي مؤسسات اعالمية تعمل وفا ضوابط وان مة تاومية 

معروفةو ومربصة بشال رمسيو لانها تومع مرامينها بال ري ة الت ليدية وعرب مناف  

املتعددة. االنرتنت اجلديدة املتاتةو وت بي اتها

لما أصبح اإلعالم اجلديد مبا ل  من بصاهص متيزم وما ي وم بت دمي  من بدمات 

حمورية يف امياة ثورة هاهلة يف جماس اإلعالم واالتصاسو ف د ترمن اإلعالم اجلديد 

الوساهل اإلعالمية الت ليدية وعمل على ت وير أداههاو تيأ أن ال نوات التلفزيونية على 

صبح يف إماانها بأ الربامج املختلفة من بالس أ هزة اماسوم واهلواتف سبيل امل اس أ

احملمولةو لما أن احمل ات اإلباعية أيرا  أصبح من املمان الت اطها من بالس عدة 

طرق لأ هزة اماسوم واهلواتف اخللوية.
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وقد فرض بلق الت ور اهلاهل على لافة الوساهل اإلعالمية الت ليدية ضرورة موالبت  

واالستفادة من و وبلق تتى تب ى على قيد امياةو وبالتالي ف د أسرعت العديد من 

الصتف املاتوبة إ  إنشاء مواقع إلارتونية باصة بها على شباة اإلنرتنت وُعرفت 

باس  االصتف اإللارتونيةاو ه ا باإلضافة إ  إصدار العديد من اجملالت اليت استفادت 

(38) من تلق الت نية

رم اخلصاهص اليت يتميز بها اإلعالم اجلديد ما يلي ومن أب

وهي تلق اخلاصية اليت أتاتت ملست بلي احملتوى اإلعالمي سواء  التفاعلية  .1

ألان بربا  أو معلومة أو إعالنا  أن يشارك يف مناقشة بلق احملتوىو فرال  

 (39عن إبداء رأي  في  والتعليا علي  سواء بالتصتيح أو التوضيح. )

وتلق اخلاصية تع  إتاتة إرساس الرساهل واست باهلا يف الوقت  منية التزا .2

 املناسب.

تيأ أن االتصاس الرقمي أتا  باصية حتويل اإلشارات  ال ابلية للتتويل  .3

 (40املسموعة إ  رساهل مصورة أو م بوعةو والعا  بال بع صتيح )

شباات تيأ أن شباة اإلنرتنت تعرف بشباة ال جتاوم امدود ال  افية  .4

فمن بالهلا يت  االلت اء بني معات اآلالف من الشباات املختلفة اإلقليمية 

 واحمللية والدولية. 

تيأ يت  االنت اس من أسلوم مرتلة املتعددة إ   السرعة يف إجنام االتصاس  .5

 أسلوم املرتلة الواتدة.

ة ف د باتت معاجلة البيانات من بالس ال ري ة الرقمية أل ر سهول التن ي   .6

 يف تن يمها.

ف د أصبح يف إماانية ال اهمني على االتصاس منح  رعات  التا يف  .7

 متعددة االجتاهات ومفتوتة االتتماالت للمست بلني.

تيأ أن الوساهل اإلعالمية اجلديدة هي يف  الفردية يف م ابل اجلماعية  .8

ا ساس وساهل تواصل ا تماعيةو إال أنها بعد بلق أصبح يت  تعاطيها 

 (41فردي لاماسوم واهلاتف والراديو. )بشال 
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ويع  بلق حتوس الوساهل اليت تعمل على عرض الصور من  انتصار الصورة  .9

وضع املناف  للوساهل اليت تعمل على طباعة الصور إ  وضع املنتصرو ومن 

 (42ث  فإنها تعمل على تجز اجلزء ا لرب من أوقات الناس )

يلي  ومن أبرم وساهل اإلعالم اجلديد ما

وال ي يعد إتدى أتدث ت نيات االتصاس اليت عرفها العامل بالس  اإلنرتنت  .1

الع دين املاضينيو ول د متانت شباة اإلنرتنت من بالس ما متتلا  من 

مسات اتصالية وت نية متميزة هاهلة أن ت لب املفاهي  الزمانية واملاانية 

ر ال ي أتا  ملستخدمي لإلنتاج والت بي ات العلمية على مستوى العاملو ا م

اإلنرتنت ترية االبتيار بني ما يريدون  من بدمات اتصالية تتناسب مع 

 ا تياتاته 

ومن أبرم التعريفات اليت وضعت لشباة اإلنرتنت هو بلق التعريف ال ي وضع  اتي  

 برينريما مؤس  اإلنرتنت على أن  عبارة عن عملية تشب  الفرق بني الدماغ والع ل البشري

(43)

وتتاون شباة اإلنرتنت من جمموعة من العناصر اليت ميان إجيامها فيما 

يلي 

وُيالتظ ابتالف أبواقه  واراهه  وتا اته   مستخدمو شباة اإلنرتنت  -

لإلعالم واالتصاسو تلق اما ات اليت تدفعه  إ  استخدام شباة 

 اإلنرتنت.

وع اخلدمات بتنوع تتن اخلدمات اليت يت  ت دميها من قسبل شباة اإلنرتنت  -

نوعية املعارف والعلوم واما ات اإلنسانية وتا ات مستخدمي شباة 

اإلنرتنتو ومنها على سبيل امل اس الربيد اإللارتونيو اجملموعات اإلبباريةو 

 املنتدياتو الدردشة ... إخل.

تن س  إ  قسمني  الت نيات اليت يت  استخدامها يف شباة اإلنرتنت 

من أ ل التوصيل بالشباةو ومنها على سبيل  تستخدم اليت اماسوبية ا  هزة أوال  

امل اس الفال و املودمو الب اقات الصوتية والشاشة.



 

 

172 

 سبيل على ومنها اإلنرتنتو بشباة االتصاس أ ل من توافرها من البد اليت الربامج ثانيا  

(44) بلق وغري التصفح وبرامج املتعددة الوساهط برامج امل اس

اك جمموعة من اخلدمات ت وم بها شباة اإلنرتنت ومن أبرمها بدمة الربيد وهن

االلارتوني ال ي ت دم  شرلات راهدة لشرلة ماياروسوفت اليت تتيح بريد 

(45) التابعتان لشرلة و وشرلة 

ا شخاص  هي تلق اخلدمة اليت ُتعرف على أنها جمموعة منووبدمة جمموعات ا ببار 

بوي االهتمامات املشرتلة املرتب ة ببعرها البعضو لما أن  ميان وصف بدمة 

جمموعات ا ببار بم ااملاهدة املستديرةاو واليت تر  العديد من ا فراد تيأ ميان  ي 

(46) فرد الت لع على الرساهل اليت يت  تو يهها من قسبل شخٍص ما إ  شخص ابر.

وهي تلق اخلدمة اليت من بالهلا ميان تبادس   ورية العا لةوبدمة تبادس الرساهل الف

البيانات واملعلومات فرال  عن إماانية التتاور عن طريا شباة اإلنرتنت بني شخص 

وابرو ومن أبرم الربامج اليت تتيح بدمة املراسلة الفورية برنامج 

(47) عاملولافة تلق الربامج تتس  بالسهولة يف الت 

وبدمة حمرلات البتأ  وهي عبارة عن برامج يت  من بالهلا إتاتة البتأ عن للمات 

حمددة ضمن املصادر املختلفة لشباة اإلنرتنت ملستخدميهاو لما تتاون حمرلات 

البتأ من جمموعة من الربجميات اليت ميان استخدامها من أ ل إجياد صفتات  ديدة 

و ومن بني تلق الربامج برنامج العنابوت  لويبا–ميان إضافتها على املتصفح 

و لما أن  من ضمن الربامج اليت يت  استخدامها أيرا  يف حمرلات البتأ 

وهو بلق الربنامج ال ي يعترب مب ابة قاعدة بيانات  هو برنامج املفهرس 

اإللارتوني اليت تعد  . وبدمة النشر(37) الويب–هاهلة مت ل نصف صفتات املتصفح 

مب ابة مستودعا  للملفات والرساهلو لما أنها غالبا  ما تاون مرتب ة مبوضوع معني 

وميان استخدامها من بالس االتصاس بلوتة النشر اإللارتوني املرتب ة باملوضوع ال ي 

(48) يت  البتأ عن .

الشرلات اهلاهلة  وبدمة التسويا ف د أصبتت شباة اإلنرتنت سوقا  واسعا  للعديد من

اليت ت وم بنشر منتجاتها وأعماهلا مستفيدة يف بلق من قلة تااليف اإلعالن اإللارتوني. 

(49)



 

 173 

 مبادئ الوطنية تأثري احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو

 السعودي املجتمع على بالرتكيز الوطنية مبادئ تشكيل في الجديد اإلعالمي املحتوى تأثري

 ينتصر دماوالدولةو وبلق عن بالوطن خيتص قد للوطنية املعاصر املفهوم ميان ال وس بأن

 تتى يصبح وأ ل أوسع مفهوم إ  ميتد لما أن  قد مبجتمع حمددو الوطنية مفهوم

 در ة رفع لوساهل اإلعالمو واليت ساهمت يف اهلاهل الت ور ظل يف باصة  عامليا  مفهوما 

املتبادس؛  التأثري فاعلية اجملتمعاتو لما أنها ساهمت يف ميادة اال تماعي بني التواصل

بادئ الوطنية إتدى أبرم وأه  العناصر اليت تساعد على ت وية الروابط تيأ تعد م

اال تماعية من أ ل حت يا وتدة الوطن وتااتف لافة أفرادم ومؤسسات  للدفاع عن  

(50. )وت ويرم

لما أن اإلعالم اجلديد باافة وساهل  وخمر ات  ميان اعتبارم أداة فاعلةو وبالتالي 

نية يعتمد بشال أساسي على مدى قدرة الفاعلني والناش ني فإن تأثريم على مبادئ الوط

السياسيني واال تماعيني دابل الن ام أو يف اجملاس العام الدابلي بصفة باصة على ُتسن 

توظيف اإلماانات املتاتة من بالس تلق الوساهل وبال ري ة اليت تساه  يف تع ي  الوطن 

واملواطنني على تد سواء.

لفراء واجملاس العام اإللارتوني من شأن  أن خيلا مساتة عامة اجلدير بال لر أن ا

لتيز ا تماعيو ا مر ال ي من شأن  أن يؤدي إ  طر  ب ابات وأفاار داعمة 

 (51)للمواطنة. 

ويف صدد امديأ عن تأثري وساهل اإلعالم اجلديدة على مبادئ الوطنية؛ ميان ال وس بأن 

د باتت إتدى أبرم وأه  مصادر املعرفة والفار يف اجملتمعات املختلفةو وساهل اإلعالم ق

تيأ يؤلد البات ون يف بلق اجملاس أن الت ريات املختلفة اليت يتعرض هلا اجملتمع ال 

ميان هلا أن تت  مبعزٍس عن استخدام وساهل اإلعالمو فهي مب ابة الوساهل الرهيسية 

ات اجلديدة اليت يتعرض هلا اجملتمع.واهلامة من أ ل شر  ون ل تلق الت ري

؛ فإن  ميان إجيام أه  التأثريات اإلجيابية لوساهل اإلعالم اجلديدة على بلق وبناًء على 

مبادئ الوطنيةو يف اآلتي 

متارس وساهل اإلعالم دورا  رهيسا يف جماس نشر ال  افة وترسيخ ال ي   -

وطنو واليت تعترب أبرم امل ومات اخلاصة بالوطنية املتم لة يف الوالء واالنتماء لل

امراريةو فاحملتوى اإلعالمي جيب أن ياون ملبيا  للتا ات اال تماعية 



 

 

174 

وت لعات اجملتمعات وأهداف و والبد أن ياون بلق احملتوى اإلعالمي 

 (52منسجما  مع معت دات البلد وأن يتميز با مانة والصدق. )

اليت تساه  يف ت ور اجملتمع وت دم . العمل على ترسيخ العادات وال ي  اإلجيابية

تزويد املواطنني باملعلومات الصتيتة عن ترارته  وتارخيه  وانتماهه   -

 للوطن.

أهمية ال ي  الوطنية املختلفة لالوالء واالنتماء واترتام تأليد العمل على  -

 اآلبرين.

العمل من بالس وساهل اإلعالم املختلفة على ضرورة محاية الوطن من أي  -

 ان.عدو

تؤدي وساهل اإلعالم دورا تيويا هاما يف تاوين وبناء الشخصية الوطنيةو  -

ويت  بلق من بالس الربامج اليت تهدف إ  نشر ال  افة الوطنية والدعوة إ  

ضرورة التمسق باالنتماء إ  الوطن واترتام ماانت و وبلق على اعتبارها 

التشجيع على ث افة عامل قوة من شأن  أن يرمن وتدة اجملتمع ومتاسا  و

 ( 53) اموار بني أفراد اجملتمع

أما عن التأثريات السلبية لوساهل اإلعالم على مبادئ الوطنية فيمان ال وس بأن وساهل 

اإلعالم تؤثر سلبا  على مبادئ الوطنية من بالس العناصر التالية 

 تاوين صورة تيأ أن وساهل اإلعالم هي مب ابة العنصر الرهيسي يف الصورة ال هنية 

بهنية عن اجملتمعو وبلق من بالس الرساهل اإلعالمية اليت تعمل على إتاتة املعلومات اليت 

من شأنها أن تعمل على إثارة مسألة ما أو قرية ا تماعية معينة يت  إدرالها من قسبل 

املواطنو ومن ث  فإن التأثري ال ه  ينعا  على سلوك املواطنني يف اجملتمع وبالتالي 

تتأثر قي  الوطنية واالنتماء والوالء لديه و فوساهل اإلعالم من شأنها أن تعمل على ترخي  

ال رايا وا تداث فرال  عن تفريل برب ما عن برب ابرو ا مر ال ي يلفت انتبام 

املواطنني مما ينتج عن  إع اهه  تعريفا  للصورة ال هنية املتوا دة لديه  توس قي  االنتماء 

وطن.والوالء لل

فوساهل اإلعالم تعمل على لفت االنتبام حنو بعض ا فراد وا تداث  وظيفة إضفاء املاانة 

تيأ يت  إبرامه  و عله  شخصيات عامةو ا مر ال ي ينعا  على مبادئ الوطنية لدى 
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أفراد اجملتمعو تيأ ين س  الرأي العام من بالس تاوين اعت اد لديه  بأن ما تهت  ب  

هو شخصية مهمة أو تدث هامو ا مر ال ي يؤدي إ  ن ص قي  الوطنية وساهل اإلعالم 

واالنتماء والوالء.

تيأ أن وساهل اإلعالم قد تعمل على ترويج بعض ا تداث الزاهفةو  ا تداث الزاهفة 

ا مر ال ي من شأن  أن يؤثر سلبا  على مبادئ الوطنيةو وبلق يف إطار سعي وساهل اإلعالم 

ن شأنها أن تهيمن على اهتمام املواطنني وبصفة باصة ر اس ا عماسو حنو بلا أتداث م

وميان وصف تلق ا تداث الزاهفة بأنها ليست عفوية فهي تاون عمدية ويت  التخ يط 

املسبا هلاو لما أن قيمتها ام ي ية تامن يف البعد اإلبباري هلا لما أنها تهدف إ  

حت يا أهداف شخصية.

فيمان ال وس بأن وساهل اإلعالم باتت تستتوب على االهتمام البالغ يف وبناًء على ما سبا؛ 

ه ا العصرو وير ع بلق إ  ما هلا من تأثريات قوية على اجملتمعات فرال  عن أنها 

أصبتت الوسيلة اليت تساند السياسات يف الدوس امدي ةو ه ا باإلضافة إ  أن الرساهل 

تلف مرامينها ا مر ال ي  عل البات ون يف شتى اإلعالمية قد أصبتت بات تأثري على خم

اجملاالت باصة  اإلعالمية والسياسية منها يبت ون توس تأثري وساهل اإلعالم على مبادئ 

(54). الوطنية والرأي العام لدى املواطنني دابل اجملتمع

ولاي يتمان اإلعالم من تشايل مبادئ الوطنية بنجا  فالبد أن يشارك في  لافة  

ح اجملتمع مبختلف طب اته  ومستوياته  وتو هاته  وبرباته  يف صياغة السياسة شراه

اإلعالميةو تيأ أن اإلعالم مبختلف وساهل  ل  أهمية بال ة يف محاية اهلوية الوطنيةو لما 

أن اإلعالم أيرا  هو مب ابة معاجلة فارية ومناقشة صرحية و ريعة للمشاالت اجملتمعية 

مشالة الوطنية واليت أصبتت يف أم  اما ة إ  تل   ري من  املختلفةو ومن أبرمها

أ ل تفعيل مبادههاو وم اومة اإلسرتاتيجيات اليت تهدف إ  النيل من الوتدة الوطنية 

(55) وتاامل اجملتمعات

وقد جنتت وساهل اإلعالم اجلديدة باافة وساهلها وشبااتها اال تماعية يف إجياد  

املفهوم ال ي بدأت تتبلور أفاارم وتصورات و تيأ أن الوطنية مفهوم  ديد للوطنيةو بلق 

هي ال رية ا ساسية يف أي مشروع نهروي تت لع إلي  الشعوم اليت ت مح إ  التنميةو 

لما أن مفهوم الوطنية من و هة ن ر وساهل اإلعالم اجلديدة البد أن ين لا بناًء على 
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وليف أنها تؤثر يف تياته  اال تماعية دراية أفراد اجملتمع ومعرفته  بتلق الوساهل 

(56) والسياسية واالقتصاديةو وب لق يصبح ا فراد أل ر تعبريا  ونشاطا 

 الجديد اإلعالمي املحتوى تأثري خالل من الوطنية مبادئ نحو السعودي املجتمع اتجاهات

يف تو ي   ل د لانت وساهل اإلعالم الت ليدية وباصة  اجلماهريية منها تؤدي دورا  لبريا 

الرأي العام يف لافة ال رايا سواء الابرية منها أو الص رية دابل اجملتمع السعوديو ف د 

لان اإلعالم الت ليدي هو املصدر الوتيد املتا  ان اكو يف تني أن البعض قد متانوا من 

عالم متابعة بعض ال نوات اإلباعية اخلار ية من أ ل الوصوس إ  ا ببار غري املتاتة يف اإل

السعوديو وبالتالي ف د لان اجملتمع يعتمد يف أببارم وتعلم  ووساهل ترفيه  وت وير بات  

ولل ما يرتبط بالبيعة على وساهل اإلعالمو تيأ أن البداهل ان اك لانت قليلة وشب  

منعدمةو إال أن اإلعالم الت ليدي مل يتمان من تلبية لافة اتتيا ات املواطنني .

هل اإلعالمية الت ليدية ف د عانى اجملتمع السعودي ل ريا  من اجلمود وبسبب تلق الوسا

الفاري والرلود ال  ايفو ويست نى من بلق بعض ال رايا العاملية اليت أثارت اهتمام 

النخب السياسية وال رايا اليت أتدثت  دال  هاهال  توهلاو ومنها على سبيل امل اس ال رية 

مو وأتداث امادي عشر من 1990واليت بدأت بالس عام اخلاصة ب يادة املرأة للسيارة 

سبتمرب يف الواليات املتتدة ا مريايةو ا مر ال ي أدى إ  تنمية ظاهرة اإلرهام وال ي 

نتج عن  حماوالت وطئ املناطا احملرمة وبلق من بالس ن د اخل ام الدي  ومناهج التعلي  

رعف الشديد ال ي عانت من  وساهل يف اجملتمع السعوديو وقد  اء لل بلق يف ظل ال

ول د ظل الوضع لما هو علي   (57)اإلعالم الت ليدية واليت عجزت عن فه  املت ريات تول 

ل لق تتى بعد أن ظهرت وساهل اإلعالم اجلديدة لفرتة غري قصريةو وير ع بلق إ  

عالم بعض ا سبامو واليت تتم ل يف عدم و ود دع  رمسي وتن يميو فرال  عن ضعف اإل

اجلديد يف بدايات و ول لق صعوبة ت بل مالك ومسؤولي اإلعالم الت ليدي فارة 

مزامحة اإلعالم اجلديد هل و ه ا باإلضافة إ  قدرة اإلعالم اجلديد على التسا  السوق 

و وُيراف إ  لل بلق أن اإلعالم الت ليدي حماوم يف بروج املنتج يا إعالميا  ورحب

منها السي رة شب  الرمسيةو ل لق لان على صّناع ال رار النهاهي بعوامل عدةو و

اإلعالمي استشعار التو هات الرمسية فيما خيتص بزيادة مساتة ترية الرأي ومدى قبوس 

وع ب ظهور اإلعالم اجلديد فل   مشارلة املدارس الفارية والدينية املتعددة وغريها.

عالمية اجلديدة يف اجملتمع السعودي يان من املتوقع أن يبلغ تج  تأثري تلق الوساهل اإل
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من الناتية السياسية وال  افية به ا الشال اهلاهلو تيأ لشفت العديد من الدراسات 

مليون مستخدما  للوساهل اإلعالمية اجلديدة بصفة عامةو ومواقع  15إ  و ود توالي 

ى مستوى التواصل اال تماعي بصفة باصةو لما  اءت السعودية يف املرتبة اخلامسة عل

الدوس العربية يف استخدام مواقع التواصل اال تماعيو وباصة  بعد سي رة اإلعالم 

الت ليدي وال ي لان ميارس مهام املديح وال ناء املبالغ في  فرال  عن تع ي  اإلجنامات 

العادية واليت تعترب من صمي  الوا بات الوظيفية للدولةو وبعد لل بلق فل  يان من 

انت اد ومعارضة بعض السياسات بشال عل  وصريحو فرال  عن تعرض  املتوقع أن يت 

وبناء على بلق ف د  .للن د بال ري ة اليت تت  بها اليوم يف اإلعالم اجلديد بعض املسؤولني

جملتمع السعودي ميانه  من املشارلة ا ا  لدىمناسب ا ماان ىاإلعالم اجلديد عل استتوب

(58) اة السياسية واالقتصادية وشتى مناتي امياة املختلفةيف إبداء الرأي واملشورة يف امي

وبعد أن انتشر اإلعالم اجلديد وأصبح مسي را  بصورة  زهية على تصة لبرية من اهتمام 

اجلمهور وث ت و ف د تدث ت ريا  قسريا  يف العالقة بني اجملتمع ووساهل اإلعالم اجلديد 

.ل ة املف ودة بني اإلعالم الت ليدي واجملتمعوال دي و وقد لانت تلق العالقة مب ابة ام

وير ع عزوف البعض عن وساهل اإلعالم الت ليدية واجتاهه  حنو اإلعالم اجلديد هو ما 

يتميز ب  اإلعالم اجلديد عن غريم الت ليديو رغ  أن مو ة العزوف لانت يف بداياتها 

  معرفة اجلديدو ومن ث  عالية قبل اخنفاض مستواهاو وبلق ل بيعة اإلنسان التواقة إ

احنسار البعض لعدم و ود لل رغبات  أو ميول  وبسبب ضعف املهنية يف اإلعالم اجلديد 

إمجاال .

ساهل التواصل اال تماعي بصفة وه ا باإلضافة إ  ما قام ب  اإلعالم اجلديد بصفة عامة و

تصاس واإلعالم من باصة بت دمي  للمجتمعو وال ي ميان اعتبارم ثورة هاهلة يف جماس اال

تيأ التأثري والتواصل والت لعاتو وعلى الرغ  من أن ه م الوساهل قد جنتت يف 

است  ام املفارين وامل  فني وقادة الرأي العام إال أن مشارلة اجلميع على ابتالف 

تو هاته  ونواياه  وقدراته و قد  علت تلق الوساهل سالتا  بو تدينو تيأ أن العالقة 

ال ميان م ارنتها بأي إعالم ابرو وبلق باست ناء  واجملتمع عالقة قوية  دا  بني الوساهل

التلفام ب نوات  الفراهية املتعددة ومجهورم املستمرو وال ي يعمل داهما  على ت دي  ال رايا 

اخلاصة اليت مل تتمان منها وساهل التواصل اال تماعيو أو ما مالت ضعيفة يف ت دي  

(59).تلق ال رايا
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إطار امديأ عن تأثري اإلعالم اجلديد على مبادئ الوطنية لدى اجملتمع السعودي  ويف

فسوف يت  الرتليز على فعة الشبام وبلق على اعتبارها ال روة البشرية لدى خمتلف 

اجملتمعاتو فالشبام ه  املصدر الرهيسي لنهرة وتنمية اجملتمع لما أن مرتلة الشبام 

ة يف تياة اإلنسانو ففي تلق املرتلة تتعدد ال اقات تعترب هي املرتلة ا ل ر أهمي

وا نش ة وف ا  لالتتيا ات الفردية النابعة من اهتمامات الفرد بات  واليت ختتلف بابتالف 

ال ب ات اال تماعيةو واملنهج ال ي مت االعتماد علي  هنا هو اإلتصاءات والبيانات الواردة 

بام تأثري قوي على تو ي  اإلعالم وطر  تيأ أظهرت العديد من اإلتصاهيات أن للش

العديد من ال رايا من بالل  . ومن املعروف أن مرتلة الشبام عادة  ما تتعرض للعديد من 

التيارات اليت من شأنها أن ترتك أثرها يف تياة اجملتمعات بصفة عامة والشبام بصفة 

رارية واال تماعية وال  افية باصةو وتعود تلق التيارات املختلفة إ  الت ريات املتعددة ام

والسياسية اليت يعاصرها الشبام ومير بها أي جمتمع من فرتة  برى. ه ا باإلضافة إ  أن 

الشبام مي لون ال البية السات ة من شراهح اجملتمع يف العامل العربي بصفة عامةو وعلى 

الميةو فإن الشبام اعتبار أنًّ اجملتمع السعودي  زٌء ال يتجزأ من ا مة العربية واإلس

السعودي ل  طابع مييزم ويعود بلق إ  طبيعة امياة اجملتمعية يف السعودية تيأ الن ام 

السياسي واال تماعيو لما أن اجملتمع السعودي أيرا  يتميز باالست رار اال تماعي 

الناتج عن االست رار السياسيو فرال  عن البناء الصتيح هليال الدولة ال اه  على 

  ال وية املتينة املستمدة من الاتام والسنةو وتوافا العالقات بني مؤسسات الن ام ا س

( 60)السياسي دابل اجملتمعو تيأ أن ا دوار دابل الدولة واضتة ومن مة .

وقد أدى دبوس اإلعالم اجلديد يف اجملتمع السعودي إ  توسيع ن اق مريةو لما أتا  

ام ال رايا املختلفة احمللية والعربية والدوليةو لما أن للمواطنني التعبري عن مواقفه  جت

هناك من يرى أن مواقع التواصل اال تماعي لن تصبح جماال  للمعلومات السياسية ف طو 

وإمنا ستصبح أيرا  مواقع من أ ل العمل السياسي ومنصات لتبادس املعلومات وقنوات من 

 إ  أن ت ور بيعة اإلعالم واالتصاالت وأشري (61) أ ل التواصل املباشر مع الدوس ا برى

دابل اجملتمع السعودي املعاصر فرال  عن دبوس السعوديني جماس اإلعالم اجلديد 

بشباات  اال تماعية ووساهل  املختلفة وتناول  لل رايا السياسية احمللية والعربية والدوليةو 

س التشايل الرقمي لل بلق قد أدى إ  ظهور شخصية قويةو ويترح بلق  ليا  من بال

للرأي العام السعودي جتام ال رايا احمللية أو العربية. 
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ف د بات من الرروري جتديد اخل ام الوط و والرتليز على أهمية بلق وبناًء على 

الوطن مع و ود املواطنو وبلق بعد أن رلزت وساهل اإلعالم اجلديد على و ود املواطنو 

 (62) وأبر ت لنا مفهوم صتافة املواطن.

 للدراسة التطبيقي اإلطار

من أ ل حت يا اهداف الدراسة قام الباتأ بإ راء دراسة تالة على اجملتمع 

وبلق للتعرف على أثر احملتوي االعالمي اجلديد  االستبيانالسعودي من بالس استمارة 

على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنية.

 :التطبيقية الدراسة إجراءات :أوال

( امل ابلة الشخصية.1

( االستبيان.2

تعد امل ابلة هي إتدى ا دوات املهمة يف مجع البيانات  امل ابلة الشخصية  1

وأل رها شيوعاو وتعتمد على التفاعل اللف ي املو   واملعتمد على املوا هة الشخصية بني 

امل ابلة  حبيأ تأب  صي ة السؤاس واجلوام وغالبا  ما تاون (و63)الباتأ واملبتوث

الباتأ أسلوم امل ابلة مع االفراد عينة الدراسة من  استخدمحمددة بأهداف مسب ة وقد 

مع ا فراد الل ين ال يرغبون  اجلامعات واالندية ومرالز التجمعات يفبالس الل اء معه  

يف اإل ابة على االستبيان.

ة امليدانيةو قام الباتأ بإعداد استمارة استبيان لأداة للدراساالستبيان   2

وو   االستبيان إ  جمموعة من املواطنني السعوديني يف مدينة الرياض واستعان يف بناء 

ومت عبارة  27وإعداد االستبيان باإلطار الن ري للدراسة. وقد بل ت عدد عبارات االستبيان 

(و 5استخدام م ياس ليارت بو اخلم  در ات ال ي يتاون من موافا بشدة )

( يف اإل ابة على أسعلة 1( غري موافا بشدة )2(و غري موافا )3ايد )(و حم4موافا )

حماور االستبيان.
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 ا ساليب اإلتصاهية لتتليل البيانات  

 Statisticalأو ) SPSSمت استخدام أتد أل ر الربامج اإلتصاهية شيوعا  وهو برنامج 

package for social sciences تماعيةاو وهو عبارة ( اامزم اإلتصاهية للعلوم اال

عن تزم تاسوبية متااملة إلدباس البيانات وحتليلهاو وقد استخدم يف حتليل البيانات 

بعض ا ساليب االتصاهية  

ويت  تسام الومن النس  للعبارة للتعرف على االهمية  الومن النس   .1

 النسبية هلا بالنسبة للمتور اخلاص بها وبلق لرتتيب العبارات وف ا لاهمية

 النسبية.

  يت  تسام الومن النس  للعبارة من املعادلة 

 5 ك 1+  4 ك 2+  3 ك 3+  2 ك 4+  1 ك 5

ن 5

تيأ  

= عدد التارارات )موافا بشدة(  1 ك

= عدد التارارات )موافا(  2 ك

= عدد التارارات )حمايد(  3 ك

عدد التارارات )غري موافا(=  4 ك

)غري موافا بشدة(عدد التارارات =  5 ك

ن = عدد أفراد العينة. 

وهو مؤشر ل بات االبتبار وقام الباتأ باستخدام   ابتبار ألفا لورنباخ .2

تسام معامالت االرتباط بني لل ف رة من ف رات االستبيان عن طريا 

 استخدام معامل ألفا

 .دليال على ثبات ا داة املستخدمة 0.8ولورنباخو وتعترب قيمت  اليت تتجاوم 

مت استخدام معامل ارتباط بريسون للتعرف على العالقة   معامل االرتباط .3

 بني مت ريات الدراسة.
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 مبادئ الوطنية تأثري احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو

 :الدراسة عينة خصائص :ثانيا

  اإلناث من فردا فردا من ال لور 358تتاون عينة الدراسة من اجلن    1

( توميع عينة الدراسة وف ا للجن 1 دوس )

 % النسبة العدد  اجلن  م

  358 بلر 1

   أن ى 2

   اجملموع

الفعة العمرية  .2

تاونت عينة الدراسة وف ا للفعة العمريمة ممن أربمع فعمات عمريمة تيمأ  ماءت        

الفعة العمرية من

سنة يف املرتبة ال انية  20سنة يف املرتبة االو  يف تني  اءت الفعة العمرية أقل من  30 _20 

 40سن  يف املرتبة ال ال ة وأبريا  اءت الفعة العمريمة   40 – 30ة من بينما  اءت الفعة العمري

 سن  فأل ر يف املرتبة الرابعة.

( توميع عينة الدراسة وف ا للفعة العمرية2 دوس )

 % النسبة العدد  العمرية الفعة م

 28.67 172 سن  20 من أقل 1

 37.33 224 سن  30  20 من 2

 21.33 128 سن  40  30 من 3

 12.67 76 فأل ر سن  40 4

   اجملموع
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 املؤهل الدراسي  3

تومعت عينة الدراسة وف ا للمؤهل الدراسي إ  أربع فعات و اءت فعمة ال المب اجلمامعي يف    

املرتبممة االو  يليهمما فعممة اماصمملني علممى الباممالوريوس يف املرتبممة ال انيممة ثمم  فعممة اماصمملني  

ال ة وأبريا فعة ال الب ال انوي يف املرتبة الرابعة.  على دراسات عليا يف املرتبة ال 

( توميع عينة الدراسة وف ا للمؤهل الدراسي3 دوس )

 % النسبة العدد  الدراسي املؤهل م

 14.67 88 ثانوي طالب 1

 42.67 256  امعي طالب 2

 26.00 156  باالوريوس        3

 16.67 100  عليا دراسات 4

   اجملموع

 

  اخلربة باستخدام وساهل التواصل اال تماعي ٤

تومعممت عينممة الدراسممة وف مما للخممربة باسممتخدام وسمماهل التواصممل اال تممماعي إ  أربممع فعممات    

و اءت فعة من عامني إ  أقل من ثالثة أعوام يف املرتبة االو  يليها فعة من عام إ  أقمل ممن   

ل ر يف املرتبة ال ال ة وأبريا االقل ممن عمام يف   عامني يف املرتبة ال انية ث  فعة ثالثة أعوام فأ

 املرتبة الرابعة

( توميع عينة الدراسة وف ا للخربة باستخدام وساهل التواصل اال تماعي4 دوس )

 % النسبة العدد  اال تماعي التواصل وساهل باستخدام اخلربة م

 19.67 118 عام من أقل 1

 26.33 158 عامني من أقل إ  عام من 2

 32.00 192 اعوام ثالثة من أقل إ  عامني من 3

 22.00 132 فأل ر اعوام ثالثة 4

 100 600 اجملموع
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 مبادئ الوطنية تأثري احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو

   مدة استخدام وساهل التواصل اال تماعي أسبوعيا  5

تومعت عينة الدراسة وف ا ملدة استخدام وساهل التواصل اال تماعي أسبوعيا إ  أربع فعات 

% يليها فعة) يوميا( يف  33تة مرات( يف املرتبة االولي بنسبة س –و اءت فعة ) من اربعة 

%  25ثالث مرات( يف املرتبة ال ال ة بنسبة  –)من مرتني  % ث  فعة 25.67املرتبة ال انية بنسبة 

 %. 16.33فعة ) مرة واتدة( يف املرتبة الرابعة بنسبة  وأبريا 

اهل التواصل اال تماعي أسبوعيا( توميع عينة الدراسة وف ا ملدة استخدام وس5 دوس )

 % النسبة العدد اسبوعيا اال تماعي التواصل وساهل استخدام مدة م

 16.33 98 واتدة مرة 1

 25.00 150 مرات ثالث – مرتني 2

 33.00 198 مرات ست – مرات اربعة 3

 25.67 154  يوميا 4

   اجملموع

 

لدراسة وف ا لوساهل التواصل اال تماعي عينة ا تومعت  وساهل التواصل اال تماعي 6

االل ر استخداما ا  مخ  فعات و اء موقع الفيسبوك يف املرتبة االولي يلي  ت بيا 

الوات  ام يف املرتبة ال انية ث  موقع يوتيوم يف املرتبة ال ال ة ث  موقع تويرت يف املرتبة 

 الرابعة وأبريا املدونات يف املرتبة اخلامسة. 

( توميع عينة الدراسة وف ا لوساهل التواصل اال تماعي املستخدمة6وس ) د       

 % النسبة العدد  اال تماعي التواصل وساهل  م

 68.67 412 الفيسبوك 1

 66.33 398 ام الوات  ٢

 59.00 354 يوتيوم 3

 52.67 316 تويرت 4

 49.50 297 (بلو ر) مدونة ٥
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 :ناالستبيا استمارة تحليل :ثالثا

 احملور االوس  اسبام استخدام وساهل التواصل اال تماعي 

( توميع عبارات حمور اسبام استخدام وساهل التواصل اال تماعي7 دوس )

 العنصر م

 الومن موافا غري بشدة موافا غري حمايد موافا بشدة موافا

 النس 

 التارار
النسبة

% 
 التارار

النسبة

% 
 التارار

النسبة

% 
 التارار

النسبة

% 
 التارار

النسبة

% 

 الرأي عن للتعبري 1

 بصراتة
288 48 180 30 72 12 36 6 24 4 0.824 

 اراء على للتعرف 2

 ال رايا يف اجملتمع

 واملشاالت

252 42 168 28 84 14 60 10 36 6 0.780 

 ابر على للتعرف 3

 واالببار االتداث

 والعاملية احمللية

228 38 192 32 60 10 84 14 36 6 0.764 

 بها املعلومات ختتلف 4

 وساهل يف املو ود عن

 ةالت ليدي االعالم

192 32 204 34 84 14 72 12 48 8 0.740 

 0.800 4 44 10 60 12 72 30 180 44 244 االبرين مع للتواصل 5

 0.792 6 36 6 36 14 84 34 204 40 240 الفراغ وقت قراء 6

 على للتصوس 7

 عن معلومات

 املختلفة املوضوعات

204 34 168 28 72 12 84 14 72 12 0.716 

 عن رأي تاوين 8

 وال رايا وعاتاملوض

 املختلفة

228 38 192 32 84 14 60 10 36 6 0.772 

 ث افات على التعرف 9

 خمتلفة
240 40 204 34 72 12 36 6 48 8 0.784 
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 مبادئ الوطنية تأثري احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو

من ( 7)س  دو( اسبام استخدام وساهل التواصل اال تماعي)عند ترتيب عبارات حمور 

من و هة ن ر عينة الدراسة ( قيمة الومن النس  ا لرب ) تيأ در ة ا همية النسبية 

 ث  0.824هي أه  عبارات احملور بومن نسبى بلغ ( للتعبري عن الرأي بصراتة)تبني أن 

يف ( قراء وقت الفراغيليها ) 0.800( يف املرتبة ال انية بومن نس  بلغ للتواصل مع االبرين)

( يف املرتبة الرابعة بومن التعرف على ث افات خمتلفة)ث   0.792رتبة ال ال ة بومن نس  بلغ امل

( يف املرتبة للتعرف على اراء اجملتمع يف ال رايا واملشاالتيليها ) 0.784نس  بلغ 

  اخلامسة بومن نس 

ادسة بومن ( يف املرتبة الستاوين رأي عن املوضوعات وال رايا املختلفةث  ) 0.780بلغ  

( يف املرتبة للتعرف على ابر االتداث واالببار احمللية والعامليةيليها ) 0.772نس  بلغ 

ختتلف املعلومات بها عن املو ود يف وساهل االعالم ث  ) 0.764السابعة بومن نس  بلغ 

للتصوس على معلومات عن وأبريا ) 0.740( يف املرتبة ال امنة بومن نس  بلغ الت ليدية

 0.716( يف املرتبة التاسعة بومن نس  بلغ وضوعات املختلفةامل

( مستويات حمور أسبام استخدام وساهل التواصل اال تماعي8 دوس ) 

 املستوى % النسبة

  منخفض 16.8

  متوسط 12.7

  مرتفع 70.5

  اجملموع 

ل اال تماعي ( إن  قد مت ت سي  حمور أسبام استخدام وساهل التواص8ويترح من  دوس ) 

% من العينة حمور الدراسة  70.5منخفض( وتبني أن  –متوسط  –مستويات )مرتفع  3إ  

% ت ع يف املستوى املتوسط يف تني يتاون املستوى  12.7ت ع يف املستوى املرتفع بينما 

% من العينة مما يبني ارتفاع أهمية استخدام وساهل التواصل اال تماعي  16.8املنخفض من 

 .  هة ن ر افراد عينة الدراسةمن و 

( معامل ال بات لعناصر حمور أسبام استخدام وساهل التواصل اال تماعي9 دوس )

 العناصر عدد لورنباخ الفا معامل

0.858 9 
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وقد مت تسام معامل الفا لورنباخ لعناصر حمور اسبام استخدام وساهل التواصل  

وهو  يساوي  يمة معامل ال بات اال تماعي ونالتظ من ه م النتاهج أن ق
معامل ثبات قوى يؤلد على صالتية وارتباط عناصر احملور.

احملور ال اني  دور وساهل التواصل اال تماعي يف تنمية مبادئ الوطنية 

 ( توميع عبارات حمور دور وساهل التواصل اال تماعي يف تنمية مبادئ الوطنية10 دوس )

 العنصر م

 الومن موافا غري بشدة موافا غري حمايد موافا بشدة موافا

 النس 
 % التارار % التارار % التارار % التارار % التارار

 يف فعاس بدور ت وم 1
 ال رايا عرض

 الوطنية
264 44 180 30 72 12 60 10 24 4 0.800 

 ت وير يف تساعد 2
 0.792 6 36 6 36 14 84 34 204 40 240 اجملتمع وتنمية

 مفيدة معلومات ت دم 3
 ميادة حت يا يف تفيد
 لدي الوطن تب

 االفراد.

240 40 204 34 72 12 36 6 48 8 0.784 

 الوعي ميادة يف تساه  4
 ب رايا اجملتمعي

 والوطن اجملتمع
204 34 180 30 84 14 96 16 36 6 0.740 

 ت ريب يف تساعد 5
 راداالف ن ر و هات

 مشاالت حنو
 اجملتمع

252 42 156 26 72 12 60 10 60 10 0.760 

 تدوث يف تساه  6
 ا تماعية ت ريات
 الوعي ميادة الي تهدف

 الوط 

192 32 180 30 108 18 84 14 36 6 0.736 

 التعرف يف تساعد 7
 املشاالت على

 تعرتض اليت والعواها
 اجملتمع تنمية

228 38 192 32 84 14 72 12 24 4 0.776 

 بالهلا من ميان 8
 با نش ة التعريف

 الدولة بها ت وم اليت
 اجملاالت. لافة يف

252 42 156 26 84 14 72 12 36 6 0.772 

 العام الرأي تهيعة 9
 والوساهل لاساليب

 الدولة تستخدمها اليت
 اهداف حت يا يف

 اجملتمع تنمية عملية
 والوطن.

240 40 168 28 84 14 84 14 24 4 20.77 
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 مبادئ الوطنية تأثري احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو

 دوس ( دور وساهل التواصل اال تماعي يف تنمية مبادئ الوطنية)عند ترتيب عبارات حمور 

من و هة ن ر عينة ( قيمة الومن النس  ا لرب ) من تيأ در ة ا همية النسبية ( 10)

هي أه  عبارات احملور و( ت وم بدور فعاس يف عرض ال رايا الوطنية)الدراسة تبني أنها 

يف املرتبة ال انية بومن نس  بلغ ( تساعد يف ت وير وتنمية اجملتمع)ث   0.800بومن نسبى بلغ 

يف املرتبة ( ت دم معلومات مفيدة تفيد يف حت يا ميادة تب الوطن لدي االفراد)يليها  0.792

تساعد يف التعرف على املشاالت والعواها اليت تعرتض )ث   0.784ال ال ة بومن نس  بلغ 

ميان من بالهلا التعريف )يليها  0.776 املرتبة الرابعة بومن نس  بلغ يف( تنمية اجملتمع

با نش ة اليت ت وم بها الدولة يف لافة اجملاالتو تهيعة الرأي العام لاساليب والوساهل 

يف املرتبة اخلامسة ( اليت تستخدمها الدولة يف حت يا اهداف عملية تنمية اجملتمع والوطن

تساعد يف ت ريب و هات ن ر االفراد حنو مشاالت )ليه  ي 0.772بومن نس  بلغ 

تساه  يف ميادة الوعي اجملتمعي )ث   0.760يف املرتبة السادسة بومن نس  بلغ ( اجملتمع

تساه  يف تدوث )وأبريا  0.740يف املرتبة السابعة بومن نس  بلغ ( ب رايا اجملتمع والوطن

  0.736يف املرتبة ال امنة بومن نس  بلغ ( ط ت ريات ا تماعية تهدف الي ميادة الوعي الو

( مستويات حمور دور وساهل التواصل اال تماعي يف تنمية مبادئ الوطنية11 دوس )

 املستوى % النسبة

  منخفض 17.1

  متوسط 13.8

  مرتفع 69.1

  اجملموع 

اعي يف تنمية ( إن  قد مت ت سي  حمور دور وساهل التواصل اال تم11ويترح من  دوس ) 

% من العينة  69.1منخفض( وتبني أن  –متوسط  –مستويات )مرتفع  3مبادئ الوطنية إ  

% ت ع يف املستوى املتوسط يف تني يتاون 13.8حمور الدراسة ت ع يف املستوى املرتفع بينما 

ل % من العينة مما يبني ارتفاع أهمية الدور ال ي ت وم ب  وساه 17.1املستوى املنخفض من 

التواصل اال تماعي يف تنمية مبادئ الوطنية من و هة ن ر افراد عينة الدراسة.
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 (12 دوس )

معامل ال بات لعناصر حمور دور وساهل التواصل اال تماعي يف تنمية مبادئ الوطنية 

 العناصر عدد لورنباخ الفا معامل

 9 

التواصل اال تماعي يف تنمية وقد مت تسام معامل الفا لورنباخ لعناصر حمور دور وساهل 

وهو  0.844يساوي  مبادئ الوطنية ونالتظ من ه م النتاهج أن قيمة معامل ال بات 

معامل ثبات قوى يؤلد على صالتية وارتباط عناصر احملور.

احملور ال الأ  سلبيات وساهل التواصل اال تماعي 

ال تماعي ( توميع عبارات حمور سلبيات وساهل التواصل ا13 دوس )

 العنصر م

 الومن موافا غري بشدة موافا غري حمايد موافا بشدة موافا

 النس 
 % التارار % التارار % التارار % التارار % التارار

 االعالن يت  فيما التشايق 1
 االعالم وساهل يف عن 

 الرمسية
204 34 180 30 84 14 96 16 36 6 0.740 

 0.760 10 60 10 60 12 72 26 156 42 252 ال ربية ال  افة منط اشاعة 2

 من بالتواصل االفراد يهت  3
 التواصل من أل ر بالهلا
 الواقع ارض على الفعلي

264 44 180 30 72 12 60 10 24 4 0.800 

 توصيل الي تؤدي قد 4
 وغري م لوطة معلومات
 املوضوعات عن صتيتة

 العام الرأي ابه يهت  اليت

240 40 204 34 84 14 36 6 36 6 0.792 

 يف التتا  الصعوبة من 5
 اليت واآلراء املوضوعات

 بها تنشر
228 38 192 32 60 10 84 14 36 6 0.764 

 يف ال  ة معزعة الي تؤدي 6
 املتبعة والت اليد العادات

 اجملتمع يف والساهدة
192 32 204 34 84 14 72 12 48 8 0.740 

 اراهها نشر  هة  ي ميان 7
 مما عليها وافاارها

 الشبام   م يف يساه 
 اليها

192 32 180 30 108 18 84 14 36 6 0.736 

 طر  يف املوضوعية تفت د 8
 عن واالفاار اآلراء

 املختلفة املوضوعات
228 38 192 32 84 14 72 12 24 4 0.776 

 االفاار نشر الي تؤدي 9
 0.772 6 36 12 72 14 84 26 156 42 252 واملتتيزة املت رفة
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من تيأ در ة ( 13) دوس ( سلبيات وساهل التواصل اال تماعي)عند ترتيب عبارات حمور 

يهت  )من و هة ن ر عينة الدراسة تبني أن ( قيمة الومن النس  ا لرب ) ا همية النسبية 

هي أه  عبارات ( اقعاالفراد بالتواصل من بالهلا ال ر من التواصل الفعلي على ارض الو

قد تؤدي الي توصيل معلومات م لوطة وغري صتيتة عن ) ث  0.800احملور بومن نسبى بلغ 

تفت د يليها ) 0.792( يف املرتبة ال انية بومن نس  بلغ املوضوعات اليت يهت  بها الرأي العام

ال ة يومن نس  ( يف املرتبة ال املوضوعية يف طر  اآلراء واالفاار عن املوضوعات املختلفة

( يف املرتبة الرابعة بومن نس  بلغ تؤدي الي نشر االفاار املت رفة واملتتيزةث  ) 0.776بلغ 

( يف املرتبة من الصعوبة التتا  يف املوضوعات واآلراء اليت تنشر بهايليها ) 0.772

سة بومن ( يف املرتبة الساداشاعة منط ال  افة ال ربيةث  ) 0.764اخلامسة بومن نس  بلغ 

تؤدي و التشايق يف ما يت  االعالن عن  يف وساهل االعالم الرمسيةيليها ) 0.760نس  بلغ 

( يف املرتبة السابعة بومن الي معزعة ال  ة يف العادات والت اليد املتبعة والساهدة يف اجملتمع

ميان  ي  هة نشر اراهها وافاارها عليها مما يساه  يف   م وأبريا ) 0.740نس  

 0.736( يف املرتبة ال امنة بومن نس  بلغ الشبام اليها

( مستويات حمور دور وساهل التواصل اال تماعي يف تنمية مبادئ الوطنية14 دوس )

 املستوى % النسبة

  منخفض 18

  متوسط 13.6

  مرتفع 68.4

  اجملموع 

 3صل اال تماعي إ  ( إن  قد مت ت سي  حمور سلبيات وساهل التوا14ويترح من  دوس )

% من العينة حمور الدراسة ت ع يف  منخفض( وتبني أن  –متوسط  –مستويات )مرتفع 

% ت ع يف املستوى املتوسط يف تني يتاون املستوى املنخفض من 13.6املستوى املرتفع بينما 

ن ر % من العينة مما يبني ارتفاع مستوي سلبيات مواقع التواصل اال تماعي من و هة  18

افراد عينة الدراسة.
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( معامل ال بات لعناصر حمور سلبيات وساهل التواصل اال تماعي 15 دوس )     

 العناصر عدد لورنباخ الفا معامل

  

وقد مت تسام معامل الفا لورنباخ لعناصر حمور سلبيات وساهل التواصل اال تماعي  

وهو معامل ثبات قوى 0.879يساوي  ونالتظ من ه م النتاهج أن قيمة معامل ال بات 

يؤلد على صالتية وارتباط عناصر احملور .

  الدراسة فروض ابتبار  رابعا

تو د عالقة اجيابية بي داللة اتصاهية بني احملتوى اإلعالمي اجلديد  االفرض االوس  

سة للتألد من صتة الفرض ا وس للدرا واجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنيةا

قامت الدراسة بإ راء ابتبار معامل االرتباط لدراسة العالقة االرتباطية بني احملتوى 

اإلعالمي اجلديد واجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنية وتبني و ود عالقة 

ارتباط طردية بني احملتوى اإلعالمي اجلديد واجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ 

 وهو ما يؤلد صتة الفرض ا وس للدراسة. 0.01معنوية عند مستوي الوطنية وه م العالقة 

قيمة معامل االرتباط بني احملتوى اإلعالمي اجلديد واجتاهات اجملتمع ( 16 دوس )

السعودي حنو مبادئ الوطنية

  اجلديد االعالمي احملتوي املت ري

   الوطنية مبادئ حنو السعودي اجملتمع اجتاهات

 0.0لة اتصاهية عند مستوي معنوية ** بات دال

 

الفرض ال اني  ا عدم و ود فروق بات داللة اتصاهية جتام و ود أثر للمتتوى اإلعالمي 

اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنية تر ع لعامل اجلن  )ال لور 

 ( واالناث

وق بني رأي ال لور للتألد من صتة الفرض ال اني قامت الباتأ بإ راء ابتبار الفر

جتام و ود أثر للمتتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ 

الوطنية ورأي اإلناث جتام و ود أثر للمتتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع 

وتبني عدم معنوية العالقة عند مستوى  Tالسعودي حنو مبادئ الوطنية بواس ة ابتبار 
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وه ا يؤلد صتة الفرض ال اني للدراسة أي أن لي  هناك فرق بني أراء  0.05معنوية 

ال لور واإلناث جتام و ود أثر للمتتوى اإلعالمي اجلديد واجتاهات اجملتمع السعودي 

حنو مبادئ الوطنية.

بني أراء ال لور واالناث جتام و ود أثر للمتتوى اإلعالمي اجلديد  T( ابتبار 17 دوس )

ت اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنيةعلى اجتاها

  ابتبار قيمة املت ري

 اجتاهات على اجلديد اإلعالمي احملتوى أثر

  الوطنية مبادئ حنو السعودي اجملتمع

 

الفرض ال الأ  ا عدم و ود فروق بات داللة اتصاهية جتام و ود أثر للمتتوى اإلعالمي 

للتألد  حنو مبادئ الوطنية تر ع لعامل العمرااجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي 

من صتة الفرض ال الأ للدراسة مت إ راء ابتبار الفروق بني اراء الفعات العمرية املختلفة 

لعينة الدراسة جتام و ود أثر للمتتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي 

 0.05ة العالقة عند مستوى معنوية وتبني عدم معنوي Fحنو مبادئ الوطنية بواس ة ابتبار 

وه ا يؤلد صتة الفرض ال الأ للدراسة أي أن لي  هناك فرق بني الفعات العمرية 

املختلفة لعينة الدراسة جتام و ود أثر للمتتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع 

السعودي حنو مبادئ الوطنية.

املختلفة لعينة الدراسة جتام و ود أثر بني أراء الفعات العمرية  F( ابتبار 18 دوس )

للمتتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنية

  ابتبار قيمة املت ري

 اجملتمع اجتاهات على اجلديد اإلعالمي احملتوى أثر

 الوطنية مبادئ حنو السعودي

 

هية جتام أثر احملتوى اإلعالمي اجلديد الفرض الرابع  اعدم و ود فروق بات داللة اتصا

للتألد  على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنية تر ع لعامل املؤهل الدراسيا

من صتة الفرض الرابع للدراسة مت إ راء ابتبار الفروق بني اراء الفعات املختلفة للمؤهل 
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لى اجتاهات اجملتمع السعودي الدراسي لعينة الدراسة جتام أثر احملتوى اإلعالمي اجلديد ع

 0.05وتبني عدم معنوية العالقة عند مستوى معنوية  Fحنو مبادئ الوطنية بواس ة ابتبار 

وه ا يؤلد صتة الفرض الرابع أي أن لي  هناك فرق بني فعات املؤهل الدراسي لعينة 

مبادئ  الدراسة جتام أثر احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو

 الوطنية

بني أراء فعات املؤهل الدراسي املختلفة لعينة الدراسة جتام أثر  F( ابتبار 19 دوس ) 

احملتوى اإلعالمي اجلديد علي اجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنية

  ابتبار قيمة املت ري

  الوطنية مبادئ حنو السعودي اجملتمع اجتاهات علي اجلديد اإلعالمي احملتوى أثر

 الفرض اخلام   

عدم و ود فروق بات داللة اتصاهية بني وساهل اإلعالم اجلديد من تيأ االستخدام ا 

للتألد من صتة الفرض اخلام  للدراسة قامت الدراسة بإ راء  بالنسبة لعينة الدراسةا

اس ة ابتبار ابتبار الفروق بني أراء عينة الدراسة جتام استخدام وساهل اإلعالم اجلديد بو

F  وه ا يؤلد عدم صتة الفرض اخلام   0.05وتبني معنوية العالقة عند مستوى معنوية

للدراسة أي أن هناك فرق يف استخدام عينة الدراسة لوساهل اإلعالم اجلديد وتبني أن 

أل ر الوساهل استخداما وتأثريا على عينة الدراسة هما موقع الفي  بوك وت بيا الوات  

وقع اليوتيوم ث  موقع تويرت وابريا املدونات. ام يليه  م

بني اراء عينة الدراسة من تيأ استخدام وساهل اإلعالم اجلديد F( ابتبار 20 دوس )

  ابتبار قيمة املت ري

  اجلديد االعالم لوساهل الدراسة عينة استخدام

 0.05*معنوية عند مستوي 
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 :الدراسة استنتاجات

با لوساهل اإلعالم اجلديدة وتوضيح مدى تأثريها على مبادئ من بالس العرض السا

الوطنيةو ف د أمان استخالص بعض النتاهج واليت تتم ل فيما يلي 

أدى الت ور اهلاهل يف أدوات ووساهل االتصاس إ  ظهور نوعا   ديدا  من اإلعالم وال ي   .1

ال يود واموا ز ُعرف باس  اإلعالم الرقمي التفاعليو وال ي جنح يف حت ي  لافة 

 املو ودة يف غريم من وساهل اإلعالم الت ليدية

 اإلعالم اجلديد ال ميان ل  أن يل ي اإلعالم الت ليدي إال أن   اء تتى يامل . .2

امرية اليت تتميز بها وساهل اإلعالم اجلديدة مبختلف أشااهلا ووساهلها وأدواتهاو  .3

 ملستخدمني.قد مانتها من اتتالس ماانة مرموقة يف أوساط ا

بات اإلعالم اجلديد اليوم واقًعا ال ميان اهلروم من التعامل مع و تيأ فرضت   .4

وساهل  نفسها على أرض الواقع بشال جيعل مستخدميها يتايفون معهاو لما أنها 

 جماال  للدعوة إ  اهلل بامامة واملوع ة امسنة

إتداث طفرة ترارية  أدى ظهور وساهل اإلعالم اجلديد يف اجملتمع السعودي إ   .5

 هاهلة دابل اجملتمع فيما يرتبط باجتاهات املواطنني السعوديني حنو مبادئ الوطنية.

ارتفاع نسبة استخدام وساهل االعالم اجلديد من و هة ن ر افراد عينة الدراسة مما  .6

 املواطنني هلا.  استخدامه م الوساهل وسهولة  انتشاريبني مدي 

 وم ب  وساهل اإلعالم اجلديد يف تنمية مبادئ الوطنية من ارتفاع نسبة الدور ال ي ت .7

و هة ن ر أفراد عينة الدراسة وهو ما يوضح أهمية تأثري وساهل اإلعالم اجلديد يف 

 أفراد اجملتمع السعودي

   ارتفاع مستوي سلبيات وساهل اإلعالم اجلديد من و هة ن ر افراد عينة الدراسة. .8

وي االعالمي اجلديد واجتاهات اجملتمع السعودي هناك تأثري اجيابي طردي للمتت  .9

 .حنو مبادئ الوطنية

 اجلديد اإلعالمي للمتتوى أثر و ود جتام واإلناث ال لور أراء بني فرق هناك لي  ١٠

  الوطنية مبادئ حنو السعودي اجملتمع واجتاهات

للمتتوى  لي  هناك فرق بني الفعات العمرية املختلفة لعينة الدراسة جتام و ود أثر ١١

 اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنية.
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 احملتوى أثر جتام الدراسة لعينة املختلفة الدراسي املؤهل فعات بني فرق هناك لي  ١٢

.الوطنية مبادئ حنو السعودي اجملتمع اجتاهات على اجلديد اإلعالمي

ديد بالنسبة لعينة الدراسة تيأ تبني أن اجل اإلعالم وساهل استخدام بني فروق هناك ١٣

موقع الفي  بوك وت بيا الوات  ام هما االل ر استخداما وتأثريا على عينة الدراسة 

يليه  موقع 

اليوتيوم ث  موقع تويرت وابريا املدونات. 

 :التوصيات

جيب على اماومات ُتسن است الس وساهل اإلعالم اجلديد على اعتبارها  .1

  التواصل مع املواطنني والتعرف على مشاالته .وساهل فعالة يف

البد من العمل الدؤوم وب س اجلهود املمانة من أ ل ت وير حمتوي وساهل  .2

اإلعالم اجلديد ن را  ملا أثبتت  تلق الوساهل من فاعلية يف اجملتمع فاقت فاعلية 

 الوساهل اإلعالمية الت ليدية.

اإلجيابية للوساهل اإلعالمية اجلديدة البد من ع د الندوات لتوضيح أه  اجلوانب  .3

تتى يت  ا ب  بهاو فرال  عن توضيح أه  اجلوانب السلبية أيرا  وبلق تتى يت  

 جتنبها.

ضرورة قيام الدولة بتتديد ا هداف اإلعالمية املر وة بدقةو ومن ث  ت سيمها  .4

ممنيا  ومرتليا  فرال  عن ضرورة تاامل تلق ا هداف مع أهداف مؤسسات 

 . تنمية اال تماعيةو والسعي من أ ل حت ي ها على حنو متزامنال

جيب ان تهت  مؤسسات اجملتمع بإعادة غرس ال ي  الدينية والعربية وامراريةو  .5

 وعدم التنامس عنها لصاحل وساهل اجملتمع االفرتاضي. 

  :الخاتمة

ن بالس  اءت تلق الدراسة من أ ل مناقشة موضوع احملتوى اإلعالمي اجلديد وبلق م

الرتليز على اجملتمع السعودي لدراسة تالة من بالس دراسة اجتاهات املواطنني 

السعوديني حنو مبادئ الوطنية بعد التأثر باحملتوى اإلعالمي اجلديد.

وقد بلصت تلق الدراسة إ  التأليد على الدور اميوي والت ريات اهلاهلة اليت جنتت 

 د تبني أًن اجملتمع السعودي لان يعاني ل ريا  يف وساهل اإلعالم اجلديد يف إتداثهاو ف

ظل هيمنة احملتوى اإلعالمي الت ليديو ولان بعد ظهور احملتوى اإلعالمي اجلديد بات 
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 مبادئ الوطنية تأثري احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو

املواطن السعودي قادرا  على املشارلة يف امياة السياسية وصناعة ال رارات املختلفةو 

املختلفةو وحت مت الا ري من  فرال  عن التمتع حبرية التعبري عن الرأي يف ال رايا

ال يود اليت لان يعاني منها املواطن السعوديو وتوافا ظهور اإلعالم اجلديد مع رؤية 

واليت تهدف إلي توفري ألرب قدر ممان من امرية لافراد وإع اء  2030اململاة 

يساه   ال رارات اليت تتعلا حبياته  مما اختاباملواطنني السعوديني الفرصة للمشارلة يف 

يف ميادة اقتناعه  به م ال رارات وقيامه  بتنفي ها بشال أل ر سهولة ويسر إلتساسه  

باملسعولية عن ه م ال رارات وارتفاع روته  املعنوية وميادة انتماهه  وتبه  لوطنه و وتبني 

من نتاهج الدراسة ارتفاع نسبة استخدام وساهل االعالم اجلديد دابل اململاة العربية 

املواطنني هلاو وقيام ه م  استخدامه م الوساهل وسهولة  انتشاردية مما يبني مدي السعو

الوساهل بإتداث طفرة ترارية هاهلة دابل اجملتمع السعودي باصة فيما يرتبط باجتاهات 

املواطنني السعوديني حنو مبادئ الوطنية مما يوضح أهمية تأثري وساهل اإلعالم اجلديد يف 

 باإلجيابياتوديو وتبني أن اجملتمع السعودي علي دراية لبرية أفراد اجملتمع السع

والسلبيات اليت تنتج من وساهل االعالم اجلديد مما يوضح ارتفاع مستوي الوعي لدي أفراد 

اجملتمع السعوديو وتبني أن هناك تأثري اجيابي طردي للمتتوي االعالمي اجلديد 

من و هة ن ر عينة الدراسةو وأن ه ا واجتاهات اجملتمع السعودي حنو مبادئ الوطنية 

بني ال لور واإلناثو ول لق بني الفعات العمريةو واملؤهالت الدراسية  التأثري متساٍو

و ود فروق بني استخدام وساهل اإلعالم اجلديد بالنسبة لعينة الدراسة  واترحاملختلفةو 

ما وتأثريا على تيأ تبني أن موقع الفي  بوك وت بيا الوات  ام هما االل ر استخدا

عينة الدراسة. 

ول لق جيب على اماومة السعودية ُتسن است الس وساهل اإلعالم اجلديد على اعتبارها 

وساهل فعالة يف التواصل مع املواطنني والتعرف على مشاالته و والعمل علي ت وير 

تمع فاقت حمتوي وساهل اإلعالم اجلديد ن را  ملا أثبتت  تلق الوساهل من فاعلية يف اجمل

فاعلية الوساهل اإلعالمية الت ليديةو مع العمل علي حتديد ا هداف اإلعالمية املر وة 

بدقةو ومن ث  ت سيمها ممنيا  ومرتليا  فرال  عن ضرورة تاامل تلق ا هداف مع أهداف 

مؤسسات التنمية اال تماعيةو والسعي من أ ل حت ي ها على حنو متزامنو والعمل علي 

م مؤسسات اجملتمع بإعادة غرس ال ي  الدينية والعربية وامراريةو وعدم ميادة اهتما

 التنامس عنها لصاحل وساهل اجملتمع االفرتاضي. 
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:املراج 
اجمللة اجلزاهرية لاحباث )أي دور لإلعالم اجلديد يف تعزيز قي  املواطنة؟و و فاطمة الزهراء تنيو .1

 .46ص (2018ة صاحل بوبنيدرو والدراساتو العدد ال الأو  امع

 .54ص( 2012 )دراسات وت اريرو  اجملتمع السعودي واإلعالم اجلديد وطارق السيد .2

الشبام   املواطنة لدى أبعاد تعزيز على اال تماعي التواصل شباات دور تعرفو دراسة محيد السعيدي  .3

 م(2019 ال الأو مصرجملة للية الرتبيةو  امعة عني   و العدد ال الأ واالربعونو اجلزء )

دور اإلعالم اجلديد يف تشايل املعارف السياسية للشبام و  سوسن بنت عبداهلل بن سعود امربي .4

اجلامعي السعودي جتام العالقات العربية  العربية  دراسة مستية على عينة من طلبة  امعة امللق سعود 

 (2018 و مايو19اجمللة العربية لإلعالم واالتصاسو العدد )بالرياضو 

دراسة   ال البى دور شباات التواصل اال تماعي يف تعزيز وترسيخ قي  املواطنة لد وتنان بوشالغ   .5

 امعة حممد الصديا بن حييو )ميدانية لعينة من ال الم املستخدمني ملوقع الفيسبوك يف  امعة  يجل 

 (2018  يجل

رسالة   )اجلزاهري الشبام لدى اطنةاملو میتعزيز ق يف اال تماعية الشباات مواقع دورو بالد منصر .6

دلتورامو قس  علوم االعالم واالتصاس وعل  املاتباتو للية العلوم اال تماعية واالنسانيةو  امعة 

 (2018 و اجلزاهر1باتنة

دور وساهل اإلعالم اجلديد يف موا هة التأثريات السلبية للشاهعات املرتب ة و حممد رضا أمحد سليمان .7

تمع السعودي باستخدام اسرتاتيجية املنصات املتعددة  دراسة حتليلية وميدانية مع تصور باإلرهام على اجمل

  م(2016و يناير مارس 70و ع. 19جملة دراسات ال فولة. مج.  )م رت و

للية ام وق والعلوم   )دور وساهل اإلعالم واالتصاس اجلديدة يف الت يري السياسيةو  شيماء بلوني   .8

 (2015أم البواقي و –ربي بن مهيدي السياسيةو  امعة الع

 اجلامعات طلبة لدى العام الرأي تشايل يف اال تماعي التواصل شباات دورو أسامة غامي املدني .9

  (2015دام والعلوم اال تماعيةو  امعة السل ان قابوسجملة اآل) منوب ا  ال رى أم  امعةوالسعودية 

ادراسة ميدانية  ماعي يف تشايل الوعي السياسي دور مواقع التواصل اال ت ورأفت مهند عبد الرماق .10

  مالة امراك الشع  يف العراق على عينة من طلبة  امعات لل من املوصل وا نبار وتاريت للفرتة من

 (2013للية اآلدام والعلومو  امعة ألبرتا ا ردنيةو  )او2013 6 1ول اية  2013 3 1

ال تماعي يف تعزيز قي  املواطنة وتشايل الرأي العام دور شباات التواصل ا وال ريب ماهر إمساعيل .11

 (2013  امعة املنصورة) للية الرتبية لشعون التعلي  وال الم  لدى منتس  اجلامعات

ورقة حب ية م دمة   التوافا والتنافر بني اإلعالم الت ليدي واإلعالم اإللارتوني وفينان عبد اهلل ال امدي  .12

 . 20ص (2012 امعة ا مري نايف العربية للعلوم ا منيةو ) لارتونيإ  ندوة اإلعالم وا من اإل

 امعة )املؤمتر العاملي ال اني لإلعالم اإلسالميو   اإلعالم اجلديد وقرايا اجملتمع وسعود صاحل لاتب .13

 .5ص (2011امللق عبد العزيزو  دةو 

( 2010و العدد ا وسو 26جملة دمشاو اجمللد  )عصر املعلومات إلعالم اجلديد يفو امسرية شيخاني .14

 .443ص

 (2013) للية اآلدامو اجلامعة اإلسالميةوغزة  )عن ماهية اإلعالم اجلديد ت ريرو مها فاحل ساق اهلل .15

 .6ص وسعود صاحل لاتبو مر ع سابا .16
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 مبادئ الوطنية تأثري احملتوى اإلعالمي اجلديد على اجتاهات اجملتمع السعودي حنو

عال أمحد  ترمجة  ) فه  اإلعالم البديلو أوجلا  ودي  بيليو لامريت  بارتو ونياولاربنتيري .17

 .40ص (2009و جمموعة النيل العربيةو ال اهرةو مصرو صال و ال بعة ا و 

 .80ص  ومها فاحل ساق اهلل و مر ع سابا  .18

الرياضو اململاة العربية ) فهد بن عبد الرمحن الشميمريو الرتبية االعالمية ليف نتعامل مع االعالم؟ .19

 (2010السعوديةو

ن و دار رؤى للنشر والتوميعو عما2  )طالن ام اإلعالمي اجلديد  والربغوثيو بشريو البهبهانيو يع وم   .20

2003) 

  42أوجلا  ودي  و مر ع ساباو ص   .21

 29فهد عبد الرمحن الشميمريو مر ع ساباو ص  .22

 17تنان بوش المو مر ع ساباو ص   .23

 21بالد منصرو مر ع ساباو ص  .24

بلعباسو  باتأ جبامعة سيدي)  مفهوم الوطنية واملواطنة يف الفار اإلسالمي املعاصرو  إمساعيل ن ار .25

 239ص(  العدد السادس

 240إمساعيل ن ار  مر ع سابا و ص .26

دور اإلعالم اجلديد يف تشايل معارف اجلمهور الفلس ي  واجتاهات  حنو قرايا و  دميا مهري اللبابيدي .27

 .58 56ص (2016دراسة ميدانية يف حماف ات غزةاو للية اآلدامو اجلامعة اإلسالميةو غزةو  )املرأة 

 .59 58مر ع ساباو ص وللبابيديدميا مهري ا .28

 64 63مر ع ساباو صو دميا مهري اللبابيدي .29

  2020 7 1 وويايبيدياو وساهل التواصل اال تماعي .30

دار   )اإلعالم الرقمي اجلديد وعودت الشمايلةو حممود عزة اللتامو ومص فى يوسف الاايف ماهر .31

 .14ص (2015دنو اإلعصار العلمي للنشر والتوميعو ال بعة ا و و عمانو ا ر

 .17 16املر ع الساباو ص .32

دار املسرية للنشر والتوميع وال باعةو ال بعة ا و و عمانو )  التترير الصتفيو  عبد الرماق الدليمي .33

 .29ص(  2012ا ردنو 

دار امامد للنشر والتوميعو ال بعة )  اإلعالم واهلجرة إ  العصر الرقمي وتارث عبودو و مزهر العاني .34

 .34ص(  2015 ا و و

اجتاهات الشبام اجلزاهري حنو مصادر ا ببار بني اإلعالم الت ليدي واإلعالم اجلديد و صات  صبيتة .35

للية العلوم اال تماعية   )ادراسة ميدانية على عينة من طلبة  امعة العربي بن مهيدي أم البواقي

 ( 2018هرية الدمي راطية الشعبيةو اجلمهورية اجلزا أم البواقيو واالنسانيةو  امعة العربي بن مهيدي

 .83 82ص

 .95املر ع الساباو ص .36

 95املر ع الساباو ص .37

دار أسامة للنشر والتوميعو ال بعة   ) اإلعالم اجلديد اشباات التواصل اال تماعياو علي بليل ش رة .38

 .48ص(  2014ا و و عمانو ا ردنو 

 .49املر ع الساباو ص .39

 .96 95صو صات  صبيتةو مر ع سابا  .40
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 .96املر ع السابا و ص  .41

دار أسامة للنشر والتوميعو ال بعة )  اإلعالم اجلديد اشباات التواصل اال تماعياو  علي بليل ش رة .42

 .97ص( 2014ا و و عمانو ا ردنو 

 .98املر ع الساباو ص .43

 .100 99املر ع الساباو ص .44

 .103 102املر ع الساباو ص .45

 .104 103املر ع الساباو ص .46

 .104او صاملر ع الساب .47

 .105 104املر ع الساباو ص .48

 .105املر ع الساباو ص  .49

 .106املر ع الساباو ص .50

 .107 106املر ع الساباو ص .51

دور وساهل اإلعالم يف تفعيل قي  املواطنة لدى الرأي العام اتالة ال ورات وقي  االنتماء لدى  و تييت تنان .52

 .74ص( 2014بسارة و –حممد بيرر للية ام وق والعلوم السياسيةو  امعة  ) الشعوم العربيةا

 امعة مصراتةو للية الفنون واإلعالمو جملة   )دور اإلعالم اجلديد يف تعزيز قي  املواطنة وبالد منصر .53

 .2ص( 2015للية الفنون واإلعالمو العدد ا وسو ليبياو 

اإلعالم واالتصاسو م لرة ما ستري يف علوم   ) إسهام وساهل اإلعالم يف ترقية اجملتمعو  العربي بن عودة .54

 .139ص( 2006 امعة وهرانو للية العلوم السياسية واإلعالمو 

 .140املر ع الساباو ص .55

 .88 86تييت تنانو مر ع سابا ص .56

 54فاطمة الزهراء تنيوو مر ع سابا ص  .57

 98تييت تنانو مر ع سابا ص  .58

 .119املر ع الساباو ص .59

بارية اإللارتونية امدي ة واجتاهاته  حنو اعتماد النخب على املصادر اإلبو  فهد العسار وابرون  .60

ورقة حب ية م دمة للمنتدى اإلعالمي السنوي للجمعية السعودية    )مست بل انتشارها يف اجملتمع السعودي

 .153ص(  2003لإلعالم واالتصاسو الرياضو 

ات عن ال ورات م ارنة بني وساهل اإلعالم الت ليدية واجلديدة لمصدر للمعلومو  اجلوهرة عويض امل ريي .61

 .(2013رسالة ما ستريو  امعة امللق سعودو الرياضو   ) العربية

 .2018سوسن عبد اهلل امربيو مر ع سابا  .62

و الاويتو 7ولالة ال باعة للنشر والتوميعو ال بعة   ) أمحد بدرو أصوس البتأ العلمي ومناهج  .63

 338ص  (2017
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اعتمااااجل اوم ااا و عئااا    اااا   

اإلعاااااتق ادتةئوشبااااا    ااااا  ا  

ادت اص  االجتمااع  التتااا    

املعئ ماااااااا  ألزماااااااا  ا  ماااااااا   

 اجتاهاااااااااااد ئ ا ا  ألجلا  ااااااااااا  

  :امل ين 

 جلوا   موشانو  بادتط وق عئ  أل م  ت و نا
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  د. فوزية آل علي
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 ملخـــص
 

 

منذ اندالع أزمة فريوس كوروناا  تبايناا الا حو  اود األدوار الات باماا  هاا كال ما  وساائل           

التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم يف التعامل مع أزمة فريوس كوروناا  إ   ينماا رأا الابع     

اعي نشا ت الكاامري ماا  الشاائعات واملعلومااات اإا أااة  وإن أدائهااا   أن وساائل التواصاال االجتماا 

املهااين ي ي ااص يف صاااا نقاال املعلومااات ال ااتيتة ونشاا  التوعيااة والتوجياا  واإلرشاااد  رأا       

الاابع  األ اا  أن وسااائل اإلعااالم التقليديااة صتااا يف نقاال صااورف أكماا  دبااة عاا  ال ااريوس           

ياال اجتاهااات وت ااوراتهم اجلمهااور إزاء تعاماال  الدراسااة إحت يديااد ويل وتهااده هااذ للجمهااور  

املؤسسااات اإلعالميااة واالت ااالية يف دولااة اإلمااارات مااع أزمااة فااريوس كورونااا  وإحت أو ماادا       

صتا يف تع ي هم   ريوس كورونا وأع اض  و  ق الوباياة واإلجا اءات اال زازياة والتجااوب     

الوسااائل االت ااالية الاات صتااا يف مااع اجلهااات املعنيااة  التعاماال مااع األزمااة  وت ااوراتهم ألهاام  

توعيتهم  األزمة وأثا ت يف تعاملاهم معهاا  وتقيايمهم لةبيعاة املعلوماات الات ي الوا عليهاا ما            

ومت تةبيق  هذ  الوسائل ومدا دبتها ومشوليتها واكتماهلا و لوها م  التناب  واأل ةاء   إخل 

 ت م  دف م  املوا نني واملقيمني  اإلمارا 286استبانة مع 

وكشاا ا الدراسااة عاا  وجااود تقااارب يف األدوار الاات اهتمااا  هااا كاال ماا  وسااائل التواصاال          

االجتماعي ووسائل اإلعالم يف تناود ماا يتعلاق   اريوس كوروناا  وعا  إيالئهماا لاذات األهمياة         

لألدوار املنا ة  هما  وات قا كل منهما يف إعةااء األولوياة لاألدوار املتعلقاة  االتع يو   اريوس       

  والتوعية  أهمياة إتبااع اإلجا اءات اال زازياة فيماا يتعلاق  اال ريوس  و تع ياو أفا اد          كورونا

بياام كال ما  وساائل اإلعاالم ووساائل التواصال         كما  ل ا إحتاجملتمع  أع اض ال ريوس    

االجتماعي  األدوار املعلوماتية والتع ي ية أكم  م  القياام  ااألدوار املتعلقاة  التوعياة واإلرشااد       

 أم  ل  انعكاسات  السلبية على بيام هذ  الوسائل  أدوارها  وهو

كما  ل ا الدراسة إحت اعتماد اجلمهور علاى وساائل التواصال االجتمااعي أكما  ما  وساائل        

اإلعاالم يف اص اود علاى معلومااات عا  فاريوس كورونااا  وهاو أما  لا   ةورتاا  ملاا تت او  اا            

اتسام تقيايم اجلمهاور لاألداء      وإنة وموثوبياة   املعلومات املنشورف عا  هاذ  الوساائل ما  عادم دبا      

املهااين لوسااائل اإلعااالم  أناا  كااان إرا ياااي أكماا  ماا  تقياايمهم لااألداء املهااين لوسااائل التواصاال   

 االجتماعي 

كلمات م تا ياة  إعاالم االزماات  تةةياة وساائل اإلعاالم ل اريوس كوروناا  وساائل التواصال           

 لوسائل اإلعالماالجتماعي وفريوس كورونا  األداء املهين 
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 ملةشم :ا

أزمة ال سا ق هلا  ج اء انتشار فريوس كورونا  يف وبا  2020يشهد العاي منذ  داية عام 

تضة ب في  ال حا  ود أفضل الة ق للتعامل مع هذ  اجلائتة  سواء على املستوا 

أو اإلعالمي  و ينما صتا  ع  الدود ال تي أو االبت ادو أو السياسي أو الن سي 

واملؤسسات إحت  د ما يف التعامل مع هذ  األزمة  عاني آ  ون م  الكمري األزمات  ويف 

الوبا الذو لعبا فيها عدف مؤسسات أدواراي مهمة يف الت دو هلذ  اجلائتة  ي تقم غريها 

  األدوار املنا ة  ها  

 ها كل م  وسائل التواصل االجتماعي ووسائل تباينا ال حو  ود األدوار الت باما و

اإلعالم وغريها م  امل ادر سواء الشخ ية أو املتخ  ة أو ال مسية يف التعامل مع أزمة 

فريوس كورونا  إ   ينما رأا البع  أن وسائل التواصل االجتماعي نش ت الكمري م  

ا نقل املعلومات ال تيتة دائها املهين ي ي ص يف صاأالشائعات واملعلومات اإا أة  وإن 

ونش  التوعية والتوجي  واإلرشاد  رأا البع  األ   أن وسائل اإلعالم التقليدية صتا يف 

   الش ق األوسط Ipsos, 2020) نقل صورف أكم  دبة ع  ال ريوس للجمهور

(  ولك     ة عامة ال تزاد 2020تق ي  رويزز   Nic Newman. 2020  2020 يونيو

  فضالي ع  أن ظهور م ادر أ  ا لعبا أدواراي مهمة با عةتعلقة  هذا الشأن غري النتائج امل

يف عملية التواصل مع اجلمهور للتع يو  ال ريوس والوباية من   وم   ينها اجلهات 

يدعو إلج اء الكمري م  وهو ما املتخ  ة واصكومية ووسائل التواصل الشخ ي  

يف التعامل  اجلمهور عليها يعتمدع  الوسائل الت  الدراسات للتع ه على ت ورات اجلمهور

وتقييمهم ألدائها املهين  مبا يساعد على تكوي  رحا أكم   كورونا مع أزمة فريوس

 وضو اي ع  كي ية التعامل مع ممل هذ  األزمات  والتخةيط اجليد للتواصل مع اجلمهور

 يف  اد األزمات 

اصديمة يف كونها م دًرا رئيسًيا للمعلومات    يف اجملتمعات االت ادوتتممل أهمية وسائل 

م  مع فة األ بار يف ن س توبيا  دوثها وتلقيها  ن س س عة الكمريون مكنا  يث 

التع ه على ملساعدتهم على هذ  الوسائل    هماعتمادم  زاد مما تلقى األ بار احمللية   

 ,Singh, G., & Pandey)  وتقييم املوابو  و ناء توجهات جديدف  وهلم ما يدور على

N. 2017)  ولك  ماهي أهم الوسائل الت يعتمد عليها اجلمهور يف اص ود على  

املعلومات  وإحت أو مدا تؤدا رسالتها مبهنية وا زافية وم دابية  وما هي ت ورات 
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  و التتديد كي ية  ود  بيعة األدوار الت تقوم  ها هذ  الوسائل  الد األزماتاجلمهور 

 ا جلائتة فريوس كورونا  تناوهل

شهد العاي الكمري م  ال حا  ود املعاجلات   2020ف ي  الد األشه  املاضية م  عام 

( أن   ينما يعد اإلعالم أ د أهم م تكزات 1اإلعالمية ألزمة فريوس كورونا  م   ينها   )

دود أ  ا    يث م  األزمة يف  اإدارف هذ  األزمة يف العديد م  دود العاي  فإن  كان جزًء

  ووبعا يف فخ الشائعات والتهويل االجتماعية واملهنيةي تتتل  ع  هذ  الوسائل  املسأولية 

م  األزمة  و دالي م  أن تكون عامل  مأنة للمجتمع  فإنها كانا سبباي للخوه واهللع 

 أصبح أهم يث اإلعالم   وسائل ( ضاع ا أزمة فريوس كورونا م  مسؤولية2)  أ ياناي 

األ  اه ال اعلة يف إدارف هذ  األزمة  فاإلعالم املسؤود يسهم يف دعم اإلدارف اصكومية 

م  ببل االت اد ( صا ص اندالع األزمة زيادف يف اإلبباد على وسائل 3واملؤسسية ألو أزمة )

ووجود املزيد م  وبا ال  اغ لدا   األف اد     عل بلة التواصل االجتماعي الةبيعي

   وهو ما زاد م  اعتماد اجلمهور على هذ  الوسائلاملقيدي   البقاء يف منازهلم املستخدمني 

دا بدرتها على كسص ثقة اجلمهور االت اد ومل( شكلا أزمة كورونا ا تباراي لوسائل 4)

نقل املعلومات ال تية الدبيقة يف أوبات األزمات  دون تهوي  أو تهويل ) أماد الةزاوو    و

2020( )Nic Newman, 2020   ) وتسعى هذ  الدراسة للتع ه على  بيعة األدوار الت

 باما  ها وسائل التواصل كما ي اها اجلمهور  

 األزمة: مفهوم وسمات

األزمة يف م هومها العام هي موبو معقد ومتشا ك يواج  أ د الكيانات ) دولة  منظمة  

إحت فقدان متخذو الق ار مؤسسة  (  وهلا تأثري شديد علي   وعلى مسعت  وصورت   وتؤدا 

القدرف على السية ف  وهي م  لة م  م ا ل ال  اع أو درجة م  درجات   أو  الة حيتمل 

أن تؤدو إحت تةيري يف األسباب واملقدمات والعوامل و التالي تةيريات يف التةورات والنتائج   

 دث متوبع  واألزمة هي أيًضا تةور م اجئ ومشكل وغري متوبع يف بضية ما  وبد تكون 

وتتسم األزمة غالًبا  التشا ك والتدا ل  و الةموض وعدم اليقني  و تهديدها للمجتمع 

وبيم  األساسية ونظم   وتتةلص التت ك الس يع م  جانص اجلهات املعنية ال تواء 

كما تتسم  قدرتها على  لق شعور مشزك  ني املتأث ي   ها  التداعيات املزتبة عليها 

تها   وكمري م  األزمات هي عبارف ع  ظواه  ميك  رصدها ومال ظة للت دو لتبعا

آثارها  والتنبؤ  املتوبع  دوث  منها  وإ ا ي يتم التعامل مع هذا األزمة  ة يقة صتيتة 
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وس يعة  فإنها تهدد القواعد األساسية للكيان  ويد م  بدرتها على القيام مبهمتها 

(  ) ص ية 2006( )  س  عماد   (Boin, A., et al. 2020 واص اظ على ش عيتها ومسعتها

 (   2020إ  اهيم  

ويق د  إدارف األزمة توظيو كافة الوسائل واإلج اءات واألنشةة الت تن ذها اجلهات 

والوسائل املعنية يف م ا ل ما ببل وبوع الكارثة وأثنائها و عد وبوعها  وتستهده إدارف 

تقليل اإسائ  يف  -واجهة الكارثة  ك اءف  جم -منع وبوع الكارثة  ب -األزمة  أ

 الكشو( 1  )امل ا ل م  عدد إحت األزمة تقسيم وميك األرواح واملمتلكات  

Detection(2 )التتضري/الوباية Prevention/preparation(3 )اال تواء Containment (4 )

 Learning  (Ozanne, L. K.,.  et al., 2020)التعلم Recovery (5 ) التعايف

  وم  وتتعدد أمناط األزماااات  حبسص مضمونها ونةابها اجلة ايف و جمها ومداها الزم 

  وهي الت يدث  شكل م اجئ Immediate crises األزمات امل اجأة -  أ ينها

 -واالن جارات وغريها  ب  وغري م اجئ وغري متوبع ممل األعماد اإلرها ية  اص ائق

  وهي األزمات  ات املقدمة الت Emerging crises سوسةاألزمات  ات املقدمات احمل

البتوث للتتقيق م  مدا صدبها واختا   ميك  استشعارها مسبقاي مما يسمح  إج اء

األزمات  -أفعاد وب ارات ت تيتية ببل أن ت ل إحت م  لة االن جار  ج

على ال غم    هي تلك الت تستم  لعدف شهور أو  تى لسنواتSustained crises املزمنة

 (  2014م   ذد أفضل اجلهود إلراد  لود هلا ) رفعا الضبع  

وبد دفع تزايد األزمات يف اآلونة األ ريف    البا مني إحت االهتمام  دور االت اد يف امل ا ل 

املختل ة لألزمات   يث تزايد االهتمام مبوضوع ات االت األزمة  الت  اتا ض ورف للت اعل 

 ل ة أ  افها واملتأث ي   ها  و التالي فهي مكوًنا أساسًيا إلدارف األزمة والت اهم مع خمت

 أزمة فريوس كورونا

م   ني األزمات   2020الت اجتا ا العاي منذ  داية عام فريوس كورونا   تعد جائتة

  والت نتج عنها  الة م  عدم االستق ار وصا ب  امل اجأة الت داهما العاي كل 

خا    وأدو ويؤدا إلي نتائج غري م غو ة  وشكل ويشكل تهديًدا ص حييا الكمري م  امل

للبش ية  وهي أزمة تتسم  التعقيد والتشا ك والتدا ل وصعو ة السية ف وعدم الوضوح 

وس عة االنتشار والقلق واإوه والتوت  وعدم اليقني  سص نقص املعلومات وتضار ها 

 (  2020ملتبادد ) أمساء  افظ  وانتشار الشائعات واخن اض مستوا المقة ا
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منظمة ال تة العاملية إحت إعالن  الة  وارئ دولية   وبد دفعا جائتة فريوس كورونا

اضة ا ات اجتماعية كبريف  سبص زيادف أعداد اإلصا ات والوفيات وانتشار   كما أ دثا

ية  وغلق اجلة ايف  واخن اض أسهم البورصات العاملية  وإلةاء األ داث ال ياضية وال ن

املدارس واجلامعات  وكمري م  املؤسسات ال مسية  كما تسبص يف  الة م  اإوه 

    والقلق والشكوك لدا كمري م  األف اد يف مجيع أحناء العاي م  املعلومات امل تبةة 

  كما وضعا هذ  اجلائتة و  ق وأساليص اإلصا ة والوباية من   ويف ظل هذ  التةورات

اصكومية واإاصة واملتخ  ة واإلعالمية وغريها يا ضةوط  الكمري م  اجلهات

 هائلة للتعامل الس يع واإلرا ي وال عاد معها 

وبد أظه ت هذ  األزمة أهمية الدور الذو ميك  أن تلعب  وسائل التواصل يف التعامل 

م  أجل  االت اد للمعلومات الدبيقة عنها وسائل لتوفري اصاجة  كما أكدت معها  

  وهو ما استدعى الكمريون للتأكيد على أهمية أن تتتمل والقلقة  الة الةموض إزال

وسائل اإلعالم مسؤولياتها االجتماعية م  أجل إ قاء أف اد اجملتمع على إ الع دائم 

 املعلومات وتعزيز ف ص الوباية م  امل ض وتقديم معلومات م هومة وواضتة ودبيقة  

 تية لألف اد أثناء األزمات وي يز اجلماهري على اختا  واالسهام يف تةيري السلوكيات ال

إج اءات صتية إرا ية وتأكيد إج اءات البقاء يف املنزد والتباعد االجتماعي يف 

ولك  م  نا ية أ  ا  (  2020األماك  العامة وتوعية ال أو العام ) أماد الةزاوو  

ومدا التزامها  املعايري   زمةمع األ وسائل االت ادأثارت تساحالت  ود كي ية تعا ي  

املهنية يف تةةية األزمات  وردود أفعاد اجلمهور  ود أداء هذ  الوسائل ملهامها ومدا 

كما أثار تزايد االعتماد على وسائل التواصل  اعتماد  عليها اثناء أزمة فريوس كورونا  

م  جهة تقدم االجتماعي  الكمري م  التساحالت  ود دورها يف ات االت األزمات  فهي 

ملستخدميها معلومات فورية وتشجعهم على  لق حمتوا ونش   وتبادل  مع آ  ي   كما 

وجدانية ومساعدات أ ياًنا لألشخاص املتض ري   األزمات  تقدم دعًما معنوًيا ومشاركة 

فضالي ع  كونها أداف للتواصل  ني األجهزف ال مسية للدولة وموا نيها  ولك  م  نا ية 

يؤدا استخدام هذ  الوسائل إحت نش  معلومات كا  ة ومضللة  مما يؤدو إحت أ  ا  بد 

ها يف  اد ت ابم آثار األزمات  كما بد تتسص يف أزمات لذات األجهزف والدود الت ت عا

( 2016   شيماء ساي )ما إ ا كانا استجا تها وت اعالتها تتسم  البطء وغري فاعلة

https://ejsc.journals.ekb.eg/?_action=article&au=209958&_au=%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1++%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ejsc.journals.ekb.eg/?_action=article&au=209958&_au=%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1++%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
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((Coombs, W.T. 2014 وتعين هذا الدراسة  تناود ت ورات اجلمهور  ود األدوار الت  

 تقوم  ها هذ  الوسائل 

 ومهامه أهميته:إعالم األزمات 

يف العقود األ ريف     ز موضوع إعالم األزمات  جماالت عدفيف ظل ت ابم األزمات يف 

ك ك  أساسي م  أركان مواجهة األزمة وا توائها  كل وسائل  التقليدية واجلديدف  

بواعد  ونظ يات  وأسس  وآليات  وصارت عملية إدارف األزمات إعالمًيا خت ً ا علمًيا ل  

 (2018 منى اصديدو )

واملق ود مب ةلح إعالم األزمات "  الة استمنائية تعيشها املؤسسات اإلعالمية استجا ة 

ألزمة سياسية أو أمنية أو صتية يف اجملتمع تنشط فيها   امج التةةية اإلعالمية وت ت ع 

(  ويشمل 2020فيها نسبة اعتماد اجلمهور على الوسيلة اإلعالمية " ) يوسو  داد  

 ات " مجيع أنشةة االت اد الت جت يها وسائل االت اد عند وبوع أزمة ما "  ات اد األزم

( القيام  دور  لقة 1) عدف مهام رئيسية  تتممل يف   يقوم اإلعالمويف  اد وبوع األزمات 

 ني اجلهات املعنية  إدارف األزمة و ني أف اد اجملتمع  وتوضيح  بيعة اإلج اءات  الوصل

ات   كل ش افية   منعاي ألو غموض أو تأويالت جمافية الت تتخذها هذ  اجله

للتقيقة   يث ي زض أن يقوم اإلعالم  نش  املعلومات اإاصة  أية أزمة أو كارثة 

 كل ش افية ودبة  ونقلها إحت أف اد اجملتمع يف رسالة واضتة وم هومة  متكنهم م  

( 2)ار وكي ية التعامل معها  مع فة األزمة  أ عادها املختل ة  وإدراك ما تشكل  م  أ ة

 أساليص مواجهة األزمات وكي ية ا تواء تداعياتها املختل ة   توعية وتمقيو أف اد اجملتمع

فك ف تكامل املسؤولية اجملتمعية يف  ومبا يعززإش اكهم يف عملية إدارف األزمات  و

زيز وباية مبادرات تستهده تع ( القيام  دور وبائي م   الد   ح3)  إدارف األزمات 

املتخ  ني  وتسليط الضوء على   ات وإج اء اللقاءات مع اجملتمع يف أوبات األزمات  

 الت دو للشائعات( 4) يسهم يف وباية أف اد اجملتمع  ومبا الدود يف التعامل مع األزمات 

 ( 2020الت تستهده إثارف ال وضى وتهديد التماسك اجملتمعي ) يوسو  داد  

ف ي  داية ظهور  م ا ل األزمةمبهام ختتلو  ا تاله  إعالم األزماتوي زض أن يقوم 

يقوم اإلعالم  دور  يوو يف التع يو  األزمة وإمداد اجلمهور  املعلومات والبيانات األزمة  

عناص  األزمة  وت سري يليل  ويف م  لة اندالع األزمة ت كز وسائل االت اد على عنها 

على استجالء اصقائق  كما تعمل أزمات مماثلة  والبتث يف أسبا ها ومقارنتها 
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ما ويف م  لة  بو صانعي الق ار جتا  األزمة وسبل التعامل معها اموو يان وتوضيتها  

  ينبةي أن ت كز وسائل االت اد على  يان   ق الوباية م  األزمة  عد احنسار األزمة

 ( 2018وأسلوب التعامل مع أزمات مشا هة ) هويدا م ة ي  

 مية الدراسةأه

يديد نوعية الوسائل االت الية الت يعتمد عليها اجلمهور يف أوبات األزمات  وتلك الت  

 يعتمد عليها يف اكتساب املعلومات اإاصة   ريوس كورونا 

التع ه على تقييم اجلمهور لألداء املهين للوسائل االت الية الت اعتمد عليها يف اص ود  

 كورونا  على معلومات  اصة   ريوس

مساعدف اجلهات اصكومية واجملتمعية يف تقويم التج  ة اإلعالمية واالت الية يف التعامل  

 مع أزمة فريوس كورونا ويديد نقاط القوف والضعو يف التج  ة 

يديد أ  ز الوسائل الت ميك  توظي ها يف جماد إعالم األزمات وكي ية جتنص  

 زمات األ ةاء الت ميك  أن يدث اثناء األ

 وضع مؤش ات لتقويم األداء االت الي واإلعالمي يف جماد التعامل مع األزمات  

وتهده الدراسة إحت يديد ويليل  بيعة اجتاهات وت وراتهم اجلمهور إزاء تعامل  

املؤسسات اإلعالمية واالت الية يف دولة اإلمارات مع أزمة فريوس كورونا  وإحت أو مدا 

كورونا وأع اض  و  ق الوباية واإلج اءات اال زازية صتا يف تع ي هم   ريوس 

والتجاوب مع اجلهات املعنية  التعامل مع األزمة  وت وراتهم ألهم الوسائل االت الية الت 

صتا يف توعيتهم  األزمة وأث ت يف تعاملهم معها  وتقييمهم لةبيعة املعلومات الت 

ليتها واكتماهلا و لوها م  التناب  ي لوا عليها م  هذ  الوسائل ومدا دبتها ومشو

 والةموض واأل ةاء   إخل 

 الدراسات السابقة
دراسة هويدا م ة ي     األزمات وم   ينها ات ادالدراسات املعنية  تتديد م هوم  (1) 

الت اهتما  تقديم تأصيل نظ و لعالبة اإلعالم  األزمات م   الد   ح جمموعة  2018

توضيح م ا ل األزمة ودور اإلعالم يف كل م  لة م   م  احملاور الت تساهم يف

(  والت  ددت فيها عناص  األزمة ودور اإلعالم 2018م ا لها  ودراسة مين اصديدو) 

(   ( إحت يديد Boin, A.,et al. 2020يف مواجهة األزمات   كما سعا دراسة 

مل يدياي متا و ل ا إحت أن أزمة كورون Creeping crisisم هوم األزمة الزا  ة 
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تنةوو على  دوث  وأنها  حمددفزاد غري تال    ق إداراتها   وأنكبرًيا للبش ية

إحت تآكل ثقة اجلمهور يف املؤسسات  وركزت دراسة )  وبد تؤدااضة ا ات شديدف    

Lachlan, et al, 2016 على  بيعة األزمات كتوادث غري متوبعة  تتسبص يف  الة )

وعدم  اجة اجلمهور وبا عدم الةمأنينة لدا اجلمهور  م  االرتباك والتشكك و

معلومات صتيتة وموثوق  ها ميك  االعتماد  ولك  إحتملعلومات كمريف   األزمات

افتقار املعلومات للموثوبية وامل دابية يتسبص يف فقدان المقة  املنظمة  ويؤث   فعليها 

أن  كل  ( إحتFernández-Souto, et al.2020و ل ا دراسة )  على مسعتها 

كيان م  احملتمل أن يتأث   تبعات األزمة  وإن ي يك   شكل متشا   مع غري   

يف التعامل مع ات االت األزمة حبسص بدرت  على الت  ه يف املوابو   ويتوبو صا 

اص جة و بيعة اإلج اءات الت يتخذها  وتقتضي اإلج اءات السليمة لالت االت األزمات 

دراسة أماد الةزاوو   و للاكل مبك    مع وجود  ةط وبائية  التعامل معها  ش

( اسزاتيجيات إعالم املخا   واألزمات يف التعامل مع جائتة فريوس كورونا 2020)

املستجد على اسزاتيجيات إعالم املخا   واألزمات  واآلثار االبت ادية واالجتماعية 

مات وات اد املخا   والسمات املزتبة علي   وبدما مقار ة مل هومي ات اد األز

ائتة  و ل ا إحت أن االعتماد على اجلاملشزكة  ينهما  وم ادر املعلومات  الد 

ات اد املخا   واألزمات  الد فزات ت شي األو أة املعدية يؤدو دوراي حمورًيا يف 

 اسزاتيجيات االت اد على مستوا اصكومات واملنظمات الدولية واحمللية ملواجهة ت شي

األو أة  وإحت أن ات اد املخا   واألزمات يف اجملاد ال تي على املستويني الع  ي 

والدولي مازاد يواج  إشكاليات عديدف على مستوا الوسيلة االت الية وال سالة  

  وتوبيا نش ها  واجلمهور املستهده

أظه ت  والتالدراسات املعنية  تقييم األداء اإلعالمي يف التعامل مع األزمات    (2)

زيادف معدد استهالد املعلومات يف ظل انتشار فريوس كورونا  وكذلك انتشار املعلومات 

  ووجود صعو ة يف الوصود مل ادر موثوبة املضللة واأل بار املزي ة ع  ال ريوس

(Comscore, 2020 ( )Jurkowitz &Mitchell, 2020 مما دعا الكمري   )

هي ف صة لتعزيز مكانة وسائل اإلعالم وم دابيتها م  اإ اء للتأكيد على أن األزمة 

 & Das(  و ل ا دراسة ) Edelman, 2020 وص ها م ادر موثوبة للمعلومات )

Ahmed إحت سية ف أ بار ال ريوس على وسائل اإلعالم مبختلو أشكاهلا  وبيام )
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و ل ا   وسائل اإلعالم التقليدية  تأدية دور رئيس يف نش  املعلومات اصيوية للجمهور

( إحت أن درجة م دابية احملتوا Maresh_ Fuehrer & Smith, 2016دراسة) 

أصبح يشكل تهديًدا لسمعة املنظمات   يث إن وبا  وسائل التواصل االجتماعيع  

األزمة يكون وبتًيا ممالًيا النتشار الشائعات واملعلومات املةلو ة سواء  دون ب د أو  سوء 

(  إلي تقييم االسزاتيجيات DiStasoa, M., ,et al, 2015نية  وهدفا دراسة ) 

االت الية ع   ال يسبوك أوبات األزمات  وتأثريها على مسعة املنظمات  و ل ا إحت أن 

اسزاتيجيات االستجا ة لألزمات رص أن تعتمد على الس عة وامل دابية والش افية 

أتي يف مقدمة االسزاتيجيات واملتا عة والتتديث   وأكدت أن اسزاتيجية املعلومات ت

االت الية األكم  تأثرًيا على مسعة املنظمة  يلبها اسزاتيجية االعتذار  والتعا و 

( إحت ض ورف دمج روا ط Freberg, K., et al., 2013والت تيح  و ل ا دراسة )

ى الوسائط املتعددف مع املضمون املقدم ع  وسائل االت اد االجتماعي  وعدم االعتماد عل

املعلومات الن ية فقط  والتخ يو م  اللهجة ال مسية يف مضمون ال سائل املقدمة 

للجمهور  واستخدام أسلوب متوازن و سيط يف اصوار م   الد رسائل واضتة وم كزف 

( إلي اإلعالم اجلديد  تةبيقات  بام  نش  2018ومباش ف   و ل ا دراسة جمدو الداغ  )

تدبيق ع  م     و ل ا دراسة نواد عبد اهلل ومهدو وتداود شائعات ابت ادية دون 

( إحت أن اإلنزنا وتةبيقاتها املختل ة عملا على نش  الشائعات يف أوبات 2020حممد )

مقومات ال تةبق ( إحت وسائل اإلعالم 2015دراسة ) منى جمدو  انتها   ينما األزمات 

التناود العلمي امل تكز على غياب يف ظل التخةيط السليم ملعاجلة األزمات إعالمًيا  

أساليص واستماالت غري  وأن  عضها ينتهجأسس خمةط هلا  شكل مسبق لألزمات  

مدروسة كاعتمادها على سياسة االنكار ببل األزمة وسياسة التهوي  والت ي  أثناء 

األزمة  كما  ل ا إحت غياب ال حية املستقبلية الت تتضح ع  عدم تقييم األزمة  عد 

  ئهاانتها

عدف مسارات اتبعتها وسائل اإلعالم يف تةةية   )2020 (دراسة مسلم عباس  و ددت

( املسار األود  نقل اصقائق ع  ال ريوس م  م ادرها 1املعلومات اإاصة  ال ريوس )

ال علية  ممل املستش يات واملؤسسات املخت ة  ومنظمة ال تة العاملية  فضالي ع  نش  

(  املسار الماني  االعتماد على التقاري  2) .قة ع  ال ريوساتاألحباث العلمية السا 

انتشار ال ريوس وفق  م   الد التعامل معاملنتازف  مبعنى التوظيو السياسي لل ريوس  
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 م   الد نقل أ بار( املسار المالث  التهويل والتهوي   3 بيعة الدولة الت يستهدفها   )

 ينما باما وسائل أ  ا  تهوي  لل ريوس وعلى ان  ال ريوس وكأن  ميمل نهاية البش ية  

( املسار ال ا ع   يتممل يف تةةية موابع التواصل االجتماعي  4يشب  االن لونزا املومسية  )

غري صاصة للتداود ألسباب عديدف  منها عدم وجود جهات  نقلا معلوماتوالت 

وضعو اجلمهور يف متخ  ة  نقل اال بار  وغياب السية ف على تدفق املعلومات 

التتقق م  اال بار   كما صنو هذ  املوابع ما  ني موابع تنش  معلومات توعوية وأ  ا 

 ت كز على التهويل وثالمة ت كز على التهوي  ورا عة تتناود ال ريوس وكأن  ص اع ديين 

اسة روفيما يتعلق  نوعية وسائل االت اد الت يعتمد عليها اجلمهور أثناء األزمات  انتها د

( إحت أن تع ض اف اد العينة للموابع ال تية اإللكزونية جاء يف 2017إميان فتتي )

أن سبص تع ضهم للموابع ال تية االليكزونية هي املساعدف يف  ل  ع  وامل تبة األوحت 

املشكالت ال تية أوالي  ثم زيادف المقافة ال تية  ويف امل تبة المالمة اكتساب   ات 

( إحت تباي  مستوا اعتماد اجلمهور 2016راسة نادية عبد اصافظ ) د و ل ا جديدف 

 لك کامل  و على وسائل اإلعالم  ا تاله نوع ومنط الوسيلة ما  ني تقليدية وجديدف  

فالبع  يزيد   د وسيلة و  ائ هاکا تل ا تأثريات هذ  الوسائل  ا تاله  بيعة 

الت  يف  ني ين  ه البع  اعتقاد  واستخدام  للوسائل املةبوعة م  صتو وجم

اآل   للوسائل امل ئية واملسموعة   ينما صد اآل  ي  يعتمدوا على وسائل اإلعالم 

وسعا دراسة أج اها امل كز  ات اجتماعية کت ونية وشصکاجلديدف م  صتو اد

إحت رصد تداعيات فريوس كورونا  2020القومي للبتوث االجتماعية واجلنائية يف م    

امل  و  و لص إحت أن امل در األود للمع فة  املوضوع كانا موابع  على اجملتمع

التواصل االجتماعي  يليها املوابع اإل بارو  ثم القنوات التلي زيونية التا عة للدولة  

فالقنوات اإاصة ثم القنوات األجنبية  وكانا أكم  املعلومات انتشاًرا هي املعلومات 

ت اإاصة مبعدالت االنتشار  ثم املعلومات العلمية ع  اإاصة  الوباية  تالها املعلوما

( اجتاهات اجلمهور امل  و 2020كما رصدت دراسة ) نادية عبد اصافظ    ال ريوس

حنو املعاجلة اإلعالمية جلائتة كورونا و ل ا إحت أن اإلعالم االليكزوني يعد م  

التواصل االجتماعي يف  الدعامات األساسية للتعامل مع هذ  األزمة   يث كانا موابع

مقدمة م ادر اجلمهور للت ود على معلومات وأ بار  ود ال ريوس تالها املوابع 

 اإل بارية ثم القنوات التلي زيونية ال ضائية 
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  أشارت العديد م  الدراسات الت تناولا دور وسائل التواصل االجتماعي يف األزمات (3) 

م االجتماعي م دراي أساسياي ملعلومات اجلمهور اإلعال الدراسات إحت أن أصبتا وسائل

ف اآل  ي  کوسيلة ملشار ك لک  ووالكوارثوأصتاب امل اا أوبات األزمات 

 ,Brengarth & Mujkic دراسة و ل ا مشاع هم   ل ومساعدتهم وإغاثتهم  

 يةکالذ واهلواتو االجتماعي التواصل موابع ع  املستخدمة التةبيقات أن إحت( (2016

 األرواح م  العديد إنقا  إحت أدا مما الةوارئ   الة مواجهة على املنظمات اعدتس

 عالوف املتض ري   املوا نني استجا ة تنشيط يف وساهم  الةبيعية واملوارد واملمتلكات

  & Getchell دراسةوانتها   الضتايا ملساعدف الالزمة الت عات مجع س عة على

Sellnow, 2016) )س عة يف   اعلية ساهما االجتماعي اإلعالم وسائل أن إحت 

( إحت 2018دراسة جمدا الداغ  )   كما  ل ا   لألزمات املعنية املنظمات استجا ة

ت در تويز شبكات التواصل االجتماعي الت يتع ض هلا الشباب اجلامعي يف أوبات 

دور الذا األزمات والكوارث  واستخدامها يف جماد التةوع اإللكزوني  وتأييدهم لل

تقوم     وص ها م دراي للمعلومات وتبادد اآلراء والتعليقات وال ور وال يديوهات  ني 

 & Saveraوركزت دراسة ) مستخدميها  ود أهمية التةوع يف أوبات األزمات 

Khan, 2019  على إدارف السمعة على وسائل التواصل االجتماعي وبا األزمات م )

وتة يداتهم  و ل ا إحت أهمية وسائل التواصل   الد يليل تعليقات املوا نني

االجتماعي يف إدارف األزمات  و ينا أن ن و تعليقات املوا نني جاءت داعمة ومشجعة 

كانا غري راضية ع  حمتوا ما نش  على توتري وفيس    وإنأثناء إدارف األزمة  نجاح 

جتماعي غريت ( إحت أن وسائل اإلعالم االChewing, 2015 ووك  و ل ا دراسة ) 

م  شكل إدارف ات االت األزمة  فلم تعد املنظمة هي م  متلك زمام األمور يف التعامل مع 

األزمة   يث أصبح ألصتاب امل اا واجلمهور  شكل عام صوت مسموع  و اتوا 

م دًرا للمعلومات وليسوا فقط متلقني  كما أتا ا هلم هذ  الوسائل ف ًصا إلق 

ل مع اآل  ي   و التالي فإن تأثريهم واستجا تهم لألزمة ينعكس احملتوا ونش   والت اع

 على استجا ة املنظمة واالسزاتيجيات االت الية الت تستخدم  

( الدراسات املتعلقة  تتليل التةةية اإلعالمية ل ريوس كورونا  استهدفا دراسة ) 4)

عالم امل  ية يف شو ع  تقييم اإ اء ملدا صاح وسائل اإلک( اد2020أمساء  افظ  

ورونا  وتوصلا إحت تأكيد أغلص اإ اء أن موابع التواصل کتناوهلا ألزمة فريوس 
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انا ال اعل االت الي األود م   يث التأثري يف إدارف األزمة  تليها وسائل کاالجتماعي 

اإلعالم امل  ية  ثم وسائل اإلعالم األجنبية والع  ية  وأوضتا أن اإلعالم امل  و صح 

ن  نسص مت اوتة  وأن کاستخدام أغلص اسزاتيجيات ات االت األزمة يف التةةية ود يف

ن ينق ها  ع  التعديالت کانا ناجتة إحت  د ما  ودکتةةية اإلعالم امل  و لألزمة 

  ورغم ا تاله اإ اء  ود مدا صاح هذ  التةةية  إال أن أغلبهم ات قوا على افتقادها 

ة يف تداود املعلومات واأل بار م  ببل أغلص وسائل اإلعالم لعناص  الش افية وال وري

 امل  ية  إضافة إحت مبالةتها يف االعتماد على استماالت التخويو 

( التةةية املتتيزف لوسائل اإلعالم الة  ية Jun Wen, et al, 2020و للا دراسة )

يزية وغري الئقة  كانا متي أنهاالي  او ل   إزاء دور ال ني يف انتشار فريوس كورونا 

على ال تة العقلية لبع  األف اد ال ينني  وعلى صورف ال ني  هاورصدت تأثري

(   صد Honglin Chen, et al., 2020كواجهة سيا ية  كما اهتما دراسة ) 

مقالة صت ية  499أث  م ض فريوس كورونا على السيا ة يف ال ني  م   الد يليل 

ع  اجلمهور  املوضوعات الت تناولتها ال تو  ود  شكل آلي  وأظه  البتث تأث  مشا

( إحت أن وسائل التواصل Meng Yu, et al., 2020كما  ل ا دراسة )    ال ريوس

 تشكيل ت ورات ويفيف التعامل مع األزمات ال تية    امهًم ُاعن   كانااالجتماعي 

( األ   2020السائتني ع  اإدمات املتواف ف يف ال ني  و لل ) عبد اهلل حممد  

اإ ية لتناود املوبع االليكزوني لقناف روسيا اليوم ال ضائية جلائتة كورونا و لص 

إحت أن اإل ار اإ و األ  ز كان م تبةيا  أ   العوابص السياسية ومتمل يف يميل 

اصكومات مسؤولية انتشار ال ريوس  ثم أ   األسباب وعلى رأسها تكتم ال ني ع  

م إ ار ال كود االبت ادو كأ  ز األ   اإاصة  العوابص ظهور ال ريوس  ث

 االبت ادية 

( إحت يليل دور ات اد األزمات يف (Peerayuth C., et al., 2020وهدفا دراسة 

على العاملني  بع  اجلامعات يف  ألزمة كوروناالتعامل مع االثار الن سية والعا  ية 

ري ال مسي يلعص دوًرا تعويضياي ع  الدور االت اد الشخ ي أو غ أن الي اتايالند  و ل 

 الذو تلعب  االت االت ال مسية لتقليل  االت عدم اليقني امل تبةة  أزمة كورونا 

( دراسة  ود اعتماد الشباب على صتافة املو ايل ودورها 2020وأج ا ) ارق ال عيدو  

سص اعتماد يف التوعية ال تية جبائتة كورونا  و ل ا إحت أن هناك ارت اًعا يف ن
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الشباب امل  و على صتافة املو ايل كم در للمعلومات  إضافة إحت زيادف االعتماد 

على االنزنا ومت  تات املو ايل وموابع التواصل االجتماعي  لس عتها وفوريتها يف نقل 

األ بار واملعلومات وسهولة االستخدام وبلة التكاليو  واتا تها ألشكاد متعددف 

ع  إمكانية التأكد م  امل دابية  وارت اع  جم التأثريات املع فية  للمعلومات  فضالي

والوجدانية والسلوكية  مما أث  إرا يا على ارت اع مستوا الوعي ال تي جتا  

 ائتة اجل

( التع ه على تأثري موبع توتري على Lisa Sigh, et al. 2020واستهدفا دراسة )

نش  الوعي واملعلومات  ني اجلمهور أو نش  اجلمهور أثناء أزمة فريوس كورونا  سواء  

وتداود الشائعات واملعلومات اإا أة  وأكدت نتائج الدراسة أن التة يدات الت مت 

هلا روا ط أو م ادر للمعلومات كانا األكم  م دابية لدا اجلمهور   وكاننش ها 

علومات اإا أة ن ات أدا الي نش  وتداود الشائعات واملاملإحت أن عدم وجود ربا ة على و

ع  ال ريوس  وكانا سبًبا لنش  اإوه والقلق  ني اجلمهور  ولك  على اجلانص اإ  

أسهما يف توعية اجلمهور  كي ية التعامل مع ال ريوس وسبل الوباية من   واإلج اءات 

 الواجص اتباعها 

ت العامة ( إحت تقييم اإلج اءات الت تتخذها العالبا2020وسعا دراسة ص ية إ  اهيم )

ي ية توظيو العالبات العامة ملوابع التواصل کورونا  وبياس کيف جماد التوعية  و اء 

ي ية إتا ة کورونا  و ل ا إحت تباي  آراء املبتوثني  ود کاالجتماعي يف إدارف أزمة 

ورونا   يث جاء االستماع الست سارات کال  صة للجمهور للتواصل أثناء  دوث أزمة 

زمة م  أهم الة ق إلتا ة ال  صة للتواصل مع اجلمهور  ثم االستماع اجلمهور  ود األ

إتا ة ال  صة لألف اد لنش  أفكارهم يف    تالهاجيدا لشكاوا املتض ري  م  األزمة 

ي  اجلمهور م  نش  صور ومقا ع فيديو  ود األزمة يف کا تواء األزمة   ينما جاء مت

وأشارت الدراسة إحت أن م  أهم استخدامات موابع الزتيص األ ري م   ني آراء املبتوثني  

ورونا  كانا نش  رسائل التوعية الس يعة کالتواصل االجتماعي يف إدارف أزمة 

للموا نني  ود األزمة   تالها السعي لتتقيق ت ا ط س يع  ني املؤسسات املختل ة  ود 

  األزمة 

الستخدامات واالشباعات ( على نظ ية اIgartua, J., et al. 2020واعتمدت دراسة )

يف التع ه على دور ات اد األزمة يف التعامل مع تأثريات جائتة كورونا يف عدف دود   
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و ل ا إحت أن استهالك اجلمهور للمعلومات استند على أر عة م ادر     )أ( املعلومات 

)ب( ال تية املتخ  ة ع  اإلنزنا واملوابع ال مسية وم  العاملني يف اجملاد ال تي ؛ 

م   الد وسائل التواصل االجتماعي "امل ئية" ؛ )ج( م   الد وسائل التواصل االجتماعي 

"املكتو ة" واالت االت وجًها لوج  ؛ و )د( م   الد وسائل اإلعالم  ووجدت الدراسة 

ا تالفات كبريف  ني اجلمهور فيما يتعلق  استهالك املعلومات املتعلقة  كورونا حبسص 

امة  وزيادف معاره اجلمهور  أع اض وتأثريات ال ريوس حبسص معدالت العم  و لد اإلب

ا وسائل االت اد دوًرا أساسًيا يف نقل باستهالك واستخدام الوسائل السا قة   وإن لع

 كورونا ضد املعلومات الوبائية 

ي ية الت عاجلا  ها األفالم ک( للتع ه على اد 2020سعا  دراسة )والء الظاه   

و ل ا إحت تقارب نسص اعتماد    جلائتة كوروناالقنوات ال ضائية اإل بارية الوثائقية  

قا الت  امل ادرها وتدعيمها ملما کالقنوات على باليب التتليل التق ي و والتتليلي   

ية والبيانية واإ ائط ال ور کال سوم اجل ايفک ادر غري  ية و املوشهود عيان 

املعاجلة التوثيقية مع القضايا ال تية والقضايا  اموإحت استخداالرشي ية والوثائقية   

منط املعاجلة التمهيدية االستبابية  كمافة  وإحت استخداماالبت ادية والتكنولوجية   

  مع اال داث الوثائقية للقضايا ال تية والعلمية

 ل ا دراسة يوسو  داد  وفيما يتعلق  تعامل وسائل اإلعالم يف اإلمارات مع اجلائتة

( ع  معاجلة اإلعالم اإلماراتي ألزمة فريوس كورونا إحت أن اإلعالم اإلماراتي يقوم 2020)

 دور فاعل يف إدارف أزمة فريوس كورونا  سواء على صعيد تقديم املعلومات أوالي  أود 

و كل ش افية   أو على صعيد القيام  دور  التوعوو ألف اد اجملتمع م   الد العديد م  

تهده وباية اجملتمع  أو م   الد رسائل التضام  مع الدود الت تعاني ال عاليات الت تس

م  ت شي ال ريوس  كما  لص الي أن أهم ما مييز تعامل اإلعالم اإلماراتي مع أزمة 

  هو االستجا ة الس يعة واملتزنة الت ي تزك ف صة إل الق الشائعات املة ضة «كورونا»

    وتو يد ال سالة م  جانص وسائل اإلعالم املختل ةالت تمري القلق  ني أف اد اجملتمع

( إلي يليل دور أجهزف العالبات العامة يف Amed Kamil, 2020وهدفا دراسة )

األجهزف اصكومية يف دولة اإلمارات يف توعية اجلمهور   ريوس كورونا  وكي ية 

لألزمة  وأنها بدما إداراتها لألزمة  و ل ا إحت أنها صتا يف تقليل التأثريات السلبية 
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مماالي متميًزا يف التعامل مع األزمة  ودعا إحت ض ورف اتباع الش افية يف إدارف ممل هذ  

 األزمات 

 وم  املال ظات على الدراسات السا قة 

معظمها تعامل مع جزئيات مت  بة م  املعاجلات االت الية لألزمات   فالبع   -

عالم التقليدية دون اإلعالم اجلديد ووسائل ي كز على وسيلة دون أ  ا أو وسائل اإل

  وإن ركزت الدراسات اصديمة على دور وسائل التواصل التواصل االجتماعي

 االجتماعي 

تناب  املعلومات والنتائج الت  ل ا إليها الدراسات السا قة فيما يتعلق  دور  -

 اء هذ  الوسائل اإلعالم يف األزمات  وأو الوسائل أكم  أهمية  وكذلك تقييمها ألد

 ينما اهتما الدراسات األجنبية  استةالعات ال أو  ود األزمات والكوارث  -

املتوبع  دوثها وكي ية ت ادو خما  ها  اعتمدت معظم الدراسات الع  ية على دراسة 

 األزمة  عد  دوثها و    األض ار النامجة عنها 

ت وإعالم األزمات  ركزت  ينما اكت ا  ع  الدراسات  التأ ري النظ و لألزما -

دراسات أ  ا على التتليل امليداني لألزمات وي جتمع  ينها  كما ي تة ح ت ورات 

لكي ية التعامل اإلعالمي مع األزمات  ناء على يليل ميداني ويليل للمضامني 

 وال سائل واإةص واإل ا ات اإلعالمية 

 افية والوضوح يف تقديم أشارت معظم الدراسات الي أهمية ي و الدبة والش -

املعلومات يف أوبات الكوارث  وأن اجلمهور يعتمد على وسائل االعالم ليس للت ود 

على املعلومات فقط  وإمنا أيضا لتعزيز ال وح املعنوية لدي  والبتث ع  بيم راس املالي 

  االجتماعي يف اجملتمع

ات  أ  أوضتا نتائج ات قا معظم الدراسات على سلبية التناود اإلعالمي لألزم -

 عضها أن تناود وسائل اإلعالم لبع  األزمات ع  سياسات اإلنكار أو التهوي  أو 

الت ي  ساهم يف إشعاد األزمات  كما أكدت نتائج دراسات أ  ا على مساهمة 

وسائل اإلعالم يف زيادف االثار السلبية ألزمات أ  ا ع  بيامها  تهويل وتضخيم  ع  

ركة مع  ع  العوامل األ  ا يف يوهلا ألزمات  إضافة إحت املعلومات األ داث واملشا

غري الناجتة ع  انتهاج  ع  وسائل اإلعالم أساليص واستماالت غري مدروسة إلدارف 

  (2020األزمات ) أمساء  افظ  
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بلة الدراسات الت  للا سواء التةةية اإلعالمية ل ريوس كورونا أو استجا ة وردود  -

مهور إزاء هذ  التةةية  وتسعى هذ  الدراسة لتجاوز الق ور يف الدراسات أفعاد اجل

السا قة عدم االكت اء اجلانص التنظريو  ويليل ت ورات اجلمهور  ود أداء وسائل 

   التواصل يف تةةية فريوس كورونا وتقييمهم ألدائها املهين 

 مشكلة الدراسة

عالمية ووسائل التواصل االجتماعي يف  ال غم م    وز دور املؤسسات االت الية واإل

الت دو ألزمة فريوس كورونا  واعتماد الكمري م  املؤسسات عليها يف التواصل مع 

األ  اه املختل ة املعنية  األزمة واملستهده الوصود إليها  إال أن  ال يع ه على وج  

ها  وما هي نوعية التتديد مدا صاح هذ  الوسائل االت الية واإلعالمية يف القيام  أدوار

االسزاتيجية اإلعالمية الت تبنتها يف تأدية رسالتها أثناء معاجلاتها لألزمة  ومدا التزامها 

 املعايري والضوا ط املهنية الض ورية أثناء معاجلاتها ململ هذ  األزمات  وهل ساعدت يف 

لة والشائعات الت مواجهة األزمة أم أدت إحت انتشار الكمري م  املعلومات اإا أة واملضل

فابما م  انتشار األزمة  وإحت أو مدت اتبعا اسزاتيجيات ات الية وإعالمية متكاملة يف 

التعامل مع أزمة فريوس كورونا  وكذلك ال يع ه ما هي ت ورات اجلمهور وردود أفعال  

 جتا  تعامل املؤسسة االت الية واإلعالمية مع هذ  األزمة 

 نوعية الدراسة 

الدراسة يف إ ار منط الدراسات االستكشافية والوص ية    يث تسعى إحت تقع هذ  

استكشاه وتوصيو  بيعة تعامل اجلمهور مع وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدف   

ونوعية الوسائل الت اعتمدوا عليها يف اكتساب املعلومات املتعلقة   ريوس كورونا  

ها املهنية  ونوعية الوسائل الت يمقون يف وت وراتهم ع  مدا بيام هذ  الوسائل  أدوار

 م دابيتها يف معاجلة هذ  األزمة إعالمية   

 اإلطار النظري للدراسة

 تستند هذ  الدراسة على عدف نظ يات ومدا ل م   ينها 

على الوسيلة ودرجة أهميتها لدا ال  د  لزكيزهانظ ية )االعتماد على وسائل اإلعالم(  (1)

لتتقيق على وسائل اإلعالم يعتمدون األف اد  أن    يث ت اهالكي يستقي معلومات  من

   وللت ود علىمع فة ما يدور  البيأة احمليةة وت سريهاعدف أهداه م   ينها  فهم و

كي ية التعامل و  اجملتمعيةختا  الق ارات املناسبة واملشاركة واملساعدف يف ا التوجي 
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ا  وتؤكد على وجود عدف تأثريات ناجتة   فضالي ع  التسلية وغريهمع املوابو اجلديدف

وتتتدد يف تكوي    ( تأثريات مع فية1  )منهاع  اعتماد األف اد على وسائل اإلعالم 

( 2والزويج للقيم واص اظ عليها ) املعتقدات وتوسيع  األولويات وت تيص  االجتاهات 

وتزايد أو نقص  وتتتدد يف زيادف اإوه والقلق  وال تور العا  ي  تأثريات وجدانية

( تأثريات سلوكية أو بيام ال  د  عمل ما نتيجة التع ض للوسيلة  3الشعور  االغزاب  )

وتقوم النظ ية على عدف افزاضات   وبد يكون سلوكاي ارا ياي م يداي أو سلبياي ضاراي

بل اعتماد األف اد على وسائل   زادت درجة االستق ار االجتماعي( كلما 1رئيسة هي  )

( تزداد درجة االعتماد على النظام اإلعالمي السائد يف اجملتمع يف 2)  .عالم والعكساإل

 الة بلة بنوات اإلعالم األ  ا ويقل االعتماد علي  يف  الة وجود بنوات  ديلة للت ود 

( خيتلو األف اد يف درجة اعتمادهم على وسائل اإلعالم نتيجة 3) .على األ بار واملعلومات

(  2006) صاا أ و أصبع  األهداه وامل اا واصاجات ال  دية   ا تالفهم على

 ا تبار مدا اعتماد أف ادوتستهده الدراسة م   الد االعتماد على هذ  النظ ية 

املتعلقة اجملتمع على وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدف كوسائل وم ادر للمعلومات 

الوسائل   ا تالهذا االعتماد   ورصد ال  وق واال تالفات  ود ه  ريوس كورونا 

جديدف واستنتاج أهم التأثريات (املع فية  الوجدانية  السلوكية) الناجتة ع   تقليدية أم

اجملتمع على وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدف  وهل خيتلو  جمها تبعا  اعتماد أف اد

 .قليدية أم جديدفالوسائل ت ال تالهاملختل ة للمبتوثني وتبعا  الدميوغ افية للمتةريات

وتسعى هذ  النظ ية إحت "ا تبار ف ضية مؤداها أن التع ض   نظ ية التماس املعلومات  (2)

على  " وتقومخيتارون املعلومات الت تؤيد اجتاهاتهم ال اهنة االنتقائي لألف اد رعلهم

ثالث ركائز أساسية ميك  م   الهلا رصد عالبة اجلمهور  وسائل اإلعالم ومدا 

ا تيار ال  د لل سائل االت الية الت يتع ض هلا  وم  ثم  .١ : وسيلة معينة هيت ضيل  ل

 .٣سعي ال  د للت ود على املعلومات ياصوافز واملنبهات الت تؤدو إحت  .٢الوسيلة  

 نية اجملتمع ونوعية الوسائل اإلعالمية املستخدمة في   إ  يؤث  نوع الوسائل اإلعالمية 

)أ و    ا  على ت ضيل أف اد  لوسيلة معينة م دراي للمعلوماتاملستخدمة يف جمتمع م

  (2010إصبع   

 Situational Communication Crisisنظ ية ات االت األزمة املوب ية  (3)

Theory  وهى تعين  دراسة ات االت األزمة وكي ية إداراتها  وتهده إلي حماولة  
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وبوعها  وتوزيع األدوار على  منع وبوع األزمة إ ا أمك  والت دو هلا   اعلية عند

ال اعلني املعنيني  األزمة والتنسيق  ينهم ملواجهة األزمة  ك اءف عالية  و لك لتقليل 

اإسائ  النامجة ع  األزمة وخت يو آثارها السلبية إحت أدني  د ممك   والعمل على 

إلدارف األزمات  االست ادف م  جت  ة إدارف األزمة  عد انتهائها يف وضع اسزاتيجيات فعالة

 (2020املشا هة هلا ) أمساء  افظ  

ويف إ ار ات االت األزمة يتم االست ادف م  كافة اجلهود االت الية اهلادفة إحت ا تواء 

األض ار النامجة ع  الكارثة ملنع أو اصد م   دوث  سائ  يف األرواح أو املمتلكات 

همة يف إدارف األزمة واصد م  واستعادف النظام وإعادف اصياف الةبيعية   واملسا

تداعياتها  و يسني صورف ومسعة املنظمة   وتوعية األ  اه  ات ال لة  أدوارهم 

وسبل القيام  ها  وإمداد املعنيني  املعلومات واأل بار اإاصة  األزمة وجوانبها املختل ة 

دثا  ال عل وكي ية ا توائها  وآثارها وانعكاساتها على كافة املستويات سواء الت  

أو املتوبع  دوثها ج اء األزمة  وسد اال تياجات املع فية للجمهور والت دو لبث 

وتداود الشائعات الت تنتش  غالًبا  التزام  مع  دوث األزمات سواء ع  االت اد 

الشخ ي أو م   الد وسائل التواصل االجتماعي أو وسائل اإلعالم ) أمساء  افظ  

2020) 

 تت األزمة حماولة ل هم وتوضيح وتقديم اإلج اءات واسزاتيجياكما متمل ات اال

االستجا ة املناسبة إلدارف األزمة ات الًيا  وميك  يديد اسزاتيجية ات االت األزمة 

 أنها كافة اإلج اءات واألنشةة االت الية الت متارس أثناء امل ا ل املختل ة لألزمة 

خدمة فيها  واهلادفة ال تواء األزمة واألض ار  ة  النظ  ع  الوسائل واملضامني املست

الناجتة عنها  للتد م  اإسائ  واستعادف اصياف لةبيعتها  عد احنسار آثار األزمة 

(   يث مت   م ا ل ات االت األزمة  عدف م ا ل هي 2020وتداعياتها ) أمساء  افظ  

ا ة وامل اببة والتقييم  ال صد واالستماع   وا تيار اجلمهور املستهده واصوار واالستج

والت اعل مع اجلمهور  وإد اد التعديالت الالزمة على اسزاتيجيات إدارف ات االت 

  (Stewart, M. C. and Wilson, B. G, 2016األزمة)

  اسزاتيجية  Coombsوم  أهم اسزاتيجيات االستجا ة االت الية الت    ها 

د تكتبك التوضيح لش ح أسباب عدم وجود االنكار الت تسعى إحت ن ي األزمة م   ال

أزمة م  وجهة نظ  املنظمة  وتكنيك اهلجوم للت دو هلؤالء الذي  يدعون  وجود األزمة 
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وتكتيك التهديد  استخدام بوف ون و  املنظمة ضد م  يزعمون  وجود أزمة  

بة  ني واسزاتيجية التهوي  والت تهده إلي  لق ببود اجلمهور لألزمة مع إضعاه العال

األزمة واملنظمة  وتستخدم تكنيك االعتذار م   الد إظهار عدم وجود النية املسبقة أو 

 دوث أشياء غري متوبعة تسببا يف  دوث األزمة للتقليل م  مسؤولية املنظمة ع  

 دوثها  كما تستخدم تكنيك الت ي  م   الد التقليل م  شأن الض ر الذو أ دثت  

اثلة  أو إظهار أن األزمة بد تع ضا للمبالةة والتهويل  األزمة مقارنة  أزمات مم

وكذلك اسزاتيجية إعادف البناء الت تسعى إحت  لص ص ح اجلمهور ع  املنظمة م  

 الد اختا  إج اءات عالجية ممل دفع تعويضات للضتايا ومساندف املتض ري  م  

  إج اءات وبائية ملنع األزمة  والندم واالعتذار عما سببت  األزمة م  أض ار  واختا

 (  وتهده2016) شيماء ساي ,Coombs, W.T. (2014) تك ار األزمة يف املستقبل

االستجا ة لألزمة إحت ت ميم رسائل ات الية إلصالح صورف املنظمة  تاسزاتيجيا

وتقليص التأثري السليب الناجم ع  األزمة والذو  دور  يؤث   السلص على معامالت 

   ,(Coombs, W. 2014)أصتاب امل اا مع املنظمة 

نظمة وما ا ت عل  وتعكس اسزاتيجيات استجا ة املنظمات أوبات األزمات ما ا تقود امل

ولكي تكون االستجا ة فعالة يتاج املنظمة أن تكون هي صا بة املبادرف يف نش  

املعلومات وتوصيل رسائلها االت الية  والتواصل املباش  وال ورو مع أصتاب امل اا  

واالن تاح واالستعداد الدائم لالت اد  وهناك ثالثة م ا ل الستجا ة املنظمات لألزمات 

  لة تقديم املعلومات املتعلقة  األزمة والتعليمات واإلج اءات الت ميك  اتباعها وهي م

م  ببل األشخاص املتض ري  منها وكي ية الت  ه صماية أن سهم م  اآلثار املزتبة 

عليها  وم  لة تعديل ويديث املعلومات   هده إ الع اجلمهور على مستجدات 

ى يسني فاعلية تعاملهم مع األزمة وتداعياتها  األ داث ومساعدف أصتاب امل اا عل

وم  لة يسني مسعة املنظمة م   الد االستجا ة ال علية والوابعية ويتم  لك ع    يق 

اختا  اإلج اءات الت تيتية والتعويضية الت تساهم يف خت يو  دف الض ر الذو صق 

 ا ل السا قة  عليها أن  سمعة املنظمة  ولكي تكون استجا ة املنظمات فعالة  الد امل

ختتار  عناية االسزاتيجيات االت الية املناسبة لكل م  لة  بقيا لنوع األزمة  وموبو 

ان ا تيار االسزاتيجية املناسبة يف املوبو والوبا املناسص  كاملنظمة م  األزمة   وال ش

 النهج ويتةلص  (Yang Cheng, 2018)يزداد أهمية وسائل االت اد يف إدارف األزمات

https://ejsc.journals.ekb.eg/?_action=article&au=209958&_au=%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1++%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
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 يكون وأن املعنية  اجلهة ببل م  لألزمة فعالة إدارف وجود األزمات ات اد على املعتمد

 ة )األزم أل عاد واضح   هم  ها املعنيني تزويد على والعمل وفورًيا  فعاالي االت اد

Peerayuth C., et al., 2020 ) 

 تشريوهي    the uncertainty reduction theory اليقني عدم م  اصد نظ ية (4)

  الد م  مع وفة غري وأوضاع ملوابو امل ا بة اليقني عدم  الة لتقليل األف اد  اجة إحت

 ا ار يف النظ ية هذ  توظيو ويتم   لديهم القلق  االت م  تقلل معلومات على اص ود

 أثناء املعلومات على اص ود إحت الساعية األف اد سلوكيات لت سري األزمة ات اد

 م  يتوبعون  ما يع فون عندما  ال ا ة الشعور إحت مييلون األف اد أن وه هاوج األزمات 

 م  مزيد على اص ود إحت يسعون فإنهم أزمات  األف اد يواج  وعندما اصالية  الظ وه

 (  Xu, 2018) لديهم اليقني عدم م  للتد حماولة يف املعلومات فجوف لسد املعلومات

 التواصل ووسائل التقليدية اإلعالم وسائل بيام مدا ىعل التع ه يف املد ل هذا وي يد

 كورونا  جلائتة امل ا ص اليقني وعدم املع فة عدم درجات م  التقليل يف االجتماعي

 والوضوح الش افية على القائم األزمات ات اد  أ البيات التزامهما مدا على والتع ه

تقوم هذ   Peerayuth C., et al., 202 لألزمة السلبية اآلثار م  التقليل مع والدبة

النظ ية على ت ور أن االت اد يعد عامالي أساسًيا يف إدارف األزمات   اعتبار أن  يهده 

إحت تقليل الض ر الناجم ع   دوث أزمة ما  وسعي  ال تواء آثارها  والتقليل م  

يجية الت ورات السلبية النامجة عنها  ومحاية املتأث ي   األزمة  وتؤكد على اسزات

وحمورية االت االت عند تعامل املنظمات مع مجهورها   مع التعامل مع االت االت على 

انها تتجاوز جم د االعتماد على وسائل العالبات العامة  وتقوم على أرساد واستقباد 

وتبادد رسائل  ني اجلهة املعنية واجلمهور املعين  شكل ت اعلي وآني ومباش  وفعاد م  

ليل م  اآلثار السلبية لألزمة   وي زض أن يقوم ات االت األزمات  مالثة أجل منع أو التق

   instructive information وظائو  تقديم معلومات  ات  ا ع توجيهي م يد 

لتع يو اجلمهور  كي ية التعامل مع األزمات ومحاية  واتهم  ومعلومات يتم تكيي ها 

لتع يو اجلمهور  ة ق  adjustive informationحبسص األوضاع امل تبةة  األزمة  

الت  ه إزاء  االت عدم اليقني أو عدم التأكد م  أمور  ات صلة  األزمة   ومعلومات 

جلهود املنظمة يف  internalizing informationتستهده استيعاب اجلمهور  

 كي ية إدارف مسعتها يف التعامل مع األزمة 
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 معايري األداء املهين لوسائل االت اد  (5)

 الد امل ا ل املختل ة لألزمة االلتزام  بع   أدوارها  تةلص بيام وسائل االت ادي

الضوا ط الت تزيد م  فعالية ال سالة اإلعالمية يف مواجهة األزمات  ويأتي يف مقدمة هذ  

الضوا ط ض ورف التزام وسائل اإلعالم  امل دابية   يث يتاج هذ  الوسائل إحت أداء م  

وأ البًيا وو نًيا  انةالبيا م   ع  النظ يات الت تستند إحت املسأولية  نوع  اص  مهنًيا

ع  كل ال أات   مبا يوف   ق  املدافعاالجتماعية لوسائل اإلعالم  وممارسة اإلعالم لدور 

توسط العالبة  ني األف اد وصناع الق ار  وت عيل اصق يف واملع فة الشاملة والكاملة   

ل   كما ينبةي أن تت و التةةية اإلعالمية  ال ورية يف نقل االت اد مب هوم  الشام

األزمة  والتع يو  ها وإمداد اجلمهور  اصقائق الت  يلية أوليا  أود  والعمق والشمود يف 

تةةية جوانبها املختل ة  وضبط الن س والتعامل مبوضوعية مع أجهزف ال أو العام  

كما  .االعتماد على امل ادر األصيلةوتةةية  واالعزاه  األ ةاء الت بد يدث أثناء ال

ينبةي أن تلتزم  إمداد ال أو العام  اصقائق الت  يلية ع  األزمة  واالهتمام  الت  حيات 

 ات الةبيعة ال مسية الت تساعد على تشكيل اجتاهات ال أو العام جتا  األزمة   وس عة 

ج  الشائعات الت تنشط أثناء نش  اصقائق إلق مناخ صتى حيتوا آثار األزمة ويوا

األزمات  واالهتمام مبا ي س  أسباب األزمة وأ عادها ويديد كي ية التعامل معها  

واالهتمام  عن   املتا عة املستم ف لألزمة وتداعياتها   والتأكد م  وصود املعلومات 

يف ع ض والبيانات الالزمة إحت اجلمهور  القدر املناسص ودون آراء مسبقة  والتوازن 

وجهات النظ  املختل ة  ود األزمة  وإتا ة ف ص للتوار والنقاش  وهلا ) هويدا م ة ي  

 (2018( ) منى اصديدو  2018

 (1)االستناد لبع  األسس العلمية منها  لألزمات  االت الية كما تتةلص املعاجلات

املضاد حملًيا أو اإلعداد الدبيق إلدارف األزمة  و لك  تقدي   جم وبوف وتأثري اإلعالم 

 ارجًيا  وعدم االن  اد  إدارف األزمة إعالمًيا دون مشاركة جهات اال ت اص املسأولة 

االعزاه  وجود أزمة  مبعنى عدم إنكارها وتوجي  ال سالة  ( 2) ) .ع   بيعة األزمة

اإلعالمية ال تيتة املت لة  ها  مع م اعاف أن الت  يح لوسائل االعالم مبعلومات أو 

انات غري صتيتة  أو الته ب أو االمتناع م  اإلجا ة على أسألة معينة يأتي  نتائج  ي

رصد الدروس املست ادف م  األزمة ببل  ي مل ها  وممل  ( 3) .عكسية غري م غوب فيها

تلك الدروس يشكل ت اكًما مع فًيا ال غنى عن  ملواجهة أزمات املستقبل ) مين اصديدو  
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اإلعالم النابل  واإلعالم ال اصد أو دم وجود فواصل  امسة  ني (  ال غم م  ع4) (2018

ال أو  إال أن  ال رص أن يتوبو اإلعالم عند مستوا النقل فقط  وأن  عالمٕالواصو  وا

ي و مبوضوعية وم دابية  و تج د  مع ض ورف الوعي  األدوار اإل بارية والتوعوية 

زمة م   الد التع يو  ها ومتا عة أ داثها واإلرشادية والتوجيهية   سواء لنقل أ بار األ

استخدام اإلعالم يف إرشاد وتوجي  اجلمهور مبا يؤدو ونتائجها  وجهود الت دو هلا  أو 

إحت توفري الدعم واملؤازرف والتأييد للجهات الت تقوم  إدارف األزمة  ) مها عبد اجمليد  

تتع ض للجوانص املختل ة ة  ( ض ورف تقديم تةةية إعالمية متكاملة متعمق5  )(2012

والبعد ع   لألزمة )موابو األ  اه املعنية  األسباب  السياق  التةورات  اآلفاق(  

متيل احت التهويل واملعاجلة السةتية  والت ينتهي اهتمامها  األزمة املعاجلات املمريف الت 

كما جلمهور  سبص يف تضليل وتشوي  وعي ات انتهاء اصدث  أو أنها معاجلة مبتورف ت

ال تقوم على التهويل  ل على التهوي   و ذلك بد    وهيالناب ة ينبةي اصذر م  املعاجلات

   تقلل م  معلوماات وأ باار  ات أهمياة ب وا  النسبة للمجتمع   

 منهج البحث

ت ورات وآراء اجلمهور  الستكشاه وتوصيوتستخدم هذ  الدراسة منهج املسح اإلعالمي  

تمادهم على وسائل التواصل يف اكتساب معلومات ع  فريوس كورونا  إزاء مدا اع

وتقييمهم لألداء املهين هلذ  الوسائل   شكل علمي منظم  ويليل  بيعة اجتاهات 

مع األزمة  وإحت  اإلماراتوت وراتهم اجلمهور إزاء تعامل املؤسسات اإلعالمية واالت الية يف 

ا وأع اض  و  ق الوباية واإلج اءات اال زازية أو مدا صتا يف تع ي هم   ريوس كورون

والتجاوب مع اجلهات املعنية  التعامل مع األزمة  وت وراتهم ألهم الوسائل االت الية الت 

صتا يف توعيتهم  األزمة وأث ت يف تعاملهم معها  وتقييمهم لةبيعة املعلومات الت ي لوا 

واكتماهلا و لوها م  التناب  والةموض  عليها م  هذ  الوسائل ومدا دبتها ومشوليتها

 واأل ةاء   إخل 

 فروض الدراسةتساؤالت و
إحت أو مدا ختتلو أو تتشا   ت ورات اجلمهور  ود أهمية األدوار الت تقوم  ها كل  (1)

وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتماعي فيما يتعلق  التعامل مع أزمة فريوس 

 كورونا 
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سائل االت الية الت يعتمد عليها اجلمهور يف اص ود على معلومات ع  ماهي أكم  الو (2)

 فريوس كورونا 

 وت زض الدراسة ما يلي  

اجلمهور على وسائل التواصل االجتماعي للت ود على املعلومات  ينما يتزايد اعتماد ( 1)

 ادر التواصل الشخ ي وامل   تقل درجة اعتماد  على وسائلواأل بار ع  فريوس كورونا 

ال مسية واملتخ  ة )اإل ا ات اإلعالمية واملوبع اإلليكزوني لوزارف ال تة( و )موابع 

 التمقيو ال تي واملوابع ال تية األجنبية وموابع الةص البديل( 

مثة ف وق  ات داللة إ  ائية يف ت ورات اجلمهور  ود درجة است ادتهم م  وسائل ( 2)

 علومات ع  فريوس كورونا االت اد املختل ة يف اص ود على م

التقليدية   املهين لوسائل اإلعالم ت ورات إرا ية  ود األداء اجلمهور(  ينما توجد لدا 3)

وسائل التواصل االجتماعي فيما يتعلق مبعاجلة فإن لدي  ت ورات سلبية  ود األداء املهين ل

 أ بار ومعلومات فريوس كورونا 

ني فأات اجلمهور وفقاي للمتةريات الدميوغ افية إزاء ( توجد ف وق  ات داللة إ  ائية  4)

معظم جوانص تةةية كل م  وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي أل بار ومعلومات 

 فريوس كورونا 

 أدوات جمع البيانات املستخدمة:

الت اعتمدت الدراسة على أداف رئيسية جلمع البيانات  وتتممل يف صتي ة االستق اء    

دفا التع ه على اجتاهات ودوافع اجلمهور  عدف حماور هي  األدوار الت باما  ها كل استه

م  وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي  وأنواع وسائل اإلعالم الت اعتمد عليها 

اجلمهور يف اص ود على املعلومات ع  فريوس كورونا  والوسائل املستخدمة يف اص ود 

 الشخ ي وال مسي واملتخ ص  ومدا االست ادف م  املعلومات ال تية على املعلومات ما  ني

املستقاف م  الوسائل املختل ة  وتقييم اجلمهور لألداء املهين لوسائل اإلعالم ووسائل التواصل 

 االجتماعي 

  أو أن  مت تةبيق 2020  وأغسةس شه و مارسما  ني وبد مت تةبيق االستبانة يف ال زف 

 ائية ببل اندالع فريوس كورونا  واستم  تةبيقها  الد فزف انتشار صتي تها االستق

 ال ريوس 
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 مجتمع الدراسة: 

م  دف م  املوا نني واملقيمني يف  286م  عشوائية منتظمة مت تةبيق الدراسة على عينة 

%(   لةا 20.4%( والذكور ) 79.7دولة اإلمارات   وم   يث النوع  لةا نسبة األناث )

(  وم   يث  3948.( واالحن اه املعيارو )    1.808سط اصسا ي )  نسبة املتو

%(   لةا نسبة 28.6%( وغري املوا نني )71.4اجلنسية   لةا نسبة املوا نني يف العينة )

( وم   يث العم    لةا 5570.( واالحن اه املعيارو )    1.322املتوسط اصسا ي )  

عاما )  30إحت  20  تزاوح أعمارهم ما  ني %( وم16.9سنة )  20نسبة م  هم أبل م  

%  وم  تزاوح أعمارهم ما 13.4عاماي )  40إحت  30%( وم  تزاوح أعمارهم ما  ني 39.3

%(  لةا نسبة املتوسط 14.2عاماي )  50%( وم  هم فوق اد16.2عاماي )  50إحت  40 ني 

 يث التعليم  لةا نسبة  (  وم    1.2924( واالحن اه املعيارو )  2.682اصسا ي )    

%( واصاصلني على 8.6( واصاصلني على د لوم ) %7.اصاصلني على المانوية العامة )

%( واصاصلني على درجة 27.2%( (  واصاصلني على درجة ماجستري )44.8 كالوريوس)

%( و لةا نسبة املتوسط 12.7%( واصاصلني على شهادات أ  ا 5.9الدكتوراف  )

(  وم   يث الد ل  لةا نسبة   1.2131( واالحن اه املعيارو )     4.319اصسا ي )  

%( وم  تزاوح د وهلم ما  ني مخسة أاله 47.6م  تقل د وهلم ع  مخسة آاله درهم )

 ني عش ف أاله ومخسة عش  أالفا %( وم  تزاوح د وهلم ما 11.7وعش ف أاله درهم ) 

سط اصسا ي و لةا نسبة املتو %(34فا )%(  وم  تزيد د وهلم ع  مخسة عش  أال4.8)

 يث الوظي ة   لةا نسبة الةلبة ( وم  2.5236( واالحن اه املعيارو )2.975)

%( ورجاد 4.8( واملوظ ني يف القةاع اإاص )215%( واملوظ ني اصكوميني )46.6)

%( 4.5العاملني ) (  وغري10.35( ور ات املنزد )8.35%( وأصتاب املعاشات ) 2.1األعماد ) 

 (1.9899( واالحن اه املعيارو )  2.523و لةا نسبة املتوسط اصسا ي )   

 
 أساليب التحليل املستخدمة ) املتغريات واملقاييس(

مت استخدام أسلوب التتليل اإل  ائي يف معاجلة البيانات واملعلومات ويليلها  م   الد 

ام اال تبار اال  ائي املعلمي كالوركس مت استخدمت    يث SPSSاالستعانة   نامج 

واالس لدراسة ال  وق اإل  ائية  ني  ع  املتةريات الدميوغ افية اإاصة  املبتوثني م  

  يث وجهة نظ هم جتا   ع  العبارات واملؤش ات املتعلقة جبوانص م  الدراسة       
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 Relativeكما مت االستعانة مبعامل األهمية النسبية 

Importance 

Index  لقياس

األهمية الت يوليها 

اجلمهور لبع  

املؤش ات املتعلقة  الظاه ف أكم  م  غريها  وفقا لزتيص املؤش ات  وبد مت استخدام املعادلة 

األبل  1 يث متمل  5إحت  1( الوزن النسيب على مقياس مكون م   wلية   يث متمل ) التا

( متمل امجالي العينة  ويتم  N( أعلي ت تيص أو درجة  و ) Aاألكم  أهمية  ومتمل )  5أهمية و 

  يف  اد ) High يويل مستوا األهمية اإمس الي بيم نسبية   يث تعت  األهمية بوية

(0.8 < RII ≤ 1.0 واملتوسةة   ني القوية  وماHigh-Medium   (0.6 ≤ RII < 

(  و تكون ما  ني املتوسةة واملنخ ضة RII < 0.6 ≥ 0.4( وتكون متوسةة  )0.8

Medium-Low (0.2 ≤ RII < 0.4(وتكون منخ ضة  )0.0 ≤ RII < 0. ) 

لبا مني للتع ي ات وفيما يتعلق  إج اءات ال دق والمبات   متملا إج اءات ال دق يف م اجعة ا

اإلج ائية للبتث وفأات   وع ض االستبانة على جمموعة م  احملكمني لتتديد بدرتها على 

بياس متةريات الدراسة ويقيقها ألهدافها  وإج اء التعديالت املناسبة   يث متا م اعاف 

ددف عدد م  املال ظات منها  تقليل عدد األسألة  وإضافة  ع  اإيارات يف األسألة متع

اال تيارات  و ذه األسألة غري  ات ال لة  ولقياس المبات  ا تار البا مون   يقة االستق ار 

الت تشري إحت ات اق النتائج م   الد القياس على فزتني   يث مت الةلص م  عش ي  مبتوثاي 

ار يف أجا وا على االستبانة إعادف اإلجا ة عليها  عد م ور أسبوعني  ومت  ساب معامل االستق 

 النسبة لكل مبتوث  معامل االستق ارتةبيق االستمارف ال علي  ومبقارنة اإلجا ات مت  ساب 

 سص معادلة هولتسي  وم   الد تةبيق املعادلة على املبتوثني العش ي   توصل البا مون إحت 

 % وهي نسبة ثبات مقبولة يف حبوث اإلعالم 90أن معامل المبات وصل الي 

 2 X عدد اصاالت املت ق عليها 

 X 100 __________________________ معامل االستق ار=

 اصاالت األصلية + اصاالت املعادف 



 

 225 

اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم التقليدية وشبكات التواصل االجتماعي الكتساب 
  ت واجتاهاتهم إزاء أدائها املهيناملعلومات أثناء األزما

 

 نتائج الدراسة

 دوار الت باما  ها كل م  وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعياأل (1)

 ( يوضح أدوار وسائل االت اد يف تناود فريوس كورونا1جدود ربم )

( ت ورات اجلمهور إزاء األدوار الت باما  ها كل م  وسائل اإلعالم 1يوضح اجلدود ربم )

 ووسائل التواصل االجتماعي فيما يتعلق  تناود فريوس كورونا 

يص ف يما يتعلق  أدوار وسائل اإلعالم يف الت دو ل ريوس كورونا جاءت هذ  األدوار على الزت

التالي حبسص معدد األهمية النسبية   يف ال دارف التع يو أف اد اجملتمع   ريوس كورونا  

( ومبستوا أهمية ) م ت ع(     0.911(  ومبعدد أهمية نسبية )4.557مبتوسط  سا ي ) 

(  ومبعدد  4.568يلي  التوعية  أهمية اتباع اإلج اءات اال زازية للوباية مبتوسط  سا ي )

( ومبستوا أهمية ) م ت ع(   يلي  إ ا ة أف اد اجملتمع مبعلومات ع   0.914بية ) أهمية نس

(  ومبعدد أهمية نسبية )  4.510أسباب و  ق انتقاد فريوس كورونا  مبتوسط  سا ي )

( ومبستوا أهمية ) م ت ع(   يلي  تع يو أف اد اجملتمع  أع اض فريوس كورونا   0.902

( ومبستوا أهمية )م ت ع (    0.911عدد أهمية نسبية ) (  ومب4.557مبتوسط  سا ي ) 

(  ومبعدد أهمية 4.482يلي  التوعية  أهمية إج اء ال توصات للوباية  مبتوسط  سا ي ) 
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( ومبستوا أهمية )م ت ع (   يلي  املساعدف يف ت تيح العادات االجتماعية 0.896نسبية )

(  ومبعدد أهمية نسبية 4.477)املسببة النتشار فريوس كورونا  مبتوسط  سا ي 

( ومبستوا أهمية ) م ت ع(   يلي  التوعية  اإلبالع ع  العادات االجتماعية املسببة 0.895)

( ومبستوا أهمية 0.891(  ومبعدد أهمية نسبية )4.456لل ريوس  مبتوسط  سا ي ) 

(  4.383ا ي )مبتوسط  س  م ت ع(   يلي  توعية أف اد اجملتمع مبضاع ات فريوس كورونا)

 ( ومبستوا أهمية ) م ت ع(0.877ومبعدد أهمية نسبية )

وفيما يتعلق  أدوار وسائل التواصل االجتماعي يف تناود اجلوانص املتعلقة   ريوس كورونا 

 جاءت هذ  األدوار على الزتيص التالي حبسص معدد األهمية النسبية  

(  ومبعدد أهمية نسبية 4.455ي ) تع يو أف اد اجملتمع   ريوس كورونا مبتوسط  سا 

( ومبستوا أهمية ) م ت ع(   يلي  التوعية  أهمية اتباع اإلج اءات اال زازية للوباية  0.891)

( ومبستوا أهمية )م ت ع(    0.894(  ومبعدد أهمية نسبية ) 4.469مبتوسط  سا ي ) 

(   4.406مبتوسط  سا ي ) يلي  التوعية  اإلبالع ع  العادات االجتماعية املسببة لل ريوس

( ومبستوا أهمية )م ت ع(   يلي  تع يو أف اد اجملتمع  0.881ومبعدد أهمية نسبية ) 

( 0.876(  ومبعدد أهمية نسبية )4.382 أع اض فريوس كورونا مبتوسط  سا ي )

ومبستوا أهمية ) م ت ع(   يلي  إ ا ة أف اد اجملتمع مبعلومات ع  أسباب و  ق انتقاد 

( ومبستوا 0.874(  ومبعدد أهمية نسبية )4.372كورونا مبتوسط  سا ي )  فريوس

الت فريوس كورونا مبتوسط  سا ي أهمية ) م ت ع (   يلي  توعية األف اد  ة ق انتقا

( ومبستوا أهمية )م ت ع(   يلي  املساعدف يف 0.874(  ومبعدد أهمية نسبية ) 4.372)

(  4.353نتشار فريوس كورونا مبتوسط  سا ي )ت تيح العادات االجتماعية املسببة ال

( ومبستوا أهمية )م ت ع (   يلي  التوعية  أهمية إج اء 0.871ومبعدد أهمية نسبية )

( ومبستوا 0.869(  ومبعدد أهمية نسبية )  4.344ال توصات للوباية مبتوسط  سا ي )

 أهمية )م ت ع ( 

ما  ها كل م  وسائل التواصل االجتماعي وتكشو نتائج اجلدود ع  تقارب األدوار الت اهت

ووسائل اإلعالم يف تناود ما يتعلق   ريوس كورونا  وع  إيالئهما لذات األهمية لكل األدوار 

تباي  يشري إحت املنا ة  هما   يث  لةا األهمية النسبية لكل األدوار مستوا م ت ع   وهو ما 

ائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي األهمية النسبية لألدوار الت تقوم  ها كل م  وس

فيما يتعلق  تناود فريوس كورونا   وإن ات قتا يف إعةاء األولوية لألدوار املتعلقة  التع يو 
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  ريوس كورونا  والتوعية  أهمية إتباع اإلج اءات اال زازية فيما يتعلق  ال ريوس  و تع يو 

السا قة إحت اهتمام كل م  وسائل اإلعالم  أف اد اجملتمع  أع اض ال ريوس   وتشري النتائج

ووسائل التواصل االجتماعي  القيام  األدوار املعلوماتية والتع ي ية أكم  م  القيام  األدوار 

املتعلقة  التوعية واإلرشاد  وهو أم  ل  انعكاسات  على كم ف تنابل معلومات بد ال تكون 

املبذود م  ببل أو م  هذ  الوسائل يف غري صتيتة ع  ال ريوس م  جهة  وعلى بلة اجلهد 

 االستعانة مبتخ  ني للقيام  أدوار التوعية واإلرشاد 

أنواع وسائل اإلعالم الت اعتمد عليها اجلمهور يف اص ود على املعلومات ع   (2)

 فريوس كورونا

 ( يوضح الوسائل الت اعتمد عليها اجلمهور يف اص ود على معلومات ع  كورونا2جدود ربم )

الوسااااااااااااااااااااااااائل 

اإلعالمية
املتوسط

معااااادد  

األهمية 

النسبية

مسااااتوا 

األهمياااة 

النسبية

اجلنسيةالنوع

بيمااااااة  مان ويتين

 املعنوية

بيمااااااة  مان ويتين

 املعنوية

القنااااااااااااااااااااااااوات  

التلي زيونياااااااااااااااة 

 اإلماراتية

متوساااط 

م ت ع –

القنااااااااااااااااااااااااوات  

ال ضاااااااااااااااااااااائية 

 اإل بارية 

متوسط

بناااااوات ال ادياااااو  

 اإلماراتية

طمتوس

بناااااااوات رادياااااااو  

 ع  ية  

متوساااط 

- 

منخ  

املوابااع اإلعالميااة 

 على اإلنزنا

متوساااط 

م ت ع –

ال اااااااااااااااااااااااتو 

 اإلماراتية احمللية

متوسط

 ال تو الع  ية

متوساااط 

- 

منخ  

وساااائل التواصااال 

 االجتماعي

م ت ع
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مدا اعتماد اجلمهور على الوسائل اإلعالمية للت ود على األ بار ( 2يوضح اجلدود ربم )

واملعلومات ع  فريوس كورونا وبد تبني اعتمادهم على وسائل التواصل االجتماعي أكم  م  

 اعتمادهم على وسائل اإلعالم األ  ا للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا  

ع فة األهمية النسبية لكل وسيلة م  الوسائل اإلعالمية و استخدام معدد األهمية النسبية مل

 املذكورف كانا النتائج على الزتيص التالي م   يث معدد األهمية النسبية لكل منها  

  و لةا بيمة معدد األهمية 4.583وسائل التواصل االجتماعي  يف امل تبة األوحت مبتوسط 

  وظه ت ف وق  ات داللة إ  ائية  ني   ومستوا األهمية النسبية م ت ع0.917النسبية 

الذكور واإلناث م   يث مدا االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي للت ود على 

أبل م   P Value 0.012  5264.500األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا )مان ويتين 

اراتي م   يث (  كما ظه ت ف وق  ات داللة إ  ائية  ني املوا   اإلماراتي وغري اإلم0.05

مدا االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس 

 (  0.05أك  م   P Value 0.288   6364.500كورونا )مان ويتين 

وجاءت الوسائل األ  ا يف م اتص تالية م   يث األهمية   يث جاءت املوابع ال ت ية 

  و لةا بيمة معدد األهمية 3.875امل تبة المانية  مبتوسط واإلعالمية على اإلنزنا يف 

م ت ع  وي تظه  ف وق  ات داللة  –  ومستوا األهمية النسبية متوسط 0.775النسبية 

إ  ائية  ني الذكور واإلناث م   يث مدا االعتماد على املوابع ال ت ية واإلعالمية على 

فريوس كورونا    يث  لةا )مان ويتين اإلنزنا للت ود على األ بار واملعلومات ع  

5447.500  P Value 0.090   كما ي تظه  ف وق  ات داللة إ  ائية 0.05أك  م  )

 P Value  6320 ني املوا   اإلماراتي وغري اإلماراتي    يث  لةا بيمة )مان ويتين 

 ( 0.05أك  م   0.363

  و لةا بيمة معدد 3.502ماراتية  مبتوسط ويف امل تبة المالمة جاءت القنوات التلي زيونية اإل

م ت ع  كما يكشو اجلدود  –  ومستوا األهمية النسبية متوسط 0.700األهمية النسبية 

ع  وجود ف وق  ات داللة إ  ائية  ني املوا   اإلماراتي وغري اإلماراتي م   يث مدا 

بار واملعلومات ع  فريوس االعتماد على القنوات التلي زيونية اإلماراتية للت ود على األ 

(  ولك  ي 0.05أبل م   P Value 0.003  5209كورونا   يث  لةا بيمة )مان ويتين 

تظه  ف وق  ات داللة إ  ائية  ني الذكور واإلناث م   يث مدا االعتماد على القنوات 
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ا بيمة التلي زيونية اإلماراتية للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا   يث  لة

 ( 0.05أك  م   P Value 0.770  6169.500)مان ويتين 

  و لةا بيمة معدد 2.893ويف امل تبة ال ا عة جاءت ال تو اإلماراتية احمللية  مبتوسط 

  مستوا األهمية النسبية متوسط   ويكشو اجلدود ع  وجود ف وق 0.579األهمية النسبية 

 يث مدا االعتماد على ال تو اإلماراتية   ات داللة إ  ائية  ني الذكور واإلناث م 

احمللية للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا   يث  لةا بيمة )مان ويتين 

4534.500  P Value 0.001   ولك  تظه  ف وق  ات داللة إ  ائية  ني 0.05أبل م  )

اإلماراتية احمللية  املوا   اإلماراتي وغري اإلماراتي م   يث مدا االعتماد على ال تو

للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا  يث  لةا بيمة )مان ويتين 

5787.500   P Value 0.063   0.05أك  م  ) 

ويف امل تبة اإامسة جاءت القنوات ال ضائية اإل بارية ممل الع  ية وسكاو نيوز  مبتوسط 

ا األهمية النسبية متوسط  وأظه ت النتائج   ومستو0.526  ومعدد األهمية النسبية 2.628

وجود ف وق  ات داللة إ  ائية  ني الذكور واإلناث م   يث مدا االعتماد على القنوات 

ال ضائية اإل بارية للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا  يث  لةا بيمة 

ظه  ف وق  ات (  ولك  ي ت0.05أبل م   P Value 0.045  5277.000)مان ويتين 

داللة إ  ائية  ني املوا   اإلماراتي وغري اإلماراتي م   يث مدا االعتماد على القنوات 

ال ضائية اإل بارية للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا  يث  لةا بيمة 

 ( 0.05أك  م   P Value 0.403   6377.500)مان ويتين 

  ومعدد 2.472اد على بنوات ال اديو اإلماراتية  متوسط ويف امل تبة السادسة جاء االعتم

  ومستوا األهمية النسبية متوسط  وأظه ت النتائج وجود ف وق  ات 0.494األهمية النسبية 

داللة إ  ائية  ني الذكور واإلناث م   يث مدا االعتماد على بنوات ال اديو اإلماراتية 

ورونا   يث  لةا بيمة )مان ويتين للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس ك

4951.000  P Value 0.009   ولك  تظه  ف وق  ات داللة إ  ائية  ني 0.05أبل م  )

املوا   اإلماراتي وغري اإلماراتي م   يث مدا االعتماد على بنوات ال اديو اإلماراتية 

ويتين للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا    يث  لةا بيمة )مان 

5986.500   P Value 0.118   0.05أك  م  ) 
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  0.390  ومعدد األهمية النسبية 1.951ويف امل تبة السا عة جاءت ال تو الع  ية  متوسط 

منخ    وأظه ت النتائج وجود ف وق  ات داللة إ  ائية  –ومستوا األهمية النسبية متوسط 

تو الع  ية للت ود على األ بار  ني الذكور واإلناث م   يث مدا االعتماد على ال 

أبل  P Value 0.024  5119.000واملعلومات ع  فريوس كورونا  يث  لةا بيمة )مان ويتين 

(  ولك  تظه  وجود ف وق  ات داللة إ  ائية  ني املوا   اإلماراتي وغري اإلماراتي 0.05م  

علومات ع  فريوس م   يث مدا االعتماد على ال تو الع  ية للت ود على األ بار وامل

 ( 0.05أك  م   P Value 0.264   6070.000كورونا  يث  لةا بيمة )مان ويتين 

  ومعدد 1.866ويف امل تبة المامنة واأل ريف جاء االعتماد على بنوات راديو ع  ية  متوسط 

منخ    وأظه ت النتائج وجود  –  ومستوا األهمية النسبية متوسط 0.373األهمية النسبية 

ق  ات داللة إ  ائية  ني الذكور واإلناث م   يث مدا االعتماد على بنوات راديو ع  ية ف و

للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا  يث  لةا بيمة )مان ويتين 

4911.000  P Value 0.004   ولك  ي تظه  ف وق  ات داللة إ  ائية  ني 0.05أبل م  )

ماراتي م   يث مدا االعتماد على بنوات ال اديو الع  ية للت ود املوا   اإلماراتي وغري اإل

 P Value   6320.000على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا  يث  لةا بيمة )مان ويتين 

 ( 0.05أك  م   0.309

وتظه  النتائج السا قة اعتماد اجلمهور على وسائل التواصل االجتماعي أكم  م  وسائل 

 ود على معلومات ع  فريوس كورونا  وهو أم  ل   ةورت  ملا تت و    اإلعالم يف اص

املعلومات املنشورف ع  هذ  الوسائل م  عدم دبة وموثوبية   وعدم تواف  كادر مهين يهتم 

يتق ى مدا صتة هذ  املعلومات  كما   لا املوابع اإلعالمية على اإلنزنا على ت تيص 

اص ود على املعلومات وهو ما يشري الي اعتماد اجلمهور  متقدم م   يث االعتماد عليها يف

على اإلنزنا يف اص ود على املعلومات أكم  م  الوسائل التقليدية  وبل االعتماد على 

بنوات ال اديو    وإن اهتم اجلمهور مبتا عة املعلومات ع  ال ريوس ع  القنوات التلي زيونية 

أن هذ  القنوات تنقل األ بار ال مسية وامل تبةة  الوابع  احمللية  وهو أم  م يد ومهم  اعتبار

احمللي وع  م ادر متخ  ة أو مسؤولة  وهو ما يساعد على نقل معلومات أكم  داللة 

وأهمية وم دابية للجمهور م  جهة  ويدعو ملزيد م  االهتمام  نقل ممل هذ  املعلومات ع  

مهور على املعلومات املنقولة ع  وسائل التواصل امل ادر احمللية  مع التنب  إةورف اعتماد اجل

 االجتماعي 
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 الوسائل املستخدمة يف اص ود على املعلومات ما  ني الشخ ي وال مسي واملتخ ص

 ( يوضح مقارنة  ني الوسائل املستخدمة للت ود على معلومات ع  كورونا3جدود ربم )

الوسائل اإلعالمية

معااااااادد  املتوسط

األهمياااة 

النسبية

مسااااااتوا 

األهميااااااة 

النسبية

اجلنسيةالنوع

بيمااااااااااة  مان ويتين

 املعنوية

ة بيماااااااا مان ويتين

 املعنوية

م ت ع انستج ام

متوسط التويز

متوسط يوتيوب

متوسط سناب شات

مااانخ    ال يس  ووك

– 

توسطم

اإل ا اااات اإلعالمياااة  

 اصكومية
م ت ع

املوبااااع االليكزونااااي  

 لوزارف ال تة

متوساااااط 

م ت ع –

موابااااااااااع التمقيااااااااااو  

 ال تي
متوسط

متوساااااط  األس ف

م ت ع –

متوساااااط  األصدباء

م ت ع –

متوساااااط  الوا تس اب

م ت ع –

جمموعااااااااااااااااااااااااااااااات 

 اليكزونية  اصة

متوسط

متوسط ت والندواتالدورا

مااانخ    موابع الةص البديل

– 

متوسط

متوساااااط  األ باء

م ت ع –

م اكااااااااز ال عاياااااااااة  

 ال تية

متوسط

متوسط ادلةال ي

املواباااااااااع ال اااااااااتية  

 األجنبية
متوسط
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ية )اإل ا ات اإلعالمية يقارن اجلدود السا ق  ني مدا اعتماد اجلمهور على امل ادر ال مس

واملوبع اإلليكزوني لوزارف ال تة( واملوابع املتخ  ة )موابع التمقيو ال تي واملوابع 

ال تية األجنبية وموابع الةص البديل(   ووسائل التواصل االجتماعي على األ بار واملعلومات 

 اعتبار   _تس ابوالوا ع  فريوس كورونا   ووسائل التواصل الشخ ي ) األس ف  األصدباء 

وسيلة تواصل  ني املعاره واألصدباء واألهل( ويظه  أن أكم  الوسائل الت مت االعتماد عليها 

( ومبعدد 4.035كانا انستج ام م   ني وسائل التواصل االجتماعي مبتوسط  سا ي )

 ( ومبستوا أهمية م ت ع  وكذلك االعتماد على اإل ا ات اإلعالمية0.807أهمية نسبية )  

( ومبستوا أهمية   0.821( ومبعدد أهمية نسبية )  4.105اصكومية مبتوسط  سا ي )  

م ت ع  وهو أم  صتي م   يث   ص اجلمهور على متا عة أ بار ال ريوس ع  اإل ا ات 

اإلعالمية اصكومية  اعتبارها م در موثوق ورمسي وحملي  ومضاهات  يف ن س أهمية 

 وسائل التواصل االجتماعي  

  ميك  ت  يل نتائج اجلدود كالتالي و

( فم  نا ية اعتماد اجلمهور على امل ادر ال مسية ممل  اإل ا ات اإلعالمية اصكومية  1)

  ومستوا األهمية 0.821  ومبعدد األهمية النسبية 4.105جاء االعتماد عليها مبتوسط 

ماراتي وغري اإلماراتي م  النسبية م ت ع  وإن وجدت ف وق  ات داللة إ  ائية  ني املوا   اإل

 يث االعتماد على اإل ا ات اإلعالمية اصكومية للت ود على األ بار واملعلومات ع  

فريوس كورونا   فقد اهتم املوا   االماراتي مبتا عتها أكم    يث  لةا بيمة )مان ويتين 

5500.500  P Value 0.021   ائية (  ولك  ي تظه  ف وق  ات داللة إ  0.05أبل م

 ني الذكور واإلناث م   يث مدا االعتماد على اإل ا ات اإلعالمية اصكومية للت ود 

 P Value   5724على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا  يث  لةا )مان ويتين 

(  و لغ املتوسط اصسا ي لالعتماد على املوبع االليكزوني لوزارف 0.05أك  م   0.276

م ت ع  –  ومستوا األهمية النسبية متوسط 0.631األهمية النسبية    ومعدد3.153ال تة 

وي تظه  ف وق  ات داللة إ  ائية  ني املوا   اإلماراتي وغري اإلماراتي م   يث مدا 

االعتماد على املوبع االليكزوني لوزارف ال تة للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس 

(  كما ي 0.05أك  م   P Value 0.922   6610 كورونا  يث  لةا بيمة )مان ويتين

تظه  ف وق  ات داللة إ  ائية  ني الذكور واإلناث م   يث مدا االعتماد على املوبع 
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االليكزوني لوزارف ال تة للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا  يث  لةا 

 ( 0.05أك  م   P Value 0.335  5674.500بيمة )مان ويتين 

(  اعتماد اجلمهور على وسائل التواصل االجتماعي   يكشو اجلدود ع  اعتماد اجلمهور 2)

  ومستوا األهمية النسبية 0.807  ومعدد األهمية النسبية 4.035على انستج ام مبتوسط 

م ت ع  وظه ت ف وق  ات داللة إ  ائية  ني الذكور واإلناث م   يث مدا االعتماد على 

لتواصل االجتماعي للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا انستج ام كوسيل  ل

(  ولك  ي تظه  ف وق 0.05أبل م   P Value 0.001  4524 يث  لةا بيمة )مان ويتين 

 ات داللة إ  ائية  ني املوا   اإلماراتي وغري اإلماراتي م   يث مدا االعتماد على 

 ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا انستج ام كوسيل  للتواصل االجتماعي للت

(   و ينما يهتم 0.05أك  م   P Value 0.521  6475 يث  لةا بيمة )مان ويتين 

اجلمهور  االعتماد على انستج ام  يأتي كل م  سناب شات ويوتيوب وتوتري يف امل تبة 

ل التواصل االجتماعي المانية  ولك  ت اجعا أهمية االعتماد على ال يس  ووك م   ني وسائ

لدا اجلمهور   يث تقل شعبيت  يف دولة اإلمارات ع  غري  م  وسائل التواصل االجتماعي 

 األ  ا و اصة  ني فأة الشباب 

( وفيما يتعلق  اعتماد اجلمهور على وسائل التواصل الشخ ي للت ود على األ بار 3)

لى الزتيص التالي  األس ف   يف واملعلومات ع  فريوس كورونا   فقد جاءت هذ  امل ادر ع

    ومستوا األهمية النسبية 0.719  مبعدد األهمية النسبية  3.593الزتيص األود مبتوسط

ما  ني املتوسط وامل ت ع   وي تظه  ف وق  ات داللة إ  ائية يف النوع واجلنسية م   يث 

د على األ بار مدا االعتماد على األس ف كم در م  امل ادر غري اإلعالمية للت و

  3.365واملعلومات ع  فريوس كورونا   يليها األصدباء  يف الزتيص الماني مبتوسط 

  ومستوا األهمية النسبية ما  ني املتوسط وامل ت ع   وي 0.673ومبعدد األهمية النسبية 

تظه  ف وق  ات داللة إ  ائية يف النوع واجلنسية م   يث مدا االعتماد على األصدباء 

در م  امل ادر غري اإلعالمية للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا  كم 

  ومستوا 0.424  ومبعدد األهمية النسبية  2.121يليها الدورات والندوات  مبتوسط

األهمية النسبية متوسط  وي تظه  ف وق  ات داللة إ  ائية يف النوع واجلنسية م   يث 

الندوات كم در م  امل ادر غري اإلعالمية للت ود على مدا االعتماد على الدورات و

  3.457األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا  تالها االعتماد على الواتس اب مبتوسط 
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م ت ع  وظه ت ف وق  ات  –  ومستوا األهمية النسبية متوسط 0.691ومعدد األهمية النسبية 

العتماد على الواتس اب كوسيل  للتواصل داللة إ  ائية  ني الذكور واإلناث م   يث مدا ا

االجتماعي للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا  يث  لةا بيمة )مان ويتين 

5234.500  P Value 0.041   كما ظه ت ف وق  ات داللة إ  ائية  ني  .(0.05أبل م

اب كوسيل  للتواصل املوا   اإلماراتي وغري اإلماراتي م   يث مدا االعتماد على الواتس 

االجتماعي للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا  يث  لةا بيمة )مان ويتين 

5641.500  P Value 0.032   يليها االعتماد اجملموعات االليكزونية 0.05أبل م )

  ومستوا األهمية النسبية 0.412  ومبعدد األهمية النسبية  2.062اإاصة  مبتوسط

وي تظه  ف وق  ات داللة إ  ائية يف النوع واجلنسية م   يث مدا االعتماد على متوسط  

كم در م  امل ادر غري اإلعالمية للت ود على األ بار  جمموعات اليكزونية  اصة

 واملعلومات ع  فريوس كورونا 

ر ( وفيما يتعلق  اعتماد اجلمهور على امل ادر املتخ  ة يف اص ود على معلومات وأ با4)

  ومبعدد 3.176ع  فريوس كورونا  جاء يف مقدمتها االعتماد على األ باء  مبتوسط 

  ومستوا األهمية النسبية ما  ني املتوسط وامل ت ع   وي تظه  ف وق 0.635األهمية النسبية 

 ات داللة إ  ائية يف النوع واجلنسية م   يث مدا االعتماد على األ باء كم در م  

المية للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا   يليها م اكز امل ادر غري اإلع

  ومستوا األهمية 0.562  ومبعدد األهمية النسبية 2.810ال عاية ال تية  مبتوسط 

النسبية متوسط  وي تظه  ف وق  ات داللة إ  ائية يف النوع واجلنسية م   يث مدا 

م  امل ادر غري اإلعالمية للت ود على  االعتماد على م اكز ال عاية ال تية كم در

   2.362األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا   يليها االعتماد على ال يادلة  مبتوسط

  ومستوا األهمية النسبية متوسط  وي تظه  ف وق  ات 0.472ومبعدد األهمية النسبية 

دلة كم در م  امل ادر داللة إ  ائية يف النوع واجلنسية م   يث مدا االعتماد على ال يا

 غري اإلعالمية للت ود على األ بار واملعلومات ع  فريوس كورونا 

وتكشو النتائج السا قة ع  عدم صتة ال  ض القائل  أن  زاد اعتماد اجلمهور على وسائل 

التواصل االجتماعي للت ود على املعلومات واأل بار ع  فريوس كورونا م  وسائل التواصل 

  امل ادر ال مسية واملتخ  ة )اإل ا ات اإلعالمية واملوبع اإلليكزوني الشخ ي أكم  م

لوزارف ال تة( و )موابع التمقيو ال تي واملوابع ال تية األجنبية وموابع الةص البديل(   
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 يث تساوت أهمية امل ادر ال مسية ) اإل ا ات اإلعالمية( مع وسائل التواصل االجتماعي ) 

لى معلومات ع  فريوس كورونا  وهو ما يشري الي متتع امل ادر انستج ام( يف اص ود ع

ال مسية ) اإل ا ات اإلعالمية( مب دابية كم در معلوماتي لدا اجلمهور  وجاء كل 

منهما مبستوا م ت ع  و ينما كان مستوا األهمية ملعظم وسائل التواصل االجتماعي متوسط 

ال مسية ما  ني امل ت ع واملتوسط وامل ت ع  األهمية  وإحت منخ   ومتوسط   ت او ا امل ادر

واملتوسط   ينما كانا معظم وسائل التواصل الشخ ي ما  ني املتوسط وامل ت ع  وغلص 

مستوا املتوسط األهمية على امل ادر املتخ  ة وإن ت اوح مستوا أهمية االستعانة  األ باء 

 كم در للمعلومات ما  ني املتوسط وامل ت ع 

 تظه  وسائل التواصل الشخ ي  ذات أهمية الوسائل األ  ا يف اص ود و   ة عامة ي

على املعلومات ع  ال ريوس  وبد ي جع  لك إحت أن الوسائل األ  ا توف  م ادر أكم  

خت  اي ومقدرف على نقل املعلومات ع  وسائل التواصل الشخ ي  فضالي ع  الظ وه الت 

  عياي مما بلل م  ف ص تواصلهمف ضها ال ريوس   اعد  ني األف اد اجتما

 مدا االست ادف م  املعلومات ال تية املستقاف م  الوسائل املختل ة (3)

 ( يوضح مدا االست ادف م  املعلومات ال تية م  وسائل التواصل4جدود ربم )

االست ادف م  املعلومات ال تية املستقاف
 املتوسط

معااااااااادد األهمياااااااااة   

 النسبية

مسااااااااتوا األهميااااااااة 

 النسبية

م ت ع معلومات وسائل التواصل االجتماعي

م ت ع ميةمعلومات اال ا ات اإلعال

م ت ع –متوسط  معلومات وأ بار ال تو االماراتية

م ت ع –متوسط  معلومات املوابع االليكزونية

م ت ع –متوسط  التنويهات التلي زيونية

م ت ع –متوسط  معلومات األس ف واألصدباء

م ت ع –متوسط  وامل اكز ال تية معلومات األ باء

م ت ع –متوسط  التةبيقات االليكزونية

م ت ع –متوسط ال سائل الن ية

م ت ع –متوسط  إعالنات اللو ات اإلرشادية

م ت ع –متوسط  اجملالس والندوات 

يوضح اجلدود السا ق أن م  أكم  الوسائل الت رأو اجلمهور أن  است اد م  معلوماتها 

(  4.240كانا معلومات وسائل التواصل االجتماعي    يث  لغ املتوسط اصسا ي ) 

توا أهمية ) م ت ع(   يلي  معلومات اال ا ات اإلعالمية ( ومبس0.848ومبعدد أهمية نسبية )
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( ومبستوا أهمية ) م ت ع(   يلي  0.806(  ومبعدد أهمية نسبية )4.028مبتوسط  سا ي ) 

(  ومبعدد أهمية نسبية 3.803معلومات وأ بار ال تو اإلماراتية مبتوسط  سا ي ) 

ومات املوابع االليكزونية مبتوسط م ت ع (   يلي  معل –( ومبستوا أهمية )متوسط 0.761)

م ت ع(    –( ومبستوا أهمية ) متوسط 0.761(  ومبعدد أهمية نسبية )3.806 سا ي ) 

(  ومبعدد أهمية 3.741يلي  التنويهات الت  متها القنوات التلي زيونية مبتوسط  سا ي ) 

 ف واألصدباء م ت ع(   يلي  معلومات األس –( ومبستوا أهمية ) متوسط 0.748نسبية )

 –( ومبستوا أهمية ) متوسط 0.709(  ومبعدد أهمية نسبية )3.547مبتوسط  سا ي ) 

(  ومبعدد 3.517م ت ع(   يلي  معلومات األ باء وامل اكز ال تية مبتوسط  سا ي ) 

م ت ع(   يلي  التةبيقات االليكزونية  –( ومبستوا أهمية ) متوسط 0.703أهمية نسبية )

 –( ومبستوا أهمية )متوسط 0.695(  ومبعدد أهمية نسبية )3.477)  مبتوسط  سا ي

( 0.693(  ومبعدد أهمية نسبية )3.463م ت ع (   يلي  ال سائل الن ية مبتوسط  سا ي ) 

م ت ع(   يلي  إعالنات اللو ات اإلرشادية مبتوسط  سا ي )  –ومبستوا أهمية ) متوسط 

م ت ع (   يلي   –مبستوا أهمية )متوسط ( و0.662(  ومبعدد أهمية نسبية )3.310

( ومبستوا 0.612(  ومبعدد أهمية نسبية )3.059اجملالس والندوات مبتوسط  سا ي ) 

 م ت ع(    –أهمية ) متوسط 

كل م  وسائل التواصل صتة ال  ض الماني  إ   ينما رأا اجلمهور أن وتؤكد هذ  النتائج 

تأتي يف مقدمة الوسائل الت است ادوا م  هور االجتماعي واإل ا ات اإلعالمية لدا اجلم

تساوت مستوا أهمية الوسائل األ  ا  وإن ت درتها ال تو اإلماراتية  و ينما معلوماتها  

بد يؤدو اعتماد اجلمهور على وسائل التواصل االجتماعي  إحت اكتسا هم ملعلومات غري 

د اجلمهور مبعلومات أكم  موثوبة  فإن كل م  اال ا ات اإلعالمية وال تو ميك  أن مت

م دابية وإفادف  وهو ما يشري إحت تواف  م ادر  ديلة أمام اجلمهور ميكن  أن يتت ل م  

 الهلا على معلومات أكم  م دابية  فضالي ع  إمكانية مقارنة املعلومات  بعضها البع  

 والتتقق م  صتتها  
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 لتواصل االجتماعيتقييم اجلمهور لألداء املهين لوسائل اإلعالم ووسائل ا (4)

 ( يوضح تقييم اجلمهور لألداء املهين لوسائل االت اد5جدود ربم )

 ألداء املهين ا
معاااااااااادد املتوسط

األهمياااااة 

النسبية

مساااااااااااااااااتوا  

األهمياااااااااااااااااة 

النسبية

 م ت ع  ظا أ بار فريوس كورونا على اهتمام وسائل اإلعالم يف الدولة

م ت ع نقل التةورات املتتا عة  ود ال ريوس أوالي  أود

م ت ع املتخ  ة واملعنية مبكافتة ال ريوس ر ط اجلمهور يف الدولة  األجهزف

م ت ع اتسام تةةية وسائل اإلعالم يف الدولة  شمولية املعلومات  ود ال ريوس

رساائل وسااائل اإلعااالم تشااجع اجلمهااور علااى اتباااع التعليمااات اإاصااة  الوبايااة ماا    

 فريوس كورونا

م ت ع

م ت ع سائل اإلعالم يف الدولة  دبة املعلومات  ود ال ريوساتسما تةةية و

م ت ع ت وبا وسائل التواصل االجتماعي على وسائل اإلعالم يف تةةية أ بار ال ريوس

م ت ع أجا ا على است سارات وتساحالت اجلمهور  ود ال ريوس

م ت ع ناسبة مع تةورات أزمة فريوس كورونااهتمامات وسائل االعالم كانا م

اعتماادت وسااائل اإلعااالم علااى متخ  ااني  وو م اادابية يف نقاال املعلومااات عاا         

 ال ريوس

م ت ع

ساااعدت تةةيااة وسااائل اإلعااالم يف تزويااد اجلمهااور مبااا حيتاااج مع فتاا  عاا  فااريوس  

 كورونا

م ت ع

م ت ع عدت يف التمييز  ني األ بار الكا  ة ع  ال ادبة  ود ال ريوسوسائل االعالم سا

م ت ع ساعدت وسائل اإلعالم يف الدولة يف التخ يو م  خماوه اجلمهور م  ال ريوس

 ظااا أ بااار وسااائل االعااالم عاا  ال ااريوس مب اادابية أكماا  عاا  وسااائل التواصاال  

 االجتماعي

 عم ت

م ت ع ت وبا القنوات التلي زيونية على ال تو اإلماراتية يف تةةية أ بار ال ريوس

أ بااار فااريوس كورونااا عاا  وسااائل التواصاال االجتماااعي كانااا مليأااة  الشااائعات    

 واأل ةاء

 –متوسااااااط 

م ت ع

 –متوسااااااط  ريوسوسائل التواصل االجتماعي نقلا رسائل متضار ة ومتنابضة ع  ال 

م ت ع

شجعا وسائل التواصل االجتماعي علاى نشا  أفكاار مضاللة عا  ماؤام ات متعلقاة        

  ال ريوس

 –متوسااااااط 

م ت ع

 –متوسااااااط  نقلا وسائل اإلعالم معلومات متضار ة ومتنابضة ع  فريوس كورونا

م ت ع

 –متوسااااااط  ات واإلض ار الت يسببها فريوس كورونا الةا وسائل اإلعالم يف نقل املعلوم

م ت ع
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ا   و ينما جاء ت تيص  ع  هذ  االجتماعي يف التعامل مع القضايا املتعلقة   ريوس كورون

التقييمات مبستوا م ت ع يف ت ور اجلمهور  فإن البع  األ   ت اوح ت تيبها  ني املتوسط 

وامل ت ع  وتقارب ت تيص اجلمهور ملستويات األهمية سواء فيما يتعلق مبستوا األهمية امل ت ع 

 أو املستوا الذو يزاوح ما  ني املتوسط وامل ت ع 

التقييمات اإلرا ية للجمهور لألداء املهين لوسائل اإلعالم ع  التقييمات وبد ت درت 

القائل  أن و (3ربم ) اإلرا ية ألداء وسائل التواصل االجتماعي  وهو ما يؤكد صتة ال  ض

تقييم اجلمهور لألداء املهين لوسائل اإلعالم أكم  إرا ية م  تقييم  ألداء وسائل التواصل 

علق مبعاجلة أ بار ومعلومات فريوس كورونا  وهو أم  يؤكد أهمية وسائل االجتماعي فيما يت

اإلعالم التقليدية يف التعامل مع األزمات  اعتبار تواف  كوادر مهنية لديها  ميكنها أن تقوم 

 وظائ ها سواء م   يث نقل املعلومات أو إرشاد وتوعية اجلمهور   يث أظه  اجلمهور 

ام وسائل اإلعالم يف الدولة  نقل أ بار فريوس كورونا  مبتوسط اجتاهات إرا ية إزاء اهتم

(  ونقل التةورات املتتا عة أل بار ال ريوس 0.916( ومبعدد أهمية نسبية )4.581 سا ي )

(  تالها بيام 0.879( ومبعدد أهمية نسبية )   4.393أود  أود  و لك   مبتوسط  سا ي )

املتخ  ة واملعنية مبكافتة فريوس كورونا وسائل اإلعالم    ط اجلمهور  األجهزف 

(  تالها اتسام تةةية وسائل 0.860( ومبعدد أهمية نسبية )4.300مبتوسط  سا ي )

اإلعالم للموضوعات املتعلقة  أزمة فريوس كورونا  الشمولية  و لك مبتوسط  سا ي ) 

عالم تشجع (   تالها القود  أن رسائل وسائل اإل0.858( ومبعدد أهمية نسبية )4.290

اجلمهور على اتباع التعليمات اإاصة  الوباية م  فريوس كورونا و لك مبتوسط  سا ي 

(  تالها القود  اتسام تةةية وسائل اإلعالم أل بار 0.858( ومبعدد أهمية نسبية )4.292)

(  تالها 0.850( ومبعدد أهمية نسبية )4.248ال ريوس  الدبة  و لك مبتوسط  سا ي )

( ومبعدد 4.160ا اجا ا على است سارات وتساحالت اجلمهور مبتوسط  سا ي )القود  أنه

(  تالها القود  أن وسائل االعالم كانا مناسبة مع تةورات أزمة 0.832أهمية نسبية )

(  تالها القود  أن 0.829( ومبعدد أهمية نسبية )4.144فريوس كورونا مبتوسط  سا ي )

 وو م دابية يف نقل املعلومات ع  ال ريوس و لك وسائل اإلعالم اعتمدت على متخ  ني 

( تالها القود  أن تةةية وسائل 0.826( ومبعدد أهمية نسبية )4.128مبتوسط  سا ي )

اإلعالم ساعدت يف تزويد اجلمهور مبا حيتاج مع فت  ع  فريوس كورونا  و لك مبتوسط 
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وسائل االعالم ساعدت  (   تالها القود  أن0.816( ومبعدد أهمية نسبية )4.078 سا ي )

( 4.060يف التمييز  ني األ بار الكا  ة ع  ال ادبة  ود ال ريوس و لك مبتوسط  سا ي )

(  تالها القود  أن ساعدت وسائل اإلعالم يف الدولة يف 0.812ومبعدد أهمية نسبية )

( ومبعدد أهمية 4.050التخ يو م  خماوه اجلمهور م  ال ريوس  و لك مبتوسط  سا ي )

(  كما ظه ت اجتاهات إرا ية لدا اجلمهور إزاء القود  زيادف معدد 0.810بية) نس

التع ض لوسائل االعالم مع تةورات انتشار فريوس كورونا و لك مبتوسط  سا ي  

 (  0.740( ومبعدد أهمية نسبية )3.701)

اهات مؤيدف وفيما يتعلق  التقييمات السلبية للجمهور ألداء وسائل اإلعالم  أظه  اجلمهور اجت

للقود  أن وسائل اإلعالم  الةا يف نقل املعلومات واإلض ار الت يسببها فريوس كورونا  

( ومبستوا أهمية نسبية ما 0.647( ومبعدد أهمية نسبية )3.117و لك مبتوسط  سا ي )

  ني املتوسط وامل ت ع 

ي  جاء يف مقدمتها القود وفيما يتعلق  تقييم اجلمهور لألداء املهين لوسائل التواصل االجتماع

 أن وسائل التواصل االجتماعي ت وبا على وسائل اإلعالم يف تةةية أ بار ال ريوس  و لك 

(  تالها القود  أن أ بار وسائل 0.833( ومبعدد أهمية نسبية )4.163مبتوسط  سا ي) 

سط االعالم ع  ال ريوس  ظا مب دابية أكم  ع  وسائل التواصل االجتماعي  و لك مبتو

 (  0.800( ومبعدد أهمية نسبية )4.000 سا ي )

وفيما يتعلق  التقييمات السلبية ألداء وسائل التواصل االجتماعي  ظه ت اجتاهات مؤيدف  ني 

اجلمهور للقود  أن أ بار فريوس كورونا ع  وسائل التواصل االجتماعي كانا مليأة 

( 0.723عدد أهمية نسبية )( ومب3.616 الشائعات واأل ةاء  و لك مبتوسط  سا ي )

ومبستوا أهمية نسبية ما  ني املتوسط وامل ت ع  وكذلك إزاء القود  أن وسائل التواصل 

االجتماعي نقلا رسائل متضار ة ومتنابضة ع  ال ريوس   يث  لةا بيمة املتوسط اصسا ي 

امل ت ع  ( ومبستوا أهمية نسبية ما  ني املتوسط و0.719( ومبعدد أهمية نسبية ) 3.593)

وكذلك إزاء القود  أن وسائل التواصل االجتماعي شجعا على نش  أفكار مضللة ع  

(  ومبعدد أهمية نسبية 3.332مؤام ات متعلقة  ال ريوس  و لك مبتوسط  سا ي )

 ( ومبستوا أهمية نسبية ما  ني املتوسط وامل ت ع0.666)

 زيونية اإلماراتية  أظه  اجلمهور وفيما يتعلق  املقارنة  ني أداء ال تو والقنوات التلي

اجتاهات إرا ية إزاء القود  أن القنوات التلي زيونية ت وبا على ال تو اإلماراتية يف تةةية 
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( ومبستوا 0.801( ومبعدد أهمية نسبية )4.004أ بار ال ريوس  و لك مبتوسط  سا ي )

 أهمية م ت ع 
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ائل اإلعااالم ووسااائل التواصاال  اجتاهااات اجلمهااور إزاء األداء املهااين لكاال ماا  وساا     (5)

 االجتماعي 

 ( يوضح ال  وق يف اجتاهات اجلمهور إزاء تقييمهم لألداء املهين لوسائل االت اد6جدود ربم )

األداء املهين لكل م  

وسائل اإلعالم ووسائل 

 التواصل االجتماعي

الوظي ةالد لالس املستوا التعليمياجلنسيةالنوع

مان 

 ويتين

بيمة 

املعنوية

مان 

 ويتين

بيمة 

املعنوية

ك وسكاد 

 واالس

بيمة 

املعنوية

ك وسكاد 

 واالس

بيمة 

املعنوية

وسكاد ك 

 واالس

بيمة 

املعنوية

ك وسكاد 

 واالس

بيمة 

املعنوية

 ظاااا أ باااار فاااريوس 

كورونااااا علااااى اهتمااااام 

وساااااااااائل اإلعاااااااااالم يف 

 الدولة 

نقلااااااااااا التةااااااااااورات 

املتتا عااة  ااود ال ااريوس   

 أوالي  أود 

ر ةااااااا اجلمهااااااور يف 

الدولاااااااااااة  ااااااااااااألجهزف  

املتخ  اااااااة واملعنياااااااة  

 مبكافتة ال ريوس 

اتسااما تةةيااة وسااائل  

اإلعاااااااااالم يف الدولاااااااااة  

  شمولية املعلومات 

اتسااما تةةيااة وسااائل  

اإلعااالم يف الدولااة  دبااة  

املعلومات  ود ال اريوس  

 

ت وباااااااااااا وسااااااااااااائل  

التواصاااااال االجتماااااااعي 

علااى وسااائل اإلعااالم يف  

 وس تةةية أ بار ال ري

أجا ااااااااااااااا علاااااااااااااااى  

است ساااارات وتسااااحالت 

 اجلمهور  ود ال ريوس 

اعتمااااااااادت وساااااااااائل  

اإلعاااااااااااااااالم علاااااااااااااااى   

متخ  اااااااااااااااااااني  وو  

م اااااااااادابية يف نقاااااااااال 

 ع  ال ريوس املعلومات 
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األداء املهين لكل م  

وسائل اإلعالم ووسائل 

 التواصل االجتماعي

الوظي ةالد لالس املستوا التعليمياجلنسيةالنوع

مان 

 ويتين

بيمة 

املعنوية

مان 

 ويتين

بيمة 

املعنوية

ك وسكاد 

 واالس

بيمة 

املعنوية

ك وسكاد 

 واالس

بيمة 

املعنوية

وسكاد ك 

 واالس

بيمة 

املعنوية

ك وسكاد 

 واالس

بيمة 

املعنوية

ساااااااااعدتين وسااااااااائل  

االعااالم يف التمييااز  ااني   

األ باااار الكا  ااااة عاااا   

 ال ادبة  ود ال ريوس 

ساااااااااااعدت وسااااااااااائل 

دولاااااة يف اإلعاااااالم يف ال

التخ ياااو مااا  خمااااوه  

 اجلمهور 

 ظاااا أ باااار وساااائل   

االعاااالم عااا  ال ااااريوس   

مب ااادابية أكمااا  عااا   

وساااااااااااائل التواصااااااااااال  

 االجتماعي 

ار فريوس كوروناا  أ ب

عاااا  وسااااائل التواصاااال   

االجتماعي كانا مليأة 

  الشائعات واأل ةاء 

وساااااااااائل التواصااااااااال  

االجتماعي نقلا رساائل  

متضار ة ومتنابضاة عا    

 ال ريوس 

شاااااااااااجعا وساااااااااااائل 

التواصاااااال االجتماااااااعي 

على نش  أفكار مضللة 

عاااا  مااااؤام ات متعلقااااة  

  ال ريوس 

نقلااا وسااائل اإلعاااالم   

معلومااااااااات متضااااااااار ة  

ومتنابضاااة عااا  فاااريوس 

 كورونا 

يكشو اجلدود السا ق ع  ال  وق  ني اجتاهات اجلمهور م   يث )النوع  اجلنسية  

اء املهين لوسائل اإلعالم مقارنة  وسائل املستوا التعليمي  الس   الد ل والوظي ة(  إزاء األد

 التواصل االجتماعي  
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ف يما يتعلق مبتةري الد ل   ظه ت ف وق  ات داللة إ  ائية يف اجتاهات اجلمهور م   يث 

الد ل فيما يتعلق  القود  أن أ بار فريوس كورونا  ظا على اهتمام وسائل اإلعالم يف 

 الدولة   

مهور وفقاي ملتةري التعليم  ظه ت ف وق  ات داللة إ  ائية يف وفيما يتعلق  ال  وق  ني اجل

اجتاهات اجلمهور م   يث املستوا التعليمي فيما يتعلق  القود  أن املتا عة املستم ف أل بار 

فريوس كورونا ع  وسائل اإلعالم أصا ا اجلمهور حبالة هلع و وه  وكذلك فيما يتعلق 

وسائل التواصل االجتماعي كانا مليأة  الشائعات   القود  أن أ بار فريوس كورونا ع 

واأل ةاء  وكذلك فيما يتعلق  القود  أن وسائل اإلعالم نقلا معلومات متضار ة ومتنابضة 

  ع  فريوس كورونا

وفيما يتعلق  ال  وق  ني اجلمهور وفقاي ملتةري النوع  ظه ت ف وق  ات داللة إ  ائية يف 

  فيما يتعلق  القود  أن وسائل اإلعالم أجا ا على اجتاهات اجلمهور م   يث النوع

است سارات وتساحالت اجلمهور  ود ال ريوس  وكذلك فيما يتعلق  القود  ت وق وسائل 

التواصل االجتماعي على وسائل اإلعالم يف تةةية أ بار ال ريوس  وكذلك فيما يتعلق  القود 

ضللة ع  مؤام ات متعلقة  أن وسائل التواصل االجتماعي شجعا على نش  أفكار م

  ال ريوس 

وفيما يتعلق  ال  وق  ني اجلمهور وفقاي ملتةري اجلنسية  ظه ت ف وق  ات داللة إ  ائية يف 

اجتاهات اجلمهور م   يث اجلنسية  فيما يتعلق  القود  أن وسائل اإلعالم ر ةا اجلمهور 

لك فيما يتعلق  القود  أن يف الدولة  األجهزف املتخ  ة واملعنية مبكافتة ال ريوس  وكذ

وسائل االعالم ساعدت يف التمييز  ني األ بار الكا  ة ع  ال ادبة  ود ال ريوس  وكذلك 

فيما يتعلق  القود  أن وسائل التواصل االجتماعي نقلا رسائل متضار ة ومتنابضة ع  

 ال ريوس 

يف اجتاهات اجلمهور م  وفيما يتعلق مبتةري النوع والوظي ة   ظه ت ف وق  ات داللة إ  ائية 

 يث النوع والوظي ة فيما يتعلق  القود  أن تةةية وسائل اإلعالم يف الدولة اتسما  دبة 

املعلومات  ود ال ريوس  وكذلك فيما يتعلق  القود  أن تةةية وسائل اإلعالم يف الدولة أكم  

رات املتتا عة  ود  شمولية  ود ال ريوس  وكذلك إزاء القود  أن وسائل اإلعالم نقلا التةو

 ال ريوس أوالي  أود
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ظه ت ف وق  ات داللة إ  ائية يف اجتاهات اجلمهور م   يث اجلنسية والوظي ة   كما

فيما يتعلق  القود  أن أ بار وسائل االعالم ع  ال ريوس  ظا مب دابية أكم  ع  وسائل 

 التواصل االجتماعي 

اجلنس والس   ظه ت ف وق  ات داللة إ  ائية  وفيما يتعلق  ال  وق  ني اجلمهور وفقاي ملتةري

يف اجتاهات اجلمهور م   يث اجلنس والس  م   يث القود  اعتماد وسائل اإلعالم على 

 متخ  ني  وو م دابية يف نقل املعلومات ع  ال ريوس

وتشري النتائج السا قة إحت وجود ف وق  ات داللة إ  ائية  ني فأات اجلمهور وفقاي للمتةريات 

دميوغ افية إزاء معظم جوانص تةةية كل م  وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي ال

أل بار ومعلومات فريوس كورونا  وإن كان متةري التعليم والنوع أكم  هذ  املتةريات م  

 يث ظهور فوارق  ني اجلمهور إزاء رحيتهم لألداء املهين هلذ  الوسائل  وهو ما يمبا صتة 

وجود ف وق  ني اجلمهور إزاء تقييم لألداء املهين لكل م  وسائل االعالم ال  ض القائل  

 ووسائل التواصل االجتماعي إزاء تةةية معلومات وأ بار فريوس كورونا 

 اإالصة واملنابشة

اهتما هذ  الدراسة  التع ه على الوسائل الت اعتمد على اجلمهور يف دولة اإلمارات ملتا عة 

س كورونا  وتقييمهم لألداء املهين لكل م  وسائل اإلعالم ووسائل أ بار ومعلومات فريو

 التواصل االجتماعي فيما يتعلق  اجلوانص املتعلقة   ريوس كورونا 

وكش ا الدراسة ع  وجود تقارب يف األدوار الت اهتما  ها كل م  وسائل التواصل 

ع  إيالئهما لذات األهمية االجتماعي ووسائل اإلعالم يف تناود ما يتعلق   ريوس كورونا  و

لألدوار املنا ة  هما  وات قا كل منهما يف إعةاء األولوية لألدوار املتعلقة  التع يو   ريوس 

كورونا  والتوعية  أهمية إتباع اإلج اءات اال زازية فيما يتعلق  ال ريوس  و تع يو أف اد 

سائل اإلعالم ووسائل التواصل اجملتمع  أع اض ال ريوس    وتشري هذ  النتائج بيام كل م  و

االجتماعي  األدوار املعلوماتية والتع ي ية أكم  م  القيام  األدوار املتعلقة  التوعية واإلرشاد  

وهو أم  ل  انعكاسات  السلبية على مدا بيام هذ  الوسائل  أدوارها  إ  أن اإلكمار م  دور 

ة على الش ح والتوعية والت سري بد يؤدا النابل أو اإل بارو على  ساب األدوار األ  ا القائم

إحت تنابل معلومات بد ال تكون غري صتيتة ع  ال ريوس م  جهة  كما تكشو ع  بلة 

اجلهد املبذود م  ببل أو م  هذ  الوسائل يف االستعانة مبتخ  ني للقيام  أدوار التوعية 
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الت تكشو ع   واإلرشاد  و  صهم على الدور املعلوماتي أكم  م  غري  م  األدوار

 اهتمامهم  أدوارهم امل تبةة مبسأولياتهم االجتماعية 

وفيما يتعلق  نوعية الوسائل الت يعتمد عليها اجلمهور يف اص ود على معلومات ع  فريوس 

 ل ا الدراسة إحت اعتماد اجلمهور على وسائل التواصل االجتماعي أكم  م   كورونا 

ويت ق مع دراسات امل كز القومي    ال  ض الماني وهو ما يمبا صتة وسائل اإلعالم   

وهو أم  ل  ( 2020( ونادية عبد اصافظ )2020للبتوث االجتماعية واجلنائية يف م   )

 ةورت  ملا تت و    املعلومات املنشورف ع  هذ  الوسائل م  عدم دبة وموثوبية   يث 

   يث االعتماد عليها يف اص ود   لا املوابع اإلعالمية على اإلنزنا على ت تيص متقدم م

على املعلومات و ينما بل االعتماد على بنوات ال اديو   اهتم اجلمهور مبتا عة املعلومات ع  

ال ريوس ع  القنوات التلي زيونية احمللية  وهو أم  م يد ومهم  اعتبار أن هذ  القنوات تنقل 

متخ  ة أو مسؤولة  كما يساعد  األ بار ال مسية وامل تبةة  الوابع احمللي وع  م ادر

على نقل معلومات أكم  داللة وأهمية وم دابية للجمهور م  جهة  ويدعو ملزيد م  االهتمام 

  نقل ممل هذ  املعلومات ع  امل ادر احمللية واألكم  مهنية 

وانتها الدراسة إحت صتة ال  ض القائل  وجود ف وق يف ت ورات اجلمهور  ود مدا 

الوسائل االت الية يف اص ود على معلومات ع  كورونا   يث أكدوا أولوية است ادتهم م  

وهو ما يت ق مع دراسة كل م  وسائل التواصل االجتماعي واإل ا ات اإلعالمية    وأهمية

Getchell &  Sellnow, 2016) ) ودراسة  (Savera & Khan, 2019)   أمساء (

وإن ت درتها ال تو   سائل األ  ا مستوا أهمية الو ا ينما تساو ( 2020 افظ  

اإلماراتية  و ينما ميك  أن يتت ل اجلمهور على معلومات غري موثوبة م  وسائل التواصل 

االجتماعي  فإن كل م  اال ا ات اإلعالمية وال تو ميك  أن متد اجلمهور مبعلومات 

وسائل أكم  م دابية وإفادف  كما ي تظه  وسائل التواصل الشخ ي  ذات أهمية ال

األ  ا يف اص ود على املعلومات ع  ال ريوس  وبد ي جع  لك إحت أن الوسائل األ  ا توف  

م ادر أكم  خت  اي ومقدرف على نقل املعلومات ع  وسائل التواصل الشخ ي  وبلة 

التواصل االجتماعي الةبيعي  ني األف اد نظ اي ملا ف ض  فريوس كورونا م  ض ورات التباعد 

 ( (Peerayuth C., et al., 2020دراسة   وهو ما يت ق مع االجتماعي 

وفيما يتعلق  تقييم اجلمهور لألداء املهين لوسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي يف 

التعامل مع القضايا املتعلقة   ريوس كورونا ت درت التقييمات اإلرا ية للجمهور لألداء 
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وهو ما يمبا إلرا ية ألداء وسائل التواصل االجتماعي  املهين لوسائل اإلعالم ع  التقييمات ا

كما أظه  اجلمهور اجتاهات إرا ية إزاء اهتمام وسائل اإلعالم يف صتة ال  ض المالث  

 & Dad) وهو ما يت ق مع دراسات  الدولة  نقل أ بار فريوس كورونا 

Ahmed,2020),د  أن وسائل ولك  م  نا ية أ  ا أظه  اجلمهور اجتاهات مؤيدف للقو

اإلعالم  الةا يف نقل املعلومات واإلض ار الت يسببها فريوس كورونا   و ينما  ك ت عينة 

الدراسة أن وسائل التواصل االجتماعي ت وبا على وسائل اإلعالم يف تةةية أ بار ال ريوس  

ا (  إال أنه Nic Newman. 2020) 2020وهو ما يت ق مع الدراسة الت باما  ها رويزز 

 ك ت أن أ بار وسائل االعالم ع  ال ريوس  ظا مب دابية أكم  ع  وسائل التواصل 

االجتماعي  كما ظه ت اجتاهات مؤيدف  ني اجلمهور للقود  أن أ بار فريوس كورونا ع  

وسائل التواصل االجتماعي كانا مليأة  الشائعات واأل ةاء  وإحت أنها باما  نقل رسائل 

ال ريوس  وشجعا على نش  أفكار مضللة ع  مؤام ات متعلقة متضار ة ومتنابضة ع  

وإن  )( Maresh_ Fuehrer & Smith, 2016) وهو ما يت ق مع دراسات   ال ريوس 

زاد معدد التع ض لوسائل التواصل االجتماعي مع تةورات انتشار فريوس كورونا   وهو ما 

بدرت  على التمييز  ني م ادر يشري إحت وعى اجلمهور  الدور املهين لوسائل اإلعالم  و

املعلومات ومع فت   ا تواء وسائل التواصل االجتماعي على معلومات بد ال تكون صتيتة ع  

ال ريوس  وهو أم  يقتضي البناء علي  م  تمقيو للجمهور  أهمية التتقق م  م دابية 

 اءف مهنية املعلومات الت يتلقاها وأن يتت ا استقاء هذ  املعلومات م  م ادر  ات ك 

كما  ل ا الدراسة إحت ظهور اجتاهات إرا ية لدا اجلمهور إزاء القود  أن القنوات 

التلي زيونية ت وبا على ال تو اإلماراتية يف تةةية أ بار ال ريوس  وهو أم  ي جع لبقاء 

األف اد يف املنزد معظم الوبا  وامتناع ال تو اإلماراتية ع  الةباعة أثناء فزف ال ريوس 

  وفاي م  انتقاد العدوا  ني األف اد 

وفيما يتعلق  التأثريات الن سية ملتا عة تةةية وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي 

أل بار فريوس كورونا  أظه  اجلمهور اجتاهات إرا ية إزاء القود  أنهم جتنبوا متا عة أ بار 

إوه  وإحت أن املتا عة املستم ف أل بار فريوس كورونا مؤ  اي لتقليل درجة التوت  والشعور  ا

 فريوس كورونا ع  وسائل اإلعالم أصا ا اجلمهور حبالة هلع و وه 

كما انتها الدراسة إحت وجود ف وق  ات داللة إ  ائية  ني فأات اجلمهور وفقاي للمتةريات 

جتماعي الدميوغ افية إزاء معظم جوانص تةةية كل م  وسائل اإلعالم ووسائل التواصل اال



 

 247 

اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم التقليدية وشبكات التواصل االجتماعي الكتساب 
  ت واجتاهاتهم إزاء أدائها املهيناملعلومات أثناء األزما

 

أل بار ومعلومات فريوس كورونا  وإن كان متةري التعليم والنوع أكم  هذ  املتةريات م  

وهو ما يمبا صتة   يث ظهور فوارق  ني اجلمهور إزاء رحيتهم لألداء املهين هلذ  الوسائل 

 (Igartua, J., et al. 2020دراسة )ال  ض ال ا ع  وهو ما يت ق مع 

إلج اء املزيد م  الدراسات  ود األداء املهين لوسائل اإلعالم  وتكشو الدراسة ع  اصاجة

ووسائل التواصل االجتماعي يف أوبات األزمات  ويديد معايري لتقييم األداء املهين لكل 

منهما  وإج اء دراسات للتع ه على العوامل املؤث ف يف األداء املهين هلذ  الوسائل و اصة لدا 

تخدمي هذ  الوسائل  مع إج اء دراسات للتخةيط لالستخدام منتجي املادف اإلعالمية ومس

 األممل هلذ  الوسائل يف إعالم األزمات 

( تشكيل  لية أزمة 1ويوصي    ة عامة م  أجل يسني إداء هذ  الوسائل مبا يلي  )

تعيني   ( 2إعالمية م  أجل صياغة ال سائل اإلعالمية  شكل دبيق وواضح وم هوم  )

ي  اص  األزمة  تكون مهمت  التنسيق  ني وسائل اإلعالم املختل ة  متتدث إعالمي رمس

الو نية والدولية  وإ الع ال أو العام يف الدا ل واإارج على آ   تةورات األزمة  شكل 

(  االست ادف م  عدد م  املؤث ي  على وسائل التواصل االجتماعي سعياي 3)   ت  يلي

للتعامل مع الشائعات   ةط استبابية ( وضع4) إلي اد ال سائل التوعوية واإلرشادية

(  صياغة آدلة إرشادية سواء لوسائل اإلعالم احمللية أو صسا ات 5) والقضاء عليها 

التواصل االجتماعي احمللية ملساعدتهم يف كي ية تةةية أ بار األزمات ممل فريوس 

االجتماعية  كورونا  دبة وم دابية  مع التأكيد على ض ورف بيامهم مبسؤولياتهم

( العمل على توعية اجلمهور  ة ق ي ا املعلومات والتتقق م  م دابية 7واملهنية  )

م ادرها والتمييز  ني امل ادر   وأيٍضا سبل التتقق م  األ بار الكا  ة وامل  كة 

   والشائعات
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:املراجع
 ورونا  اجمللة کاعي يف إدارف أزمة إ  اهيم  ص ية   توظيو ممارسي العالبات العامة ملوابع التواصل االجتم

  328-299  ص 2020  71امل  ية لبتوث اإلعالم العدد 

   2006أ و إصبع  صاا  االت اد واإلعالم يف اجملتمعات املعاص ف  عمان  دار اجملدوالو 

  يو اورونا يف م    اجمللة امل  ية لبتوث اإلعالم    ک افظ  أمساء   التناود اإلعالمي ألزمة فريوس

117-59  ص 73  العدد 2020

   اصداد  يوسو  دور اإلعالم يف مواجهاة األزماات فريوس كورونا منو جاي  متواف  على اإلنزنا

 (2020)

  متاح اصديدو  مين   اإلعالم ومواجهة األزمات  جملة  

   فى  اجتاهات اجلمهور حنو تأثريات اإلعالم اجلديد على التتوالت السياسية الداغ   جمدو

( جملة 2018)دراسة ميدانية –على األزمات االبت ادية أثناء ثورف يناي  وما  عدها  وانعكاساتها م  

  متاح على اإلنزنا

 ل االجتماعي يف دعم العمل التةوعي لدا الشباب اجلامعي فى أوبات الداغ   جمدو   دور شبكات التواص

  جملة 2018األزمات يف اململكة الع  ية السعودية يف ضوء نظ ية رأس املاد االجتماعي  

  متاح على اإلنزنا

   دور وسائل اإلعالم االجتماعي يف إدارف ات االت األزمات والكوارث  اجمللة امل  ية لبتوث شيماء ساي  

 386-313  ص ص 2016  صيو 56اإلعالم  العدد 

 يدو   ارق   اعتماد الشباب على صتافة املو ايل ودورها يف التوعية ال تية جبائتة كورونا يف م    ال ع

  2020  يوليو 54جملة البتوث اإلعالمية  جامعة األزه   العدد 

 الظاه   والء   املعاجلة اإل بارية لألم اض الو ائية  القنوات ال ضائية  دراسة يليلية لوثائقيات

-317  ص 2020  72قناتي اجلزي ف والع  ية على موبع اليوتيوب  اجمللة امل  ية لبتوث اإلعالم  عدد  

282

   متاح على شبكة النبأ  2020عباس  مسلم  رصد أساليص التةةية اإلعالمية ل ريوس كورونا  

 مهور امل  و حنو معاجلة وسائل االعالم اجلديد جلائتة فريوس كورونا  عبد اصافظ  نادية   اجتاهات اجل

 2168-2093ص   ص2020  يوليو 54جملة البتوث اإلعالمية  جامعة األزه   العدد 

  عبد اصافظ  نادية   االعتماد على وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدف يف نش  المقافة ال تية  اجمللة امل  ية

 494-405  ص 2016  2  عددلبتوث اإلعالم

   عبد ال  يم  سعاد وآ  ون  استةالع رأو عينة م  اجلمهور اإاص يف تداعيات أزمة فريوس كورونا

 2020التق ي  األود  القاه ف  امل كز القومي للبتوث االجتماعية واجلنائية  يا الةبع  

 ( استخدام الشباب اليمين لإلن2020عبد اهلل  نواد ومهدو حممد ) زنا وعالبت  مبستوا وعيهم  الشائعات

  متاح على اإللكزونية  ود األ داث اجلارية جملة 

  عبد اجمليد  مها   اإلعالم اجلديد وإدارف األزمات األمنية  وربة علمية مقدمة ملؤمت  اإلعالم األمين ودور  يف

2012وني  األزمات  عمان  األردن  ي

https://ejsc.journals.ekb.eg/?_action=article&au=209958&_au=%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1++%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
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اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم التقليدية وشبكات التواصل االجتماعي الكتساب 
  ت واجتاهاتهم إزاء أدائها املهيناملعلومات أثناء األزما

 

 (  اسزاتيجيات إعالم املخا   واألزمات يف التعامل مع جائتة فريوس كورونا املستجد  2020الةزاوو   آماد )

  متاح على رحية يليلية نقدية  جملة 

    ية ک  تع ض  البات اجلامعة للموابع ال تية اإللكزونية والتةبيقات ال تية  اهلواتو الذإميان فتتي

  2017   يو 61اجمللة امل  ية لبتوث اإلعالم   العدد وعالبتها مبستوا املع فة ال تية لديهم  

 ال  تة

  (   دور اإلعالم ببل وأثناء و عد األزمات وال  اعات املسلتة   جملة 2018م ة ي  هويدا )

  متاح على اإلنزنا 

  2006   س    اإلعالم ومعاجلة األزمات  القاه ف  الدار امل  ية اللبنانية  مكاوو

   منى جمدا  تقييم أداء اإلعالم امل  و  الد األزمات االبت ادية  اجمللة الع  ية لبتوث االعالم واالت اد

 135-114(  ص ص 2015  )9جامعة األه ام الكندية  العدد 
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 :مراجعة الرتاث العلمي

ملنصاات التواصال   ات حقوق اإلنساا   مموضوع توظيف منظمن الدراسات  استعرضت العديد

فيماا ا اتا الا ع      ،مضاام  منواوراتها وأاوار اا    إذ ركز بعضها على حتليلاالجتماعي، 

 اساتعرا   فيماا يلاي  وحبقوق اإلنسا ،  التوعية كاإلخ ار أو اآلخر بأ دافها وغايات النور

 -أل مها: 

 الدراسات األجنبية: . أ
  ( : )الدراسة األوىل

"  يوما  رايتس نظمي مل املنصات الرقمية تهمااراسمريلين  وفوس يف   اال احثتحللت

نظرية  باالستفااة مًن ،أشهر 3على مدار  (( و ))ووش وأمنيسي" 

إىل  االنت اهإىل جذب  تهدف املنظمات غري احلكوميةوخلصت الدراسة إىل أ   .االجندة

لمواركة يف ل، وحتفيز اجلمهور إثارة القضايامن خالل  املنصات الرقميةقضايا ا عرب 

السياسية. اتاألنوطة الي قد تؤثر على وسائل اإلعالم واألجند

 الناس لتوجيع متثل أاوات فعالة االجتماعي التواصل كما توصلت الدراسة اىل أ  وسائل 

 والرتويج النواطات امليدانية وتوليد ا حقوق اإلنسا ،حول قضاي زيااة خمزونها املعريف على

اوات ال حثية لتحليل حمتوى حسابات منظمات حقوق والفعاليات، وأ  أبرز األ للمظا رات

االنسا   ي استمارة حتليل املضمو  نظرًا لقدرتها على الغوص يف أبعاا املوضوعات 

قع التواصل االجتماعي متارس اضافة اىل أ  موا، واراستها بوكل قائا على أسس علمية

اجلانب التوعوي حلقوق االنسا ، يف ح  أ  اور ا يف الرتويج  يف اور ا كسلطة خرباء

ما قور  بالتوعية.ذا للفعاليات خافت ا

)الدراسة الثانية: 

)  

صاارة عن جامعة )ال (2018احملكمة لل احثة فريسو  )تتقاطع  ذه الدراسة 

" سابقة الذكر، والي وفوس  مريلين  "مع اراسة ال احث  (

أ  استخدام وسائل التواصل االجتماعي يتيح ملمارسي حقوق اإلنسا  عدًاا من توصلت إىل 

الرسائل والوصول إىل أ داف الدعوة  املزايا التوعوية، حبيث ميكن أ  تسمح هلا بتضخيا
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يف  يف توكيل خطاب توعوي بقضايا حقوق اإلنسا  منصات التواصل االجتماعي اور
 املؤسسات احلقوقية

 

او  االعتماا على وسائل اإلعالم الرئيسية، الي قد ختضع تغطية حقوق اإلنسا  للقيوا 

األجندة االعالمية حول املواضيع األكثر بس ب الضرورات التجارية، والرقابة، وقواعد 

 جدارة للنور.

عزز من فرص حصول اجلمهور تمنصات التواصل االجتماعي  كما توصلت الدراسة اىل أ 

 حقوق يف جمال املعلومات واحلقائق. كما وفرت املنصات الرقمية للصحفي  العامل  على

 إضافية لألخ ار واملعلومات. مصاار  اإلنسا 

الدراسة الثالثة: )

 ) 

( مع فريسو  يف رسالة ماجستري صاارة عن )2015يتوافق ال احث بورجافا )

ستخدام األاوات يفضلو  ا ممارسي العالقات العامة ( بأ 

اإللكرتوني، نظرًا ملا تتيحه  الربيد ورسائل املدونات، مثل الكتابة تستلزم الي الرقمية

املنصات من ميزات تتمحور حول السرعة يف االنتوار والقدرة على تسخري كافة  ذه 

يف مقابل  ،للغوية واالصطالحيةالستماالت االقناعية، والقدرات اأاوات التأثري من ا

الفيديو،  مواركة مثل املتعداة الوسائط تنسيقات تستخدم الي األخرى األاوات التفاعلية

 الصوتية. دونةوامل امل اشر، وال ث والصور،

الدراسة الرابعة: )

 ) 

 بضرورة توظيفالعامة  العالقات ممارسي( 2015لل احث جيمس )اراسة أوصت 

ستقطاب الرأي ملنظماتها ا أرااواما  إذا ؛اجلديدة اإلعالم لوسائل الكاملة اإلمكانات

ستغالل كافة األاوات التفاعلية اجلمهور، وبالتالي ال بد من ا ماما تالعام، وجذب 

اخلاصة مبنصات التواصل االجتماعي، وجتنيد ا لصاحل عمل املنظمة، وا  حصل خالف 

ذلك سيقوم اجلمهور بت ين  ذه االاوات وتسخري ا ضد أجندات  ذه املؤسسات، األمر 

 د يهدا وجوا ا على أر  الواقع.الذي ق
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 لوسائل الكاملة اتيمكانالعالقات العامة لإل يكما خلصت الدراسة اىل أ  ت ين ممارس

اجلديدة، ستمكنها من التغلب تهديدات املنخرط  غري املتخصص  يف حقل  اإلعالم

 العالقات العامة ممن ال ميتلكو  مهارات العالقات العامة الرقمية.

العربية:الدراسات  . ب
  )اور املواقع اإللكرتونية الفلسطينية يف نور ثقافة حقوق اإلنسا (الدراسة األوىل : 

( إىل ضرورة تطوير اإلمكانيات التقنية 2010ل احث إياا القرا )ا توصلت اراسة

ات احلديثة، مع مزيد للمواقع اإللكرتونية الفلسطينية احلقوقية مبا يتالئا مع التطور

تواصل مع اجلمهور احمللي والدولي، واحلاجة إلجياا موقع إلكرتوني من اجلهد لل

حقوق اإلنسا  وما يصدر عن  انتهاكاتفلسطيين موحد بكافة اللغات، يركز على 

تثقيفية بتقنيات حديثة من  توعوية مبواا ااحلقوقية احمللية والدولية مدعًماملؤسسات 

 صور وتسجيالت صوتية ومرئية وفالشات وغري ا.

ووضع  ،توفري اليل حقوقي لإلعالمي  يتضمن معلومات حقوقيةفيما أوصت الدراسة ب

آلية لتسهيل االتصال والتواصل ب  املؤسسات احلقوقية واملؤسسات اإلعالمية لتقديا 

.موقف حقوقي حول القضايا الي تثار يف وسائل اإلعالم

 (ات العامة باملؤسسات األمنيةاور اإلعالم اجلديد يف فاعلية العالقالدراسة الثانية: )

ش اعات برز اال( إىل إ  أ2018ل احث  سليما  الرشيدى وبركة زامل )ا اراسةأشارت  

ؤسسات األمنية تتمثل يف حتقيق ستخدام تط يقات اإلعالم اجلديد باملااملتحققة من خالل 

ال يانات واملعلومات تصال والتواصل ب  الطرف ، ومعرفة تطلعات الرأي العام وتقديا اال

 واخلدمات للجمهور بدو  عراقيل.

 دفت الدراسة إىل معرفة اور اإلعالم اجلديد يف فاعلية العالقات العامة باملؤسسات 

ش اعات د، واالستخدام إاارات العالقات العامة لإلعالم اجلدياومعرفة أس اب  األمنية،

باملؤسسات األمنية، والتوصل إىل ستخدام تط يقات اإلعالم اجلديد ااملتحققة من خالل 

الل اإلعالم اجلديد، ومعرفة أ ا التطورات الي أحدثتها إاارات العالقات العامة من خ

قات الي تعيق فاعلية العالقات العامة باملؤسسات األمنية من خالل اإلعالم اجلديد.ياملع
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 املشكلة البحثية
منصات التواصل االجتماعي يف خدمة  أغلب الدراسات السابقة على أ مية توظيفامجعت  

يف ترويج رسائلها ومضامينها التوعوية للجمهور، إىل أ  أغلب  مؤسسات حقوق اإلنسا 

أحملت إىل إشكاليات الزالت تعرتي طرق استخدام وتوظيف منصات  ذه الدراسات 

من ق ل  يئات حقوق اإلنسا ، وحتديدا تركزيها على اجلانب التواصل االجتماعي 

اإلخ اري الصحفي يف تقارير ا ومنووراتها، إىل جانب التساؤل حول إمكانياتها التقنية 

واملعرفية يف توظيف مهارات منصات التواصل االجتماعي يف الوصول للجمهور املستهدف 

وحتقيق أقصى تأثري حمتمل خصوصا يف جوانب التوعية حبقوق اإلنسا  وزيااة الوعي 

  واملعرفة.

 

:أهمية الدراسة
ة  ذه الدراسة من أ مية منصات التواصل االجتماعي نفسها، ومن أ مية يمتن ع أ 

 .توظيفها يف خدمة مؤسسات حقوق اإلنسا  وإيصال صوتها ورسائلها للجمهور املستهدف

املؤسسة  ، كونهااهليئة املستقلة حلقوق االنسا  نفسهاكما ت ع أ ميتها من أ مية 

  .حقوق اإلنسا  يف فلسط  انتهاكاتاملتخصصة يف متابعة ورصد األقدم الفلسطينية 

 
أهداف الدراسة:

مدى قدرة العالقات العامة يف اهليئة املستقلة على  اىل التعرف على ذه الدراسة  تهدف

توكيل خطاب توعوي حبقوق االنسا  من خالل االرتكاز على معايري النور عرب منصات 

منهجية النور الي تستخدمها اهليئة عرب فيس وك، والتعرف التواصل االجتماعي، وحتليل 

على نوعية القضايا الي تربز ا، وصوال اىل أكثر املوضوعات تفاعال من ق ل متابعي 

 .الصفحة

األليات والتقنيات الي توظفها اائرة العالقات على كما تهدف  ذه الدراسة إىل التعرف 

بهدف  ،فيس وكمنصة العامة يف اهليئة املستقلة حلقوق االنسا  " ايوا  املظامل " عرب 

أنوطتها الي ختدم فكرة اختصاصها مبضام  حقوق االنسا  وتغطية فعالياتها والتوعية 
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الي  يب عر  احملتوىتقنيات وأسالكمؤسسة راعية حلقوق االنسا ، إضافة إىل ال

 توويقية وعصرية. قبطر بغية استقطاب اجلمهور املستهدفتستخدمها 

 

:تساؤالت الدراسة
ا مفااه:تثري  ذه الدراسة تساؤال رئيسًي

ىل أي حد استطاعت اهليئة املستقلة حلقوق االنسا  توظيف منصات التواصل إ 

 يف بناء حمتًو توعوي مبضام  حقوق االنسا  ؟ والفيس وك حتديدًا –االجتماعي 

االسئلة الفرعية: 

ى توعوي بقضايا الي تعتمد ا اهليئة ل ناء حمتو منهجية النورما  ي  -1

؟ صتها على فيس وكحقوق االنسا  عرب من

، واىل أي ما  ي نوعية القضايا الي تربز ا اهليئة على منصاتها الرقمية -2

 مدى تتوافق مع حماور عملها املدرجة يف خطتها االسرتاتيجية ؟ 

على  الصفحةكثر منوورات اهليئة الي حظيت بتفاعل متابعي ما  ي أ -3

منصة فيس وك ؟

:وأجزاءاتها الدراسة يةمنهج
احملتوى الذي ت ثه اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسا  عرب   ذه الدراسة ال حثيةتستهدف 

 :يف سياق ، صفحتها على الفيس وك

األرقام بدقة حبيث يتا الوصول إىل أكرب  استخداموالذي ُيعنى با "  الكمياملنحى أوال: 

مبعنى اخلو  يف األليات   ،قدر من النتائج مستخدمًا أسئلة معيارية يف  ذا الطرح"

والتقنيات الي توظفها اائرة العالقات العامة يف اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسا  " ايوا  

مبضام  حقوق  )فيس وك( بهدف التوعية االجتماعياملظامل " عرب موقع التواصل 

 صهااختصاالي ختدم فكرة  فعالياتها وورشاتهاأنوطتها واالنسا ، وتسليط الضوء على 

الكمي  فاالجتاهكمؤسسة راعية حلقوق اإلنسا ، وبالتط يق على صفحة اهليئة املستقلة 

لل حث سيكو   نا من خالل قياس بيانات التفاعل، وأرقام الوصول على  ذه املنصة 
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ل من خالل الفئات ومتوسط التفاعل على منووراتها ما ب  إعجاب ومواركة ووصو

 .فئة موا دات الفيديو، جاباتباإلفئة التفاعل ، اتفئة التفاعل بالتعليقالتالية: 

ىل السلوك يف بيئة ط يعية او  التصنع الذي إالذي ُيعنى باا " النظر  املنحى الكيفي ثانيا:

حييط أحيانا بأحباث املسوح أو األحباث املختربية. حيث أ  التقنيات النوعية تزيد من عمق 

الظا رة الي يقوم ال احث ب حثها. وأخريا فا  منا ج  ذا النوع من األحباث مرنة  فها

 ،موضوع الدراسةوبالقياس على  تماماته "، الل احث متابعة جماالت جديدة من  وتتيح

 بناء حمتًو توعوي مبضام  حقوق االنسا  وفقعلى املستقلة سيتا حتليل مدى قدرة اهليئة 

فئة احملتوى، وفئة موضوع املااة، و مضمو  واجتاهلغة و : فئاتفئات حتليل حمداة مثل

فئة مطابقة نص ، الكوف عن انتهاكات حقوقية نامجة عن أفعال السلطات السياسية

، طار املصطلحات املستخدمةإفئة التواصل االجتماعي،  املنوور ملعايري الكتابة ملنصات

تطابق فئة ، املدرجة يف خطتها االسرتاتيجيةفئة مطابقة املنوور حملاور عمل اهليئة الرئيسية 

طار إفئة ، املواا االعالمية مع الفئات املستهدفة من التدريب وفق اخلطة االسرتاتيجية

مطابقة املنوور للحقوق الي أقرت اهليئة اال تمام بها املدرجة يف خطتها االسرتاتيجية 

فئة االستماالت ، وقناعية احملتوىإفئة ، وواملستمدة من االعال  العاملي حلقوق االنسا 

على التنويع ما ب  الرسائل الي مبعنى قدرتها ، ، فئة االستماالت العاطفية، والعقلية

تتناول ال عد العاطفي والعقلي واالنفعالي. 

 ليلعلى حت العمل ، فقد ارتكزضمو املحتليل  ال عد الكمي للدراسة وحتديداويف 

ىل مدى تطابق احملتوى مع حماور عمل اهليئة إضافة إ، خ ارية والتوعويةاإل واالالته احملتوى

نسا ، والتعرف تيجية، ومدى الرتكيز على حقوق اإلاملستقلة الواراة يف خطتها االسرتا

قدرة العالقات العامة يف مدى ، وعلى االنتهاكات النامجة عن أفعال السلطات السياسية

 وفق معايري النور عرب منصات التواصل االجتماعي النص اخلاص باملنوور انتقاءعلى اهليئة 

 بوكل يليب حتقيق أ داف التوعية اخلاصة مبضام  حقوق االنسا .

وطاملا نتحدث عن مؤسسة حقوقية قانونية، فا  أطر التحليل ال بد وأ  تنطلق من األبعاا 

نفسها بناًء على ال نوا القانونية وامل اائ املتعلقة  القانونية واحلقوقية؛ أي قدرتها على تقديا
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خصوصًا حماور عملها الواراة يف خطتها  باحلريات والتعاطي معها والتوعية بها

االسرتاتيجية.

الي  قناعية خالل منووراتهااإل تقوم بتوظيف االستماالتقناعي؛ أي  ل ثا احملتوى اإل

يازات حزبية أو حندا عن االنط اعات حول أية اها بعيصمضامينها وأولوياتها واختصاحتوي 

 سياسية قد توسا بها؟ 

دوات الدراسة:أ
متضمنة فئات ، كأااة رئيسية جلمع ال ياناتستمارة حتليل املضمو  ا وظفت الدراسة

  تتعلق بوكل احملتوى، وفئات متعلقة باملضمو ، وقد س ق أعاله تفصيلها.

 

حدود الدراسة:
 )فيس وك( التابعة االجتماعيالتواصل  ةبرصد وحتليل حمتوى منصختتص  ذه الدراسة 

الفرتة الواقعة ما ب  يف ر، شهأ 4للهيئة املستقلة حلقوق االنسا  يف فلسط  خالل 

تتضمن مناس ات وفعاليات وأحداث متعلقة حبقوق  كونها، 12/2019 – 9/2019

 ًا.منوورا شهري 60 – 50كثافة النور عليها باملتوسط ما ب   تراوحت إذ ،االنسا 

سية كونها املنصة الرئي ،ش كة التواصل االجتماعي )فيس وك(ويعوا س ب الرتكيز على 

أ  التفاعل عليها  ت  -األوليالفحص  وبعد-هامنصاتللهيئة واألنوط، فيما بقية 

 .الفيس وك دوا جدًا مقارنة بصفحةحم

 

 العالقات العامة الرقمية وتطور ا

من اإلعالم واإلعال   ؛الوسائط الرقمية على مجيع قطاعات العمل اإلعالميتطور انعكس 

تثار  تطور يف األاوات،تغري أو ومع كل  .اجملاالت األخرىقات العامة وخمتلف الوالع

ها أو مضامينها أو أ دافتأثري ذلك على الرسالة اإلعالمية نفسها أو التساؤالت حول مدى 

ال بد من النظر يف تعريفات العالقات العامة  ،السياق  ذا حتى النتائج املرجوة منها. ويف

   ومن ثا العالقات العامة الرقمية ومدى التقاطعات واالختالفات بينها. 
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ل حث أنسب علمية القائا على أسسالفن" قاموس أكسفورا العالقات العامة بأنها عًرف

طرق التعامل الناجحة املت االة ب  املنظمة ومجهور ا الداخلي واخلارجي لتحقيق أ دافها 

 ."العامة باجملتمعاألخالقوالقوان واالجتماعيةاملعايري والقيا مع مراعاة

" التوسل باملعلومات عن طريق بأنها إاواراو برينيز خ ري العالقات العامة يعترب افيما 

االقناع واملالئمة ب  سياسات املؤسسة واجتا ات اجلمهور للحصول على تأييد العام 

 (.12، ص 1959 )حسن،أل داف املؤسسة ونواطها" 

 يهتا الذي بأنها "االنض اط املتحدة اململكة يف العامة للعالقات توارترا ويعرفها معهد

 اجلهد إنها والسلوك، حيث الرأي على والتأثري والدعا، الفها، كسب بهدف بالسمعة،

 وعامة املنظمة ب  املت اال والتفا ا احلسنة، النوايا على واحلفاظ إلنواء واملستمر املخطط

 الناس".

، اختالفات يف األاوات وطرق االستهداف ليدية والرقميةقتب  العالقات العامة ال ي دو أ و

 العالقات العامةبأ  ( 2013ال احث مورجا  ) والوصول أكثر منها يف األ داف، إذ يرى

 والوسائط احملتوى وتسويق التقليدية العامة العالقات ب  " اجلمع تقوم على الرقمية

 الوسائط تتجاوز حمااثات إىل الثابتة األخ ار حتويل يتا وال حث، حبيث االجتماعية

 اإلنرتنت، وبالتالي فهي متكن املنظمة من عرب املستهدف اجلمهور إىل م اشرة للتحدث

وحتديد للورحية املستهدفة من  م اشرة وأكثر وأسرع، أكرب، بوكل األخ ار نور

 ( 3اجلمهور". )فقرة 

  والو كات  الرقمية التقنيات استخدام( بأنها " 2014يعرفها ال احث فريزنر )فيما

وذلك  املؤسسة، أو للوركة التجارية والعالمة والسمعة والفها الوعي إلاارة االجتماعية

 (13الرقمية". )فقرة  الوسائط طريق عن للتعر  املقصوا التأثري خالل من

 

 العالقات العامة الرقمية: الفرق بني العالقات العامة التقليدية و
مل ميس املهام الرئيسية والرقمي  االعالم التقليدي اختالف أاوات العالقات العامة ما ب 

، لكن بالتأكيد فإ  اختالف نظمة األمريكية للعالقات العامةحبسب امل ؛للتخصص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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 من األساسي إذ أ  اهلدف .عاجلةملمو  وطرق اضأ  ينعكس على املو اوات ال بداأل

 .ا املنظمة من أفكار وخدماتتنتجه ترويج املضام  الي  و كليهما

العامة، من  العالقات محلة جواة مدى لتحديد أربع مزايا الرقمية العامة متتلك العالقات

 العالقات موروع جوانب من جانب كل تت ع حيث ميكن املوجواة، املناس ة األاوات خالل

 يقضيه الذي والوقت النقر، ومعدالت الظهور، مرات عدا الرقمية، من خالل متابعة العامة

 االجتماعية. واملواركة لتصفح احملتوى، املستخدمو 

بينما متيل العالقات العامة التقليدية إىل طرق أكثر صعوبة للتقييا وقياس مدى جناح 

حول مصداقيتها  استفهامعلى اجلمهور الي تثري عالمات  االستماراتاحلمالت مثل: توزيع 

وجه لوجه، وغري ذلك من الطرق الي حتتاج جملهوا بدني ومالي  واالتصاليف التقييا، 

 ك ري.

 عائد إجياا ميكن الصحيح، مكانها يف اقة أكثر رقمية عالقات عامة وجوا مع

 ناك سيكو   على املنظمة أيًا كا  القطاع الذي تعمل وفقه، حبيث حقيقي استثمار

أقل جناحا  منها وأي أفضل، بوكل جيًدا جنحت الي احلمالت فها على أكرب قدرة

 .ووصوال وتأثريا

فروق  3( بأ   ناك 2016ص يف االعالم الرقمي  ربرت )تخوللتعمق أكثر، يرى امل

لتالي:جنملها يف ايدية والرقمية لقالعالقات العامة الت جو رين ب 

 

االختالف يف الرسائل: -1

 من اقة أكثر الرسالة تكو  ما فغالً ا الرقمية، العامة بالعالقات األمر يتعلق عندما

سيكو   اإلنرتنت، على  واملؤثرو  املدونو إذ أنه عندما يعمل التقليدية، العامة العالقات

 سيقدره موضوع مع ، موضوع حول اجلواة عال حمتًو إنواء على أعلى اتركيز  ناك

مجهور ا، كما أ   ذا احملتوى تزااا قوته بفضل األاوات التفاعلية الي ميتلكها، 

، أو صور جذابة مقتض ة تلفت انت اه إنفو جرافيكوالذي ميكن أ  يكو  فيديو، أو 

 املتلقي.
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 مع احتكاكم اشرة وا أكثر تكو  أ  إىل فتميل التقليدية العامة العالقات أما

 الطريقة اإللكرتونية بنفس معها التعامل أو الرسالة مواركة تتا لن اجلمهور، ولكن

 .الرقمية العامة العالقات من ك ري جزء مواركة بها ميكن الي

أ  الرسائل يف العالقات العامة التقليدية تأخذ طابع اجلموا، نظرًا للصيغة اإلنوائية كا 

ال و و حتقق اهلدف املنووا من إنوائها آ املر قة وال الية الي تنتج بها، و ي بذلك ناارًا ما

التأثري يف اجلمهور وإقناعه مبا تقدمه العالقات العامة، بينما تتخذ الرسائل يف العالقات 

العامة الرقمية الطابع التفاعلي، وغال ًا ما تكو  مقتض ة م اشرة بعيدة عن الصياغات 

يف  ذا النوع بأنها تتخذ قال ًا  الطويلة الي تؤاي اىل ملل املتلقي، كما تتميز الرسائل

موابهًا عرب كافة املنصات واحلسابات اخلاصة باملنظمة، مبعنى أ  صيغة اخلطاب تكو  

 ( يف خطابها اإلخ اري.موحدة، و و التوجه الذي تت ناه  يئة اإلذاعة الربيطانية )

 

يف التفاعل: االختالف -2

واحد،  اجتاه يف تكو  أ  إىل اجلمهور مع التفاعالت متيل التقليدية، العامة يف العالقات

لرغ ة  االستجابةوبالتالي فإ  تأخذ التغذية الراجعة فرتة زمنية أكرب األمر الذي حيول او  

 املؤسسات الصاارة عن الصحفية ال يانات اجلمهور، ومن األمثلة احلية على ذلك:

رسالة  لك تظهر الي املواا أنواع  ي  ذه جديد، منتج إطالق حول تفاصيل أو الصناعية،

 . التفاعل من مستوى أي تقديا او  املنظمة،

 تعد واملواركة، حيث للتعليقات أكرب جماًلا الرقمية العامة العالقات يف ح  توفر

 مثال  االجتماعي التواصل مواقع على ومنصات املنظمات العاملية الويب مواقع مدونات

.التفاعل مستويات وبالتالي ترتفع صوًتا، اجلمهور منح خالل من جيدين، وذلك 

 احملتوى، ومواركة اإلعجاب على القدرة مثل للمستخدم  إضافية وظائف وجوا ومع 

  ناك مجهور ا عرب  ذه املنصات، كما أ  التكثيف من حضور حيث ميكن للمنظمة

 األصل من خالل عمل مواركة يف تستهدفها تكن مل جديدة آفاق إىل للوصول إمكانية

 .إضافية تكلفة أي او  نطاق الوصول توسيع يف على مستوى عالي من اجلمهور تساعد



 

 264 

كما أتاحت العالقات العامة الرقمية معرفة ما إذا كانت املواا االعالمية وصلت للجمهور 

أم ال، وذلك عرب  قياس معدالت الظهور والوصول، أما سابقا فلا يكن متاحًا للمنظمة 

 املستهدف أم ال. اجلمهور إىل وصل قد الصحفي هابيان ما كا  إذا معرفة

 

الفرق يف األاوات والقنوات: -3

 واملط وعات الصحف الورقية، مثل قنوات على الرتكيز إىل التقليدية العامة العالقات متيل

 قنوات متعداة تومل الرقمية العامة العالقات واإلذاعة، بينما لدى والتلفزيو  املتخصصة

 الفيديو. ومواا التأثري، ومحالت ، املدونات ، االجتماعي والرقميالتواصل  منصات

أاوات بهدف تكييف احملتوى ليالئا  ستخدامإىل ا الرقمية العامة كما تلجأ العالقات

 ال حث حمركات حتس  برامج مثل مصاحل الوسيلة االعالمية ورغ ات اجلمهور

 ومنصات التواصل ،( ذلك يف مبا) املوقع وحتليل ،()

.ممكن تأثري أكرب لتحقيق بوكل من التقنيات واألاوات وغري ا االجتماعي،

 

تأثري العالقات العامة الرقمية
لقد استطاعت تقنيات العالقات العامة الرقمية حتويل كافة أشكال النصوص التقليدية   

من منوورات ورقية ومط وعات، وصحف، وجمالت اىل مواا رقمية تفاعلية سرعا  ما 

 وفق تنسيقات احملتوى أصول تطويع تص ح فريسة مفضلة للجمهور، وذلك من خالل إعااة

 أو الصوتي، فيديو، والتسجيل ، ومقاطعو جرافيكواإلنفالورائح،  أخرى مثل: عر 

، وبالتالي زيااة معدالت الوصول والتفاعل، وما يرتتب على ذلك من حتقيق بواكات حلقة

 األ داف األمسى للعالقات العامة أال و و الوصول والتأثري.

 يف تساعد متكاملة عامة عالقات محالت بإنواء خمتصو العالقات العامة الرقميةيقوم

االنرتنت سواء كانت منصة  على القنوات عرب خمتلف احملتوى االعالمي للحملة نور

التواصل االجتماعي )فيس وك(، او إنستجرام، أو يوتيوب، مبا تومله من أاوات تفاعلية 

 متكنك من امج احملتوى النصي مع الصور، والفيديو ات، وتقنية ال ث امل اشر.
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املتميزة الي  واالسرتاتيجيات العناصر من العديد من الرقمية العامة العالقات تتكو 

متكن املنظمة من تقديا حمتوا ا االعالمي ومحالتها بطريقة عصرية تناسب أذواق 

 : على االسرتاتيجياتاجلمهور املستهدف، وتقوم  ذه 

 

ال يانات: حتليل -1

ل ناء اسرتاتيجيات العالقات العامة تعترب مسألة حتليل ال يانات من االاوات اهلامة 

قرار، وبناء عليه  لكل الرقمية ال يانات العامة العالقات للمنظمات، حبيث تستخدم

جلمع املعلومات واحلقائق  وقته من الكثري احلديثة العامة العالقات يتطلب من أخصائي

اجلديدة الناجحة. حول اليات بناء احلمالت

 
 (  اسرتاتيجيات بناء احملتوى االعالمي 1صورة رقا )

 املصدر 

 

 الي األاوات من خمتلفة بأنواع اراية جيب على ممارسي العالقات العامة أ  يكونوا على

جناح عملها، مبعنى جيب االستعانة باألاوات الرقمية الي توفر رصد ومقاييس  تث ت

 مجا ري خلق عن مسؤولة العامة العالقات حيث أ  لوصول،جلواة احملتوى ونسب ا

األمر  والسمعة اجليدة حول املنظمة، الثقة وبناء لعمالئها، الناس انت اه وجذب جديدة،

) الذي يعين زيااة العائد على املنظمة سواء كا  مااي أو معنوي، ويعد

 املرت ط  باجلمهور. والثقة الوعي فها يف لل دء األاوات أفضل ( أحد

 كيفية فها يف تساعد الي املقاييس من الكثري ( على) حيتوي

 اإللكرتوني مرورًا حبسابات بداية باملوقع املنصات الرقمية للمنظمة، مع اجلمهور تفاعل
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ارسي اجلوال، وتساعد تقنية حتليل ال يانات مم تط يقات وصواًل إىل االجتماعية الوسائط

 العالقات العامة من خالل:

ق ل، ورصد  من املوقع اإللكرتوني يزوروا مل الذين اجلدا التعرف على الزائرين -1

وميوهلا عمن خالل قياس أعداا الدخول على احملاور يف املوقع  ا تماماتها

 ا تماماتوالوقت الذي يستغرقه الزائر ااخل القسا، وبالتالي توجيه اجلهوا حنو 

اجلمهور وتكثيف العمل على املواضيع الي تهمها، كما تسا ا  ذه التقنية يف 

التعرف على املصاار املختلفة الي جتذب اجلمهور، والي ميكن أ  تكو  من 

املدفوعة على املواقع،  عرب ش كات ال حث املختلفة، أو اإلعالنات خالل ال حث

، وبالتالي تركيز عمل تماعياالجأو املنوورات املمولة عرب منصات التواصل 

 العالقات العامة على األاوات الي جتذب اجلمهور.

التعرف على الزائرين املنتظم  الذين استفااوا من املعلومات الي يقدمها املوقع  -2

 مع اخلاص باملنظمة و و ما حيتا على العالقات العامة احملافظة على الثقة

جناح احملتوى الذي يقوم خمتصي حيث أ  ذلك يعترب مؤشرًا على  اجلمهور،

عرب مواقعها اإللكرتونية. ب نائهالعالقات العامة 

التعرف على زائري املوقع اإللكرتوني من خالل اهلواتف الذكية، إذ جيب على  -3

العالقات العامة بناء اسرتاتيجياتها خصوصًا فيما يتعلق بأ داف الوصول والتأثري 

 اهلواتف مستخدمي ذلك يف مبا ،رتونيةاحتياجات األجهزة االلك بوكل يراعي

حيث  الذكي، اهلاتف أو اللوحي اجلهاز عرب يزورو  موقع املنظمة الذين احملمولة

أنه وحبسب ش كة سيسكو الدولية سيصل عدا مستخدمي اهلواتف احملمولة 

.2022للوصول اىل ش كة االنرتنت حوالي املليار مستخدم حتى عام 

()

العالقات العامة بناء اسرتاتيجيتها بوكل يراعي رقمنة احملتوى  جيب على

 اخلاص باملنظمة عرب املوقع، حبيث يناسب اهلواتف احملمولة، وما ية األجهزة

الرقمية اخلاصة بها، إضافة  من مدى موائمة املوقع للخصائص التحقق جيب الي

 احملمول أم ال. للهاتف تط يًقا اىل أ  احملتوى يتطلب
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: املؤثرو -2

 قوية عالقات وجوا احملتوى إىل أكرب شرحية من اجلمهور املستهدف وصول ضما  يتطلب

، و ذا ما يدفع فريق االجتماعيواملؤثرين عرب منصات التواصل  اإلعالم وسائل مع

يف نور احملتوى، إما عرب  املساعدة ميكنها الذين األشخاص شراكإلالعالقات العامة 

مبختلف أنواعها، أو منصات التواصل االجتماعي اخلاصة باملؤثرين األمر وسائل االعالم 

 بطريقة سلسة وواسعة. اجلمهور الذي يساعد على نور احملتوى أمام

 التسويق شركة يف االجتماعية الوسائط املختص يف اسرتاتيجيات (2019) بليك يقول

 يصل فريد حمتوى بإنواء يقوم شخص"  و املؤثر أ  الرقمية، لالستوارات الرقمي

الناس سواء كا  التأثري تفاعليًا عرب املنصات الرقمية من خالل عمل اعجاب، او  ويورك

 تعليق، او مواركة، أو كا  تأثري حمسوسًا يف األفعال والقيا واملعتقدات، وذلك ضمن

 ". حمدا مستهدف مجهور

 أساسي، بوكل العامة العالقات من اور االجتماعي التواصل وسائل عرب  املؤثرو لقد غّير

ساليب العالقات اجلمهور من خالل است دال أ إىل ليات الوصولبآ يتعلق خصوصًا فيما

عالم التقليدية، أو بوكل وجا ي لة مبخاط ة اجلمهور عرب وسائل اإلالعامة التقليدية املتمث

يوب على أر  الواقع مثل الندوات، واالجتماعات، بالقنوات الرقمية الي تعد منصة يوت

أبرز ا، حيث أص ح بإمكا  أي شخص إنواء قناة عرب منصة يوتيوب وحتميل 

 أو تقدميه. بإنتاجهالفيديو ات الي تتضمن حمتوى قام 

 العامة العالقات اسرتاتيجيات كأااة ضمن االجتماعي التواصل وسائل إ  اعتماا مؤثري

اضافة إىل   ري،شرحية أكرب من اجلما إىل الوصول سيمكنها من اخلاصة باملنظمة،

والتأثري يف الطريقة  العمالء مواركة الصورة الذ نية االجيابية للمنظمة، وزيااة تعزيز

 .الي يرو  بها املنظمة

 قيمها مع تتوافق الي يدًا بيد اىل جانب العالقات العامة يف املنظمات املؤثرو  يعمل عندما

أكثر من لو كا  توجه املؤثر ست دو ط يعية  فا   ذه الوراكات مجهور ا، واحتياجات

ومن األمثلة على ذلك قيام شركة الصناعات الرياضية العاملية  خمتلف عن توجه املنظمة،

( بالتعاقد مع الالعب الربتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أ  قيام  ذا الالعب )
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ء على أ  شرحية بالتسويق هلذا املنتج يعترب أبرز وأكثر انواع العالقات العامة تأثريا، بنا

واسعة من مجهور  ذا الالعب سيتوجه اىل منتجات نايك بناء على ثقة الالعب مع  ذه 

 الوركة.

:إاارة الوسوم -3

 ناجح حمتوى إنواء من يتجزأ ال جزًءا االجتماعي التواصل وسائل اسرتاتيجيات تعد

 األاوات أكثر وأحد استخدامها، ميكن الي األاوات من العديد العامة، و ناك للعالقات

من منصات  كل تستخدمها (، واليالوسوم او ما تعرف بالا )  ي فاعلية

وتسهيل عملية الوصول للمحتوى  مًعا احملتوى من أجل جتميع فيس وك، وإنستجرام، وتويرت

املرافق للوسا من خالل نوافذ ال حث يف املنصات املختلفة.

إطالق الوسوم االبتكارية الي  على لرقمية يعتمدا العامة محالت العالقات أ  جناحي دو 

تساعد اجلمهور املستهدف على الوصول والتفاعل مع احملتوى يف أي وقت أراا عرب نوافذ 

ال حث املتوفرة على منصات التواصل االجتماعي، و و ما يتطلب من فريق العالقات العامة 

 .واالستمرارء التفاعل مع تعليقات اجلمهور لتعزيز قدرتها على ال قا

( مدير ش كة أاوني ميديا 2019كريستنسن ) ص يف العالقات العامة الرقميةتخامل يقول

عالقات  حمتوى ومحلة إنواء من يتجزأ ال جزء "استخدام اهلاشتاج يعترب التسويقية بأ 

.االجتماعي" التواصل لوسائل عامة ناجح 

 العامة أبرز ا: ويوفر استخدام الوسوم العديد من امليزات للعالقات

الي حتوي  التغريدات التفاعل حول احملتوى الذي تنتجه املنظمة: حيث تتلقى زيااة -1

من تلك الي ال حتتوي على  اشتاج. اشتاج قابلية للنور مبعدل مرت  أكثر 

 إىل عرب اجملتمع االجتماعي من خالل توجيهها بارزة كعالمات ي دو أ  الوسوم تعمل

احملتوى املطلوب،

 من أجل أص حت الوسوم احدى األاوات الرئيسية الي يلجأ اليها الصحفيو  سواء كما

الوصول اىل القصص االخ ارية الناجحة، ومن  املرئية أواألخ ار واملواا  احلصول على

 الثالثة األيام يف تغريدة مالي  5 يف #  اشتاج ظهور األمثلة على ذلك

 .اوإاهلجوم على صحيفة توارلي  بعد حااثة وحد ا األوىل
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 من العديد املناقوات حول القضايا الوائكة واالنضمام هلا: حيث تستخدم إنواء -2

 مجا ري ا، مع للمحااثات للرتويج الوسوم واملنظمات حول العامل الوركات

املوضوع وفق وسا متعارف  حول تتمحور الي األس وعية حبيث تنوئ املناقوات

االس وع(، و ي بذلك توفر للعالقات العامة قناة سهلة _حديث#)عليه مثل 

للوصول اىل اجلمهور وكسب ثقته، والتعرف على ا تماماته.

:رصد معدالت الوصول والتفاعل -4

مؤشرات الوصول والتفاعل واملوا دة على احملتوى الذي تقوم بضخه العالقات  يعترب رصد

اجلهوا  جناح وذلك لتحديد به،جيب القيام  العامة عرب منصاتها االجتماعية من أ ا ما

املستق لية، إضافة لذلك  احلمالت الحقًا لتحس  استخدامهاامل ذولة وتصحيحها، ليتا 

 الي ألرقام وصول حمتوى املنظمات والوركات املنافسة سريع ميكن إجراء حتليل

 وم تكرة.جديدة  مواضيع اكتواف إىل يؤاي اجلما ري، والذي قد نفس تستهدف

حمتوى يعكس الرسائل  إلنتاجتستثمر اوائر العالقات العامة يف املنظمات أمواال طائلة 

 مدى جناح قياس الضروري من يص ح الي تعمل على مترير ا عرب املنصات الرقمية، لذلك

ويساعد  املضام  واملواا الي تقدمها من خالل التعرف على مؤشرات التفاعل والوصول،

 الثغرات حتديد توى واحلمالت الي تقدمها العالقات العامة الرقمية علىتقييا احمل

 .الرسائل واملضام  الي تنتجها مستق اًل لتحس  اراستها ميكن والي فيها، املوجواة

من أفضل املؤشرات لقياس تأثري  االجتماعية الوسائط تعترب تقييمات الوصول والتفاعل عرب

لعالقات العامة الي بدور ا تساعد على حتس  وموائمة احملتوى الذي تقدمه أقسام ا

املخرجات الي تقدمها سواء كانت مواا مرئية أو مسموعة أو مكتوبة عرب منصات 

اجلمهور، إضافة اىل  منو معدل التواصل االجتماعي،  كما تعمل  ذه التقييمات قياس

 من قدر أقصى يقتعمل وفقها املنصات الرقمية لتحق اخلوارزميات الي أحدث فها

().التأثري

 

 

 



 

 270 

االستهداف الدقيق جلمهور العالقات العامة الرقمية:

سا مت املنصات الرقمية يف اتساع جماالت حقل العالقات العامة واتساع رقعة اجلمهور 

مليو   372من خدمي منصات التواصل االجتماعي مستا عد اافقد ازا، املستهدف

 ذا ، 2019مستخدم نوط عام أكثر من مليار ونصف إىل ، 2011مستخدم عام 

إاارات العالقات العامة ومنهجيات عمل  اتياسرتاتيجالتضاعف ال بد وأ  ينعكس على 

 لتحقيق أفصل نسب وصول اجلمهور ؛توظيف كافة التقنيات املتاحةبغية 

 

 على للحصول، املستخدم  من ال يانات تقوم منصات العالقات العامة الرقمية بتجميع

 والتفضيالت، احلياة، منط واختيارات وإعجاباتها، ا تماماتها، عن أفضل فكرة

الدقيق للجمهور من أجل حتس  كفاءة  االستهدافيف إطار عملية  والتاريخ واألذواق،

 عمل  ذه املنصات، وحتقيق متطل ات اجلمهور.

الدقيق بوكل ذكي جدًا من خالل  االستهدافلقد ت نت العالقات العامة الرقمية م دأ 

مة، والي تتمحور مبجملها ات املنصات الرقمية لصاحل حتقيق أ داف املنظتطويع خوارزمي

حول مالئمة رغ ات وا تمامات اجلمهور مع توجهات املنظمة، ومن األمثلة على ذلك: توجيه 

 تعمل وبذلك اظهار ا له،إعالنات م اشرة حول نفس املواضيع الذي ي حث عنه املستخدم و

األرجح،  على خدماتها يستخدمو  الذين األشخاص على العثور على حماولة املنظمات

 ()". الدقيق االستهداف" و ي ما يطلق عليها عملية

اخلوارزميات امل نية على   ذه االعت ار يف االجتماعية الوسائط منصات تأخذ ،مبعنى أاق

 بإظهارموائمة ما مت ال حث عنه مع املواضيع الي تتطابق مع امل حوث لت دأ املنصة 

 صلة األكثر احملتوى لعر  باستمرار املوضوع وحتديثهااالعالنات الي حتوي نفس 

باملتابع ، فمثال حينما يقوم شخص بال حث عن تدريب احرتايف يف صلب اليات عمل 

ات العامة، فا  خوارزميات املنصة تقوم وبوكل ذكي حبفظ نتائج الكلمات العالق

على احلساب  بإظهار اامل حوث عنها ومطابقتها مع اعالنات لنفس املوضوع، لت دأ 

 الوخصي لل احث.
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 ( أنه بدو 2019ويرى املختص يف التسويق االلكرتوني وكتابة احملتوى بارنهارت )

ظهار احملتوى حتييد أو حذف أو إ املستحيل من سيكو  ة،االجتماعي الوسائط خوارزميات

 على بالعمل اخلوارزميات تقوم الضخا الذي تنتجه االف احلسابات حول العامل، لذلك

 منخف  أو صلة ذي غري يعترب الذي احملتوى من والتخلص تريد توصيل املستخدم ملا

 (املدفوعة، ) لإلعالناتأولوية الظهور  بإعطاءالتفاعل، كما تقوم أيضا 

يؤكد بارنهارت  ،لية الي تعمل بها خوارزميات منصات التواصل االجتماعيوحول اآل

بناًء على  حتدا احملتوى الذي تعرضه للجمهور االجتماعية الوسائط خوارزميات ( أ 2019)

معينة رسال توصيات مبوا دة فيديو ات ، تقوم منصة يوتيوب بإاملثال س يل السلوك، على

من حيث ا تماماته وما حيرص على موا دته  الفراي، السلوك ملتابعي قنواتها بناًء على

 .وي حث عنه

بعاا النفسية للجمهور من أجل بناء حمتوا ا لى املنظمات حتليل األعويف ضوء ذلك، يتوجب 

جه وفقا للخوارزميات املنظمة للمنصة، مبعنى جيب على خمتصي العالقات العامة متابعة تو

كثر استخداما من ق ل ( الي ترصد الروابط األاجلمهور عرب تقنية )

املستخدم ، والتوقيت، وعدا املرات، أي حينما يص ح للعالقات العامة ملفا حيوي  ذه 

يف زيااة نس ة جناح احملتوى الذي  االسلوكيات اخلاصة باجلمهور، فا  ذلك يساعد 

 أو صور. انفجراصصه لذلك سواء كانت فيديو أو ت نيه واألاوات الي خت

 نين: "ا(2016يقول مدير قسا اسرتاتيجية العمالء يف وكالة كليكس للتسويق مارتينيز )

 ال وابات فتح من بداًل إجراء الختاذ أفضل فرصة لديه أصغر مجهور إىل الوصول أفضل

 املستهدف مجهورك عن احبث يهتمو ، وبالتالي ال قد الذين األشخاص من الكثري أمام

اإلمكا "، إذ  قدر محالتك تركيز على للحفاظ ، ذه االستهداف خيارات واستخدم

يوصي مارتينيز خمتصي العالقات العامة الرقمية بضرورة االستعانة بتقنية 

املتقارب اال تمامات يف املنطقة اجلغرافية  اجلمهور الي توفر قوائا بورائح 

من  بدال األكثر حبثا،  األساسية واملوضوعات الرئيسية بناء على الكلمات احملداة 

  ين على معلومات حول توجهات اجلمهور. املغري االستهداف االفرتاضي 
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الهيئة املستقلة لحقوق االنسان 
الراحل ياسر  الفلسطيين أنوئت اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسا  مبرسوم صاار عن الرئيس

حتدات مهام ومسؤوليات اهليئة  ،مبوجب القرارو (2015. )عوراوي،1993عام  عرفات

على النحو التالي: "متابعة وضما  توافر متطل ات صيانة حقوق اإلنسا  يف خمتلف القوان  

والتوريعات واألنظمة الفلسطينية، ويف عمل خمتلف الدوائر واألجهزة واملؤسسات يف اولة 

نظامها األساسي  فلسط  ومنظمة التحرير الفلسطينية ". وترك القرار للهيئة مهمة وضع

، 1994مبا يضمن استقالهلا وفعاليتها. وقد بدأت اهليئة متارس نواطاتها يف بداية عام 

وكا  مفوضها العام األول الدكتورة حنا  عوراوي، صاح ة الفكرة واحملرك األول 

لتأسيسها.

قد وترك املرسوم للهيئة مهمة وضع نظامها األساسي مبا يضمن استقالليتها وفعاليتها، و

، وكا  مفوضها العام األول الدكتورة 1994بدأت اهليئة متارس نواطاتها يف بداية عام 

 حنا  عوراوي، صاح ة الفكرة واحملرك األول لتأسيسها. 

 النظريات التي تقوم عليها الدراسة:
ينطلق مفهوم نظرية وضع األجندة من أ  وسائل االعالم تقوم بتصدير قضايا معينة على 

بأنها عملية انتقاء متعمد ل ع  جوانب  اإلطار امة، فيما ينطلق مفهوم نظرية  أنها قضايا

من  إذ ستستفيد  ذه الدراسةعالمي، ية وجعلها أكثر بروزا يف النص اإلاحلدث أو القض

نسا  توظيف اهليئة املستقلة حلقوق اإل ليةآ نظرتي التأطري واالجندة يف حماولة حتليل

نسا  يف وك يف بناء حمتوى توعوي حبقوق اإلوحتديدا فيس ملنصات التواصل االجتماعي 

حماولة تورحيية للتوصل اىل نتائج منطقية علمية تكو  مقدمة لدراسات أوسع يف  ذا 

اجملال.

 نظرية وضع األجندة: - أ

  الفر  الرئيس يف معظا الدراسات اخلاصة بنظرية وضع األجندة  و االتفاق ب  ترتيب إ

وترتيب أجندة اجلمهور لال تمام بالقضايا واملوضوعات االعالمية، أجندة وسائل االعالم، 

أي وجوا ارت اط اجيابي ب  ترتيب اال تمام لكل من الوسيلة واجلمهور، مما يوري إىل 
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اور وسائل االعالم يف ترتيب أولويات ا تمام اجلمهور بالقضايا واملوضوعات املطروحة 

(4: ص2015حسونة،)واملوضوعات. القضايا بنفس الرتتيب الذي تعطيه الوسائل هلذه 

( بأنها: "العملية الي تربز فيها وسائل االعالم قضايا معينة عرفها )

على أنها قضايا مهمة، وتستحق راوا احلكومة واجلمهور، من خالل إثارة انت ا ها لتلك 

يعتمد على وسيلة القضايا، حبيث تص ح ذات أولوية ضمن أجندتها، وأ  الفرا الذي 

اعالمية ما  ويتعر  هلا سوف يكيف ااركه وفقا لأل مية املنسوبة  لقضايا تلك الوسيلة 

وموضوعاتها، وبوكل يتوافق واجتاه عرضها، وحجا اال تمام املمنوح هلا يف تلك 

بأنها: "العملية الي بواسطتها حتدا وسائل  ، فيما يعرفها الوسيلة

 (5:ص2015. ) حسونة، ا نفكر وحول ماذا نقلقاالعالم مباذ

 كما توجد افرتاضات أخرى خاصة بنظرية وضع األجندة، و ي:

 ت نى النظرية على افرتا  أ  لوسائل االعالم تأثري قوي على اجلمهور. -1

أ  االتصال ي دو كعملية تركز على املرسل كمحور رئيسي بها. -2

املختلفة واجلمهور يفسرو  اخلرب أو تفرت  النظرية أ  الصحفي  ومصاار ا  -3

القضية بنفس الطريقة أو بطريقة موابهة متاًما

نظرية االطار االعالمي: - ب

( بأنها زاوية التناول 2015ي )ميكن وصف الفر  الرئيس هلذه النظرية حبسب بسيون

عالمي يف إطار يعوا إىل ذ ن القائا باالتصال، حيث يقوم منتج اخلطاب بتأطريه مبا اإل

يتناسب مع أفكاره واجتا اته، وذلك بالرتكيز جوانب او  جوانب ااخل اخلطاب 

االعالمي، وابراز عناصر وتهميش أخرى، لتحقيق أ داف أيديولوجية أو فكرية خاصة 

: 2015بالقائا باالتصال، أو بالوسيلة االعالمية الي أنتج اخلطاب من خالهلا. )حسونة، 

(22ص

تستخدمهااليللتوقعاتحمدابأنه: بناءاالعالميراإلطا(1960جوفما  )ويعرف

ما، وبالتاليوقتيفاالجتماعيةللمواقفاأكثر إاراًكالناساالعالم لتجعلوسائل
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خانةيفتصبحتىالرسالةتنظيايعيدعندماالقائا باالتصالمن اافةفهي عملية

اإلقناعية.الناس، ومؤثراتهاإاراكات

علىعالميةاإلاألطرتأثريأ النظريةهلذهاألبرزاملنظر(1982)كما يرى إنتما  

والتجا لباحلذفيتحققبلفقط،متعمدبوكلاإلطارعرب توكيليتاالالرسالة

باالتصال لقضايا وأحداث على حساب القائامنغري املقصواورمبا، املقصواواإلغفال

 أخرى.

 :وضع األجندة واإلطار عرب الفضاء الرقميتوظيف املنظمات احلقوقية لنظريي 

ال ميكن جتا ل أجندات املؤسسات أيا كا  نوعها يف حتليل حمتوى رسائلها اإلعالمية،   

ومن  نا تأتي أ مية توظيف نظرية "وضع االجندة" كواحدة من النظريات الرئيسية الي 

(" بأ  1968ماكوم ز وشو )" إذ يرى. امل حوثيف حتليل املوضوع  ستستفيد منها الدراسة

وسائل اإلعالم ال تستطيع أ  تقدم مجيع املوضوعات والقضايا الي حتدث يف اجملتمع، 

وإمنا خيتار القائمو  على  ذه الوسائل بع  املوضوعات الي يتا الرتكيز عليها بودة 

ا والتحكا يف ط يعتها وحمتوا ا،  ذه املوضوعات تثري ا تمام الناس تدرجييا وجتعله

ت لدى اجلما ري أ مية أكرب يدركونها ويفكرو  فيها، وبالتالي متثل  ذه املوضوعا

 (22، ص1968،ماكوم ز، شو)اإلعالم. ن املوضوعات الي ال تطرحها وسائل ما نس ًي

ومع ذلكن ين غي عدم اغفال مسألة أ  ا تمامات الناس الرقمية قد تكو  نتاج لعمليات 

 يتا خالهلاور اخلاصة مبنصات التواصل االجتماعي، والي تالعب خبوارزميات النتوجيه و

 العكس عرب جعل ( أو)لتص ح أولوية يف الظهور للمتصفح تصدير قضية ما 

 قضية ما يف أسفل  رم الظهور.

ا قد إال أنه ،أنه بالرغا من جناعة  ذه املنصات يف التوعية بقضايا حقوق االنسا أي 

 لا تعد مصدر ثقةترتيب أولويات اجلمهور املستهدف، فتكو  موجهة لصاحل إعااة 

التالعب الي توفر ا من خالل اخلوارزميات، أو عمليات الرتويج  إلمكانياتوفقًا  كاملة

اور  و نا يظهرللممولة للمحتوى الذي يتحدث عن قضايا ترغب املؤسسة يف إبراز ا، 

األمر  ؛جتهل  ذه التقنياتمن الناس  إال أ  األغل ية العظمى ،املتلقي يف مالحظة  ذا الدور
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إ  مت جتنيد  ذه األاوات يف غري  ؛الذي يوكل خطرًا على الوعي اخلاص بأفراا اجملتمع

 جمرا ا الصحيح.

بنظرية" التأطري" والي تفسر كيف تسعى  ت الدراسةوإىل جانب نظرية األجندة، استعان

املؤسسة أو الوسيلة اإلعالمية لتأطري وتوجيه الرسالة اإلعالمية املراا إيصاهلا عرب وضعها 

للتفكري يف  املتلقيلدفع  بعنايةيف إطار أو سياق حمدا تريده املؤسسة بطريقة مدروسة 

القضية يف حدوا اإلطار الذي ترمسه الرسالة اإلعالمية.

غربية هلا، اختصت اراسات 3ويرجع اختيار الدراسة هلذه النظريات بناًء على اعتماا  

بوكل خاص للتوعية  االجتماعيمبوضوع توظيف اإلعالم بوكل عام ووسائل التواصل 

مبواضيع حقوق االنسا  و ي: اراسة ال احثت  املتخصصت  يف حتليل تأطري تناول املواا 

(، واراسة حماضرة 2011) "ماريتا فوس" و "نينا مرين  "اإلنسا  اإلعالمية املتعلقة حبقوق

(، وصواًل اإلعالم اجلديد والتكنولوجيا الرقمية يف جامعة كوينز إيال فريسو  )

 .(نوانكو )اىل اراسة ال احثة فكتوريا 

تهدف من  ذه الدراسة إىل فها أفضل لوضع جدول األعمال ونظرية التأطري من ق ل 

 منظمات حقوق اإلنسا  يف بيئة منصات التواصل االجتماعي وحتديدا منصة فيس وك.

جتمع الدراسة ب  حتليل كتب العالقات العامة الرقمية، واملصاار احلقوقية، واألحباث  

، ومقابالت االجتماعياملتخصصة يف أليات بناء خطاب توعوي عرب منصات التواصل 

على أليات بناء خطاب توعوي مبضام  حقوق اإلنسا   اخلرباء. والغر  منها  و التعرف

عرب منصات التواصل االجتماعي، إضافة إىل  تعزيز فها نظريي وضع األجندة واإلطار يف 

حتديد املوضوعات احلقوقية ضمن يف بيئة عمل اإلنرتنت من ق ل منظمات حقوق اإلنسا . 

جندة، تكرر وسائل اإلعالم، ( فإنه من خالل نظرية وضع األ2007حبسب ال احث ويفر )

وتؤكد على أ مية القضايا، وبهذه الطريقة، تظهر ا األبرز واأل ا للجمهور، بينما تعمل 

نظرية التأطري على تأكيد وابراز جوانب معينة جمزئة من القضايا املطروحة أو تصدير 

جتا ها قضايا خمتارة على حساب قضايا اخرى، وبذلك تسيطر على عقل املتلقي للتفكري 

وفقًا هلذا اجلانب، وبذلك ميكن ملنصات التواصل االجتماعي يف املنظمات احلقوقية لعب 

 (15، ص2007 ذا الدور ك ديل عن وسائل اإلعالم. )ويفر،
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القضايا املهمة ليس  اختيار( بأنه ميكن للصحفي  التأثري يف 2009)يرى كارثييف ح  

وسائل اإلعالم  وانتقاءسياسي للحكومة، فقط على اجلمهور، بل على جدول األعمال ال

للقضايا، والربامج السياسية والعامة ملؤسسات الدولة ككل، وبالتالي فإ  وسائل اإلعالم 

ليست  ي اجلهة الوحيدة الي حتدا جدول األعمال، وإمنا يعترب الصحفي  ومنظمات 

 (6ص ،2011نينا، فوس،  )العملية. اجملتمع، وصانعي القرار شركاء ي  ذه 

ويرى ال احث بأ  منظمات حقوق اإلنسا  تعترب مصدرًا لوسائل اإلعالم والصحفي  

واحلكومات أيضًا، عرب إبراز وتأطري القضايا الي حتقق أ دافها عرب منصاتها 

االجتماعية، وبالتالي فهي شريك أساسي وم اشر يف جدول األعمال واإلطار الذي تطرحه 

خلقت واقعًا  االفرتاضيةحد سواء، وبالتالي فإ  ال يئة  وسائل اإلعالم واحلكومات على

ة تكو  خمتارة ومنتقاة من ق ل منتج نالقضايا وتناوهلا من جوانب معي جديدًا يف ألية إبراز

الرسالة.

منطًا  االجتماعيعرب اإلنرتنت وبالتحديد منصات التواصل  االتصاللقد خلقت تكنولوجيا 

ور، متحديًة بذلك  يمنة وسطوة اإلعالم التقليدي جديدًا من طرح األولويات للجمه

احملرك الرئيسي جلدول األعمال على الصعيد العاملي، حيث أنها وحبسب  باعت ار ا

( أص حت الوسيلة اجلما ريية اجلديدة، عرب أذرعها املختلفة الي من 2009ال احث مرياز )

. أبرز ا وسائل التواصل االجتماعي، واملدونات

من وسائل التواصل  استفاات( إىل أ  املنظمات احلقوقية 2015يوري ال احث  كيلي)

أااة مفيدة وش ه جمانية لتع ئة الناس أيًا كا  مكا  وجوا ا،  باعت ار ا االجتماعي

حيث أ  جل ما حتتاج له املنظمة  و إنواء حساب خاص بها، وضخ حمتوا ا عرب  ذا 

منها من خالل عقد نقاش حول القضايا  االستفااة احلساب للجمهور، كما ميكنها أيضًا

احلقوقية اجلدلية ب  اجلمهور املستهدف، وبذلك حتصل قضايا  ذه املنظمات على أجندة 

من  ذا  استفااتوسائل اإلعالم مع األحداث اإلخ ارية، وبذلك تكو  املنظمات احلقوقية 

(29: ص2015ك ديل لإلعالم التقليدي. )كيلي، االفرتاضيالفضاء 

تعترب مبثابة ساحة غري  االجتماعيأ  منصات التواصل  خد بع  االعت اروال بد من األ 

مقيدة احلريات ملناقوة كافة القضايا الي قد تلقى معيقات أمنية من احلكومات 



 

 277 

يف  يف توكيل خطاب توعوي بقضايا حقوق اإلنسا  منصات التواصل االجتماعي اور
 املؤسسات احلقوقية

 

والدول، خصوصًا تلك الي تعاني من وجوا أنظمة اكتاتورية حتكا منافذ احلياة 

اا واجلماعات والصحفي  والسياسي  واملنظمات التع ري عن العامة، وبذلك ميكن لألفر

آرائها والتواصل ومناقوة القضايا املمنوعة عرب وسائل اإلعالم التقليدي، ومناحي احلياة 

 العامة، و ي بذلك تلعب اورًا بارزًا يف حتديد جدول األعمال أي األجندة. 

يا ا القانونية بارزة وجديرة ميكن القول بأ  منظمات حقوق اإلنسا  حتاول جعل قضا

كما أنها تعقد العديد من  االجتماعي،منصات التواصل  استخدامباال تمام من خالل 

الورشات والندوات الي ينتج عنها حمتوى خاص بهذه املنصات يف إطار زيااة الوعي العام 

 بقضايا ا احلقوقية الي تريد إبراز ا.
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 أبرز النتائج
خ اري إانتجت حمتوى املستقلة حلقوق اإلنسا  يظهر من خالل التحليل بأ  اهليئة  -1

خ اري، فيما % للمحتوى اإل88ب التوعية، بنس ة أضعاف خطا بأكثر من 

  اهليئة تركز فإ% فقط من املواا لتوجيه رسائل توعوية، وبالتالي 10خصصت 

حبقوق  يةالتوع ثر منا كجهة راعية حلقوق االنسا ، أكعلى تسويق نفسه

.اوات رقمية تفاعلية توويقيةأ عربنسا  األ

 % من حمتوى منوورات اهليئة على فيس وك جاءت على شكل أخ ار صحفية70 -2

أحد   ذا يف قوالب قانونية جامدة ال حتفز على التفاعلية، وقد يكو  توضع

املنوورات % من امجالي 55 ، فحوالياألس اب الي قاات اىل تفاعل منخف 

وكذلك األمر بالنس ة فقط،  ات( تعليق5-1)حظيت بتفاعل متد  ما ب  

 موا دة 900حاجز لعالمات اإلعجاب باملنوورات، أما املوا دات فلا تتجاوز 

بع ارة  متابع. ألف 30يقارب لصفحة لديها ما  للفيديو الواحد يف أفضل األحوال،

لقانوني حباجة اىل مجهور ا احملتوى املتخصص يف الوأ  أخرى، ي دو أ 

، أكثر من احملتوى االستهالكي االجتماعي الذي يوظف اللغة متخصص

، و ذا ما يفسر ضعف القصصية ويستخدم االستماالت العاطفية واالنفعالية

تفاعل اجلمهور مع حمتوى قانوني وحقوقي جامد على منصات التواصل 

 .االجتماعي

فرتة  لخال ة% من مواا ا املنوور87يف استخدمت اهليئة االستماالت العقلية  -3

، متحورت مبجملها حول استخدام املختص  القانوني  باحلقل احلقوقي الدراسة

توظيف ضعيف لألرقام واالحصائيات،  معوالتوريعات،واالستدالل بالقوان  

سرى سرائيلية حبق األنتهاكات اإلالااملتعلقة بتوعوية الواا خصوصا يف امل

 .الفلسطيني 

وبالتالي ميكن قراءة  ذا التوظيف لالستماالت وفق بعدين: األول يتعلق بتطابق 

التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسا ، بذلك مع نطاق عمل اهليئة املتمثل 

نور الوعي القانوني والرقابة على  إىل جانب ،االنتهاكاتاملتعلقة بوالوكاوى 
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موائمتها للمعايري الدولية اخلاصة حبقوق التوريعات والسياسات الوطنية، ومدى 

خر يتعلق ال عد اآل .و ذا ما يرتجا االعتماا على االستماالت العقلية ،اإلنسا 

% بالنس ة لعدا متابعي 1اهليئة الي مل تتجاوز منوورات بتدني نسب التفاعل مع 

طفية نظرا لعدم استخدام االستماالت العا ؛االًف 30الصفحة ال الغ عدا ا حوالي 

الي ختاطب اوافع امللتقي وحتفزه على التفاعل مع احملتوى، و و ما مييل املتلقي 

 (.2018للتفاعل معه )ع د احلميد، 

 وات بناء احملتوى التوعوي الرقمي عربىل جتنيد اللغة التوعوية وأاإاهليئة حتتاج  -4

التفاعل بوترية نور تراعي وقت الذروة لتحقيق أ داف  ةمواقع التواصل االجتماعي

والوصول للجمهور من جهة، ومن أجل تطوير احملتوى ليوائا أااء املنظمات الدولية 

حلقوق االنسا ، وحيقق األ داف الواراة يف خطتها االسرتاتيجية من جهة اخرى، 

% فقط من جممل احملتوى املنوور خالل فرتة 10بدليل أ  احملتوى التوعوي بلغ 

 العينة. 

ضحة للهيئة تتناسب وأوقات الذروة املتعلقة بتفاعل ال يوجد منهجية نور وا -5

منوورات % من 80املواطن  وتوجد ا على منصة فيس وك، بدليل أ  حوالي 

خارج وقت الذروة ب  الساعة الرابعة عصرًا والتاسعة مساًء  الصفحة كانت

.2018فلسط  للعام ستوايو حبسب تقرير سوشال 

 ا،منووًر 147لكرتوني خالل حتويلية ملوقعها اإلستقلة روابط استخدمت اهليئة امل -6

ال و و آ% من املنوورات، ولكن او  حتقيق اهلدف من ذلك 60حوالي  60ي أ

موقع ) تؤكده بياناتهليئة و و ما وقع ازيااة معدل زيارات اجلمهور مل

مل تزا زيارات املوقع  إذاملختص يف حتليل بيانات تصفح املواقع، (

و و معدل منخف  مقارنة بعدا  شهريا، زيارةلف أ 50وني للهيئة عن االلكرت

وجوا حوالي نصف املنوورات  :األول ،وميكن تفسري ذلك وفق بعدين .السكا 

تقليل نسب الوصول على الصفحة، و ذا ما  إىل ؤاييلموقع ل بروابط حتويليه

يقلل التفاعل تلقائيا، ال  ذلك حييل الزائر خارج صفحة الفيس وك، األمر الذي 

لدى املتابع   (منوورات اهليئة وفق مساحة )ظهوريؤاي اىل عدم 
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عالم ص يف اإلتخعل، وبالتالي يكمن احلل بنظر املالتفا قلل من حجاو و ما ي

يف النور ما  3اىل  1( بعمل تواز  يتمثل بات اع قاعدة 2015عمر محدي ) الرقمي

مع احلرص على التنوع ما ب   ، % روابط33% صور، 33% فيديو، 33ب  

املنوورات مبعنى منوور صوري، ثا منوور مع فيديو، ثا منوور مع رابط حتويلي 

للموقع.

خ اري الصرف الذي ى اإلأ  املتلقي ال ينجذب للمحتو ما ال عد الثاني فهوأ

ثارة وتسخري لية او  توظيف عناصر التوويق واإليستخدم االستماالت العق

األاوات الرقمية التفاعلية.

تعتمد اهليئة على الفيديو بالدرجة األوىل ل ناء مضام  احملتوى التوعوي بدليل أ   -7

وحت ما ب  % من مواا التوعية كانت ذات حمتوى مرئي، ترا60أكثر من 

تها ااري، وطرق التعذيب يف سجو  االحتالل ومدى شرعيالتعريف باالعتقال اإل

للهيئة، وتسليط الضوء على  بوكاوىلية التقدم آوفق القانو  الدولي، مرورا ب

للتعريف باتفاقية احلق يف الصحة، واليات التعامل مع ذوي االعاقة، وصوال 

لط يعة احملتوى القانوني  ال أ  ذلك مل حيقق نسب تفاعل عالية نظراإ، سيداو

اجلامد اخلالي من التوويق.

ال تستخدم اهليئة املستقلة " اهلاشتاج" بفعالية يف منووراتها، كما أنها تركز  -8

من منووراتها، يف  %66 يف أكثر من()على تضم  وسا اهليئة نفسه 

حتى وإ  مل ااري( )ال للتعذيب، ال لالعتقال اإلمقابل استخدام أقل لوسوم هلا مثل 

تكن رائجة، يف مقابل أ مية تضم  اهلاشتاجات األكثر رواًجا عامليا يف أية 

 منوورات ترفعها اهليئة على صفحتها على فيس وك.

، و و ما منووراتها% من 80حبوالي تعتمد اهليئة فئة النص املختصر مع صورة  -9

 ،2017م يف عا أنهموقعقدمهاالييتقاطع مع اإلحصائيات

ظمات حول املن ب نائهخ اري الذي قامت احملتوى اإل% من 90 ومفاا ا بأ  حوالي

اهليئة مل توظف بناء الصورة  مع مالحظة أ  ،ةالصور استخدام العامل تضمن

عوي بقدر ما قدمته يف بوكل خاص واحملتوى املرئي بوكل عام يف احملتوى التو
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حيول او  حتقيق اهليئة لرسالتها خ اري الصرف، األمر الذي احملتوى اإل

خ اري الصوري التفاعل املتدنية مع احملتوى اإل ما أكدته نسب ذاوية، و التوع

 بوكل عام، واحملتوى التوعوي بوكل خاص.

، يف ق يف الوقاية من التعذيباحل% من منوورات اهليئة ركزت على 35حوالي  -10

حلق يف ا% على 14الي احلياة وحواحلق يف % منها ركزت على 20مقابل حوالي 

  .الصحة

ي ما نس ته أ% 41.2رية لصاحل قطاع غزة مبعدل خ امضام  التغطية اإل تتفوق -11

 78ي ما يعاال أ% 33.6لت منوورات الضفة الغربية ، فيما احتامنووًر 96

 اانتهاك 283املتعلقة باالنتهاكات ال الغة  لألرقامذا ما عدنا إ، ولكن امنووًر

الوهرية الصاارة  اهليئة تقاريريف قطاع غزة حبسب  اانتهاك 117يف الضفة، و

خالل فرتة العينة، فهذا يعين بأ  اهليئة املستقلة تركز على االنتهاكات احلاصلة 

يف الضفة الغربية مبعدل مرة ونصف، وقد يكو   ناك عالقة لعامل التعداا 

مليو  مواطن يف  2واطن، و مليو  م 3السكاني يف الضفة الذي يصل حلوالي 

الفلسطيين  لإلحصاءقطاع غزة حبسب احصائيات صاارة عن اجلهاز املركزي 

ورشة تدري ية للفئات املستهدفة يف كل من الضفة  22بالرغا من أ  اهليئة نظمت  -12

% من حجا املوضوعات، ركزت نصفها على 9.4الغربية وقطاع غزة مبعدل 

الورطة واملدع  العام  والقضاة، على  تدريب الورطة واحملقق  يف جهاز

احرتام حقوق االنسا  ومحايتها وصيانتها و و ال ند الثاني من خطتها 

ال أ  عدا االنتهاكات الصاارة إورشة،  11لفئات املستهدفة بواقع االسرتاتيجية ل

انتهاكًا  21عن األجهزة األمنية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 

ئيسي احلق يف الوقاية من التعذيب والذي ركز احملتوى عليه مست بوكل ر

%، 19.3نس ة % ، واحلق يف التع ري ب20.1% ، واحلق يف احلياة بنس ة 34.3بنس ة 

املؤسسة االمنية نفسها  نهج ما يف التدري ات أو يفإشكالية إو ذا يعين أ   نالك 

 الي رمبا مل تط ق مضمو   ذه الدورات التدري ية.
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ا من األطر القانونية بالدرجة ينطلق انتقاء اهليئة ملصطلحاتها يف صياغة حمتوا  -13

%، ثا 12.5نسانية بنس ة طر اإل، يليها األمن مواا ا املنوورة% 75وىل بنس ة األ

، فيما تركز استخدام اهليئة بوكل عام على %11.2طر السياسية بنس ة األ

م القوة، قانو  منا ضة التعذيب، )احرتام معايري استخدا :املصطلحات التالية

املساءلة القانونية على نهج حقوق االنسا ، احلماية القانونية، مؤسسات العدالة، 

املواثيق الدولية، التوريعات الوطنية، انفاذ القانو ، تعزيز احلريات، تعزيز 

احرتام حقوق االنسا (.

ضوعات، موزعة ما % من حجا املو90خ ارية ما يقارب احتلت نواطات اهليئة اإل -14

خارجية للهيئة، املواركة يف ااخلية وب  فئة أخ ار الورشات احمللية، زيارات 

مؤمترات اولية، املواركة يف مؤمترات حملية، اتفاقيات تعاو  مع اجلهات 

احلكومية والنقابات واملنظمات احلقوقية املتخصصة يف الوأ  القانوني ومناقوة 

نظمت، اعت،  :خ ارية من ق يللك الصياغات اإلالوطنية، موظفة لذالتوريعات 

أطلقت، واصلت أكدت، حتذر اهليئة، توعر بالقلق، تدين اهليئة، حتمل 

االحتالل املسؤولية، تطالب اجلهات احلكومية، تنظر خبطورة، و و ما يؤكد 

بأ  اهليئة حترص باملقام األول على تسويق  ،حثلنتيجة األوىل الي توصل هلا ال ا

مؤسسة راعية حلقوق االنسا .نفسها ك

يظهر بأ  النس ة األكرب من التعليقات على احملتوى املنوور كانت تعليقات  -15

% على جممل احملتوى املنوور او  وجوا 31.8  بإمجاليالوكاوي واالتهامات 

موضوع رئيسي يتقاطع مع  ذه املضام ، ما يدل على أ  سياسات اهليئة 

مستهدفة لرمبا ال تمامها باجلانب االخ اري على حساب اجلانب التوعوي و و ما 

يتقاطع مع تعليقات على املنوورات من ق يل " نريد قول وليس فعل"، وما فاقا 

%،  ما يظهر بأنها تهمل 0يضا  و أ   تفاعل اهليئة مع  ذه التعليقات األمر أ

اجلانب التفاعلي مع املتابع  ما ينعكس على صورتها الذ نية، و و ما يضعها 

بضرورة اال تمام جبزئية التفاعل مع املتابع  عرب منصات التواصل  أمام حتٍد
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اقع عمل املنظمات حول االجتماعي وحتديد فيس وك يف ظل غزو  ذه املنصات لو

العامل.

اهليئة ا تمامًا باجلانب التفاعلي مع املتابع  بالرغا من أ ميته، بدليل ال تولي  -16

واالستفسارات الي جاءت  الوكاوىمع تعليقات املتابع  خصوصا  هاعدم تعاطي

 .% من حمتوى اهليئة50على أكثر من 

، مااة 45املرئية الي مل تتجاوز  املواامل تنجح اهليئة املستقلة يف خلق تفاعل مع  -17

يف  حققتها كانت لفيديو يتحدث حول احلق عدا موا داتبدليل أ  أقصى 

ىل بث م اشر حول فعاليات إضافة إموا دة،  851اىل  موا داته الصحة وصلت

موا دة،  734نسا  بواقع ا للو كة العربية حلقوق اإلتعي  اهليئة املستقلة رئيًس

ألفًا. 30ضئيلة باملقارنة مع عدا املتابع  ال الغ و ي نس ة 

عدم توظيف ال عد التوويقي واالستماالت العاطفية يف طرح املضام  القانونية  -18

واقتصار ا فقط على النصوص القانونية املتخصصة الي مل حترز نسب تفاعل 

عالية كما أظهر التحليل أعاله. 

الوقاية من ركزت على احلق ب% من موضوعات منوورات اهليئة 35حوالي  -19

 ، فيما غال يتهامنها فقط كانت توعوية 7 منوورة، مااة 80أي  ،التعذيب

 مااة 47ي % من منوورات اهليئة على احلق يف احلياة، أ20فيما ركزت خ اري، إ

للحق  اوالنس ة ذاتها تقري ، بقالب إخ اري ةقيوال  ،ا  منها توعويةتاثن منوورة،

خ ارية او  توظيف اجلانب التوعوي، إمجيعها مواا % 19يف التع ري، أي حوالي 

منوورة، مااة  32ي أ ،%13 تهس فكانت ناحلق يف الصحة أما الرتكيز على 

خ ارية، فيما مل جاءت بصياغات إفيما كانت بقية املواا  ،واحدة منها توعوية

وحرية التجمع السلمي، واحلق  تتجاوز نس ة الرتكيز على حقوق حرية املعتقد،

سكا ، الرعاية االجتماعية، احلق يف اإل يف التعليا والتعليا العالي، واحلق يف

من  %14واحلق يف احلصول على مياه نظيفة، واحلق يف العمل جمتمعة ما نس ته 

.جممل منوورات اهليئة خالل فرتة الدراسة
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حول غايات وأولويات اؤالت    ذه الووا د أعاله تضعنا أمام تسإف ،وبالتالي

اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسا  ونوعية املضام  الي تركز عليها يف مقابل 

مضام  أخرى حتظى با تمام أقل، وفيما إذا كانت  نالك هلذه األولوليات 

.باجلهات املاحنة أو أية ارت اطات سياسية أو أيديولوجية

 الرتكيز على مواضيع حقوقية على ورغا التساؤالت أعاله حول غايات اهليئة يف -20

ضامينها وتقارير ا بص غة مجيع م تطرأ هاأن حساب أخرى، إال أنه حيسب للهيئة

استخدام املصطلحات السياسية أو احلزبية أو أية لغة قد تفها  بعيدة عن قانونية

.أو احنيازًا جلهة على حساب أخرىمنها مياًل 
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 :ملقدمةا

إدراك قواعددا ا إىل عًة وف ددًا اتددا  ملددص ا ت صصددق يف العالقددات العاملددة  تعددا الصددورة صدد ا

وطرق است ااملها لص اعة رسالة إعالملية ملؤثرة لدا  العمدال ف فدال ي ندي أيدر أة صدورة       

أن توددتنا ا تي ددي وتددبا اأتلا دد  إليهدداف وال سدديما إ ا   بدداَّ لغددرا ال يددر ف وددنف ول ددص ال

و لد  ملدص خدال     ٍة ملدا أو رسدالة أو مل دتع دعدائيف     بن دو  قيدي   إق دا  اممهدور    دافها كان 

وملد    .الفد   است اام ال والن وا ؤثرات الت  يدة ا تودورة الدس تودهإ يف إبدراد ا دادة بيد ل        

يف  دد ا التوددور الت  ولددوجي الدد ة أيددهاا أصددلل ملددص الوددهل التالعددن بالصددور وتايينهدداف   

أرتأد  وبدل ات التواصدل    ن اإلأغدا  الوق  ال ة ال با الصورة ت دون فيد  أاقيدة لي  ي دة.     

االجتمدداعي قددا وفددرت ال ددبا ملددص االريددة واالأنددالت ملددص الودديوات ا مل يددة وا ت ار ددا      

وتايينها ليعايا ملص الوقدائ   ودن ملصدي تها وأ داافهاف ووفدرت  ليدات التاييدع والتالعدن         

بالصورة وفربكتهداف أو اسدتغال  صدور ا درأة يف دعايدات ملودي ة  داف أو اأتهداك خصوصدية          

أد  أصدلل   أو أير الصور الناضد ة والصدادملةف و دا داد ا ملدر خودورة      أالصور الي صيةف 

فلإمل دان أة فدرد أو  ي دة أو تيدار أو  اعدة أن يواندوا الصدورة  دا          فدرد.  كدل   بيدا   وسييًة

. بهدا  اأن ت ون الصورة ملاينة أو ملتالعل د  بريوة وائهإ واأتمائهإ وملواقنهإف وليس أخيام 

لبورة الت  ولوجية تغاات كباة يف ص اعة وث افة الصدورةف واسدتغال ا   أ اث    ا اوقا 

يف طددرق غددا أخالقيددةف و ددا أن الصددورة وسدديية ورسددالة تواصدديية فإأدد   ددن توجيههددا يف        

ملوددار ا اإل ددابي الدد ة ممددي قدديإ اليددلاجمل والعددادات اصتمعيددةف ووضدد  تصددور  واثيدد           

جتمدداعي ملددص اليددلاجمل امدداملعي الوددعودةف ملواقدد  التواصددل اال وأخالقيددة يور هددا ملوددت امل

والس توت   أن تندرد  دا دراسدة خاصدة لي يدع عدص جواألهدا وأبعاد دا ا  تيندةف فيد ل            

أخالقيات الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص مل ظور سوف يرصا   ا الل ث )

 .اليلاجمل اماملعي الوعودة(
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 ا ل ث ا و : اإلطار ال ظرّة ليل ث

 لبحث:مصطلحات ا
ها ا وؤولية ا ع وية يف أن ختتار ات بأأَّف ا خالقيَّتعرَّ عالم:ات الصورة يف اإلأخالقيَّ-1

لع  ملص ال يإ ملبل الص ةف اخلاف اال ي ةف ملا  ن أن تتَّ اواختياري  امل صود  اختيار ا

 . 1العاالةف النيييةف والس مي ص أن تؤثر عيي ا أو عيى اآلخريص

الصورة الس ياخل ال مليوتر يف  :الصورة اصوال ًاوُتعرف  ة:الصورة الرقمي -2

تركيلهاف فهي صورة ملرأة يوهل التعاملل ملعها بت اي ها يف ال مليوتر أو ت ايالت 

 ي  الصور الس ت ير ويتإ  بأأَّها جرائيًا:وتعرَّف إ. 2و غا ا ملص الورق االايبةأأرتأ  اإل

 التواصل االجتماعي.تااو ا ملص قلل ا وت املق عيى بل ات 

ها خاملات إل رتوأية فها بالأ و و خرون بأأَّعرَّبل ات التواصل االجتماعية:  -3

ن ملص ا وت املق ال يص تربو  بهإ عامف أو بل  عام مل وَّ أظام  تومل ليموت ام بل ا  

ل رتوأية جمموعة ملص اليل ات اإلبأأَّها جرائيًا: وتعرَّف إ .3روابط وعالقات مليرتكة

ل ليموت املق إأيا   واجمل خاصف ويتلاد  عيي  الصور وا ينات باختالفهاف توم

وك ل  تلاد  اخلربات وا عيوملات وال يإ والعادات والت اليا والتعارفف ملص أملبيتها تولي  

 تويرت والنيس بوك.

دة يف ملر ية عمرية  إ ف ة اجتماعية حماَّ واليلاجمل اليلاجمل اماملعي الوعودة: -4

أنوية   يث ميتاد أص اجمل   ا ا ر ية العمرية خبصائَص فس ة 30ىل إس ة  18 تاة ملص 

اون كما يتميَّ فواجتماعية وث افية جتعيهإ خيتينون عص غا إ ملص ف ات العمر ا خر 

لتن ا إ العمرة  ملا  و مل اٍف د عيى كل ا ليموت لل والتمرُّ  دومل باالركية والتويُّ

تغيا الواق  وت يين   ون  اجاتهإ ورغلاتهإف ا حملاولة الي ظوةف ويوعون دائم 

 ةفا مل  أة مللت رات ت  ولوجية واتصالية  ايبويعتربون أوىل الع اصر االجتماعية تعاملًي

اليلاجمل  إ  ثلت  العايا ملص الاراسات أنَّأوعيى رأسها ملواق  التواصل االجتماعي ال ة 

 جرائيًا:إيلاجمل اماملعي الوعودة الو .4ا  واق  التواصل االجتماعيأكبر الن ات است اامل 

س ةف و ي ا ر ية  30إىل  18ا  صود  ر ية اليلاجمل يف   ا الاراسة ا ر ية العمرية بق 
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 25أكرب ملص  اماملعية لوالجمل وطاللات جاملعة أم ال ر ف والس قا متتا دراستهإ لوص 

 ىل تأخر إ الاراسي.إبولن بعض الظروف الس قا تؤدة  ؛س ة

 لسابقة:الدراسات ا
تعادت الاراسات الس ت اول  الصورة وأير ا يف وسائل التواصل االجتماعي وملوقعها ملص 

اإلعالم امايا والعالقات العاملة ملص دوايا خمتينة. وبعٌض مل ها:

واصل االجتماعي: ات الصورة يف بل ات التَّأخالقيَّ ( بع وان2019دراسة )علا ال ايفف 

 اف  الاراسة إىل التعرف عيى : تصا  جباملعة اليارقةدراسة  الة عيى طالجمل كيية اال

ملا  ا توا  الصور عيى قيإ أخالقية الس قام ب ير ا اليلاجمل اماملعي عيى تولي  

مل هع دراسة االالة عص طري  أداة اييل ا يمونف ومشي  العي ة  واسُت امإأوتغرامف 

عرا الصور يأخ    واجمل إأوتغرامف وأوض   ال تائع أنَّ 20ىل إصورة ت تمي  120

ل اللعا ال نوي احملمود يف قيإ الوفا  والعوا  وت اير ال اتف ف متب اوسيلي  امل   ى إ ابي 

ل اللعا ال نوي ا  ملوم يف قيإ  ن الظهورف باإلضافة إىل قيإ عام االست املة فيما متب 

لين   والوعي فوعام وجود  يا  وعنة وا تيام والغرور وعام ت اير ملظهر ث ايف  خر

كأن اتوة عيى ملوضو  ال ممل أة  فوافت ار الصور ل يمة راقية فاالأتلاا والت رب

 ملغا   ادف. 

( بع وان سياسة الصور ا تالعن بها يف وسائل التواصل 2019ف دراسة )كار ف 

ىل دراسة واييل ا سلاجمل ورا  ملعامة الصور ا تالعن بهاف وملعرفة إ  اف : االجتماعي

واق التالعن بالصور عيى بل ات التواصل االجتماعيف واست امل  مل هع دراسة  اود أ

 Facebookصورة مت  ملعامتها ليرئيس تراملنف يف كل ملص  200االالة لت ييل 

ن ا ب اص ال يص قاملوا بالتالعن بالصور أوأوض   ال تائع  فInstagramو Twitterو

ا اف النعيي ورا  أير إ  وأير ا لايهإ أ ااف مل صودةف ول ص ال مي ص ملعرفة

ليصورف وأن الصور ا تالعن بها تؤثر عيى ا يا ايصف وعيى طري ة فهمهإ   ااف الصور 

 ا تالعن بها.

ا خالق يف الت ييالت ووسائل التواصل  ( بع وان2019ف دراسة )لي اوف 

ملي وسائل اإلعالم لعة يف اييل بياأات ملوت ااستهاف دراسة ا خالقيات ا تَّ: االجتماعي
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ووسائل التواصل االجتماعيف وأخالقيات تويرت وفيولوك يف أير ا خلارف واست امل  

يف ايييهإ  Targetو Nordstromمل هع الت ييل  عرفة طليعة عمل بركات ملبل 

عالم ووسائل وسائل اإل أنَّ أتائجهابا تياجاتهإف وكين   يت لؤللياأات ا وتهي ق ل

ىل اصتم  مل  وجود ا خوار إي ت ام الت ييالت وا عيوملات ا اينة التواصل االجتماع

ن اليلاجمل اماملعي وخاصة طالجمل اماملعات  إ ا كبر تأثرًا إا رتلوة بهاف  يث 

 با عيوملات ا  يورة عيى وسائل التواصل االجتماعي.

تواصل حنو مليباق أخالقي الست اام بل ات ال ( بع وان2019ف و ا  ؛دراسة )الا يان

خالقي الست اام أ اف  إىل اقرتاح مليباق : االجتماعي يف ضو   را  بعض خربا  الرتبية

بل ات التواصل االجتماعيف يف ضو   را  خربا  الرتبيةف واست امل  ا  هع الوصنيف 

ملص أعيا   ي ة التاريسف وتوصي  أتائجها إىل  عيو ا ٥٠االستلاأة عيى عي ة ملص  ُود ع و

 فراعى ع ا است اام بل ات التواصل االجتماعين ُتأات و داجمل  ن خالقيَّة أاايا عاَّ

ا رتام  -)االوار الل ا  وتلاد  اآلرا  ووجهات ال ظر :بعاد ملبلأة اتوة عيى عاَّ

 ا ي ية الن رية(-ضلط ال نس ورد النعل  -اخلصوصية

رة اإلل رتوأية يف ( بع وان توايع العالقات العاملة ليصو2019دراسة )ا وسوة واالجامليف

ىل إ اف  : ملعركة ارير ا وصل: دراسة ايييية ليصور اإلل رتوأية عرب النيس بوك

توايع العالقات العاملة يف ودارتي الافا  والااخيية العراقية ليصورة اإلل رتوأية يف 

ملعركة ارير ا وصلف وركات عيى ملا  تأثا الصور اإلل رتوأية عيى اممهور 

ف وغاياتها يى ملا  ا ي  العالقات العاملة أ ااف ا ؤسوات اال ومليةا وتهافف وع

صورة ملص العي ةف وأوض   ال تائع  100 ُ يِّي واعتمات عيى مل هع اييل ا يمونف ف ا 

الاور ال وة ال ة لعلت  الصورة اإلل رتوأية يف ملواق  التواصل االجتماعيف وملا  فعالية 

التعيي ات ا صا لة  أنَّورا  امما اف  لتأثا عيى الصورة اإلل رتوأية يف اإلق ا  وا

العالقات العاملة قامل  بتوايع الصور  أنَّو%ف 50ليصورة تايا ملص قوة تأثا الصورة ب ولة 

اإلل رتوأية ملص خال  إبراد اماأن ا خالقي يف الصور اإلل رتوأيةف ع ا ارير 

اد قف وصور تودي  ا واعااتف أ ا  ا طنا ف وصور ملواعاة ال إا وصلف ف يرت صور 

 وك ل  صور ت ايإ الرعاية الولية ليجر ى وا طنا  وال اد ق.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:
ن   الاراسة االالية اتَّ بق الاراسة االالية والاارسات الواب ة:واالختالف أوج  التياب  

غين الاراسات عيى الاراسات أ اعتمات إ  ؛مل  الاراسات الواب ة يف أو  ا  هع ا وت ام

 باعتلار أنَّ ؛ن   يف أ مية ا وضو اتَّأيي ا  الوصنية الس ت اول  دور الصورة الرقمية.

ل ال با ملص ال يإ لا  ملوت املي الرقمية عيى ملواق  التواصل االجتماعي تي ِّ الصورَة

اام االستليان كأداة اختين  الاراسة االالية عص الاراسات الواب ة يف است و تي  ا واق .

ة يروأها أخالقيَّ ووض  تصور إ  عايا  فرا  عي ة الل ث يف الصور الصادملة لرصا 

 ضرورية  ا  ن تااول  ملص الصور عيى اليل ات االجتماعية يف إطار ث افة اصتم .

عا غا ا خالقي ىل خماطر الُلإها مل تتورق يف أأَّ -ك ل – اختين  الاراسات الواب ةو

 كما يراا اليلاجمل اماملعي الوعودة. فالصور وتااعيات  ص أيِرمل

الاراسات الواب ة يف صياغة  جتيَّ  االستنادة ملص أوج  االستنادة ملص الاراسات الواب ة:

يف اايا أدوات    اللياأاتف واختيار و ملي ية الل ث وا  اافف ووض  التواؤالت.

رؤية واض ة ملص خال  مل ارأة  بها   اللا بةأكوَّو مل هع الل ث ا  اسن لوليعة الاراسة.

 الاراسات الواب ة بالاراسة االالية لتوضيل أوج  االتناق واالختالف بي هما. 

 ملي ية الل ث:

صا  اليومف جاياة وتصارت ا يها اإلعالملي والب ايف يف عامل االت  ي  الصورة أ يًةب َّ 

ال اسف ومل  اأتيار ال إ ا ت و  بعا أن كاأ  يف عصور ساب ة ليو  أساسية يف  ياة 

ف اتَّيل االرتلاط الوثي  ملص الصور يف مل صات اإلعالم امايا ووسائل التواصل االجتماعي

ة واصل االجتماعي وبق االجتا ات ا عرفيَّالصور الس ت ير يف وسائل التَّ تأثِابق 

ب اليات ليَّ   اإلوت .ة لا  ا وت املق كما أوض   الاراساتة والعاطنيَّوالويوكيَّ

ة واض ة يف أخالقيات ال ير كين  عص غياجمل وجود ملواثي  أخالقيَّالس ة خالقيَّا 

ة ا وت املقف وك ل  عام وجود وعي اإلل رتوأي ليصورةف أو ملعايا تراعي خصوصيَّ

ملي ية الل ث يف .  ا أد  إىل برود ة لا  ا وت املقات الصورة الرقميَّبب افة أخالقيَّ

ات الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص مل ظور اليلاجمل )ملا أخالقيَّ :رئيس   تواؤ

 اماملعي الوعودة؟(.
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 أهمية البحث:
عيى ملواق  التواصل  الصوِر ت ييإ ا مارسات غا ا خالقية يف أيِراستاعي ل ا 

ر ىل التووإق  أارة الاراسات الس تورَّ  و اليلاجمل الوعودة االجتماعي ملص مل ظوِر

ل رتوأي ليصورة يف بل ات التواصل ات ال ير اإلاالايث وا ائل ليصورة وأخالقيَّ

 تعااإ. والالصور الرقمية وطرق التالعن بها ملعامة  االجتماعيف واقتصار ا عيى جواأن 

ًة. ووسائل التواصل االجتماعي خاص ًةعالم عاملتأثا الصورة يف وسائل اإليف  ال ة جناا

ل رتوأي ليصورة عيى بل ات ة يف جما  ال ير اإليا ا عايا ا خالقيَّااوعيي ف لاامل ا 

 التواصل االجتماعيف  ا مافظ عيى قيإ اصتم  وعادات .

 أهداف البحث:
ف عيى أكبر بل ات التواصل االجتماعي الس يتاب  ملص خال ا اليلاجمل التعرُّ -1

اماملعي الوعودة الصور ا تااولة.

الصور الس يهتإ بها اليلاجمل اماملعي الوعودة عيى بل ات ملعرفة ملياملق وأأوا   -2

.وأسالين تناعيهإ ملعها التواصل االجتماعي

ة ا رتلوة بالصور ا  يورة عيى بل ات التواصل ت ييإ ا مارسات غا ا خالقيَّ -3

اايا و فة عيى قيإ اليلاجمل اماملعي الوعودةالويليَّ  اثار رصا واالجتماعي 

. رجو اتلاع  ع ا أير الصوراإلطار ا خالقي ا

رصا ف وة الصور ا تااولة عيى بل ات التواصل االجتماعيكيع ملا  ملصااقيَّ -4

 الصور.  أيِر ملا  وعي ا ل وثق با  ااف اخلنية ملص ورا  

 تساؤالت البحث:
ا  يورة؟ ن الصوَروواصل االجتماعي الس يتاب  عييها ا ل وثملا أ إ ملواق  التَّ -1

 وطرق تناعيهإ مل  الصور ا تااولة عيىن وور الس توتهوة ا ل وثملا أأوا  الص -2

واصل االجتماعي؟التَّ بل ات 

 الصوِر يف أيِرف وجواألها الويلية واإلطار ا خالقي ةملا أأوا  ا مارسات غا ا خالقيَّ -3

عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص وجهة أظر ا ل وثق؟
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ى بل ات التواصل االجتماعي عيى ا وتهاف ملص ة الصور ا تااولة عيملا ملصااقيَّ -4

 جتا ها؟ وعي ا ل وثق ف وملا ال ير

 فروا الل ث:

توجا عالقة ارتلاطية  ات داللة  النرا ا و : يوت ا الل ث عيى ثالث فرضيات؛ يف

إ صائية بق ملا  ملتابعة أفراد العي ة الصور ا  يورة عيى بل ات التواصل االجتماعي 

النرا ويف  ات أير الصور عيى بل ات التواصل االجتماعي.و أخالقيَّواجتا اتهإ حن

: توجا فروق  ات دالة إ صائية بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى مل ياس الباأي

رات ات أير الصور عيى بل ات التواصل االجتماعي تلعًا ليمتغي االجتا ات حنو أخالقيَّ

وتوجا يف  ص الاراسي(.والارجة العيمية والت صُّ ية يف )ال و  والوصالاميوغرافية ملتمب 

ة بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى مل ياس : فروق  ات دالة إ صائيَّلنرا البالثا

رات ا  اطر الس توللها أير الصور الصادملة يف بل ات التواصل االجتماعي تلعًا ليمتغي 

 ص الاراسي(.عيمية والت صُّية يف )ال و  والوص والارجة الالاميوغرافية ملتمب 

 

 ا اخل ال ظرة

 
 أواًل: ثقافة الصورة في العصر الرقمي:

 ي ث افة إبهارية إعالملية مسعية وبصرية تص   ال وق  ملنهوم ث افة الصورة: 

ها الب افة الاارجة ال وأية الس اركها التجارة التوسعيةف ف بأأَّتعرَّ. االستهالكي

يف وسيعها الصور وا عااتف و ي واق  و مي خي ت  طابعها الرتفف وقاللها أملري 

تؤسس و فداخل وعي اإلأوان ب ل  أصل   الصورة تتوغل .5بل ات ا عيوملات

و و   ث رغلاتواا   أو توي   اجيات    ملورف واياات وانياات  ف وتنييالت اختيارات

 . أنو 

 الصورة الرقمية: 

ف الالصورة الرقمية علارة عص   :ملية الرقميةوالصورة اإلعال ملنهوم الصورة الرقمية 2-1

عرف باللي ول. ختتيع الصور ومى ع اصر الصورة أو ملا ُيأو ملاليق ا ربعات الصغاة ُت
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أخالقيات الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص مل ظور اليلاجمل 
 اماملعي الوعودة

 

ملولاة ملص خال  ال مليوتر وال املاا  ها صوٌرالرقمية عص الصور النوتوغرافية يف أأَّ

هي تي  الصورة ف الملية الرقميةملنهوم الصورة اإلع. أملا 6الرقمية أو عيى ا قل ملعادة بهما

أث ا   يف ملص ملرا ل إأتاجهاف سوا  ملر يٍة اإلعالملية الس يتإ التعاملل ملعها رقميًا يف أة 

و أربنتهاف و ي توتما مل وملاتها ملص ا دوار أو ملعامتها وارير اف أو ختاي ها أالت اطها 

رتها ت  ولوجيا ات الس وفَّالصورة يف العمل اإلعالمليف وملص ا  ومل تؤديهاا ساسية الس 

 .7صا  الرقميةاالت 

 باالالتهاالصورة  أنَّ وال ب َّ واائع الصور ودور ا يف ص اعة االعالم امايا: 2-2

 وقا .مل توتو  عيي  وسائط أخر  يف بتى اخلوابات  ا تأثا عيى ا تي ي ملا ةالرملاي

عص واائع أساسية تؤديها وسائل ف فال الصورة ال ختر  عرفتها الليرية مل    الف الو ق

. ةالواينة التوعويَّ. وةالواينة التووي يَّف وةالواينة الب افيَّف وةالواينة الرتفيهيَّاإلعالمف ك

وأييًا  وة اال تياجات  فا عمار وا وتويات الب افية خماطلة كل  ة الصورةباستواع ل  

رة واإلدراك والتوور واخليا ف اخلاصةف وت رين ا وافاتف وت ييوها لالأتلاا وال اك

 .8وملواعاتها يف العميية التعييمية والرف  ملص ملوتو  طرق التاريس عيى كل ا وتويات

يف االروجمل ا خاة وملا  كما أرا ا رفاإلعالم ا عاصوأيها توايًنا كبيًنا ليصورة يف 

جهاتها ملتعادة تلاي   يف أ ل وقائعها وسائل اإلعالم باختالف تو توجهاتبهات  ملص 

إ  أصلل توايع الصورة الت ريريةف  ورسائيها ويف ترمليااتها والوياسية اإليايولوجية

 . أج ااتو وسائل اإلعالم ا  ميةف إ  ب َّي  ضمص أولويات بالغةملوألة 

 توت امة العالقات العاملة الرقميَّ واائع الصورة يف العالقات العاملة ا عاصرة: 2-3

ف واإلعالم امايا بل ات التواصل االجتماعي إىل ف فيجأتالتووي ية  اافهاالصورة  

توي  مل تجات وخاملاتف وتووي  م  لت وة أف ارًا إبااعية لم الس ُص  اصور بارك و

يف جناح فأثلت  الصورة يف الوق  االاضر إسهاملها ا ام محالت ترو ية أو توعويةف 

جتماعي وسيوًا ملباليًا  جهاة ي  بل ات التواصل االمبَّها. فا ياري  التجارية وفيي

ة مل   ا ا اف ف امل  ب ير وتناعييَّ صا  مللابرٍةالعالقات العاملة يف فت ها ل  وات ات 

قامل  ا واب ات واالوارات لتتناعل أ  تجاتها وخاملاتها وأخلار ا عرب  واباتهاف و صور 

صورة  وب ا   عالقات ملتي ة وقويةف ول ون وال   ا ا اف مل   ا ا اف لت ويِص
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ة ملص بل ات التواصل جعي  العالقات العاملة الرقميَّ .9   ية إ ابية عص ا  يأة

صور بياأاتها الرمسية سوا  ع ا  اوث ا دملات أو  وافاة  االجتماعي مل رًا رمسيًا ل يِر

ال يود الس فرض  عيى ملص  بل كورت هور ا بآخر ملوتجااتها وأ ااثها ا همةف 

خلار فواد اال وملات وملعاأاة اليعوجمل وقم  أصور وكاأ   الت ييايةف عالموسائل اإل

بات  قادرة عيى فيل االاثف بل ا تظا ريص وقتيهإف كافية إلبعا  البورات وتأجيجهاف 

  ائ  كباةف  ق متارس فعاًل  إخنا   لالستعما  ملص أجِل -أييًا–ول  ها صاالة 

 ملود ا أبعاد ا أعالملية وسياسية وث افية. عص طري  الصورة الس اي  ختني ا  ر ضايًا

ليصورة أ ميتها الرتبوية  ات أير الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي:سيليَّ 2-4

صا  اإلعالملي واإلعالأيف ومل   ل  فالويليات عاياة والفتة والتعييميةف ويف عامل االت 

 اويل اإلأوان إىل كائص ملص  الصورة الرقمية دادتو .مل ها تاييع الوعي وإخنا  اال ي ة

وقا ساعات بعض ا ؤسوات ال ائمة عيى ص اعة الصورة  .ليصور ملوت لل وملوتهيٍ  سييبٍّ

ليواق ف وخي   الة ملص اللعا عص ا عرفةف ودر   الة ملص اإلدملان عيى  دائنٍة بت ايإ صور 

لصورف ا عرف جبرائِإتي ي ا عرفة عرب الصورف وقا دادت   ا ا ظا ر مل  اهور ملا ُي

وتايا ملص ث تهإ بها  امما اف ع وِ إىل غا أأها تظيل . 10كال تل والتاوير واالبتااد

عيى ال ير بتوايع الصورة  احملررون وال ابرونمةف ل ل  يعمل تعيِّا غا خصوص ا الن ات 

ىل الرتويع إاملتات و ة.غا أخالقيَّ بأسالينر عييهإ ث ؤت إق اعية مللتغا إ وبورقلت  ي  

م ارات واإلجتار باللير وا عيا ف والوالحف والت رش با طنا  واستغال إف والرتويع لي

لي يا  العامف وال يع عص أسرار الاولة فيما  ةة أو خادبفيايو إبا يَّ ول وات  لصور 

لث ا ف ار إىل غا أأها ت. 11ة الس ختام ا عاا خيص ا عيوملات وا سرار االسرتاتيجيَّ

ف وترو   ليم تو  ة والناض ةعرا ا واد اإلبا يَّتوالناساةف و ا   يَّةوات ا ااملة والاع

 وتاوير ا سرقة ا عيوملاتوف والتيها والنيي ةف والت ايل واالبتاادف غا ا خالقي

ة ا ي الت الوياسيَّ وتبااال وق اخلاصة والعاملةف  وت ته  فير اليائعاتت و

 ات والصور اخلاصة باون إ ن ملص أص ابها.تووو عيى ا عيوملو .ةواالجتماعيَّ



 

 299 

أخالقيات الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص مل ظور اليلاجمل 
 اماملعي الوعودة

 

 ات نشر الصور عرب شبكات التواصل االجتماعي:خالقيَّأثانيًا: 
 ات الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي:أخالقيَّ .1

ة الصورة الرقميَّ تات الصورة مل  اهور ملي الاهرت أخالقيَّات الصورة: ملنهوم أخالقيَّ

ة الت اط الصور وأير ا عص طري  إمل اأيَّ فرٍد ة رت  وملت ركة(ف والس وفَّ ة)ثابت

ف وك ل  تهاوملعام  االصورة وارير ةف  ا ساعا عيى سرعة أيِرا جهاة ال كيَّ

  إىل ف  ا أدَّهاسهولة التالعن بها ملص خال  إضافة أ ا ع اصر الصورة أو   ف

ص نيةف وطرح تواؤ  عص ة يف ملعامة الصور الة الت ييايَّالتي ي  يف ا لادئ ا خالقيَّ

ىل تيييل إخالقية الس تهاف ا بق ملعامة الصور غا  وفاصل وجود خط واضل 

  .12ا يا ايصف وبق ا عامة الالدملةف وملا  أخالقيتها

ة والتالعن ا صااقيَّتأتي  :اة إعالمليًّة  ات الصية باست اام الصور الرقميَّال يايا ا خالقيَّ

ة واال  اخلصوصيَّ. يييها ايا ا خالقية الس أثارتها ا عامة الرقميةبالصور يف مل املة ال ي

الصورة  ي أ ا ف فتهاأير الصور الصادملة وملا  أخالقيَّ. وةا ي ية الن ريَّو يف الصورة.

–. وال  ود اال وق ا الدملة ليي صف وي ت ل    صورة الي ص بعا وفات  إىل ورثت 

قيايا كيها  وإاهار ا ياعر. ملا ليتعلا عص  الة  باة ليجا ا صور الأير  -أيي ا

 .الرقمية ةا عامتبار أث ا  أخالقية 

 عواملل ة غا ا رغوبة عيى العمل اإلعالملي:ة ليصور وتأثااتها ا خالقيَّا عامة الرقميَّ

ظهور بعض ك فوييبالتأثا الة وملصااقيتها جما  الصورة الرقميَّ عيىرت أثَّ عاياة

 بيااأ ا ت  لعض ا ؤسوات العري ة يف  ا أد  بف  ا ااملات وا عامات اخلاط ةاالست 

أ ل الواق  بوري ة طليعية لتي  ا مارسات  و  تيجة كاخلاط ةف و مارساتة لتي  ا ض يَّ

ة عيى فم  املتالك ال ارة عيى ال ير وتصميإ ا واق  والصن ات الي صيَّ ة.ملييي

املتالك ال ارة عيى تووي  ال صوص والصور ملص خال  اليل ات االجتماعيةف وك ل  

مللتائ يف است اام  ت  ولوجيا الرقم ة عيى بل ة اإلأرتأ ف ف ا أصلل ملص ا م ص  ة 

ن ملا ييا  ملص الي واتف وملص ثإ فاال تما  قائإ أن ت ون الصورة أقل و  ال مليوتر أن ي

 ب ل  ضافة والتاييع بأة اإلا ع اصر الصورة لي  ف ووملص ا م ص أن تتعرَّ .13صاقًا

ىل جائق: تاييع ا يمون وتاييع الي لف إملص ا ب ا . وي  وإ التاييع يف الصورة 
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ويف كال االالتق التاييع يف الصورة اإلعالملية يؤدة إىل تيييل الرأة العام واالحنراف 

ية الس ملص الااو فدت أسالين التيييل بالصورتعاَّ .14ةا صااقيَّ عص اال ي ةف وطمس

ُتيت ط فيها الصورة  ا ملع ى أيايولوجي خاص بهاف تلوَّص رسائل  ب اص أو ملواقع أو 

أ ااثف وقا يت   التظييل ب ل ال اري اتا عيى أأ  طرفة وتويية بي ما  و ميب ل رأي ا 

 ورسالة جتاا بيٍ  ملا.

ة  صورة ا ملري يَّة قا ت او  مليباق اممعيَّ ة:ات ملعامة الصور الرقميَّمليباق أخالقيَّ

 ف1993الصادر عام  American Society of Media Photographsوسائل اإلعالم 

عيى عام تيوي   ة الصورف  يث أصَّة عيى ملصااقيَّملي ية ملعامة الصور الرقميَّ

 ةف وعام تغيا مليموأهاف كما أصَّكلا ومل صود يف الصور اإلخلاريَّ اال ي ة بي ل 

 ن عيى ال ابريص أن يرفيوا تيوي  الصور والتالعن بها. أة ملوأتا    ا يباق عيى أأَّ

الصورة مت التعايل   تن توضيل جباأن الصورة )أنَّن ُيأ باَّ وملعامة إل رتوأية ليصورف ال

 . 15و ملعامتها ملص خال ..(  تى خيرب ال ارئ باال ي ةأعييها 

ا:ات بل ات التواصل االجتماعي يف االعالم امايأخالقيَّ -2

اة ة ا تمي ات الوسائط اماياة ا ي الت وا مارسات وال واعا ا خالقيَّتت او  أخالقيَّ

ة وا اوأات ة الص افة اإلل رتوأيَّوتيمل وسائل اإلعالم الرقميَّ ةلوسائل اإلعالم الرقميَّ

أس ية  و  . وتل ثيواصل االجتماعة وص افة ا واطص ووسائل التَّوالص افة الرقميَّ

ة   ا "الوسائط اماياة" ليل ث يف ا خلار وأير اف ينية است اام الص افة اال رتافيَّك

 16قيمواط لها وأة است اام ال صوص أو الصور الس ي املوك ل  كينيَّ

واصل االجتماعي:ملواثي  اليرف وقواعا الويوك لي ير عرب بل ات التَّ -3

"التاام  بأأ : واصل االجتماعي ات التَّواصل عرب بلملنهوم ا يباق ا خالقي ليتَُّيعرف 

ن  عييهاف دون ا واس بأملص سيوكي ملص قلل ا مارسق لييل ات لي يإ وا عايا ا تَّ

ليها أو أفراد ا أو تعريض مسعتها لي ور بإبعارات أو تيمي ات أو إا ؤسوة الس ي تمون 

ص االست اام الوييب غا ىل اخلوورة ا  ع وة ملإ  العامل وقا ت لَّ .17تصرمات وغاا"

أرتأ ف فصارت تيريعات واصل االجتماعي واإلا راقن أو غا ا خالقي عرب بل ات التَّ

ع  بركات ملاي روسوف  وقَّف ف ا الن ات وا عمار عا ية امي الي ايا ملص كل 
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أخالقيات الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص مل ظور اليلاجمل 
 اماملعي الوعودة

 

  اف ة  2016وتويرت وفيولوك ويوتيوجمل ملاوأة سيوك مل  االااد ا وروبي يف أيار/ملايو 

ىل ابت ار مليباق إاتهاف و اف  ا لادرة ف وخوابات ال را ية عرب مل صَّحملتو  ا تور ا

. ويف 18ةعرب اليل ات االجتماعيَّ والع صرية والت ريض الع ع ليواج أخالقيف  برٍف

ة وسيو ة عمان   ا الوياق أعي   الاو  العربية ك ور والل ريص وال وي  والوعوديَّ

ريعات تتواف  مل  الاساتا اخلاصة به ا اللالدف   اف ة جرائإ قواأق وتي بيرورة سص 

واصل االجتماعي يف "ضوابط است اام بل ات التَّ ات يفؤمتربعض ا  تا  . وُع19أرتأ اإل

واصل التَّوغا ا ملص ا ؤسوات واليركات التجارية الس أفردت أخالقيات . 20اإلسالم"

 كما أصَّ. ي يف ال يإ اماملعة دون متيياواصل االجتماعل رتوأي عرب بل ات التَّاإل

 أنَّ يف ملادت  اخلاملوة عير )ا وائل احملظورة أير ا( أظام ال ير اإلل رتوأي الوعودة

ال  ود أير كل ملا ملص بأأ  الت ريض عيى ارت اجمل امرائإ  ال ظام مظر أير ملا ييي

ال  اق بق أفراد اصتم أو إثارة ال عرات أو اللغيا  أو إباعة النا ية أو بث روح الي 

ويف ضو  ملا ت ام   اك  21ا ملص بأأها تيييل ا وتهي ص ملواد  ود أير إعالأات تتيمَّ

ملراقلة ة تعمل عيى ةف ورقابة   ي يَّة وقاأوأيَّوملعايا اسرتبادية أخالقيَّ طر أ اجة لوجود 

 أخالقيٍّ مليباق  ىل ضرورة وض إواصل االجتماعيف وملا يتإ أيرا عرب بل ات التَّ وإدالة

 ا فراد عرب تي  اليل ات. ارسات ا إ سيوكيات و ومللادئ سيوكية

 

 اإلجرا ات ا  هجية 1_1

ات الصورة يف خالقيَّأرصا سيعتما الل ث عيى ا  هع الوصني ب أو  الل ث ومل هج :

 ها؛واييي هاواصل االجتماعي ملص مل ظور اليلاجمل اماملعي الوعودة وتوصينبل ات التَّ

 ( جباملعة أم ال ر . اوإأاث  ا ة ملص اليلاجمل اماملعي ) كور ا ول بالعي  يتإ  ل  بأسيوجمل وس

 ملصد جمتم  الل ث يف طالجمل وطاللات جاملعة أم ال ر ف يت اَّ جمتم  الل ث وعي ت :

ملودعة بالتواوة بق ال كور  ( ملنردٍة200قواملها ) فة باالختيار العيوائي ة العمايَّالعي 

واصل ف ة اليلاجمل ملص طالجمل وطاللات جاملعة أم ال ر  ا وت املق  واق  التَّ واإلأاثف ملص

 االجتماعي.
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اللياأات ملص  يعتما الل ث عيى استمارة االست صا  كأداة ممِ  أداة    بياأات الل ث:

ملص ا س ية الس جتين عص تواؤالت الل ثف   ة الل ثف  يث اتوة عيى عاٍدعي 

 ة  فراد العي ة.ص الاميوغرافيَّخلصائإىل ا وباإلضافة 

ثإ ف هااالستمارة يف ضو  أ ااف الاراسة وفروض ُصم م  إجرا ات الصاق والبلات:

اختلار قليي  وأجرةمق ملص أستا ة اإلعالمف ملص احمل ِّ االستمارة عيى جمموعٍة ُعِرض 

تولي   بإعادة  ف يس%ف أملا البلات 87,86  الصاق إىل ف ووصل ملعاَّ( ملنردًة40 ة )عيى عي 

 %.85,21االستمارة ووصل إىل 

ةف مت ترمليا بعا االأتها  ملص    بياأات الاراسة ا يااأيَّ ة ليلياأات:ا عامة اإل صائيَّ

ة اللياأات وإدخا ا إىل االاسن اآلليف ثإ ملعامتها وايييها واست را  ال تائع اإل صائيَّ

: ة التاليةختلارات اإل صائيَّ"ف باالم االجتماعيةة ليعيوباست اام برأاملع "االاملة اإل صائيَّ

ف ةة واالحنرافات ا عياريَّا توسوات االوابيَّف وةالت رارات اللويوة وال ون ا  ويَّ

ة ليعالقة بق ملتغايص ملص ( لاراسة الااللة اإل صائيChi Square Testَّ) 2اختلار كاو

ة لينروق ( لاراسة الااللة اإل صائيَّاختلار )ف و(Nominalة )رات االمسيَّا تغي 

رات الن ة أو ال ولة ة صموعتق ملص ا ل وثق يف أ ا ملتغي بق ا توسوات االوابيَّ

(Interval Or Ratio)ف وقا ة النرق بق أولتق مل ويتِق( لاراسة ملع ويَّاختلار)ف و

% فأكبر إ ا 95 ث ة   ا ملوتوف واعتربت دالة ع 1,96إ ا مل تصل  غا دالٍة اعتربت قيمة 

 2,58% فأكبر إ ا بيغ  99ث ة   ف واعتربت دالة ع ا ملوتو2,58وأقل ملص  1,96بيغ  

ة باَّ ( لاراسة Pearson Correlation Coefficientملعاملل ارتلاط باسون )ف وفأكبر

 جاا العالقة االرتلاطية بق ملتغايص ملص ملوتو  ا وافة أو ال ولة.وات 

%( فأكبرف أة ع ا ملوتو  95ث ة ) ة ع ا درجة   أتائع االختلارات اإل صائيَّوقا مت قلو

 ( فأقل.0,05ة )ملع ويَّ

ات الصور ا  يورة عيى بل ات خالقيَّأيف ت ييإ  ةاالاود ا وضوعيَّمتبي    اود الل ث:

 كان ةاالاود ا  اأيَّأملا  واصل االجتماعي ملص وجهة أظر اليلاجمل اماملعي الوعودة.التَّ

ملص طالجمل جاملعة  ملنردٍة 200 قواملها ةاالاود الليريَّو يف جاملعة أم ال ر    ة ا  رملة.
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أخالقيات الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص مل ظور اليلاجمل 
 اماملعي الوعودة

 

خال  النصل  ةاالاود الامل يَّو .بالتواوة ل ل ملص اإلأاث وال كورف هام ال ر  وطاللاتأ

 .ا1441الاراسي الباأي لعام 

 

 عرا أتائع الاراسة ا يااأية ومل اقيتها

  ة الل ثخصائص عي 

  ةخصائص أفراد العي  (1جاو  )

 
% 50 يث بيغ  أولتهإ  ف ة الل ثفراد عي أىل: تواوة إتيا بياأات اماو  الواب  

ب ولة بيغ   عامل ا 24-20ة ملص   الن ة العمريَّجا  يف الرتتين ا وَّو .ا%  كور 50ف اإأاث 

  الرتتين ا وَّ جا  يفو .43,5بيغ   ةب ول عامل ا 30-25ف ييي  يف الرتتين الباأي ملص 56,5

 ةف ييي  يف الرتتين الباأي الارجة اماملعي50َّب ولة "ب الوريوس"  ةالارجة اماملعيَّ

ب ولة ة" "عيوم اجتماعيَّ ص اماملعي  الت صُّجا  يف الرتتين ا وَّو .50ب ولة "ملاجوتا" 

 .50ب ولة ة" "عيوم تولي يَّ ص اماملعيف ييي  يف الرتتين الباأي الت ص50ُّ

 



 

 304 

 ة لياراسةال تائع العاملَّ

 

 ة:)أ( نتائج الدراسة امليدانيَّ
واصل االجتماعي وف ًا  ة الصور ا  يورة عيى بل ات التَّملا  ملتابعة أفراد العي  .1

لي و :

  (2جاو  )

 :واصل االجتماعي وف ًا لي و  ة الصور ا  يورة عيى بل ات التَّأ( ملا  ملتابعة أفراد العي 

 
 0,01الااللة =    0,004ا ع وية=   ملوتو    2درجة االرية =     10,960=  2قيمة كا

% ملص أفراد العي ة يتابعون الصور ا  يورة 59,5أولة  أنَّإىل تيا أتائع اماو  الواب : 

% ملص إ الي ملنردات عي ة 49ف ملودعة بق غاللًاواصل االجتماعي عيى بل ات التَّ

%؛ ملودعة 35أولة  أ ياأًاات عي ة اإلأاثف ويتابعها % ملص إ الي ملنرد70ال كور يف مل ابل 

% ملص إ الي ملنردات عي ة 28% ملص إ الي ملنردات عي ة ال كور يف مل ابل 42بق 

% ملص إ الي ملنردات عي ة ال كور يف 9%؛ ملودعة بق 5,5أولة  أادرًااإلأاثف ويتابعها 

  % ملص إ الي ملنردات عي ة اإلأاث.2مل ابل 

ف 0,01ملوتو  داللة =  ملص اماو  الواب   ي قيمة دالة إ صائيًا ع ا 2وحبواجمل قيمة كا

ا وجود عالقة دالة إ صائيًا بق ال و   ا يؤكِّف 0,05ة أقل ملص ملوتو  ا ع ويَّ أة أنَّ

واصل إأاث( وملا  ملتابعة أفراد العي ة الصور ا  يورة عيى بل ات التَّ -) كور

   ا  ملتابعة أفراد أاث أكبر ملص ال كور فيما يتعيَّا تمام اإل  ا يعين أنَّ 22االجتماعي.

 ة.العي ة الصور ا  يورة عيى اليل ات االجتماعيَّ
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 ة ملص خال ا الصور واصل االجتماعي الس يتاب  أفراد العي أكبر بل ات التَّ .2

 ا تااولة:

 ا الصور  ة ملص خالواصل االجتماعي الس يتاب  أفراد العي أكبر بل ات التَّ  (5جاو  )

 ا تااولة وف ًا لي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيا بياأات اماو  الواب  إىل: أكبر بل ات التواصل االجتماعي الس يتاب  أفراد 

  ييي  يف الرتتين ا وَّ س اجمل باتالعي ة ملص خال ا الصور ا تااولة وف ًا لي و ف  يث جا  

 ة الاراسةف إ الي ملنردات عي % ملص 85,5ب ولة بيغ   تويرت وفيس بوكمت  إلأوتغراما

و ي أقل ملص  1,738احملووبة   والنارق بق ال ولتق غا دا  إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة

وجا  يف الرتتين  .95ال يمة اماولية ا  ل ة بوجود عالقة فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة 

 النارق بق ال ولتق غا دا   (ف  يث إنَّاأاث إو ا% ) كور 82ب ولة بيغ   اإلأوتغرامالباأي 

ب ولة بيغ   تويرتوجا  يف الرتتين البالث  .0,200احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة

احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة النارق بق ال ولتق غا دا    يث إنَّ ف72,5%

فارق بق ال ولتق  يث يوجا  ف%8,5ب ولة بيغ   فيس بوكوجا  يف الرتتين الراب   .0,813

 .3,305احملووبة   ف ف ا بيغ  قيمة0,001دا  إ صائيًا ع ا ملوتو  



 

 306 

واصل االجتماعي إثارة ال تمام أفراد أكبر أأوا  الصور ا تااولة عيى بل ات التَّ .3

  ة:العي 

واصل االجتماعي إثارة ال تمام أكبر أأوا  الصور ا تااولة عيى بل ات التَّ  (6جاو  )

  ة وف ًا لي و عي أفراد ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واصل تيا بياأات اماو  الواب  إىل: أكبر أأوا  الصور ا تااولة عيى بل ات التَّ

يف  ر صور ملرتلوة بأخلا ة وف ًا لي و ف  يث جا  ال تمام أفراد العي  االجتماعي إثارًة

النارق بق   يث إنَّ ف وتت ارجمل ال ولتانفاوإأاث  ا%  كور 78,5  ب ولة بيغ  الرتتين ا وَّ

و ي أقل ملص ال يمة  1,770احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة ال ولتق غا دا  

وجا  يف الرتتين الباأي  .95اماولية ا  ل ة بوجود عالقة فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة 

ب ولة بيغ   صور ا فراد ال يص يياركون صور إ عيى بل ات التواصل االجتماعي

% ملص إ الي ملنردات عي ة الاراسةف وتت ارجمل ال ولتانف  يث إن النارق بق 59

و ي أقل ملص ال يمة  1,770احملووبة  ال ولتق غا دا  إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة

وجا  يف الرتتين البالث  .95اماولية ا  ل ة بوجود عالقة فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة 

 ة الاراسةف والنارق بق ال ولتق ملص إ الي ملنردات عي  %57ب ولة بيغ   صور مليا ا

 .0,515احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة غا دا  
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ىل اكتواجمل ا عرفة لت  ي  اإلبلاعات إىل  اجة ا فراد إر   ا ال تيجة وتنو       

 . ة ملص خال  الصور ا  مية ليمعيوملات ا راف ة  اال نعيَّ

واصل  ة يف الصور ا  يورة عيى بل ات التَّين  اأتلاا أفراد العي س ُتأ إ الع اصر ال .4

 االجتماعي:

 ة يف الصور ا  يورة عيى بل ات أ إ الع اصر الس تين  اأتلاا أفراد العي  (7جاو  )

 و واصل االجتماعي وف ًا لي َّالتَّ

  

 

 

      

 

 

 

تين  اأتلاا أفراد العي ة يف الصور  تيا بياأات اماو  الواب  إىل: أ إ الع اصر الس

غرابة الصورة )صور واصل االجتماعي وف ًا لي و ف  يث جا  ا  يورة عيى بل ات التَّ

النارق  %ف وتت ارجمل ال ولتانف  يث إن87َّبيغ     ب ولٍةيف الرتتين ا وَّ طرينة أو غريلة(

وجا  يف الرتتين  .0,195احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة بق ال ولتق غا دا  

% ملص إ الي ملنردات عي ة الاراسةف 84,5ب ولة بيغ   اخلرب ا رتلط بالصورةالباأي 

وجا  يف  .1,569احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة والنارق بق ال ولتق غا دا  

ف  ة الاراسة% ملص إ الي ملنردات عي 46,5ب ولة بيغ   غرا  الصورةإالرتتين البالث 

ف و ي أقل 0,001احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة والنارق بق ال ولتق غا دا  

وجا  يف  .95ة ا  ل ة بوجود عالقة فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة ملص ال يمة اماوليَّ

%ف  يث يوجا فارق بق ال ولتق دا  42,5ب ولة بيغ   ةصور ملباالرتتين الراب  

و ي قيمة مل ل ة بوجود  2,616احملووبة   ف ف ا بيغ  قيمة0,001  إ صائيًا ع ا ملوتو

 .99,9عالقة فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة 
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ف كما ضوعاتة ليموة ملهمَّييا يَّإوسيية  االصور تع نَّأر اللا بة   ا ال تيجة بوتنو 

بال وا ي  ة ةف ف ا أاهرت العايا ملص الاراسات ا تعيِّتيني عييها  الة ملص الواقعيَّ

كلا يف ج جمل اأتلاا ا تي يف  ر بي ل الصور ملص الع اصر الرئيوة الس تؤث  ال نوية بأنَّ

 جاا أة ملوضو . ثارة اأتلا   ات إو

 

واصل االجتماعي ملص وجهة أظر  ها أير الصور عرب بل ات التَّالواائع الس م ِّ .5

 أفراد العي ة:

واصل االجتماعي ملص وجهة ر عرب بل ات التَّ ها أير الصوالواائع الس م ِّ (8جاو  )

  ة وف ًا لي و أظر أفراد العي 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  ب ولة يف الرتتين ا وَّ واينة ليتويية والرتفي تيا بياأات اماو  الواب  إىل:  

% ملص إ الي ملنردات عي ة الاراسةف  يث يوجا فارق بق ال ولتق دا  87بيغ  

و ي قيمة مل ل ة بوجود  2,203احملووبة   ف ف ا بيغ  قيمة0,05إ صائيًا ع ا ملوتو  

 ةواينة اجتماعيَّوجا  يف الرتتين الباأي  .95عالقة فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة 

إ صائيًاف  النارق بق ال ولتق غا دا   %ف وتت ارجمل ال ولتانف  يث إن82َّب ولة بيغ  

ة ا  ل ة بوجود عالقة ل ملص ال يمة اماوليَّو ي أق 0,524احملووبة   ف ا بيغ  قيمة

ب ولة بيغ   ةواينة تووي يَّوجا  يف الرتتين البالث  .95فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة 

احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة النارق بق ال ولتق غا دا   %ف  يث إن81َّ
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قة فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة ة ا  ل ة بوجود عالو ي أقل ملص ال يمة اماوليَّ 1,244

ف والنارق بق اوإأاث  ا%  كور 79,5ب ولة بيغ   ةخلاريَّإواينة وجا  يف الرتتين الراب   .95

و ي أقل ملص ال يمة  1,556احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة ال ولتق غا دا  

 .95ث ة ة ا  ل ة بوجود عالقة فارقة بق ال ولتق  وتو  اماوليَّ

 ها أير الصور "واينة التويية والرتفي " ملص أكبر الواائع الس م ِّ تر  اللا بة أنَّ

 .لييلاجمل اماملعي أظرًا لوليعة ا تماملات   ا ا ر ية العمرية

واصل االجتماعي عيى بل ات التَّ  ا ة  سيوجمل تااو  الصور وأيرت ييإ أفراد العي  .6

وف ًا لي و :

  (9جاو  )

واصل االجتماعي عيى بل ات التَّ وأير ا  ة  سيوجمل تااو  الصورأفراد العي  أ( ت ييإ

 وف ًا لي و 

 

 

 

 

 

 

 الااللة =غا دالة    0,765ا ع وية=   ملوتو    2درجة االرية =      0,535=  2قيمة كا

أسيوجمل  أنَّ نيرو العي ة % ملص أفراد44,5أولة  أنَّإىل: تيا أتائع اماو  الواب             

ها % مل هإ أأ13,5َّف وير  إ ابيٌّواصل االجتماعي عيى بل ات التَّ وأير ا تااو  الصور

ملص اماو  الواب  ع ا  2؛ وحبواجمل قيمة كاغا واضلها % مل هإ أأ42َّ؛ وير  ٌةسيليَّ

ملوتو  داللة =  إ صائيًا ع ا و ي قيمة غا دالٍة 0,535ها = ف وجا أأ2َّدرجة  رية =

ا عام وجود عالقة دالة  ا يؤكِّف 0,05ة أكرب ملص ملوتو  ا ع ويَّ نَّف أة أ0,05

 وأير ا إأاث( وت ييإ أفراد العي ة  سيوجمل تااو  الصور -إ صائيًا بق ال و  ) كور

  واصل االجتماعي.عيى بل ات التَّ
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را  % وف ًا آل57,5ىل إيف أير الصور يصل  اسيلي  ا  اك اجتا   أنَّإىل كما تيا ال تائع 

 سيوجمل تااو   سييبٍّ عي ة الل ث بوجود اجتاٍا ىل اتناِقإوتيا ال تيجة الواب ة  23العي ة.

ةف و و ملا يع س ارتنا  وعي اليلاجمل جتاا عيى اليل ات االجتماعيَّ وأير ا الصور

 أسيوجمل ال ير.

واصل االجتماعي ملص وجهة أظر ة عرب بل ات التَّأسلاجمل أير الصور غا ا خالقيَّ .7

  ة:د العي أفرا

واصل االجتماعي ملص وجهة ة عرب بل ات التَّأسلاجمل أير الصور غا ا خالقيَّ  (12جاو  )

 لي و   ة وف ًاأظر أفراد العي 

 

 

 

 

 

 

 

  ب ولة جا  يف الرتتين ا وَّ ضعع الواد  الايين نَّأتيا بياأات اماو  الواب  إىل: 

النارق بق  % ملص إ الي ملنردات عي ة الاراسةف وتت ارجمل ال ولتانف  يث إن90َّ بيغ 

و ي أقل ملص ال يمة  1,539احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة ال ولتق غا دا  

وجا  يف الرتتين الباأي  .95ة ا  ل ة بوجود عالقة فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة اماوليَّ

 النارق بق ال ولتق غا دا   %ف  يث إن88َّبيغ   ب ولٍة  رفالويوك النردة ا  

ة ا  ل ة بوجود و ي أقل ملص ال يمة اماوليَّ 0,000احملووبة  إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة 

 النراغ الن رةوجا  يف الرتتين البالث  .95عالقة فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة 

إ صائيًاف ف ا  النارق بق ال ولتق غا دا   إنَّف  يث اوإأاث  ا%  كور 84بيغ   ب ولٍة

ة ا  ل ة بوجود عالقة فارقة و ي أقل ملص ال يمة اماوليَّ 0,442احملووبة   بيغ  قيمة

  .95بق ال ولتق  وتو  ث ة 
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ة كا واجاف يف ال يام ىل غياجمل دور ا ؤسوات الاي يَّإر اللا بة   ا ال تيجة وتنو 

  بال ير غا ا خالقي وال ة يتعارا مل  مللادئ ةف فيما يتعيَّة والتوعويَّرباديَّبأدوار ا اإل

 الايص اإلسالملي وتوجيهات .

واصل االجتماعي ملص وجهة أظر ة عرب بل ات التَّأسلاجمل أير الصور غا ا خالقيَّ .8

  ة:أفراد العي 

اعي ملص وجهة أظر واصل االجتمة عرب بل ات التَّأسلاجمل أير الصور غا ا خالقيَّ (13جاو  )

  ة وف ًا لي و أفراد العي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة % ملص إ الي ملنردات عي 93بيغ     ب ولٍةيف الرتتين ا وَّ  ن االستوال جا  

إ صائيًاف ف ا بيغ   النارق بق ال ولتق غا دا   الاراسةف وتت ارجمل ال ولتانف  يث إنَّ

ة ا  ل ة بوجود عالقة فارقة بق اولّيو ي أقل ملص ال يمة ام 1,705احملووبة   قيمة

بيغ   ب ولٍة ص ملص ا يلالتويية والت يُّوجا  يف الرتتين الباأي  .95ال ولتق  وتو  ث ة 

احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة النارق بق ال ولتق غا دا   %ف  يث إن85َّ

فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة ة ا  ل ة بوجود عالقة و ي أقل ملص ال يمة اماوليَّ 1,924

النارق  %ف  يث إن77َّبيغ   ب ولٍة اكتياف الواق  اصتمعيوجا  يف الرتتين البالث  .95

أقل ملص ال يمة  يو 0,707احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة بق ال ولتق غا دا  

 .95اماولية ا  ل ة بوجود عالقة فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة 
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ة   ا ا ر ية  ي ملر ية اليلاجمل الس الن ة العمريَّ  نَّ ؛  ا أتيجة مل و ية اوتع 

ىل ضرورة االأتلاا واال تمام به ا إجاياف و  ا ييا  ال  وملعرفة كل ت ون ملولعة باالطِّ

 ة.الن ة عص طري  ا تابعة والتوجي  الص يل لالست اام ا ملبل لييل ات االجتماعيَّ

 ة يف  الة  ة عيى مل ياس ا واقع الس ي وم بها أفراد العي العي  استجابات أفراد .9

واصل االجتماعي:ة عرب بل ات التَّغا ا خالقيَّ ا ليصوِرالتعرُّ

 ة يف  الة  ة عيى مل ياس ا واقع الس ي وم بها أفراد العي استجابات أفراد العي  (14جاو  )

  واصل االجتماعي ات التَّة عرب بل غا ا خالقيَّ ا ليصوِرالتعرُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مل ياس ا واقع الس ي وم بها  ىتيا بياأات اماو  الواب  إىل: استجابات أفراد العي ة عي

واصل االجتماعيف ة عرب بل ات التَّغا ا خالقيَّ ا ليصوِرأفراد العي ة يف  الة التعرُّ

قع الس ي وم بها أفراد العي ة يف يف مل املة ا وا  اار قيإ اصتم إقي  عيى أ يث جا ت 

 أويبٍّ واصل االجتماعي بودن ة عرب بل ات التَّغا ا خالقيَّ ا ليصوِر الة التعرُّ

 أويبٍّ يف ا رتلة الباأية بودن  أقوم بن ص ملصادر الصور قلل تصاي ها%ف وجا ت 78,33

%ف وجا ت 57,67 يبٍّأو يف ا رتلة البالبة بودن  أعي  أاقاًا وملوت  رًا%ف وجا ت 65,33

 %.46,67 أويبٍّ يف ا رتلة الرابعة بودن  اتاب  الصور ملوتمتع أ
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أخالقيات الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص مل ظور اليلاجمل 
 اماملعي الوعودة

 

واصل االجتماعي ملص  ة مل  الصور ا  يورة عيى بل ات التَّأب ا  تناعل أفراد العي  .10

  ة:وجهة أظر أفراد العي 

أب ا  تناعل أفراد العي ة مل  الصور ا  يورة عيى بل ات التواصل  (15جاو  )

 جتماعي ملص وجهة أظر أفراد العي ة وف ًا لي و اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة مل  الصور ا  يورة عيى تيا بياأات اماو  الواب  إىل: أب ا  تناعل أفراد العي 

ملياركتها  ة وف ًا لي و ف  يث جا  واصل االجتماعي ملص وجهة أظر أفراد العي بل ات التَّ

 %ف وتت ارجمل ال ولتانف  يث إن61,5َّبيغ     ب ولٍةيف الرتتين ا وَّ مل  العائية أو ا صاقا 

و ي أقل ملص  1,453احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة النارق بق ال ولتق غا دا  

وجا  يف الرتتين  %.95ة ا  ل ة بوجود عالقة فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة ال يمة اماوليَّ

 النارق بق ال ولتق غا دا   %ف  يث إن45,5َّبيغ   ب ولٍة عجاجملإوض  عالملة الباأي 

ة ا  ل ة بوجود و ي أقل ملص ال يمة اماوليَّ 1,676احملووبة   إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة

التعيي  ب الم أو وجا  يف الرتتين البالث  %.95عالقة فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة 

 إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة تق غا دا  النارق بق ال ول %ف  يث إن38َّبيغ   ب ولٍة بصورة

ة ا  ل ة بوجود عالقة فارقة بق ال ولتق و ي أقل ملص ال يمة اماوليَّ 0,479احملووبة  

  %.95 وتو  ث ة 

ة بق ا فراد ة واالجتماعيَّىل دور الصورة يف تاعيإ العالقات اإلأواأيَّإتيا ال تيجة الواب ة 

 . واو ملت لا  عي ة الاراسة بي ل 
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واصل ة عيى بل ات التَّخالقيَّأغا   ة ع ا رؤية صور   ا أفراد العي اإلجرا  ال ة يتَّ .11

 االجتماعي وف ًا لي و :

  (16جاو  )

واصل ة عيى بل ات التَّخالقيَّأغا   ة ع ا رؤية صور   ا أفراد العي أ( اإلجرا  ال ة يتَّ

 االجتماعي وف ًا لي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,05الااللة =    0,022ا ع وية=   ملوتو    3درجة االرية =           9,672=  2قيمة كا

 ة   ا أفراد العي يف مل املة اإلجرا  ال ة يتَّ التجا ل أنَّإىل: تيا أتائع اماو  الواب   

اإلبالغ مل   ظر واصل االجتماعيف وجا  ة عيى بل ات التَّخالقيَّأغا  ع ا رؤية صور 

 ظر %؛ وجا  38يف ا رتلة الباأية ب ولة   ير الصورة غا ا خالقيةاالواجمل ال ة قام ب

وحبواجمل  %.14,5يف ا رتلة البالبة ب ولة  ةاالواجمل ال ة قام ب ير الصورة غا ا خالقيَّ

و ي قيمة دالة  9,672ها = ف وجا أأ3َّملص اماو  الواب  ع ا درجة  رية = 2قيمة كا

ف  ا يؤكا 0,05ملوتو  ا ع وية أقل ملص  أة أنَّ ف0,05ملوتو  داللة =  إ صائيًا ع ا

  ا أفراد العي ة ( واإلجرا  ال ة يتَّاإأاث  -اوجود عالقة دالة إ صائيًا بق ال و  ) كور 

 24واصل االجتماعي.ة عيى بل ات التَّخالقيَّأغا  ع ا رؤية صور 

 ة  ا  د العي وملوؤولية لا  أفرا تنور اللا بة   ا ال تيجة يف عام وجود وعي كاٍف

ةف وال يام الصور غا ا خالقيَّ ة دور إ يف عام جتا ل االوابات الس ت وم ب يِرأ ميَّ

 وهإ يف االا ملص ال ير غا ا خالقي. باإلبالغ ال ة سُي
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أخالقيات الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص مل ظور اليلاجمل 
 اماملعي الوعودة

 

ة يف أير خالقيَّ ة عيى مل ياس أكبر أأوا  ا مارسات غا ا استجابات أفراد العي  .12

 الصور عيى 

االجتماعي: واصلبل ات التَّ

ة يف خالقيَّاستجابات أفراد العي ة عيى مل ياس أكبر أأوا  ا مارسات غا ا  (19جاو  )

 واصل االجتماعيأير الصور عيى بل ات التَّ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

جا ت يف  ةو  غراا خنيَّأصور  خلار كا بة  أنَّ تيا بياأات اماو  الواب  إىل: 

ة عرب ا ليصور غا ا خالقيَّبها أفراد العي ة يف  الة التعرُّمل املة ا مارسات الس ي وم 

يف ا رتلة الباأية  با يةالصور اإل%ف وجا ت 84 بودن أويب واصل االجتماعيبل ات التَّ

 أويبٍّ يف ا رتلة البالبة بودن  صور دعائية مللت لة  يا ا%ف وجا ت 82,67 أويبٍّ بودن 

  %.79,67 أويبٍّ يف ا رتلة الرابعة بودن  ةو ميَّ صور ملرتلوة  واب ات%ف وجا ت 82

ةف أو التورت خيع يف اليل ات االجتماعيَّ ىل سهولة املتالك  واجمل و ميٍّإوتنور ال تيجة 

 أمسا  ملوتعارة إلخنا   ويتهإ اال ي ةف وك ل  صعوبة وصو  امهات ا  تصة  إ.
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 تااو  صور  ة عيى اليلاجمل بولن  ة عيى مل ياس التأثاات الويليَّاستجابات أفراد العي  .13

  صادملٍة

واصل االجتماعي:ة عيى بل ات التَّغا أخالقيَّ

 ة عيى اليلاجمل بولن استجابات أفراد العي ة عيى مل ياس التأثاات الويليَّ (20جاو  )

 واصل االجتماعية عيى بل ات التَّغا أخالقيَّ صادملٍة تااو  صور 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ة جا ت يف مل املة التأثاات الويليَّ ثارة الغرائاإ أنَّ او  الواب  إىل:تيا بياأات ام 

 يف ا رتلة الباأية بودن  ةة واالجتماعيَّ اار ال يإ الرو يَّإ%ف وجا ت 91 أويبٍّ ليصور بودن 

%ف 83,33 أويبٍّ يف ا رتلة البالبة بودن  ةل رتوأيَّتيجي  امرائإ اإل%ف وجا ت 90 أويبٍّ

 %.81,67 أويبٍّ يف ا رتلة الرابعة بودن  سييبٍّ ك الواق  لا  اليلاجمل بي ل إدراوجا ت 
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أخالقيات الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص مل ظور اليلاجمل 
 اماملعي الوعودة

 

 ة عيى مل ياس أكبر أأوا  الصور ا وي ة ليمجتم  وا تااولة استجابات أفراد العي  .14

واصل االجتماعي:عيى بل ات التَّ

يمجتم  استجابات أفراد العي ة عيى مل ياس أكبر أأوا  الصور ا وي ة ل (21جاو  )

 واصل االجتماعيوا تااولة عيى بل ات التَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

أكبر أأوا  الصور ا وي ة ليمجتم  وا تااولة  تيا بياأات اماو  الواب  إىل: أنَّ

ميا ات إة الس امل الصور اإلعالأيَّواصل االجتماعيف  يث جا ت عيى بل ات التَّ

الصور وجا ت  فيف ا رتلة الباأية    كا ينالس ترو  الصورو فيف ا رتلة ا وىل ةج ويَّ

صور توي  %ف وجا ت 83 أويبٍّ يف ا رتلة البالبة بودن  ة الي اياالس ال ارتم خصوصيَّ

صور توتغل %ف وجا ت 81,67 أويبٍّ يف ا رتلة الرابعة بودن  باصتم  ىل ملهص إو أىل ف ات إ

 %.80 أويبٍّ اخلاملوة بودن  يف ا رتلة ا طنا  الصوياد ملتابعق
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واصل االجتماعي ملص وجهة أظر ة الصور ا  يورة عيى بل ات التَّملا  ملصااقيَّ .15

لي و : أفراد العي ة وف ًا

  (22جاو  )

واصل االجتماعي ملص وجهة أظر أفراد ة الصور ا  يورة عيى بل ات التَّأ( ملا  ملصااقيَّ

 العي ة وف ًا لي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الااللة =غا دالة    0,399ا ع وية=   ملوتو    3درجة االرية =     2,952=  2قيمة كا

  تمتَّتواصل االجتماعي الصور ا  يورة عيى بل ات التَّ نَّإىل أتيا ال تائع      

 ف% عيى التوالي39,5% و38,5ترتاوح بق  ب وٍن ملتوسوة ومل  نيةة ترتاوح بق  صااقيَّ

ملص اماو  الواب  ع ا درجة  2وحبواجمل قيمة كا %.16,5 ب ولٍة ة   صااقيَّتمتَّتوال 

ف أة 0,05ملوتو  داللة =  إ صائيًا ع ا و ي قيمة غا دالٍة 2,952ها = ف وجا أأ3َّ رية =

ا عام وجود عالقة دالة إ صائيًا بق ال و  ف  ا يؤك0,05ِّملوتو  ا ع وية أكرب ملص  أنَّ

واصل االجتماعي ملص لصور ا  يورة عيى بل ات التَّة ا( وملا  ملصااقيَّاإأاث  -ا) كور 

 25. ةوجهة أظر أفراد العي 
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أخالقيات الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص مل ظور اليلاجمل 
 اماملعي الوعودة

 

واصل الس ت ير عيى بل ات التَّ تهاة الصور وملصااقيملا  ث ة أفراد العي ة بص َّ .16

 االجتماعي وف ًا لي و :

  (25جاو  )

واصل الس ت ير عيى بل ات التَّ وملصااقيتها ة الصور ة بص َّأ( ملا  ث ة أفراد العي 

 االجتماعي وف ًا لي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الااللة =غا دالة    0,696ا ع وية=   ملوتو    3درجة االرية =     1,441=  2قيمة كا

الس  تها ة يب ون بص ة الصور وملصااقيفراد العي أ : أنَّإىل تيا أتائع اماو  الواب   

وال يب  ف ومل  نية ملتوسوةق ف بارجة ترتاوح بواصل االجتماعيت ير عيى بل ات التَّ

ملص اماو  الواب  ع ا  2وحبواجمل قيمة كا  ة.فراد العي أ% ملص 16,5 ب ولٍة بها ملوي ًا

ملوتو  داللة =  إ صائيًا ع ا و ي قيمة غا دالٍة 1,441ها = ف وجا أأ3َّ رية = درجة 

الة إ صائيًا ا عام وجود عالقة دف  ا يؤك0,05ِّملوتو  ا ع وية أقل ملص  ف أة أن0,05َّ

الس ت ير  وملصااقيتها  ة بص ة الصور( وملا  ث ة أفراد العي اإأاث  -ابق ال و  ) كور 

 26واصل االجتماعي.عيى بل ات التَّ

 ة الاراسة بظا رة ال ير ا عيى وعي عي ( ال ة أك9َّن    ا ال تيجة مل  اماو  رقإ )تتَّ

 ماعي.واصل االجتغا ا خالقي ليصور عيى بل ات التَّ
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واصل ة الصور ا  يورة عيى بل ات التَّل ملص درجة ملصااقيَّا سلاجمل الس ت يِّ .17

 االجتماعي ملص وجهة أظر 

  ة:أفراد العي 

واصل ة الصور ا  يورة عيى بل ات التَّل ملص درجة ملصااقيَّا سلاجمل الس ت يِّ (28جاو  )

 االجتماعي ملص وجهة أظر أفراد العي ة وف ًا لي و 

 

 

 

 

 

 

ة الصور ا  يورة ل ملص درجة ملصااقيَّيا بياأات اماو  الواب  إىل: ا سلاجمل الس ت يِّت

واصل االجتماعي ملص وجهة أظر أفراد العي ة وف ًا لي و ف  يث جا  عيى بل ات التَّ

%ف  يث يوجا فارق 87,5بيغ     ب ولٍةيف الرتتين ا وَّ جمهولية  وية  واجمل أابر الصورة

و ي  2,174احملووبة   ف ف ا بيغ  قيمة0,05  إ صائيًا ع ا ملوتو  بق ال ولتق دا

وجا  يف الرتتين الباأي  %.95قيمة مل ل ة بوجود عالقة فارقة بق ال ولتق  وتو  ث ة 

إ صائيًاف ف ا  النارق بق ال ولتق غا دا   %ف  يث إن86َّبيغ   ب ولٍة حمتو  الصورة

ة ا  ل ة بوجود عالقة فارقة بق أقل ملص ال يمة اماوليَّو ي  1,330احملووبة   بيغ  قيمة

 طليعة أياط االواجمل ال ابر لصورةوجا  يف الرتتين البالث  %.95ال ولتق  وتو  ث ة 

  إ صائيًاف ف ا بيغ  قيمة النارق بق ال ولتق غا دا   %ف  يث إن83,5َّبيغ   ب ولٍة

ة ا  ل ة بوجود عالقة فارقة بق ال ولتق يَّو ي أقل ملص ال يمة اماول 1,493احملووبة 

  %.95 وتو  ث ة 

ل ملص جمهولية االواجمل والتورت خيع اسإ ملوتعارف ي يِّ ىل أنَّإتنور اللا بة   ا ال تيجة 

اا خربا  الرتبية يف دراسة و  ا ملا أكَّف ة وث ة ا تابعق   ا االواجململا  ملصااقيَّ

 .27و ا الا يان 
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أخالقيات الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص مل ظور اليلاجمل 
 اماملعي الوعودة

 

عيى بل ات  الصوِر لعي ة عيى مل ياس طرق االستنادة ملص أيِراستجابات أفراد ا .18

 واصل االجتماعي:التَّ

استجابات أفراد العي ة عيى مل ياس طرق االستنادة ملص أير الصور عيى  (29جاو  )

 واصل االجتماعيبل ات التَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س طرق االستنادة  ة عيى مل ياتيا بياأات اماو  الواب  إىل: استجابات أفراد العي     

است اام الصور ل ير واصل االجتماعيف  يث جا ت ملص أير الصور عيى بل ات التَّ

واصل االجتماعي يف مل املة طرق االستنادة ملص أير الصور عيى بل ات التَّ ا عيوملات

است اام الصور ل ير و ةاست اام الصور لت ايإ قيإ إ ابيَّ%ف وجا ت 90أويبٍّ بودن 

واصل اإل ابي مل  التَّويف ا رتلة الباأية والبالبة عيى التواليف  ريصقصص مليهمة لآلخ

يف ا رتلة  ة اخلرباست اام الصور ليتأثا عيى ملصااقيَّيف ا رتلة الرابعةف وجا ت  اآلخريص

  اخلاملوة.
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ة الس توللها أير الصور  ة عيى مل ياس ا  اطر اصتمعيَّاستجابات أفراد العي  .19

واصل االجتماعي:ت التَّالصادملة يف بل ا

ة الس توللها أير الصور  ة عيى مل ياس ا  اطر اصتمعيَّاستجابات أفراد العي  (30جاو  )

 واصل االجتماعيالصادملة يف بل ات التَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرادف وخاش االيا  العاماأتهاك خصوصية ا  تيا بياأات اماو  الواب  إىل: أنَّ

واصل ر الس توللها أير الصور الصادملة يف بل ات التَّجا  يف مل املة ا  اط

قاملة العالقات مل  إف وتهإت ييا ا يا ا وحماكا%ف وجا ت )87أويبٍّ االجتماعي بودن 

ل رتوأي ملص خال  ام س اآلخر أو ت ويص عالقات مل  أغراجملف وتيجي  الت مر اإل

أرتأ  أتيار جرائإ اإلا%ف وجا ت 85,67( يف ا رتلة الباأية بودن أويب التعيي ات

يف ا رتلة البالبة بودن  ل رتوأي(ة )االبتااد اإلكاالخرتاق واستغال  الصور الي صيَّ

يف ا رتلة  اأعاام ا يمون وال يمة والعم  وامو ر لإلأوان%ف وجا ت 85,33أويب 

تيييل ا وت املق ليمواق  باست اام الصور %ف وجا ت 84,67الرابعة بودن أويب 

 %.84يف ا رتلة اخلاملوة بودن أويب  كةا نرب
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واصل ات أير الصور عيى بل ات التَّاستجابات أفراد العي ة عيى مل ياس أخالقيَّ .20

 االجتماعي:

ات أير الصور عيى بل ات استجابات أفراد العي ة عيى مل ياس أخالقيَّ (31جاو  )

 واصل االجتماعيالتَّ

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

استجابات أفراد العي ة عيى مل ياس أخالقيات أير  تيا بياأات اماو  الواب  إىل:

 ن تولي  ا عايا ا ه ية الصور عيى بل ات التواصل االجتماعيف  يث جا ت 

يف مل املة أخالقيات أير الصور عيى  وا خالقية يف أير صور الي صيات العاملة

 الصور ا نربكة عيى بل ات%ف وجا ت )89بل ات التواصل االجتماعي بودن أويب

 إ وسائل أير اليائعات يف اصتم ف وي لغي وض  ضوابط ال إ أالتواصل االجتماعي 

 ( يف ا رتلة الباأية بودن واصل االجتماعيأير صور ال وا  وا طنا  عيى بل ات التَّ

تغيا احملتو  اال ي ي ليصور وتيوي  اال ائ  عيى  اأصلل ملتا  %ف وجا ت 86,33 أويبٍّ

أير الصور %ف وجا ت 83يف ا رتلة البالبة بودن أويب  اعيبل ات التواصل االجتم

%ف وجا ت 78,33يف ا رتلة الرابعة بودن أويب  سرةاخلييعة أ ا ملوللات التن   ا 

يف ا رتلة  تااو  الصور ا باة أو ا ؤ ة أو امار ة )ال ي رتث  ياعر اممهور(

  %.77اخلاملوة بودن أويب 

الواب ة أ مية وض  ضوابط وقواأق  سالين ال ير عيى  وتر  اللا بة ملص ال تائع

 بل ات التواصل االجتماعي.
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استجابات أفراد العي ة عيى مل ياس مل رت ات بيأن أخالقيات أير الصور عيى  .21

 بل ات التواصل االجتماعي:

استجابات أفراد العي ة عيى مل ياس مل رت ات بيأن أخالقيات أير الصور  (32جاو  )

 واصل االجتماعيعيى بل ات الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ملص جاأن عاادات اخلصوصيَّإتعايل  تيا بياأات اماو  الواب  إىل: أنَّ 

جا  يف مل املة ا  رت ات بيأن أخالقيات أير  ا وت املق لتوثي  ملايا ملص االماية

اال تمام بص اعة %ف وجا ت 91,33أويبٍّ واصل االجتماعي بودن الصور عيى بل ات التَّ

 أويبٍّ يف ا رتلة الباأية بودن  واصل االجتماعيو  عيى صن ات بل ات التَّاحملت

 أويبٍّ يف ا رتلة البالبة بودن  خالقيتيايا الع وبة عيى ال ير غا ا %ف وجا ت 90,67

90,33 .% 

ة( لا  ملوت املي اليل ات ة )ملراعاة اخلصوصيَّىل ملا  أ ميَّإر اللا بة ال تيجة تنو 

 .28اليلانات  دراسة و  ا ملا أكَّف ةاالجتماعيَّ
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 ة فروا الاراسة ومل اقيتها:)جمل( اختلار ص َّ 

توجا عالقة ارتلاطية  ات داللة إ صائية بق ملا  ملتابعة أفراد العي ة  :النرا ا و 

الصور ا  يورة عيى بل ات التواصل االجتماعي واجتا اتهإ حنو أخالقيات أير الصور 

 .عيى بل ات التواصل االجتماعي

ملعاملل ارتلاط باسون ل ياس االرتلاط بق ملا  ملتابعة أفراد العي ة الصور  (33جاو  )

ا  يورة عيى بل ات التواصل االجتماعي واجتا اتهإ حنو أخالقيات أير الصور عيى 

 بل ات التواصل االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

راد ا بق ملا  ملتابعة أف صائي إيتيل ملص اماو  الواب : إىل وجود عالقة دالة    

ات واصل االجتماعي واجتا اتهإ حنو أخالقيَّالعي ة الصور ا  يورة عيى بل ات التَّ

واصل االجتماعيف  يث بيغ ملعاملل ارتلاط أير الصور عيى بل ات التَّ

  (.0,01(ف و ي قيمة دالة إ صائيًا ع ا ملوتو  داللة )0,194) باسون

ارتلاطية  ات داللة إ صائية  عيى وجود عالقة ال ة ي صُّ ة النراوب ل  تبل  ص َّ

واصل االجتماعي بق ملا  ملتابعة أفراد العي ة الصور ا  يورة عيى بل ات التَّ

 واصل االجتماعي.ات أير الصور عيى بل ات التَّواجتا اتهإ حنو أخالقيَّ

توجا فروق  ات دالة إ صائية بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى  :النرا الباأي

 ات حنو أخالقيات أير الصور عيى بل ات التواصل االجتماعي تلعًا مل ياس االجتا

 ص الاراسي(.ية يف )ال و  والوص والارجة العيمية والت صُّليمتغاات الاميوغرافية ملتمبَّ
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أتائع اختلار )ت( لااللة النروق بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى  (34جاو  ) 

واصل االجتماعي تلعًا الصور عيى بل ات التَّ ات أيرمل ياس االجتا ات حنو أخالقيَّ

 ص الاراسي(ية يف )ال و  والوص والارجة العيمية والت صُّة ملتمبَّليمتغاات الاميوغرافيَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيا أتائع اختلار "ت" يف اماو  الواب :

  إىل عام وجود فروق  ات داللة إ صائية بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى

واصل االجتماعي ا ات حنو أخالقيات أير الصور عيى بل ات التَّمل ياس االجت

قيمة غا دالة  يو 1,720تلعًا لي و  )ال كور واإلأاث(ف  يث بيغ  قيمة "ت" 

 ة   ا النرا ال ة ي صُّو و ملا يبل  عام ص َّ .0,05إ صائيًا ع ا ملوتو  داللة 

اد العي ة عيى إ صائية بق ملتوسوات درجات أفر عيى وجود فروق  ات دالة

واصل االجتماعي ات أير الصور عيى بل ات التَّمل ياس االجتا ات حنو أخالقيَّ

 تلعًا  تغا ال و .

 َّة بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى إىل عام وجود فروق  ات داللة إ صائي

واصل االجتماعي ات أير الصور عيى بل ات التَّمل ياس االجتا ات حنو أخالقيَّ

 0,663(ف  يث بيغ  قيمة "ت" اعامل  30-25ف وملص اعامل  24-19يعمر )ملص تلعًا ل



 

 327 

أخالقيات الصورة عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص مل ظور اليلاجمل 
 اماملعي الوعودة

 

ة   ا و و ملا يبل  عام ص َّ .0,05و ي قيمة غا دالة إ صائيًا ع ا ملوتو  داللة 

إ صائية بق ملتوسوات درجات  عيى وجود فروق  ات دالة النرا ال ة ي صُّ

الصور عيى بل ات  ات أيرأفراد العي ة عيى مل ياس االجتا ات حنو أخالقيَّ

 واصل االجتماعي تلعًا  تغا العمر.التَّ

 َّة بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى إىل عام وجود فروق  ات داللة إ صائي

واصل االجتماعي ات أير الصور عيى بل ات التَّمل ياس االجتا ات حنو أخالقيَّ

و ي  0,454قيمة "ت" ة )ب الوريوسف وملاجوتا(ف  يث بيغ  تلعًا ليارجة العيميَّ

ة   ا و و ملا يبل  عام ص َّ .0,05قيمة غا دالة إ صائيًا ع ا ملوتو  داللة 

إ صائية بق ملتوسوات درجات  عيى وجود فروق  ات دالة النرا ال ة ي صُّ

ات أير الصور عيى بل ات أفراد العي ة عيى مل ياس االجتا ات حنو أخالقيَّ

 ة.لارجة العيميَّالتواصل االجتماعي تلعًا  تغا ا

  إىل عام وجود فروق  ات داللة إ صائية بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى

واصل االجتماعي ات أير الصور عيى بل ات التَّمل ياس االجتا ات حنو أخالقيَّ

ة(ف  يث بيغ  قيمة "ت" ةف وعيوم تولي يَّص الاراسي )عيوم اجتماعيَّتلعًا ليت صُّ

و و ملا يبل  عام  .0,05الة إ صائيًا ع ا ملوتو  داللة و ي قيمة غا د 0,632

إ صائية بق ملتوسوات  عيى وجود فروق  ات دالة ة   ا النرا ال ة ي صُّص َّ

ات أير الصور عيى درجات أفراد العي ة عيى مل ياس االجتا ات حنو أخالقيَّ

 ص الاراسي.واصل االجتماعي تلعًا  تغا الت صُّبل ات التَّ

  ة الاراسة غا ملرتلٍطملي وا لا  عي  ة ترتلط بوجود وعيٍّمل و يَّو ي أتيجة 

ة.رات العي ة الاميوغرافيَّ تغي 

 

ة بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى توجا فروق  ات دالة إ صائيَّ :النرا البالث

واصل االجتماعي تلعًا مل ياس ا  اطر الس توللها أير الصور الصادملة يف بل ات التَّ

 ص الاراسي(.ة والت صُّية يف )ال و  والوص والارجة العيميَّة ملتمبَّرات الاميوغرافيَّمتغي لي
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أتائع اختلار )ت( لااللة النروق بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى   (35جاو  ) 

واصل ة الس توللها أير الصور الصادملة يف بل ات التَّمل ياس ا  اطر اصتمعيَّ

ة ية يف )ال و  والوص والارجة العيميَّرات الاميوغرافية ملتمبَّليمتغي  االجتماعي تلعًا

 ص الاراسي(والت صُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيا أتائع اختلار "ت" يف اماو  الواب :

  إىل عام وجود فروق  ات داللة إ صائية بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى

واصل االجتماعي ت التَّمل ياس ا  اطر الس توللها أير الصور الصادملة يف بل ا

و ي قيمة غا دالة  1,746تلعًا لي و  )ال كور واإلأاث(ف  يث بيغ  قيمة "ت" 

 ة   ا النرا ال ة ي صُّو و ملا يبل  عام ص َّ .0,05إ صائيًا ع ا ملوتو  داللة 

 ة عيى مل ياس إ صائية بق ملتوسوات درجات أفراد العي  عيى وجود فروق  ات دالة

ر واصل االجتماعي تلعًا  تغي ات أير الصور عيى بل ات التَّأخالقيَّاالجتا ات حنو 

 ال و .

  إىل عام وجود فروق  ات داللة إ صائية بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى

واصل االجتماعي مل ياس ا  اطر الس توللها أير الصور الصادملة يف بل ات التَّ

 0,122(ف  يث بيغ  قيمة "ت" اعامل  30-25ف وملص اعامل  24-19تلعًا ليعمر )ملص 
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ة   ا و و ملا يبل  عام ص َّ .0,05و ي قيمة غا دالة إ صائيًا ع ا ملوتو  داللة 

إ صائية بق ملتوسوات درجات أفراد  عيى وجود فروق  ات دالة النرا ال ة ي صُّ

واصل ات أير الصور عيى بل ات التَّالعي ة عيى مل ياس االجتا ات حنو أخالقيَّ

 ر العمر.ماعي تلعًا  تغي االجت

  إىل عام وجود فروق  ات داللة إ صائية بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى

مل ياس ا  اطر الس توللها أير الصور الصادملة يف بل ات التواصل االجتماعي 

و ي  0,113تلعًا ليارجة العيمية )ب الوريوسف وملاجوتا(ف  يث بيغ  قيمة "ت" 

و و ملا يبل  عام ص ة   ا  .0,05 صائيًا ع ا ملوتو  داللة قيمة غا دالة إ

إ صائية بق ملتوسوات درجات أفراد  النرا ال ة ي ص عيى وجود فروق  ات دالة

العي ة عيى مل ياس االجتا ات حنو أخالقيات أير الصور عيى بل ات التواصل 

 االجتماعي تلعًا  تغا الارجة العيمية.

 لة إ صائية بق ملتوسوات درجات أفراد العي ة عيى إىل عام وجود فروق  ات دال

مل ياس ا  اطر الس توللها أير الصور الصادملة يف بل ات التواصل االجتماعي 

تلعًا ليت صص الاراسي )عيوم اجتماعيةف وعيوم تولي ية(ف  يث بيغ  قيمة "ت" 

ة ام ص َّو و ملا يبل  ع .0,05و ي قيمة غا دالة إ صائيًا ع ا ملوتو  داللة  0,653

ة بق ملتوسوات درجات إ صائيَّ عيى وجود فروق  ات دالة   ا النرا ال ة ي صُّ

أفراد العي ة عيى مل ياس االجتا ات حنو أخالقيات أير الصور عيى بل ات 

 التواصل االجتماعي تلعًا  تغا الت صص الاراسي.

ة ليعي ة يف ملا  رافيَّرات الاميوغليمتغي  دا   ىل عام وجود تأثا إوتيا أتائع النرا 

 إدراكهإ ليم اطر ا رتلوة بال ير الوييب ليصور.
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 :اخلامتة

 أواًل: أتائع تواؤالت الاراسة:

واصل االجتماعي أاث يتابعص الصور ا  يورة عيى بل ات التَّاإل ثلت  أتائع الل ث أنَّأ 

 % لي كور.49% يف مل ابل 70ب ولة 

ية لا  واصل االجتماعي ا نيَّمل املة بل ات التَّس اجمل بات جا  يف  أوض   ال تائع أنَّ 

% عيى التوالي يف جما  ملتابعة 85% و86أاث وال كور ملت اربة بق اإل عي ة الل ث ب وٍن

أير الصور.

واصل فراد وتلاد ا فيما بي هإ عيى بل ات التَّ)أير صور ا  كين  ال تائع أنَّ 

ملت اربة بق ال كور  لوة با خلار( وب وٍناالجتماعي( يف ا ركا الباأي بعا )الصور ا رت

ة ليوي ( ا ركا الراب  ملص بق أأوا  الصور ا باة   )الصور الرتو يَّأاثف كما ا تيَّواإل

ال تمام عي ة الل ث.

 ف يييها )اخلرب ا رتلط بالصورة( يف )الصور الورينة( جا ت يف الرتتين ا وَّ    ال تائع أنَّبيَّ 

و)الصور ا غرية( يف الرتتين البالث ملص بق الع اصر الالفتة الأتلاا ا ل وثق  الرتتين الباأي

يف ملتابعة الصور.

( يييها اأاث إو ا ة الل ث ) كور   لا  عي   )واينة التويية والرتفي ( ا ركا ا وَّا تيَّ 

 إ أملص بق ة( ة( يف ا ركا الباأي والبالثف ثإ )الواينة التووي يَّ)الواينة االجتماعيَّ

واصل االجتماعي ملص وجهة أظر  ها أير الصور عيى بل ات التَّالواائع الس م ِّ

ا ل وثق.

أبرد أب ا  تناعل ا ل وثق مل  الصور ا  يورة عيى بل ات  أوض   أتائع الل ث أنَّ 

 واصل االجتماعي )ملياركة الصور مل  ا  ل وا صاقا ( ويييها يف ا ركا الباأي )وض التَّ

عجاجمل(.عالملة اإل

 أسيوجمل تااو  الصور ة أنَّص والارجة اماملعيَّن   عي ة الل ث ملص  يث ال و  والت صُّاتَّ 

ة أو غا واض ة.خنيَّ اواصل االجتماعي ممل أ ااًفعيى بل ات التَّ وأير ا
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)ضعع الواد  الايين( و)الويوك ا   رف( و)النراغ الن رة( ملص  ات أتائع الل ث أنَّأكَّ 

واصل االجتماعي ملص وجهة أظر ة عرب بل ات التَّإ أسلاجمل أير الصور غا ا خالقيَّ أ

عي ة الل ث.

ة ي ون بااف  ) ن االستوال ( ييي  أير الصور غا ا خالقيَّ يل ملص أتائع الل ث أنَّيتَّ 

ص ملص ا يل( ثإ )اكتياف الواق  اصتمعي(.)التويية والت يُّ

 يث جا ت علارة  فأولة الوعي لا  اليلاجمل اماملعي كين  أتائع الل ث عص ارتنا  

 اار قيإ اصتم ( و )الت    إ  ييي  )ال ي  عيى )ال ي  عيى قيإ اصتم ( يف ا ركا ا وَّ

ملص ملصادر الصور( فيما خيص ا واقع الس ي وم بها أفراد العي ة.

)الصور اإلبا ية( يف ة( يييها خنيَّ او أغراض أكا بة  اجا ت )الصور الس امل أخلار  

ة   والباأي عيى التوالي يف رأة عي ة الل ث ملص أكبر ا مارسات غا ا خالقيَّالرتتين ا وَّ

واصل االجتماعي.ل ير الصور عيى بل ات التَّ

جاا ن ات و   ا ا ل وث)التجا ل( أكبر اإلجرا ات الس يتَّ ن   عي ة الل ث عيى أنَّاتَّ 

ر ظواصل االجتماعي يييها )اإلبالغ مل     يورة عرب بل ات التَّالصور غا ا خالقية ا

ر االواجمل ال ة قام ب ير الصورة ظة( ثإ ) االواجمل ال ة قام ب ير الصورة غا ا خالقيَّ

ة لا  ا ل وثق.ل عام وجود ملو ولية اجتماعيَّا )اإلبالغ(ف و  ا يوض ة( وأخا غا ا خالقيَّ

ة عيى اليلاجمل الس مميها ثارة الغرائا ملص أكبر التأثاات الويليَّإ ن   عي ة الل ث أنَّاتَّ 

 اار ال يإ ثإ تيجي  امرائإ إأير الصور الصادملة عرب بل ات التواصل االجتماعي ييي  

ة.ل رتوأيَّاإل

   كا ين( و)الصور الس ال ة( و)الصور الس ترو ما ات ج ويَّإ  )الصور الس امل ا تيَّ 

ة الي ايا( يف مل املة الصور ا وي ة ليمجتم  عيى التوالي باعتلار ا أكبر صيَّارتم خصو

واصل االجتماعي.ة عيى بل ات التَّأأوا  ا مارسات غا ا خالقيَّ

واصل االجتماعي لا  عرب بل ات التَّ وملصااقيتها ارتنع  أولة عام ث ة الصور ا  يورة 

مل  نية يف مل املة اللاائل  ة بارجٍة صااقيَّ    ف ة تتمتَّ يث ا تيَّ فعي ة ا ل وثق

 ر ال و  والارجة العيمية والت صص.ا  تغي ا  تارة وفً 
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جا ت )جمهولية  وية  واجمل أابر الصور( ييي  )حمتو  الصورة( ملص أ إ ا سلاجمل الس  

 أنَّ اتن   مل  الاراسات الواب ة يفأتيجة  و ي ل ملص ملصااقية الصور لا  عي ة الل ث.ت يِّ

جمهولية االواجمل والتورت خيع اسإ ملوتعارف ي يِّل ملص ملا  ملصااقيَّة وث ة ا تابعق   ا 

.االواجمل

االستنادة ملص الصور ا  يورة عرب بل ات التواصل االجتماعي  أوض   أتائع الاراسة أنَّ 

 يرتلط )باست اام الصور ل ير ا عيوملات( يييها )است اام الصور لت ايإ قيإ إ ابية( ويف

مليهمة لآلخريص(. ا ركا البالث )است اام الصور ل ير قصص 

ة الس يوللها أير الصور الصادملة يف أبرد ا  اطر اصتمعيَّ أنَّإىل أبارت أتائع الل ث  

بل ات التواصل االجتماعي عيى اليلاجمل جا  يف مل املتها )اأتهاك خصوصية ا فرادف 

ف ثإ إقاملة تهإي )ت ييا امما ا وحماكاوخاش االيا  العام( ويييها يف ا ركا الباأ

ل رتوأي ملص عالقات مل  ام س اآلخر أو ت ويص عالقات مل  أغراجملف وتيجي  الت مر اإل

خال  التعيي ات(.

جا ت علارة ) ن تولي  ا عايا ا ه ية وا خالقية يف أير صور الي صيات العاملة( يف  

االجتماعي ملص وجهة أظر ا ل وثقف  واصلمل املة أخالقيات أير الصور عيى بل ات التَّ

 إ وسائل أير اليائعاتف أثإ ييي  )الصور ا نربكة عيى بل ات التواصل االجتماعي ملص 

وي لغي وض  ضوابط ال إ أير صور ال وا  وا طنا  ك ل (.

واصل ات أير الصور عيى بل ات التَّملص أ إ مل رت ات عي ة الل ث بيأن أخالقيَّ 

ف عاادات اخلصوصية ملص جاأن ا وت املق لتوثي  ملايا ملص االمايةإتعايل : االجتماعي

ملا  أ ميَّة )ملراعاة اخلصوصيَّة( لا   جا ت ملواف ة لياراسات الواب ة  و  تيجةو ي أ

اال تمام بص اعة احملتو  عيى  :يييها يف ا ركا الباأي .ملوت املي اليل ات االجتماعيَّة

تيايا الع وبة عيى ال ير غا :  ركا البالثويف ا .صن ات بل ات التواصل االجتماعي

 ا خالقي.
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 ثاأيًا: أتائع فروا الاراسة:

  اك عالقة ارتلاطية  ات داللة إ صائية بق ملا   نَّأا أتائع الل ث النرا ا و : تؤكِّ

واصل االجتماعي واجتا اتهإ حنو ملتابعة أفراد العي ة الصور ا  يورة عيى بل ات التَّ

واصل االجتماعي.ر الصور عيى بل ات التَّات أيأخالقيَّ

وض   أتائع الاراسة عام وجود فروق  ات دالة إ صائية بق ملتوسوات أالنرا الباأي: 

درجات أفراد العي ة عيى مل ياس االجتا ات حنو أخالقيات أير الصور عيى بل ات 

ة والوص والارجة العيميَّية يف )ال و  واصل االجتماعي تلعًا ليمتغاات الاميوغرافية ملتمب التَّ

والت صص الاراسي(.

ىل عام وجود فروق  ات داللة إ صائية بق إالنرا البالث: أاهر است اام اختلار )ت( 

ملتوسوات درجات العي ة عيى مل ياس ا  اطر الس توللها أير الصور الصادملة يف 

يف )ال و  والوص ية واصل االجتماعي تلعًا ليمتغاات الاميوغرافية ملتمب بل ات التَّ

 ة والت صص الاراسي(.والارجة العيميَّ
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 :ملقدمةا

تعرر ا اماتررات عنرر  أك ررا تنررل امضرراايت الصاتبررؤ الررت تعصررا ها  س ررؤ وت ررا  تصررا  ا  

تن  وقا تصل إىل  رجؤ حتايا هقائ ا وجتعن ا ع ضؤ لتحمل خ ائ  تا يؤ أو تعنويؤ كبرية

، وهرري كق ررؤ حترروأل ضررو امالبررل أو االسررواا، وقررا تصرربة ا ن مررؤ أك رر  قرروة  ررا     عاترر 

يرزا  (. و،كاكر  عنير  قبرل تواج رؤ تنرل اماترؤ إنا أتترن االسرتاا ة تن را           

توضوع إ ارة اماتات عن  رأس ا وضروعات ا يويرؤ يف العرات كتيلرؤ لنمرتصريات واالضراايت       

 اها الن ام الاولي ا عاص ، القرا أصربة توضروع إ ارة اماترات ترن      البالصؤ التعقيا الت ش

ا واضيع نات امهميؤ البالصؤ يف عصر كا ا رالي وترد ا  خ رورة اماترؤ إنا ت يرتا اضتوائ را        

 .لراا وجرا التصراا أرا أو التعاترل تع را األتنرا امسراليا العنميرؤ وا ن ليرؤ            .وا ا تن ا

تن الب ورا االعتما  عنر  اسرتاتيليات وأسراليا     أصبةع ت ارا  التتننوجيت ور الوتع 

تلنررا النتررائس ال ررنبيؤ وحتقيرر  كتررائس    لاتصرراليؤ عنميررؤ  واج ررؤ اماتررات وال رري  ة عني ررا     

ضيث تنعا اتصاالت اماتؤ واالستلاهؤ اموليؤ  ورًا ضامسًا يف إ ارة اماترات. ال ري    إجياهيؤ،

كمرا  عنر  تن ريا تراال  ا عنوترات،      قرارة ك ر   توال  ا عنوتات، وتقريا ا رايت، وجتعنر ا أ   

وترا أ    تنقرل توقرا ا ن مرؤ إىل فتنرا اريمراهري.     و هرا ال رنيا،  ضع اماتؤ يف اطارتقوم هو

هشراة إىل تع الرؤ ا ديرا     ترد ا  اريماهري وأصحاب ا صرا    رغبؤحتايت أاتؤ  ن مؤ تا الأ  

ترن ا صرا ر ال مسيرؤ لنمن مرؤ     ا عنوترات   وغياب تنرل تن التااصيل وا عنوتات ضوأل اماتؤ، 

، لراا ترزا أهميرؤ تروالري     ت را الشرائعات الرت ت را  مسع   و ت اعا عن  إكتاج ا عنوتات ا صنوطرؤ 

.ا عنوتات الصحيحؤ لنلماهري أثناا ضاويت اماتات هشتل س يع

م تع ض  2019تن عام  سبتمز ١٤أك  يفويف ا ايث عن اماتات الت ت تح  الاراسؤ 

ال عو يؤ وهي إضاى كزيات الش كات العا يؤ يف صناعؤ ال اقؤ إىل ش كؤ أراتتو 

لعا  تن تنشأت ا يف ا ن قؤ الش قيؤ تن ا منتؤ هما "خ يص  هلمات إرهاهيؤ خت يبيؤ

إىل اشتعاأل وهقي " هالعايا تن طائ ات الارو  وصواريخ الت وا. ا ى األوم االرهاهي 

نبن  التحتيؤ، والاا كتس عن  توقا ت ق  التبرية وأض ار ج يمؤ ل عا  تن ا  ائ 

الستأل اج واكتاج الناط والصاا يف ا نشأتني ويعا االخري أكز تعمل لتت ي  البتوأل يف 
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تن إمجالي  %50 أ ى هاا األوم إىل توقا إكتاج ووالقا لتق ي  كش ت  وكالؤ رويتاالعات. 

% تن امجالي اكتاج الناط 5وهو تا مي ل  ال بيعي والصاا إكتاج الش كؤ لنناط اخلام

، ت بًبا نلل ارتباًكا شايًاا يف أسواق ال اقؤ العا يؤ، وارتااًعا غري ت بوق يف العا ي

وقا شصن  هاه اماتؤ اهتمام اجملتمع (. 2019%  عوا ،20 أسعار الناط هقيمؤ تديا عن

 .الاا ا أ  األمات االرهاهيؤ الاولي

رهاهي عن  ا نشاات النا يؤ أضا أه ا اماتات التزى يف ضني يعتز األوم التأل ييب اإلو

خصوصًا يف الوق  الاا تدايا اهتمام اجملتمع الاولي هشتل  الت قا تواج  ا ن مات،

كبري يف التكيد عن  قبايا التصري ا ناخي والتنويت البياي والتأثري عن  ا ياة الا  يؤ. 

 تواج  الت ري تن الشتو  لاى اجملتمع وتعا صناعؤ ال اقؤ والناط أضا الصناعات الت

الاولي وا  تمني هتنل القبايا، والاين ي عو  إىل إثبات  ور هاه الصناعؤ يف اضاايت 

التصري ا ناخي والتنويت البياي والتأثري عن  ا ياة الا  يؤ.  واا أ  ش كؤ أراتتو تن 

ؤ إىل احملاال ؤ عن  الش كات التزى الت تعمل يف هاا اجملاأل، ال ي ام  أك   ضاج

الصور الاهنيؤ اإلجياهيؤ وتعديد ثقت ا هاريم ور الاولي، ونلل يف ظل وجو  العايا تن 

القبايا اأاتؤ الت حتيط هصناعؤ ال اقؤ والناط والت مت ل اليوم ض اكًا كبريًا 

 .واهتماتًا عاليًا تن قبل اريم ور الاولي اجتاه تنل القبايا

 أهداف الدراسة:
ماتؤ  ش كؤ أراتتو ال عو يؤكيايؤ إ ارة اا ال ئي  لناراسؤ يف التع ا عن  مت ل اأ

ونلل تن م تن تن ور الصحا امجنبيؤ. 2019األوم اإلرهاهي الاا تع ض  ل  يف سبتمز 

 خالأل:

حتنيل ال ياقات اخلزيؤ الت قات  الصحا امجنبيؤ هنش ها ضوأل توضوع إ ارة أاتؤ  -1

م2019أراتتو 

اور وا وضوعات ال ئي يؤ الت تناولت ا الصحا امجنبيؤ يف استتشاا احمل -2

تنشورات ا اخلاصؤ ضوأل االاتؤ.

 ارة اماتؤ عن  ط يقؤ تناوأل إلتأثري استألاام االستاتيليات االتصاليؤ  تع الؤ تاى -3

 الصحا امجنبيؤ توضوع هاه االاتؤ.



 

 340 

 أسئلة الدراسة: 
 ليؤ:ت ع  هاه الاراسؤ لإلجاهؤ عن الت اؤالت التا

األوم اإلرهاهي الاا تع ض  ل  ماتؤ  ش كؤ أراتتو ال عو يؤكيا ا ارت  -1

م تن تن ور الصحا امجنبيؤ؟2019يف سبتمز 

كيا قات  الصحا الاوليؤ االجنبيؤ هتص يؤ اماتؤ الت تع ض  أا ش كؤ  -2

؟2019أراتتو يف سبتمز تن عام 

أراتتو يف إ ارة اماتؤ  االتصاليؤ الت استألاتت ا تكيا اث ت االستاتيليا -3

؟2019عن  ط يقؤ تناوأل الصحا امجنبيؤ  وضوع أاتؤ 

 
 الدراسات السابقة

2018 راسؤ تناور ال اجحي  -1

ضاو  ا  يؤ وا   وليؤ لنصحاالؤ التويتيؤ تن تن ور الصحااليني وال ياسيني 

 :  راسؤ تقاركؤالتويتيني

لنصحا التويتيؤ تن وج ؤ ك   كل هاال  هاه الاراسؤ إىل قياس ت توى ا  يؤ ا تاح 

، و راسؤ الا ق هني اجتاهات كل تن الصحايني تن الصحايني وال ياسيني التويتيني

. اتبع  الاراسؤ ا ن س التمي كما استألات  االستباكؤ كأ اة وال ياسيني التويتيني

ن ال هة لنبحث. توصن  كتائس الاراسؤ اىل وجو  شب  اكعاام االضتااليؤ وا  نيؤ والبحث ع

ال  يع أ ى اىل اكصماس كصري تن وسائل االعالم الع هيؤ يف أعماق  روب ال ياسؤ وا األ 

واستصالأل اموضاع امتنيؤ واإلرهاب يف عا  تن الاوأل لي  يف خاتؤ الصا  العام امنا 

لتحقي  تصا  االكت اايؤ تن رجاأل ال ياسؤ وا األ. كما تبني أ  هنا  تباين هني رجاأل 

وال ياسيني ضو تااهيا ا  يؤ وا   وليؤ، ويعت  هاا االختالا أضياكا  الصحاالؤ

 ضالؤ تن الص اع وأخ ى ضالؤ تن ال ضا والوالاق هني كال الا يقني.
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2017 راسؤ  ياا ا ني   -2

استألاام شبتات التواصل االجتماعي واكعتاسات ا عن  الصحا اإللتتوكيؤ 

 الع هيؤ:  راسؤ تيااكيؤ

اراسؤ اىل التع ا اىل تاى تأثري شبتات التواصل االجتماعي عن  الصحا هاال  هاه ال

االلتتوكيؤ الع هيؤ اليما يتعن  هاستألاام اخلصائص ارياياة وتن ا التااعنيؤ تع ق ااة 

الصحا. اتبع  هاه الاراسؤ ا ن س النوعي كما استألات  حتنيل ا بمو  والشتل 

  أغنا الصحا حمل الاراسؤ حباجؤ الاى كأ اة لنبحث. توصن  كتائس الاراسؤ اىل أ

 عا ت س ي كبري لنوصوأل اىل تأثري ي اوا تأثري شبتات التواصل االجتماعي، رغا أ  

ه  لنتااعل تع  سالصحا االلتتوكيؤ أو ال قميؤ حمل الاراسؤ ت تألام عا  ال هأ

 مجاهريها إال اك ا تااال   و  ا  توى ا أتوأل.

2015 راسؤ هار الاين عبااهلل  -3

استاتيليات التعاتل تع االعالم ال ياضي لتقنيل ضاة التوت  هني الاوأل يف ظل التناال  

 م2010الش يا:  راسؤ ضالؤ  ناال ات كاس العات 

هاال  هاه الاراسؤ إىل التع ا عن  ا  ببات ا قيقيؤ لألاتؤ هني  ولت تص  واريدائ  

سؤ. اتبع  هاه الاراسؤ ا ن س ا ديس وإلقاا البوا عن  سنبيات إ ارة اماتؤ حمل الارا

كما استألات  حتنيل ا بمو  اخل اب اإلعالتي كأ اة لنبحث. توصن  كتائس الاراسؤ 

اىل أ  لوسائل االعالم تأثري عن  تأجيس الصصا لاى اريماهري تن خالأل تعديد الاور 

ؤ عمن  عن  االكاعالي هتاكريها لألضاايت ال نبيؤ. كما أ  وسائل االعالم الصري ت  ول

تص يؤ ا باريات عبارة ض ب ض وس. كما أظ  ت النتائس أ  وسائل االعالم عمن  عن  

تبأليا االضاايت هشتل تبالغ  ا أ ى نلل اىل ضاويت االاتؤ. وأ  عام التدام وسائل 

االعالم يف تدويا اريماهري ها عنوتات الصحيؤ تن خالأل كش ها لنشائعات وت وجي ا اا  

اتؤ. أوص  الاراسؤ ض ورة قيام وسائل االعالم عن  اتباع ال  ق ا  نيؤ تن ضاة توت  اال

وامخالقيات اإلعالتيؤ ال نيمؤ وعام استألاام وسائل االعالم يف تعديد يعض ا صا  

 الشألصيؤ الت قا تولا االاتات. 
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 (  راسؤ  -4

ا ووسائل اإلعالم ضلا ا قاالت اإلخباريؤ يف الصح هاال  هاه الاراسؤ إىل تقاركؤ

والصار يا  االجتماعيؤ تن خالأل استجاع ا قاالت اإلخباريؤ تن صحياؤ كيويور  تاميد 

. كل أسبوعني وكش  كل تقالؤ عن  وسائل اإلعالم االجتماعيؤ " تويت، والي بو  "

اتبع  هاه الاراسؤ ا ن س ا ديس كما استألات  حتنيل ا بمو  واالستباكؤ كأ اة 

إىل أ  تويت هي الشبتؤ االجتماعيؤ الوضياة الت ن  كتائس الاراسؤ لنبحث. توص

قات  عالقؤ نات  اللؤ إضصائيؤ يف توايع ا وا  اإلخباريؤ. ويف الن ايؤ ت كا الاراسؤ 

أ  شبتات التواصل االجتماعي ست  ا  وًرا أساسًيا يف تشتيل هنيؤ شبتيؤ 

 لصحاالؤ جاياة. 

 2012 راسؤ عي   عني  -5

 اب الصحاي امت يتي عن  أط  تناوأل الصحا الع هيؤ لألاتؤ ا اليؤ تأثري اخل

 العا يؤ:  راسؤ يف ضوا ك  يؤ اأيمنؤ

هاال  هاه الاراسؤ إىل رصا وحتنيل اخل اب الصحاي هالصحاالؤ االت يتيؤ لألاتؤ 

ا اليؤ العنميؤ واكعتاس هاا اخل اب عن  اط  تناوأل الصحا الع هيؤ لألاتؤ ا اليؤ تن 

والناون واأيمنؤ االت يتيؤ ال ائاة  ؤل التع ا عن  تأث  الصحا الع هيؤ هامياينوجياج

يف اخل اب الصحاي. اتبع  هاه الاراسؤ ا ن س النوعي كما استألات  حتنيل تبمو  

االخبار واخل اهات كأ اة لنبحث. وتوصن  كتائس الاراسؤ إىل أ  اخل اب الصحاي 

لصحاي امت يتي تن خالأل ع ض  لألاتؤ. كما تبني هالصحا الع هيؤ تأث  هاخل اب ا

التأثري التبري تن اخل اب الصحاي امت يتي عن  اخل اب الصحاي الع هي والاا 

 ي كا هيمنؤ وكاون وسي  ة الصحاالؤ امت يتي عن  الصحا العا يؤ.

2012 راسؤ حمما شحاة  -6

 نيل تبمو تعاريؤ الصحاالؤ ال عو يؤ اليوتيؤ لنشأ  االقتصا ا:  راسؤ حت

هاال  هاه الاراسؤ اىل التع ا عن  التص يؤ الصحايؤ لألضاايت والقبايا االقتصا يؤ يف 

الصحا اليوتيؤ ال عو يؤ تن ضيث طبيعؤ التص يؤ وضلم ا وط ق تعاريت ا وتاى قارت ا 

عن  القيام هاورها امساسي ا تم ل يف توالري ا عنوتات. اتبع  هاه الاراسؤ ا ن س النوعي 
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استألات  حتنيل ا بمو  كأ اة لنبحث. وتوصن  كتائس الاراسؤ اىل أ  الصحا كما 

عينؤ الاراسؤ اهتم  ها وضوعات اإلخباريؤ  و  أ  ت تا يف تقايا حتنيل او تا ريات أا. 

كما تبني أ  العالقؤ هني الن ام االقتصا ا وا  س ات الصحايؤ متتاا هالتعاو  ا ا ط 

لصحاالؤ االقتصا يؤ يف الصحا اليوتيؤ تت ا هالبعا  ا حيوأل وا اتقا لنتواا ، وأ  ا

 هين ا وهني القيام هاورها امساسي جتاه اجملتمع. 

2011 راسؤ حمما ضلاب.  -7

إىل  2006ا عاريؤ الصحايؤ ماتؤ اكانوكدا ال يور:  راسؤ حتنينيؤ يف الاتة تن يناي 

 2008يناي  

تعاريؤ الصحا ا ص يؤ هاجتاهات ا ا ألتناؤ هاال  هاه الاراسؤ إىل التع ا عن  كيايؤ 

وا تم نؤ يف عا  تن الصحا ال مسيؤ  ضدهيؤ، قوتيؤ، خاصؤ( ا ص يؤ ماتؤ اكانوكدا 

ال يور ا اضن ا ا ألتناؤ تن ضيث الشتل وا بمو  يف إطار ك  يؤ حتنيل امط  

بمو  والشتل اإلعالتيؤ. اتبع  هاه الاراسؤ ا ن س النوعي كما استألات  حتنيل ا 

هوضع استاتيليات او  مكأ اة لنبحث. توصن  كتائس الاراسؤ إىل أ  الصحا ال تقو

سيناريوهات فتناؤ اثناا تناوأا توضوع االاتؤ، ضيث اك ا تتعاتل تع اماتؤ ه  يقؤ غري 

هالاقؤ او الشموأل. كما توصي الاراسؤ هأهميؤ اختيار ال ي   اتن ليؤ او خ ؤ غري ال تت 

 رين االكااا إل ارة اماتؤ والتعاتل تع ا وتاريب ا عن  كيايؤ التعاتل تع اماتؤ تن احمل

 وتنايا ال يناريوهات ا وضوعؤ.

(  راسؤ  -8

 راسؤ امجناة اإلعالتيؤ وتصورات ا واطنني ضوأل اماتؤ االقتصا يؤ يف ا ت يل: 

ؤ ارينوهي  من قؤ الوس لنضالؤ 

اىل التعرررر ا عنرررر  الرررراور الرررراا تقرررروم هرررر  الصررررحاالؤ يف عمنيررررؤ      هرررراال  هرررراه الاراسررررؤ 

حتايرررا امولويرررات عرررن اماترررؤ االقتصرررا يؤ يف ا ت ررريل وتأثريهرررا عنررر  الررر أا العرررام يف     

ظررل غيرراب ا عنوتررات عررن اجملتمررع. اتبعرر  هرراه الاراسررؤ ا ررن س ا ررديس كمررا اسررتألات             

اسرررؤ إىل أ  امطررر   كرررل ترررن حتنيرررل ا برررمو  واالسرررتباكؤ كرررأ اة لنبحرررث. توصرررن  الار     

اإلخباريرررؤ الرررت قرررات  ترررن خالأرررا الصرررحا اماترررؤ سررراهم  هشرررتل كررربري يف اهتمرررام  
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الرر أا العررام. كمررا أظ رر ت الاراسررؤ تررأثري أجنرراة وسررائل االعررالم يف قبرروأل الرر أا العررام            

 لنقبايا ا   وضؤ.

  ٢٠٠٩ راسؤ ت تن جز عباالشايف  -9

 ؤ ا ص يؤ ماتات ا تلمع  اإلطار اإلعالتي يف تعاريؤ الصحا احملنيريتأث

االعالتررري يف تعاريرررؤ الصررررحا    اإلطرررار هررراال  هررراه الاراسرررؤ اىل التعررر ا عنرررر  ترررأثري      

. اتبعررررر  هررررراه الاراسرررررؤ ا رررررن س ا رررررديس ترررررن خرررررالأل  احملنيرررررؤ ماترررررات اجملتمرررررع احملنررررري 

وحتنيرررل ا برررمو  عنررر  عينرررؤ ترررن القرررائمني هاالتصررراأل      االسرررتبيا  كررراًل ترررن  أسرررتألات ا

وتوصرررن  كترررائس . صرررحياؤ ١٧ترررن الصرررحا ا صررر يؤ هنصررر    وعينرررؤ تاررر  ة، ١٦١قوت رررا 

اىل اخررررتالا الصررررحا احملنيررررؤ يف تنرررراوأل ا  اضررررل ا ألتناررررؤ ماتررررات اجملتمررررع      الاراسررررؤ 

ت ضنرررؤ نروة اماترررؤ يف   ترررأتي ،اتررراتام لترررل اخرررل إطرررار ا عاريرررؤ الصرررحايؤ اخلاصرررؤ    

االاتررررؤ، ثررررا  اوتصرررراعتني ررررا ت ضنررررؤ هاايررررؤ اماتررررؤ، ثررررا ت ضنررررؤ ت ررررور     ،رأس القائمررررؤ

جررراات ت ضنرررؤ ترررا قبرررل اماترررؤ تني رررا ت ضنرررؤ ترررا     وأخرررريًا االاترررؤ، واكت ررراات ضنرررؤ ضرررعا 

 هعا االاتؤ.  

 ٢٠٠٨سؤ حمما عباالوهاب ض ن عشماوا  را -10

  ور الصحا يف إ ارة اماتات:  راسؤ ت بيقيؤ عن  ج ميؤ ال أر 

امج رررردة تقررررايا ضررررل ا شررررتنؤ الرررري ت ررررار هاسررررتم ار هررررني       إىل هرررراه الاراسررررؤ  هرررراال 

. اتبعرررر  هرررراه الاراسررررؤ ا ررررن س ا ررررديس كمررررا      يف أوقررررات اماتررررات  والصررررحاالؤ امتنيررررؤ 

وقرررررا كرررررأ اة لنبحرررررث.  ا تعمقرررررؤ االسرررررتباكؤ وا قرررراهالت و حتنيرررررل ا برررررمو اسررررتألات   

الرررراور الرررراا ت رررر ا هرررر  وسررررائل االعررررالم هصرررراؤ عاتررررؤ    أ  الاراسررررؤ اىل كتررررائس خنصرررر  

تنيررررؤ قررررا اقتصرررر  عنرررر  اغنررررا ا رررراالت هصرررراؤ خاصررررؤ يف ا ارة االاتررررات اال والصررررحاالؤ

تص يررؤ ا ررايت القررط تررن تن ررور أكرر  يرروال  أخبرراًرا         وحماولررؤ عنرر  درر   كشرر  ا عنوتررات    

لي ررررر  كررررربرية هرررررني   وأ  االختالالرررررات الصرررررحاالؤ،تررررر رية هرررررا عن  ا عررررر وا يف ت نرررررؤ   

ا دهيرررؤ يف ا صرررا ر الرررت تعتمرررا عني رررا يف تص يرررؤ أاترررات      والصرررحاالصرررحا القوتيرررؤ  

 ال أر.
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  ٢٠٠٨اسؤ تاهيتاب تاه  حممو  ال االعي  ر -11

 والوالا راسؤ ت بيقيؤ عن  صحا االه ام  الصحيؤ:تعاريؤ الصحاالؤ ا ص يؤ لنقبايا 

  واالسبوع

التشا عن كيايؤ تعاريؤ صحا الاراسؤ لنقبايا الصحيؤ يف إىل  هاال  هاه الاراسؤ

ؤ الصحا لنقبايا تص  هاإلضاالؤ اىل تع الؤ آراا الق اا اىل جاكا االطباا يف تعاري

كأ وات ريمع البياكات عن   االستبيا الصحيؤ، و اعتمات الاراسؤ عن  حتنيل ا بمو  

 عاة اىل الاراسؤ توصن  تا  ة، ١٥٠عينؤ تن الصحا و عينؤ تن الق اا و االطباا هنص  

، : أ  أاتؤ اكانوكدا ال يور اضتن  ا  تبؤ االوىل تن اهتمام صحا الاراسؤ اهم ا تن كتائس

و أ  اك   القوالا التح ي يؤ ا  تألاتؤ يف ع ض و تعاريؤ القبايا الصحيؤ هصحا 

 الاراسؤ هي قالا اخلز الصحاي يني  قالا التحقي  الصحاي.

 ٢٠٠٨ راسؤ اساتؤ عباال ضيا عني  -12

 ٢٠٠٨اخل اب الصحاي يف االاتات االقتصا يؤ  راسؤ ضالؤ ماتؤ اخلبد 

وا ص ا اليوم ضو  والوالاخ اب صحا االه ام  لوحتنيرصا إىل الاراسؤ  هاال  هاه

. اتبع  حتنيل امط  ا  جعيؤ عن  عينؤ تن الصحا ا ص يؤتن خالأل  ٢٠٠٨أاتؤ اخلبد 

 ةتبمو  اخل اهات الصحايؤ كأ ا هاه الاراسؤ ا ن س النوعي كما استألات  حتنيل

االت عن أاتؤ اخلبد اىل أ  اهتمام صحياؤ الوالا هنش  تقتوصن  كتائس الاراسؤ  لنبحث. 

اليوم، كما اهتم  االه ام ه  ح ضنوأل لألاتؤ  وا ص اتن صحياؤ االه ام  أك  جاا 

يف ضني جاات ا نوأل ال ياسيؤ لألاتؤ  والقاكوكيؤ واالجتماعيؤتتناوأل اهعا ها االقتصا يؤ 

 يف ت تبؤ تتأخ ة. 

   ٢٠٠٦راسؤ هناا ال يا حمما عني   -13

  ٢٠٠٥يت حم م هل ال ائايؤ عام تعاريؤ الصحا ا ص يؤ مضاا

عن  ضقيقؤ الاور الاا تقوم ه  الصحا ا ص يؤ يف  إىل التع ا هاال  هاه الاراسؤ

. اتبع  كيايؤ تعاريؤ الصحا مضاايت كني ؤ تارا ج ج وهيا  ا وضوع ال ائاي 

خنص   لنبحث.  ةكأ احتنيل ا بمو  هاه الاراسؤ ا ن س النوعي كما استألات  

ا   وضؤ عن  صاحات الصحا حمل الاراسؤ  والتصوراتأ  االالتار  الاراسؤ اىل
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ات م  هالتناقض، كما تباين  ال وايؤ الصحايؤ ا   وضؤ ضوأل اسباب اماتؤ هتباين 

 اج اا ا وضوع ال ائاي.  وتوقا اال ياسؤ التح ي يؤ لتل صحياؤ 

 ( راسؤ   -14

 تؤ اأويؤ يف هايت ضوأل تص يؤ صحا الواليات ا تحاة ما

التع ا عن  طبيعؤ الصورة الت ت مس ا صحا الواليات ا تحاة إىل الاراسؤ  هاال  هاه

لاولؤ هايت، تن خالأل حتنيل تبمو  عام كاتل تن ا قاالت ا نشورة يف مخ  صحا 

أ  الصحا اظ  ت هايت  أهم ا:الاراسؤ اىل عاة كتائس تن  وتوصن  رئي يؤ،أت يتيؤ 

كما ساعات الصورة الت  الص هي، ولؤ يف كصا الت ة  وكأالق شنؤ كاولؤ الا

 إ را  وتتويناظ  ت ا الصحا أايت عن  تت ي  كوع تن عام ا  اواة االجتماعيؤ 

 عام شعيب سنيب جتاه ا. 

  ٢٠٠٣ راسؤ  ينا حيي   -15

 االعالتي لنصحا ا ص يؤ عن  تعاريؤ قبايا ال أا العام  اإلطارتأثري اهعا  

االعالتي لنصحا ا ص يؤ  اإلطار ومساتالتع ا عن  تأثري اهعا  هاه الاراسؤ إىل هاال  

سارس(. اتبع  الع اق، حت ي  سع  الص ا،   غدوعن  تعاريؤ قبايا ال أا العام وهي 

حتنيل ا بمو  كأ اة ريمع البياكات تن هاه الاراسؤ ا ن س النوعي كما استألات  

يف  والوالاااله ام  يج ياتهني تباين   وجو اراسؤ اىلخنص  ال والوالا.صحيات االه ام 

 اإلطاراالهتمام هتص يؤ القبايا الا عيؤ  وضوع الريوس سارس. ركدت ج ياة الوالا عن  

ا ألاوا  واستم اراخلاص هإثارة ا ألاوا لالل ركدت يف تناوأا عن  تصاعا ا الؤ، 

 ك بؤ االصاهؤ. وتدايا والادع

   ٢٠٠١  اهيشي  راسؤ ت ا حمما كاتل ال -16

عن  ال قاالؤ الصحيؤ لنشباب  والورقيؤاكعتاسات التع ض لنصحا االلتتوكيؤ 

 ارياتعي 

عن   والورقيؤقياس اكعتاسات التع ض لنصحا االلتتوكيؤ إىل الاراسؤ  هاال  هاه

. اتبع  هاه الاراسؤ ا ن س ا ديس تن خالأل استألات ا حتنيل ال قاالؤ الصحيؤ لنشباب

خنص  الاراسؤ اىل أ  تصا ر ا عنوتات الصحيؤ لاى تا  ة.  ٦٠عن   ستباكؤا بمو  واال
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 ثااالكتك ، ويني ا يف التتيا االوأل،  والصيا لؤاالطباا يف: الشباب ارياتعي مت ن  

االجنبيؤ،  الاإلناعاتالصحا الورقيؤ، ثا االصاقاا وا عارا، تالها التناديو  ا ص ا، 

ثا الصحا االلتتوكيؤ ا ص يؤ الالصحا  ال بيؤ، الاورياتو واجملالتتالها الابائيات 

كما ي تنتس الباضث أ  التع ض لنصحا اإللتتوكيؤ والورقيؤ ل  تأثري عن   االجنبيؤ،

  .تاى إ را  الشباب لنمااهيا الصحيؤ

 
 التعقيب على الدراسات السابقة: 

ن  ط يقؤ إ ارة اماتؤ، اتاق  تع ا الاراسات عن  أ  التناوأل الصحاي لألاتؤ قا ي ث  ع

كما تبني أ  ط ق تناوأل الصحا  وضوع اماتؤ قا يعمل ه  يقؤ إجياهيؤ او سنبيؤ يف 

تااقا أضاايت واثار االاتؤ. ركدت تع ا الاراسات ال اهقؤ عن  حتنيل ال ياقات الصحا 

ا أظ  ت اماتؤ، أثناا االاتؤ، هعا االاتؤ(. كم لاخلزيؤ  ألتنا ت اضل ضياة اماتؤ  تا قب

الاراسات ال اهقؤ أهميؤ وقوة تأثري ك  يؤ امط  اإلعالتيؤ يف تشتيل اجتاهات ال أا 

العام خاصؤ أثناا االاتات، اا ي كا عن  أهميؤ وسائل اإلعالم ا ألتناؤ والصحاالؤ يف 

تشتيل سياق التناوأل اإلعالتي لالاتات وهيا  أسباه ا وتااعيات ا خالأل التة اتنيؤ 

اختالا الاراسات ال اهقؤ وتنوع ا إال اك ا تتا  عن  قارة التأطري اإلعالتي حما ة. ورغا 

وتأثري الاور ال ياسي والات ا وا ناالع أو ا صا  الشألصيؤ ا ألتناؤ عن  ط ق ا عاريؤ 

 الصحايؤ.

ت    الاراسات ال اهقؤ قنؤ وكارة البحويت والاراسات الع هيؤ الت تناول  حتنيل ال ياقات 

واستتشاا ط ا ا عاريؤ الصحايؤ لألاتات التلاريؤ االقتصا يؤ ا تعنقؤ اخلزيؤ 

هالش كات التزى والعاه ة لنقارات، والت ت ث  تااعيت ا جتاريًا واقتصا يًا وسياسيًا 

تن ا عن  سبيل ا  األ ش كؤ أراتتو،  ا ي كا أهميؤ اج اا ا ديا تن الاراسات يف 

ت امجنبيؤ الت تناول  االاتات والقبايا لألاتات هاا الشأ ، هينما تعا ت الاراسا

تأثريها عن  ا  توى احملني أو الاولي. يف الوق  نات   التلاريؤ واالقتصا يؤ وتنوع  تا هني

اجت   تع ا الاراسات الع هيؤ إىل حتنيل ا وا  اإلخباريؤ واخل اهات الصحايؤ لصحا 

حمنيؤ. كما اجت  البعض االخ  تن ا حمنيؤ  ع الؤ كيايؤ تعاريؤ تنل الصحا ماتات 
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اإلعالتيؤ يف كقل  تإىل حماولؤ قياس عا  تن االجتاهات، ت ل ا  يؤ الصحايؤ وال ياسا

أخبار الاتات. إال أ  الاراسات الع هيؤ تاتق  وهشتل تنحوظ االهتمام هتحنيل ال ياقات 

اتات احملنيؤ. اخلزيؤ واستتشاا ا عاريات الصحايؤ تن تن ور الصحا امجنبيؤ لأل

وهالن   إىل دمل الاراسات الع هيؤ واالجنبؤ يتبني اهتمام وث اا تنل الاراسات هتنوع 

 ا وضوعات الت تناول   ور الصحاالؤ ووسائل االعالم يف إ ارة االاتات.

 
املنهجية واداة جمع البيانات:

األوم ؤ تع الؤ كيايؤ تناوأل الصحا امجنبيؤ ماتت نط هاه الاراسؤ البوا عن  

.  اتبع  الاراسؤ م2019ش كؤ أراتتو ال عو يؤ يف سبتمز ا اإلرهاهي الاا تع ض  أ

عن  ت ضنتني. ا  ضنؤ اموىل حتنيل حمتوى كوعي  توىاحملتحنيل  ديس ونلل ها ن س ا

هاستألاام الن  يؤ اجملارة ه اا الوصوأل إىل احملاور وا وضوعات ال ئي يؤ الت تناولت ا 

. تنت ا ا  ضنؤ عن  اسانؤ الاراسؤ جنبيؤ يف تنشورات ا اخلاصؤ هاماتؤ ولإلجاهؤالصحا ام

ال اكيؤ وهي حتنيل كمي ه اا التع ا عن  ك بؤ التت ارات ال نبيؤ واإلجياهيؤ واحملاياة 

( هو ا ن س الاا  لألخبار ا نشورة عن اماتؤ. ويقصا ها ن س ا ديس 

حث التمي والنوعي والبياكات وام وات اخلاصؤ هتل تن ما، ه اا ميدج هني تن لي الب

اخل وج هنتائس عنميؤ وتااهيا جاياة أك   وضوًضا تن ف جات البياكات التميؤ أو 

 (.2018النوعيؤ تناصنؤ  كارسوأل، 

يف هاه الاراسؤ الت ت اا إىل حتنيل تبمو  النصوص ا نشورة يف الصحا امجنبيؤ 

ضيث استألام تن ليؤ   الباضث التحنيل النوعي لنمحتوى خب واتطبعينؤ الاراسؤ، 

وتصنيا البياكات  ت تيدا نشورات اإلخباريؤ ولوصا وحتنيل تباتني الن  يؤ اجملارة 

 مجنؤ تن  أ  التنمؤ والاق ة ضيث عينؤ الاراسؤ. تن الصحا امجنبيؤ ا ألتناؤا أخونة 

استألات  عمنيؤ التتيد يف هاه ا  ضنؤ  لنصحا امجنبيؤ.ال  ور( هي وضاة التحنيل 

هو أك  يتلنا كقاط نمن س ا دجي للنبياكات. وتعا أضا أه ا كقاط القوة ا ن س االستق ائي 

ي مة لنباضث هاالستاا ة تن كقاط القوة تناصل ون س كمي أو كوعي تالبعا يف ت بي  

عن  ال غا و. اراسؤنمشتنؤ حمل التوالري ال ا شاتل لاستصالأا ون س تن أجل تيف كل 
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 اأ ؤا الياراسؤ إال أ  الا ن س ا دجي تن أ  هاا يعتز أضا ا زرات ال ئي يؤ لت بي  

ا ن س لت بي  اخلاص ه ا الت تنبع تن أسانؤ البحث واإلطار الن  ا ا ياة ال اتزرات 

، نا ، نا صنقار يا نا  ،اتنصحياؤ اكاهصحا ه ي اكيؤ وهي  (6ا دجي. مت اختيار  

واشن ن هوس ، كيويور  صحياؤ  ( صحا أت يتيؤ وهي4و   يني تيل ،تريور، تنص اا

مت اختيار هاه الصحا ه  يقؤ عمايؤ كوك ا تن  . الوره واأل ستي  جوك األ،  ،تاميد

، كبريةوشعبيؤ قاعاة مجاهرييؤ  والت يتوال  لاي االش رية العا يؤ  امجنبيؤالصحا أه ا 

- 12 – 30م إىل 2019 -09 –14لناتة تن   .ؤالتتوكيؤ وورقين خ كما أك ا تتاضؤ ه

استتشاا احملاور وا وضوعات ال ئي يؤ الت وتحنيل ال ياقات اخلزيؤ م(. ل2019

يف تنشورات ا اخلاصؤ، وتع الؤ  م2019تناولت ا الصحا ضوأل توضوع أاتؤ أراتتو 

تناوأل الصحا امجنبيؤ تأثري استألاام االستاتيليات االتصاليؤ عن  ط يقؤ  اكعتاس

  توضوع هاه االاتؤ.

ط يقؤ تناوأل الصحا امجنبيؤ  وضوع أاتؤ األمات اإلرهاهيؤ عن  أراتتو ولاحص 

  هتحنيل حمتوى تبمو  تا قات يف ا  ضنؤ اموىل تن هاه الاراسؤ قام الباضث م،2019

ا الوصوأل إىل الصحا امجنبيؤ هنش ه عن أاتؤ اراتتو هاستألاام الن  يؤ اجملارة ه ا

احملاور وا وضوعات ال ئي يؤ الت تناولت ا الصحا امجنبيؤ يف تنشورات ا اخلاصؤ 

رصا دموع عا  تت ارات هاماتؤ. يف ضني أ  ا  ضنؤ ال اكيؤ تن هاه الاراسؤ هاال  إىل 

أ   وتوصن  إىلش كؤ أراتتو، ا وضوعات الت تناولت ا الصحا امجنبيؤ عن أاتؤ 

 1975تا ة اخباريؤ، مت استأل اج  272 ا وا  اإلخباريؤ الت مت مجع ا هيامجالي عا  

حماور رئي يؤ مت تق يم ا عن  النحو االتي: تااصيل االاتؤ، التعاتل  7تت ار تن ا لر 

االتصالي تع االاتؤ، إ ارة االاتؤ، تأثريات األوم، ت  وليؤ األوم، ال أا العام جتاه 

وهناًا عن  تنل ا ع يات متتن الباضث تن ض اب  ناخي. أراتتو ال عو يؤ، التصري ا

اتؤ كل تن ال ياقات اإلجياهيؤ واحملاياة وال نبيؤ الت تناولت ا الصحا امجنبيؤ مك بؤ 

أراتتو، ضيث أظ  ت النتائس أ  امجالي ك بؤ تناوأل احملاور ا شار إلي ا ه ياق إجياهي 

(، إال 62.3%  هاه احملور ه ياق حمايا إىل  (، يف ضني كا  ك بؤ تناوأل20.7%  هنغ ضو 

 (.17%  أ  ك بؤ تناوأا ه ياق سنيب هنغ ضو 
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وهالن   إىل ك بؤ التناوأل لن ياق احملايا يف الصحا امجنبيؤ  وضوع اماتؤ يتبني أك ا 

امك   تناواًل هني ال ياقات امخ ى. ويعا نلل أت ًا إجياهيًا هاعتبار أ  الاور ا قيقي 

 نيا لنصحا هو كش  امخبار وا عنوتات ه  يقؤ توضوعيؤ  حماياة(، كما أ  التدام وال

الصحا ها وضوعيؤ يف تناوأل االخبار يعمل عن  تشتيل صورة نهنيؤ تعت  ضقيقؤ 

يف هاه الاراسؤ ت ي تألام الدتن كمعيار لتق يا ت اضل االات  وواقع الشيا كا  . 

كش  اتن أ  ش كؤ اراتتو ضيث وضوع أاتؤ تناوأل الصحا امجنبيؤ   ال الثؤ يف

ا عنوتات ضوأل أاتؤ أراتتو عز الصحا امجنبيؤ هاأ تن وق  ضاويت االاتؤ، وت يتا 

كو  أ  أاتؤ األمات اإلرهاهيؤ   قبل واثناا وهعا( االاتؤ،ت اضل  ورة ضياة اماتؤ اتباع 

و هوا ر، لاا الإك  لن يتو  هي أضا أكواع االاتات ا ااجاؤ الت ال ت بق ا أا ت ش ات ا

 هنا  أا تص يؤ خزيؤ  وضوع اماتؤ قبل ضاوث ا. 

 

الاراسؤ التحنينيؤ لتيايؤ تناوأل الصحا امجنبيؤ عينؤ الاراسؤ ماتؤ تع ض كتائس 

م2019أراتتو ألمات إرهاهيؤ يف سبتمز 

يؤ االتصال تسع  الاراسؤ إىل التشا عن اكعتاس استألاام أراتتو لالستاتيليا

الت استألاتت ا ش كؤ أراتتو يف أ ارة أاتؤ تع ض ا ألمات خت يبيؤ يف سبتمز 

م؛ وت  و  هاه االستاتيليات عن  كيايؤ تناوأل وسائل االعالم الاوليؤ لألاتؤ. مت 2019

- 12 – 30م إىل 2019 -09 – 14مجع وحتنيل كل تا مت كش ه خالأل الاتة تن  

عا يؤ ه  يقؤ عشوائيؤ  ع الؤ اكعتاس  م(، مت اختيار عا  عش ة صحا2019

االستاتيليات االتصاليؤ الت قات  ش كؤ اراتتو هاستألاات ا يف التعاتل تع االاتؤ. 

تا ة اخباريؤ، مت  272هنغ أمجالي عا  االخبار الت مت مجع ا خالأل الاتة التحنيل اىل 

لنحو االتي: تااصيل حماور رئي يؤ مت تق يم ا عن  ا 7تت ار تن ا لر  1975استأل اج 

االاتؤ، التعاتل االتصالي تع االاتؤ، إ ارة االاتؤ، تأثريات األوم، ت  وليؤ األوم، 

ال أا العام جتاه أراتتو ال عو يؤ، التصري ا ناخي. أظ  ت النتائس أ  امجالي ك بؤ تناوأل 

اوأل هاه احملور (، يف ضني كا  ك بؤ تن20.7%  احملاور ا شار إلي ا ه ياق إجياهي هنغ ضو 

(.17%  (، إال أ  ك بؤ تناوأا ه ياق سنيب هنغ ضو 62.3%  ه ياق حمايا إىل 
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المحاور الرئيسية والموضوعات الفرعية :1شكل 

 

 . تأثريات األوم:1

سع  الصحا االجنبيؤ إىل تع الؤ تأثريات اماتؤ عن  االقتصا  ال عو ا وامسواق 

عن العا يؤ، وتأثريها عن  سياسؤ أراتتو أعقاب هاه األمات التأل يبيؤ، والتشا 

( 34.7خ ورة كشوب ص اع يف ا ن قؤ احملي ؤ هأراتتو. هنص  ك بؤ تناوأل هاا احملور  %

تن إمجالي احملاور ال ئي يؤ الت مت كش ها ضوأل أاتؤ ش كؤ أراتتو.  يتا ع تن هاا 

 العا يؤ امسواق اماتؤ عن  احملور عا  تن ا وضوعات مت تق يم ا عن  النحو االتي: تأث 

ال عو ا،  االقتصا  اماتؤ عن  الش كؤ، تأثري اكتتاب اماتؤ عن  ، تأثريالناط وأسعار

(، 19.1% ض ب. يبنغ امجالي تناوأل ال ياقات اإلجياهيؤ أاا احملور هن بؤ  كشوب خ ورة

 (، واليما يني ش ح تاصل لتل ا وضوعات الا عيؤ.14.6(. وال نبيؤ  %70.3% واحملاياة 
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 الن بؤ التت ار تأثريات األوم
ال ياق 

 االجياهي

ال ياق 

 احملايا

ال ياق 

 ال نيب

 %25.3 %56.2 %18.5 46%  313 الش كؤ اكتتاب اماتؤ عن  تأثري

 %4.7 %86.5 %8.8 35%  238 خ ورة كشوب ض ب

 %3.5 %76 %20.5 17.2%  117  يؤالعا امسواق اماتؤ عن  تأثري

 %41.7 %58.3 %0 1.8%  12 االقتصا  ال عو ا اماتؤ عن  تأثري

  100%  680 االمجالي

 

   الش كؤ اكتتاب اماتؤ عن  تأثري أواًل:

يتناوأل هاا ا وضوع كيا ميتن أ  ت ث  هاه اماتؤ عن  ال  ح امولي إلكتتاب ش كؤ 

( كا  تن أه اها" 18.5اا ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ هن بؤ  %أراتتو. هنغ امجالي تناوأل ه

جااب" و" ت  است مار خيار وأك ا الوق  يف رحبيؤ امك   الش كؤ هي التداأل أراتتو

 ل  ا أل ط العام اإل راج تأثري عن  أا يتن وت ه با األمات تقل إي ا ات أراتتو

تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ حماياة العات". إال أك  هنغ امجالي  يف كاط ش كؤ مكز

( كا  تن أه اها " قا ت ث  األمات اإلرهاهيؤ عن  تأخري أو تأجيل ا راج 56.2هن بؤ  %

سنوات أ   3ال عو يؤ " و " يقار ولي الع ا تنا  أراتتو العات لش كؤ يف تعويا أكز

  يقؤ سنبيؤ هن بؤ ت ليو   والر ". يف ضني مت تناوأل هاا ا وضوع ه 2تتو  قيمؤ أراتتو 

 ضقوق هأا أ  يتمتعوا العا يو  ا  ت م و  يتوقع أال ( كا  أهدها " جيا%25.3 

 الش كات عن  ال عو يؤ ا توتؤ مك  يوجا تاخل ضتوتي" و" تبصط .لنم اهمني

اجملاور". وتعا صحياؤ الوره  تن أه ا  ا توتات وكالل ال  يؤ، والعائالت ال عو يؤ

ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ يف ضني أ  صحياؤ واأل ستي  جوك األ هي  الصحا الت تناوأل

تن أك   الصحا الت تناول  ا وضوع ه  يقؤ حماياة، إال أ  صحياؤ الوره  هي أك   

تن تناوأل ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ. 
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  ض ب كشوب خ ورة ثاكيًا:

الت ستواج  أراتتو  يتناوأل هاا ا وضوع خ ورة وجو  ص اع يف ا ن قؤ وتاهي التأثريات

( 8.8ضاأل كشوب ص اع يف ا ن قؤ. هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ هن بؤ  %

أ  ال ياض ست ع  يف ر ها اىل جتنا أا شيا قا ي  ا اىل اكاالع  -كا  تن أه اها" 

ا ت تعاة ص اع "و" أعنن  ال عو يؤ اك ا ستتألا ا ديا تن اإلج ااات امتنيؤ ا ناسبؤ، وأك 

لن   عن  األمات والاالاع عن أراضي ا وتنشأت ا ". إال أك  هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع 

 أو أت يتيؤ ع ت يؤ ض هؤ ( كا  تن أه اها " أ  أا86.5ه  يقؤ حماياة هن بؤ  %

 ال ياسي ا ل"أ   حمما ع ا ولي شاتنؤ " و " وقاأل ض ب" إىل إي ا  ست  ا ضا سعو يؤ

الع ت ا ". يف ضني مت تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ  ا ل تن هت ري لأالب وال نمي

أ   تن قنقو  اك ا تنص اا لصحياؤ ال ياض ستا  يف ( كا  أهدها " وقاأل4.7% هن بؤ 

يف خوض ا  ب هنا  ا، هل ت يا  اض ب " و" ال عو يؤ ال ت غ اىل ا توت  الوضع ميتا

ؤ اكاهنات تن أه ا الصحا الت تناوأل ا وضوع االخ ين أ  يقموا هالل ". وتعا صحيا

ه  يقؤ إجياهيؤ يف ضني أ  صحياؤ واشن ن هوس  هي تن أك   الصحا الت تناول  

هي أك   تن تناوأل ا وضوع ه  يقؤ  قار يا ا وضوع ه  يقؤ حماياة، إال أ  صحياؤ نا 

سنبيؤ.

 

  الناط وأسعار العا يؤ امسواق اماتؤ عن  تأثري ثال ا:

يتناوأل هاا ا وضوع التشا عن تأثري أاتؤ أراتتو عن  امسواق العا يؤ وتأثريها عن  

( كا  تن 20.5أسواق الناط. هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ هن بؤ  %

أه اها " أ  هاا األوم ل  تأثري سنيب عن  االقتصا  امت يتي والعا ي " و" اخناب  

ضا  هعا إعال  ال عو يؤ عو ة اكتاج الناط ".  إال أك  هنغ امجالي أسعار الناط هشتل 

اىل  األمات ا ت ( كا  تن أه اها " وقا76تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ حماياة هن بؤ  %

%، وت 20امسواا وارتااع وقادة غري ت بوقؤ يف أسعار الناط هن بؤ  عز صاتؤ توجات

". صا اأاه األمات تأثري سنيب عن  النمو االقت م " و "1991حيايت نلل تنا ض ب اخلنيس 

( كا  أهدها " شتل حمننو  3.5% يف ضني مت تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ 
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اصالح االض ار يف تاة  ناىل اك  رغا إعال  أراتتو عو ة اإلكتاج كاتال إال اك  ال ميت

كما اك  سيبعا اقتصا ها عن س هاا األوم ع ل كصا اكتاج ا منتؤ لنناط  لال تق

 ثالثؤ الناط سع  ال عو ا ا نل ضاعا عناتا ال بعينيات، أوائل هشتل تنحوظ " و" ا

ونهب ". وتعا صحياؤ  ول  قا اميام تنل ولتن إلس ائيل،  عمنا عن   عاقبتنا أضعاا

واأل ستي  جوك األ تن أه ا الصحا الت تناوأل ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ يف ضني أ  

اؤ  يني تيل هي تن أك   الصحا الت تناول  ا وضوع ه  يقؤ حماياة يف كا  صحي

 الوق ، إال أ  صحياؤ اكاهنات الزي اكيؤ هي أك   تن تناوأل ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ.

 

   ال عو ا االقتصا  اماتؤ عن  تأثري راهعًا:

ال وق ال عو ا يتناوأل هاا ا وضوع هالتحايا عن  تع الؤ التأثريات االقتصا يؤ عن  

إال أك  هنغ  أعقاب هاه األمات. ت يتا تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ عن  االطالق

( كا  تن أه اها " قاأل واي  58.3امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ حماياة هن بؤ  %

يعتقا  أا تأثريات عن  إي ا ات ا منتؤ ه با هاا األوم " و " اا اليؤ ال عو ا اك  ال توج

 والر  80اخلزاا أ  منو البال  ال عو يؤ( سينألاض ضيث أ  ال ع  ا تواا  لنزتيل هو 

 والر ". يف ضني مت تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ  60هينما سع ه ام  يف امسواق 

( كا  أهدها " سوا تتب ر إي ا ات ال عو يؤ ه با هاا األوم " و" أكات %41.7 

ا االقتصا  ال عو ا ". وتعا صحياؤ هي تن أك   الصحا الوره  الت الب هؤ ضع

تناول  ا وضوع ه  يقؤ حماياة، إال أ  صحياؤ واأل ستي  جوك األ هي أك   تن تناوأل 

 ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ. 

 .ع ض تااصيل اماتؤ: 2

ناا أظ  ت البياكات أ  الصحا الص هيؤ ركدت عن  تناوأل حمور تااصيل أاتؤ أراتتو أث

( تن إمجالي احملاور ال ئي يؤ الت مت كش ها ضوأل ش كؤ 26.5ضاويت اماتؤ هن بؤ  %

أراتتو، يتا ع تن هاا احملور عا  تن ا وضوعات الا عيؤ والت مت تق يم ا عن  النحو 

االتي: تااصيل وقوع األمات، ضلا االض ار واخل ائ ، وصا ارياكا امتين، وصا 

إيباح أهميؤ وضلا ش كؤ أراتتو يف امسواق العا يؤ، تاريخ  البنيؤ التحتيؤ النا يؤ،
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أ  تبني تن ارتااع  رجؤ ت كيد ش كؤ اراتتو   أراتتو تع االاتات. يف ضوا تا سب

نات ا عن  تقايا تااصيل اماتؤ لنلم ور اخلارجي، ميتن تا ري التكيد الن يب لنموا  

ر تناوأل تااصيل اماتؤ توضع الاراسؤ، االخباريؤ عينؤ الاراسؤ لنصحا امجنبيؤ عن  حمو

عن  اعتبار أ  توالري ا عنوتات الصحيحؤ عن اماتؤ ضاأل ضاوث ا تن أه ا ام وات الت 

متتن ا ن مؤ تن إ ارة اماتؤ وتقنيل ضات ا وخ ورت ا، الما أ  حتايت أاتؤ  ن مؤ تا الأ  

تزا أهميؤ توالري ضاجؤ اريماهري تتباعا هشتل كبري  ع الؤ تااصيل االاتؤ، لاا 

ا عنوتات هشتل كاا وصحية، لتتلنا ا ن مؤ استصالأل ا ناال ني او غريها تن كش  

الشائعات او ا عنوتات ا صنوطؤ الت ست ث  سنبا عن  مسعؤ ا ن مؤ وصورت ا الاهنيؤ لاى 

 بؤ مج ورها وال أا العام. هنغ امجالي تناوأل حمور تااصيل اماتؤ هال ياقات اإلجياهيؤ هن

(، واليما يني ش ح تاصل لنموضوعات الا عيؤ 9.7(، وال نبيؤ  %69.3(، واحملاياة  21% %

 التاهعؤ أاا احملور.

 أاتؤ أراتتوك ا ا وضوعات الا عيؤ حملور تااصيل  2جاوأل 

 نيبال ياق ال  ال ياق احملايا ال ياق االجياهي الن بؤ التت ار ع ض تااصيل اماتؤ

 %1 %99 %0 36.7%  190 واخل ائ     االض ار ضلا

 %31.7 %54 %14.3 17.6%  91 وصا ارياكا امتين   

 يف أراتتو وضلا أهميؤ

 العا يؤ  امسواق
88  %17 62.5% 33% 4.5% 

 %2.6 %50 %47.4 15%  78 األمات     تااصيل

 %17 %81 %2 9.3%  48 تاريخ أراتتو تع اماتات   

البنيؤ التحتيؤ  وصا

 النا يؤ   
23  %4.4 13% 65% 22% 

  100%  518 االمجالي

 

 أوال: ضلا االض ار واخل ائ : 

هين  الصحا ضلا االض ار الت  ق  انشأة اراتتو النا يؤ وتقاي  اخل ائ  ا ا يؤ 

الت ستتنا ش كؤ أراتتو إلصالض ا، والتبعات االقتصا يؤ الت  ق  هامسواق 

يؤ اعقاب هاه األمات التأل يبيؤ. وتشري البياكات اىل أك  ت يتا اطالقًا تناوأل توضوع العا 

ضلا االض ار واخل ائ  يف فتنا الصحا ه  يقؤ إجياهيؤ، إال أك  هنغ امجالي تناوأل 
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( وهي ك بؤ ت تاعؤ جاًا تقاركؤ هأا توضوع اخ  99هاا ا وضوع ه  يقؤ حماياة هن بؤ  %

 ا نتلؤ ال عو يؤ أراتتو ش كؤ حماياة، كا  تن أه اها " القاتمت تناول  ه  يقؤ 

" و " أ ت األمات اىل تع يل كصا  اإلكتاج تن يوتيا ه تيل تنيو  5.7 ضوالي لن اقؤ لناولؤ

 يف ا ن عنؤ الناط هأعماة    واضة ض ر اكتاج ا منتؤ تن الناط " و " كا  هنا 

ك بؤ قنينؤ  ي( وه1 وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ  %هقي ". يف ضني أك  مت تناوأل هاا ا تصنع

جاًا، كا  تن أهدها " ص ض  أراتتو اك ا تتوقع استاناا اكتاج الناط س يعا، وي ى 

حمننو  أ  نلل يشري عن  أ  االض ار خاياؤ وأ  أراتتو هالص  يف تقاي  ضلا االض ار".  

أل هي تن أه ا الصحا الت وتعا صحياؤ  يني تيل الزي اكيؤ وصحياؤ واأل ستي  جوك ا

تناوأل ا وضوع ه  يقؤ حماياة، هينما كاك  صحياؤ  يني تيل الزي اكيؤ هي الوضياة الت 

تناوأل ا وضوع ه  يقؤ. يعو  سبا تناوأل الصحا امجنبيؤ توضوع تقاي  االض ار 

واخل ائ  الت  ق  انشأة أراتتو ه  يقؤ حماياة هو اكاتاضي  أراتتو عن  وسائل 

عالم، وتوالري ا عنوتات هشتل  قي  وس يع، ونلل تن خالأل عا  تن امكش ؤ اال

ت ل عقا ت مت ات صحايؤ ولقااات عن  وسائل االعالم ا ألتناؤ، إضاالؤ اىل  ؤاالتصالي

التص حيات ال مسيؤ الت مت كش ها عز ا نصات ال قميؤ ال مسيؤ مراتتو،  ا ت ياع 

 ات ضوأل تقاي  ضلا االض ار.نلل ال صؤ لنشوا واكتشار الشائع

 

 ثاكيا: وصا ارياكا امتين:

قات  الصحا هتقاي  ووصا اتتاكيات ا منتؤ الع هيؤ ال عو يؤ يف محايؤ تنشاات 

أراتتو النا يؤ، وتاهي اإلج ااات الت تعمل ا منتؤ الع هيؤ ال عو يؤ يف سبيل تعديد 

( كا  14.3ضوع ه  يقؤ إجياهيؤ هن بؤ  %هنيت ا التحتيؤ امتنيؤ. هنغ امجالي تناوأل هاا ا و

تن أه اها" ال يوجا ك ام  الاع جوا قا ر وميتن  التصاا اىل دموعؤ تن ال ائ ات 

هاو  طيار، لاا جيا أ  ال كنقي النوم عن  ا منتؤ، ويف الوق  كا   كعمل عن  وضع 

 230أك   تن  أالبل القارات لناالاع عن ا منتؤ " و" واج   ا منتؤ يف ال نوات امخري

صاروخ هال ت مت التصاا ل  هنلاح  ا ياأل عن  قوة أك مؤ الاالاع اريوا ال عو ا" و" 

 ع  ه  اكيو  أ ا  إىل إلصاا ض   هيع ال الح لنمنتؤ الع هيؤ ال عو يؤ أعقاب هاه 
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األمات لتتمتن تن الاالاع عن كا  ا". يف ضني هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ 

( كا  تن أه اها " واي  الاالاع امت يتي القوات الت مت أرساأا اىل 54هن بؤ  % حماياة

ال عو يؤ هي  الاعيؤ ه بيعت ا " و " ال عو يو  يت او  الاالاعات امتنيؤ هعا األمات 

( كا  تن 31.7% عن  صناعؤ الناط ". إال أك  مت تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ 

ؤ ال عو يؤ وات يتا يف صا األمات والاالاع عن  تنشات ا" و "هاه أهدها " الشن  أك م

األمات هامسنحؤ ال خيصؤ ضقق  اض ار كبرية رغا ش اا ال عو يؤ أسنحؤ انيارات 

الاوالرات ". وتعا صحياؤ نا قار يا  الزي اكيؤ هي تن أه ا الصحا الت تناوأل ا وضوع 

ا تن أك   الصحا الت تناوأل ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ، هينما كاك  صحياؤ تنق ا

ه  يقؤ حماياة، يف ضني أ  صحياؤ واأل ستي  جوك األ هي تن أك   الصحا الت 

تناول  ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ. يعا هاا ا وضوع تن أك   ا وضوعات الت مت تناوأا 

ل اظ ار ه ياق سنيب تقاركؤ هصريها، رغا اري و  االتصاليؤ الت قات  ه ا أراتتو يف ظ

ج و ها ال اهقؤ والتااهري الوقائيؤ وامتنيؤ الت قات  ه ا، إال أ  هاا ا وضوع ميتا اىل 

ويتعن  جبواكا أخ ى ت ل اريواكا ال ياسيؤ والع ت يؤ، لاا الإك  تن ا توقع أ  ج و  

 كتائس إجياهيؤ.  أراتتو يف االتصاليؤ يف هاا ا وضوع وضاها ال حتق

 

 ؤ وضلا ش كؤ أراتتو يف امسواق العا يؤ:ثال ًا: إيباح أهمي

تناول  الصحا إيباح أهميؤ وضلا ش كؤ أراتتو يف داأل صناعؤ الناط وقارت ا يف 

التأثري عن  االقتصا ات العا يؤ، وتقاار ضلا ا ألاط  عن  االتاا ات النا يؤ العا يؤ ضاأل 

ضوع ه  يقؤ إجياهيؤ تع ض ش كؤ أراتتو إىل أا ت ايا. هنغ امجالي تناوأل هاا ا و

( كا  تن أه اها" أ  أراتتو تعا هي ا الن االتن والوسا ة ا وثوقؤ الت 62.5هن بؤ  %

يعتما عني ا العات يف اموقات ال بيعؤ وأثناا االاتات" و" أ  أا هلوم عن  ا منتؤ سي د 

( 33ؤ  %أسواق الناط، ". يف ضني هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ حماياة هن ب

% تن اتاا ات العات، وهي ضالؤ طارئؤ  5كا  تن أه اها " هاه األمات االقات 

 تن 10% عن ت  ولؤ العمالقؤ ال عو يؤ الناط ش كؤ إلتاا ات الناط العا يؤ " و " تعتز

( كا  تن 4.5% "، إال أك  تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ  لنناط العا ي اإلكتاج
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ا إعا ة الن   يف تقييا أراتتو كور  كا ي توثوق ه  عا يا  و  ش ط هعا أهدها " جي

هاه األمات "و " ينبصي عن  أراتتو أ  تتألن  عن  ورها يف حماولؤ إ ارة سوق الناط، 

كوك ا الشن  يف نلل". وتعا صحياؤ  يني تيل الزي اكيؤ هي تن أه ا الصحا الت تناوأل 

كاك  صحياؤ واشن ن هوس  تن أك   الصحا الت ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ، هينما 

تناوأل ا وضوع ه  يقؤ حماياة وسنبيؤ يف كا  الوق . ويعا هاا ا وضوع تن ا وضوعات 

القنينؤ الت مت تناوأا ه ياق إجياهي هن بؤ كبرية، وقا يعو  سبا نلل اىل ج و  أراتتو 

اش  عن  امسواق العا يؤ ال اهقؤ يف اظ ار ضلم ا واعماأا، كما أ  تأثريها ا ب

 واالقتصا ات الاوليؤ عمل عن  تعديد اهمي  وضلا أراتتو.

 

 راهعًا: تااصيل األمات:

 تنوع  ا وا  الت عت   تااصيل وقوع األمات التأل يبيؤ عن  ش كؤ أراتتو تا هني

أخبار وتقاري  وتنشورات، تتبمن عا  تن االهعا ، تن ا كيايؤ تعاتل توظاي ش كؤ 

تتو تع اماتؤ تنا النح ات اموىل تن وقوع األمات، وكقل تص حيات أراتتو أرا

اموىل والتااهري الت قات  ه ا أثناا ضاويت اماتؤ. هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه ياق 

( كا  تن أه اها" قات  ش كؤ أراتتو ه مأكؤ اريم ور هعام 47.4إجياهيؤ هن بؤ  %

" أك ا وعات هتقايا تعنوتات حماثؤ خالأل ال اعات القا تؤ". وقوع إصاهات هني العاتنني" و

( كا  تن أه اها " 50يف ضني هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ حماياة هن بؤ  %

سارع ت  ولو أراتتو اىل اضتواا االض ار ضيث عقا اجتماع طارئ جملن  اإل اريؤ 

ااخنيؤ سي  ت ا عن  ا  ي "، إال أك   ناقشؤ االاتؤ" و " يف ساعات تبت ة أعنن  واارة ال

( كا  تن أهدها "تنا وقوع األمات ت 2.6% تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ 

تقام أراتتو تااصيل عن اخل ائ  البش يؤ". وتعا صحياؤ واأل ستي  جن األ هي تن أه ا 

يل الزي اكيؤ تن الصحا الت تناوأل ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ، هينما كاك  صحياؤ  يني ت

أك   الصحا الت تناوأل ا وضوع ه  يقؤ حماياة، يف ضني أ  الصحياؤ الوضياة الت 

تناوأل ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هي صحياؤ  يني تيل الزي اكيؤ. ي ى الباضث أ  االستلاهؤ 

اموليؤ مراتتو واكاتاضيت ا عن  وسائل االعالم أضا أه ا ا  ببات الت جعن  الصحا 
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ص هيؤ تتناوأل ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ وحماياة هشتل كبري. كو  أ  أراتتو ض ص  ال

 عن  توالري ا عنوتات لنلماهري وأصحاب ا صنحؤ هشتل  قي  وس يع.

 

 خات ًا: تاريخ أراتتو تع االاتات: 

قات  هعض الصحا هالتكيد عن  تاريخ ش كؤ أراتتو تع االاتات، وكيايؤ تعاتن ا 

نوع تن االاتات يف وق  ساه ، وتقاي  تاى اضتماليؤ تت ار ت ل هاه تع ت ل هاا ال

األمات. أ  اه اا سلل ا ن مؤ تع االاتات ال اهقؤ والتيايؤ الت تتعاتل تع ا ل   ور 

كبري يف تشتيل صورة نهنيؤ إجياهيؤ عن ا ن مؤ لاى مج ورها، كما أك ا قا تعمل 

يف ضاأل كاك  ا ن مؤ تتع ض اىل أاتات ه  يقؤ عت يؤ اىل خن  صورة نهنيؤ سنبيؤ 

تشاه   و  أ  تعمل عن  تنع تت ار ضاوث ا أو التعنا تن ا. هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع 

 عا  أراتتو م ش ات2019 هاايؤ ( كا  تن أه اها" تنا2ه  يقؤ إجياهيؤ هن بؤ  %

إال أك  هنغ امجالي وتنع ا".  صاها يف  وتا جنح  أك  إال اإللتتوكيؤ األمات تن كبري

 البنيؤ التداأل: ( كا  تن أه اها " واشن ن81تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ حماياة هن بؤ  %

 مت األمات هاه تن ش   ضناائ ا" و "قبل إي ا  او تن هلوم ما ع ضؤ ال عو يؤ التحتيؤ

بيؤ ض ي ". يف ضني مت تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سن اشتعل ضيث شيبؤ ضقل عن  األوم

 عن  قا رة اك ا إي ا  عن  تن رسالؤ ا اهؤ األمات ( كا  تن أهدها " هاه17% هن بؤ 

 الب هات " و " هاه هتت ار أ  تقوم ا متن تن أك  كما هاقؤ، ضيويؤ أهااا إصاهؤ

". تعا صحياؤ كيويور  تاميد هي تن أه ا الصحا  األمات ك اق ا وثيني سيوسعو 

الت تناوأل ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ، هينما كاك  صحياؤ  يني تيل وصحايؤ واأل ستي  

جوك األ تن أك   الصحا الت تناوأل ا وضوع ه  يقؤ حماياة، يف ضني أ  صحياؤ 

 الوره  هي تن أك   الصحا الت تناول  ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ. 

 

 ًا: وصا البنيؤ التحتيؤ النا يؤ:سا س

ركدت وسائل االعالم الص هيؤ عن  وصا البنيؤ التحتيؤ النا يؤ  نشاات أراتتو 

ال عو يؤ، وتع الؤ قارت ا عن  تواج ؤ الت اياات وا ألاط ، وتناوأل أه ا جواكا القوة 
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قؤ إجياهيؤ والبعا لنبنيؤ التحتيؤ النا يؤ مراتتو. هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  ي

 ا اليؤ اخلام ال نبات تنبيؤ يف التت ي  تصايف ( وكا  تن أه اها" ت تم 13هن بؤ  %

 الوق النا يؤ االكاهيا تن االتياأل أالا ا منتؤ يف " و" يتواجا.األمات تن ال غا عن 

 وهي ا ن قؤ اضاا مجيع يف ال ياسيؤ ال  وا رغا كال اعؤ وتعمل امرض وحت  امرض

العات" و" هاه االض ار تعا قنينؤ تقاركؤ هعا  ال ائ ات الت هامج   يف رات و أك  

( كا  تن 65أراتتو".  يف ضني هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ حماياة هن بؤ  %

 ا ياه حتنيؤ ت ل ال عو يؤ اخلاتيؤ وا  اال  النا يؤ التحتيؤ البنيؤ أه اها " أ  ضلا

البعا". يف ضني مت  كقاط أه ا هي كبرية وت االات هأضلام رضام الوق وا متاة ال اه ة

األمات  هاه ( كا  تن أهدها " اثبت 22% تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ 

 النا يؤ التحتيؤ البنيؤ ضعا لنلميع ي    " و " لنمنتؤ النا يؤ التحتيؤ البنيؤ ضعا

ور  تاميد هي تن أه ا الصحا الت تقاي ". تعا صحياؤ كيوي أقل أصبح  وأك ا مراتتو

تناوأل ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ، هينما كاك  صحياؤ نا تريور تن أك   الصحا الت 

تناوأل ا وضوع ه  يقؤ حماياة، يف ضني أ  صحياؤ نا صن الزي اكيؤ هي تن أك   

الصحا الت تناول  ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ. رغا أ  ش كؤ أراتتو ض ص  وهشتل 

نا ضاويت اماتؤ يف وصا كاااة هنيت ا التحتيؤ، إال اك  مت تناوأا هشتل حمايا كبري ت

 سأك   تن التناوأل اإلجياهي، وأ  ارتااع ك بؤ تناوأا ه  يقؤ حماياة هو ات  جيا وال هأ

الي ، إال أك  قا يعو  سبا تناوأل هاا ا وضوع ه ياق سنيب هو حماولؤ هعض الصحا 

نيؤ التحتيؤ النا يؤ مراتتو، كما أ  تنل التعنيقات ال نبؤ ال التقنيل عماا يف قارات الب

عن  تقاري  او تعنوتات صحيحؤ يتا تقامي ا، هل يتا كش ها عن  اك ا اراا وتعقيبات  اتعتم

 شألصيؤ.

 

 . ت  وليؤ ضاويت اماتؤ:3

أظ  ت البياكات اهتمام الصحا امجنبيؤ يف اظ ار ت  وليؤ ضاويت االاتؤ، والتشا عن 

( تن إمجالي احملاور 19.2 ببات الت أ ت اىل ضاوث ا. هنص  ك بؤ تناوأل هاا احملور  %ا 

ال ئي يؤ الت مت كش ها وتناوأا ضوأل أاتؤ ش كؤ أراتتو.  يتا ع تن هاا احملور عا  تن 
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ا وضوعات الا عيؤ مت تق يم ا عن  النحو االتي: اري ات ا   ولؤ عن ضاويت االاتؤ، 

وثيني. وك  ا اىل طبيعؤ البياكات ضوأل تع الؤ ت  وليؤ ضاويت اماتؤ الأ  اظ ار ت نوتيؤ ا 

النتائس أظ  ت عا  تن اري ات الت أسنات الي ا الصحا ت  وليؤ ضاويت اماتؤ او ت ى 

اك ا كاك  سببًا عن  امقل يف ضاوث ا. يعا اظ ار ت  وليؤ ضاويت اماتؤ تن امتور 

أ  اريماهري تن   إىل أا تاى كاك  ا ن مؤ امك   أهميؤ يف إ ارة اماتؤ، كو  

تت ببؤ يف ضاويت االاتؤ، وين   لنمن مؤ ه  يقؤ أك   سنبيؤ إنا تبني إهماأا تقاركؤ أ  

كاك  ضحيؤ مسباب خارج عن ارا ت ا وقارت ا كتع ض ا ألمات إرهاهيؤ عن  سبيل 

 ا  األ. واليما يني ش ح تاصل لتل ا وضوعات الا عيؤ.

 حملور ت  وليؤ ضاويت اماتؤك ا تناوأل ا وضوعات الا عيؤ 3جاوأل 

 إي ا  ا وثيني ال عو يؤ ات يتا الن بؤ التت ار ت  وليؤ ضاويت االاتؤ

اري ات ا   وليؤ عن 

 ضاويت اماتؤ
306  %81.6 9.4% 3.9% 23.2% 63.5% 

 18.4%  69 ا وثني ت نوتيؤ اظ ار
 سياق سنيب اياسياق حم سياق اجياهي

0% 5.8% 94.2% 

  100%  375 االمجالي

 

 أواًل: اري ات ا   ولؤ عن ضاويت االاتؤ:

يتناوأل هاا ا وضوع تع الؤ اري ؤ أو اري ات ا   ولؤ عن ضاويت اماتؤ وامسباب الت أ ت 

اىل ضاوث ا. وأظ  ت النتائس اىل أ  هنا  أرهعؤ ج ات ت  ولؤ عن ضاويت اماتؤ وهي 

 ا ، ا وثيني، أت يتا، ال عو يؤ. أسنات الصحا ت  وليؤ إي ا  عن ضاويت اماتؤ إي

 وال عو يؤ النوم عن  إي ا  هشتل ا تحاة الواليات ( كا  تن أه اها" الق 63.5هن بؤ  %

أراتتو  حم ؤ عن  الصواريخ وعش ات طيار هاو  طائ ة 20 حبشا هلوم هشن قاطع

 ك وا صواريخ تن احملتقؤ الق ع تن تع ض عا  و يؤال ع الاالاع ال عو يؤ "و" واارة

األوم". إال أك  هنغ امجالي اظ ار " رع  شل هال"أ  إي ا   تعننؤ طيار، هاو  وطائ ات

 ا تم  و  ( كا  تن أه اها " تبن 23.2ا وثيني  اويت اماتؤ هن بؤ  % ؤت  ولي

لوم " و " ضت  وأ  وقع األوم اأ عن ت  وليت ا اليمن إي ا  يف تن ا اعوتو  ا وثيو 

 ومت  عم ا وتاريب ا تن إي ا  كما أ  امسنحؤ ع ت يو  تن ا وثيو  ال ا وكالا
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اي اكيؤ ". يف ضني مت تناوأل إلقاا ت  وليؤ أت يتا كأضا امسباب ال ئي يؤ  ا  تألاتؤ

( كا  أهدها " يعا هاا األوم كتيلؤ العقوهات 9.4 اويت هاه اماتؤ هن بؤ  %

 الناط صا رات تن يوتيًا ه تيل تنيوكي ت يتي، هإلصاا ت اتا االتااق النووا وإغالقام

سنما   هن حمما ال عو ا ع ا ولي وراا امت يتيؤ االستاتيليؤ القوة وإلقاا االي اكيؤ،

"و" يعا هاا األوم هو اكتقام اي اكي عن  العقوهات االت يتيؤ وا صار االي اكي". يف ضني 

( كا  أه اها" كاك  3.9ال عو يؤ عن ضاويت اماتؤ هن بؤ  % ؤاالخ  ت  وليي ى البعض 

ال عو يؤ أه ا الاوأل الااعمؤ لا ض العقوهات االت يتيؤ عن  إي ا ، هاال تن أ  تعمل 

كوسيط  ل ا شتنؤ "و " هاا األوم هو ر  العل ه با ض ب ال عو يؤ وات يتا عن  

اشن ن هوس  تن أه ا الصحا الت أظ  ت إي ا ". تعا صحياؤ  يني تيل وصحياؤ و

ت  وليؤ إي ا  عن ضويت االاتؤ. يف ضني أ  صحياؤ اكاهنات هي تن أك   الصحا الت 

الق  ت  وليؤ ا وثيني عن ضاويت االاتؤ، إال أ  صحياؤ واشن ن هوس  هي أك   

الصحا الت ت ى ت  وليؤ أت يتا  اويت اماتؤ. يف ضني أ  صحياؤ واأل ستي  

األ هي تن أك   الصحا الت ت ى ت  وليؤ ا منتؤ الع هيؤ ال عو يؤ عن ضاويت جوك 

 االاتؤ.

ثاكيًا: اظ ار ت نوتيؤ ا وثيني:

يتبع هاا ا وضوع اىل ا وضوعات ا تعنقؤ ا  وليؤ ضاويت االاتؤ، ضيث أ  هعض الصحا 

اىل طبيعؤ هاا  أظ  ت ت نوتيؤ ا وثيني، و ور هاا ال نا عن  اضاايت هاه االاتؤ. وك  ا

ا وضوع الإك  ت يتا تناول  ه  يقؤ إجياهيؤ عن  االطالق. هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع 

( والت مت ط ض ا عن  أ  ا منتؤ ت تقا هأا العل ظات تاج  5.8ه  يقؤ حماياة هن بؤ  %

ا وثيني ا وثيني، إال أ  ا  ب التلاريؤ هني أت يتا واي ا  وا اعوتؤ هال عو يؤ جعن  

أ   يتوقع شألص أ  أا كياهؤ عن اي ا ،  كا  تن أه اها " ؤينااو  هعض االعماأل اإلرهاهي

 اخلنيليني ضناائ ا أو ال عو يؤ الع هيؤ ا منتؤ اي ا  عن  تن ا اعوتؤ األمات تنت ي

 الش ق يف الناط إلتاا ات اليقني عام يبيا وهمي" و " وهاا أت  هو الق يا ا اى عن 

اي ا ". يف ضني  عن  أت يتا ال ضت ا الت العقوهات ه با هالاعل توت ت الت ، طاموس

( وتعا هي ك بؤ كبرية جاا، والت ت ى 94.2مت تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ %
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أ  هعض االعماأل الت تقوم ه ا ا منتؤ الع هيؤ ال عو يؤ جعن  تن ا وثيني القيام ه   

 هو ال عو يؤ ا توتؤ أتام الوضيا ا يواج و ، كا  أهدها اخليارالعل تقاهل ال نا الا

ت امجتنا " و" هاا األوم هو  الاعًا تش وعًا وهلوتا تبا ا ضا ا  ب الت  عن التوقا

سنوت "و" أ  لتاخل ال عو ا  يف اليمن حب ب تاتوضؤ  5تقو ها ال عو يؤ يف اليمن تنا 

ؤ يف هنا القري وينتش  الي  االت اض ت ل هقصا ا لنماكيني وامطااأل وختن  اجملاع

التولريا، يعا اسوئ التواريت اإلك اكيؤ" وتعا صحياؤ الوره  تن أه ا الصحا الت 

تناوأل ا وضوع ه  يقؤ حماياة ، يف ضني أ  كال تن صحياؤ اكاهنات و صحياؤ واشن ن 

 هوس  وصحياؤ  يني تيل هي أك   تن تناوأل ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ.

 :االتصاأل اثناا اماتؤإ ارة . 4

أظ  ت الصحا امجنبيؤ ر و  االالعاأل االتصاليؤ الت كوكت ا اماتؤ ضاأل ضاوث ا، كما 

العالتؤ الاارقؤ يف كيايؤ ال ا وسائل االعالم اريواكا إ ارة االتصاأل اثناا اماتؤ يعا 

ت ا ألتناؤ تن االاتؤ،  ا سيعت  عن  شتل وتناوأل الصحا الص هيؤ فتنا التعاتال

االتصاليؤ الت قات  ه ا ش كؤ أراتتو او اري ات امخ ى نات العالقؤ أثناا االاتؤ، 

( تن إمجالي احملاور ال ئي يؤ الت مت كش ها ضوأل أاتؤ 9وهنص  ك بؤ تناوأل هاا احملور  %

ش كؤ أراتتو.  يتا ع تن هاا احملور عا  تن ا وضوعات الا عيؤ مت تق يم ا عن  

العام الاولي جتاه األمات، التص حيات اإلعالتيؤ ال ياسؤ،  النحو االتي: ال أا

التص حيات اإلعالتيؤ ال عو يؤ، اكعتاسات ايارة الوالو  االعالتيؤ، وينغ امجالي تناوأل 

(، واليما 2.9(. وال نبيؤ  %53.1(، واحملاياة  %44ال ياقات اإلجياهيؤ أاا احملور هن بؤ  %

 اا احملور.يني ش ح تاصل لنموضوعات الا عيؤ أ

 اماتؤ ك ا ا وضوعات الا عيؤ حملور إ ارة االتصاأل أثناا 4جاوأل 

 سياق سنيب سياق حمايا سياق اجياهي الن بؤ التت ار إ ارة االتصاأل اثناا اماتؤ

 %1.1 %42 %56.9 52%  91 ال أا العام الاولي جتاه األمات

 %7.3 %87.8 %4.9 23.5%  41 ؤالتص حيات اإلعالتيؤ ال ياسي

 %13 %57 %40 17.1%  30 التص حيات اإلعالتيؤ ال عو يؤ

 %0 %15.4 %84.6 7.4%  13 اكعتاسات ايارة الوالو  االعالتيؤ

  100%  175 االمجالي
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 أواًل: ال أا العام الاولي جتاه األمات:

واقا الاوليؤ أعقاب شصن  هاه اماتؤ اجملتمع الاولي وعمن  عن  تتوين عا  تن ا 

األمات التأل يبيؤ عن  ش كؤ أراتتو، وتوضية تواقا اجملتمع الاولي جتاه هاه 

( كا  تن أه اها" 56.9اماتؤ. هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ هن بؤ  %

تن يقاو   ؤل ت  وليي الع هاا األوم إىل ا اكات  وليؤ، و عا اجملتمع الاولي إىل حتم

لقاكو  الاوأل وأ  ه ي اكيا تقا وهقوة خنا  عنياًا هاا األوم اكت اكًا"و" ها وراا

( كا  تن 42".  إال أك  هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ حماياة هن بؤ  % ال عو يؤ

" و عقا هاه األمات  إي ا ت  ها ض ا ديا تن العقوهات عن  أنك  ت اتا اك  أه اها " 

". يف ضني مت تناوأل هاا توضا   هنوتاسي  وت اتا ا اجؤ اىل ر  كاقش كال تن جن و" 

وال ك ا اك ا  والياها ص ض  ه ي اكيا ( كا  أهدها " 1.1% ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ 

". وتعا صحياؤ  يني تيل الزي اكيؤ كاك  وراا هاا األوم  إي ا غري تقتنعني هأ  

 تناوأل ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ، هينما هي تن أه ا الصحا الت قار يا وصحياؤ نا 

كاك  صحياؤ واشن ن هوس  تن أك   الصحا الت تناوأل ا وضوع ه  يقؤ حماياة، يف 

ضني أ  صحياؤ واأل ستي  جوك األ هي تن أك   الصحا الت تناول  ا وضوع ه  يقؤ 

ك بؤ تناوأل سنبيؤ. عمن  هاه اماتؤ عن  تتوين عا  تن ا واقا الاوليؤ جتاه ا، وهنص  

تن امجاأل التت ارات،  9هاه ا واقا ه ياق إجياهي وحمايا ك بؤ كبري جاا وتصل اىل%

 وهي ك بؤ كبرية جاا وت ش  جيا عن  أ  توقا اجملتمع الاولي جتاه هاه اماتؤ إجياهيا.

 

 ثاكيًا: التص حيات اإلعالتيؤ ال ياسيؤ

ع ت يؤ وال ياسيؤ الت قام ه ا أال ات هاه اماتؤ عا  تن ر و  امالعاأل والتص الات ال

يف سبتمز عام  واجملتمع الاولي أعقاب ضاويت األمات التأل يبيؤ عن  تنشأة أراتت

( كا  تن أه اها" 4.9م. هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ هن بؤ  2019%

استم ت  إنايف امساهيع القا تؤ  إي ا عا  تن الاوأل تقوم اك ا ستديا تن البصط عن  

إال أك  هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع  ". يف اكت ا  االتااق النووا وت ايا اتن ا ن قؤ إي ا 

وقا أ ت تااعيات األوم النا ي ( كا  تن أه اها " 87.8ه  يقؤ حماياة هن بؤ  %
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إىل تع يل آتاأل ال يا ت اتا يف لقاا ال يا روضاكي يف امتا ا تحاة يف  ال عو ا،

عن  توقيع تعاهاة  الاع عن ا ن قؤ  إس ائيليعمل ت اتا تع " و " امسبوع ا قبل كيويور  

( كا  أهدها " 7.3% ال عو يؤ ". يف ضني مت تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ تشمل 

كاقنؤ كاط إتاراتيؤ أعقاب ات ام الواليات ا تحاة االت يتيؤ ا  وليؤ  إي ا اضتلدت 

 تنشااتقنل ت اتا تن أهميؤ األمات ضيث نك  اك  مت ض ب " و " عن  األوم  إي ا 

لنناط  1كا يؤ سعو يؤ ولي   أت يتيؤ، كما أ  أت يتا ام  أصبح  ا نتس رقا 

".  وتعا صحياؤ واأل ستي  جوك األ تن أه ا الصحا الت تناوأل ا وضوع ه  يقؤ عا يًا

الصحا الت تناوأل ا وضوع إجياهيؤ، هينما كاك  صحياؤ واشن ن هوس  تن أك   

تن أك   الصحا الت تناول  ا وضوع  قار يا ه  يقؤ حماياة، يف ضني أ  صحياؤ نا 

اىل تقييا ر و  امالعاأل و راست ا سياسيا،   ه  يقؤ سنبيؤ. كو  أ  هاه الاراسؤ ال ت ع

لتعقيا لاا الأ  تا مت رصاه هو هنا هو ط يقؤ تناوأل تنل الصحا هاا النوع تن امخبار وا

عني ، إنا قا تتو  هعض االخبار الت مت نك ها ه  يقؤ حماياة هي أخبار سنبيؤ تن 

 الناضيؤ ال ياسيؤ، لتن الصحا كقنت ا ه  يقؤ حماياة.

 

 ثال ًا: التص حيات اإلعالتيؤ ال عو يؤ

تناول  الصحا امجنبيؤ ر و  الاعل ال عو يؤ الت ه ات كتيلؤ األوم اإلرهاهي عن   

أراتتو، وتنوع  أشتاأل ر و  امالعاأل تنل والت ظ  ت عن  أالعاأل اتصاليؤ او  تتنشاا

التص الات الع ت يؤ وال ياسيؤ الت قات  ه ا ا منتؤ الع هيؤ ال عو يؤ أعقاب ضاويت 

م. هنغ امجالي تناوأل هاا 2019يف سبتمز عام  واألمات التأل يبيؤ عن  تنشأة أراتت

أكا ولي الع ا ال عو ا أ  ( كا  تن أه اها" 40%ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ هن بؤ  

أ  ع ض ا  ام "و" اإلرهاهي   العاوا ا منتؤ قا رة وت تعاة عن  تواج ؤ هاا 

والصواريخ الت مت استألاات ا عمن  عن  هناا قبيؤ نات تصااقيؤ ضا اي ا ، يف الوق  

ا وضوع ه  يقؤ حماياة  ".  إال أك  هنغ امجالي تناوأل هااكا   تتج داال لناهنوتاسيؤ 

ر  التحالا الاا تقو ه ال عو يؤ يف اليمن عن  الاور ( كا  تن أه اها " 57هن بؤ  %

ال عو يؤ وات يتا " و " هصارتني جويتني عن  حماال ؤ صعاة مشاأل البال ، تعقل ا وثيني 
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ضني مت ". يف ت  وليؤ هاا األوم عن  اتاا ات اجملتمع الاولي  إي ا ياعو  اىل حتميل 

( كا  أهدها " تعقيبًا عن  تص حيات 3% تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ 

أخ يني كتيلؤ  2000جناا سعو ا واعتقنوا  500ص ح ا وثيو  اك ا قتنوا ا منتؤ: 

". وتعا صحياؤ  يني تيل الزي اكيؤ تن أه ا الصحا القصا الاا تع ضوا ل  قبل يوتني

يقؤ إجياهيؤ، هينما كاك  صحياؤ واأل ستي  جوك األ تن أك   الت تناوأل ا وضوع ه  

الصحا الت تناوأل ا وضوع ه  يقؤ حماياة، يف ضني أ  صحياؤ اكاهنات تن أك   

الصحا الت تناول  ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ. وعن  ت توى أعن  تن ال  و  الاعل االتصاليؤ 

وا التؤ لش كؤ أراتتو هالعايا تن والتااهري امخ ى قات  ا منتؤ الع هيؤ ال عو يؤ 

ال  و  امالعاأل االتصاليؤ والتااهري امتنيؤ والع ت يؤ امخ ى، مت تناوأل هاه ا وضوعات 

توضة يف  وه  يقؤ إجياهيؤ وحماياة هن بؤ عاليؤ تقاركؤ هتناول  ه  يقؤ سنبيؤ ض ا تا ه

كو  أ  ا منتؤ الع هيؤ  الن ا أعاله، وقا يعو  سبا تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ

ال عو يؤ اختات ط قا وإج ااات  ن لؤ واتبع  استاتيليؤ ضبط النا  يف ال   عن  

 والنوم.  ؤا  توى الع ت ا او ال ياسي او ضت  عن  ت توى القاا ا   ولي

 

 راهعًا: اكعتاسات ايارة الوالو  االعالتيؤ

مجنبيؤ لديارة ا نشآت النا يؤ ا تب رة قات  أراتتو هاتة أهواه ا و عوة وسائل االعالم ا

إلطالع ا هتاالؤ التااصيل والوقوا عني ا يف ظل رغبت ا هاطالع اريم ور الاولي عن  

كاالؤ التااصيل هال  يقؤ الصحيحؤ وال نيمؤ وتاعيال  باأ الشاااليؤ. قات  عا  تن 

تن خالأل ايارت ا  الصحا الص هيؤ هتتاهؤ التااصيل وكقل الصورة ا قيقيؤ الت شاهات ا

 واقع ش كؤ أراتتو. لاا الأ  هاا ا وضوع يعن  ها ا اكعتاسات ايارة وسائل االعالم 

 نشاات أراتتو وسياق تناوأل توضوعات اماتؤ يف الصحا االجنبيؤ. ويالضظ أ  عا  تن 

الصحا امجنبيؤ الت قات  هديارة تنشأة أراتتو ت تص ح هشتل تباش  عن تنل 

أك ا قات  هنش  هعض التااصيل ه  يقؤ غري تباش ة ت ت    لنقارئ أك ا  الديارة، هل

حتصن  عني ا تن خالأل ايارت ا لنمواقع ا تب رة انشأة أراتتو. هنغ امجالي تناوأل هاا 

متتن الوالا اإلعالتي تن ( كا  تن أه اها" 84.6ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ هن بؤ  %
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اإلكتاج، وت     الستعا ةسري العمنيؤ العالجيؤ االطالع عن  ضلا إصالضات االض ار و

أ  اريولؤ اإلعالتيؤ الت مسح  أراتتو لوسائل االعالم " و" هنا  جايؤ وس عؤ الالعمل

لنصحايني االطالع عن  االج ام ا تب رة وضلا اإلصالضات، ل ايارت ا اريمعؤ، مسة نل

وعش ات ال االعات الت  تاات العماأل الاين يعمنو  عن  تاار ال اعؤ رأواكما اك ا 

".  إال أك  هنغ اموىل الت وقع الي ا األوم النح اتتن ا وظاني  مسعواكما أك ا  تتأرجة،

وكاك  ( كا  تن أه اها " 15.4امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ حماياة هن بؤ  %

رة يف وهي  ارسؤ كا  اريمعؤ،أراتتو ال عو يؤ قا هاأت جولؤ صحايؤ يف ا وقعني يوم 

". يف ضني أك  ت يتا تناوأل هاا الشاااليؤ  منتؤ تصنقؤ ال تع ا أك ا تاتة أهواه ا لنصحايني

ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ إطالقًا.  وتعا صحياؤ واأل ستي  جوك األ تن أه ا الصحا الت 

تناوأل ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ، هينما كاك  صحياؤ كيويور  تاميد تن أك   الصحا 

أا صحياؤ تناول  ا وضوع  اا وضوع ه  يقؤ حماياة، يف ضني أك  ال توج الت تناوأل

ه  يقؤ سنبيؤ. ميتننا أ  الضظ أ  سبؤ تناوأل ا وضوعات ه  يقؤ إجياهيؤ كاك  ت تاعؤ 

جاًا يف ضني اك  ت يتا تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ عن  االطالق، وقا يعو  سبا 

 االكاتاح عن  وسائل االعالم واكت اج ا تباا الشاااليؤ نلل اال أ  استاتيليؤ أراتتو يف

 وا صااقيؤ عمل هشتل إجياهي عن  تناوأل الصحا لألخبار ا تعنقؤ هاماتؤ.

 

 . إ ارة اماتؤ:5

تناول  الصحا امجنبيؤ ال  يقؤ الت قات  ه ا ش كؤ أراتتو لنتعاتل تع اماتؤ 

راتتو يف سبيل تعويض الاقا اإلكتاج وا ااظ وإ ارت ا، وتع الؤ التااهري الت استألاتت ا أ

( تن إمجالي احملاور ال ئي يؤ الت 6عن  ضصت ا ال وقيؤ. وهنص  ك بؤ تناوأل هاا احملور  %

مت كش ها ضوأل أاتؤ ش كؤ أراتتو.  يتا ع تن هاا احملور عا  تن ا وضوعات الا عيؤ 

 اإلصالضات ضلا تاا ات،اال هتوالري أراتتو ستقوم مت تق يم ا عن  النحو االتي: كيا

(، واحملاياة 37والتعايف. يبنغ امجالي تناوأل ال ياقات اإلجياهيؤ أاا احملور هن بؤ  %

 (، واليما يني ش ح تاصل لنموضوعات الا عيؤ.6.7(. وال نبيؤ  56.3% %
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 ا ارة االاتؤ الا عيؤ حملور وضوعاتا تناوأل  ك ا 5جاوأل 

 سياق سنيب سياق حمايا سياق اجياهي الن بؤ التت ار اتؤإ ارة اال

 %8 %51.3 %40.7 63.8%  76 توالري اكق اع اإلتاا ات

 %4.7 %65.1 %30.2 36.2%  43 والتعايف اإلصالضات ضلا

  100%  119 االمجالي

 

 :تأواًل: توالري اكق اع اإلتاا ا

اقا االتاا ات النا يؤ، وتاهي يتناوأل هاا ا وضوع تع الؤ كيا ستقوم أراتتو هتوالري ال

الباائل ا تاضؤ الت ميتن استصالأا، وتع الؤ اخليارات ا توال ة لاى عمالا أراتتو ضاأل 

عام والائ ا هتدويا عمالئ ا هاإلتاا ات النا يؤ. هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ 

تعويض كقص ( كا  تن أه اها" أعنن  أراتتو اك ا ستقوم ه40.7إجياهيؤ هن بؤ  %

االتاا ات تن ا ألدو  االستاتيلي االضتياطي لاي ا " و" عا  تن الاوأل ا  تور ة لنناط 

ال عو ا تقوأل أ  االتاا ات تصن ا كاتنؤ ويف كا  ا وعا ".  إال أك  هنغ امجالي تناوأل 

( كا  تن أه اها " تتواصل أراتتو تع عا  51.3هاا ا وضوع ه  يقؤ حماياة هن بؤ  %

 ا منتؤ مالئ ا هشأ  اع ائ ا تنتلات أخ ى غري الناط اخلام ال قيل " و " ت تألامتن ع

القصري". يف ضني مت تناوأل هاا  ا اى عن  الناط إتاا ات تاال  عن  لنحااظ ا ألدوكات

 االضتياطيؤ ال عؤ اعتبار ينبصي ال ( كا  أهدها " أك 8% ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ 

 قارت ا إعال  عام يف تات  آتنؤ" و" تن ا متن أ  مراتتو و يؤال ع الع هيؤ لنممنتؤ

". وتعا صحياؤ  يني تيل الزي اكيؤ تن  الاوليؤ الشحنات هبعض ا تعنقؤ هالعقو  الوالاا عن 

أه ا الصحا الت تناوأل ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ، هينما كاك  صحياؤ واأل ستي  

وع ه  يقؤ حماياة، يف ضني أ  صحياؤ جوك األ تن أك   الصحا الت تناوأل ا وض

الوره  هي أك   تن تناوأل ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ. عمن  أراتتو عن  اظ ار ال  ق 

والتااهري الت سوا تتألاا يف سبيل اتاا ات كااليؤ وغري كاقصؤ لعمالئ ا اعقاب األمات 

راتتو لاى الت عدات تن توثوقيؤ أ توتوقا اإلكتاج، وتعا هاه تن أه ا اإلستاتيليا

 عمالئ ا ض ا تا تناولت  أغنا الصحا امجنبيؤ.
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 والتعايف: اإلصالضات ضلا ثاكيًا:

ش كؤ  تيتناوأل هاا ا وضوع التشا عن ضلا إصالضات االض ار الت  ق  انشاا

أراتتو أعقاب األمات التأل يبيؤ، وتقاي  تاى تعاالي ا وعو ت ا لإلكتاج. هنغ امجالي 

( كا  تن أه اها" أراتتو استعا ت 30.2 يقؤ إجياهيؤ هن بؤ  %تناوأل هاا ا وضوع ه 

 تن أك   يف الباايؤ يف األمات ت بب  عااليت ا ه  عؤ أكز  ا كا  تتوقعًا " و" لقا

  ا أس ع وق  يف تيدا  اإلتاا ات استعا ت ا منتؤ لتن ال عو ا، اإلكتاج تن 50٪

( 65.1اا ا وضوع ه  يقؤ حماياة هن بؤ  %ال وق ".  إال أك  هنغ امجالي تناوأل ه توقعت 

 احملتق، لالستق ار عمو ين ضوأل راالعات أقيم  خ يص، كا  تن أه اها " ويف

الناط " و " ص ح أراتتو اك ا تعمل عن  عو ة  غاا الصل وضاات تن يشتال  جداًا

ا وضوع  اإلكتاج، واك  يف ك ايؤ ش   سبتمز سيعو  اإلكتاج كاتال ". يف ضني مت تناوأل هاا

( كا  أهدها " شتل حمننو  اىل اك  رغا إعال  أراتتو 4.7% ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ 

عن سنؤ " و" أراتتو  لتاة ال تقاصالح االض ار يف  نإال اك  ال ميت عو ة اإلكتاج كاتال

اك ا حباجؤ اىل أش   إلعا ة اإلكتاج ". وتعا صحياؤ واأل ستي  جوك األ تن أه ا الصحا 

ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ وحماياة يف كا  الوق ، يف ضني أ  صحياؤ نا صن الت تناوأل 

الزي اكيؤ هي أك   تن تناوأل ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ. أ  اظ ار ضلا اإلصالضات والتعايف 

يعمل عن  خن  صورة نهنيؤ إجياهيؤ لاى مج ور أراتتو الاولي، والاا سب  وأ  أت نع 

سبا تناوأل ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ وحماياة هارجؤ  عن  ضلا االض ار، وميتننا تا ري

كبرية هو اىل أ  س عؤ اإلصالضات والتعايف تقاركؤ هامض ار واخل ائ  الت تع ض  أا 

تنشااات أراتتو وات نع اجملتمع الاولي عني ا هشتل  قي ، اكا لنملتمع الاولي 

لبألمؤ ت ل هاه قارات واتتاكيات أراتتو يف التعاتل تع االاتات والتواريت ا

ه  عا  تن الصحا  حاالاتات، كما أ  أراتتو ض م  امرقام القياسيؤ ض ا تا ص 

 يف ت ألؤ اإلصالضات والتعايف تن األمات.
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 . ال أا العام الاولي جتاه أراتتو ال عو يؤ:6

ي تا هاا احملور عن  تناوأل االخبار الت مت تااوأا يف الصحا الص هيؤ وال أا العاتل 

اولي الصري رمسي جتاه ش كؤ أراتتو، كما تبني اك  مت رهط توضوع أاتؤ أراتتو ال

( تن إمجالي 3.7هعا  تن ا وضوعات واالجناة امخ ى. هنص  ك بؤ تناوأل هاا احملور  %

احملاور ال ئي يؤ الت مت كش ها ضوأل أاتؤ ش كؤ أراتتو.  هنغ امجالي تناوأل هاا احملور 

( كا  تن أه اها" ش كؤ أراتتو تن الش كات الااعمؤ 9.6ه  يقؤ إجياهيؤ هن بؤ  %

لألحبايت، ولاي ا ت اكد حب يؤ تنتش ة ضوأل العات "و" اختارت اأنا توقيع اتااقيؤ إلكشاا 

يوم تن تاريخ األمات ".  45حم ات ختدين اضتياطي استاتيلي لنناط يف اأنا هعا ت ور 

( كا  تن أه اها " ي ى 26يقؤ حماياة هن بؤ  %إال أك  هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  

حمننو  أ  ش كؤ أراتتو حباجؤ اىل أساهع الستعا ة اإلكتاج ولي   أيام كما ص ض  

الش كؤ " و " هينما ي ى حمننو  ات يتيو  أ  أت يتا لي   تصار اتن وصايف لن اقؤ 

( كا  أهدها 64.4% كما تدعا". يف ضني مت تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ هن بؤ 

تواج  ا منتؤ اكتقا ات شاياة ه با سلن ا يف داأل ضقوق اإلك ا  هعا تقتل مجاأل 

خاشقلي وض ه ا يف اليمن " و" ا ى تأخري ا راج اكتتاب الش كؤ وأيبا تقتل الصحاي 

مجاأل خاشقلي، اىل تصيري ا داج العام، رغا ض ص ا منتؤ عن  اجتااب ا  ت م ين، إال 

ضقوق اإلك ا  يقام عت  نلل ". وتعا صحياؤ  يني تيل تن أه ا الصحا  أ  سلن ا يف

الت تناوأل ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ يف ضني أ  صحياؤ ناتريور هي تن أك   الصحا الت 

 تناول  هاا احملور ه  يقؤ حماياة وسنبيؤ يف كا  الوق . 

 

 . التصري ا ناخي: 7

ن  هاور ش كؤ أراتتو يف اضاايت التصري ا ناخي ي تا هاا احملور عن  تناوأل االخبار تتع

( تن إمجالي احملاور ال ئي يؤ الت مت 0.9% وتنويت البياؤ. هنص  ك بؤ تناوأل هاا احملور 

كش ها ضوأل أاتؤ ش كؤ أراتتو.  هنغ امجالي تناوأل هاا احملور ه  يقؤ إجياهيؤ هن بؤ 

 يف الت هو  ك االؤ تقنيل يف كبرية أراتتو خ وات ق ع  ( كا  تن أه اها" وقا6 %

واضحؤ ". إال أك  هنغ امجالي تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ  تناال يؤ تيدة وهي - عمنيات ا
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اك ا  هو ال عو يؤ أراتتو كش ة يف تا أه ا ( كا  تن أه اها " ولعل47.5حماياة هن بؤ  %

ألاط  الت الت هو  " و " أ  تااعيات التصري ا ناخي هي أضا ا  تنألاض   تقبل ت تعا

تواج  أراتتو يف ت ألؤ ال نا وال ع ". يف ضني مت تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ سنبيؤ 

( كا  أهدها " أراتتو أكز ت اها يف أاتؤ ا ناخ " و" ض ا الاراسات اك  47.5% هن بؤ 

% تن امجالي تنويت العات وتي أكز ش كؤ 5ست  ا أراتتو وضاها هن بؤ  2030يف 

عات "و" يتح   عا  تن الناش ني القبائيني ا  تمني هشأ  التصري ا ناخي تنوت تناخ يف ال

اىل رالع  عاوى ضا أراتتو هشأ  أضاث ا التصري ا ناخي". وتعا صحياؤ الوره  تن أه ا 

الصحا الت تناوأل ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ، يف ضني أ  صحياؤ واأل ستي  جوك األ هي 

حملور ه  يقؤ حماياة، يف ضني أ  صحياؤ اكاهاك  تن أك   الصحا الت تناول  هاا ا

 وصحياؤ واشن ن هوس  تن أك   الصحا الت تناول  هاا احملور ه  يقؤ سنبيؤ.
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 ال ئي يؤ لنمحاورك ا تناوأل الصحا االجنبيؤ  6جاوأل 

 20.7% إجياهيؤ: صحا 10أمجالي عا  الصحا امجنبيؤ الت مت حتنين ا: 

 272ا نشورات: مجالي عا  ا

 تنشور
 62.3% احملاياة:  م(2019- 12 – 30م إىل 2019 -09 – 14لناتة:  

 1957التت ارات: امجالي عا  

 .تت ار
 17% ال نبيؤ:  توضوع 18امجالي عا  ا وضوعات: 

 ا وضوعات ا تا عؤؤال ئي ي احملاور 
ال ياق 

 االجياهي

ال ياق 

 احملايا

ال ياق 

 ال نيب

1

 األوم تأثريات

 تت ار( 680 

 %19.1إجياهي: 

 % 70.3حمايا: 

%14.6سنيب: 

 %25.3 %56.2 %18.5 %46الش كؤ        تأثري اماتؤ عن  اكتتاب  -

 %4.7 %86.5 %8.8 %35ض ب                     خ ورة كشوب  -

 %3.5 %76 %20.5 %17.2    تأث  اماتؤ عن  امسواق العا يؤ -

 %41.7 %58.3 %0 %1.8ال عو ا   تأثري اماتؤ عن  االقتصا   -

2

 تااصيل اماتؤ

 تت ار( 518 

 %21إجياهي: 

 %69.3حمايا: 

%9.7سنيب: 

 %1 %99 %0 %36.7واخل ائ                ضلا االض ار  -

 %31.7 %54 %14.3 %17.6امتين                 وصا ارياكا  -

 %4.5 %33 %62.5 %17العا يؤ راتتو يف امسواق أهميؤ وضلا أ -

 %2.6 %50 %47.4 %15األمات                        تااصيل  -

 %17 %81 %2 %9.3اماتات               تاريخ أراتتو تع  -

 %22 %65 %13 %4.4النا يؤ           وصا البنيؤ التحتيؤ  -

3

 ت  وليؤ األوم

 تت ار( 375 

19.2%

 %81.6 اري ات ا   ولؤ عن ضاويت اماتؤ   -
 إي ا  ا وثيني ال عو يؤ ات يتا

9.4% 3.9% 23.2%63.5% 

 %94.2 %5.8 %0 %18.4ا وثي              اظ ار ت نوتيؤ  -

4

إ ارة االتصاأل أثناا 

 اماتؤ

 تت ار( 175 

 - %44إجياهي: 

  %53.1حمايا: 

%2.9سنيب: 

 %1.1 %42 %56.9 %52الاولي جتاه األمات         ال أا العام -

 %7.3 %87.8 %4.9 %23.5التص حيات اإلعالتيؤ ال ياسيؤ        -

 %13 %57 %40 %17.1التص حيات اإلعالتيؤ ال عو يؤ        -

 %0 %15.4 %84.6 %7.4ايارة الوالو  اإلعالتيؤ        اكعتاسات  -

5 

 إ ارة اماتؤ

 ر(تت ا 119 

 - %37إجياهي: 

 % 56.3حمايا: 

 % 6.7سنيب: 

 %8 %51.3 %40.7 %63.8                      توالري اإلتاا ات -

 %4.7 %65.1 %30.2 %36.2اإلكتاج العو ة اىل و ضلا اإلصالضات والتعايف -

 %64.4 %26 %9.6 %3.7ؤ ال أا العام الاولي جتاه ال عو ي 6

 %47.05 %47.05 %5.9 %1 التصري ا ناخي 7
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 تناوأل الصحا االجنبيؤ  وضوع اماتؤ واجتاهاتتت ارات  ك ا 7جاوأل 

 اسا الصحياؤ م
 امجالي عا 

 ا نشورات

 امجالي عا 

 التت ارات 
 ال نبيؤ احملاياة اإلجياهيؤ

 يني تيل 
 

واأل ستي 
 

اكاهنات

واشن ن هوس 
 

تنص اا
 

الوره 
 

قار يا نا 
 

كيويور  تاميد
 

نا صن
 

نا تريور
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 االستنتاجات واملناقشات:
األوم ماتؤ  ش كؤ أراتتو ال عو يؤهاه الاراسؤ لنتشا عن كيايؤ إ ارة  سع 

ونلل تن خالأل ، م تن تن ور الصحا االجنبيؤ2019ي الاا تع ض  ل  يف سبتمز اإلرهاه

حتنيل ال ياقات اخلزيؤ الت قات  الصحا امجنبيؤ هنش ها ضوأل توضوع اماتؤ، 

تأثري استألاام  لنوصوأل إىل احملاور وا وضوعات ال ئي يؤ الت تناولت ا، وتع الؤ تاى

 اتؤ عن  ط يقؤ تناوأل الصحا امجنبيؤ توضوع االاتؤ. ارة امإلاالستاتيليات االتصاليؤ 

 

جت ا واقع اكعتاس االستاتيليات  هعا  تن النتائس كا  أه اهاهاه الاراسؤ خ ج  

االتصاليؤ الت استألاتت ا ش كؤ أراتتو عز تنصات ا ال قميؤ إل ارة. وهوج  عام 

 تبنورت هاه النتائس:

 بؤ ا وضوعات الت مت تناوأا ه ياق سنيب هوج  عام اشارت النتائس اىل اخنااض ك  -1

يف تقاهل ارتااع ك بؤ تنل الت تناوأا ه ياقي إجياهي وحمايا؛ وميتن تا ري هاه 

عن  كتائس الاراسؤ التحنينيؤ  بمو  ا نشورات الت قات    النتيلؤ يف اطار تا كشا

كش ها عز م و2019ش كؤ أراتتو ضوأل أاتؤ تع ض ا ألمات إرهاهيؤ يف سبتمز 

تنصات ا ال قميؤ، إن مت ل هاه ا عنوتات الت تنش ها الش كؤ عن كا  ا وعن 

تااصيل هاه اماتؤ ا صار ال ئي ي الاا ت تقي تن  غالبيؤ وسائل االعالم 

وا  س ات الصحايؤ احملنيؤ والاوليؤ، عن  اعتبار أ  هاه ا ن مؤ هي ا صار 

لت تع ض  أا ا ن مؤ نات ا. ويف هاا اإلطار ال ئي ي ما تعنوتؤ تتعن  هاماتؤ ا

 48ميتن تا ري ض ص ش كؤ أراتتو عن  عام تقامي ا أا تص حيات خالأل أوأل 

ساعؤ تن ضاويت اماتؤ واالكتااا هت مني اريم ور هعام وقوع إصاهات هني العاتنني 

قايا ساعؤ القا تؤ، عن  اعتبار أ  ت 48تع توعاها هتقايا تعنوتات تاصنؤ خالأل األ 

أا تعنوتؤ خاطاؤ أو التص ية عن ا هشتل خاطئ ستتو  تصار لنمعنوتات 

وتتااوأا وسائل االعالم وا  س ات الصحايؤ ا ألتناؤ  ا قا ت ث  هشتل سنيب عن  

ا ن مؤ وتشتل تباعاات لألاتؤ الت تع ض أا يصعا جتاواها هأا شتل تن 

امشتاأل.
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أراتتو تع االاتؤ" هأعن  حمور مت تناول  اضتل حمور " التعاتل االتصالي لش كؤ  -2

%، ثا يني  حمور" إ ارة االاتؤ" 97.1ه ياق إجياهي وحمايا يف الوق  نات  هن بؤ ضو 

%، وتشري هاه النتائس اىل الاور ارييا الاا قات  ه  ش كؤ 93.3هن بؤ هنص  ضو 

ا. أراتتو يف التعاتل تع االاتؤ،  ا عت  نلل عن  ط يقؤ تناوأل الصحا أ

أظ  ت كتائس الاراسؤ اىل أ  الصحا امجنبيؤ أسنات ت  وليؤ ضاويت اماتؤ ووقوع   -3

%، يف ضني هنغ أمجالي ك بؤ 23.2% يني ا ا وثي هن بؤ 63.5األمات اىل إي ا  هن بؤ 

%. وميتن 3.9حتميل ا منتؤ الع هيؤ ال عو يؤ ت  وليؤ ضاويت اماتؤ ضو 

ؤ أراتتو ال  يعؤ لألاتؤ وتوالري ا عنوتات االستاالأل تن نلل عن  أ  استلاه

التااليؤ والاقيقؤ لوسائل االعالم احملنيؤ والعا يؤ، ت يت  دااًل لتديا ا قائ  او 

تباين ا، هل عمن  عن  ا ا تن ا.

ها  اجعؤ الاقيقؤ لننتائس يتبني أ  االجتاه احملايا يف تناوأل االخبار ا تعنقؤ هأاتؤ تع ض  -4

م خالأل التة التحنيل كا  امك   2019ألمات إرهاهيؤ يف سبتمز ش كؤ أراتتو 

االجتاهات وضوضًا تقاركؤ هاالجتاهات امخ ى  اإلجياهيؤ او ال نبيؤ( هن بؤ هنغ 

%، لاا الإك  تن ا متن اعتبار أ  تناوأل الصحا توضوعات اماتؤ ه  يقؤ 62.4ضو

لنصورة الاهنيؤ لش كؤ أراتتو. حماياة يعا ات ًا إجياهيًا حبا نات ، وأك   كاعًا 

وتتا  هاه النتيلؤ تع طبيعؤ ا ا ة توضع التحنيل كوك ا تا ة إخباريؤ، ضيث تقوم 

ا ا ة اإلخباريؤ ت نيًا هااللتدام عن  النقل احملايا لنحايت  و  تأث  هال أا او وج ات 

  ت كتائس سنبيؤ، ضيث أظ تأ  نلل ت مينع ا تن صناعؤ ارتباطاإال الن   ا ألتناؤ. 

صحا( عمن  عن  ت ي  االاتؤ، ضيث صنع   10تن أصل  6الاراسؤ ا اليؤ أ   

واالكتقا ات ا وج ؤ لن عو يؤ يف سلل ضقوق  وارتباط هني ا ايث عن أاتؤ أراتت

وهي تن أك   ا وضوعات الت مت تناوأا ه ياق  ،اظ ار ت نوتيؤ ا وثينياإلك ا  و

ت نوتيؤ ا وثي" هأعن  حمور مت تناول  ه ياق سنيب  ، ضيث أضتل حمور " اظ ارسنيب

%، يني نلل حمور" ال أا العام جتاه أراتتو ال عو يؤ" هن بؤ 94.2هن بؤ هنص  ضو

%، وتشري هاه الن ا اىل استصالأل هعض الصحا امجنبيؤ توضوع 64.4هنص  ضو 

اماتؤ وره  ا هعا  تن االجناة امخ ى، وحماولؤ ت ي  هاه االاتؤ.
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ميتن تا ري تنل االجتاهات ا ألتناؤ الت مت رصاها تن خالأل حتنيل الصحا  -5

امجنبيؤ يف إطار تا وم ال ياسؤ التح ي يؤ، أ  الصحا امجنبيؤ تعمل كصريها تن 

الصحا امخ ى يف إطار ال ياسؤ التح ي يؤ ويف إطار دموعؤ تن القواعا الت 

سات عن  وجو  تأثري لتنل حتا  توج ات الصحياؤ. ضيث اتاق  فتنا الارا

ال ياسات التح ي يؤ والقواعا عن  ط يقؤ تناوأل الصحياؤ لنموا  اإلخباريؤ يف فتنا 

أضاا العات، وهالن   اىل ك ا تناوأل ا وضوعات ه ياقات سنبيؤ لصحياؤ الوره  

%( والت تناول  18.2 %( وصحياؤ واشن ن هوس  20 %( وصحياؤ نا قار يا  26.8 

اتؤ ه  يقؤ تعت   عم ا لنحوثني تع استنقاص إتتاكيات ش كؤ توضوع ام

أراتتو وحماولؤ اظ ار ضعا هنيت ا التحتيؤ النا يؤ واالتنيؤ. ضيث أ  أاا التناوأل 

إغاال ، كما عمل نلل عن  تنوع اآلراا واالجتاهات ووج ا  ناجتاه سنيب ال ميت

اماتؤ واجتاه اخ  غري الن   ضوأل االاتؤ، كما أ ى اىل وجو  أجتاه تتعاطا تع 

نلل، كما عمل هاا النوع تن التناوأل اىل ت ي  اماتؤ، ويعين أ  تنل الصحا خن  

اهعا  أخ ى سياسيؤ، وقا ت    هاه ا عاريؤ اجتاه سنيب ضو ا منتؤ الع هيؤ 

ال عو يؤ.

، ه ياقات فتناؤتااوت  رجات تناوأل ا وضوعات تنوع وسبا كما ميتن تا ري  -6

وتاى تواالق ا تع  ،وتن يقوم هاعم ا الصحاتنل ا تصا  وأجناة اىل اختال

. وتعا هاه أضا أه ا االكتقا ات الت واج   ا منتؤ الع هيؤ ال عو يؤ تصا  وأجناة

"ك  يؤ ا  يؤ اإلعالتيؤ" والت هين  عن  أك  يف ظل ا  يؤ اإلعالتيؤ أصبة اإلعالم 

اإلعالتيؤ عن  ض اب تصا   حيق  أهااا امشألاص الاين مينتو  الوسائل

اجملتمع ونلل تن خالأل توجي  اإلعالم مهااا سياسيؤ أو اقتصا يؤ والتاخل يف 

 قار يا (نا  صحياؤ يف هاه الاراسؤ أ  جنا  (. 2010ال ياسؤ التح ي يؤ  خرياهلل، 

هي تن أك   الصحا الت تناوأل توضوعات أاتؤ أراتتو  ( يني تيل وصحياؤ 

هي تن  (الوره   وصحياؤ (واشن ن هوس  يف ضني أ  صحياؤ  ه  يقؤ إجياهيؤ،

 انا وجا تواال  هنيالباضث  لاا ي ى .ه  يقؤ سنبيؤ  اأك   الصحا الت تناولت

هشتل وهني ا منتؤ الإ  نلل سينعت  الصحياؤ والقائمني عني ا تصا  وأجناة 
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 اجتاهات التص يؤ الصحايؤ امجنبيؤ ضو إ ارة ش كؤ أراتتو لن لوم االرهاهي
 

الصحياؤ  وضوع عن  ال ياسؤ التح ي يؤ لنصحياؤ وهالتالي عن  ط يقؤ تناوأل إجياهي 

تنل  أ  تناوأل النلا واالجناة، يف ضني اك  لو كا  هنا  تباين يف ا صا  اماتؤ

واجنات ا اخلاصؤ ولي   يف كقل ا عنوتات  خاتؤ تصا  ا يعمل يفالصحا 

لاي ا عالقات إجياهيؤ تع وسائل االعالم  أجاكا كما أ  وجو  صحايني .ا قيقيؤ

هشتل إجياهي يف الصحاالؤ  ؤ كقل الصورة الااخنيال عو يؤ يعمل هشتل إجياهي يف

امجنبيؤ.

أ   إىل إجياهي،ه ياق الت مت تناوأا   وضوعاتلنمحاور وا الن ا ا  تاعؤ تشري -7

ش كؤ أراتتو عمن  هشتل  هاستألاات ااالستاتيليات االتصاليؤ الت قات  

ي، ي    نلل تن إجياهي يف تتوين الصورة اإلجياهيؤ مراتتو لاى اجملتمع الاول

 "اكعتاسات ايارة وسائل االعالم"توضوعات إظ ار ت كيد تنل الصحا عن  خالأل 

". كما ميتن االستاالأل تن خالأل أهميؤ وضلا أراتتو يف امسواق العا يؤو "

ال ماح لنوالو  اإلعالتيؤ االجنبيؤ هديارة تق ات الش كؤ، أك  عمل عن  إاالؤ 

تناوأل توضوعات اماتؤ، ومتتين ا تع الؤ ال با  البباهيؤ عن الصحا امجنبيؤ يف

ال ئي  وا قيقي ا  با لألاتؤ، يتبني نلل تن خالأل التناوأل اإلجياهي التبري أاا 

(، ونلل يف 84.6ا وضوع ضيث هنغ امجالي ك ب  تناوأل هاا ا وضوع ه  يقؤ إجياهيؤ  %

 إطار التعاتل االتصالي لش كؤ اراتتو تع اماتؤ.

تعاتن  تع اماتؤ ه  يقؤ عنميؤ تن ليؤ،  أ  ش كؤ اراتتواسؤ إىل توصن  الار -8

كما عمل نلل عن  حت ني ط يقؤ تناوأل الصحا امجنبيؤ  وضوع االاتؤ. وي    هاا 

التأثري هوضوح تن خالأل تقاركؤ ك بؤ ا وضوعات الت قات  ه ياق إجياهي وحمايا 

و  تااوت واضة هني الن بتني تقاركؤ هتنل ال نبيؤ، ان يتبة تن هاه ا قاركؤ وج

اىل جناح ش كؤ  لصا  توضوعات الت مت تناوأا ه ياق إجياهي وهو تا يشري

ايعاا هاا النلاح عن   نأراتتو يف إ ارة اماتؤ الت تع ض أا، كما اك  ال ميت

االتصاليؤ الت استألاتت ا أراتتو القط، ان تتااخل دموعؤ تن  اتاالستاتيلي

ريات امخ ى الت ت ث  عن  تاى اكتماأل جناح إ ارة االاتؤالعواتل وا تص
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 التوصيات:
األوم ماتؤ  ش كؤ أراتتو ال عو يؤهاه الاراسؤ لنتشا عن كيايؤ إ ارة  سع 

ونلل تن خالأل ، م تن تن ور الصحا االجنبيؤ2019اإلرهاهي الاا تع ض  ل  يف سبتمز 

 جنبيؤ هنش ها ضوأل توضوع اماتؤ.حتنيل ال ياقات اخلزيؤ الت قات  الصحا ام

 توصي هاه الاراسؤ اا يني:   يف ضوا تا سب

ض ورة التعاتل تع اماتات هال  ق ا ن ليؤ العنميؤ واستألاام االستاتيليات  أواًل:

االتصاليؤ هشتل العاأل إل ارة اماتؤ لتحقي  أالبل النتائس اإلجياهيؤ.

تع الصحايني والصحا امجنبيؤ، اا يعت   أهميؤ هناا عالقات إجياهيؤ وتتينؤ ثاكيًا:

 اهلل. ةنلل أجياهًا عن  ط يقؤ تناوأل وكقل االخبار ضاأل ضاويت أاتؤ ت تقباًل ال مس

إج اا ا ديا تن الاراسات ا تعنقؤ هأليات إ ارة االاتات وا تصريات ا تصنؤ ه ا، ضيث  ثال ًا:

 يؤ إلج اا  راسات جاياة  ع الؤ أث ت الاراسؤ ا اليؤ عا  تن الت اؤالت وامط  الات

امخ ى الت ساهم  جباكا االستاتيليات االتصاليؤ يف  تتاهيؤ ام وات واالستاتيليا

إ ارة االاتؤ، كما أك ا ت ري ت اؤالت أخ ى تتعن  ااى الاعنيؤ استاتيليات االتصاليؤ 

اتيليات امخ ى وكيايؤ قياس نلل.  االست تاا  ها او اعدأل عن االستاتيليا

 ا عنوتاتيؤ + العناص  ا عنوتاتيؤ + اخلاتات االتصاليؤ + امالعاأل(.

اج اا ا ديا تن الاراسات العنميؤ والبح يؤ وا  تمؤ هتحنيل االستاتيليات االتصاليؤ  راهعًا:

ا  تألاتؤ يف إ ارة االاتات، واخل وج هنمانج ميتن االعتما  عني ا كنمونج ت الي إل ارة 

  اماتات.

ت بي  وتوسيع ت ل هاا النوع تن الاراسات ضيث يتا  راست ا تن  اخل الش كؤ،  خات ًا:

وكتائس أك    أك   تن ضالؤ  راسيؤ يف وق  واضا لنأل وج اااهيا أك   عمقًاتناوأل و

 10ركدت عن  تناوأل عا  ضاو  هاه الاراسؤ االتصاليؤ، ضيث أ   قؤ عن االستاتيليات 

 . لؤ واضاةصحا اجنبيؤ لاراسؤ ضا
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Public Reliance On Traditional Media And Social 
Networks To Gain Information During Crises And 

Attitudes Towards Their Professional Performance:  
A Case Study On Corona Crisis. 

 

Abstract 
 

The study aims to analyze the public attitudes regarding media coverage of the Corona-

virus crisis. It compares the roles of traditional media and social networks in that regard. 

It seeks to identify to what extent the traditional media and social networks have suc-

ceeded in providing the public with accurate, and reliable information related to the 

Coronavirus. It also seeks to analyze the public’s attitudes toward traditional media and 

social networks’ coverage of this crisis.  A survey has been conducted with a sample of 

286 locals and residents in the UAE.  

The study revealed that the traditional media and social networks have shown an interest 

in covering the information regarding the virus crisis. Both covered issues related to 

symptoms of the virus and ways of prevention. However, both focused on the informative 

role more than enhancing the public’s awareness of the virus information. 

The study also found that the public relied more on social media than the traditional me-

dia to obtain information about the Coronavirus.  However, the inaccuracy and unreliabil-

ity of social media information could lead to misguiding the public to the ways of dealing 

with the virus. The public's assessment of the professional performance of the traditional 

media was more positive than social media. 

Keywords:  

Crisis media, media coverage of CORONA, social media and CORONA virus, profes-

sional media performance 
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The Influence Of New Media Content On The 

Attitudes Of Saudi Society Towards The Principles 

Of Patriotism 
 

Abstract 
 

The study aimed to identify the concept and most important means of new media content 

as well as comparing between new and traditional media and clarify how the new media 

has affected traditional media. Moreover, study the impact of new media content on 

Saudi community’s trends towards the principles of patriotism. 

The study reached a set of findings, the most important are; there is a direct positive 

effect of the new media content and the trends of the Saudi community towards the prin-

ciples of patriotism from the perspective of the study sample. This effect is equal be-

tween males and females, as well as between different age groups and different educa-

tional qualifications. It became clear that there are differences between the usages of 

new media for the study sample. The study found that Facebook and WhatsApp are the 

most used and influential platforms on the study sample. 

The study recommended a set of recommendations, the most important are; it is neces-

sary for governments to make good use of the new media, considering them as effective 

means of communicating with citizens and getting to know their problems. It is important 

to develop the content of the new media, given these means have proven to be more 

effective in community than traditional media. Held seminars to clarify and take into ac-

count the most important positive aspects of the new media as well as the most im-

portant negative aspects to be avoided. It is necessary for state to precisely define the 

desired media goals, and then divide them in time and in stages. Integrating these goals 

with the goals of social development institutions are very essential and achieve them 

simultaneously. The interest of community institutions to re instill religious, Arab and civi-

lized values, and not to give up them in favor of the means of virtual community. 

Keywords: New Media Content, Patriotism, Social Media, Kingdom of Saudi Arabia.                     
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The Relationship Between Browsing Images Of 
Social Networking Sites And Social Comparison 

Among Saudi Browsers 
 

Abstract 
This study sought to monitor the relationship between browsing images of 
social networking sites and social comparison among Saudi browsers, and 
knowing the topics of images submitted to social comparison between the 
study sample more than others, and the degree of their interaction with it, 
and whether social comparison processes and the degree of influence of 
the published image differ according to the degree of relationship (or kin-
ship) between the browser and the owner of the image or not. In addition , 
the sample’s trends towards images published on social networking sites 
were also concerned, through a opinionnaire administered to a sample of 
352Saudi   surfers of social networking sites in Jeddah. The questionnaire 
consisted of several axes, namely the intensity of the use of social network-
ing sites, the rising and falling social comparisons that surfers make auto-
matically when browsing the various pictures of others (their travels, their 
personal appearance, family meetings, personal achievements, the calami-
ties they are exposed to) and the extent of their interaction with these pic-
tures and their trends towards them. The study revealed that Snapchat is 
the most viewed among the sample with a mean of 4.32, and that there is a 
direct relationship between the degree of closeness of the relationship be-
tween the browsers and the follow-up of photos, and that the achievements 
of others are considered the most attractive to surfers of social networking 
sites images, followed by travel images, and motivation ranked first among 
the resulting feelings about browsing pictures of others’ achievements, fol-
lowed by feeling frustrated. Thus, results  emphasized that there were sta-
tistically significant differences between the study sample in their social 
comparisons after viewing pictures of others and their demographic charac-
teristics according to gender in favor of males, and  that these differences 
were not proven in age nor education .The study recommended the need to 
enhance awareness of young people about the concepts influencing their 
vision and goals, such as the term “upward comparison,” “downward com-
parison” and “electronic envy” .It also  stressed the need for media studies 
to paying attention to the theory of social comparison in its various aspects, 
in order to help develop the hypotheses of the theory in line with our Arab 
culture and values. 
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The Effectiveness of Public Relations Electronic Messages In 
Building Communication Between Employees Of Institutions 

 

Abstract 
 

The study aimed to identify the effectiveness of electronic messages for public relations 
in communication between employees of private institutions. The extent of the im-
portance of these messages as a means of internal communication with the public of the 
institution’s employees, in supporting or promoting the activities carried out by the public 
relations department socially, culturally and morally, and to what extent electronic mes-
sages contribute to the internal communication processes of individuals working in the 
institutions in light of the rapid developments produced by information and communica-
tion technology and its advanced and renewable applications In recent years, the form of 
electronic messages has changed; A new communication reality, its manifestations man-
ifested in the concepts, administrative and intellectual systems, and organizational cul-
tures on which modern institutional communication studies have relied, which in turn 
changed the methods of this communication with employees to manage public relations 
as a link and a concept of work. The importance of this study lies in the fact that it exam-
ines how electronic messages act as a communication tool to support communication 
and cooperation between departments in disseminating information related to institution-
al operations to work at the internal and external levels, and the importance of content 
that can support employee relations in institutions by implementing regulations or admin-
istrative and organizational systems. And others. As this study sought to reveal the na-
ture of the effect of electronic messages on any variables or aspects of communication 
for employees of the Public Relations Department that may arise when performing insti-
tutional work, through application to a sample of employees in the public relations de-
partment in different institutions  estimated at 120 individual in to interpret the results 
Studies used to show aspects of communication and communication using electronic 
messages to complicate or facilitate practical communication. The results indicate that 
most of the behavioral and cognitive motives are most appropriate for the proper man-
agement of public relations e-mails when communicating through them: deleting unim-
portant publications immediately after downloading them; The order of reading messag-
es according to some criteria; After reading, immediately decide what to do with the let-
ters; reply to requests via PR emails on the same day; and organizing the incoming read 
messages according to categories, and transferring them to different folders, in order to 
ensure the institutional building that enhances this communication. Accordingly, the 
study came out with recommendations for the necessity of managing and using electron-
ic messages for public relations in the course of work, because through the results they 
do not pose a threat to the productivity, security and privacy of institutions, in most cas-
es; There is room for improvement and measures that may enhance the utility of this 
tool. In particular, most workers may face some difficulty in organizing the information 
received through this method, and a large proportion of them still have behaviors. 

Keywords: effectiveness, electronic messages, public relations, Communicate 
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Recent Trends In The Research On Satellite 
Channels And Addressing The Other: A Second 

Level Analysis Of The Published Researches 
During The Period From 2011 To 2019 

 

Abstract 
 

This study seeks to monitor and analyze the recent trends in Arab and foreign 
research on the role of satellite television channels in addressing the other, by 
examining the research interest fields and methodological aspects, through 
conducting a survey study regarding Arab and foreign published researches 
during the period from 2011 to 2019. 

The study presents completed summaries of the most prominent findings of the 
examined Arab and foreign researches, understanding the theoretical and prac-
tical trends in media research and identifying the used research methods and 
tools. 

The objectives of the study are determined in monitoring the studies that dealt 
with the recent trends in Arab and foreign research on satellite channels and 
addressing the other during the period from 2011-2019, determining the re-
search issues and priorities which the examined studies concerned with, identi-
fying the methodological and theoretical frameworks used in these studies, in 
addition to creating a vision for the future and setting research priorities to de-
velop research and studies on the relationship between satellite channels and 
addressing the other. The study's methodological design depends on the sec-
ondary analysis method, with its qualitative approach. 

The total sample of the examined studies reached to 62 studies, including 20 
Arab studies and 42 foreign ones, are distributed across the three dominant 
categories of the research trends which determined in: 

First: studies on the problem of "resistance/ openness" in addressing the other 
through satellite channels. 

Second: studies on the problem of balance in the flow of news between the self 
and the other through satellite channels. 

Third: studies on the problematic of shared images between the self and the 
other, and its role in activating or obstructing the dialogue through satellite 
channels. 

Key words: recent trends - satellite channels roles - the other - Arab research 
development – second level analysis 
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