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املنصات الرقمية احلكومية يف تعزيز القيم اجملتمعية أثناء أزمـة  استخدام 

 “دراسة حتليلية ملنصات جملس الشارقة للتعليم" - 19 كوفيد

املؤثرة يف استخدام العالقات العامـة ملواقـع التوا ـل اماتمـا       العوامل 

يف ضوء نظريـة اممتيـاز   دراسة " –والبحرينية يف املؤسسات التعليمية املصرية 

 “ العامةيف العالقات 

اامعـة  ملنسـوي    الشلـراي  استخدام إ النات اإلنرتنت  لـ  السلـلو    تأثري 

 (دراسة مسحيلة) -سعود  امللك 

الظـــل اللويـــل  ـــا   التل زيونيـــة يف يـــرامأل اال ـــات الكرتونيـــة القـــيم 
 أمنوذاًا

البوايات اإللكرتونية للجامعات العريية  ل  شـبكة الويـ  و القت ـا    اودة 

 دراسة تلبيقية -يإدارة مسعت ا لدى مستخدمي ا من أ ضاء هيئة التدريس

ــة  لــ     ــر رضــا العمــالء   تــويرتدور التلبيقــات اإللكرتونيــة اةدمي يف حتقي

 دراسة ميدانية وحتليلية يف ضوء مبادئ امتصات احلواري: السعوديني

ــ   ــراء       كي ــ  ق  ــورت ســبعة افــالم وصحــر الصــح يني يف  صــر ا  ــ  في

 الصح  ومستمعو ااحبار
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 عن تصدر

 التاسع والعشرونالعدد 

 م  2022مارس 
 هـ 1443شعبان  _
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متخصصة بالبحوث والدراسات يف جمااالت اععاالم    ربع سنوية جمللة العربية لإلعالم واالتصال، دورية علمية حمكمةا (1

 .واالتصال اعنساني مبختلف فروعه

 .الم واالتصال جبامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعوديةتصدر اجمللة عن اجلمعية السعودية لإلع (2

تنشاار اجمللااة البحااوث والدراسااات واملقاااالت العلميااة وملخصااات الرساااجع العلميااة، ومرافعااات الكتاا  يف كافااة فاارو           (3

 .اععالم واالتصال

 .ختضع مجيع املواد املقدمة للمجلة للتحكيم العلمي املتخصص (4

 :راسات للنشر باجمللة، وفقًا لقواعد النشر التاليةتقبع البحوث والد (5

يف القضايا اععالمياة الات تتبلا      اعجنليزيةأن يكون البحث مكتوبًا بلغة عربية سليمة، وتقبع األحباث باللغة  . أ

 .ذلك

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

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

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

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

 (.فعواملالحق واملرا

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

 .كلمة لكع منهما 300أن ُيعد الباحث عنوانص وملخصص لبحثه باللغتص العربية واعجنليزية يف حدود   .خ

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

 .املشارك فيهترسع للباحث سس نسخ ورقية من العدد   .ذ

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

 .املس ولية كاملة عن صحة ودقة املعلومات واالستنتافات

توفااااااه املراسااااااالت اىلاصااااااة باجمللااااااة إا رجاااااايس  ياااااااة التحرياااااار علااااااى ال يااااااد اعلك ونااااااي اىلااااااا  باجمللااااااة        (7

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

 واالتصالاجمللة العربية لإلعالم 

 قسم اععالم-فامعة امللك سعود 

 11451 الرياض 2456 . ب 

 اململكة العربية السعودية

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

" الاا ا تعتمااده دوريااة الصااحافة   End Notes البحااث أو الدراسااة، و ااي البريقااة املسااماه "اهلااوامش األخاا ة   

الصااااااااااااااحافة  ، ودوريااااااااااااااة معلاااااااااااااام Journalism & Mass Communication Quarterly واععااااااااااااااالم

 ، وبعض اجملالت العربية.Journalism & Mass Communication Educator واععالم

 

mailto:(
mailto:(
mailto:majalatsamc@gmail.com
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 ألوا للمرفع:اعشارة ا

 كتاب:

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

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

 مثال:

 .23(، ص2015، علي 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،          -

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

 لة، رقم صفحة اإلشارة أو صفحاناا الن و د  مسبوقة بـ ص أو ص ص.يشغلاا كاما البح  فاص

 مثال:

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

 .33، ص 30 – 25

 اإلشارة الثانية التالية مباشرة:

 )نطبق يف حالة الكتب والبحوث(

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

 مثال:

 .24 – 22املر ع السابق، ص ص  .2

 اإلشارة الثانية وما بعدها:

 )يف حالة عدم ورودها مباشرة(

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

 مثال:

 .23العلي، ص  .2

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

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

 الصفحة أو الصفحا  مسبوقًا بـ ص أو ص ص.

 مثال:

 .23العلي، ناإلع م ...ن، ص  .4

  نبية:اإلشارة لل را ع األ

، 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 رجيس
 

 العناد حمود بن عبدالرحمن. د.أ
 الرجيس ناج 

محمد سليمان األحمد. د  
 املال أمص

 

 د. علي دبكل العنزي

 د. عهود سلطان الشهيل

 د. هدى عبداهلل بن سعيدان 

 د. فيصل محمد العقيل 

 د والداوأ. سعد إبراهيم 

 الجريوي عبداهللأ. ماجد بن 

 

 الربيد اإللكرتوني
 

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

 

 6785/1442رقم اعيدا  / 

 1658 _ 8835رقم ردمد : 
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استخدام املنصات الرقمية احلكومية يف تعزيز القيم 
 19 اجملتمعية أثناء أزمة كوفيد

دراسة حتليلية ملنصات " _
 “جملس الشارقة للتعليم

 د. إنجي محمد أبوسريع خليل
 

عربية على شبكة فودة البوابات اعلك ونية للجامعات ال
الوي  وعالقتها بإدارة مسعتها لدى مستخدميها من 

 دراسة تببيقية -أعضاء  ياة التدريس

 على د. عيسى عبد الباقى موسى

ام العالقات العامة ملواقع التواصع العوامع امل ثرة يف استخد
 –االفتماعي يف امل سسات التعليمية املصرية والبحرينية 

 “ دراسة يف ضوء نظرية االمتياز يف العالقات العامة"

 د. عبد الصادق حسن
 

دورية ربع سنوية متخصصة محكمة 
 ُتعنى بأبحاث اإلعالم واالتصال

 تصدر عن
 الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

 التاسع والعشرونالعدد 
 هـ1443 شعبان -م2022مارس

 تقديم

 
9  

11 

59 
 

 مدير التحرير 
 فهـــد بن منصور القبـــاع . أ

 

 
 عضو

 أ. د. فهد بن عبدالعزيز العسكر

 عضو
 أ. د. عثمان بن محمد العربي

 الرسائل العلمية

 

 عضو 
 د. حمزة بن أحمد بيت املال

111 

www.samc.ksu.edu.sa 
 

يف  دور التببيقات اعلك ونية اىلدمية على توي 
دراسة ميدانية حتقيق رضا العمالء السعوديص: 

 وحتليلية يف ضوء مبادئ االتصال احلوارا

 خوله بنت إبراهيم الرشودأ. 
 

 314 

 

القيم يف برامج األطفال الكرتونية التلفزيونية صاح  
 الظع البويع أمنوذفًا

 د. محمد أحمد الربابعة
 إسالم عبد اهلل الخرنوبي أ. 
 ى محمد النوافلةـــــــــتق أ.

 

 175 
 

 تأث  استخدام إعالنات اعن نت على الّسلوك الّشراجي
 دراسة مسحّية(  -فامعة امللك سعود  ملنسوبي 

 علي بن دبكل العنزيد. 
 أ. عصام عدنان البكري

 

 219 
 

كيف صورت سبعة افالم وآخر الصحفيص يف عصر 
 .اخنفض فيه قراء الصحف ومستمعو األخبار

  حسن أولياء  زأ. عبد العزي
 

 279 

 



 

 

 

 

8 



 

 

 9 

 19كوفيد اجملتمعية أثناء أزمة يف تعزيز القيم  احلكومية املنصات الرقمية استخدام
 جملس الشارقة للتعليم" حتليلية ملنصات"دراسة 

 

 تقديم
 

 
 

يف  -م 2022أواخار شاهر ماار      -تشارك اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال   ه األيام  

اجلمعيات العلمية جبامعة امللتقى الثامن للجمعيات العلمية واملعرض املصاح  ال ا تنظمه إدارة 

امللااك سااعود، ويقااام برعايااة كر ااة ماان مسااو أماا  منبقااة الرياااض، حتاات عنااوان "دور اجلمعيااات    

العلمياااة يف تعزياااز فاااودة احليااااة". ويف إطاااار ساااعي اجلمعياااة لتنشاااي  حركاااة البحاااث العلماااي يف    

االتصال املختلفة،  جماالت اععالم واالتصال وتفعيع التواصع بص الباحثص والدارسص يف جماالت

تعتزم اجلمعية تنظيم م متر ا السنوا التاسع خالل الفصع الدراسي األول من العام القاادم، وقاد   

مت اختيار اععالم املتخصص موضوعا له بعنوان: "اععالم املتخصص يف ظع تبورات اجملال وتعادد  

يااة املصاااحبة جلاجحااة    أساااليبه"، و ااو موضااو  يكتساا  أ ميااة بالغااة بعااد جناااح احلمااالت اععالم        

 كورونا خالل العامص املاضيص.

وتستمر اجلمعية يف دعم   ه اجمللة الات ال زالات تواصاع مسا تها نافا ة للنشار العلماي اععالماي         

املتميااز، ر اام العقبااات الكااب ة، وناادرة االمكانااات، و ااي تاادخع عامهااا الثااامن عشاار، و ااو الثاااني بعااد   

حبااث علمياة   العادد سساة أ   التحول إا دورية ربعية، به  اعصدار الربعي الثاني هل ا العام، ويضم

وملخصاااص للرسااااجع العلمياااة، تناولااات موضاااوعات اتلفاااة  لااات اساااتخدام املنصاااات الرقمياااة        

احلكومية يف تعزيز القيم اجملتمعية ، والعوامع امل ثرة يف استخدام العالقات العامة ملواقع التواصع 

اعن ناات علااى  االفتماااعي يف امل سسااات التعليميااة املصاارية والبحرينيااة، وتااأث  اسااتخدام إعالنااات 

الّسلوك الّشراجي ملنساوبي فامعاة امللاك ساعود، والقايم يف بارامج األطفاال الكرتونياة التلفزيونياة،          

وفااودة البوابااات اعلك ونيااة للجامعااات العربيااة علااى شاابكة الوياا  وعالقتهااا بااإدارة مسعتهااا لاادى       

ور التببيقاااات وتناولاات ملخصااات الرسااااجع العلميااة د     مسااتخدميها ماان أعضااااء  ياااة التااادريس.   

اعلك ونياااة اىلدمياااة علاااى تاااوي  يف حتقياااق رضاااا العماااالء يف ضاااوء مباااادئ االتصاااال احلاااوارا"،      

،  وتصوير الصحفيص يف سبعة أفالم يف عصر اخنفاض قراء الصحف ومجهور األخباار التلفزيونياة  

 .واألخ  باللغة األجنليزية

 واهلل ولي التوفيق
 

 

 

 رئيس هيئة التحرير        
 أ. د. عبدالرحمن حمود العناد
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استتتتم اان ات اتتتتاة الر ميتتتتة   

يتتتتت  ال تتتتتي  احلكوميتتتتتة    ع 

 19 اجملممعية أث اء أزمة كوفيا
دراستتتة لليليتتتة ت اتتتاة قلتتت  ال تتتار ة    "

 "للمعلي 

  
 

 د. إنجي محمد أبوسريع خليل
 أستاذ مساعد بكلية االتصال، فامعة الشارقة

 اعمارات العربية املتحدة

  
 

 تم بدعم من جامعة زايدهذا لبحث 
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 ملخـــص
 

 الااات اجملتمعياااة القااايم وحتلياااع ورصاااد استكشاااا  تساااعى الدراساااة احلالياااة إا  

 األزمااات، أثناااء الرقميااة منصاااتها عاا  جلما   ااا احلكوميااة امل سسااات تقاادمها

 للتعلاايم الشااارقة جملااس قدمااه الاا ا االتصااالي احملتااوى علااى بااالتببيق وذلااك

  علاى  الرمسياة  وحسااباته  اعلك وني موقعه على

 القيمياة  والتوفهاات  وأنواعها القيم   ه أ م حتديد بهد  ،19 كوفيد أزمة أثناء

 االساا اتيجيات وأيضااًا األزمااة، أثناااء مجااا  ه لتعزيز ااا لاادى اجمللااس سااعى الاات

القيم، وذلك باستخدام أسلوب حتليع    ه تعزيز يف عليها اعتمد الت االتصالية

وى الرقمااي ملنصااات اجمللااس. واختاا ت الدراسااة منااوذج      املضاامون الكيفااي للمحتاا  

االتصاااال الشااابكي التكااااملي والنماااوذج الاااداجرا للقااايم. وفااااءت القااايم الوطنياااة     

والدينية واألسرية على ال تي  يف مقدمة القيم الت عزز ا اجمللس أثناء األزمة. 

يمااي وباارزت قيمااة اال تمااام اجلمعااي مقارنااة باال تمااام الشخصااي يف التوفااه الق      

الاا ا تبناااه اجمللااس يف موافهااة األزمااة. وكاناات أباارز االساا اتيجيات االتصااالية        

املساااتخدمة  اااي تنظااايم املباااادرات واملساااابقات الداعماااة للقااايم اجملتمعياااة وأيضاااًا     

التنسيق االتصالي مع اجلهات األخرى يف اجملتمع، يف ضاوء اسا اتيجية االتصاال    

بااإعالن ونشاار املنظومااة القيميااة الاات احلكااومي لدولااة اعمااارات. وتوصااي الدراسااة 

تتبنا اااا امل سساااات احلكومياااة أثنااااء األزماااات، وحتقياااق مزياااد مااان التفاعاااع ماااع         

مساااتخدمي املنصاااات احلكومياااة يف ضاااوء ثناجياااة االتصاااال الرقماااي، ماااع حتدياااد      

 الفاات اجلما  ية املستهدفة للرساجع االتصالية الرقمية. 

 الكلمات الدالة

أزماااااة  –جملااااس الشاااااارقة للتعلااااايم   -نصاااااات الرقمياااااة امل –القاااايم اجملتمعياااااة  

 19كوفيد
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 :ات امة

الـ  نشـاريف يف بنـاء  عـة      ميثا ا نصال الرق ي لل ؤسسا  احلكومية أحـد القنـوا  احليويـة   

املؤسسـا    وحتتـا  املؤسسة وندعيم ع قاناا مع اجل اور يف ضوء نشر ونعزيـز القـيم اإت عيـة.    

ــد      ــام املشـــ يف. ون عـ ــايا  ا  ا هت ـ ــول القمـ ــت ر حـ ــا املسـ ــا الىل التواصـ ــة ومجاه هـ احلكوميـ

 ــي، ك ــا  كــن  املنصــا  الرق يــة ةثابــة أدوا  لتعزيــز هويــة هــتو املؤسســا  ونو ااــا القي   

اجل اــور أيمــًا مــن تــرال التســا    والبــداء و اــا  النوــر حــول املؤسســة وأع ا ــا وقي اــا            

   1امُلعلنة.

ــا          ــد  الف ـ ــة لـ ــيم اإل ابيـ ــر القـ ــومي يف نشـ ــي احلكـ ــال الرق ـ ــف ا نصـ ــن نو يـ وميكـ

اجل اه يــة، و لــ  مــن لــ ل الدارة الع قــا  التفاعليــة بــني املؤسســة ومجاورهــا يف ضــوء    

ونـوفر املنصـا  الرق يـة بامكاناناـا التفاعليـة لكـا       . 2ع ا حتك ه هتو القيم البنـاءة  التار

من املنو ا  واألفراد بي ا  م ئ ة للتواصا ونبادل املعلوما  وندعيم القـيم السـلوكية يف التـار    

 .  3املشاركة النشطة يف الع لية ا نصالية ككا

ني األفراد وبعمام البعض مـن ناحيـة وبيـنام    ويف ضوء نطور ونشعب شبكا  ا نصال الرق ي ب

وبـــني املؤسســـا  العاملـــة يف اإت ـــع مـــن ناحيـــة ألـــر ، أصـــبح التـــ    الـــت  ي حد ـــه الســـيا   

اإت عي على التفاع   القائ ة بـني هـتو األتـراا والـ  حتـدث ونن ـو يف بي ـة حتك اـا قـيم          

 .4والتحلياونو اا   قافية وا ت اعية متنوعة  اهرة  ديرة بالدراسة 

واحدة من األزما  الك   ال  أ ر  علـى واقـع احليـاة اليـًا وعامليـًا،       19ونعت   ائحة كوفيد 

ــة علــى مســتو  العــاد وبلــب عــدد املصــابني     104ألفــًا و 565مليــون و 3فقــد أد  الىل وفــاة    171حال

 يــة جلامعــة  وفــق اإلحصــاءا  الر  2021حالــة حتــى بدايــة شــار يونيــو      420ألفــًا و 184مليــون و

، هــتا الىل  انــب ارســائر ا قتصــادية النااــة عــن اجلائحــة يف  ــا     (5)ةهــوبكنز األمريكيــ

السياحة والطـ ان والفنـاد  واملطـاعم وق هـا وفقـدان عـدد كـب  مـن األفـراد لو ـائفام، وأيمـًا            

.  6العبء الكب  الت  نتح له األنو ة الصحية على مستو  دول العاد

ــدر ا ــبة    ك ـــا اـ ــا   بالنسـ ــو   ديـــد ومفـ ــن نـ ــا أزمـــة مـ ــتو اجلائحـــة  ثـ ــا الىل أن هـ إلشـــارة هنـ

لل ؤسســا  وألفــراد اإت ــع علــى حــد ســواء، نوــرًا ألن ا ارهــا ملــت العــاد ب ســرو مــن الناحيــة    

اجلغرافية ك ا أناا شكلت لطورة علـى ع ـا املؤسسـا  ومسـتقبلاا يف قطاعـا  ،تلفـة، هـتا        
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من حي  عدد اإلصابا  والوفيا ، ممـا يتطلـب دراسـة ن   هـا علـى       باإلضافة الىل ضدامة ن   ها

 (7)السيا  القي ي وحتليا كيفية نعاما املؤسسا  معاا رق يًا.

 
 أواًل: مشكلة الدراسة وأهميتها

علــى املســتو  البحثــي موقفــًا اســتثنائيًا ما ــًا لدراســة ع ليــا          19 ثــا  ائحــة كوفيــد   

ــني املؤسســا  ومج    اه هــا لاصــة يف  ــا ال ــراءا  اإلقــ   والتباعــد     ا نصــال الرق ــي ب

ونـوفر  ا  ت اعي، حي  مثَّا هتا النو  من ا نصال بديً  امنًا للتواصا بني أفـراد اإت ـع.   

ــراز التو ــه اإت عــي والقي ــي لل ؤسســة، عــن تريــق       املنصــا  الرق يــة احلكوميــة  ــاً  إلب

  ه ية ا لتزام باا لاصة يف أوقا  األزما .  نعزيز القيم اإت عية وزيادة قناعة اجل اور ب

 وعلى  ل  ميكن صياقة مشكلة الدراسة على النحو التالي: 

ناستكشــاا ورصــد وحتليــا القــيم اإت عيــة الــ  نقــدماا املؤسســا  احلكوميــة جل اه هــا   

س ع  منصاناا الرق ية أ ناء األزما ، و ل  بالتطبيق على احملتـو  ا نصـالي الـت  قدمـه  لـ     

الشــارقة للتعلــيم علــى موقعــه اإللك ونــي وحســابانه الر يــة علــى مواقــع التواصــا ا  ت ــاعي    

Twitter, Instagram, YouTube   ونتحــدد مشــكلة الدراســة يف  19أ نــاء  ائحــة كوفيــد .

 اإل ابة عن السؤال التالي:

ليم لد  مستددمي نما أهم القيم اإت عية والتو اا  القي ية ال  يعززها  لس الشارقة للتع 

 منصانه الرق ية أ ناء األزمة، وما ا س انيجيا  ا نصالية املستددمة يف نعزيز هتو القيم؟ن

من لصوصية املؤسسا  العاملة يف قطا  التعليم وقدرناا على القيام  أه ية الدراسةونتمح 

ىل لواور  ائحة بدور القدوة القي ية اإل ابية ألفراد اجل اور، وبالتحديد يف الف ة األو

يف دولة اإلمارا  وال  كثفت فياا املؤسسا  نشاتاا ا ف اضي وزاد نواصلاا  19كوفيد 

مع اجل اور ع  املنصا  الرق ية، ةا  ا من لصائ" نفاعلية نس ح بتبادل ومشاركة 

 الرسائا ا نصالية املع ة عن القيم اإت عية مع عدد كب  من املتابعني، باإلضافة الىل

المكانية التعليق والبداء الرأ  من  انب اجل اور حول هتو الرسائا ةا حت له من قيم، 

وكتل  الناحة الفرصة لل شاركة يف الفعاليا  ا ف اضية ال  ينو اا اإلس بادا 

الت كيد على ر يته ونو اه القي ي وأيمًا التكيف مع الوروا اإت عية ال  فرضتاا هتو 

 األزمة.
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 اطار املعرفي للدراسةثانيًا: اإل
 ( استددام املنصا  الرق ية يف ع ليا  الدارة األزما 1)

ب ناا ناألساليب ال  نو فاا املؤسسة للحد من الت    السليب  الدارة األزمةميكن نعريف 

 (8)لألزمة من ل ل التواصا مع مجاه ها لتوضيح استجابة املؤسسة ونعاملاا مع األزمة.ن

 راءا  الفعلية وا نصالية ا ادفة الىل نقليا التاديدا  ال  ميكن ونش ا   وعة من اإل

.(9)أن ختلقاا األزمة

الىل التحول الكب  الت   Gallup (2020)ونش  نتائج أحد ا ستط عا  ال  قام باا مركز 

، حي  أن ما 19مع انتشار  ائحة كوفيد  2020شادنه ا نصا   الرق ية بداية من مارس 

% من األفراد على مستو  العاد أصبحوا يع لون ويتواصلون عن ب عد باستددام 55يقرب من 

  (10)منصا  رق ية متعددة.

وقد أوضح ال اث العل ي أنه يف األزما  الك   يندمج أعماء اجل اور يف أنشطة انصالية ع  

السيطرة على املنصا  الرق ية بادا املعرفة والتعلم ونقليا حالة عدم التيقن ودعم الشعور ب

يسعي اجل اور للحصول على معلوما  سريعة ودقيقة عن األزمة وأسباباا ك ا . (11)موقف األزمة

ونزداد رقبة اجل اور يف مشاركة املعلوما  ونبادل و اا  النور مع اآللرين،  (12)ونطورها.

ناء وبعد وعندما نوفر املؤسسة هتو الفرص للج اه  ع  منصاناا الرق ية نزداد  قتام باا أ 

 (13)األزمة.

ولتل  حتتا  املؤسسا  الىل وضع املنصا  الرق ية يف مقدمة أدوا  الدارة األزمة والعطاء 

مزيد من ا هت ام لتل  اإت عا  ا ف اضية ال  نوفر فرص التقديم واملشاركة الفورية 

نفسية لل علوما  أ ناء األزما  مع ااوز احلدود اجلغرافية ةا ي شبع ا حتيا ا  ال

 14).للج اور أ ناء األزمة

، ونزايد 19وال ا كان اجل اور قد أصبح باحثًا نشطًا عن املعلوما  أ ناء أزمة كوفيد 

اااهه حنو استددام املنصا  الرق ية وخباصة احلكومية يف احلصول على هتو املعلوما  

  ليس فقط والتواصا مع املؤسسة حول األزمة، فقد أصبح لزامًا على مس ولي املؤسسا

 ال ادة التواصا مع اجل اور والمنا املشاركة يف نقديم الدعم القي ي واإت عي له.
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 ( نعزيز القيم اإت عية ع  املنصا  الرق ية احلكومية أ ناء األزما 2)

ب ناا ناملبادئ األساسية ال   ثا مرشدًا عامًا للسلويف أو لتقويم  نعريف القيمميكن 

، فاي ةثابة األحكام ال  ينور من ل  ا األفراد لل واقف والع قا  األفعال واملعتقدا 

ب ناا ن  وعة املبادئ واملعاي  املقبولة من  القيم اإت عية ك ا ن عّرا(15)احمليطة بامن.

الفرد ويت س  باا اإت ع، وال  حتدد األفعال املطلوب من الفرد القيام باا ونو ه 

 (16)ه.نأفكارو ومعتقدانه وسلوك

وعند نطبيق هتا املفاوم على اإت ع اإلماراني يتمح أن هنايف   وعة من املبادئ 

واملعاي  القي ية ال  حتكم سلويف الفرد ويت س  باا اإت ع ونشاريف املؤسسا  

بادرة ك  مؤسسة وتين اإلمارا احلكومية على و ه ارصوص يف نعزيزها. وقد حدد  

على مستو  الدولة أولويا  القيم يف اإت ع على  اإت عيةالتن ية  لدعماحتادية نسعى 

 :(17)النحو التالي

ا هت ام باألسرة، ا ح ام، األمانة، ا هت ام : وهي القيم ا  ت اعية اإلمارانية)أ( 

 .باآللرين، ا هت ام ب  يال املستقبا، ا عتزاز باإت ع احمللي، اإلبدا 

وهي اإلجناز، الط وال، الت س  باألل  ، ا لتزام  :لقيم الفردية اإلمارانيةا)ب( 

 . اآللرين، التعاون، الس م، احملافوة على البي ة، الو ء، ا بتكار نقبابالوا با ، 

يف  اإت عيةالقيم  لدوراملؤسسا  التعلي ية  وقد أكد  هتو املبادرة على أه ية الدرايف

على السلويف باعتبارها   وعة  لت   ايف ها نو يه الع لية ال بوية، باإلضافة لدور

 .األل   ال  نصنع نسيج الشدصية

قد ألقت بو  ا على كا مناحي احلياة، فاناا يف املقام  19وال ا كانت أزمة كوفيد 

األول كشفت عن أل   األمم واإت عا  ورصيدها احلمار  و،زوناا القي ي 

حقيقي للقيم ميكن على أساسه قياس  واألل قي، حي  كان هتا الوباء ةثابة التبار

النسانية الفرد واإت ع. ك ا نتطلب موا اة هتو األزمة نعزيز منوومة قي ية واعية نش ا 

األل   والعادا  والتقاليد، ال   ثا القواعد املنو ة للسلوكيا  يف التار اح ام 

  (18)الفطرة اإلنسانية.

زيـز القـيم اإت عيـة لـد  مجـاه  املؤسسـة وخباصـة        ونوفر املنصا  الرق ية احلكومية فرصًا لتع

ــة وا هت ــام بالشــ ن العــام    ــة واملشــاركة اإت عي ــا   وتاملــا .(19)قــيم املواتن أن تبيعــة نكنولو ي
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ا نصـال الرق ـي نقتمـي أن يكـون اجل اـور متفــاعً  بـا وصـانعًا لل حتـو  الرق ـي، فــان          

ة ا ادفـــة الىل رعايـــة ونعزيـــز القـــيم املؤسســـا  حتتـــا  الىل نطـــوير ا ســـ انيجيا  ا نصـــالي

 .(20)اإت عية أ ناء الدارة التفاعا حول القمايا األكثر ن   ًا على أفراد اإت ع

ــان  ــتو وال ا كـ ــتددمو هـ ــون مسـ ــبحوا ميثلـ ــد أصـ ــا  قـ ــ املنصـ ــي ًامكونـ ــ امج يف  ًاأساسـ الـ

الــت   الــدور فــان، بو ــه عــام ويف أ نــاء األزمــا  علــى و ــه ارصــوص  ا نصــالية املؤسســية

 يف نعزيـز املؤسسـا  احلكوميـة ومجاه هـا     نلعبه ع ليـا  ا نصـال والتفاعـا الرق ـي بـني     

  زال حبا ــة الىل مزيــد مــن ا هت ــام علــى املســتويني املاــين   أ نــاء األزمــا  اإت عيــةالقــيم 

 والبحثي.

 (21)(  لس الشارقة للتعليم3)

عيا اس انيجية ا نصال احلكومي ميثا  لس الشارقة للتعليم أحد املؤسسا  املنوتة بتف

 الدكتور الشيخ الس و صاحب لدولة اإلمارا  يف القطا  التعلي ي وال بو . وقد أصدر

 بانشاء أم يًا مرسومًا الشارقة حاكم األعلى اإلس عمو القا ي ا د بن سلطان

 لت  يت تعا اإلس النشاء على 2006 لعام( 45) رقم املرسوم ون". للتعليم الشارقة  لس

 العامة السياسة التار يف لومارة التعلي ية ارطة رسم على ويع ا ا عتبارية بالشدصية

 الكاملة اإلس باألهلية ونن" املادة الثانية من املرسوم على أن يت تع .الدولة يف للتعليم

 نأ و وز له مقرًا الشارقة مدينة من ويتدت مستقلة ميزانية له أقراضه، ويكون لتحقيق

ويمم ا يكا التنوي ي لل جلس   وعة من  .اإلمارة مدن باقي يف ألر  فروعًا ينش 

اإلدارا  هي الدارة  ائزة الشارقة للت يز ال بو ، الدارة الع ليا  ال بوية، الدارة احلمانا  

 احلكومية، الدارة اردما  املساندة.

 ثالثًا: أهداف الدراسة
 رها املعريف ميكن حتديد أهدافاا في ا يلي:يف ضوء مشكلة الدراسة وأه يتاا والتا

( رصد أهم القيم اإت عية ال  سعى  لس الشـارقة للتعلـيم لتعزيزهـا عـ  منصـانه الرق يـة       1)

 .19أ ناء أزمة كوفيد

 ( حتديد أهم التو اا  القي ية ال  ترحاا اإلس ع  منصانه أ ناء اجلائحة.2)

ــز القــيم    ( بيــان ا ســ انيجيا  ا نصــالية ا 3) ــى منصــا  اإلــس باــدا نعزي ملســتددمة عل

 اإت عية.



 

 

 

 

18 

( التعرا على منط نفاعا مستددمي املنصا  الرق ية مع التو اا  القي يـة امُلعلنـة أ نـاء    4)

 األزمة.

 ( التبار الن ا   العل ية املفسرة لع ليا  نعزيز القيم ع  الوسائا الرق ية أ ناء األزما .5)

 
 راسةرابعًا: تساؤالت الد

 نسعى الدراسة احلالية الىل اإل ابة عن التسا    التالية:

( ما أهم م مح التو ه القي ي الت  ع  عنه اإلس على منصانه الرق ية أ ناء أزمة 1)

 ؟19كوفيد

( الىل أ  مد  استطا  اإلس نو يف اس انيجية ا نصال احلكومي يف نعزيز القيم 2)

 اإت عية ع  منصانه الرق ية؟

( ما معدل نفاعا املستددمني مع احملتو  الرق ي املرنبط بالقيم اإت عية ع  منصا  3)

 أ ناء األزمة؟اإلس 

( ما أهم األساليب ال  استددماا اإلس لتحفيز نفاعا املستددمني مع منصانه 4)

 الرق ية أ ناء األزمة؟

  الدائر  للقيم لتفس  ( ما مد  ص حية منو   ا نصال الشبكي التكاملي والن و 5)

 ع ليا  التفاعا الرق ي بني اإلس ومجاه و أ ناء األزمة؟

 
 خامسًا: املدخل الفكري للدراسة

يستند املدلا الفكر  للدراسة الىل منو  ني عل يني نسعى الىل التبار مد  ص حيتا ا 

زيز القيم لتفس  ع ليا  ا نصال الرق ي ال  أدارها  لس الشارقة للتعليم بادا نع

وميكن نوضيح الطرال العل ي الت  يقدمة الن و  ان . 19اإت عية أ ناء  ائحة كوفيد 

في ا يلي:

    Integrated Networked Communication Model (22)منو   ا نصال الشبكي التكاملي( 1)

و املؤسسة يف يش  هتا الن و   الىل نعدد ونشاب  الت   ا  ال  حيد اا الفعا ا نصالي للفرد أ

التار شبكا  ا نصا   املتداللة يف اإت ع، يف  ا منو التكنولو يا الرق ية ال  نتيح 
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التفاعا حول املوضوعا  والقمايا  ا  األه ية املش كة، ومناا القيم اإت عية ال  حتكم 

لاا سلويف الفرد وال  ميكن لل ؤسسة احلكومية أن نقوم بدور يف نعزيزها من ل ل رسائ

 ويقوم هتا الن و   على    ة مرنكزا  أساسية، هي:ا نصالية ع  املنصا  الرق ية. 

ويش  الىل حدوث ع ليا  ندفق ا نصال يف البي ة  Directionalityنعدد ا ااها   -

الرق ية يف سيا  متعدد ا ااها  وليس يف اااو لطي من املؤسسة الىل مجاورها، حي  

بالبح  النشط عن املعلوما  حول القمايا ال  حتوى باهت امام سواء  يقوم أفراد اجل اور

من املصادر احلكومية الر ية أو من املصادر الشدصية وا  ت اعية ةا  علام مستقبلني 

 للرسائا ا نصالية ومصادر  ديدة لصياقتاا ونداو ا يف الوقت نفسه.

نقوم بي ة ا نصال الشبكي على   Source & Channel Multiplexityننو  القنوا  واملصادر  -

نعدد الع قا  القائ ة بني األفراد ومصادر املعلوما  والقنوا  ا نصالية املتاحة للحصول 

 على املعلوما  ونكوين ا ااها . 

 Embeddedness of Information Flows in a Social Contextدمج ندفق املعلوما  يف السيا  ا  ت اعي  -

الىل أن املعارا والقيم   يتم بنا ها بطريقة أحادية مباشرة والمنا يتم نعزيزها با عت اد يش  

على الع قا  القائ ة بني األفراد واملؤسسا  من ناحية وبني األفراد وبعمام البعض من ناحية 

ألر ،  ل  أن بعض املؤسسا  حبكم موقعاا ومكانتاا يف اإت ع ميكناا نشر وندعيم 

 عرفية وقي ية معينة.نو اا  م

ويف التار هتا الن و   نسعى املؤسسا  احلكومية الىل نطوير شبكة الوسائا ا نصالية ال  

نوفر  ا فرصة التفاعا مع اجل اور ةا ميكناا من املشاركة يف دعم القيم اإت عية، با 

قدرة املؤسسة ومن هتا املنطلق ميكن القول ب ن  (23)ويزيد من كفاءناا ا نصالية بو ه عام.

على نشر ونعزيز القيم اإل ابية لد  مجاه ها ع  منصاناا الرق ية يعت  أحد املؤشرا  

 ( 24)املا ة لقياس قدرة املؤسسا  احلكومية على أداء دورها اإت عي.

وال ا كان رأس مال املؤسسة يش ا األصول املادية والصناعية والبشرية، فانه يمم أيمًا رأس 

املرنبط بالع قا  القائ ة بني املؤسسا   Social & Relational Capital  اعي التفاعلياملال ا  ت

واإت عا  ال  نع ا باا، وشبكا  ا نصال ال  نبنياا مع مجاه ها، ةا يتم نه  ل  من 

  (25)قدرة املؤسسة على نعزيز القيم واملعاي  اإت عية ال  نطورها باملشاركة مع مجاه ها.
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ى  ل   ب أن ن عنى املؤسسا  احلكومية بدراسة وفام القيم ال  نعت د علياا يف وعل

الدارة التفاعا مع اجل اور، مع م حوة لصوصية األزما  الك   ال  يتعرض  ا 

، و ل  على أساس حتديد أهداا 19اإت ع ك ا هو احلال يف  ائحة كوفيد 

ش كة حبي  ميكن الدارة التفاع   واحتيا ا  اجل اور ونبين القيم اإت عية امل

 الرق ية أ ناء األزمة يف ضوء قيم اجل اور ونو اا  اإت ع

  The Circular Model of Values 26)( الن و   الدائر  للقيم2)

ينطلق هتا الن و   من الدور الت  نلعبه القيم يف نو يه سلويف األفراد يف املواقف املدتلفة 

ال  نتمح فياا ن   ا  هتا السلويف على الفرد نفسه وعلى أفراد  وخباصة مواقف األزما ،

. ويصنف هتا الن و   القيم يف بناء 19اإت ع بشكا عام و ل  بالتطبيق على أزمة كوفيد 

دائر  على أساس نسلسا الدوافع احملفزة  ا، حبي  نتشاريف القيم املتجاورة يف هتا البناء 

وميكن نوضيح البناء القيم املتقابلة حتك اا دوافع متباينة.  الدائر  يف نفس الدوافع، بين ا

 الدائر   تا الن و   يف الشكا التالي

 ( الن و   الدائر  للقيم1شكا رقم )
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 ويوضح الشكا أن البناء الدائر  للقيم يمم قي تني عامتني متقابلتني ومتباينتني ه ا: 

نع  عن الع ء املصلحة العامة واهت اما  و l FocusSociaقي ة ا هت ام اجل عي  أوً :

اجل اعة على املصلحة الشدصية للفرد، ونتم ن نو اني قي يني ه ا: 

 وقي ـة األمـن   Tradition conformity ونش ا قي ة الت س  بالتقاليـد   Conservationاحملافوة  -

Security. 

 ار يـة أو اإلحسـان مـع اآللـر     ونشـ ا قي ـة   Self- Transcendence ال فع عن التانيـة  -

Benevolence  وقي ة العاملية أو الكونيةUniversalism.

ونعـ  عـن نغليـب مصـلحة الفـرد الشدصـية        Personal focus انيًا: قي ـة ا هت ـام الشدصـي    

 على مصلحة اجل اعة، ونتم ن نو اني قي يني الرين ه ا:  

، Achievementالفرد   اإلجنازقي ة  ويش ا Self-Enhancement  الت ركز حول التا  -

 .Hedonism وقي ة املنفعة التانية

، Self-Directionلتو يه التاني ويش ا قي ة ا Openness to change ا نفتاال على التغي  -

 .Stimulationالتحفيز وقي ة 

ليد وبني ومن امل حظ هنا التباين بني التو ه احملافظ الت  مييا الىل الت س  بالعادا  والتقا

التو ه اآللر الت  يقابله وهو التو ه املنفتح حنو التغي  الت  مييا الىل نقبا األفكار 

وار ا  اجلديدة. ك ا يو د نباين أيمًا بني التو ه القائم على ال فع عن التانية الت  مييا 

لت ركز حنو ال اد حلول نعاونية مش كة ملواقف األزما ، وبني التو ه الت  يقابله وهو ا

 حول التا  الت  ياتم بتحقيق نتائج شدصية مباشرة مرنبطة بالفرد أ ناء األزمة. 

الىل الفام  19وعلى  ل  حتتا  املؤسسا  احلكومية املعنية بالتعاما مع  ائحة كوفيد 

الدقيق للنسق القي ي لألفراد حبي  ميكناا نقديم رسائا رق ية فعالة، وبالتالي علياا 

نسعى الىل نعزيزها ع  رسائلاا ا نصالية، ف ن يعتنقون قيم ا هت ام  ننويع القيم ال 

اجل عي  بد من ،اتبتام على أساس نتائج التزامام بآليا  موا اة األزمة على باقي 

أفراد اإت ع والتوافق مع ما يتوقعه منام هتا اإت ع، أما أصحاب قيم ا هت ام 

ا لتزام أو عدم ا لتزام باتو اآلليا  على  الشدصي فيجب ،اتبتام على أساس ن   

 حيانام الشدصية. 
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 سادسًا: استعراض الرتاث العلمي في مجال الدراسة
اهت ت عدة دراسا  بدور املنصا  احلكومية الرق ية يف نعزيز القيم اإت عية لد  اجل اه  

ع ليا  التعزيز القي ي  املتعاملة معاا بو ه عام، بين ا نو د ندرة يف الدراسا  ال  نناولت

وميكن استعراض أهم املوضوعا  والنتائج والتوصيا  ال  نوصلت اللياا أ ناء األزما . 

 الدراسا  املعنية ةجال الدراسة على النحو التالي:

 على السياق القيمي املجتمعي 19املحور األول: تأثري أزمة كوفيد 
مقارنـة بالدراسـا     19 ر القي ـي ألزمـة كوفيـد    كان اهت ام الدراسا  العربية أكثر وضوحًا باأل

، (29)(2020بن زيان)، (28)(2020، أمشنويف)(27(2020األ ر )األ نبية، وكان من بيناا دراسا  

34،(33)(2021الطائي) ،(32)(2020كاوس)، (31)(2020نوام) ،(30)(2020احلا )
Lake et al.(2021)  .

ال  اضطر   19اآل ار النفسية ألزمة كوفيد  وكانت أهم القمايا ال  اهت ت باا هتو الدراسا 

األفــراد الىل احلجــر املنزلــي والقيــود املفروضــة علــى األســرة والعزلــة ا  ت اعيــة وعــدم القــدرة علــى   

زمة األعدم الشعور باليقني ال  فرضتاا حالة ن    ، وأيمًا التواصا املباشر مع باقي أفراد اإت ع

الع قا  ا  ت اعية بـني األفـراد،  لـ  أن الفـرد يشـعر باألمـان       على الت اس  القي ي الت  ندع ه 

هــا. كــتل  نناولــت والثقــة مــن انت ائــه للج اعــة ومشــاركة القــيم واألفكــار واملعتقــدا  مــع أفراد 

عندما و د اإلنسان نفسه ق   19التسا    القي ية ال  أ ارناا أزمة كوفيد دراسا  هتا احملور 

 مرئـي رقـم كـا مـا يت تـع بـه مـن نطـور عل ـي ووسـائا نكنولو يـة            قادر على موا اة كـائن قـ   

متقدمــة، ف صــبح يتســاءل عــن مــد  أه يــة الت ســ  بقــيم النســانية مثــا التمــامن والنكــار الــتا      

بالتحو   القي ية النااة عن الوباء فتساءلت ها سـيؤد   والتعاون والع ا اجل اعي. واهت ت أيمًا 

ا؟ وها سيوا ه اإلنسـان منوومـة قي يـة  ديـدة؟ وهـا سيشـاد العـاد        الوباء الىل نغي  القيم ونعديلا

العودة الل الت س  بقيم اجل اعة والتحول عن قيم الفردية ونفميا التا ؟ ها سيزداد  س  الفـرد  

 بقيم  ت عه وعادانه ونقاليدو مقارنة بالسعي حنو نقليد القيم املغايرة لثقافة  ت عه.

النفســية الســلبية  واآل ــارالشــائعا  يف لطــورة نــ     هــتا احملــور وقــد  ثلــت أهــم نتــائج دراســا  

ننشرها بعض الوسائا اإلع مية، مما زاد الش  حنو مصداقية الرسائا ا نصـالية   لل علوما  ال 

والـت    ،األمر الت  ميثا ناديدًا مباشـرًا للسـيا  القي ـي الـت  نشـ  فيـه أفـراد اإت ـع         ،بو ه عام

. وقد أصبحت املنصا  الرق ية واحـدة مـن   في ا بينام اجل عينعزيزو بالتواصا اعتادوا على دع ه و

الوسائا الـ  جلـ  اللياـا الفـرد لـ ل األزمـة فـزاد اسـتددامه  ـا يف ااولـة للتواصـا مـع اآللـرين              



 

 

 23 

 19كوفيد اجملتمعية أثناء أزمة يف تعزيز القيم  احلكومية املنصات الرقمية استخدام
 جملس الشارقة للتعليم" حتليلية ملنصات"دراسة 

 

ــق النااــة عنــه، ف صــبح  ــتو       والتعــرا علــى املعلومــا  خبصــوص الوبــاء والــتحكم يف حالــة القل

أن قـــوة ي يف احلفـــا  علـــى الســـ م ا  ت ـــاعي. ك ـــا انمـــح لـــ ل األزمـــة  املنصـــا  دور ال ـــاب

اإت عا  و اسكاا مرهونة حبمور اجلانب القي ي فياا،  ل  أن املبادرا  ار ية وا  ت اعية 

بـدوافع قي يـة نبيلـة وعاجلـت بعـض اآل ـار        مت ننفيـتها  ولار يـاً  ًاال  قامت باا بعض الـدول دالليـ  

ائحة، بين ا أد  ضعف الواز  القي ي يف بعض اإت عا  الىل زيادة حدة هتو اجلعن السلبية النااة 

سـ وليتام  ةاألفراد األكثر قناعة بالقيم اإت عيـة و  وقد كاناآل ار ونع يق معاناة األفراد بسبباا. 

ة أه يــة نطبيــق املســ ولي كــتل  أيــد  النتــائج  . بــاإل راءا  الوقائيــةاــاو اإت ــع أكثــر التزامــًا  

ونعزيــز قــيم دعــم ا ســتقرار ا  ت ــاعي  باــدا 19ا  ت اعيــة لل ؤسســا  يف  ــا أزمــة كوفيــد  

ــاركة   ــؤولية واملشـ ــة واملسـ ــا      ا والعدالـ ــود املؤسسـ ــافر  اـ ــب أن نتمـ ــ   ـ ــة، حيـ ــاء وا ويـ نت ـ

 . احلكومية واراصة واألفراد يف سبيا القيام ةس وليانام اإت عية

ضرورة اهت ام املؤسسا  العاملة  راسا  هتا احملور فكان أه ااأما عن التوصيا  ال  ترحتاا د

يف كا  ت ع باحلفا  على الصحة النفسية ألفرادو ودعم  سكام بقـيم  ت عـانام ون ييـد مـا     

كا مؤسسة يف  ال  هو ال ابي مناا ورفض ما هو سليب يف سيا  هتو األزمة. وميكن أن نسعى

تاحة سواء املنصا  الرق ية أو ال امج اإلع ميـة والتوعويـة   التصاصاا وباستددام كا الوسائا امل

أو املبادرا  اإت عية الىل نعزيز القيم الدينية والوتنية واألسرية واإلنسانية يف اإت عا  باعتبـار أن  

هتو القيم نعد ةثابة القوة املناعية النفسية وا  ت اعية الـ  نسـاعد األفـراد علـى موا اـة األزمـا        

 . أمن اإت عا وحفظ 

 املحور الثاني: الدور املجتمعي للمؤسسات الحكومية عرب املنصات الرقمية
ـا بـروز اهت ـام الدراســا  األ نبيـة بالـدور اإت عـي الــت   ارسـه املؤسسـة عـ  منصــاناا            ويتمـح هن

 Sanders, Canel & Holtz-Bacha(2011) دراسـا  الرق ية مقارنة بالدراسا  العربيـة. وكـان أه اـا    

(35)
,Young & Pieterson (2011)

(36)
 ، 37Berger, Hertzum & Scheriber(2016)

(، 38 DePaula, 

Dincellim  & Harrison
(
 (2018)، 39

Eom, Hwang& Kim(2018، Androutsopoulou et. al.(2018) 
(40، 41

Falco & Kleinhans(2018)، 42Gintova(2019)، Filimonau, Derqui & Matute(2020)
(43 ،

)44Huang et
(
 al.  (2021)، )45Li et al.(2021)

يف حتليا  اهرة ونتحدد أهم القمايا البحثية ال  نناولتاا  )

التواصا بـني املؤسسـا  احلكوميـة واجل اـور عـ  وسـائا التواصـا ا  ت ـاعي يف التـار الـدمج بـني            

ني استددام املنصا  الرق يـة وبـني   نوريا  ا نصال وبناء الشبكا  الرق ية، وأيماً التبار الع قة ب

ـان          التحـديا  الـ  نوا ـه    استجابة املؤسسـا  احلكوميـة ونفاعلـاا مـع مجاورهـا، هـتا الىل  انـب بي
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 قـدرناا علــى تحديـد العوامــا الـ  قـد حتــد مـن     لاسـتددام املؤسسـا  احلكوميـة لل نصــا  الرق يـة     

 .عيالقيام بدورها اإت املنصا  يف هتو ا ستفادة من المكانا  

يف نقريـب و اـا  النوـر وبنـاء      ا  الرق يـة فاعليـة املنصـ   وقد أ ار  نتائج هتو الدراسا 

ــ كة بـــني    ــاني املشـ ــم نوقعـــا       املعـ ــ  نت ثـــا أهـ ــا، حيـ ــة احلكوميـــة ومجاه هـ املؤسسـ

التعــرا املباشــر والســريع علــى ر   ومواقــف املؤسســا  اــاو مســتددمي هــتو املنصــا  يف 

ــا       ــا كالقمــايا املا ــة يف اإت ــع.   ــه ال اب يتوقــع اجل اــور مــن هــتو املنصــا  أن نــوفر ل

وميكــن لل ؤسســة مــن   .حــول كيفيــة التصــرا يف مواقــف املشــك   واألزمــا    واضــحة

بناء هويتاـا واإلعـ ن عـن أفكارهـا وقي اـا ونعزيـز هـتو القـيم لـد            ل ل احملتو  الرق ي

ــا  الشــابة اجل اــور املتفاعــا معاــا   ــا  .ولاصــة الف  احلا ــة املتزايــدة  ئج ك ــا أوضــحت النت

. وقـد  لتطوير منا   عل ية لتفس  التبادل الفعـال لل علومـا  والدارة ا نصـال يف عـاد رق ـي     

اسـتطاعت بعــض املؤسسـا  اســتددام مــدالا نكنولو يـة  ديــدة لتحسـني أدائاــا لــدورها     

اإت عي باستددام نقنيا  التكاء ا صطناعي، عن تريق النشاء قرا حوار فـور  والـرد   

الــ  أهــم التحــديا  استفســارا  اجل اــور حــول القمــايا املا ــة يف اإت ــع. و ثلــت    علــى

عوامـا مرنبطـة بالسـيا     نوا ه ممارسة الدور اإت عي لل ؤسسة عـ  املنصـا  الرق يـة يف    

ا  ت ــاعي مثــا الناحــة نكنولو يــا اإلن نــت ومســتو  معرفــة اجل اــور بكيفيــة اســتددام    

الىل عواما ننوي يـة نـرنبط بثقافـة املؤسسـة والعناصـر البشـرية       املنصا  الرق ية، باإلضافة 

ــا  ــة با ــة       العامل ــاء أزم ــي أ ن ــدورها اإت ع ــة ل ــى مســتو  ممارســة املؤسســا  احلكومي . وعل

انمــح أن ا ســ انيجيا  الــ  نســتددماا املؤسســا  إلدارة هــتو األزمــة نــؤ ر     19كوفيــد 

 دورها اإت عـي لـ ل هـتو اجلائحـة    بوضوال على نقييم اجل اـور ملسـتو  التـزام املؤسسـة بـ     

وقـد كانـت أكثـر ا سـ انيجيا  فاعليـة يف      . على املستو  املعريف والو ـداني والسـلوكي  

هي الناحة املؤسسة قنوا  مفتوحة للتواصـا ونقـديم رسـائا التعـاتف      حتفيز نفاعا اجل اور

اسـتددام  يـؤد   . ك ـا  مع اجل اور وا ستددام الو يفي لل نصة الرق ية يف موا اة األزمة

والدارة النقاش حول ن   انه وننوـيم اليـا     19يف نقديم معلوما  عن كوفيد  هتو املنصا 

دون اعتبـار للحـدود اجلغرافيـة     مع اجل اوربناء شبكا  نعاونية الىل التعاما مع هتو األزمة 

ا ك ا يتـيح  لـ  أيمـًا نمـافر  اـود املؤسسـا  املعنيـة باـتو األزمـة مـع بعمـا            ،أو الزمنية

 .البعض
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نفعيا كا ارصائ" الـ    ضرورة نت ثا يف وكانت أهم التوصيا  ال  قدمتاا هتو الدراسا 

، هــتا املؤسســا حســابا  مــن التفاعــا الفــور  وامليســر مــع املنصــا  الرق يــة ي  كــن مســتددم

 أه ية ن هيا وندريب القائ ني على الدارة املنصا  الرق ية احلكومية، ةـا ميكـنام   باإلضافة الىل

ضــ ن  اإت عــيمــن العــداد ونشــر احملتــو  ا نصــالي الــت  يــدعم  عــة املؤسســة ويعــزز نو ااــا     

 نــدع ااالــ   اإت عيــة للقــيم اجل اــور ا ســ انيجية، بــا ويســاعد علــى نــبين   الدارناــامكونــا  

لقواعــد الــ  حتكــم صــياقة الرســائا   ل الفاــم الــدقيقو لــ  مــن لــ ل   أ نــاء األزمــا ،املؤسســة 

   . احلكوميةونداو ا ع  املنصا  الرق ية ا نصالية 

 

 املحور الثالث: العالقة بني استخدام املنصات الرقمية وبني تعزيز القيم املجتمعية
نعدد  الدراسا  العربية واأل نبية ال  اهت ت بالع قة بني نكنولو يا ا نصال الرق ي وبني 

De Beer(2014) 46 نكا منعزيز القيم اإت عية. وكان من بيناا دراسا  
( ،

، (50)(2017األقا وسليم)، (49)(2017املايز  )، 48(2016املرزوقي)، 47(2015لونيس)

Dong & Ji(2018) ،54 Rose, Flak & Sæbø(2018) 53)، (52)( 2018املع ر )، (51)(2018العلو )
(، 

55 Salehan, Kim & Lee(2018)
(، 56Xue, Li & Meng (2019) ،(57)(2020)ياسنيو نور الدين ،

وقد ننوعت القمايا البحثية ال  نناولتاا هتو . (59)(2020اجليوشي)، (58)(2020فارو  وموسى)

 الثقافية القيم وبني الرق ي ا نصال نكنولو يا استددام بني لتش ا الع قة الدراسا 

 نعزيز يف اإت ع، ودور املنصا  الرق ية لل ؤسسا  احلكومية وخباصة التعلي ية يف السائدة

ا  ت اعية والوتنية يف عدة دول عربية مناا اإلمارا  والبحرين والكويت وسلطنة ع  ان  القيم

واجلزائر وفلسطني، واأل نبية ومناا الو يا  املتحدة األمريكية وأس اليا. ك ا اهت ت أيمًا 

 املؤسسا  مع املتعاملة الرئيسية املصاحل   وعا  نتبناو الت  القي ي اإلتار بتحليا

 احلكومية.

ن ييد أه ية الدور الت  نقوم به ع ليا  ا نصال الرق ي  وكان من أهم نتائج هتو الدراسا 

بني املؤسسا  احلكومية ومجاه ها يف بناء وحتديد القيم واملعاي  املش كة بينا ا، 

فكل ا نشابات قيم املؤسسة مع قيم اجل اور ازداد  مصداقية أقوا ا وأفعا ا. ك ا 

يف قرس املعنية بالشؤون التعلي ية املؤسسا   الدور الت  نقوم به لصوصيةالنتائج  أوضحت

 ال   ارساا، وخباصةوكا األنشطة اإت عية  منصاناا الرق ية ع ونن ية قيم املواتنة 

نعزيز هتو القيم. وميكن لل ؤسسا  احلكومية ا ستفادة من دعم دور األسر يف 
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إلع م اجلديد يف نن ية ع قا  نفاعلية مع الشباب بادا ا ستددام الكثيف لوسائا ا

نعزيز دورهم واندما ام يف قمايا اإت ع. وقد أ ار  النتائج أيمًا الت    اإل ابي الت  

وقد أيد  النتائج ن     ي حد ه هتا ا ندما  يف نعزيز قيم الشفافية واملشاركة اإت عية.

ا به املؤسسة يف نشكيا وبناء القيم األكثر أه ية لد  السيا  الثقايف لل جت ع الت  نع 

 ا كل ا ارنبطال  نر  أن األ ر يكون ال ابًي نورية احلت ية القي ية الىل اجل اور، استنادًا

ا كل ا نناقض بقيم و قافة اإت ع، وعلى العكس يكون األ ر سلبًي املنصا اتو  هتو 

قيم املس ولية املت ثلة يف املشاركة و اء   .اتواها مع قيم و قافة احمليط ا  ت اعي

الفعالة، بناء املستقبا، الط وال، اإلحساس باملس ولية يف مقدمة القيم ال  نعززها 

. بين ا انمح أيمًا أن 2021املؤسسا  احلكومية اإلمارانية ةا يتفق مع ر ية اإلمارا  

قافية  ت عية أه اا الشفافية نزايد استددام التكنولو يا الرق ية يؤد  الىل انتشار قيم  

والفردية ونناق" املسافا  بني السلطا ، ولكنه يف الوقت نفسه قد يساهم يف نغي  

القيم ال  يعتنقاا أفراد اإت ع،  ل  أن حجم وننو  املعلوما  املتاحة أمام مستددمي 

انام. وكانت هتو التكنولو يا قد يس ح  م بتبين قيم مغايرة ملا نش وا علياا يف  ت ع

تريقة ننويم القيم اإت عية هي يف نعزيز  املنصا  الرق يةالعواما املؤ رة على دور أهم 

ومستو  بساتتاا أو نعقيدها وو ود املؤ را  هتو املنصا  اتو  الرسالة ا نصالية على 

وأيمًا نقييم مستددمي هتو املنصا   ،ارنبا  احملتو  بقمية ما ةوالصونية أو الصور 

نقا  يف نيس نطور نقنيا  ا نصال الرق ي وميكن أن يساهم  .ل ؤسسة صاحبة الرسالةل

، ال ا ونبادل القيم املرنبطة بال اث الثقايف لل جت ع، ونعزيز ما حي له من نو اا  أل قية

بطر  نتناسب مع اهت اما  اجل اور  الرق ي نقديم احملتو  استطاعت املؤسسا 

.ونفمي نه

، في ني يف مقدمتاا ضرورة اهت ام لتوصيا  ال  قدمتاا دراسا  هتا احملورأما عن أهم ا

مواقف ال ابية ن مس قمايا اإت ع ونعزز القيم اإت عية األصيلة  بنشراملؤسسا  

نص يم صفحا  رق ية قي ية  ، با ميكنااباستددام أفكار البداعية وتر  عرض مشوقة

. وميكن يف منا   القدوة الصاحلة يف اإت ع عزيزنبادا  الف ا  الع رية املدتلفةختاتب 

ننفيت مبادرا   ت عية وبرامج عن تريق دعم قيم ا وية احمللية يف كا  ت ع، هتو احلالة 

انصالية نتيح ألصحاب ا وية الواحدة التواصا في ا بينام ومناقشة قماياهم املش كة، ةا 

املؤسسا  احلكومية أن  ارس ا نصال  . كتل   ب علىيساهم يف نن ية الوعي اجل عي
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 كناا من نفعيا دورها  بطريقة منو ة ومناجيةالرق ي ا ادا الىل نعزيز القيم اإت عية 

.أ ناء األزما  التوعو 

املحور الرابع: استخدام املنصات الرقمية املؤسسية في تعزيز القيم املجتمعية أثناء األزمات
راسا  ال  ع نيت بكيفية استددام املنصا  الرق ية لل ؤسسا  من امل حظ و ود ندرة يف الد

ال اشدية لتعزيز القيم اإت عية أ ناء األزما  على و ه التحديد. وكان مناا دراسا  

Liu, Lai & Xu(2018) ،62 61، (60)(2018والوفر )
Ebersberger & Kuckertz(2021)

( ،

63
Nguyen, Hargittai & Marler(2021)

على  اهت ام القمايا البحثية  تو الدراسا ونركز . )

يف التواصا الفعال مع  أه ية الدور الت  نقوم به املنصا  الرق ية لل ؤسسا  احلكومية حتليا

موا اة اجل اه  حول القمايا العا لة وامللحة وخباصة على مستو  ندعيم قيم اإت ع يف 

قدرة هتو املنصا  على ن ييد  راسا  هتا احملوروكان من أهم النتائج ال  نوصلت اللياا داألزما . 

ومناا الو ء  نعزيز وعي اجل اور وحتفيز القيم والسلوكيا  اإل ابية لديه يف موا اة األزما ،

فرضت حتديا  نتطلب من املؤسسا  فقد  19وا نت اء والوتنية. وبالتطبيق على أزمة كوفيد 

ليس فقط من الناحية الصحية، المنا أيمًا من الناحية  حلول ق  نقليدية يف التعاما مع هتو األزمة

القي ية واملعنوية نورًا لت    هتو األزمة على السيا  اإت عي ككا، وخباصة مع م حوة ن    

عاما الوقت ونعدد  ا   ع ا اجلاا  املس ولة عن الدارة هتو األزمة. كتل  أد  ال راءا  

ئحة الىل نزايد استددام األفراد لل نصا  الرق ية كبديا عن التباعد ا  ت اعي ال  فرضتاا اجلا

التواصا املباشر مع اآللرين، وخباصة لد  األفراد من أصحاب املستو  ا  ت اعي ا قتصاد  

املرنفع، ومن لديام ل ة باستددام اإلن نت وماارا  التعاما مع املنصا  الرق ية، ما يعطي 

ا ستددام، يف حني أن األشداص التين   يت تعون باتو املؤسسا  فرصة ل ستفادة من هتا 

املزايا الرق ية زاد  لديام الت   ا  النفسية وا  ت اعية السلبية النااة عن اإل راءا  ا ح ازية. 

وقد كانت املؤسسا  املعنية بالتعليم واحدة من أكثر املؤسسا  قدرة على ا ستجابة  تو األزمة 

ك ا أن القيم اإت عية ال  نطرحاا املؤسسا  يف رسائلاا ا نصالية حول  ة.ع  منصاناا الرق ي

هي  ال فع عن التانيةاجلائحة نؤ ر يف سلويف األفراد أيمًا فقد كانت الرسائا ال  نعزز قي ة 

 ال  نعزز قي ة ا نفتاحية أو القابلية للتغي .  الرسائااألكثر القناعاً ويلياا يف  ل  

بمرورة اهت ام املؤسسا  احلكومية بنوعية الرسائا ا نصالية  و الدراسا وقد أوصت هت

والقيم والتو اا  ال  نعززها هتو  19املقدمة ع  منصاناا الرق ية أ ناء أزمة كوفيد 

الرسائا ةا يت ءم مع نوعية اجل اور ولصوصية املوقف ا نصالي ا ستثنائي الت  فرضته 
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احلكومية التعلي ية على و ه ارصوص علياا أن نو ف كا اجلائحة. ك ا أن املؤسسا  

يف التواصا اجل اه   الفعال بادا اإلمكانا  التكنولو ية والتفاعلية ملنصاناا الرق ية 

نعزيز القيم اإت عية، وحتفيز دور األسرة يف دعم قناعة أبنائاا باتو القيم، نورًا ملا نوفرو هتو 

نشر ونبادل الرسائا ال  ندعو الىل نكانف أفراد اإت ع أ ناء املنصا  من سرعة ونفاعلية يف 

كتل   ب على  األزما  حول قي ام احملورية األصيلة كص ام أمان يف موا اة اجلائحة.

املؤسسا  احلكومية املعنية بادارة هتو األزمة ا ستفادة من نصنيف القيم اإت عية ودوافعاا 

 ائلاا ا نصالية الرق ية.ون   اناا املدتلفة يف صياقة رس

 أهم أو ه ا ستفادة من الدراسا  السابقة

 19نبنت الدراسا  العربية يف معو اا نو اًا نقيي ًا لتحديد أ ر  ائحة كوفيد 

على السيا  القي ي يف اإت ع، دون العطاء اهت ام مما ا للدور الت  ميكن أن 

نركز اهت ام معوم  نقوم به املؤسسا  يف نعزيز القيم اإت عية، بين ا

الدراسا  األ نبية على الدور اإت عي الت  ميكن أن  ارسه املؤسسة ع  

منصاناا الرق ية بو ه عام، مع م حوة ندرة الدراسا  ال  اهت ت بدور 

املنصا  الرق ية املؤسسية يف نعزيز القيم اإت عية أ ناء مواقف األزما  ال  

عاي  اإت ع والت س  ةفردانه الثقافية، مما نتطلب مزيد من ا لتفاا حول م

يوضح أه ية ختصي" مزيد من اجلاود العل ية  تا اإال البحثي.

  كان من أبرز نتائج الدراسا  السابقة ضرورة اهت ام املؤسسا  احلكومية ب داء

مس وليتاا حنو اإت ع من ل ل نو يف اإلمكانا  التفاعلية ملنصاناا الرق ية 

رسائلاا ا نصالية ةا يعزز القيم اإت عية يف أوقا  األزما ، ويعكس  وصياقة

 ل  احلا ة الىل رصد ونقييم امل ارسا  الفعلية لل ؤسسا  احلكومية بالتطبيق على 

 لس الشارقة للتعليم ك حد املؤسسا  املعنية بتفعيا اس انيجية ا نصال 

الرق ية أحد أهم أدوا  نطبيق احلكومي يف دولة اإلمارا ، حي  نعت  املنصا  

هتو ا س انيجية.

  حتوى املؤسسا  التعلي ية ةكانة لاصة، من منطلق  ال اردمة ال  نقدماا

لل جت ع واندما اا يف احلياة اليومية ألفرادو ومس وليتاا عن مستقبا أبنائه، مما يوفر 

  اجلائحة على  ا فرص القيام بدور الن و   القي ي املؤسسي، ومع م حوة ن  

السيا  التعلي ي حتتا  ع ليا  ا نصال الرق ي ال  أدارها  لس الشارقة للتعليم 
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ل ل الف ة الزمنية ال  شاد  بداية  اور الوباء وانتشارو الىل مزيد من الفح" 

والتحليا.

  مت ال راء الدراسا  األ نبية ال  ع نيت باستددام املنصا  الرق ية يف نعزيز

 ناء األزما  يف  ت عا   ا  قيم ونو اا   قافية وعادا  ونقاليد ختتلف القيم أ

عن اإت عا  العربية ومناا  ت ع دولة اإلمارا  العربية املتحدة، ولتل  نسعى 

الدراسة احلالية الىل حتليا هتو الواهرة يف سيا  الثقافة العربية واإلس مية ةا 

ة.   مييزها من معاي  ونو اا  قي ية متفرد

  على املستو  املناجي، اعت د  معوم الدراسا  السابقة على األسلوب الك ي

يف حتليا مم ون عدد من املنصا  الرق ية ملؤسسا  ،تلفة ما بني حكومية 

ولاصة، رحبية أو ق  هادفة للربح، مما يدعو الىل ا هت ام باستددام األسلوب 

ية ال  يستددماا  لس الكيفي يف التحليا املتع ق لكا املنصا  الرق 

الشارقة للتعليم، حبي  ميكن نقديم ر ية  رية واضحة حول المكانية نو يف 

.19هتو املنصا  يف نعزيز القيم اإت عية أ ناء أزمة كوفيد 

 
 سابعًا: اإلاطار املنهجي للدراسة 

 البحثية  الطر أفما من وهي Qualitative Researches الكيفية البحوث ننت ي هتو الدراسة الىل

 64البيانا . من كب  قدر عناا يتوافر   ال  املركبة الوواهر دراسة ل  ا من ميكن ال 

وينطبق هتا الوصف على حتليا القيم اإت عية ال  يسعى  لس الشارقة للتعليم ك حد 

حة املؤسسا  احلكومية يف دولة اإلمارا  الىل نعزيزها ع  منصانه الرق ية أ ناء أزمة  ائ

 . 19كوفيد 

 Qualitative Content الكيفي املم ون مناج املسح باستددام حتليا وقد اعت د  الباحثة على

Analysis  (65)الت  يوفر املرونة والع ق يف نقييم املعلوما  النصية واملصورة على هتو املنصا، 

نصالية املستددمة يف ةا يساعد يف حتديد أنوا   القيم امُلعلنة ونصنيفاناا وا س انيجيا  ا 

اإلع ن عناا ونعزيزها وكتل  منط نفاعا اجل اور حول هتو القيم اإت عية على املنصا  

من ل ل حتليا احملتو  الرق ي املنشور على املوقع اإللك وني  و ل ، الرق ية لل جلس
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Twitter, Instagram & YouTubeلل جلس وحسابانه الر ية على 
 ية بلغت    ة ل ل ف ة زمن

وهي الف ة ال  شاد  بداية  اور حا   كوفيد  2020البريا  31ف اير وحتى  1أشار بدًء من 

يف دولة اإلمارا   م قيام منو ة الصحة العاملية باع ن هتا الف وس  ائحة عاملية. وقد وقع  19

ا  اإلس ل  ا التيار الباحثة على هتو الف ة حتديدًا ألنه ميكن عن تريق حتليا منشور

التعرا على كيفية استعدادو للتعاما مع األزمة ل ل شار ف اير وبدايا  شار مارس، 

وكتل  التعاما الفعلي معاا ل ل شار  مارس والبريا، مع م حوة أن هتو الف ة رةا نكون 

يستدعي قيام  األكثر نا  ًا على املستو  النفسي واملعنو  ألفراد اإت ع بو ه عام، األمر الت 

 املؤسسة بدور واضح يف نعزيز القيم اإت عية. 

وبلب عدد املنشورا  وقد مت حتليا احملتو  الكاما لل وقع اإللك وني لل جلس، 

وبلب عدد  منشور، 120ما يزيد عن  Instagramاراضعة للتحليا من منصة اإلس ةوقع 

نغريدة،   100أكثر من  Twitterقع التغريدا  ال  لمعت للتحليا على منصة اإلس ةو

كتل  مت حتليا كا املقاتع املصورة ال  شاركاا اإلس على قنانه الر ية ةوقع 

YouTube  ل ل الف ة الزمنية للدراسة التحليلية. هتا الىل  انب رصد كا أشكال التفاعا

سواء  ال  قام باا مستددمي هتو املنصا  ل ستجابة للرسائا ا نصالية لل جلس

أسلوب واستددمت الباحثة  وق ها.اإلعجابا  أو التعليقا  أو املشاركا  أو العادة التغريد 

ك مثلة للتدليا على نو اه القي ي  من اتو  املنصا  الرق ية لل جلسسرد بعض املقتطفا  

 وا س انيجيا  ا نصالية املستددمة يف نعزيز هتا التو ه. 

 الرقمية ملجلس الشارقة للتعليم إاطار التحليل الكيفي للمنصات
اعت د التار حتليا املم ون الكيفي ملنصا  اإلس على   وعة من احملددا  

 وهي:اإلرشادية، 

  منوومة القيم اإلمارانية ا  ت اعية والفردية ال  حددناا املبادرة ا حتادية

ملؤسسة وتين اإلمارا .

 نوف    27ة عن  لس الوزراء يف و يقة قيم وسلوكيا  املواتن اإلماراني الصادر

2012.(66

   (67).2021-2017اس انيجية ا نصال احلكومي لدولة اإلمارا

                                                 
 لس على د يتم حتليا حساب اإFacebook  2018ألن الر حتدي  له يعود الىل أكتوبر 



 

 

 31 

 19كوفيد اجملتمعية أثناء أزمة يف تعزيز القيم  احلكومية املنصات الرقمية استخدام
 جملس الشارقة للتعليم" حتليلية ملنصات"دراسة 

 

 .التو اا  القي ية والفرضيا  ال  يطرحاا الن و  ان العل يان للدراسة

 ويوضح اجلدول التالي التار حتليا املم ون الكيفي الت  اعت د  عليه الدراسة:

 (1 دول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

32 

 اختبار الصدق والثبات الكيفي
حرصت الباحثة على حتقيق صد  اإلتار املستددم يف حتليا املم ون الكيفي من ل ل  

 حبي  ميكن نوف  معلوما   رية ومتع قة عن ،مصادر متعددة للبيانا ا عت اد على 

يف  الباحثة هعلى موضوعية الدور الت  نقوم بالواهرة موضع التحليا، وكتل  احلرص 

مت ا عت اد  اتو  املنصا  الرق ية لل جلس. و لتبار  با  التار التحليا ع لية حتليا

حبي  ميكن حتديد مد  التقارب أو  ،عن تريق باحثني الرين على تريقة العادة ا لتبار

، وبني ما استنتجه باحثان الران متدصصان ةاللياا الباحث تالتباعد بني النتائج ال  نوصل

وقد مت نزويد الباحثني املشاركني يف ال راء التبار  .68  ال ا نصال والع قا  العامةيف

ونسدة عن النتائج ال  نوصلت اللياا الباحثة، وُتلب منا ا  التار التحلياالثبا  بنسدة عن 

للقيم ملد  انفا  حتليلا ا  100 م العطاء در ة من  لل جلس، املنصا  الرق يةنصفح 

الباحثة من مؤشرا ، و ل  بادا  الليهمع ما نوصلت  س انيجيا  نعزيزهااإت عية وا

بني نتائج ا لتبار األول )حتليا البيانا  األصلي( وا لتبار الثاني  ا نفا نقدير مستو  

 .)العادة ا لتبار(

للعناصر األساسية املستددمة يف ويوضح اجلدول التالي الدر ا  ال  أعطاها الباحثان  

 :التحليا

 در ا  التبار الثبا  الكيفي (2 دول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

( عن مستو  متقدم من التقارب بني نتائج 100/94ويع  هتا املتوسط اإلمجالي التقدير  )

ا لتبارين األول والثاني، مع م حوة لصوصية الطبيعة الكيفية للدراسة احلالية. 
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 ثامنًا: النتائج العامة للدراسة 
 مإلس الشارقة للتعلي ملوقع اإللك ونيمم ون ا نتائج حتليا( 1)

اهتم املوقع الر ي لل جلس بتعزيز القيم الرئيسية املع ة عن فلسفة النشائه ور يته  -

كان . و19ورسالته واس انيجيته الشاملة وال  زاد ن كيدو علياا أ ناء أزمة  ائحة كوفيد 

 الديــن بتعاليــم وا لتــزام الوتنيــة ويــةا  ونش ا نعزيزاملواتنة اإل ابية ااأه 

)من ل ل  العقيدة التكاملية، اإت عيــة( القوانيــن، واملســؤولية احتــرام اإلســ مي،

 والســعي واإت ــع واملو فــني القيادة بيــن األدوار ونكامليــة بروال الفريق الع ــا

 نــشء اإلبــدا ، العداد )ونش ا اجلودة، دعــم ارالت يز وا بتك، املســتقبا(  ستشــراا

 . (والشركاء واملو فــني )للدارسيــن نكافؤ الفرص اإت ــع(، يف فّعــال

 نرنكز فلسفة اإلس على قيم العطاء والوعي اإت عي والت س  بالثوابت على أساس -

 لبناء الرشيدة  قيادننا به نؤمن وسلوكَا مناجَا اإلس اختتها رائدة وتنية نربوية نمنوومة

ن. وا بتكار ونقديم لدما  مت يزة لل جت ع التنافسية من التار يف بثوابته مت س  واٍ  نشء

نانط قًا من وقد  ار ا لتزام بتو ياا  قيادة دولة اإلمارا  من ل ل استددام عبارا  مثا 

الشارقة ن، ننرمجة هتو  الر ية الثاقبة لصاحب الس و الشيخ الدكتور سلطان القا ي حاكم

 الر   والط وحا  الىل أهداا نطويرية قابلة للتطبيقن.

( الدراكه الواضح لدورو 2021-2019ك ا نعكس لطته ا س انيجية امُلعلنة ) -

 الديين لوعيا تنميةاإل ابية،  السلوكيا  واملاارا  تعزيزاإت عي من ل ل الت كيد على 

وانمح يف  األمور. ءلياأو مع الفعالة كةالشرا قحتقي، تمعملجا يف لصحيوا يفلثقاوا والوتين

مواضع عديدة على موقع اإلس استلاام القيم اإلس مية يف العبارا  املو اة لل عل ني وألتقم 

 . نأ ابكم اهلل ل  اجلزاءنالت ريض والفر  الطبية أ ناء اجلائحة يف عبارا  مثا 

فاء بالعلم والص بة يف موا اة حتديا  األزمة كتل   ار  قيم الوفاء والعرفان وا حت -

نمعل ي .. الفما هلل  م ل  يف كا مناء وازدهار يف عبارة م تيلة بتوقيع رئيس اإلس، وهي 

ك ا برز  بوضوال أيمًا قيم  ننعم به .. رقم كا التحديا  أنت الفنان الت  يرسم املستقبان.

 ف  والكفاال، والكّد الع ا من مزيج احلياةنن املثابرة وبتل اجلاد يف كل ة أمني عام اإلس

                                                 
  نمم م حق الدراسة منا   من احملتو  الرق ي ملنصا  اإلس 
  .ثا العبارا  املكتوبة حبروا مائلة مقتطفا  مباشرة من  احملتو  الرق ي ملنصا  اإلس  
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ن. وكتل  دعم قيم الو ء وا نت اء القليا ال  اجلاد من يبتلون   التين للداملني فياا مكان

، وتنهن وحنو نفسه حنو الطالب وا به يؤد  حتىللوتن واإلحساس باملس ولية يف عبارا  مثا ن

 ت عًة. والتعلي ية والوتنية لدينيةا القيم منوومة على املؤسسة هتو نرنكز ال ن

 الغدن. لعاد الناش َة ن ِعدَّ أْن ال بوّيُة نرسالت نا وانمحت أيمًا قي ة استشراا املستقبا يف -

العلم وقد برز  قي ة نكافؤ الفرص من ل ل الت كيد أ ناء اجلائحة على است رارية مبادرة ن 

ال  د حتظ بفرصة نعلي ية نوامية، مع البراز أحد  باستددام نوام التعلم عن ب عد للف ا  نورن

ن نزامنًا مع أزمة وا  ت اعي والصحي الثقايف الوعي نشراألهداا ال  نقوم علياا املبادرة وهو ن

 كتشاا القدرا  ا ستثنائية لطلبة املدارس وال   نمبادرة مواهبن، وأيمًا 19كوفيد 

 .2020ة وحتى أكتوبر است ر الع ا باا اف اضيًا أ ناء األزم

ن بالبيت_للي #ن املستجد كورونا ف وس ملكافحة الوتنية احل لة مع أتلق اإلس نزامًنا -

سنة بتنويم  داول ملاام يومية مفيدة يقوم باا  16الىل  4من  الطلبة مستادفًا ننمبادرة ه ت 

 ا ار ادا محايتام منالطالب مثا القراءة وممارسة الرياضة واملشاركة يف األع ال املنزلية ب

 اإللفة وروابط التعاون نن يةالسلبية أ ناء األزمة، مع نعزيز القيم األسرية عن تريق ن الفراغ وقت

لألع ال اليدوية ال  ميكن ناصنعاا بنفس ن  ك ا نوم أيمًا مسابقة العائلةن. أفراد بني واحملبة

ز قيم استث ار الوقت وا عت اد على ننفيتها باملنزل أ ناء ف ا  اإلق   اجلزئي، بادا نعزي

النفس.

هدفت ال امج التدريبية ا ف اضية ال  عقدها اإلس الىل نعزيز قي ة ا ست رارية يف  -

 استشرااأداء الع ا واستشراا املستقبا أ ناء األزمة، ومناا ما  اء حتت عنوان ن 

األزما ن،   ا يف لتعليـــموا الع ا ودعم اســـت رارية كورونا بعد ما اإالس مستقبا

 يعت  اإلس أن املا ة األساسية إالس أولياء األمور التابعة له هي نعزيز مبدأو

قدم اإلس   وعة من واإت عن. كتل   واألسرة املدرسة بني اإت عية نالشراكة

 ب عد، عن للقيادة نا حة ممارســـا  10نالنشرا  التثقيفية والتحفيزية من أهم موضوعاناا 

 .وقت األزما ن القيـــادة ،19كوفيد بعـــد املســـتقبا اااها 

على التفاعا ع  منصانه الرق ية تشجيع زوار املوقع ل عدة اس انيجيا  استددم اإلس -

ن، مع الت   مس ى ننسعى للتواصا والتفاعا معكم ونرحب بآرائكم ومق حانكماملدتلفة 

 هام معيار والشركاء املؤسسا  بني التواصا ميثا  عبارةنعلى مجاور اإلس يف الشركاء

ن. األلر  التواصا شبكا  وع  على املوقع معنا نتواصلوا أن املني النجاالن، ن معاي  من
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لتقييم مستو  رضاء الزوار، وي ني  ل  انفاقًا  نرأي  يا نانك ا يو د نصويت سريع بعنوان 

نتبناو املؤسسا  احلكومية يف دولة اإلمارا  بو ه عام  مع التو ه حنو السعاد املتعاملني الت 

بو ه لاص. وانمح  ل  يف عبارا  حتفيزية نعكس قي ة  2021وض ن ركائز ر ية اإلمارا  

قرد معنا على نوي ، نابعنا ناملشاركة يف بناء األفكار والتو اا  بني اإلس ومجاورو مثا 

صل  كا  ديد عن ألبار وفعاليا  ومسابقا  على انستجرامن، نانمم للقائ ة ال يدية لي

 اإلسن.

ك ا  ار التنسيق ا نصالي بني اجلاا  املدتلفة يف الدولة ك حد أبعاد اس انيجية  -

 يف املعنية اجلاا  مع الفاعلة املشاركةا نصال احلكومي لدولة اإلمارا  يف عبارا  مثا نن

 .مجيعَان يهالل نصبوا ما حنقق لكي وال امج املشاريع ننفيت

قابت عن املوقع بعض امل مح احملفزة للتفاعا ومناا عدم حتديد ناريخ الر حتدي   -

رقم قيامه  2019حملتو  املوقع، ك ا أن أ ندة فعاليا  اإلس د يتم حتديثاا منت مايو 

بتنويم عدد كب  من الفعاليا  ا ف اضية ل ل الف ة الزمنية للتحليا، ولكن مت 

ةشاركتاا مع اجل اور ع  حسابا  التواصا ا  ت اعي لل جلس دون موقعه  ا كتفاء

الر ي. ك ا أنه   نو د لاصية احملاد ة الفورية على موقع اإلس والمنا  ب على 

الزائر نعب ة منو   بيانا   م يقوم اإلس بالتواصا معه  حقًا. و  يو د على موقع اإلس 

تو . ك ا أن بعض القوائم الفرعية على املوقع   يو د لاصية البح  السريع عن احمل

ال   نمقا   للتوعيةن، نملتقيا  اف اضية، ناملركز اإللبار ننحتتاا اتو  انصالي مثا 

كان من امل كن استث ارها يف نعزيز قيم اإت ع أ ناء األزمة. ك ا د يعرض املوقع 

ناء الف ة الزمنية للتحليا أية لقطا  أو حتت قائ ة ألبوم الصور أو مكتبة الفيديو أ 

مقاتع نوعوية ملوا اة اجلائحة رقم مشاركة عدد كب  مناا على حسابه ةوقع 

Instagram. 
 

 Instagram( نتائج حتليا مم ون حساب  لس الشارقة للتعليم على 2)

ارو يت يز حساب اإلس بالنشا  واملتابعة املست رة لكا  ديد بشان أنشطته وألب -

ألف متابع، وهو  28ما يزيد عن واملوضوعا  ال  حتوى باهت ام مستددميه. ويبلب عدد متابعيه 

لاصة مع  Twitter & YouTubeبتل  األعلى متابعة بني املنصا  الرق ية لل جلس مقارنة حبساب 

  يزو با عت اد على الصور واملقاتع ال  اتب عدد كب  من املستددمني.
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ب   وعة من النصائح ال بوية للشيخ الدكتور سلطان بن ا د القا ي شاريف احلسا -

ال ا ألفق البيت ألفقت املدرسة والعكس نعزز قي ًا مثا التعاون لصاحل األبناء يف عبارة ن

، ا عت اد على نأ نى أن نكون مكانة املدرس رفيعة عند الطلبةنرفع مكانة املعلم  صحيحن،

ك ا كان من أهم هتو النصائح ما مت    قتائه ويصنع لباسهن.ننريد للشاب أن يزرالنفس 

نو ياه حول ا ستفادة  من ف ا  اإلق   يف نن ية قي ة الص بة والص ود يف موا اة احملن 

، وأيمًا قي ة حت ا املس ولية أ ناء األزمة نحاكم الشارقة ألبنائه: هتو فرصة ل ويض النفسن

 الوتنن. نأبونا سلطان: كن مسؤوً  أل ا

يستددم احلساب عبارا  حتفيزية ملا ة نعزز قيم  مست دة يف معو اا من التعاليم  -

اإلس مية، وكان التيار العبارا  ال  مت نقدمياا للج اور أ ناء األزمة يتناسب مع دعوة 

ناا اجل اور الىل التفا ل وا ستبشار بار  رقم التداعيا  املؤملة للجائحة اليًا وعامليًا، وم

نمجيلة هي النفوس ال    نفسر ما نراو حو ا ال  بار ن، ناللام ارزقنا الص  عند الشدة 

 والرضا عند ا بت ء.ن

ل ل األزمة  مع نعليق الدوام املباشر يف املدارسو ه احلساب عبارا  حتفيزية للطلبة  -

ومناا نعزيز  الطالب: ز لتعزيز قيم املثابرة والص ود وموا اة التحديا  والسعي حنو الت ي

، نالنجاال ليس نتيجة وممة سرعان ما ننطف  والمنا هو ال دد أك  عقبة يف تريق النجاالن

ن، نيصا الناس الىل حديقة النجاال بعد أن ميروا ةحطا  نشعلة  بد من بتل اجلاد لتتوهج

 ن، نالن السعادة التعب والفشا والي س وصاحب اإلرادة القوية   يتوقف تويً  عند هتو احملطا

يف متعة اإلجناز ونشوة اإاود املبد ن، نالن ما حتصا عليه دون  اد ليس له قي ة، نالن  نك ن

اإلصرار على الت يز هو السبيا األوحد للوصول الىل ا دا املنشودن، ناملت يزون ه م نطاول 

  السحاب ونفوس نبتل ب  حسابن، نعزيز  الطالب: التعلم هو  واز سفريف الىل املستقبان.

نالوتن اسرةن ًا القيم األسرية وأه اا الت اس  وا ستقرار يف التار محلة برز  أيم -

مع دعوة اجل اور لل شاركة فياا ع  احلساب  ،2020ل ل شار ف اير ةشاركة اإلس 

نكن  زًء من محلة الوتن أسرة لنحقق رسالتاا وأهدافاا يف أن نكون  

ال  سعى اإلس الىل نعزيزها يف التار ن. وكان من بني القيم سلطان_يريدها_أمان_األسرة#

نالن نرسيخ قيم اإل ابية والسعادة و ودة احلياة هو  هتو احل لة مع ًا عن قايته مناا يف عبارة

عزز اإلس قي ة  ويف هتا السيا قايتنا لتعزيز منوومة قي نا األسرية.. انم وا اللينان. 

ام بالبقاء يف املنزل لف ا  تويلة يف بداية اإل ابية يف التعاما مع األبناء خباصة مع ا لتز
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ن   نطلب من تفل  عدم البكاء دون معرفة األسباب ال  أد  الىل بكائهن، نعقاب اجلائحة 

الطفا دون الرشادو ي كه يف نسا ل عن البديا لسلوكهن، نالفراغ يبع  يف نفس الطفا 

 ن. كم وقتام على اإلن نتمشاعر عدوانيةن، ناإلن نت لغة العصر، لتل  شاركوا أبناء

قدم اإلس يف التار نعزيز قي ة املس ولية اإت عية بعض النصائح الصحية أ ناء األزمة  -

نقسا اليدين بانتوام حل اية  سديف من األمراض املعديةن، ناستبدل املياو الغازية مثا 

ابتعد عن التج عا  ن ، ننناول األتع ة ال  نزيد من مناعة اجلسمن، بك يا  أك  من املاءن

 . واألماكن املزدمحةن

من ل ل عبارة  19عزز اإلس أيمًا قي ة ا متنان وا ع اا باجل يا أ ناء أزمة كوفيد  -

مصحوبة برسم يرمز لألتباء وأتقم الت ريض العاملة نبكم نفتدر ألنكم لط الدفا  األولن

يديو قدمه رئيس اإلس يعزز قيم واملتطوعة واملعل ني. ومت الت كيد على هتو القي ة يف ف

ن ستنتاي األزمة ونعود احلياة  الىل تبيعتاا بتمافر التفا ل والتعاون املش يف يف عبارا  مثا 

  اود اجل يع.ن

استث ر اإلس بعض املناسبا  احمللية والعاملية لتعزيز قيم مثا الوفاء والعطاء أ ناء  -

م زايد للع ا اإلنساني .. حب ووفاء لزايد العطاء، نيوالوروا الصعبة لألزمة مع ا حتفال بـ 

نسعادني يف  عبارةوكتل  قي ة حت ا املس ولية نزامًنا مع ا حتفال باليوم العاملي للسعادة يف 

وتنن._يا_ملتزمون#التزامي مع هاشتا   

ا استددام اس انيجية ننويم املسابقا  ونشجيع املتابعني على املشاركة باا، ومناا ممت -

نسعيًا منا ارنبط بادارة األزمة والع ا على حتفيز قيم املشاركة الفعالة واستث ار الوقت مثا 

لس مسابقة حقيبتنا اإوقانام ، يطرال أالتعلي ية ألتفالنا و استث ار  ست رارية الع لية 

 اكتبنمسابقة رممانية ببعض األس لة الدينية البسيطة مصحوبة بعبارة  وكتل ، التعلي يةن

  ن.ال ابت  وقم بع ا نمنشنن لث  ة من أصدقائ 

 نكان من بني أساليب صياقة الرسائا ا نصالية املداتبة املباشرة ملتابعي احلساب مثا  -

و ار  ل  أيمًا يف املسابقا  ن. 2020.. ساعة األرض  كن  زءًا من احلدث واحم كوكب 

 ض ننركة يف مسابقة األع ال اليدوية  نفونوا فرصة املشاكن معنان، ن –نانمم والفعاليا  

وال   اء  ةصاحبة فيديو يوضح أهداا املسابقة والف ا  املستادفة نمبادرة ه ت ن 

  وال راءا  املشاركة.
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 اء  الرسائا ا نصالية دائ ًا مصحوبة بصور  ابته الما واقعية أو رسوم نعب ية نعكس  -

األمان دالا البيت، اح ام الكب ، بر زها مثا نالقي ة اإت عية ال  يسعى اإلس  الىل نعزي

 وق ها. الوالدين، الع ا التطوعي، التحد ، املثابرة، اإلصرار على النجاال

 ار التنسيق بني اجلاا  املدتلفة وفق اس انيجية ا نصال احلكومي يف التعاون مع دائرة  -

 ة الوقاية والس مة ونو يه اردما  ا  ت اعية ومدينة الشارقة للددما  اإلنسانية وهي

الشكر لشركة بي ة ملشاركتاا يف نعقيم مباني املدارس واحلمانا  احلكومية. ونعاون 

محلة دع    م اإلس ممثً  يف رئيسه يف دعم مح   ل ية ل ل شار رممان مثا ن

عونًا  نزيِف.. كنن ملساعدة ال   ني حتت رعاية مؤسسة القلب الكب ، ومحلة مسافة أمانام

بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للت كني ا  ت اعي. وقد  ار ل ل املشاركة  لل حتا نين

الت كيد على قيم التعاون والدعم واملساندة كقيم أصيلة يف اإت ع ميكناا معاونة أفرادو 

 . 19على ااوز أزمة كوفيد

رس ممارستاا يف  ت مشاركة  داول زمنية لألنشطة املفيدة ال  ميكن لطلبة املدا -

نكاف  املنزل أ ناء ف ا  التعلم عن ب عد مصحوبة بعبارا  حتفيزية نعزز قيم اإل ابية مثا 

وقام اإلس ةبادرة ل نصال . نفس  بعد الساعا  الدراسية ب نشطة نزر  اإل ابيةن

 ا انفي بطلبة املدارس أ ناء اجلائحة ومشاركة منا   من هتو املكاملا  ةقطع قص 

على حسابه نعزيزًا لقيم املس ولية ومحا األمانة، ن. وركز  املكاملا  على مد  اهت ام 

 الطالب بدراسته واستفادنه باألنشطة ا ف اضية لل جلس. 

قدم حساب اإلس عددًا كب ًا من املقاتع املصورة ال  ندعم   وعة من القيم  -

يوضح نوف  فرص نطوعية ردمة اإت ع. اإت عية ومناا الع ا التطوعي من ل ل فيديو 

 19ك ا مت وضع مقاتع من الفعاليا  ال  نو اا اإلس للتوعية يف موا اة أزمة كوفيد 

 عرا على فايروس، نننف وس كورونا.. ما نعرفه وما جنالهن نااضرا  نوعوية عنمثا 

ب الوقاية مثا قسا مع فيديو رسوم متحركة عن أسالين، كورونا مع  لس الشارقة للتعليم

اليدين ونغطية األنف والفم عند السعال أو العطس وانب التج عا  اللصيقة، انب الس م 

باليد أو األنف )املدامة( أو العنا  والتقبيا مع بيان أهم األعراض الشائعة ومماعفا  

وقدم اإلس صور متحركة حت ا عبارة . ر األعراضاإلصابة وكيفية التصرا عند  او

لغا ، مع م حوة أن اإلس بدأ هتو األنشطة التوعوية منت  10ب كثر من نلل  يف البيتن 

 استباقًا لألزمة. 2020بدايا  ف اير 
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شاريف اإلس أيمًا الفيديو الت  نقدم فيه بالشكر رط الدفا  األول حتت عنوان  -

األمن  ولفر   ر الولشكرا لكا تبيب وممرض ن مصحوبًا بعبارةنوكا شيء دوناا يصغرن

وقد بلب عدد  .نالتعقيم الوتين ولكا املتطوعني التين نكانفوا ليح ونا من هتو اجلائحة

س د  كرو نفصيً  عند حتليا قناة اإلس على و ألف مشاهدة 26مشاهدانه أكثر من 

YouTube. 

واء من من أكثر منصا  اإلس ال  نشاد نفاعً  من املتابعني س Instagramيعت  حساب  -

حي  نسجيا اإلعجاب أو عدد املشاهدا  أو كتابة التعليقا ، وال  كانت أكثر عددًا يف 

املقاتع املصورة )الفيديوها ( مقارنة بالعبارا  املصحوبة بالصور. وكانت هتو التفاع   

 نرنقي وحنن فعً  ننؤيد أه ية القيم ال  يعززها اإلس وال  يستفيد مناا اآلباء واألبناء مثا 

ملتزمني بالتعليم مع أبنائنا بتشجيعكم وكل انكم ن، ملتزمون ومعكم متابعون  .. ب مثالكم

ك ا  ثلت بعض أشكال التفاعا يف أس لة عن ال راءا  التسجيا القلبن.  من شكًرااحملفزة 

و يز  ردود مس ولي  19ب نشطة اإلس ومسابقانه ا ف اضية ال  نو اا أ ناء أزمة كوفيد

ك ا  ار  نقاشا  بني  اراء املتابعني املؤيدة أو الرافمة   حلساب بالسرعة والفورية.ا

لقرارا  نعليق الدوام املباشر يف املدارس واحلمانا . وكانت أعلى نسبة مشاهدا  

وأعراضه وسبا الوقاية وتر  انتقال العدو  وال  وصلت  19للفيديوها  التوعوية عن كوفيد 

مشاهدة. ومن أمثلة  ل  فيديو يعزز قي ة املسؤولية  5000أكثر من  يف حا   عديدة الىل

ألتفالنان مع لس اإحمانا   رسالة من القلب من فريقاملش كة يف موا اة األزمة بعنوان ن

، وكتل  مانهأ_تفالناأ# ياوتن_ملتزمون# معكم_كلنا#نفعيا أكثر من هاشتا  مثا 

ع   التعليقا  عن قيم الو ء وا نت اء للوتن  فيديو الشكرألتقم الت ريض املتطوعة حي 

ننا  نود أ، وكلنا فدر مجيلهناحة الفرصة ردمة وتننا ورد بعض من إل ننشكركممثا 

قس نا وها وأنعادنا  ن، نول وا  ة عالية دائ ا نبشركم، وحنن عند حسن  نكمالصف األ

بناج قيادننا الع ا بروال الفريق الواحد ع ً   نواصا وتنناحنن يف لدمة 

 ممرضةن_أني_..أفتدر

Twitterعلى   لس الشارقة للتعليم مم ون حسابنتائج حتليا ( 3)

بالتحدي  املست ر، ويبلب عدد متابعيه أكثر  Twitterيت يز حساب اإلس على موقع  -

من أربعة ا ا متابع. وقد حرص اإلس على التواصا النشط مع مجاورو ل ل الف ة الزمنية 

 ائحة عاملية. وكان من أهم القيم  19لدراسة التحليلية ال  نزامنت مع الع ن وباء كوفيد ل
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ال  سعى اإلس الىل نعزيزها قي ة املثابرة وا  تااد باستددام نفس العبارا  التحفيزية 

نالنجاال هو اصلة ا تاادا  صغ ة  مثا Instagramاملو اة للطلبة ك ا  ار على حساب 

ًا بعد يومن، نقوة اإلرادة مثا عم   اجلسم كل ا حرصت على  ريناا أصبحت ن اكم يوم

و ل  يف موا اة الصعوبا  ال  شادناا الع لية التعلي ية عن ب عد يف بداية اجلائحة على أقو ن 

و ه ارصوص.

سعت نغريدا  اإلس الىل نعزيز قيم الت يز، اجلودة، ا بتكار، نطوير الكفاءا ،  -

الىل مبادئ التثقيف الصحي والوقاية من األمراض والس مة املنزلية يف ااضرانه  باإلضافة

ويف التار  نمعًا ملوا اة ف وس كورونا املستجد.ن التوعوية جل اور وملو في اإلس مثا

ا لتزام باإل راءا  ا ح ازية بادر اإلس ةشاركة مستددمي حسابه كا القرارا  

2020انا  واملدارس يف المارة الشارقة يف مارس اراصة بتعليق دوام احلم

لغــرس القيــم مبادرة ركائز يف نعريف اجل اور بفعاليا  ناستددم اإلس حسابه  -

، رياضيــةال ت اعيــة، وا ثقافيــة، العل يــة، ال األنشطة ن من ل ل عدد كب  منواملبــادئ

نقيم أصيلة: بادا نع يق قيم حتت عنوان  2020كان من أه اا امللتقى الت  ع قد يف ف اير 

اإت ع ال  نش ا التسامح واحلوار والتقبا وا نفتاال على اآللرن

بالبيت  _لل #ياوتن، _ملتزمون#اعت د اإلس على اس انيجية مشاركة ا اشتا  مثا  -

ن ال  أتلقتاا   وعة من املؤسسا  احلكومية يف دولة اإلمارا  ك حد أساليب التمام

 وا لتفاا حول القيم اإت عية وا لتزام بتو ياا  قيادة الدولة يف موا اة األزمة.

استددم اإلس   وعة من الرسوم التعب ية مصحوبة بعبارا  حتفيزية لتعزيز قيم  -

التحد  واملثابرة ل ست رار يف الع لية التعلي ية رقم نداعيا  اجلائحة، مثا رسم للطالب بز  

 . عد سل ًا من الكتب، ورسم لطالبة نرند  ز  ماندسي مواقع الع االتدر  يص

كان من بني القيم ال  مت الت كيد علياا حبساب اإلس قي ة الدمج واملساندة لتو   -

ا حتيا ا  اراصة من ل ل فعاليا  لدعم الطلبة من أصحاب ا  م أ ناء األزمة، وانمحت 

ع املؤسسا  املعنية بتوقيع متكرا  نفاهم مع مدينة هنا اس انيجية التنسيق ا نصالي م

الشارقة للددما  اإلنسانية. وازداد الت كيد على هتو القيم مع قدوم شار رممان يف نااية 

ناحلفا  من ل ل دعوة اإلس أفراد اإت ع لل ساه ة بزكانام وصدقانام يف  2020البريا 

كا األحوال والوروان.على حق  و  ا حتيا ا  اراصة يف التعليم يف 



 

 

 41 

 19كوفيد اجملتمعية أثناء أزمة يف تعزيز القيم  احلكومية املنصات الرقمية استخدام
 جملس الشارقة للتعليم" حتليلية ملنصات"دراسة 

 

قدم حساب اإلس سلسلة من الرسائا التوعوية املصحوبة بالرسوم التوضيحية ال  ندعم  -

ا هت ام بالصحة والوقاية من العدو ، من واقع أن موا اة هتو األزمة هي مس ولية اجل يع 

كيفية وخباصة املؤسسا  احلكومية، وال  حويت بعدد كب  من املشاهدا  حتت عنوان ن

الوقاية من كورونا،   نقلق من شراء البمائع اللك ونيًا فاي   ننقا العدو ، تريقة التحية 

. ك ا شاريف بعض الرسائا اإل رائية املصحوبة برسوم معلومانية مبسطة مع ا لتزام بالتباعدن

 عن أعراض اإلصابة والتصرا السليم يف حالة  اورها. 

جية الربط بني املناسبا  احمللية والعاملية وبني موا اة استددم احلساب أيمًا اس اني -

األزمة، ففي يوم األم عزز اإلس قي ة اح ام الوالدين مع الت كيد على قي ة األمان نزامنًا مع 

ن أمي أنت أقرب الطر   اجلائحة والع ا على محاية كبار السن من التعرض لوصابة بعبارة

و ار  قيم ا ستدامة ومحاية البي ة يف الت كيد على  ألمانن.للشعور باألمان . كا عام وأنت ا

.2020مارس  28املشاركة يف ساعة األرض 

وكان من أوضح القيم ال  عززها اإلس ار ية واإلنسانية من ل ل نبين مبادرة لتوف   -

اا  أ ازة لوحية  كية للطلبة املتعسرين، وانمحت هنا أيمًا اس انيجية التنسيق مع اجل

احلكومية األلر  مثا مجعية الشارقة ار ية، هي ة الشارقة للتعليم اراص، منطقة 

ن للطلبة يف املنازل حقيبة التعلم عن ب عدالشارقة التعلي ية. ك ا  ت العادة نغريد ألبار نوزيع ن

من نليفزيون الشارقة مع فيديو مبسط من الشدصيا  الكارنونية للتعريف بكيفية ا ستفادة 

ن.ألننا حنبكم نع ا من أ لكمن احلقيبة حتت شعار نم

وعزز اإلس قيم اإل ابية ونقدير التا  باعادة نغريد منشور الشارقة لأللبار عن  -

ن ال  است ر  توال الف ة الزمنية للدراسة التحليلية مبادرة ه ت فعاليا  اإلس ض ن ن

ل  بتقديم  داول ألع ال يومية لشغا و نكاف  نفس  ب نشطة نزر  اإل ابيةن،  حتت شعار

وقت الفراغ تيلة أيام ننفيت برنامج التعقيم الوتين. وأعاد اإلس نغريد منشورا  بعض 

احلمانا  لفيديوها  نعرض ممارسة األتفال للرياضة وا حتفال بليلة النصف من شعبان يف 

املنزل.

  ونسجيا اإلعجاب أو كانت معوم أشكال نفاعا املستددمني نت ثا يف املشاهدا -

التسا ل عن املشاركة يف فعاليا  اإلس، وكان مناا نعليق ألحد املستددمني يع  عن 

ولكناا د نكن نشطة نالدور املام ألنشطة املركز يف نعزيز القيم األصيلة يف نفوس األبناءن. 

 .Instagramةا يكفي مقارنة بالتفاع   عا حساب 
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YouTubeلس على اإ اةقن( نتائج حتليا مم ون )

مش يف، وحتوى املقاتع  500عن  YouTubeيزيد عدد املش كني يف قناة اإلس على  -

املصورة ال  يشاركاا اإلس بنسب مشاهدة عالية بصفة عامة، وخباصة ما يتعلق مناا بدعم 

يديوها  ال  القيم الوتنية أ ناء ا حتفا   أو املناسبا . ولكن  حوت الباحثة قلة عدد الف

شاركاا اإلس ل ل الف ة الزمنية للتحليا، ورقم  ل  كانت كلاا أع ال من العداد اإلس 

نفسه ونعزز   وعة كب ة من القيم اإت عية، وأه اا  اء بالتزامن مع عقد ملتقى ركائز 

مع وقدمت أقنيته الر ية عبارا  قي ية مكتوبة ومس وعة  نقيم أصيلةنحتت عنوان  2020

مشاهد ملواقف نعلي ية يف املدارس ومواقف من احلياة اليومية ندعم قيم عديدة مناا التعاون بني 

أفراد األسرة الصغ  والكب ، حتصيا املعرفة، الثقة بالنفس، ا  ة، التعاون، الت كني، 

ن التن ية املستدامة، التعايش، نبت السلوكيا  السلبية، ار ية. وقد ن كد  هتو القيم م

ن  يس و املرء ب  علم فالعلم أساس ركائزهان، نا  ة ل ل العبارا  املصاحبة للفيديو مثا 

نعشق صاحباان، نكم زاحم للق ة كتفًا شاب العلياء وأجن اان، ناحلب والتعايش حياننان، 

نسنشاريف دومًا وسنحيا بفمائا ل  حن لاان.

لتعزيز   وعة من القيم  ي أ و وأرنقيننب ل قشاريف اإلس أيمًا فيديو قص  بعنوان  -

اإت عية لشعب اإلمارا  ومن أه اا اح ام كبار السن، الرمحة، التواصا األسر ، 

مصحوبًا ب مجة باللغة اإلجنليزية التعاتف، اإلنسانية يف التعاما مع البسطاء. و اء الفيديو 

 With a smile our position raises, Our duties should not keep us)نش ا عبارا  مثا 

away from our beloved ones, Our ethics stand humble for the elderly)

وقد أعد اإلس فيديو لاص للتعب  عن الشكر وا متنان لألتباء وأتقم الت ريض  -

 ور ال الشرتة وفر  التعقيم، ويدعم هتا الفيديو بالصورة والكل ا  قيم املواتنة اإل ابية

والو ء للوتن، مع م حوة قي ة التنو  والتعايش أيمًا من اللقطا  املصورة ألبطال لط 

ووضع هتا  نب دنا احلبيبة ودوناا كا شيء يصغرنالدفا  من  نسيا  ،تلفة حتت عنوان 

الشعار يف صورة هاشتا  أيمًا، و ت مشاركته على كا منصا  اإلس وحوي 

وصحيفة  24ية الع مية واسعة من مؤسسا  مثا الشارقة ةشاهدا  ونفاع   كث ة ونغط

س م اهلل على وكان من أهم العبارا  املعززة للقيم ةصاحبة هتا الفيديو ن ارليج وق ها.

عني ننام و فناا يسار ..  افياا منام الليا ال ا تار  الوتن ك  .. نشوا التمحية قاية 
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ت من ارطر ألطر مريض وأنته نوحه اال وكا شي دوناا يصغر.. تبيب وحاما روحه بوق

أقعد أو أن لر.. وقف جلا الوتن حامي بز  أبطاله العسكرن

 

تاسعًا: مؤشرات الدراسة ومقرتحاتها
مـن واقـع النتــائج العامـة للدراسـة ميكــن حتديـد أهـم مؤشــراناا ومق حاناـا علـى النحــو         

 التالي:

التو ه الت  يتبناو  لس  19وفيدأبرز  الوروا ا ستثنائية ال  فرضتاا  ائحة ك -

الشارقة للتعليم حنو نعزيز القيم اإت عية ع  منصانه الرق ية باعتبارو  زء من رسالته 

ور يته ك ؤسسة حكومية نعلي ية يف  ت ع دولة اإلمارا . وكان من أبرز هتو القيم ما 

تن، واح ام قوانني مثا الو ء وا نت اء واإلل ص يف لدمة الو بالواز  الوتينيرنبط 

الدولة ونو ياا  قيادناا واإلميان بالعلم والع ا اجلاد والوحدة والت حم يف موا اة األزمة 

بالتعاليم وا لتزام ةس ولية الفرد ااو اإت ع الت  يعيش فيه. ويلي  ل  القيم املرنبطة 

دا  والتقاليد األصيلة وأه اا ال ابط األسر  والت س  بالعا اإلس مية والب عد ا  ت اعي

والتكافا والتسامح واملس ولية ا  ت اعية والعطاء ونكافؤ الفرص والع ا ار   

وا هت ام باآللرين ونقبلام ومساندة الف ا  اراصة مثا كبار السن وأصحاب ا  م 

مثا قي ة التحد   القيم الشدصية املرنبطة بسلوكيا  الفردواملتعسرين.  م  اء  بعدها 

 نق ال الدراسةثابرة والت يز وا بتكار ونقدير التا  والت س  ب ل   اإت ع. وعليه وامل

أن يعلن اإلس با واملؤسسا  احلكومية بو ه عام عن املنوومة القي ية ال  نتبناها يف 

موا اة مواقف األزما  على و ه التحديد، وال  نعزز ن حم أفراد اإت ع مع بعمام 

 سسا  يف هتو املواقف.البعض ومع املؤ

هي  قي ة ا هت ام اجل عيكانت الن و   الدائر  للقيم يف ضوء الطرال الت  قدمه  -

بادا  19األكثر بروزًا يف التو ه القي ي الت  عززو اإلس يف موا اة أزمة كوفيد

من واقع ن    هتا السلويف على اإت ع بشكا عام. ويؤيد  ل  اااو نو يه سلويف األفراد 

إلس حنو نعزيز قيم احملافوة وأمن اإت ع والت س  بثوابته وال فع عن النزعة التانية ا

والت كيد على قيم ار ية واإلحسان مع اآللر مع الربط بني  س  الفرد بقيم  ت عه وبني 

فقط يف نعزيز  قي ة ا هت ام الشدصياملصلحة العامة للج اعة ال  ينت ي اللياا. و ار  

القي ي املرنبط بتحفيز اإلجناز والنجاال يف حتقيق األهداا، وأيمًا ا نفتاال على نغي  التو ه 
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بعض العادا  ا  ت اعية يف تريقة التحية )املدامة( التزامًا باإل راءا  الوقائية يف موا اة 

أن ننو  املؤسسا   نق ال الدراسةوباء ينتقا بالل س واملصافحة وكثرة التج عا . ومن هنا 

كومية بني التو اا  القي ية ال  نتبناها عند موا اة األزما  الك   يف  ا نباين احل

الدوافع ال  نعزز هتو التو اا  لد  األفراد حبي  ميكن نن ية السلوكيا  اإل ابية 

الواعية لد  شرائح أك  من أفراد اإت ع رقم الت ا القيم ال  يعتنقوناا ما بني ا هت ام 

 فرد .اجل عي وال

باألبعاد املدتلفة  س انيجية ا نصال احلكومي بدولة اإلمارا  انمح التزام اإلس  -

 بالتنسيق ا نصالييف الدارة منصانه الرق ية أ ناء األزمة وخباصة الب عد املرنبط  2017-2021

نرسيخ القيم الوتنية والدارة صورة اإلس ك ؤسسة مع اجلاا  املدتلفة بالدولة وكتل  

صاحبة دور وتين ومس ولية  ت عية. بين ا  ار البعد اراص با بتكار يف الدارة  وميةحك

الع قا  اإلع مية يف حا   ادودة فقط عند مشاركة التغطيا  ال  قدمتاا املؤسسا  

أن نفعا املؤسسا  احلكومية كا أبعاد  نق ال الدراسةاإلع مية على منصانه. ومن هنا 

احلكومي ةا يعزز ع قاناا مع مجاه ها ويدعم نو ااا القي ي يف  اس انيجية ا نصال

 اإت ع وخباصة يف أوقا  األزما  ا ستثنائية.

ال  اعت د علياا اإلس يف نعزيز القيم اإت عية  أهم ا س انيجيا  ا نصاليةكانت  -

املدارس حت ا قي ًا ملستددمي منصانه وخباصة تلبة  عبارا  حتفيزيةأ ناء األزمة هي نقديم 

ال ابية مثا العرفان باجل يا وا حتفاء بالعلم واستشراا املستقبا والص بة يف موا اة 

اس انيجية ننويم املسابقا  واملبادرا  والفعاليا  حتديا  األزمة. ك ا اعت د أيمًا على 

كثر من نفعيله ألوحتفيز اجل اور لل شاركة فياا ع  منصانه، مع م حوة  ا ف اضية

يدعم التو ه الت  اعت د  عليه حكومة دولة اإلمارا  يف التعاما مع األزمة. ك ا  هاشتا 

لتعزيز نو اه القي ي أ ناء األزمة من ل ل  املناسبا  العاملية واحملليةاستث ر اإلس بعض 

أن  دراسةنق ال الالربط بني احلدث وبني ا لتزام بالسلوكيا  اإل ابية أ ناء اجلائحة. وعليه 

يع ا اإلس وق و من املؤسسا  احلكومية على استحداث مزيد من ا س انيجيا  

ا نصالية واألنشطة التفاعلية املل وسة ال  ميكن أن يشاريف فياا اجل اور ويلتف حول القيم 

 ال  نعززها هتو ا س انيجيا .

اس انيجيا  ة في ا خي" منط نفاعا مستددمي املنصا ، اعت د اإلس على عد -

مع احملتو  الرق ي ملنصانه، ومناا استددام لغة املداتبة يف صياقة  لتنشيط نفاعا اجل اور
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الرسالة ا نصالية وتلب  رير فكرة املبادرة أو املسابقة الىل األصدقاء، وأيمًا ترال بعض 

بعض ا ستقصاءا  السريعة لتقيييم رضا اجل اور عن املنصة. وعلى الرقم من  ل  قابت 

امل مح التفاعلية عن املوقع مثا احملاد ة الفورية وحتديد ناريخ الر حتدي  للبيانا . وكان 

هو األكثر نشاتًا مقارنة باملنصا  األلر  لل جلس سواء من حي  عدد  Instagramحساب 

املتابعني ومعدل نفاعلام أو من حي  قيام اإلس بتفعيا األنشطة ال  حتفز هتا التفاعا. 

نت الرسائا ا نصالية املصحوبة ةقاتع فيديو هي األكثر نشجيعًا لتفاعا اجل اور وكا

بصفة عامة مقارنة بالرسائا النصية أو املصحوبة بصور  ابتة. وكانت نفاع   اجل اور نزيد 

عند العداد اتو  رق ي مو ه الىل ف ة مجاه ية بعيناا مثا األتباء أو أتقم الت ريض أو تلبة 

أولياء األمور ةا يدعم شعور مستددم املنصة ب نه املستادا حتديدًا من هتا  املدارس أو

احملتو ، وقد أيد  معوم هتو التفاع   القيم املرنبطة بالب عد الوتين واملس ولية ااو 

بالفاعلية الكافية، ورقم ارنفا   YouTubeد يستددم اإلس قنانه على موقع واإت ع. 

لل قاتع القليلة ال  شاركاا اإلس ال  أنه كان من امل كن  نسبة مشاهدا  اجل اور

استث ار هتو القناة يف نقديم مزيد من املقاتع الداع ة للتو ه القي ي لل جلس أ ناء اجلائحة 

أن يع ا  نق ال الدراسةودعم السلوكيا  اإل ابية للج اور يف موا اة األزمة. ومن هنا 

ق ية  ت عة سواء يف األوقا  ا عتيادية أو يف أوقا  اإلس على ننشيط كا منصانه الر

األزما ، ةا يعزز دورو اإت عي ويدعم القيم اإل ابية ال  يسعى الىل نن يتاا لد  شرائح 

متنوعة من املستددمني، ويساعد أيمًا يف استفادة اإلس من كا ارصائ" التفاعلية 

 املتاحة على ننوعاا.ونوعية احملتو  الت  نوفرو املنصا  الرق ية 

انفقت نتائج الدراسة احلالية مع ما نوصلت الليه بعض الدراسا  السابقة ومناا دراسة  -

Gintova (2019)  حي  استطا  اإلس ا ستفادة من منصانه الرق ية ليس فقط يف نقديم

اردما  املباشرة املرنبطة ةجال ع له، ولكناا كانت ةثابة  ال اف اضي هادا 

. ك ا انفقت 19ى لتعزيز القيم اإت عية لد  مجاه و يف موا اة أزمة كوفيد يسع

من  (2017( واملايز )2018( واملع ر )2018العلو )النتائج أيمًا مع دراسا  كا من 

حي  أه ية الدور الت  نقوم به املؤسسا  احلكومية وخباصة التعلي ية ع  منصاناا 

لوتنية ودعم دور األسر يف نن ية هتو القيم لد  أبنائاا. الرق ية يف نعزيز قيم املس ولية ا

من حي  وضوال ن    ا ستددام النشط  Huang(2021)وكتل  انفقت مع نتائج دراسة 

على نفاعا اجل اور معاا  19لل نصا  الرق ية لل ؤسسة يف موا اة أزمة كوفيد
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ؤسسا  احلكومية املعنية استفادة امل نق ال الدراسةونقديرهم لدورها اإت عي. ومن هنا 

بادارة األزما  من النتائج واملؤشرا  ال  نتوصا اللياا الدراسا  العل ية سواء على مستو  

احمللي أو الدولي، ةا يدعم معرفتاا بتجارب الدول واإت عا  املدتلفة يف  ال الدارة 

 األزما  ا ستثنائية.

على     ا نصال الشبكي التكامليمنوعند نطبيق املرنكزا  األساسية ال  حددها  -

استددام املنصا  الرق ية لل جلس يف نعزيز القيم أ ناء األزمة يتمح أن أكثر املرنكزا  ال  

، فقد عزز  الوروا دمج ندفق املعلوما  يف السيا  اإت عياعت د علياا اإلس هو 

تنية وااولة الوصول حللول ا ستثنائية لألزمة ا ااو حنو الوحدة والت حم واملس ولية الو

مش كة  تو األزمة، و ل  من ل ل الع ا على الشرايف مستددمي املنصا  يف أنشطة 

وفعاليا  ومبادرا   ت عية نساعد يف احلد من اآل ار السلبية  تو األزمة. أما عن املرنكز 

منصا  فقد  ار على  بتعدد اااها  ا نصال بني املؤسسة احلكومية ومجاورهااراص 

اإلس ولكن بنسبة ادودة، حي  كان معوم احملتو  الرق ي مقدمًا من  انب اإلس ود 

يكن معدل نفاعا اجل اور مع ًا ةا يكفي عن ا نصال يف اااهني. وقد استفاد اإلس من 

بقدر ادود أيمًا من ل ل العادة نغريد بعض الرسائا  بتعدد القنوا  واملصادراملرنكز اراص 

 ونق ال الدراسة نصالية من  اا  ألر  مؤسسية أو الع مية لدعم نو اه القي ي أ ناء األزمة. ا

هنا أن يدعم اإلس وق و من املؤسسا  احلكومية استفادنه من  نائية التفاعا ع  املنصا  

الرق ية، وكتل  نعزيز نو اه القي ي ةشاركة احملتو  الرق ي املؤيد  تا التو ه والصادر 

 عن مؤسسا  ألر  يف اإت ع ةا يدعم منوومة القيم اإت عية املش كة أ ناء األزما .
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 م حق الدراسة

 ا ( املنصا  الرق ية إلس الشارقة للتعليم اراضعة للتحلي1)
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)د( روابط الفيديوها  من قناة اإلس على  

 فيديو وكا شيء دوناا يصغر 

https://www.youtube.com/watch?v=WUgH7U_L_2I 

 2020األقنية الر ية مللتقى ركائز 

https://www.youtube.com/watch?v=oTTx4GHnnqo&list=PLfjsMjzx
TbY6k1qdIJS2Wz1nT8jKEJls6&index=2 

 فيديو ب ل قي أ و وأرنقي

-https://www.youtube.com/watch?v=P2CkNd
6eXU&list=PLfjsMjzxTbY6k1qdIJS2Wz1nT8jKEJls6&index=3 

 

 )و( و يقة قيم وسلوكيا  املواتن اإلماراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUgH7U_L_2I
https://www.youtube.com/watch?v=WUgH7U_L_2I
https://www.youtube.com/watch?v=oTTx4GHnnqo&list=PLfjsMjzxTbY6k1qdIJS2Wz1nT8jKEJls6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oTTx4GHnnqo&list=PLfjsMjzxTbY6k1qdIJS2Wz1nT8jKEJls6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=P2CkNd-6eXU&list=PLfjsMjzxTbY6k1qdIJS2Wz1nT8jKEJls6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=P2CkNd-6eXU&list=PLfjsMjzxTbY6k1qdIJS2Wz1nT8jKEJls6&index=3
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 " العام 
 

 

 د. عبد الصادق حسن
 أستاذ اإلعالم املشارك باجلامعة األهلية مبملكة البحرين
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 ملخـــص
 

يف املؤسسددات التعليميددة املصددرية تهدد  الدراسددة ال التعددر  علد  واقددع العالقددات العامدة    

االجتماعي يف ضوء نظرية االمتيداز  ، والعوامل املؤثرة يف استخدامها ملواقع التواصل  والبحرينية

اجلمهدور  مفدردة مد     275قوامهدا   متاحدة علد  عيندة   يف العالقات العامة ، وطبق الباحث دراسته 

اسدتخدم الباحدث االسدتبيا     و اخلارجي املتعامل مع ادارات العالقات العامة يف هذه املؤسسدات، 

 .م  املبحوثني املعلوماتاإللكرتوني للحصول عل  

 راسة ال العديد م  النتائج ، م  أهمها:وتوصلت الد

كشفت نتائج الدراسة أ  هناك العديد م  املميزات اليت متيز عمل العالقات العامة  -

متكد  اارسدي العالقدات العامدة      باستخدامها ملواقع التواصل االجتمداعي ، ومنهدا:  

ة  مدع  م  القيدام ههدام عملدهف بفاعليدة أكدس ، وسدائل لتعزيدز واىفداع علد  العالقد          

مجهور املؤسسة ، وسائل قليلة التكلفة يف الوصول للجمهور،  تسداعد مد  الوصدول    

جلماهري جديدة، مل تتعامل معها  املؤسسة م  قبل ، تقدوم  بييصدال أابدار املؤسسدة     

 .للجمهور بسرعة وسهولة

كشددفت نتددائج الدراسددة يف ت بيقهددا لعناصددر نظريددة االمتيدداز يف العالقددات العامددة          -

لعالقات العامة وعيفة ادارية منفصلة التعليمية املصرية والبحرينية ع  : اباملؤسسات 

ع  كافة الوعائف األارى يف املؤسسة مثل التسدويق واملدوارد البشدرية ، تقدوم ادارة      

العالقددات العامددة يف املؤسسددة بعددرخل اخل ددا اخلاصددة بهددا علدد  مواقددع التواصددل           

ملؤسسدددة بنشدددال وفاعليدددة يف اقندددا   االجتمددداعي ، تسددداهف ادارة العالقدددات العامدددة با 

، ساعدت  سياسات خمتلفةاجلمهور اخلارجي جبودة وأهمية ما ت رحه املؤسسة م  

مواقددع التواصددل االجتمدداعي املؤسسددة علدد   سددني صددورتها الذهنيددة لدددى اجلمهددور    

 .اخلارجي  

كشددفت نتددائج الدراسددة أ  مواقددع التواصددل االجتمدداعي يفددا تدد ثري كددبري يف اارسددة  -

قدددات العامدددة يف املؤسسدددات التعليميدددة املصدددرية والبحرينيدددة ، وهدددذه التددد ثريات    العال

 سني مستوي االتصدال مدع اجلمهدور اخلدارجي ، تسدهيل فدرة اقامدة         تتلخص يف :

تعاو  مشرتك بني اارسي العالقات العامة واجلمهور اخلارجي، تسهيل فرة اقامة 

 .سة واجلمهور اخلارجيباملؤس اارسي العالقات العامةتعاو  مشرتك بني 
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 م : ق ا

ادارة العالقدددات العامدددة احددددى اإلدارات ايفامدددة يف ايفيكدددل اإلداري اىدددديث، حيدددث    تعدددد

أصددبحت أحددد أهددف وعددائف اإلدارة، وقددد انعكددز اإلدراك املتزايددد ألهميتهددا يف  ددكل         

ادارات متخصصدددة بددد داء مهدددام العالقدددات العامدددة ووعائفهدددا، ودالدددت العالقدددات العامدددة يف  

تمدع املعاصدر كدالوزارات اىكوميدة واملؤسسدات التعليميدة       جماالت ت بيقية عديدة يف اجمل

 ، واملنظمات الدولية، ووسائل اإلعالم، واملشروعات اخلاصةوالبحرينيةاملصرية 
(1)

. 

غريت مواقع التواصل االجتماعي أمنال اارسة العالقات العامدة، فمندذ عهدور وسدائل     وقد 

يف الوصددددول ال اجلمهددددور   االتواصددددل االجتمدددداعي، أدرك معظددددف املمارسددددني امكاناتهدددد    

حفز اارسي  2006، وتويرت عام  2004منذ انشائه يف عام  Facebook ، فمع منواملستهد 

العالقات العامة للتواصل الفعال مع اجلمهور املستهد  ، مل يعدد اارسدو العالقدات العامدة     

لتعداو   يعملو  كمصادر للمعلومات، بل أصبحت العالقدات العامدة أكثدر تكدامالب بسدب  ا     

مواقدع التواصدل االجتمدداعي تعدد هدي املنصددة      ف صدبحت بدني اجلمهدور واملنظمدات املختلفددة ،    

، وأحدد  اسدتخدام مواقدع التواصدل االجتمداعي ت ديريات        العالقات العامدة والناقلة ىمالت 

كبرية يف اارسة العالقات العامة نظًرا لوجود عدد كبري مد  مسدتخدمي مواقدع التواصدل     

مصدددادر واسدددعة للمعلومدددات والبياندددات، فدددال تسددداهف مواقدددع التواصدددل    ودووجددداالجتمددداعي 

االجتمدداعي يف تددوفري كميددة كددبرية مدد  املعلومددات فحسدد  ، بددل تعمددل أيً ددا علدد   سددني   

 .واملؤسساتمشاركة املنظمة وصوتها أمام اجلمهور ، وبناء عالقات جديدة بني األ خاة 

علد  أندوا  خمتلفدة مد  املنصدات ،  كد         فمع وجود العديد م  مواقع التواصل االجتماعي

، ملمارسي العالقات العامة استخدام تلد  الوسدائا االجتماعيدة املختلفدة لعدرخل أفكدارهف       

 للجمهددور،ويف املاضددي ، عندددما مل يكدد  هندداك  املختلفددةوابددالأ أنشدد ة العالقددات العامددة 

Facebook أو YouTube     لعدداملو  يف أو مواقددع التواصددل االجتمدداعي األاددرى ، اسددتخدم ا

العالقات العامة الراديدو والتلفزيدو  وامل بوعدات ، معتمددي  علد  البياندات الصدحفية وادارة        

السمعة وح ور املعارخل املصرية ، حيث أ  هذه الوسدائل التقليديدة ال  كنهدا نقدل مجيدع      

،  املعلومات اجلديدة املتاحة ، كما أ  اجلمهور لديه وقت واهتمام حمدود ملاليدني الرسدائل  

ويف الوقددت نفسدده كددا  مدد  الصددع  علدد  اارسددي العالقددات العامددة تتبددع اجلمهددور وقيددا   

النتائج باملقارنة بالفرة املتاحة يف الوقت اىاضر حيدث  كد  ملمارسدي العالقدات العامدة      
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 مد  ادالل جمموعددة متنوعدة مد  القندوات سدواء مدد  ادالل منشدورات         اجلمهدور للوصدول ال  

Facebook يدات القصرية أو نقدل منشدورات الفيدديو علد     اجلذابة أو الت ر YouTube   فتدوفر ،

كل قناة منصة خمتلفة للمحرتفني ملشاركة احملتوى مع اجلمهور ،و كد  اسدتخدام هدذه    

املنصات م  قبل مستخدمني خمتلفني  كنهف تقديف أ كال خمتلفة م  املعلومات ، مثدل  

العامة مد  الوصدول ال مجهدور أوسدع      العالقات وقد مكنت هذه املواقعالنص أو الفيديو ، 

كددد داة لبنددداء العالقدددات الددديت تدددربا اجلمهدددور بالعالمدددات املصدددرية اخلاصدددة باملنظمدددات        

عدد  طريددق مشدداركة امللفددات مددع اجلمهددور، وتقددديف االستفسددارات ،    واملؤسسددات املختلفددة

 والرد عل  املشاركات اليت مت نشرها بواس ة هذا اجلمهور.

لعامة أهدافها بيرضاء اجلمهور واع اء صدورة حسدنة عد  املؤسسدة     ولكي  قق العالقات ا

عليها أ  تعد السامج واخل ا، اليت م    نها أ   قق هدذه األهددا  وتوطدد العالقدة مدع      

اجلمهددور، وت ددم   قيددق املؤسسددة إلسددرتاتيجيتها يف بندداء هعتهددا وتعزيزهددا، واسددتق ا   

ي ددم   قيدددق األهدددا  بفاعليدددة    عدددد أكددس مددد  اجلمهددور، فيعدددداد الددسامج واخل دددا    

الت ثري الدذي أحدثتده مواقدع التواصدل     حبث يف  ، وهو ما تسع  اليه الدراسة  وكفاءة عالية

وأندوا   مدع اجلمهدور اخلدارجي،    االجتماعي علد  كيفيدة تواصدل اارسدي العالقدات العامدة       

علد  التميدز   بنداًء  ، يف التواصدل مدع اجلمهدور     يسدتخدمونها مواقع التواصدل االجتمداعي الديت    

الدددذي  ققددده هدددذه املواقدددع مقارندددة بالوسدددائل التقليديدددة يف املؤسسدددات التعليميدددة املصدددرية    

 .والبحرينية

 
 الدراسات السابقة:

تعدددددت الدراسدددات الددديت تناولدددت العالقدددات العامدددة واارسدددتها يف العديدددد مددد  املنظمدددات     

 هدددذه املؤسسدددات العالقدددات العامدددة يف اارسددديواملؤسسدددات املختلفدددة ، وكيفيدددة اسدددتفادة 

واملنظمدددات مددد  مواقدددع التواصدددل االجتمددداعي املختلفدددة يف التواصدددل مدددع اجلمهدددور الدددداالي  

 حد سواء ، وم  هذه الدراسات : عل واخلارجي 

لواقدع العالقدات العامدة يف األسدواص املصدرية       Van Thi Hong Loan ،2021(2)تصددت دراسدة   

مد  استشداريي العالقدات     29ابلدة املتعمقدة مدع    النا ئة يف فيتنام ، واستخدم الباحث أداة املق

، وكشفت نتائج الدراسة ع  أهمية مواقدع التواصدل االجتمداعي يف تقويدة العالقدات       العامة
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الشخصددية بددني الشددركات واجلمهددور، كمددا أتاحددت فرصددة كددبرية للتعدداو  بددني اارسددي   

جتمداعي قددمت   العالقات العامة والصحفيني ، كما كشفت النتائج أ  مواقع التواصدل اال 

الفرصة لتقديف كافة املعلومات املقروءة واملصورة ع  املؤسسة بسهولة ويسر يف نفدز وقدت   

 حدو  الفعاليات املختلفة.

بدراسددة اسددتخدام تددويرت مدد  قبددل وكدداالت     Utz, Sonja&et al ،2021 (3 )واهتمددت دراسددة  

رت يلعد  دوراب مهمداب يف   العالقات العامة يف الواليات املتحدة ، وكشدفت النتدائج أ  موقدع تدوي    

مساعدة ادارات العالقات العامة يف ادالل فدرتة األزمدات باملقارندة هوقدع الفديز بدوك ، وا         

كددا  املبحوثددو  يددرو  أ  وسددائل اإلعددالم التقليديددة أكثددر مصددداقية مدد  مواقددع التواصددل      

باملقارندة  االجتماعي ، وكشفت النتدائج أ  موقدع تدويرت يلعد  دوراب كدبرياب يف تد جيج األزمدة        

 بالوسائل التقليدية.

تدد ثري مواقددع التواصددل االجتمدداعي علدد  اارسددة  Viola Gjylbegaj  ،2020 (4)تناولددت دراسددة 

العالقدددات العامدددة يف دولدددة اإلمدددارات العربيدددة املتحددددة ، واسدددتخدم الباحدددث أداة االسدددتبيا   

  كليدة االتصدال   م  طدال  200باملقابلة يف اىصول عل  املعلومات عل  عينة عمدية قوامها 

جبامعدددة اإلمدددارات العربيدددة املتحددددة، وكشدددفت نتدددائج الدراسدددة عددد  أ  مواقدددع التواصدددل        

االجتماعي تؤثر بشكل اجيابي لل اية يف اارسدة العالقدات العامدة لدولدة اإلمدارات العربيدة       

نشراملتحدة م  االل 

Sutherland, Karen& et al ،2020 (5 )وم  وجهة نظر أربدا  العمدل ، فقدد اسدتهدفت دراسدة      

تخدام مواقع التواصل االجتماعي والتواصل مع العمالء مد  قبدل   التعر  عل  العالقة بني اس

مفدردة ، وكشدفت نتدائج الدراسدة      399ادارة العالقات العامة وذل  م  ادالل عيندة قوامهدا    

أ  مهارات مواقع التواصل االجتماعي اليت يف ل أربا  العمدل مد  قبدل اارسدي العالقدات      

الء هددي مهددارات مواقددع التواصددل االجتمدداعي  العامددة هددي : أ  العالقددات العامددة وادمددة العمدد 

األكثددر طلًبددا مدد  قبددل أربددا  العمددل مدد  ارجيددي مصددص العالقددات العامددة ، يدد تي بعدددها  

 الكفاءة يف جماالت مثل انتاج حمتوى الوسائا االجتماعية .

وقددد غددريت مواقددع التواصددل االجتمدداعي مدد  اارسددة العالقددات العامددة ، فكشددفت دراسددة    

Navarro, Cristina&et al ،2020 (6 )     عدد  تدد ثري اسددتخدام مواقددع التواصددل االجتمدداعي علدد

أمريكدا الالتينيدة وأوروبدا     اارسة العالقات العامدة يف الشدركات الصد رية واملتوسد ة يف     

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Sutherland%2C%20Karen%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Navarro%2C%20Cristina%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Navarro%2C%20Cristina%22%7C%7Csl~~rl','');
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مدد  اارسددي العالقددات العامددة ، وكشددفت نتددائج  2710بددالت بيق علدد  عينددة متاحددة قوامهددا 

الدراسة أنه عل  الرغف م  االنتشار الكبري ملواقع التواصل االجتماعي ، اال أ  أقليدة فقدا   

ثدل  ديدد   م  املتخصصني يف أمريكا الالتينية وأوروبا يستخدمو  اسدرتاتيجيات حمدددة م  

ايفوية التقليديدة والسدمعة الشخصدية ،وقلدة االهتمدام جبدودة احملتدوى املشدرتك عدس اإلنرتندت           

 املتمثل يف حرا  البوابة اجلدد للعالقات العامة.

ومدد  وعددائف العالقددات العامددة اسددتخدام مواقددع التواصددل االجتمدداعي للمسدداهمة يف زيددادة        

،  (7) 2020كريف طلعدت حسد  املعدداوي ،     املصداقية يف املؤسسة ، وهو ما رصدته دراسة

مفددردة مدد  طددال     500قوامهددا عشددوائية بسددي ة  والددذي قددام بت بيددق دراسددته علدد  عينددة      

مفددردة مدد  اارسددي العالقددات العامددة باملؤسسددات ،  86قوامهددا عمديددة املؤسسددات ، وعينددة 

اقددع وكشددفت نتددائج الدراسددة عدد  وجددود عالقددة ارتباطيددة دالددة احصددائية بددني اسددتخدام مو     

التواصددل االجتمدداعي مدد  قبددل اارسددي العالقددات العامددة يف املؤسسددة ور يددتهف يف  قيددق        

يف مقدمدة مواقدع التواصدل     الفيسدبوك جداء   النتدائج أ   ومصداقية املؤسسة ، كمدا كشدفت  

 االجتماعي اليت يستخدمها طال  املؤسسات التعليمية املصرية يف تواصلهف مع املؤسسة .

ركات مواقدع التواصدل االجتمداعي مد  واقدع العالقدة املتبادلدة بدني         وتستخدم العديد م  الش

-Paliwodaهدددذه املواقدددع ومسدددؤوليتها االجتماعيدددة قدددو اجملتمدددع ، فقدددد اسدددتهدفت دراسدددة   

Matiolanska, Adriana& et al ،2020 (8 )        3042التعدر  علد  هدذه العالقدة مد  ادالل  ليدل 

منظدوراب  عل  موقع تويرت ااة بالشركات ، وكشدفت النتدائج أ   دركات ال اقدة ت بدق      

وقددع تددويرت،  ألغددراخل العالمددات املصددرية مدد  اددالل االهتمددام بق ددايا االسددتدامة علدد  م       ل

وكشددفت النتددائج عدد  وجودعالقددة اجيابيددة بددني املسددؤولية االجتماعيددة للشددركات ومواقددع     

 .التواصل االجتماعي والعالقات العامة

ويف جمددال العالقددة بددني مواقددع التواصددل واملسددؤولية االجتماعيددة أي دداب ، اسددتهدفت دراسددة      

PanelCandace & WhiteBrandonBoatwright ،2020 (9) التعر  عل  أاالقيات املسؤولية ،

عواقددد   وهدددي : ضدددرورة الدددتفكري يف والددديت كشدددفت نتدددائج الدراسدددة عنهدددا، االجتماعيدددة 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي للتواصدل مدع اجلمداهري والعمدل علد  تعدديل السياسدات        

بنداء علدد  هدذه النتددائج ، وكشددفت النتدائج عدد  ضدرورة تقيدديف بددرامج العالقدات العامددة علدد       
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تتعامدل  حبيث مدم أصحا  املصلحة ومصاحل اجلمهدور الدذي   ؛ مواقع التواصل االجتماعي 

 معه ادارات العالقات العامة .

وتسددتهد  بعددد الدراسددات التعددر  علدد  حمتددوى مواقددع التواصددل االجتمدداعي يف الرتويددج      

مد  ادالل    Ebrahim, Husain&Seo, Hyunjin ،2020 (10)ألنشت تها املختلفة ، فتناولت دراسة 

معددة امللدد  سددعود صددورة علدد  موقددع تددويرت نشددرتها جامعددة الكويددت وجا  537 ليددل حملتددوى 

باململكة العربية السعودية وجامعة اإلمدارات العربيدة املتحددة، وكشدفت النتدائج عد  وجدود        

فددروص ذات داللددة احصددائية بددني املؤسسددات الددثال  مدد  حيددث فئددة املوضددو  األبددرز واطددار           

لصدداحل جامعددة   سياسددات املؤسسددة علدد  املوقددع بنسددبة كددبرية مدد  الصددورعل  موقددع تددويرت   

ليت غالًبا ما تستخدم قنوات التواصل االجتماعي اخلاصة بها للرتويج لألجندة الكويت ، وا

 اخلاصة باملؤسسة باملقارنة جبامعة املل  سعود وجامعة اإلمارات.

كما يؤثر املشاهري عل  مواقع التواصل االجتماعي يف اارسدة العالقدات العامدة ، وهدو مدا      

، مدد  اددالل  ليددل م ددمو   Clare Davies&Mitchell Hobbs  ،2020 (11)اسددتهدفته دراسددة 

مخددز تددالت عالقددات عامددة يددتف اسددتخدام املشدداهري بهددا، وكشددفت النتددائج عدد  اسدداءة       

اسدددتخدام العالقدددات العامدددة للمشددداهري علددد  مواقدددع التواصدددل االجتمددداعي حيدددث تفتقدددر          

ة االسرتاتيجيات املستخدمة م  االيفدف ال الشدفافية ودو  مراعداة القديف اإلاالقيدة اخلاصد      

 ب بيعة اجملتمع وطبيعة املؤسسة أو املؤسسة .

ويف جمال االستخدام املتزايد ملواقدع التواصدل االجتمداعي يف العالقدات العامدة ، كدا  البدد        

م  البحث يف أطر نظرية تناسد  طبيعدة الوعيفدة اجلديددة للعالقدات العامدة وعدد االقتصدار         

يدد ايفويدة ، واى دور االجتمداعي ،     عل  األطر التقليدية مثل اىدوار ، واملشداركة ، و د  

 Michael L. Kenta, &   Chaoyuanواالسددتخدامات واإل ددباعات ، وهددو مددا تبنتدده دراسددة 

Li،2020 (12)        مدد  وجددود نظريددة مواقددع التواصددل االجتمدداعي للعالقددات العامددة مدد  اددالل ،

هددا  ديددد ميددزات مواقددع التواصددل االجتمدداعي الدديت عهددرت مدد  األحبددا  اىاليددة باعتبار       

أساسددية لفهددف مواقددع التواصددل االجتمدداعي باالعتمدداد علدد  التفاعددل بددني العالقددات العامددة         

 واجلمهور م  االل استخدام هذه املواقع.

أ   اال، يف العالقدات العامدة   وعل  الرغف م  اجيابيات استخدام مواقع التواصل االجتمداعي  

 Yeunjae Leea&اسدة  هناك بعدد الدراسدات الديت كشدفت عد  بعدد السدلبيات ، ومنهدا در        
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Katie Haejung Kim  ،2020 (13)    والدديت ألقددت ال ددوء علدد  سددلوكيات االتصددال السددلبية ،

مفدردة،   419للعاملني عل  وسائل التواصدل ، بدالت بيق علد  عيندة عشدوائية بسدي ة قوامهدا        

وكشفت النتائج ع  اسدتخدام نسدبة كدبرية مد  العداملني ملواقدع التواصدل يف انشداء رسدائل          

ة و ميلدها وتوزيعهدا أو توجيده النقدد والشدكوى بشد    دركتهف حبيدث جيدد هدؤالء           معاديد 

العاملني أنه م  السهل الوصول ال اخلارج للجمهور مد  ادالل مشداركة املعلومدات السدلبية      

ويتف  فيز اآلاري  علد  تدبه هدذه املشداعر السدلبية مثدل التنفديز عد  املشداعر السدلبية ،           

 السلوكية السلبية.و ذير اآلاري  والنوايا 

التعددر  علدد  تدد ثري مواقددع التواصددل     Tam, Lisa& 2t al  ، 2019 (14 )واسددتهدفت دراسددة  

، ريدق  ليدل الفدرة املتاحدة يفدذه املواقدع       االجتماعي علد  اارسدة العالقدات العامدة عد  ط     

والدديت  كدد  أ  تسددهف باالرتقدداء همارسددة العالقددات العامددة ، وكشددفت النتددائج عدد  أ          

استخدام التقنيات اىديثدة مثدل الدذكاء االصد ناعي يسداهف يف ت دوير اارسدة العالقدات         

امددة مثددل البيانددات  العامددة لقدددرتها علدد   ليددل بيانددات معينددة  تاجهددا ادارات العالقددات الع   

 املرئية .

ويف جمدداالت االسددتخدام العددام ملواقددع التواصددل االجتمدداعي يف العالقددات العامددة ، تناولددت        

 108هذا االستخدام ع  طريق عينة قوامهدا  Awofadeju, Peter Olayinka  ،2019 (15 )دراسة 

االجتمدداعي مدد  اارسددي العالقددات العامددة ، وتوصددلت الدراسددة ال تددوفري مواقددع التواصددل    

اا كا  له ت ثري كبري عل  تواصل ؛ للعديد م  املزايا مثل الرسائل الفورية وتبادل الصور 

اارسي العالقات العامة مع فئات اجلمهور املختلفة ، كما كشدفت النتدائج عد  أ  مواقدع     

ألنهدا غدريت ال ريقدة الديت      ؛التواصل االجتماعي كا  يفا بالفعل ت ثري كدبري علد  اجلمهدور   

 تواصل بها املؤسسات مع اجلمهور، سواء كا  ذل  دااليا أو اارجيا.ت

العالقات العامة ملواقع التواصل االجتماعي ومنها اجملال وتتعدد اجملاالت اليت تستخدم فيها 

، هددذا اجملددال مدد  اددالل  ليددل   Eda Turanci ،2019(16)السددياحي ، حيددث تناولددت دراسددة  

هوقددع اإلنسددتجرام يف تركيددا ، وكشددفت نتددائج    "healthtourismturkey#م ددمو  ها ددتاج 

الدراسددة أ  اسددتخدام ايفا ددتاج األكددس جدداء يف فئددة السددياحة العالجيددة اصوصدداب صددحة          

األسددنا ، كمددا كشددفت نتددائج الدراسددة عدد  عدددم اهتمددام ايفا ددتاج بسددياحة املسددنني أو          
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دا  واألابددار املنتجعددات السددياحية ، كمددا مت اسددتخدام ايفا ددتاج أيً ددا ل عددال  عدد  األحدد 

 وإلعال  أو دعاية املقاصد السياحية املختلفة.

نسدتجرام علد  اارسدة    وتناولت بعد الدراسات ت ثري استخدام مواقع حمددة مثدل موقدع األ  

ال التعدر  علد    Al-Kandari, Ali A&et al،2019 (17)العالقدات العامدة ، حيدث هددفت دراسدة      

نستجرام عل  اارسدة العالقدات العامدة يف املصدار  الكويتيدة عد        ت ثري استخدام موقع األ

 منشوًرا م  منشدورات املوقدع ، وكشدفت نتدائج الدراسدة عد  أ        1502طريق  ليل حمتوى 

نستجرام للرتويج ونشر املعلومات وبناء اجملتمدع واملشداركة التفاعليدة مدع     األ البنوك تستخدم

اجلمهور ، كما يعمل املوقع ال  قيدق املوازندة بدني طاعدة اق و قيدق مشدروعية األعمدال        

 املصرفية.

مثدل   ويف سياص استخدام مواقع بعينها الستفادة م  اإلمكانيات اليت تتوفر يف بعدد املواقدع  

 Silvia Widya Kusumaningtyas, Zon Vanel  ،2019، حاولت دراسة أي اب موقع اإلنستجرام 
م  اارسي العالقات العامدة يف   10الكشف عنها م  االل استخدام أداة املقابلة لعدد ( 18)

، وكشفت نتدائج الدراسدة عد  دور موقدع     the Head of Information and Publicationمؤسسة 

رام يف زيادة الوعي بالعالمة املصرية عد  طريدق اسدتخدام تصداميف تعتمدد علد  نقدل        نستجاأل

املعلومدات عدد  طريدق الصددور ومقدداطع الفيدديو لزيددادة التدد ثري علد  اجلمهددور ، وأ  اسددتخدام     

 الصور ومقاطع الفيديو كا  له ت ثري كبري يف سهولة تذكر اجلمهور للعالمة املصرية.

 
 ابقةالتعليق على الدراسات الس

متثدل جانبداً هامداب مد  جواند        مواقع التواصل االجتمداعي أعهرت الدراسات السابقة أ   -

سددواء يف املنظمددات اخلاصددة أو يف املنظمددات اىكوميددة،     اسددتخدام العالقددات العامددة  

لكس  ثقة وت ييد اجلماهري املختلفة ألهدا  وسياسات واجندازات املنظمدة والدق جدو     

ملنظمة ومجاهريها املختلفة الداالية واخلارجية، وهذا كله م  األلفة والتعاو  ما بني ا

تسداعد مواقدع التواصدل االجتمداعي      يعتمد عل  وجود سياسات سدليمة وا دا واضدحة   

يف ايصايفا ال اجلمهور املستهد  يف كافدة املؤسسدات بنداء علد  اخلصدائص املتميدزة       

 .يفذه املواقع
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أهميددة بال ددة يف جمددال العالقددات   لت ددور التكنولددوجيلأعهددرت الدراسددات السددابقة أ    -

مواقددع مددع انشدداء املؤسسددات صددفحات ااصددة علدد       ، وعلدد  وجدده اخلصددوة   العامددة 

ها   هدذا لددى مسدتخدمي   وكًو، اصبحت اكثر قرباب م  اجلمهور  التواصل االجتماعي

م  اجلمهور ان باعات معينة ع  تل  املؤسسة أضافت اليها نوعاب مد  املكاندة الكدبري    

للمؤسسدة ادسة يف جمدال     مواقدع التواصدل االجتمداعي   كسبت أكما وعند مجهورها، 

حيددث يهددتف اارسددي ؛ اسددتخدام التكنلوجيددا وااصددة لدددى اارسددي العالقددات العامددة 

 الت ذيددةلتحقيددق  هددذه املواقددعالعالقددات العامددة عنددد تنفيددذ اسددرتاتيجيات االتصددال عددس   

فاالتصدال يكدو  اقدل     ؛  ها يسمح بالتعر  عل  اجتاهات اجلمهور املختلفةالعكسية 

تفقددد الوسدديلة االتصددالية   مدد  ثددف  و، فاعليددة اذا مل يشددارك اجلمهددور مرسددل الرسددالة     

ومدد  هنددا يت ددح لنددا أ  اددار  العالقددات العامددة يسددت يع دمددج الت ددورات     ، فاعليتهددا 

تصددال االالتكنلوجيددة ذات األهميددة يف اارسددة وعيفتدده هددا لقددق لدده فاعليددة مثلددي يف  

 .باجلمهور 

تناولتهدا الدراسدات السدابقة يف     تعددت املوضوعات اليتحيث موضوعات الدراسة:  م  -

ضدددوء املمارسدددات اىديثدددة للعالقدددات العامدددة وارتباطهدددا باسدددتخدام مواقدددع التواصدددل       

 Vanدراسدة   )العالقدات العامدة يف األسدواص املصدرية      واقدع االجتماعي ، فمنها ما تنداول  

Thi Hong Loan ،2021 ،)  دراسدة  )  مد  قبدل وكداالت العالقدات العامدة     اسدتخدام تدويرت

Utz, Sonja&et al ،2021 ،)        تد ثري مواقدع التواصدل االجتمداعي علد  اارسدة العالقدات

تد ثري اسدتخدام مواقدع التواصدل االجتمداعي      (، Viola Gjylbegaj  ،2020دراسدة  ) العامدة 

 ,Navarroدراسددة ) علدد  اارسددة العالقددات العامددة يف الشددركات الصدد رية واملتوسدد ة  

Cristina&et al ،2020،)    املصدداقية يف املؤسسدة  واستخدام مواقع التواصدل االجتمداعي 

بدني مواقدع التواصدل واملسدؤولية      العالقدة ،(2020،دراسة كريف طلعت حسد  املعدداوي  )

مواقددددع (،PanelCandace & WhiteBrandonBoatwright ،2020دراسددددة ) االجتماعيددددة

(، تد ثري  Ebrahim, Husain&Seo, Hyunjin ،2020دراسدة  ) الرتويدج والتواصدل االجتمداعي   

 Clareدراسدة  )املشداهري علدد  مواقددع التواصددل االجتمداعي يف اارسددة العالقددات العامددة  

Davies&Mitchell Hobbs  ،2020لعالقدددات ا و املسدددتخدمة يف حبدددنظريدددة الطدددر (، األ

سددلبيات  ،( Michael L. Kenta, &   Chaoyuan Li،2020دراسددة الرقميددة ) العامددة
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 Yeunjae Leea Katie&)دراسة يف العالقات العامة استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

Haejung Kim  ،2020 )،  يف العالقددات العامددة ملواقددع التواصددل االجتمدداعي    اسددتخدام

 (، Eda Turanci ،2019ة )دراسالسياحي اجملال 

ااتلفت اجملتمعات اليت مت اجراء الدراسات عليها ، وم  م  حيث جمتمعات الدراسة:  -

املالحظ اهتمام الدراسات األجنبية بالدور الذي تلعبه العالقات العامة يف عدل االنتشدار   

 الكبري يفذه املواقدع ، واسدتفادة خمتلدف املؤسسدات مد  هدذا االنتشدار يف التواصدل مدع         

اجلمهور وحماولة رسف صورة ذهنية متميزة عنها لدى هذا اجلمهور، ويف املقابل الحدظ  

الباحث قلة الدراسات العربية اليت تناولت هذا الدور يف دول اخلليج العربي؛ اا ينب ي 

 معه التعمق يف تناول هذا الدور، واصوصاب يف الكة البحري .

سددتخدمة يف الدراسددات السددابقة طبقدداب ااتلفددت العينددات املمدد  حيددث عينددة الدراسددة :  -

ل بيعددة كددل دراسددة علدد  حدددة ، فمنهددا مددا اسددتخدم العينددات االحتماليددة مثددل العينددة     

والعينددات غددري  (، 2020دراسددة كددريف طلعددت حسدد  املعددداوي ، العشددوائية البسددي ة )

اسدة  در(، العينة املتاحة )Viola Gjylbegaj  ،2020دراسة االحتمالية مثل العينة العمدية)

Navarro, Cristina&et al ،2020      وم  املالحظ سي رة العيندات غدري االحتماليدة علد ،)

اىصول عل  الردود باستخدام العينات ال ري الدراسات السابقة ؛ ورها يعود ذل  ال 

بسدب   ؛ بالعيندات االحتماليدة    قارندة احتمالية اسر  واكثر فعالية م  حيث التكلفدة م 

باأل دخاة   مقارندة  ةبسدرع  ةنهف جاهزي  لالسدتجاب أو،ا  العينة معلومة لدي الباحث 

 الذي  مت ااتيارهف بصورة عشوائية .

املستخدمة عل  منهج املسدح ، حيدث أ     ت املناهجاقتصرم  حيث املناهج املستخدمة:  -

 و ويهتمدد، علدد  دراسددة الواقددع أو الظدداهرة كمددا هددي يف الواقددع       البدداحثني لرصددو  

 .بوصفها وصفا دقيقا سواء باستخدام األسلو  الكيفي أو الكمي

تنوعددت األدوات املسددتخدمة يف الدراسددات السددابقة ،   مدد  حيددث األدوات املسددتخدمة :   -

 أدوات االستبيا  ، و ليل امل مو  ، واملقابلة املتعمقة. فاعتمدت عل 

ااتلفددت فئددات اجلمهورالددذي مت ت بيددق   مدد  حيددث اجلمهددور الددذي مت الت بيددق عليدده:     -

الدراسات السابقة عليه ، فبع ها اعتمد يف الت بيق عل  اارسي العالقدات العامدة ،   

إلمدددارات العربيدددة طدددال  كليدددة االتصدددال جبامعدددة ا ومنهدددا مدددا اهدددتف بدراسدددة مجهدددور   
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 Abdulhadi( ، اجلمهددور اخلددارجي )دراسددة   Viola Gjylbegaj  ،2020دراسددة )املتحدددة

Almfleah،2017 طال  املؤسسات (، ومنها ما مت اجرا ها عل  نوعني م  اجلمهور مثل

(، ومدد  2020دراسددة كددريف طلعددت حسدد  املعددداوي ،    ) ، اارسددي العالقددات العامددة  

ابقة اليت اعتمدت عل  دراسة اجلمهور اخلارجي؛ ادا يلقدي   املالحظ قلة الدراسات الس

باألهمية بدراسة هذا اجلمهور ؛ باعتباره اجلمهور املسدتهد  الدذي توجده اليده الرسدالة      

 االتصالية للعالقات العامة يف املؤسسات املختلفة.

 ااتال  الدراسة اىالية ع  الدراسات السابقة : -

ات السدددابقة برتكيزهدددا علددد  ق دددا  مهدددف مددد   متلدددف الدراسدددة اىاليدددة عددد  الدراسددد 

وهدددي املؤسسدددات التعليميدددة املصدددرية والبحرينيدددة، وهدددو ق دددا  مل لدددظ  ، املؤسسدددات 

والتعدر  علد  واقدع العالقدات     ، داادل الكدة البحدري     اصوصداب  بالدراسدة الكافيدة   

 املتعامددل مددع  اجلمهددور اخلدارجي العامدة بهددذه املؤسسدات مدد  ادالل القيددام بدراسددة علد      

، واملقارندددة بدددني واقدددع املمارسدددة يف كدددال    زة العالقدددات العامدددة بهدددذه املؤسسدددات  أجهددد

 .املؤسستني

 مدى استفادة الدراسة اىالية م  الدراسات السابقة:

 يف السدابقة العربيدة كاندت أم األجنبيدة     جلملة الدراسات السابق العرخل م  الباحث استفاد

 :التالية النقال

 والتسدا الت  األهددا   بصدياغة  دقيقبا ب ريقدة تسدمح    ديًدا الدراسة ا كالية  ديد -

 كاندت  بدقدة فكلمدا   حمدددة  املشدكلة  كانت فكلما يفذه املشكلة، والفروخل وفقبا

 والفروخل أكثر دقة. والتسا الت األهدا 

املناسبة،  البحثية و ديد األداة نو  املنهج املستخدم يف هذه الدراسة  ديد يف أسهمت -

األداة  عمليدة تصدميف   سدليمة، كمدا أسدهمت يف    علميدة  نتائج ال الوصول ال تدفع واليت

 .الدراسة هذه أبعاد مجيع لت  ية حمددة معايري وفق االستبيا  البحثية وهي استمارة

 وم  عنها، والبحث الدراسات السابقة، بها استعانت اليت واملصادر باملراجع االسرت اد -

 .للدراسة ظريالن اإلطار يف اإلمكا  قدر ستفادة منهااال ثف
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 مشكلة الدراسة :
تددؤدي العالقددات العامددة دوراب مهمدداب يف عمليددة االتصددال بددني املؤسسددات واملنظمددات املختلفددة        

واجلمهدور املتعامدل معهدا ؛ حيدث يدؤدي االتصددال اجليدد ال تقدديف معلومدات واضدحة وفعالددة          

ومدات بدني كافدة    انتشدار املعل  ؛ ادا يسدهل  ااصة يف عل انتشار مواقع التواصدل االجتمداعي   

فئددات اجلمهددور املسددتهد  ، ف صددبحوا يعتمدددو  عليهددا كمصدددر رئدديز للحصددول علدد           

املعلومدات املقدروءة أو املرئيددة ؛ لدذا أصدبح مدد  ال دروري اعتمداد هددذه املؤسسدات واملنظمددات        

لتحقيق أهدا  حمددة تتعلق بالتفاهف املتبادل بينهما ، وتعزيدز العالقدات اإلجيابيدة واملفيددة     

 ني.لل رف

أدى االستخدام املتزايد ملواقع التواصل االجتمداعي يف مجيدع أقداء العدامل ال ادادال هدذه       و

املواقع يف العديد م  اارسات العالقات العامة؛ وينمدو هدذا الشدكل اجلديدد مد  التواصدل       

بوترية سريعة م  االل تقديف مواقع التواصل االجتماعي لقنوات متعددة ملمارسدي العالقدات   

إل راك مجهدورهف مبا درة دو  االعتمداد علد  اإلعدالم التقليددي ، ف صدبح اارسدو          العامة

العالقات العامة لديهف الفرصة للمشاركة مع اجلمهور املسدتهد  حدول أنشد ة مؤسسداتهف     

بعدد املمارسدني مد  الفدرة الديت توفرهدا        ،واسدتفاد وتلقي ردود فعل فورية م  مجهورهف، 

، ومد    ملؤسسداتهف  اارساتهف املهنية وبناء هعة عامليدة  مواقع التواصل االجتماعي لدتحسني

ناحيددة أاددرى، يبدددو أ  هندداك بعددد اارسددي العالقددات العامددة ال يعتددس أ  مواقددع التواصددل  

االجتمدداعي قنددوات جددادة  كدد  توعيفهددا للنهددوخل بدداجلمهور مدد  اددالل بددرامج العالقددات       

، لعامدة يف املؤسسدات الديت يعملدو  بهدا     ؛ اا يدؤثر علد  املمارسدة املهنيدة للعالقدات ا     املختلفة 

املؤسسدات واملنظمدات املختلفدة اإلمكاندات اخلفيدة ملواقدع        مل تدرك بعدد ويف نفز السياص 

جيددادلو  يف فهددف كيفيددة وضددع  وال يزالددو التواصددل االجتمدداعي يف التفاعددل مددع عمالئهددف ، 

اارسددي  العديددد مدد  بشددكل فعددال ، حيددث أ  واسددتخدامها مواقددع التواصددل االجتمدداعي 

العالقدددات العامدددة غدددري مت كددددي  مددد  كيفيدددة اسدددتخدام منصدددات التواصدددل االجتمددداعي      

وهددا أ  جندداع العمددل يف العالقددات العامددة يف هددذه املؤسسددات       ملؤسسدداتهف بشددكل فعددال ؛  

ومدددى قدددرتهف علدد  االتصددال  ، يتوقددف علدد  العنصددر البشددري املتمثددل يف العدداملني بدداإلدارة   

ة بصددورة مبسدد ة، فهددف يشددكلو  العصدد  اىسددا  للمنشدد ة   وتقددديف اخلدمدد، باجلمدداهري 

وتددنعكز اارسددتهف علدد    ألنهددف أقدددر مدد  غريهددف علدد  فهددف طبيعددة املنشدد ة وأهدددافها،        
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وبدذل   اجلمهور اخلارجي ؛ باعتبارهف اجلمهدور املسدتهد  مد  سياسدات هدذه املؤسسدات ،       

 املؤسسات التعليميدة  تتمحور مشكلة هذه الدراسة يف التعر  عل  واقع العالقات العامة يف

وذل  مد   ، املصرية والبحرينية يف ضوء أداء جهاز العالقات العامة يف بعد هذه املؤسسات 

املؤسسدات   اجتاهات اجلمهور اخلارجي قو اارسة العالقات العامدة يف االل التعر  عل  

 .التعليمية املصرية والبحرينية  

التددالي: مددا واقددع اارسددة العالقددات    لددذل   كدد  صددياغة املشددكلة يف التسددا ل الددرئيز   

يف ضددوء اجتاهددات اجلمهددور اخلددارجي    العامددة يف املؤسسددات التعليميددة املصددرية والبحرينيددة  

 .املتعامل مع هذه املؤسسات

 
 أهمية الدراسة:

ت ثرياسدددتخدام االهتمدددام البحثدددي واألكددداد ي املتزايدددد يف السدددنوات األادددرية بدراسدددة     

أصددبحت  حيددث،  علدد  اجلمهددور اخلددارجي واصددل االجتمدداعيالعالقددات العامددة ملواقددع الت

أداة أساسية يف اارسة العالقات العامة يف كافدة املنظمدات واملؤسسدات يف    هذه املواقع 

 خمتلف دول العامل بصفة عامة واملن قة العربية بصفة ااصة.

ل علد  الوسدائ   تتميدز أ  مواقدع التواصدل االجتمداعي     تكتس  الدراسة أهميتهدا باعتبدار    

التقليدية يف اارسة العالقات العامة يف امكانية عرخل كافدة املعلومدات عد  املؤسسدة     

لددى اجلمداهري    ؛ اا يساعد عل  تكوي  صدورة ذهنيدة طيبدة عد  املؤسسدة     بصورة فورية

 . املختلفة املتعاملة معها

 أهميددة العالقددات العامددة يف املؤسسددات التعليميددة املصددرية والبحرينيددة ؛ حيددث تعددد وسدديلة 

االتصال الرئيز بني املؤسسدة واجلمهدور املتعامدل معهدا اصوصداب يف عدل الثدورة الرقميدة         

اليت يشهدها العامل حالياب ؛ وم  ثف في  جناع أي مؤسسدة يتوقدف علد  مددى جنداع ادارة      

 العالقات بها.

ندرة الدراسات العربية اليت تناولدت ت بيدق نظريدة االمتيداز يف اارسدة العالقدات العامدة         

 بصفة ااصة. التعليمية البحرينيةوالبيئة ، بصفة عامة  التعليمية املصريةلبيئة يف ا
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تتمثدددل األهميدددة الت بيقيدددة للدراسدددة يف مسددداعدة اإلدارة العليدددا علددد  االرتقددداء همارسدددة   

م  االل العمل عل  تبه أحد  األسالي  التكنولوجيدة ، األمدر الدذي     العالقات العامة

 سسة ككل.سو  يعود بالنجاع عل  املؤ

 
 : اإلطار النظري للدراسة

 Excellence Theoryنظرية االمتياز:

نظريددة االمتيدداز عبددارة عدد  جمموعددة متكاملددة مدد  النظريددات ، ت ددورت يف السددبعينيات ال      

 .James E. Grunig & Larissa Aعامداب ، حيدث بددأ     15الثمانينيدات مد  القدر  املاضدي وملددة      

Grunig & David M.  برعايددةInternational Association of Business Communicators 

Research Foundation (19) ،       ومت ااتبار النظرية م  ادالل مقدابالت ر سداء العالقدات العامدة

منظمة يف الواليات املتحدة وكنددا واململكدة املتحددة     327والر ساء التنفيذيني والعاملني يف 

 .(20) واجلمعياتالوكاالت اىكومية وية ، ، ها يف ذل  الشركات واملنظمات غري الرحب

 تعريف نظرية االمتياز:

يعر  االمتياز ب نه جمموعدة مد  السدمات واملمارسدات الديت تسداعد علد  بنداء عالقدات جيددة           

وطويلدة األمدد مدع اجلهدات االسدرتاتيجية ؛ ومدد  أجدل اىصدول علد  اارسدة فعالدة للعالقددات           

؛ األمدر الدذي   (21)لقائمدة علد  االتصدال املتميدز     التنظيميدة  العامة ،  تداج املنظمدات ال اإلدارة  

يت ل  م  العاملني اإلملام بالوعدائف االسدرتاتيجية كالبحدث والتخ ديا والتقدويف واالتصدال       

يف اجتداهني للمسدداهمة يف امداذ قددرارات سدليمة ،وتقددوم  النظريدة أي دداب علد   ديددد أف ددل      

 .(22)للتواصل مع اجلمهور املستهد  املمارسات االتصالية اليت تستخدمها املؤسسة

 املباديء اليت تقوم عليها نظرية االمتياز:

توضيح العالقة بني املؤسسة واجلمهدور املسدتهد  بنداء علد  املسدؤولية االجتماعيدة        

قددات مددع  وعلدد  نوعيددة العال ، للمؤسسددة ، والدديت يددتف امدداذ القددرارات بندداء عليهددا    

 .(23)أصحا  املصلحة

ت فعالددة وفقدداب للنظريددة ، جيدد  عليهددا حددل املشددكالت       ولكددي تكددو  املؤسسددا   

ب ريقة ترضي املؤسسة وأصحا  املصلحة يف الوقت نفسه ، واذا مل تقف املؤسسدة  
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حبدددل املشدددكالت فسدددو  ي ددد ا عليهدددا أصدددحا  املصدددلحة لت ددديري القدددرارات         

 .(24)والسياسات املختلفة ؛ اا ي يف عبئاب وتكلفة عل  املؤسسة

مددة يف اإلدارة االسددرتاتيجية للمؤسسددة مددع اإلدارة العليددا ؛    مشدداركة العالقددات العا  

اددا يسدداعد علدد  املمارسددة ؛ اددا يسددتلزم موافقتهددا علدد  أنشدد ة العالقددات العامددة  

 .(25)املمتازة للعالقات العامة يف املؤسسة

متكني العالقات العامة م  تكوي  عالقدة مبا درة مدع اإلدارة العليدا للمؤسسدة ،       

تها باالدارة العليا مبا درة ااصدة فيمدا يتعلدق بعمليدات صدنع       فيج  أ  تكو  عالق

 .(26)القرار

العالقدات العامدة وعيفدة اداريدة منفصدلة عد  كافدة الوعدائف األادرى يف املؤسسددة           

وتتكو  م  ادارة أو قسف ااة بها بعيداب ، مثل التسويق واملوارد البشرية وغريها 

ادا  ؛  يا االسرتاتيجي يف املؤسسدة  ع  هذه اإلدارات، فهي املعنية باالدارة والتخ

 ،يسددمح ملمارسددي العالقددات العامددة االنتقدددال مدد  رد الفعددل ال رد الفعددل املبا دددر       

.والتصدي ألي طاريء يف املؤسسة
(27) 

 ددرا  والتخ دديا  إلامدددير ادارة العالقددات العامددة هددي وعيفددة اداريددة تقددوم علدد       

نهدددا وعيفدددة فنيدددة بدددالتحرير   باإلضدددافة ال أ، لدددسامج العالقدددات العامدددة وادارتهدددا   

واإلاراج الفه لكافة املواد اإلعالمية اليت تقوم ادارة العالقات العامدة بينتاجهدا،   

كمدددا يشدددر  فيهدددا علددد  االتصدددال ثندددائي األبعددداد بدددني املؤسسدددة )اإلدارة العليدددا(     

واجلمهددور املتعامددل معهددا ، وتلعدد  املعرفددة اإلداريددة للمدددير الدددور األكددس يف متيددز  

 .(28)ت العامة يف املؤسسةالعالقا

يزيدددد النظدددام املتناسدددق لالتصدددال الدددداالي  يف املؤسسدددة مددد  رضدددا العددداملني عددد     

وعدددائفهف وعددد  املؤسسدددة، ويدددرتبا ذلددد  بالتشددداركية والد وقراطيدددة يف امددداذ  

القرارات، كما يزيد هذا النظام م  سهولة معرفة آراء اجلمهور ااصة يف أوقدات  

 .(29)األزمات
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نفددز األدوار امل لوبددة يف ادارة العالقددات العامددة ؛ اددا يظهددر الدددور       تددؤدي املددرأة   

االسددرتاتيجي يفددا ، األمددر الددذي يسددتلزم وجددود اإلدارة املتقدمددة لددتمكني املددرأة يف    

 .(30)مجيع الوعائف يف املؤسسة

االهتمام بوجود هيكل تنظيمي متميز إلدارة العالقات العامة يوضدح كافدة املهدام     

املفرتخل القيام بها ؛ اا يستلزم أ  يكو  هذا ايفيكل معتمداب  الوعيفية اليت م 

علدد  املركزيددة ، ووجددود ثقافددة تنظيميددة تقددوم علدد  املشدداركة يف امدداذ القددرار ،  

 .(31)ووجود اتصال داالي مفتوع يف املؤسسة

اديء يف أربعدة مسدتويات أساسددية   وهنداك العديدد مد  البداحثني الدذي  يدددجمو  هدذه املبد       

 :هي

جي  عل  املنظمات الفعالة متكدني العالقدات العامدة كوعيفدة      السنامج :مستوى  

 ادارية متميزة

جيدد  أ  تكددو  العالقددات العامددة وعيفددة اتصددالية متكاملددة    املسددتوى الددوعيفي : 

 ومنفصلة ع  وعائف اإلدارة األارى ها يف ذل  التسويق.

ت الدااليدددة جيددد  علددد  املنظمدددات الفعالدددة أ  تدددبه االتصددداال  مسدددتوى املنظمدددة :  

 وبناء العالقات عل  منوذج متماثل ثنائي االجتاه، واخلارجية 

جيدد  أ  تدددرك املنظمددات ت ثريهددا علدد  املنظمددات األاددرى         املسددتوى اجملتمعددي :  

واجلمهددور ، فددال  كدد  أ  هددذه املنظمددات تكددو  فعالددة مددا مل تكدد  مسددؤولة       

.اجتماعيا
(32) 

  عصر اتصاالت الشبكة الرقمية:ت بيق نظرية التميز عل  العالقات العامة يف

بسدب  ت دور مواقدع التواصدل      العالقدات العامدة  م  املالحدظ أ  هنداك ت دوراب كدبرياب يف     

االجتماعي، حيث  تعمل الشبكات الرقمية واأل كال اجلديدة م  الوسائا الرقمية 

عل  تسهيل تفاعل املنظمات مع مجاهريها أكثدر مد  أي وقدت م د  مد  ادالل انشداء        

ور وفيديوهات ااصة بهف ومشاركتها عس هذه املواقدع واملنصدات الرقميدة    نصوة وص

؛ لدذا جيد  علد  املنظمدات البحدث يف       Google+ ، Facebook ، Pinterest ، Twitter مثدل 

امكانيددة قيددام أ ددكال جديدددة مدد  وسددائل اإلعددالم الرقميددة بت ددوير املنظمددات ،  لددذا  
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يددد مدد  املنظمددات مرتب ددة باالتصددال  أل  العد جيدد  علدد  هددذه املنظمددات ت ددوير نفسددها  

(33)أحادي االجتاه كوسيلة لالتصال بينها وبني اجلمهور املتعامل معها
. 

وسائل اإلعالم اجلديددة جتعدل مد  املمكد  أكثدر مد  أي وقدت م د   قيدق أهددا            

املنظمة م  حيث العالقدات مدع أصدحا  املصدلحة ااصدة مدع ت دور املشدهد االجتمداعي          

وسائل اإلعالم الرقمية واالجتماعية ؛ اا يوفر الفرصة ملمارسدة   والتجاري الذي تقدمه

؛سيت ل  ت يريات أساسية يف االمتيازعالقات عامة اتازة عل  النحو احملدد يف نظرية 

، حيدث تنتشدر الرسدائل علد  ن داص واسدع وبسدرعة ، واسدتخدام ذلد            العالقات العامة

 .(34)لبناء هعة املنظمة

انتقايفدا  والجتماعي السياص الذي  ك  أ  تزدهر فيده مؤسسدة   غريت مواقع التواصل ا

بسددرعة مدد  قدددرتها علدد  انشدداء عالقددات تقليديددة مددع اجلمهددور ال قدددرتها علدد  القيددام   

، ويف ال الد  عد  طريدق أطدرا  اارجيدة اارجدة عد          هدذه املواقدع  بذل  يف عدامل عدس   

التواصدل االجتمداعي حدول    سي رتها، فال البية العظم  م  احملتوى املوجود عل  مواقع 

وأ  فرصددة املشدداركة حمدددودة ، فددال  كدد  ألي  ، مؤسسددة مددا ال ل ددع لسددي رتها  

منظمددة مراقبددة مجيددع املشدداركات الددواردة اليهددا عددس هددذه املواقددع ف ددالب عدد  التفاعددل    

ب ريقة هادفة؛ فوجود املعلومات والرسائل حول املنظمات منتشر مد  ادالل العديدد مد      

(35)ت اليت تنقل املعلومات وتستقبلهااألجهزة واملنصا
. 

 

 أهداف الدراسة :
يف التواصدل مدع    ملواقع التواصدل االجتمداعي  التعر  عل  معدل استخدام املبحوثني  

 املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية.

ها املبحوثدددو  يف ألندددوا  مواقدددع التواصدددل االجتمددداعي الددديت يسدددتخدم  رصدددد ألهدددف  

 عليمية املصرية والبحرينية.التواصل مع املؤسسات الت

املوضددددوعات وامل ددددامني الدددديت يددددتف نشددددرها يف مواقددددع التواصددددل  الكشددددف عدددد   

املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية  الديت يقبدل املبحوثدو  علد      االجتماعي ع  

 متابعتها.
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أهميددة األنشدد ة الدديت تقددوم بهددا العالقددات العامددة يف مواقددع التواصددل   الوقددو  علدد   

 يف املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية  . االجتماعي

قدددو ايدددزات اسدددتخدام مواقدددع التواصدددل االجتمددداعي  يف اارسدددة التعدددر  علددد   

 املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية  .أنش ة العالقات العامة يف 

املؤسسدات   يف عس مواقع التواصل االجتماعي املبحوثني الكشف ع  أهمية تفاعل 

 املصرية والبحرينية  .التعليمية 

مع األنش ة والفعاليات اخلاصة بالعالقات مشاركة املبحوثني طبيعة التعر  عل   

 املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية  .العامة يف 

السامج اليت تستخدمها العالقات العامة يف مواقع التواصدل االجتمداعي    رصد متيز 

 ة والبحرينية  .املؤسسات التعليمية املصرياخلاصة  يف 

 فروض الدراسة :
درجدة أهميدة األنشد ة الديت متارسدها ادارة       توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياب بني 

هدذه  ايزات اسدتخدام مواقدع التواصدل االجتمداعي  يف اارسدة      والعالقات العامة 

 املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية  يف  األنش ة

عدس مواقدع    املبحدوثني مدع   أهميدة التفاعدل  صدائياب بدني   توجد عالقة ارتباطيدة دالدة اح   

 طبيعددة تفاعددلاملؤسسددات التعليميددة املصددرية والبحرينيددة  و التواصددل االجتمدداعي يف 

 مع األنش ة والفعاليات اخلاصة بالعالقات العامة.املبحوثني 

الدسامج الديت تسدتخدمها العالقدات      بدني متيدز  توجد عالقة ارتباطيدة دالدة احصدائياب     

املؤسسددات التعليميددة املصددرية  مددة يف مواقددع التواصددل االجتمدداعي اخلاصددة  يف   العا

مدع األنشد ة والفعاليدات اخلاصدة بالعالقدات      املبحدوثني   طبيعدة تفاعدل  والبحرينية  و

 هذه املؤسساتالعامة يف 

توجدددد عالقدددة ارتباطيدددة دالدددة احصدددائياب بدددني ايدددزات اسدددتخدام مواقدددع التواصدددل    

املؤسسددات التعليميددة املصددرية  ة العالقددات العامددة يف االجتمدداعي  يف اارسددة أنشدد

السامج اليت تستخدمها العالقات العامدة يف مواقدع التواصدل     والبحرينية  وبني متيز

 املؤسسات هذه  االجتماعي اخلاصة  يف
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 تساؤالت الدراسة :
يف التواصل مدع املؤسسدات    ملواقع التواصل االجتماعيما معدل استخدام املبحوثني  

 عليمية املصرية والبحرينية ؟الت

ها املبحوثدو  يف التواصدل   ألندوا  مواقدع التواصدل االجتمداعي الديت يسدتخدم      ما أهف  

 مع املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية ؟

املوضددوعات وامل ددامني الدديت يددتف نشددرها يف مواقددع التواصددل االجتمدداعي عدد         مددا 

 يقبل عل  متابعتها املبحوثو ؟املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية  اليت 

يف  أهمية األنش ة اليت تقوم بها العالقات العامة يف مواقع التواصدل االجتمداعي   ما 

 املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية  ؟

ايددزات اسددتخدام مواقددع التواصددل االجتمدداعي  يف اارسددة أنشدد ة العالقددات     مددا 

 حرينية  ؟املؤسسات التعليمية املصرية والبالعامة يف 

املؤسسددات يف عددس مواقددع التواصددل االجتمدداعي    املبحددوثنيمددع  أهميددة التفاعددل  مددا 

 التعليمية املصرية والبحرينية  ؟

مدع األنشد ة والفعاليدات اخلاصدة بالعالقدات العامدة يف       املبحدوثني   طبيعدة تفاعدل  ما  

 املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية  ؟

العالقدات العامدة يف مواقددع التواصدل االجتمدداعي     الددسامج الديت تسددتخدمها  متيدز  مدا  

 املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية  ؟اخلاصة  يف 

 نوع الدراسة :
حيددث ،  Descriptive Researchتنتمددي الدراسددة ال الدراسددات والبحددو  الوصددفية  

 تهد  ال التعر  عل  نو  معني مد  اجلمهدور يتبند  اجتاهدات حمددودة قدو  ديء مدا، مد          

االل تقديف وتوصيف أكثر دقة للظاهرة ع  طريق الرتكيز عل  دراسة املت ريات املختلفدة  

ومد  ثدف فهدي تسدع  ال      ؛اليت تؤثر يف الظاهرة م  االل ااتبار العالقدة بدني هدذه املدت ريات    

الوقددو  علدد  العوامددل املددؤثرة يف اسددتخدام العالقددات العامددة ملواقددع التواصددل االجتمدداعي يف   

 .(36)والبحرينيةلتعليمية املصرية املؤسسات ا
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 منهج الدراسة :
ألنه يعتس جهداب علمياب منظماب للحصول علد    Surveyتعتمد الدراسة اىالية عل  منهج املسح 

بيانات ومعلومات وأوصا  ع  الظاهرة موضو  البحث، وذل  اما بهدد  تكدوي  القاعددة    

ال مصددص معددني، أو  ديددد كفدداءة   األساسددية مدد  البيانددات واملعلومددات امل لوبددة يف جمدد    

األوضا  القائمدة عد  طريدق مقارندة املعلومدات الديت مت اىصدول عليهدا هسدتويات أو معدايري           

قياسية سبق ااتيارهدا واعددادها والتعدر  علد  ال درص واألسدالي  واملمارسدات الديت اتبعدت          

ت ووضددع ملواجهددة مشددكالت معينددة، أو اسددتخدام هددذه البيانددات الشدداملة يف رسددف سياسددا     

، وقددام الباحددث هسددح   (37)اخل ددا علدد  أسددا  مدد  االستبصددار الكامددل جبواندد  املوقددف   

اجلمهدددور اخلدددارجي املتعامدددل مدددع ادارة العالقدددات العامدددة يف املؤسسدددات التعليميدددة املصدددرية   

 .والبحرينية

 
 :امجتمع الدراسة وعينته

 دراسدتها.وهناك  مجيدع الوحددات الديت يرغد  الباحدث يف      يعه مفهوم جمتمع الدراسدة ب نده  

معيارا  اساسيا  جي  علي الباحدث أ  ي ادذهما يف اعتبداره عنددما يقدوم بتحديدد جمتمدع        

جيد   والدذي  الدراسة وهما: أوالب: جمال موضو  الدراسة،يف  ديد جمال موضو  الدراسة 

أ  يتما ي مدع الق دايا اىيدة ويدرتبا ب هددا  الدراسدة ،وثانيداب:الفرتة الزمنيدة،وجي  أ          

   .( 38)م  حيث طويفا ها يسمح حبدو  الظاهرة موضو  الدراسة تكو 

وقددد مت  ديددد جمتمددع الدراسددة يف اجلمهددور اخلددارجي املتعامددل مددع املؤسسددات التعليميددة        

العيندات  وقدام الباحدث باسدتخدام    املصرية والبحرينيدة هختلدف اصائصدهف الد رغرافيدة ؛     

، كما أنها ال ( 40)ال الشخصي يف االاتياروهي اليت تسمح للباحث بالتد، غري االحتمالية 

. ومد  هدذه العيندات غدري االحتماليدة      (39) تعتمد عل  اخل دوات اىسدابية يف ااتيدار مفرداتهدا    

اسددتخدم الباحددث العينددة املتاحددة أو امليسددرة، وهددي األكثددر اسددتخداماب يف حبددو  اإلعددالم،     

ومجدع معلومدات   ، ليهدا  كما أنها تتكو  م  مفردات يكدو  يف مقددور الباحدث الوصدول ا    

، ومت االعتمدداد علدد  العينددة املتاحددة ل ددخامة حجددف جمتمددع الدراسددة وهددو اجملتمددع    (41) منهددا

وصعوبة  ديد اطار للمعاينة بوجه عدام ويتميدز هدذا الندو  مد  العيندات بسدهولة        ، البحريه 

وقدام   ، ةالعينة واخنفاخل تكلفتها م  املال واجلهد والوقت وسرعة الوصول للمفردات العين
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اجلمهدور اخلدارجي املتعامدل    مفردة مد    340قوامها  متاحةعل  عينة  الباحث بت بيق دراسته

، وقددد اسددتخدم   مددع ادارات العالقددات العامددة يف املؤسسددات التعليميددة املصددرية والبحرينيددة     

 .الباحث االستبيا  اإللكرتوني للحصول عل  النتائج م  املبحوثني

 أداة مجع البيانات :

أداة مجع البيانات يف استمارة استبيا  مت مجع بياناتها م  اجلمهور البحدريه عيندة    متثلت

الدراسددة ،حيددث تعتددس صددحيفة االسددتبيا  مدد  أهددف طددرص مجددع البيانددات ،وهددو تصددميف          

يستخدم يف جمدال العلدوم اإلجتماعيدة، ويهدد  ال مجدع البياندات مد  األفدراد ادالل فدرتة           

نات كمية تتعلق هجموعة املت ريات اليت يهد  الباحدث  زمنية حمددة، وهي عبارة ع  بيا

. ومت توزيع االستمارة عس اإل يل اخلاة بهؤالء بعدد  ديددهف مد  ادالل     ( 42)الي دراستها

وتوزيعهدا    Google Drive ويلدها ال مندوذج الكرتوندي باسدتخدام برندامج جوجدل درايدف        

 الكرتونياب.

 
 اختبار الصدق والثبات :

 دص :ااتبار الص

ا  صدددص أداة البحددث يعندد  قدددرتها علدد  قيددا  املددت ريات الدديت يفددرتخل أ  تقددوم بقياسددها   

وتت ثر مددى صدحة أداة البحدث يف  ليدل امل دمو  بدقدة ااتيدار فئدات التحليدل، ومراعداة           

ولكندده نسددب  فددال يوجددد مقيددا  ، الدقددة يف اجددراءات التحليددل ، فالصدددص لدديز م لقدداب 

، وللتحقدددق مدد  صددددص املقيدددا    (43)ادص علددد  اإلطددالص صددادص متامدددا أو مقيددا  غدددري صدد   

املسدددتخدم يف الدراسدددة ، قدددام الباحدددث بعدددرخل اسدددتمارة االسدددتبيا  علددد  جمموعدددة مددد      

، وقدد أقدر احملكمدو  صدالحية أداة االسدتبيا       (1)املتخصيني يف علدوم اإلعدالم واإلحصداء   

ديل بع دها يف  وتع، للت بيق بعد اجراء بعد التعديالت ، حيث مت حذ  بعد العبارات 

ضدوء املالحظدات الديت أبدداها احملكمدو  للوصدول لالسدتبيا  يف صدورته النهائيدة ، وقددد          
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% ؛ اا يدل علد  قددرتها   91بل ت نسبة االتفاص العامة بني احملكمني الستمارة االستبيا  

 عل   قيق أهدا  الدراسة وقيا  مت رياتها.  

 Pre-testاالاتبار القبلي : 

% م  امجدالي عيندة الدراسدة ؛ وذلد      10ء ااتبار قبلي عل  عينة قوامها قام الباحث بيجرا

للت كددد مدد  سددهولة األسددئلة ووضددوحها للمبحددوثني وفهددف بدددائل األسددئلة املقرتحددة ، ومت       

تعددديل بعددد األسددئلة لتوضدديح الصددياغة وجعلددها أكثددر  ديددداب لتصددبح جدداهزة للت بيددق    

 ميدانياب.

 الثبات :

وهو اعادة ،   قام الباحث ب ستخدام أسلو  أعادة االاتبار للت كد م  صحيفة االستبيا

ت بيق املقيا  عل  نفز العينة م  املفردات البشرية بعد مرور فرتة زمنية ، وتقدير قيمة 

الثبددات بددني نتددائج االاتبدداري  ، ويعتددس املقيددا  أو األداة ثابتددة اذا كددا  ااددتال  النتددائج    

 . (44) نتائج االاتباري بسي اب، أو ارتفع معامل االرتبال بني

% مد  العيندة ، حيدث أعيدد ت بيدق االاتبدار       10وقد مت ت بيق أسلو  اعدادة االاتبدار علد      

بعد مرور أسبوعني عل  االاتبار األول ، وعندد حسدا  معامدل االرتبدال يفدذي  االاتبداري        

 ؛ وه  قيمة مرتفعة، وتشري ال ثبات صحيفة االستبيا  . 91.5جاءت النتيجة 

 
 ملعالجة اإلحصائية للبيانات :ا

ال اىاس  اآللي،  -بعد ترميزها-بعد االنتهاء م  مجع بيانات الدراسة، مت اداايفا 

ثددف جددرت معاجلتهددا و ليلددها واسددتخراج النتددائج اإلحصددائية باسددتخدام برنددامج "اىزمددة  

 Statistical Package forااتصاراب لد:  SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية" واملعرو  باسف 

the Social Sciences ،    وذل  باللجوء ال املعامالت واالاتبارات واملعاجلدات اإلحصدائية

 ،املتوسدا اىسدابي واالقدرا  املعيداري     ،التكرارات البسي ة والنس  املئويدة  :التالية 

 ،(Z-Test)ااتبار ي  ،ااتبار )ت( للمجموعات املستقلة ،معامل ارتبال بريسو 

 

% ف كثر ، أي عند مسدتوى  95ول نتائج االاتبارات اإلحصائية عند درجة ثقة وقد مت قب

 ف قل .  0.05معنوية 
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 نتائج الدراسة 
 (1جدول رقف )

 توزيع املبحوثني طبقاب ملعدل استخدامهف ملواقع التواصل االجتماعي

املؤسسات  معدل االستخدام

 التعليمية املصرية

املؤسسات 

التعليمية 

   البحرينية

 Z-test مو  الكلياجمل

 % ك % ك % ك

 112   113 دائماب

 39   35 غالباب

 13   28 أحياناب

 76 100 64 100 340 100 اإلمجالي

 

 تشري نتائج اجلدول السابق ال العديد م  النتائج ، م  أهمها :

يف التوصدل مدع    املبحوثو  طبقاب ملعدل استخدامهف ملواقع التواصل االجتماعييتوز   -

% ، 66.18ال : دائمداب بنسدبة    –بالرتتي   –املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية 

 %.12.06% ، أحياناب بنسبة 21.76يليها غالباب بنسبة 

يف املؤسسددات اجلمهددور اخلددارجي  وتشددري النتددائج السددابقة ال كثافددة اسددتخدام      -

ملواقددع التواصددل االجتمدداعي ؛ حيددث أصددبحت هددذه    التعليميددة املصددرية والبحرينيددة  

 اجلمهددوروالددذي يتمثددل يف ابددالأ  يف العالقددات العامددةاملواقددع مدد  أساسدديات العمددل  

بالعديد م  املهام أو ح ور الفعاليات ، واليت أصبحت مواقع التواصل االجتماعي 

سدهولة ويسدر ،فقدد تسدب  الت دور التكنولدوج        اري م  يدؤدي هدذه املهمدة بكدل     

ب نواعهدا وأ دكايفا املختلفدة،     هدذه املواقدع  حول العدامل ال   اجلمهورايفائل وتوجه 

الت  تبحث دائما ع  مجهورهدا   باملؤسساتال ت يري منهجية عمل العالقات العامة 

وأي دا  املستهد  الدذى مل يعدد يسدتق  معلوماتده مد  الوسدائل اإلعالميدة املعتدادة،         
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أتاحت الت ريات التكنولوجية امكانيدة اسدتخدام التكنولوجيدا فد  التعدر  علد        

   .بهذه املؤسساتواقع العالقات العامة 

اجلمهددور اخلددارجي يف أعهددرت النتددائج التفصدديلية وجددود فددروص دالددة احصددائياب بددني   -

ل طبقداب ملعددل اسدتخدامهف ملواقدع التواصد     املؤسسات التعليميدة املصدرية والبحرينيدة    

% مقابدل  10.23بنسدبة    أحيانابيف : املؤسسات التعليمية املصرية  االجتماعي لصاحل 

، 2.26احملسددوبة   Z، حيددث جدداءت قيمددة    للمؤسسددات التعليميددة املصددرية  %   7.93

،  وهي القيمة املنبئة بوجود عالقة فارقة بدني  1.96وهي أكس م  القيمة اجلدولية 

 % . 95املت ريي  عند مستوى ثقة  

 (2جدول رقف )

 توزيع املبحوثني طبقاب ألنوا  مواقع التواصل االجتماعي اليت يستخدمونها

T-Test 
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 تشري نتائج اجلدول السابق ال العديد م  النتائج ، م  أهمها :

يف التواصل مع  ز  املبحوثو  طبقاب ألنوا  مواقع التواصل االجتماعي اليت يستخدمونها يتو -

عل  النحو التالي : أنستجرام  –بالرتتي   –املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية 

، جوجل بلز  وسنا   ات ا  1.75، تويرت هتوسا حسابي 2.02هتوسا حسابي 

، 1.45ل  حدة ، الفيز بوك هتوسا حسابي لكل منهما ع 1.58هتوسا حسابي 

، وتظهر النتائج السابقة أ  موقع اإلنستجرام ي تي يف  1.24لينكد ا  هتوسا حسابي 

اجلمهور اخلارجي يف املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية ؛ املرتبة األول م  استخدام 

ىالي ، فقد أحد  هذا منواب يف يف الوقت ا هذا املوقع م  أكثر املواقعحيث أصبح 

رام أكثر ج. واليوم يعتس االنست املؤسساتاملوقع  ثورة حقيقية يف االتصاالت يف حميا 

املنشورات، الصور )بشكل  املستخدمنيم  جمرد  بكة اجتماعية يشارك فيها ماليني 

دائف أو مؤقت(، ويتبادلو  الرسائل ولافظو  عل  التواصل مع حمي هف االجتماعي يف 

، وم  املالحظ تراجع االستخدام 2عل  مستوى العامل  اآلاري و التواصل مع معاتهف جمت

 لفيز بوك حول العامل ااصة ف  دول متقدمة مثل الواليات املتحدة واجملر والدمنارك

  ، ف  حني يتزايد استخدام ت بيقات أارى مثل الواتز آ وأي اب يف الكة البحري 

ت بيقات تتميز ب نها أكثر اصوصية وان القا،  والسنا   ات واالنستجرام، وه 

 .اجلمهور أفراد هذه الوسائل مصدرا لألابار لكثري م   ولك  يف الوقت نفسه تعد

اجلمهور اخلارجي يف املؤسسات أ ارت نتائج الدراسة التفصيلية ال وجود فروص بني  -

عي اليت يستخدمونها طبقاب ألنوا  مواقع التواصل االجتماالتعليمية املصرية والبحرينية 

 2.19يف : أنستجرام وجوجل بلز  هتوسا حسابي املؤسسات التعليمية املصرية لصاحل 

، والفارص دال احصائياب ،  للمؤسسات التعليمية البحرينية  1.47، 1.93مقابل  1.81،

. ، وهي قيمة  دالة 000. ، 000، عند مستوى معنوية   T-test  3.671  ،4.274جاءت قيمة 

 . الدالة احصائياب.05صائيا ، عند مستوى املعنوية أقل  م  القيمة اح

                                                           
2
Social media as battleground, Reuters Report, Retrieved at: 15 – 6-2020, Available 

at: 
https://www.reuters.com/article/science-social-media-battles/social-media-as-
battleground-idUSL8N2101D7. 

https://www.reuters.com/article/science-social-media-battles/social-media-as-battleground-idUSL8N2101D7
https://www.reuters.com/article/science-social-media-battles/social-media-as-battleground-idUSL8N2101D7
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اجلمهور اخلارجي يف املؤسسات أ ارت نتائج الدراسة التفصيلية ال وجود فروص بني  -

طبقاب ألنوا  مواقع التواصل االجتماعي اليت يستخدمونها التعليمية املصرية والبحرينية 

يف : الفيز بوك وسنا   ات هتوسا حسابي  املؤسسات التعليمية البحرينية لصاحل 

، والفارص دال احصائياب ،  للمؤسسات التعليمية املصرية  1.45، 1.34مقابل  1.64، 1.52

. ، وهي 026. ، 007، عند مستوى معنوية   T-test  2.741  ،4.242جاءت قيمة حيث 

 الة احصائياب.. الد05قيمة  دالة احصائيا ، عند مستوى املعنوية أقل  م  القيمة 

 (3جدول رقف )

توزيع املبحوثني طبقاب ألهمية بعد املوضوعات وامل امني اليت يتف نشرها يف مواقع 

  التواصل االجتماعي ع  املؤسسة

T-Test 
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T-Test 











 











 











 











 



  


 

 تشري نتائج اجلدول السابق ال العديد م  النتائج ، م  أهمها :

يتوز  املبحوثو  طبقاب ألهمية بعد املوضوعات وامل امني اليت يتف نشرها يف مواقع  -

اإلدارة عل  النحو التالي : معلومات ع   –بالرتتي   –التواصل االجتماعي ع  املؤسسة 

روابا ملواقع اارجية مهتمة بنفز جمال  ،2.06والعاملني واجنازاتهف هتوسا حسابي 

 2.00عمل املؤسسة ، روابا تتيح للجمهور تقديف  كاوى ومقرتحات هتوسا حسابي 

هتوسا حسابي اعية لكل منهما عل  حدة ، معلومات ع  األنش ة اخلريية واالجتم

هتوسا حسابي يف املؤسسة ، است العات ألراء اجلمهور حول بعد الق ايا  1.99

،  روابا تتيح للجمهور تقديف أفكار جتاه أنش ة املؤسسة وخمرجاتها هتوسا 1.98

، معلومات ع  ادمات  1.93هتوسا حسابي  ، أنش ة وفعاليات املؤسسة1.97حسابي 

 1.85املؤسسة ، روابا تتيح للجمهور التواصل بيدارة املؤسسة مبا رة  هتوسا حسابي 

ور تقديف أفكار جتاه أنش ة املؤسسة لكل منهما عل  حدة ، روابا تتيح للجمه

، أعالنات  للجمهوراحملتملني  للقبول و التسجيل 1.64وخمرجاتها  هتوسا حسابي 

، 1.57، معلومات ع  تاريخ املؤسسة واجنازاتها هتوسا حسابي  1.61هتوسا حسابي 

 ، تقارير1.56مقاطع صوتية وفيديوهات تعريفية باملؤسسة وادماتها هتوسا حسابي 

، 1.49، م بوعات ومنشورات املؤسسة  هتوسا حسابي  1.55سنوية  هتوسا حسابي 
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، وتظهر النتائج السابقة 1.40معلومات ع  ر ية املؤسسة وفلسفتها هتوسا حسابي 

املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية أهمية مواقع التواصل االجتماعي يف التواصل مع 

فهي ؛ ؛ فتعتس املصدر الرئيز للمعلومات ع  املؤسسة  ياجلمهور اخلارجم  قبل أع اء 

وتتيح العديد م  املواقع ذات ، تتيح كافة املعلومات ع  أنش ة املؤسسة والعاملني بها 

الصلة بعمل املؤسسة ، كما  ك  م  االيفا تقديف الشكاوي واملقرتحات إلدارات 

مهور اخلارجي م  جهة أارى املؤسسة املختلفة ها يسهل م  التواصل بينهف وبني اجل

،حيث بدأت مواقع التواصل االجتماعي مؤاراب تلع  دوراب جوهرياب كبرياب يف اىياة 

، واليت حاولت  املؤسسات التعليمية املصرية أو البحرينية، أكا  ذل  يف العملية

 اارسي العالقات العامةاالستفادة م  تقنياتها وقدراتها عل  التحفيز وت وير أداء 

 .واجلمهور اخلارجي عل  حد سواء

اجلمهور اخلارجي يف املؤسسات أ ارت نتائج الدراسة التفصيلية ال وجود فروص بني  -

طبقاب ألهمية بعد املوضوعات وامل امني اليت يتف نشرها يف التعليمية املصرية والبحرينية 

يف : ة املؤسسات التعليمية املصريمواقع التواصل االجتماعي ع  املؤسسة لصاحل 

للمؤسسات التعليمية  1.42مقابل 1.62م بوعات ومنشورات املؤسسة هتوسا حسابي 

، عند مستوى معنوية  T-test   2.771، والفارص دال احصائياب ، جاءت قيمة  البحرينية

. الدالة 05م  القيمة  األقل.. ، وهي قيمة  دالة احصائيا ، عند مستوى املعنوية 006

 احصائياب.

ئج الدراسة التفصيلية ال وجود فروص بني اجلمهور اخلارجي يف املؤسسات أ ارت نتا -

التعليمية املصرية والبحرينية طبقاب ألهمية بعد املوضوعات وامل امني اليت يتف نشرها يف 

يف : روابا املؤسسات التعليمية البحرينية  مواقع التواصل االجتماعي ع  املؤسسة لصاحل 

ز جمال عمل املؤسسة ، معلومات ع  األنش ة اخلريية ملواقع اارجية مهتمة بنف

واالجتماعية ، روابا تتيح للجمهور تقديف  كاوى ومقرتحات ، روابا تتيح للجمهور 

تقديف أفكار جتاه أنش ة املؤسسة وخمرجاتها،  است العات ألراء اجلمهور حول بعد 

مقابل  2.11، 2.05،  2.06، 2.09، 2.13هتوسا حسابي  املتعلقة باملؤسسةالق ايا 

، والفارص دال احصائياب  للمؤسسات التعليمية املصرية  1.75، 1.82، 1.88، 1.80، 1.75

. 000، عند مستوى معنوية  T-test  5.225 ،3.708 ،2.305 ،2.404 ،4.047، جاءت قيمة 

 األقل. ، وهي قيف  دالة احصائيا ، عند مستوى املعنوية 000. ، 017. ، 022.  ،  001، 

 . الدالة احصائياب.05م  القيمة 
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 (4جدول رقف )

األنش ة اليت تقوم بها العالقات العامة يف مواقع التواصل  لتميزتوزيع املبحوثني طبقاب 

    االجتماعي

T-Test 
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العوامل املؤثرة يف استخدام العالقات العامة ملواقع التواصل االجتماعي يف املؤسسات 
 " دراسة يف ضوء نظرية االمتياز يف العالقات العامة"التعليمية املصرية والبحرينية 

 

 النتائج ، م  أهمها : تشري نتائج اجلدول السابق ال العديد م 

األنش ة اليت تقوم بها العالقات العامة يف مواقع التواصل  لتميزيتوز  املبحوثو  طبقاب 

عل  النحو التالي : الرتويج لألنش ة الرتفيهية والثقافية اليت  –بالرتتي   –   االجتماعي

املستويات يف  ، وجود نظام اتصال فعال بني كافة 2.66تقوم بها املؤسسة هتوسا حسابي 

، التعامل الصحيح بني املؤسسة واجلمهور املتعامل معها  2.64املؤسسة هتوسا حسابي 

، زيادة الوعي التثقيفي لكافة أفراد اجلمهور حول خمتلف  2.61هتوسا حسابي 

،  بناء وتعزيز العالقات مع اجلمهور اخلارجي هتوسا 2.58الق ايا  هتوسا حسابي 

يج لألنش ة اإلنسانية مثل التهنئة والتعزية وغريها هتوسا حسابي ، الرتو2.51حسابي 

، تفيد 2.34، تفيد يف توفري املعلومات حول املؤسسة والتعريف بها  هتوسا حسابي  2.47

، 2.32يف ابقاء اجلمهور عل  علف ب ابار فعاليات ونشاطات املؤسسة هتوسا حسابي 

، تكوي  عالقات  خصية تسهف يف رفع  2.10هتوسا حسابي  للمؤسسةزيادة والئي 

، تبادل املعلومات املهمة بني ادارة  2.01مستوى التعامل مع املؤسسة هتوسا حسابي 

، زيادة التفاعل بني املؤسسة والعاملني دو  توقف 1.92املؤسسة واجلمهور هتوسا حسابي 

وسا هت ، رفع مستوى الرضا ع  منتجات وادمات املؤسسات1.89هتوسا حسابي 

تساهف أنش ة العالقات العامة يف وجود حوار مبا ر مع اجلمهور لتنمية ،1.69حسابي 

وتظهر النتائج السابقة أهمية األنش ة اليت  1.66التواصل والتعاو  بينهف هتوسا حسابي 

تقوم بها ادارة العالقات العامة يف املؤسسات فهي اإلدارة  اليت تتبع مبا رة مكت  رئيز 

حلقة الوصل بني املؤسسة ومجيع وسائل اإلعالم م  صحافة واذاعة ك -املؤسسة 

وتلفزيو ، كما استثمرت مواقع التواصل االجتماعي املختلفة إليصال رسائل املؤسسة 

املختلفة عل  املستويني احمللي واخلارجي، للتعريف بسامج املؤسسة وأنش تها وفعاليتها 

صل مع اجلمهور وأولياء أمورهف ومجيع املختلفة وت  يتها اعالمياب، وكذل  التوا

كما تعمل الدائرة عل  نشر أفكار .الشركات واملستفيدي  واملتعاونني مع املؤسسة 

املؤسسة وت لعاتها وآرائها وا  ها، و رير األابار ونشرها، واألنش ة الرتفيهية 

 والثقافية واإلنسانية.

اجلمهور اخلارجي يف املؤسسات أ ارت نتائج الدراسة التفصيلية ال وجود فروص بني  

يف مواقع  األنش ة اليت تقوم بها العالقات العامة لتميزالتعليمية املصرية والبحرينية طبقاب 
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التواصل االجتماعي  لصاحل املؤسسات التعليمية املصرية  يف : تفيد يف توفري املعلومات 

 ابار فعاليات ونشاطات حول املؤسسة والتعريف بها ، تفيد يف ابقاء اجلمهور عل  علف ب

املؤسسة ، الرتويج لألنش ة الرتفيهية والثقافية اليت تقوم بها املؤسسة ، الرتويج لألنش ة 

مقابل 2.56، 2.81، 2.44، 2.44اإلنسانية مثل التهنئة والتعزية وغريها هتوسا حسابي 

ال احصائياب ، لصاحل املؤسسات التعليمية البحرينية  ، والفارص د 2.30، 2.35، 208، 2.13

، 001.. ، 013، عند مستوى معنوية  T-test   2.510،3.350 ،3.330،2.042جاءت قيمة 

. الدالة 05قل م  القيمة األ.، وهي قيمة  دالة احصائيا ، عند مستوى املعنوية 042.، 001

 احصائياب.

ات أ ارت نتائج الدراسة التفصيلية ال وجود فروص بني اجلمهور اخلارجي يف املؤسس 

طبقاب ألهمية األنش ة اليت تقوم بها العالقات العامة  يف  التعليمية املصرية والبحرينية 

مواقع التواصل االجتماعي لصاحل املؤسسات التعليمية البحرينية  يف : زيادة والئي 

،  2.24، تبادل املعلومات املهمة بني ادارة املؤسسة واجلمهور هتوسا حسابي  للمؤسسة

لصاحل املؤسسات التعليمية املصرية ، والفارص دال احصائياب ،   1.85، 2.03مقابل  2.05

. ، وهي قيمة  دالة 028. ، 021، عند مستوى معنويةT-test  2.317  ،2.202جاءت قيمة 

 . الدالة احصائياب.05م  القيمة  األقلاحصائيا ، عند مستوى املعنوية 
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العوامل املؤثرة يف استخدام العالقات العامة ملواقع التواصل االجتماعي يف املؤسسات 
 " دراسة يف ضوء نظرية االمتياز يف العالقات العامة"التعليمية املصرية والبحرينية 

 

 (5جدول رقف )

اتهف قو ايزات استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف توزيع املبحوثني طبقاب الجتاه

 اارسة أنش ة العالقات العامة يف املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية 

T-Test 
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 تشري نتائج اجلدول السابق ال العديد م  النتائج ، م  أهمها :

يتوز  املبحوثو  طبقاب الجتاهاتهف قو ايزات  استخدام مواقع التواصل االجتماعي  يف 

 –بالرتتي   – التعليمية املصرية والبحرينية اارسة أنش ة العالقات العامة يف املؤسسات

رسي العالقات العامة م  القيام ههام عملهف بفاعلية أكس عل  النحو التالي : متك  اا

، وسائل لتعزيز واىفاع عل  العالقة  مع مجهور املؤسسة هتوسا  2.54هتوسا حسابي 

،  تساعد 2.09، وسائل قليلة التكلفة يف الوصول للجمهور هتوسا حسابي  2.25حسابي 

، 1.97سة م  قبل هتوسا حسابي م  الوصول جلماهري جديدة، مل تتعامل معها  املؤس

،  ك   1.94تقوم  بييصال أابار املؤسسة للجمهور بسرعة وسهولة هتوسا حسابي 

ساعة هتوسا  24استخدامها م  قبل اارسي االتصال باملؤسسة يف أي وقت وعل  مدار 

، 1.70، تقدم معلومات فورية  وسريعة حول جمال العمل  هتوسا حسابي 1.87حسابي 

، يساعد  1.66عملية التواصل باجلمهور املتعامل مع املؤسسةهتوسا حسابي  تسهل

، 1.62استخدامها عل  اإلقبال عل  تبه السياسات اليت تتبعها املؤسساتبمتوسا حسابي 

، استخدامها 1.61هتوسا حسابي  تفيد يف جتميع املعلومات اخلاصة باملؤسسات املختلفة

، تتيح متابعة  1.54نتها التنافسية هتوسا حسابي   جمرد جتميل لصورة املؤسسة ومكا

ورصد مشاركات اجلمهور املستخدم ومعرفة اجتاهاتهف وآرائهف حول املؤسسة  هتوسا 

، تساعد يف الت ل  عل  مشكالت وسائل االتصال التقليدية  هتوسا 1.53حسابي 

 .  1.44حسابي 

واصل االجتماعي  يف اارسة أنش ة وتظهر النتائج السابقة ايزات  استخدام مواقع الت

مع ت ور جمال اإلعالم  التعليمية املصرية والبحرينية يف املؤسساتالعالقات العامة 

والتواصل، وتزايد سرعة هيمنة هذه املواقع عل  كل اجملاالت والق اعات، فيعد 

، اا استخدام العالقات العامة املواقع التواصل االجتماعي أكثر مشولية وأكثر تنوعاب

 نح مسؤولي العالقات العامة واالتصال امكانيات هائلة يف ايصال رسالتهف ال اجلمهور 

فال يقتصر عل  اتقا  أسالي  التحد  واخل ابة كما كا  م  ، املستهد  ب ريقة فعالة

قبل، م  أجل  سني صورة املؤسسة ، بل تتعداه ال العمل عل  املعرفة جتميعاب و ليالب، 

ت لبات العصر، والرتكيز عل  القيمة والسرعة واإلبدا  باالعتماد عل  ومواكبة م

 .التقنيات اىديثة
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العوامل املؤثرة يف استخدام العالقات العامة ملواقع التواصل االجتماعي يف املؤسسات 
 " دراسة يف ضوء نظرية االمتياز يف العالقات العامة"التعليمية املصرية والبحرينية 

 

أ ارت نتائج الدراسة التفصيلية ال وجود فروص بني اجلمهور اخلارجي يف املؤسسات - 

الجتاهاتهف قو ايزات  استخدام مواقع التواصل  التعليمية املصرية والبحرينية طبقاب

ارسة أنش ة العالقات العامة يف املؤسسات  لصاحل املؤسسات التعليمية االجتماعي  يف ا

املصرية  يف : وسائل لتعزيز واىفاع عل  العالقة  مع مجهور املؤسسة ، متك  اارسي 

العالقات العامة م  القيام ههام عملهف بفاعلية أكس، وسائل جيدة للتفاعل بني املؤسسة 

م  الوصول جلماهري جديدة، مل تتعامل معها  املؤسسة م  ومجاهريها املختلفة  ، تساعد 

تتيح متابعة ورصد  ، قبل ، تفيد يف جتميع املعلومات اخلاصة باملؤسسات املختلفة

مشاركات اجلمهور املستخدم ومعرفة اجتاهاتهف وآرائهف حول املؤسسة ، تقوم  بييصال 

رية  وسريعة حول جمال العمل  أابار املؤسسة للجمهور بسرعة وسهولة ، تقدم معلومات فو

، 2.43، 2.09مقابل  2.19، 2.19،2.03،2.24، 2.03، 2.72،  2.03هتوسا حسابي 

لصاحل املؤسسات التعليمية البحرينية   ،  1.43،  1.77، 1.25، 1.28، 1.82، 1.23

، T-test   3.476 ،2.258 ،5.915 ،3.087 ،6.679والفارص دال احصائياب ، جاءت قيمة 

، عند مستوى معنوية ، وهي قيف  دالة احصائيا ، عند مستوى 5.329، 3.621، 5.848

.  ، وهي أقل  م  000.  ،000.  ،000.  ،000.  ،000.، 002.، 000.، 025.، 001املعنوية 

 . الدالة احصائياب.05القيمة 

أ ارت نتائج الدراسة التفصيلية ال وجود فروص بني اجلمهور اخلارجي يف املؤسسات  -

تعليمية املصرية والبحرينية طبقاب الجتاهاتهف قو ايزات  استخدام مواقع التواصل ال

االجتماعي  يف اارسة أنش ة العالقات العامة يف املؤسسات لصاحل املؤسسات التعليمية 

البحرينية  يف : تسهل عملية التواصل باجلمهور املتعامل مع املؤسسة، يساعد استخدامها 

به السياسات اليت تتبعها املؤسسات، استخدامها جمرد جتميل لصورة عل  اإلقبال عل  ت

، 1.24، 1.42، مقابل 1.69، 184، 1.80املؤسسة ومكانتها التنافسية هتوسا حسابي 

  T-testلصاحل املؤسسات التعليمية املصرية  ، والفارص دال احصائياب ، جاءت قيمة  1.28

. ، وهي قيمة  دالة 000.، 000. ،000عند مستوى معنوية  6.231، 7.134، 4.559

 . الدالة احصائياب.05م  القيمة  األقلاحصائيا ، عند مستوى املعنوية 
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 (6جدول رقف )

يف مع مواقع التواصل االجتماعي   حمتوى التفاعلتوزيع املبحوثني طبقاب الجتاهاتهف قو 

 املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية

T-Test 











 










 










 














 












 










  












 










 










 







 

 

 تشري نتائج اجلدول السابق ال العديد م  النتائج ، م  أهمها :

 يفمواقع التواصل االجتماعي مع  التفاعل حمتوى اهاتهف قويتوز  املبحوثو  طبقاب الجت

عل  النحو التالي : ألتزم بنقل رأي  –بالرتتي   –املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية 

، لاول البعد  2.68ادارة املؤسسة وموقفي جتاه الق ايا بكل وضوع هتوسا حسابي 
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العوامل املؤثرة يف استخدام العالقات العامة ملواقع التواصل االجتماعي يف املؤسسات 
 " دراسة يف ضوء نظرية االمتياز يف العالقات العامة"التعليمية املصرية والبحرينية 

 

، يتف ت وير حمتوى 2.57هتوسا حسابي   تفسري ما أنشره ب ريقة تسيء لي  وللمؤسسة 

،  رة املؤسسة عل  2.56هذه املواقع م  االل مشاركات اجلمهور هتوسا حسابي 

اتاحة كافة فرة التفاعل بني العالقات العامة واجلمهور عس املواقع هتوسا حسابي 

،  2.49،  املعلومات اليت تنشر يف هذه املواقع حقيقية وصادقة هتوسا حسابي 2.50

، أ ارك بعرخل 2.44أ ارك بعرخل أفكاري بكل حرية يف هذه املواقع هتوسا حسابي 

أفكاري بكل حرية  يف هذه املواقع ، تتعرخل مشاركاتي يف هذه املواقع  لبعد 

ف اء املواقع لكل منهما عل  حدة  ، متثل  2.44االنتقادات م  اجلمهورهتوسا حسابي 

، أعاود زيارة هذه املواقع أكثر م  2.41وسا حسابي مشرتكاب للتواصل مع اجلمهور هت

هتوسا  مرة لالطال  عل  اضافات وتعليقات اجلمهور أو رد املؤسسة عل  االستفسارات

 ، مشاركاتي يف هذه املواقع تتف بناء عل  وعي برسالة وأهدا  املؤسسة2.26حسابي 

تسيء لي  وللمؤسسة ،  ، لاول البعد تفسري ما أنشره ب ريقة 2.23هتوسا حسابي 

 .  1.57هتوسا حسابي 

بني  للتفاعل وتشري النتائج السابقة ال أ  مواقع التواصل االجتماعي وسائل جديدة 

املؤسسات واجلمهور املتعامل معها . لقد أعادت هذه الوسائل تشكيل الساحة اإلعالمية 

ولوجه، بعيداب ع  هيمنة العاملية وفتحت الف اء اإلعالمي ليكو  متاحا أمام الراغبني يف 

اإلعالم التقليدي ، فصار بيمكا  منسيب املؤسسات ككل، تشكيل وسائلهف 

 اإلعالمية وايصال أفكارهف وصوتهف وصورتهف ال حيث يصل هذا الف اء اإلعالمي.

أ ارت نتائج الدراسة التفصيلية ال وجود فروص بني اجلمهور اخلارجي يف املؤسسات  -

مع  مجهور املؤسسة   التفاعل حمتوىالبحرينية طبقاب  الجتاهاتهف قو التعليمية املصرية و

عس مواقع التواصل االجتماعي لصاحل املؤسسات التعليمية البحرينية  يف : أ ارك بعرخل 

أفكاري بكل حرية  يف هذه املواقع ، يتف ت وير حمتوى هذه املواقع م  االل 

صل مع اجلمهور ، أعاود زيارة هذه مشاركات اجلمهور ، متثل ف اء مشرتكاب للتوا

املواقع أكثر م  مرة لالطال  عل  اضافات وتعليقات اجلمهور أو رد املؤسسة عل  

االستفسارات، مشاركاتي يف هذه املواقع تتف بناء عل  وعي برسالة وأهدا  املؤسسة، 

تنشر يف   أتعامل مع اجلمهور عس مواقع املؤسسة  كتعاملي مع الزمالء ، املعلومات اليت 
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هذه املواقع حقيقية وصادقة   ، ألتزم بنقل رأي ادارة املؤسسة وموقفي جتاه الق ايا 

بكل وضوع ، تتعرخل مشاركاتي يف هذه املواقع  لبعد االنتقادات م  اجلمهور 

مقابل  3.02،2.59، 2.62، 2.68،  2.36، 2.38، 2.53، 2.70، 2.64هتوسا حسابي  

لصاحل املؤسسات التعليمية  2.19 2.07، 2.25،  2.18،  2.00، 2.07، 2.20، 2.31، 2.08

، T-test  3.181 ،2.271 ،2.610،1.980املصرية  ، والفارص دال احصائياب ، جاءت قيمة 

.، 010.، 024.، 002، عند مستوى معنوية 2.371،  5.144، 2.619،  2.570، 2.243

حصائيا ، عند مستوى املعنوية . ، وهي قيف  دالة ا018.، 000.،009.، 011.، 026.، 049

 . الدالة احصائياب.05قل  م  القيمة األ

 (7جدول رقف )

األنش ة والفعاليات اخلاصة بالعالقات  يف مشاركتهف أل كالتوزيع املبحوثني طبقاب 

 املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية يف العامة

T-Test 











 










 










 










 










 







 

 

 ديد م  النتائج ، م  أهمها :تشري نتائج اجلدول السابق ال الع

األنش ة والفعاليات اخلاصة بالعالقات  يف مشاركتهف أل كاليتوز  املبحوثو  طبقاب 

عل  النحو التالي : االطال   –بالرتتي   –املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية  يفالعامة 
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، قراءة 2.58عل  املقاالت املختلفة اليت تعس ع  أنش ة املؤسسة هتوسا حسابي 

ع   وضع معلومات، 2.55التعليقات اليت يكتبها اآلارو  ع  املؤسسة هتوسا حسابي 

، 2.02،  وضع ملفات فيديوعل  املوقع  هتوسا حسابي 2.17املؤسسة هتوسا حسابي 

 .1.30التعليق عل  صور اآلاري  هتوسا حسابي 

داالها بتعزيز اتصايفا جبمهورها  وتشري النتائج السابقة ال أ  ا  جناع املؤسسات يبدأ م 

اخلارجي يف املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية ، فهف السفراء اىقيقيو  للمؤسسة 

وسياساتها والتفاعل  والوالء للمؤسسةحيث يسهف االتصال بالعاملني يف ترسيخ الرضا 

جاتهف واحرتامهف واالندماج مع براجمها، وهف م  يدافع ع  املنش ة فالبد م  تلبية احتيا

، ي في  ا ركهف يف فعاليات املؤسسات مثل اليت تعمل بها املؤسسةوقبويفف يف بيئة 

والئهف كتابة املقاالت ونشر املساهمات اخلاصة بهف يرفع معنوياتهف اا يزيد م  

 للمؤسسة وادماتها.

ؤسسات أ ارت نتائج الدراسة التفصيلية ال وجود فروص بني اجلمهور اخلارجي يف امل-

األنش ة والفعاليات اخلاصة  يف مشاركتهف أل كالالتعليمية املصرية والبحرينية طبقاب 

بالعالقات العامة  لصاحل املؤسسات التعليمية املصرية  يف : أدال ف  نقا ات مع اآلاري  

لصاحل املؤسسات التعليمية  1.932.19مقابل  2.34حول أنش ة املؤسسة هتوسا حسابي  

. 042عند مستوى معنوية  T-test  2.046، والفارص دال احصائياب ، جاءت قيمة   البحرينية 

 . الدالة احصائياب.05، وهي قيمة  دالة احصائيا ، عند مستوى املعنوية أقل  م  القيمة 
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 (8جدول رقف )

السامج اليت تستخدمها العالقات العامة يف مواقع التواصل  لتميزتوزيع املبحوثني طبقاب 

  تماعي اخلاصة  باملؤسسات التعليمية املصرية والبحرينيةاالج

T-Test 
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T-Test 









  











  













  












  













 

 











 



  


 

 تشري نتائج اجلدول السابق ال العديد م  النتائج ، م  أهمها :

تواصل السامج اليت تستخدمها العالقات العامة يف مواقع ال لتميزيتوز  املبحوثو  طبقاب 

عل  النحو التالي : العالقات العامة وعيفة  –بالرتتي   –االجتماعي اخلاصة  باملؤسسة 

ادارية منفصلة ع  كافة الوعائف األارى يف املؤسسة مثل التسويق واملوارد البشرية 

، تقوم ادارة  العالقات العامة يف املؤسسة بعرخل اخل ا  2.75هتوسا حسابي  وغريها

،  رة ادارة  2.65مواقع التواصل االجتماعي هتوسا حسابي اخلاصة بها عل  

العالقات العامة عل  الدقة يف حل خمتلف املشكالت اليت تواجه اجلمهور هتوسا 
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،  تساهف ادارة العالقات العامة باملؤسسة بنشال وفاعلية يف اقنا  اجلمهور 2.54حسابي 

، 2.49هتوسا حسابي  خمتلفة سياساتاخلارجي جبودة وأهمية ما ت رحه املؤسسة م  

ساعدت مواقع التواصل االجتماعي املؤسسة عل   سني صورتها الذهنية لدى اجلمهور 

، لرة مدير العالقات العامة عل  التواصل مع اإلدارة  2.46اخلارجي هتوسا حسابي 

،  رة ادارة  2.44العليا م  أجل حل املشكالت اليت تواجه اجلمهورهتوسا حسابي 

عالقات العامة باملؤسسة عل  اتبا  كافة ال رص واألسالي  اليت تسهل عملية الوصول ال ال

، تقوم ادارة العالقات العامة بتتبع كافة 2.41اجلمهور اخلارجي هتوسا حسابي 

الشكاوى واملقرتحات اليت قد تصل اليه م  مجهور املؤسسة ، ويرد عليها بعد البحث 

، تساهف ادارة العالقات العامة باملؤسسة بنشال وفاعلية  2.33والدراسة هتوسا حسابي 

يف اقنا  اجلمهور اخلارجي جبدوى ما تعرضه املؤسسة م  ادمات أو خمرجات هتوسا 

،  رة ادارة العالقات العامة عل  انتاج مقاطع فيديو توضح سياسات 2.32حسابي 

عالقات العامة بعرخل مقاطع ، تهتف ادارة ال2.30هتوسا حسابي  وبرامج العالقات العامة

مصورة تظهر املسئولية االجتماعية للمؤسسة ، تسهل ادارة العالقات العامة باملؤسسة عملية 

حصول مجهور املؤسسة اخلارجي عل  كافة املعلومات م  االل  وسائل  التواصل 

لكل منهما عل  حدة ، ساعدت مواقع التواصل  2.21 االجتماعي هتوسا حسابي

ادارة  العالقات العامة يف املؤسسة عل  ابراز دورها يف ادمة اجملتمع  االجتماعي

، تؤدي املرأة أدواراب متميزة يف ادارات 2.20ومسؤولياتها االجتماعية هتوسا حسابي 

، تلج  ادارة العالقات 2.16العالقات العامة اليت تقوم باإل را  عليها هتوسا حسابي 

شخصي و املبا ر مع جمموعات م  أفراد اجلمهور العامة باملؤسسة ال االتصال ال

 .  2.09العامبمتوسا حسابي 

أ ارت نتائج الدراسة التفصيلية ال وجود فروص بني اجلمهور اخلارجي يف املؤسسات 

السامج اليت تستخدمها العالقات العامة يف مواقع لتميزالتعليمية املصرية والبحرينية طبقاب 

باملؤسسة لصاحل املؤسسات التعليمية املصرية  يف :   التواصل االجتماعي اخلاصة

تصدرادارة العالقات العامة نشرات داالية واارجية دورية ت  ي أنش ة وادمات املؤسسة 

بشكل عام، تهتف ادارة العالقات العامة بعرخل مقاطع مصورة تظهر املسئولية االجتماعية 

  تزويد مجهور املؤسسة ب عمال للمؤسسة،  رة ادارة العالقات العامة باملؤسسة عل
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وفعاليات املؤسسة ، تلج  ادارة العالقات العامة باملؤسسة ال االتصال الشخصي و املبا ر 

مع جمموعات م  أفراد اجلمهور العام، تساهف ادارة العالقات العامة باملؤسسة بنشال 

أو خمرجات، وفاعلية يف اقنا  اجلمهور اخلارجي جبدوى ما تعرضه املؤسسة م  ادمات 

تسهل ادارة العالقات العامة باملؤسسة عملية حصول مجهور املؤسسة اخلارجي عل  كافة 

املعلومات م  االل  وسائل  التواصل االجتماعي ، تساهف ادارة العالقات العامة باملؤسسة 

بنشال وفاعلية يف اقنا  اجلمهور اخلارجي جبودة وأهمية ما ت رحه املؤسسة م  برامج 

ت أكاد ية،  رة ادارة العالقات العامة عل  الدقة يف حل خمتلف ومصصا

املشكالت اليت تواجه اجلمهور، تؤدي املرأة أدواراب متميزة يف ادارات العالقات العامة اليت 

تقوم باإل را  عليها، تقوم ادارة العالقات العامة بتتبع كافة الشكاوى واملقرتحات اليت 

سسة ، ويرد عليها بعد البحث والدراسة، ساعدت مواقع قد تصل اليه م  مجهور املؤ

التواصل االجتماعي ادارة  العالقات العامة يف املؤسسة عل  ابراز دورها يف ادمة اجملتمع 

ومسؤولياتها االجتماعية، ساعدت مواقع التواصل االجتماعي املؤسسة عل   سني 

، 2.74،2.54، 2.98، 3.29صورتها الذهنية لدى اجلمهور اخلارجي، هتوسا حسابي 

، 1.84، 1.90، 1.77، 1.75مقابل  312، 2.60، 3.01، 2.40، 3.17،3.14، 2.86، 3.09

لصاحل املؤسسات التعليمية   10،.1.91،1.96، 2.02،  2.20،  2.18، 1.94،1.88

، T-test   9.345 ،8.392،5.536 ،4.967البحرينية   ، والفارص دال احصائياب ، جاءت قيمة 

، عند مستوى معنوية  7.483، 6.595،5.543، 3.088، 7.483،5.951، 5.463 ،6.959

000  ، ،.000 ، ،.000 ، ،.000 ، ،.000 ، ،.000 ، ،.000 ، ،.000 ، ،.000 ، ،.

. 05.، ،وهي قيمة  دالة احصائيا ، عند مستوى املعنوية أقل  م  القيمة 000.، ، 000

 الدالة احصائياب.

املؤسسات  بنيتفصيلية ال وجود فروص بني اجلمهور اخلارجي أ ارت نتائج الدراسة ال -

السامج اليت تستخدمها العالقات العامة يف  لتميزالتعليمية املصرية والبحرينية طبقاب 

مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة  باملؤسسة لصاحل املؤسسات التعليمية البحرينية  يف : 

  ها بناء عل  مددى  قيقهدا لألهددا  ، تقوم تقيف ادارة العالقات العامة براجمها وا

ادارة  العالقات العامة يف املؤسسة بعرخل اخل ا اخلاصة بها عل  مواقع التواصل 

لصاحل املؤسسات التعليمية  2.24،  2.42مقابل  3.34،2.32االجتماعي هتوسا حسابي 
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، عند مستوى  T-test  6.321 ،6.309املصرية ، والفارص دال احصائياب ، جاءت قيمة 

م  القيمة  األقل. ، وهي قيمة  دالة احصائيا ، عند مستوى املعنوية 000. ،000معنوية 

 . الدالة احصائياب.05

 مناقشة نتائج الدراسة:
العوامل املؤثرة يف استخدام العالقات العامة ملواقع التواصل تهد  الدراسة ال التعر  عل  

بالت بيق عل  عينة متاحة م   ملصرية والبحرينيةاالجتماعي يف املؤسسات التعليمية ا

 مفردة ، وفيما يلي مناقشة نتائج الدراسة. 275اجلمهور اخلارجي قوامها 

أهف مواقع التواصل االجتماعي اليت يستخدمها املبحوثو  ومعدالت وم امني أوالب : 

اصل كشفت نتائج الدراسة ع  كثافة استخدام املبحوثني ملواقع التواستخدامها: 

مواقع التواصل االجتماعي يف التواصل مع املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية ؛ فتعد 

، ويف عل ما تشهده هذه املواقع م  املؤسساتاالجتماعي هي ال ريق األمثل جلميع 

األ ياء م   هذه املواقع، أصبحت اىاجة ال استخدام يف اآلونة األاريةت ورات كبرية 

ل العالقات العامة؛ ملساهمتها الفعالة يف الوصول للهد  الذي تسع  اليه يف جما ال رورية

كافة املؤسسات،وم  الواضح سي رة موقع اإلنستجرام عل  االستخدام يف جمال 

ال ت يري منهجية عمل العالقات العامة والذي أدى  العالقات العامة يف الكة البحري  ؛

املستهد  الذى مل يعد يستق  معلوماته م  الت  تبحث دائما ع  مجهورها  باملؤسسات

املوقع الوسائل اإلعالمية املعتادة، وأي ا أتاحت الت ريات التكنولوجية امكانية استخدام 

ع  طريق العديد م  املزايا اليت يتمتع بها موقع اإلنستجرام باإلضافة ال  ف  الرتويج

عنهف متاحة وتسهل الوصول للمؤسسة، كما  املعلومات ، فهي تسع  جلعلاملواقع األارى

يف أ  واجلمهور لريغ  كلبا م  املستثمري    املؤسسة أنها ستنشر الصورة اإلجيابية ع 

العام ع   الوعي يكونوا جزًء منها، فتهد  العالقات العامة لتحسني الصورة ، والق

الوصل بني املؤسسة واجلمهور واملؤسسات األارى،  املؤسسة وما تقدمه، كما أنها حلقة

، واصوصاب موقع تويرت والذي عند مجهورها املؤسسة مصداقية وتعمل عل  أ  تبه وتنّمي

لع  دوراب كبرياب يف ت جيج األزمة باملقارنة بالوسائل موقع تويرت يكشفت الدراسات ع  

( ، كما كشفت الدراسة أ  اجلمهور يقبل Utz, Sonja&et al ،2021دراسة ) التقليدية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
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والعاملني واجنازاتهف ، روابا ملواقع اإلدارة معلومات ع  عل  العديد م  امل امني مثل 

ح للجمهور تقديف  كاوى اارجية مهتمة بنفز جمال عمل املؤسسة ، روابا تتي

، است العات ألراء اجلمهور  اعية ومقرتحات ، معلومات ع  األنش ة اخلريية واالجتم

،روابا تتيح للجمهور تقديف أفكار جتاه أنش ة املؤسسة يف املؤسسة حول بعد الق ايا 

، معلومات ع  ادمات املؤسسة ، روابا تتيح  وخمرجاتها ، أنش ة وفعاليات املؤسسة

 .هور التواصل بيدارة املؤسسة مبا رة للجم

بينت :  األنش ة اليت تقوم بها العالقات العامة يف مواقع التواصل االجتماعي متيزثانياب: 

نتائج الدراسة أ  هناك العديد م  األنش ة اليت متيز نشال العالقات العامة يف املؤسسات 

اعي مرآة حقيقية وسريعة للخدمات واقع التواصل االجتمالتعليمية املصرية والبحرينية ، فم

أ  املعلومة تصل ال اجلمهور ب سر  ال رص وأ   ،حيثومستواها  املؤسسةاليت تقدمها 

الرتويج لألنش ة الرتفيهية  وم  هذه األنش ة : هذه الوسائل منافز قوي لوسائل اإلعالم

ستويات يف والثقافية اليت تقوم بها املؤسسة ، وجود نظام اتصال فعال بني كافة امل

املؤسسة ، التعامل الصحيح بني املؤسسة واجلمهور املتعامل معها ، زيادة الوعي التثقيفي 

،  بناء  ( Viola Gjylbegaj  ،2020دراسة )لكافة أفراد اجلمهور حول خمتلف الق ايا 

وتعزيز العالقات مع اجلمهور اخلارجي ، الرتويج لألنش ة اإلنسانية مثل التهنئة والتعزية 

وغريها ، تفيد يف توفري املعلومات حول املؤسسة والتعريف بها  ، تفيد يف ابقاء اجلمهور 

، تكوي  عالقات  للمؤسسةعل  علف ب ابار فعاليات ونشاطات املؤسسة ، زيادة والئي 

 خصية تسهف يف رفع مستوى التعامل مع املؤسسة ، تبادل املعلومات املهمة بني ادارة 

ل عال  ع  ، يادة التفاعل بني املؤسسة والعاملني دو  توقف املؤسسة واجلمهور، ز

 (.Eda Turanci ،2019دراسة ) األحدا  واألابار وإلعال  أو دعاية املقاصد املختلفة

ايزات استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف اارسة أنش ة العالقات العامة يف ثالثاب: 

شفت نتائج الدراسة أ  هناك العديد م  ك:املؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية

 املميزات اليت متيز عمل العالقات العامة باستخدامها ملواقع التواصل االجتماعي ، ومنها:

متك  اارسي العالقات العامة م  القيام ههام عملهف بفاعلية أكس ، وسائل لتعزيز 

ة يف الوصول للجمهور،  واىفاع عل  العالقة  مع مجهور املؤسسة ، وسائل قليلة التكلف

تساعد م  الوصول جلماهري جديدة، مل تتعامل معها  املؤسسة م  قبل ، تقوم  بييصال 
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أابار املؤسسة للجمهور بسرعة وسهولة ،  ك  استخدامها م  قبل اارسي االتصال 

ساعة ، تقدم معلومات فورية  وسريعة حول جمال  24باملؤسسة يف أي وقت وعل  مدار 

، يساعد استخدامها عل   تسهل عملية التواصل باجلمهور املتعامل مع املؤسسةالعمل ، 

، تفيد يف جتميع املعلومات اخلاصة  اإلقبال عل  تبه السياسات اليت تتبعها املؤسسات

،  ، استخدامها جمرد جتميل لصورة املؤسسة ومكانتها التنافسية باملؤسسات املختلفة

 ,Ebrahimدراسة كشفت عنها الدراسات السابقة ومنها )وهناك العديد م  املزايا اليت 

Husain&Seo, Hyunjin ،2020  واليت كشفت استخدام العالقات العامة ملواقع التواصل )

سهولة تذكر اجلمهور للعالمة ، و للرتويج لألجندة اخلاصة باملؤسسةاالجتماعي 

 (.Silvia Widya Kusumaningtyas, Zon Vanel  ،2019دراسة )املصرية

ت ع أغل  :مع مجهور املؤسسة عس مواقع التواصل االجتماعي  التفاعلرابعاب: حمتوى 

الشركات ا  ها االسرتاتيجية والتسويقية يف الشبكات االجتماعية؛ ولك  يبق  

، فتهتف  تفاعل اجلمهورعائق أمام نشر احملتوى وتسويقه يف وسائل اإلعالم االجتماعي

بنقل رأي  االلتزاممواقع التواصل ، وم  أ كال هذا التفاعل: الشركات بالتفاعل عس 

ادارة املؤسسة جتاه الق ايا بكل وضوع ، لاول البعد تفسري ما أنشره ب ريقة 

للمؤسسة ، يتف ت وير حمتوى هذه املواقع م  االل مشاركات اجلمهور ،  رة 

مهور عس املواقع ،  املؤسسة عل  اتاحة كافة فرة التفاعل بني العالقات العامة واجل

املعلومات اليت تنشر يف هذه املواقع حقيقية وصادقة ، أ ارك بعرخل أفكاري بكل حرية 

يف هذه املواقع ، أ ارك بعرخل أفكاري بكل حرية  يف هذه املواقع ، تتعرخل 

، وأ ارت العديد م  الدراسات مشاركاتي يف هذه املواقع  لبعد االنتقادات م  اجلمهور

مواقع التواصل االجتماعي قدمت الفرصة ( أ  Van Thi Hong Loan ،2021سة دراومنها )

لتقديف كافة املعلومات املقروءة واملصورة ع  املؤسسة بسهولة ويسر ويف نفز وقت حدو  

( واليت Silvia Widya Kusumaningtyas, Zon Vanel  ،2019، و)دراسة  الفعاليات املختلفة

ع الفيديو كا  له ت ثري كبري يف سهولة تذكر أ  استخدام الصور ومقاطكشفت 

وهناك بعد الت ثريات السلبية اليت تؤثر يف هذا احملتوى واليت  اجلمهور للعالمة املصرية

قلة االهتمام جبودة احملتوى ( ومنها Navarro, Cristina&et al ،2020دراسة كشفت عنها )

 . املشرتك عس اإلنرتنت املتمثل يف حرا  البوابة اجلدد للعالقات العامة
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:  األنش ة والفعاليات اخلاصة بالعالقات العامة يف مشاركة املبحوثني أ كال اامساب :

األنش ة والفعاليات اخلاصة  أ كال مشاركة املبحوثني يف كشفت النتائج ع  تعدد

االطال  عل  املقاالت املختلفة اليت تعس ع  أنش ة املؤسسة ، ، ومنها :  بالعالقات العامة

ع  املؤسسة ،  وضع  وضع معلوماتقراءة التعليقات اليت يكتبها اآلارو  ع  املؤسسة ، 

، وقد أتاحت مواقع التواصل  صور اآلاري  ملفات فيديو  عل  املوقع  ، التعليق عل 

 Awofadeju, Peterدراسة االجتماعي سهولة تقديف األ كال السابقة ، كما كشفت )

Olayinka  ،2019 )   توفري مواقع التواصل االجتماعي للعديد م  املزايا مثل الرسائل ع  أ

العالقات العامة مع الفورية وتبادل الصور اا كا  له ت ثري كبري عل  تواصل اارسي 

واقع الفرصة لتقديف كافة املعلومات املقروءة ، حيث قدمت هذه امل فئات اجلمهور املختلفة

 Vanدراسة )واملصورة ع  املؤسسة بسهولة ويسر ويف نفز وقت حدو  الفعاليات املختلفة

Thi Hong Loan ،2021 كما أ  هناك استفادة م  الذكاء االص ناعي يف اارسة ، )

استخدام ( م  أ  Tam, Lisa& 2t al  ، 2019دراسة القات العامة وهو ما أكدته )الع

عالقات العامة التقنيات اىديثة مثل الذكاء االص ناعي يساهف يف ت وير اارسة ال

 .لقدرتها عل   ليل بيانات معينة  تاجها ادارات العالقات العامة مثل البيانات املرئية

السامج اليت تستخدمها العالقات العامة يف مواقع التواصل االجتماعي  متيزسادساب: 

كشفت نتائج الدراسة يف ت بيقها : اخلاصة باملؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية 

ناصر نظرية االمتياز يف العالقات العامة باملؤسسات التعليمية املصرية والبحرينية ع  : لع

لعالقات العامة وعيفة ادارية منفصلة ع  كافة الوعائف األارى يف املؤسسة مثل ا

التسويق واملوارد البشرية ، تقوم ادارة  العالقات العامة يف املؤسسة بعرخل اخل ا اخلاصة 

لتواصل االجتماعي ،  رة ادارة العالقات العامة عل  الدقة يف حل بها عل  مواقع ا

خمتلف املشكالت اليت تواجه اجلمهور ،  تساهف ادارة العالقات العامة باملؤسسة بنشال 

 سياسات خمتلفةوفاعلية يف اقنا  اجلمهور اخلارجي جبودة وأهمية ما ت رحه املؤسسة م  

ؤسسة عل   سني صورتها الذهنية لدى اجلمهور ، ساعدت مواقع التواصل االجتماعي امل

اخلارجي ، لرة مدير العالقات العامة عل  التواصل مع اإلدارة العليا م  أجل حل 

املشكالت اليت تواجه اجلمهور ،  رة ادارة العالقات العامة باملؤسسة عل  اتبا  كافة 

جي ، تقوم ادارة العالقات ال رص واألسالي  اليت تسهل عملية الوصول ال اجلمهور اخلار
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العامة بتتبع كافة الشكاوى واملقرتحات اليت قد تصل اليه م  مجهور املؤسسة ، ويرد 

تهتف ادارة العالقات العامة بعرخل مقاطع مصورة تظهر ، عليها بعد البحث والدراسة

ساعدت مواقع التواصل االجتماعي ادارة  العالقات ، املسئولية االجتماعية للمؤسسة 

، وهو ما  لعامة يف املؤسسة عل  ابراز دورها يف ادمة اجملتمع ومسؤولياتها االجتماعيةا

وجودعالقة اجيابية بني املسؤولية االجتماعية للشركات أكدته الدراسات السابقة م  

 Paliwoda-Matiolanska, Adriana& etدراسة ) ومواقع التواصل االجتماعي والعالقات العامة

al ،2020عواق  استخدام مواقع التواصل االجتماعي للتواصل مع  ضرورة التفكري يف(، و

ان القاب م  مسئوليتها  ات بناء عل  هذه النتائجاجلماهري والعمل عل  تعديل السياس

( ، وقد غريت PanelCandace & WhiteBrandonBoatwright ،2020دراسة االجتماعية )

كا  يفا بالفعل ت ثري  حيث مواقع التواصل االجتماعي م  متيز اارسة العالقات العامة ؛

كبري عل  اجلمهور ألنها غريت ال ريقة اليت تتواصل بها املؤسسات مع اجلمهور، سواء 

 (.Awofadeju, Peter Olayinka  ،2019دراسة )كا  ذل  دااليا أو اارجيا

 
 توصيات الدراسة:

االهتمام هواقع التواصل االجتماعي كوسيلة اتصالية حديثة يف اارسة  -

العالقات العامة ، والعمل عل   ديث املواقع باستمرار إلتاحة كافة املعلومات 

 والبيانات للجمهور .

ل االجتماعي ؛ االهتمام باستخدام كافة العناصر التفاعلية عل  مواقع التواص -

للعمل عل  ارتبال اجلمهور باملؤسسة والعالمة املصرية اخلاصة بها؛ ها يسهف يف 

 النهاية ال تكوي  صورة ذهنية حمببة ع  املؤسسة لدى اجلمهور.

التقنيات اىديثة مثل الذكاء االص ناعي يساهف يف ت وير ضرورة االستفادة  -

ل بيانات معينة  تاجها ادارات اارسة العالقات العامة لقدرتها عل   لي

 .العالقات العامة مثل البيانات املرئية

ضرورة فصل ادارة العالقات العامة ع  األنش ة األارى مثل التسويق واإلعال  يف  -

املؤسسة ، وأ  تكو  ادارة مستقلة تتبع السل ة املختصة لزيادة فعاليتها وت ثريها 

 عل  اجلمهور املستهد .

 املسؤولية االجتماعية للمؤسسات املختلفة ان القاب م  املؤسسة االهتمام بسامج -

   البد وأ  ترتك ان باعاب لدى مجهورها ب نها جديرة بالثقة بها.
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 علي بن دبكل العنزيد. 
 جامعة امللك سعود قسم اإلعالم مشارك أستاذ

 أ. عصام عدنان البكري
 باحث قسم اإلعالم جامعة امللك سعود
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 ملخـــص
 

هدفت الّدراسة إىل الّتعرف على تأثري استخدام إعالنات اإلنرتنتت علتى الستلوك الشترائي     

ملنسوبي جامعة امللك سعود يف مدينة الرياض الّسعودية، والتعرف على مدى استخدام املبحتوث   

تعرضتت هل ،تتا، وعالصتتة م ائ تت هل الد وهرافيتتة ب تت ا إلعالنتتات اإلنرتنتتت، ودوافتتا وإ تتباعات 

التأثري، وأههل املضام  اإلعالنية اليت ي تهل ب ا املبحوثون، وتأثري إعالنات اإلنرتنت على صرارههل 

(، وتقيتتيهل املبحتتوث  إلعالنتتات اإلنرتنتتت  يت تتون  Aidaالّشتترائي بستتذ  تتوا  أيتتدا للّتتتأثري ) 

هل الباحثتتان هتت ا ا تمتتا إىل ثتتالأ  تترائ  أساستتية    مفتترد ، صّستت  76538جمتمتتا الّدراستتة متت   

، اإلداري ، الطلبة( وطبق الباحثان دراست هل على عينتة عشتوائية )ح  تية( مت      )األكاد ي 

منسوبي اجلامعة، واستتخدم الباحثتان املتن مل املستحي للوإتوأ إىل أهتداف الّدراستة الوإتفية،         

رستتالة للمنستتوب   600وأرستتال أكثتتر متت   واستتتخدما اتستتتبانة اإلل رتونيتتة جلمتتا البيانتتات،

لتحقيتتق التتك  ومل تتت الّدراستتة إىل جمموعتتة متت  الّنتتتائمل متت  أهّم تتا  )التت كور ضتتعفي نستتبة    

اإلناأ ب  أفراد عينة املبحتوث ، والطلبتة صرابتة ثلثتي منستوبي اجلامعتة، مت  أهتهل أستبا  عتدم           

إصحاميتتت ، ورهبتتة املستتت لك يف   اهتمتتام املبحتتوث  باإلعالنتتات اإلل رتونيتتة فعائيتتة اإلعتتالن و    

% م  منسوبي جامعة امللك سعود يتأثر صرارههل الّشرائي 83مالمسة ومشاهد  املنتمل، أكثر م  

بإعالنات اإلنرتنتت، وجتا ت األايتا  واملالبتو ولواام تا مت  جلتديات وإكسستوارات مت  أكثتر           

لنتائمل أن مرحلتة اتهتمتام   املضام  اإلعالنية اليت حيرص أفراد العينة على متابعت ا، وأظ رت ا

م  مراحل  وا  أيدا للتأثري يف الّسلوك الشرائي للمست لك هي املرحلة األكثر تأثريا يف أفراد 

العينة عند تعرض هل إلعالنات اإلنرتنت م  املراحتل األمترى(  وصتد أوإتت الّدراستة بالعديتد مت         

ل التواإتتل اتجتمتتاعي التوإتتيات متت  أهم تتا  دراستتة م تتائخ وأثتتر استتتخدام إعالنتتات وستتائ   

 ومسات مستخدمي ا ودوافع هل تستمالة املست ل   حنو  را  املنتعات املعروضة 

ال لمات املفتاحية  )تأثري، تأثري استخدام، سلوك  رائي، إعالنات اإلنرتنت، إعالنتات  

 إل رتونية، منسوبو جامعة امللك سعود( 
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 ملق م :م

وستاهمت يف إتناعت     علتى  تب ة اإلنرتنتت    وني ال   أفرات  التقنية ادحديثةإّن العامل اإلل رت

 ُتتيُحت ُ ّفر فرإًا هائلة للناس مجيعا حيث كتانوا، لينتفعتوا  تا    و نولوجية، الثور  الرصمية والّت

متتت  معلومتتتات وتواإتتتل ستتت ل وستتتريا، األمتتتر التتت   ستتتاعد العديتتتد متتت  األفتتتراد وامل سستتتات     

، افرتاضتية وبنتا  التالت ومتتاجر بيتا      ،نرتنتت كوستيل للتستو    والشركات على استتخدام اإل 

ا أن يبلت  حنتو   والت   يتوّصت   ،وصد   د العتامل العربتي  توًا متدايتدًا يف عتدد مستتخدمي اإلنرتنتت       

م، والتتتتك وفًقتتتتتا لتتتتتتقرير اصت تتتتاد املعرفتتتتة العربتتتتي   2021مليتتتتون مستتتتتخدم بن ايتتتتة عتتتتام   263

أ تارت الّتقتديرات التوارد     حيتث    مت  صبتل  ُأِعتّد   ، ال  م2018/2019

ل ارتفاعتًا ملحوظتًا   يف التقرير إىل أّن معدتت استخدام  ب ة اإلنرتنت يف العامل العربي ستسّع

% تقريبتًا  7صتة بتت   ، متفّوم2015% متالأ العتام   34,5 تتتم، مقارنًة بت2021 % بلوأ العام60لت ل إىل 

مليتتار مستتتخدمق )تقريتتر واار  اتت تتاتت وتقنيتتة     3,6ا والبتتال  متتو العتتاملي املتوّصتت  علتتى معتتدأ النّ 

عت  حالتة    ()  ركة بيفتورت  د الكق تقريروي ّي م( 2020عودية ال ادر يف املعلومات الّس

ة واملتتدفوعات يف عتتار  اإلل رتونّيتتالتت   يرإتتد صطتتا  الّت م2019املتتدفوعات اإلل رتونيتتة للعتتام 

مليتون متا    23,8إىل  19,6  عدد مستخدمي اإلنرتنت يف السعودية مت   العامل العربي  وأوض  ارتفا

وأ العربيتة يف  م، وحتتل السعودية واإلمتارات وفقتا للتقريتر مقّدمتة التدّ     2019-م2014ب  عامي 

ة يف العتامل  عتار  اإلل رتونّيت  ا اخلتاا  وإتوأ حعتهل ستو  التّ    جماأ التعار  اإلل رتونيتة، ويتوّصت  

منطقتة اخللتيمل العربتي     كر أّنمليتار دوتر  واجلتدير بالت ّ    14,4إىل  م2021العربي متا ن ايتة عتام    

  ر  األوستتتتتتل% متتتتتت  حعتتتتتتهل الّتعتتتتتتار  اإلل رتونيتتتتتتة يف الّشتتتتتت 80ل حنتتتتتتو متتتتتتا م تتتتتتر  ّثتتتتتت

ة علتى  واصتا اإلل رتونّيت  املوصد سّ لت  ( )

ق ببعتتد املستتافات  املعّوصتتات التتيت تتعّلتت   ي العديتتد متت  ستتو  متت  متتالأ  ّطتت   املستتت لك عمليتتة التّ 

، فيستتتتتطيا املستتتتت لك  اإلدارّيتتتتة األمتتتترى وامتتتتتالف األوصتتتتات والقتتتتوان  واألن متتتتة والعوائتتتتق   

ولقتتد أإتتبحت  اإلل رتونتتي التستتو  علتتى متتدار الّستتاعة طيلتتة أيتتام األستتبو  دون م تتادر  املنتتدأ    

 تترا  يف مستتاعد  اجلم تتور علتتى  ة وفّعالتتةعلتتى  تتب ة اإلنرتنتتت أدا  م ّمتت  املتتتاجر اإلل رتونّيتتة

فقتتد أهنتتتع اإلعالنتتات اإلل رتونيتتة    ، منتعتتات هل وادح تتوأ علتتى حاجتتات هل وهتتهل يف أمتتاكن هل    

وهتت ا الّدراستتة تستتعى ملعرفتتة  ة وكفتتا   عقالنّيتتبرا  ا تتاا صتترار الّشتتمج ورهتتا، وستتّ لت علتتي هل 

بت لك للمنتتع  والبتائع     تأثري استخدام إعالنات اإلنرتنت على القرار الّشرائي للعم ورق لتقتدم  
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أفضتتتل الطتتتر  ل تتتناعة إعالنتتتات هل اإلل رتونيتتتة للتتتتأثري املبا تتتر علتتتى اجلم تتتور املستتتت دف،     

والوإوأ ب هل إىل صرار الشرا   عترد مشتاهد  اإلعتالن اإلل رتونتي الت   ليتذ علتى  تلت          

    (منتع  وبائع )عار ب  الّتتساؤتت هل و اوف هل يف ظل منافسة  رسة 

 

 راسة:الّد مشكلة
سو  املبا ر ظ رت اإلعالنات التعارية اإلل رتونية على اإلنرتنت كوسيلة حديثة وس لة للّت

قل السريا اليت تقدم ا ريا عا اإلنرتنت، وساههل اتنتشار الواسا واملواا  يف مدمات الّنوالّس

را  وتفعيل الّش ة يف جماأ    ة املوااية إىل إحداأ نقلة نوعّيركات احمللّيامل سسات والّش

بأوصات صياسية تفو   والّطرود لا، حيث تقوم ه ا الشركات باستالم وتسليهل الّسعا اإلنرتنت

اإلنرتنت يف مجيا أحنا  العامل،  ملستخدميدات املتاحة ههل م  ه ا املّيوعلى الّر  توّصعات العمال 

را ( ف  م  ا اا )صرار الّشم  املست ل   يف العامل العربي ما االوا متخّو بعضاإت أن هناك 

وبيانات ، قة بإعطا  بيانات هل الشخ يةوالك لشعورههل بالعديد م  املخاطر املتعّل ،عا اإلنرتنت

سرصة معلومات هل الّشخ ية وبيع ا ، أو تعّرض هل للن ذ واتحتياأ، و افة البطاصات اتئتمانية

قة يف امل الّثوعاإلنرتنت، والأ اخلدمات واملنتعات املقّدمة م  مونوعية  !شركات أمرى ل

وعوامل أمرى لدى العمال  جعلت هل  واملقاييو، ومطابقة املواإفات ،املتعر وامل سسة واملنتمل

وه ا  ( 102، صم2018  )يونو،  ب ة اإلنرتنترا  م  مالأ دون يف ا اا صرار الّشيرتّد

 منسوبي جامعة امللك سعود إىل التعرف على اتستخدامات امل ّثر  يف اجتاهات الّدراسة ت دف

حيرص علي ا منسوبو اجلامعة، وعالصة املنتعات أو اخلدمات اليت  ، وأههلإلنرتنتا حنو إعالنات

 هل اجتاهاتو كالعمر واجلنو وامل نة بإعالنات اإلنرتنت، لمستخدم العوامل الد وهرافية ل

الدراسة بالّس اأ التالي  ما و    امت ار مش لة   الشرا  عا اإلنرتنت والعوامل امل ثر حنو 

 تأثري استخدام إعالنات اإلنرتنت على الّسلوك الشرائي لدى منسوبي جامعة امللك سعود ؟

 

 أهمّية الّدراسة:
 ا يلي ت ا ممتستمد ه ا الّدراسة أهمّي

بيئة و ،د بتواجد إنساني هائلتتمّي(ق ةوسيلة إعالنّي) ب فت اة  ب ة اإلنرتنت أهمّي م  (1

را  الفور  والّت  ية تي  إم انية الّشفاعلية ب  أفرادها، وُتتتي  الّت ،ديثةاّت الية ح
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ومدمات ما بعد البيا  و تا ه ا الدراسة فرضية اتستخدامات والّدوافا  ،املرجتعة

ياض يف مدينة الّرمنسوبي جامعة امللك سعود واإل باعات املتحّققة، بالّتطبيق على 

رائية واإلعالنات العالصة ب  اجتاهات هل وسلوكيات هل الّشعودية  ملعرفة العاإمة الّس

وك لك معرفة مراحل تأثري إعالنات اإلنرتنت على  ة اليت يتعّرضون ،ا اإلل رتونّي

صرار الّشرا  لدى املست ل   

رائ  م  الّش اجلامعةة كاى، فمنسوبي أهمّياليت تضي  )عّينة الّدراسة( م  أهمية  (2

 ت ميهلركات املنتعة وللقائم  على إحا  امل سسات والّشة للمعلن  وألامل ّم

إلعالن لمنسوبي اجلامعة أثر استخدام  ةق حيث تتناوأ الّدراسةاإلعالنات اإلل رتونّي

 اإلل رتوني وعالصت  بسلوكيات هل الّشرائيةق

ديد ت راسة الِعلِمّيةراسات العربية اليت تناولت اإلعالن اإلل رتوني بالّدالّدم  الدودّية  (3

 !راسة ة ه ا الّدم  أهمّي

 

 أوال: أهداف الدراسة:
راسة هو حتديد عالصة السّلوكيات الشرائية ملنسوبي جامعة امللك ئيو م  ه ا الّدإّن ا،دف الّر

  ال  التأثري)معترفة  وبعبار  أمرى  ،إلعالنات اإلل رتونية املنشور  عا اإلنرتنتبالتعرض لسعود 

واإل باعات،  ،ةنرتنت يف إمداد منسوبي جامعة امللك سعود باملعلومات اإلعالنّيي  اإلعتالن عا اإلي ّد

، وأسبا  املفاضلة بين ا(، وينبثق إلعالنات اإلنرتنترائية اليت حتّدد استخدام هل ات الّشلوكّيوالّس

 الي ة كالّتع  ه ا ا،دف الّرئيو عدّ  أهداف فرعّي

  اجلامعةكثر استخدامًا لدى منسوبي األاإلنرتنت عرف على أنوا  إعالنات الّت (1

  عرض ،ا أثنا  ت ّفعلى الّت اجلامعة وحتديد أنوا  املنتعات واخلدمات اليت حيرص منسوب (2

اإلنرتنت 

جامعة امللك سعود على  وعرف على أ  اأ املنتعات واخلدمات اليت حيرص منسوبالّت (3

التعرض ،ا أثنا  ت ف  اإلنرتنت 

اهتماما لدى منسوبي  عالنية/ املنتعات ]سلا/ مدمات[معرفة أكثر املضام  اإل (4

اجلامعة 
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الش ر (  الدمل -امل نة -و  ]اجلنو[ وهرافية )الّنالتعرف على أههل املت ريات الّد (5

  اإلنرتنتعا  الّشرا حنو  منسوبي اجلامعة ومدى تأثريها يف اجتاهات

 

 تساؤالت الدراسة:ثانيًا: 
 ساؤتت التالية ي  اإلعتالن عا اإلنرتنت وفق الّتي ّد  ور ال الّدتناصش ه ا الدراسة 

على صرار  ]النو ، امل نة، الدمل[ ما أثر اخل ائخ الّد وهرافية للمبحوث  (1

 را  ؟الّش

ما حعهل تعّرض املبحوث  إلعالنات اإلنرتنت ؟  (2

ض املبحوث  إلعالنات اإلنرتنت ؟ما دوافا وإ باعات تعّر (3

أ إعالنات اإلنرتنت اليت يتعّرض وينع   ،ا ما طبيعة وأساليذ وأ  ا (4

املبحوثون ؟

ما نو  املنتعات )سلا ومدمات( اليت يتعّرض ،ا املبحوثون يف اإلعالنات  (5

ة ؟ اإلل رتونّي

 ؟ بسذ  وا  أيدا رائية للمبحوث ما أثر الك على القرارات الّش (6

؟  إلعالنات اإلنرتنت ما تقييهل املبحوث (7

 

 راسة:الّد اتفرضّي ثالثًا:
 الي حو الّتراسة على امتبار ثالأ فرضيات على الّناعتمدت الّد

يوجد فرو  اات دتلة إح ائّية ب  الدوافا واإل باعات اليت حتقق ا إعالنات  ة األوىل الفرضّي

 ( 0,05عند مستوى معنوية ) اإلنرتنت ألفراد العينة تبعا تمتالف النو /اجلنو

رو  اات دتلة إح ائّية ب  الدوافا واإل باعات اليت حتّقق ا إعالنات يوجد ف ة الثانية الفرضّي

 ( 0,05عند مستوى معنوية ) اإلنرتنت ألفراد العينة تبعا تمتالف امل نة/الوظيفة

  الثالثة  ةالفرضّي

يوجد فرو  اات دتلة إح ائّية ب  الدوافا واإل باعات اليت حتقق ا إعالنات اإلنرتنت ألفراد 

 ( 0,05عند مستوى معنوية ) تبعا تمتالف الدمل الش ر  العينة
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 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة:

 :املداخل الّنظرية للّدراسة املبحث األول:
ل مدمل اتستخدامات والدوافا واإل باعات اإلطار الن ر  ، ا الدراسة حيث      ّث

كما أّن لى ا تمعات والعينات املماثلة  ع ، ا املدمل إن يعطي نتائمل دصيقة     تعميم ا

لدراسة تأثري  النموا  األفضل لدراسة تأثري اإلعالن على سلوك املست لك هو  وا  أيدا 

(، وطّورا سرتونمل إلياس سانت إملو لويو ) اإلعالن ال   وضع 

ثري وهي  )اتنتباا، اتهتمام، مراحل للتأ (4)ويضهل ه ا الّنموا   (،1925( عام ))

اإلطار الن ر  للّدراسة على  تف يل رح و (، و   49م، ص2007 ،الّرهبة، الفعل(  )تاي 

 النحو التالي 

 

 أوت   وا  اتستخدامات واإل باعات  

منسوبي جامعة دوافا تعرض  ملعرفةاعتمدت ه ا الّدراسة على ن رية اتستخدامات واإل باعات 

قة من ا، وتعّد ن رية اتستخدامات إلعالنات اإلنرتنت واإل باعات املتحّق واستخدام هل ودامللك سع

ات م  يلوسائل اتت اأ اليت ظ رت يف أوامر األربعين اتنتقاليات التأثري واإل باعات م  ن رّي

  كاتدإلياهو  اتّت اأ عاملا وظ رت أوأ مّر  بطريقة مت املة م  مالأ ،القرن املاضي

والّتعرض  ، اأم، وترّكد على دراسة دوافا استخدام األفراد لوسائل اتّت1974  بلومرو

( ويرى كاتد وآمرون 252، صم2003 ، اأ والتواها  )إمساعيلوسائل اتّتوظائ  ،ا م  جانذ 

 ( هي 157، ص2009 ،( فروض )م او 5ن رية اتستخدامات واإل باعات تعتمد على ) أّن

طل  )استخدام وسائل اتت اأ( ع  ادحاجات اليت يدرك ا مج ور يعّبر م  (1

وتنّو  حاجات  ،ة والّتفاعل اتجتماعيهل يف الك الفرو  الفردّيوتتحّ  ،املستخدم 

 أفراد ه ا اجلم ور 

 اأ يساعد يف حتديد املعايري الّثقافّية الّسائد  يف الك استخدام اجلم ور لوسائل اتّت (2

 أ املضمون فقل وليو م  مال ،ا تما

وأفراد اجلم ور ههل م   ،اجلم ور هو م  خيتار املضمون ال   ُيشبا حاجات  (3

 ( 254، صم2003 ،يستخدمون وسائل اتت اأ وليو الع و  )إمساعيل
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ويستخدم وسائل  لتحقيق أهداف مق ود   ،اجلم ور مشارك فّعاأ يف عملية اتت اأ (4

 (  البيئة اتجتماعية  ) وتشبا رهبات  اليت تتطّور يف ،تليب توصعات 

شبا تلك ويستعيذ للوسيلة اتت الية واملضمون ال   ُي ،اجلم ور لدي  حاجات ودوافا (5

 ( 61، صم1993 ،ادحاجات والّدوافا  )عبدادحميد

  دوافاال

هي استعدادات الفرد، وت ون داملية أو مارجية، م تسبة أو فطرية، ويرافق ا انفعاتت 

، ماًإا  )العبدلي وحياوأ الفرد أن يسلك حنوها مسل ًا ، خ الك اتستعدادنة معّي

مت مع هل دراسات اتستخدامات واإل باعات دوافَا التعرض لوسائل (  وصّس246، صم2011

 اتت اأ إىل ما يلي 

خ ية واخلا  ة  تتضم  البحث ع  املعلومات واملعرفة والفائد  الّشدوافا نفعّي (1

 والتعلهل 

ة  تتضم  الّتسلية و ضية الوصت والّراحة واأللفة ما الوسيلة  طقوسّيدوافا  (2

 ( 123، صم2013 ،)عبدال اد 

باي  فيما بين هل يف الّتعرض واتستخدام لوسائل   دوافا أفراد اجلم ور املختلفة إىل الّتوت ّد

 ،ة  )عبدادحميدّياتت اأ، وتت ري الّدوافا بت ّير الّدم  واألدوار واملواصا والثقافات اتجتماع

  ( 63، صم1993

   باعاتاإل

اأ  )حاجات وأهداف األفراد اليت تسعى وسائل اتت اأ إىل تلبيت ا على حنو فّعهي 

ب  نوع  م   م او حسذ ( ) وينرَو  () لورانو( ويفّر  

  باعات هما اإل

وهي إ باعات  ،توى ومضمون وسائل اتت اأعرض حملإ باعات احملتوى  وتنتمل م  الّت (1

توجي ية تتمّثل يف مراصبة البيئة للح وأ على معلومات، وإ باعات اجتماعّية تتمثل 

 (  165، صم2009 ،ة  )م او بربل املضمون بعالصات الفرد اتجتماعّي

وتنتمل م  استخدام وسيلة ات الّية الّدد ،  ، الية املستخدمةإ باعات الوسيلة اتّت (2

سلية والرتفي  والراحة، وإ باعات  ب  ل يف الّتوهي إ باعات  ب  توجي ية تتمّث

 ل يف التفاعل ما أطراف وم ونات الوسيلة اتت الية اجتماعية تتمّث
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  العالصة ب  اإلعالن ون رّية اتستخدامات واإل باعات

 ا،ائل يف املنتعات سلعًا نو للّتن رًا ة كبري  لتحقيق إ با  املست لكق اإلعالن او أهمّي عّدُي

ويعطي الّسلعة أو اخلدمة  ،و    لإلعالن أّن  د املست لك بإ با  معّي  ،كانت أم مدمات

وافا م  وتعتا بوأ الّد ( 78، صم2000 ،ح مّيد  تنافسية لدى املستخدم/املست لك  )الّ 

فراد اليت تنتمل وت دف إىل اكتشاف دوافا األ ،أههل الطر  املستخدمة يف بوأ اإلعالن

لف هل األنشطة  املسالكوتعتا معرفة دوافا الّشرا  عند املست لك م  أههل  ،أ اط هل الّسلوكية

 ( 203م، ص2011 ،التسويقية يف الع ر ادحديث  )العبدلي
 

 لتفسري الّسلوك الشرائي عند املست لك  انيًا   وا  ث

لالستعابة املرجو ، و ّر  تتابعة للوإوأي دف اإلعالن إىل إحداأ جمموعة م  التأثريات امل

)اإلدراك والعاطفة والّت رف( وينتمل عن ا استعابات  ه ا العلمية الرتاكمية بعّد  مراحل هي 

دانّية أو سلوكّية  فقد مت تعري  التأثري بأّن   نتيعة ات اأ يقا على املرسل جمعرفّية أو و

ويتحّقق م  مالأ تقديهل  ،نفسًيا أو سلوكًياواملتلقي على الّسوا ، وصد ي ون اجتماعًيا أو 

 ( 34، صم2009 ،وحتس  الّ ور  ال هنية  )م او  ،األمبار واملعلومات والرتفي  واإلصنا 

ماا  تربل اإلعالن وتأثريات  بالقرار الّشرائي ل املختّ ون إىل أّن ال ثري م  الّنتوّإ

ري املتدر ، و وا  دامجر، و وا  تبين و وا  الّتأث(، ) وأهم ا  وا  أيدا ،للمست لك

و    توضيح ا بسذ اجلدوأ املنتمل، و وا  اتت اتت يف اإلعالن، و وا  هو ، 

 التالي 

  اتت اأعملية  اا  تأثري اإلعالن يف  (  ُيبّي 1رصهل ) جدوأ
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أو الشرا  أو الفعل وهي املرحلة  باإلجرا ماا  اليت تربل اإلعالن بسلوك املست لك تنت ي ّن الّنإ

م  العوامل امل ثر  يف السلوك الشرائي ، وبسذ ه ا النماا األمري  م  الّتأثري واتستعابة 

ة الّتعرض، وكثاف   ،ا،ضّرتع وكيفية، وسائل اتّت األ  استخدامللمست لك كيفية 

، ثهّل إ با  الّدوافا وادحاجات، ثهّل تفضيل استخدام وسائل يةعملية اتّت الاليف   فاعلتو

 اا  تأثري ب   ن ائيةاللة احملّ  يفاحملّدد  والثقة في ا، وه ا يشرح الّتوافق  اأ اتّت

اإلعالنات يف العملية اتّت الية )السلوك أو الشرا  أو الفعل/اتستعابة( وفروض ن رية 

 واجًا رئيسيًا لدراسة تأثري اإلعالن على ( أيدا )  وا  ويعّد اتستخدامات واإل باعات 

هي  )اتنتباا، اتهتمام، َل، مراح أربُا( ويضهل 43م، ص2007 ،ك املست دف  )تاي املست ل

  بإعالنات اإلنرتنتالرهبة، الفعل(  وفيما يلي كيفية تأثري ه ا الّنموا  وارتباط  

 [  ]اتنتباا

لوان الّنخ واألف ،اإلل رتوني هو العن ر األكثر أهمّية ال   يلفت اتنتباا اإلعالنإّن ت ميهل 

على  اإلعالن على الّ فحة يرهمنا أيضًا وموصا لفت اتنتباا، كما أّن حعهلتالّت ميهل وجاابية 

باإلضافة إىل  ،اتنتباا إلي ، واستخدام اسهل الّشركة أو الّسلعة أو اخلدمة وأسبا   رائ ا

يف  /املعل ووضا عنوان املوصا اإلل رتوني ،استخدام مشاهري يف اإلعالن والرسومات وال ور

، م2008 ،الّركات البحث ووسائل اتت اأ التقليدية كل ه ا يساههل يف لفت اتنتباا  )عمر

  (104ص

 [] اتهتمام

ل لك لذ أن يعمل اإلعالن على اإلثار  واياد   ،إّن رؤية اإلعالن ت تعين صرا   اإلعالن

 د أسبا  ليبقى املستخدماتهتمام لدى املستخدم م  اللح ة األوىل لدمول  إىل املوصا، وإلا

اإلل رتوني باإل ا ات العاطفّية، وامل ثرات الّ وتية وامتيار  موصا اإلعالنيف  مست رصًا

وأن تشرح نتائمل  را  الّسلعة أو  ،اإليضاحات جيدًا، وأن ت ون مرتبطة ما ادحيا  الواصعّية

م ع  املديد م  املعلومات ويف ه ا املرحلة يبحث املستخد اخلدمة، وتأثريها يف حيا  املستخدم 

ع  السلا واخلدماتق ل ا لذ أن حيرص اإلعالن على توفريها بطر  مشّوصة وجاابة  

( ) 
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 [] الرهبة

إّن امل مة الرئيسة لإلعالن هي ملق الّرهبة جتاا الّسلعة أو اخلدمة اليت يتهل اإلعالن عن ا، ويف 

لى إبراا العروض والتنديالت لتحفيد املستخدم  حنو الشرا ، ه ا املرحلة يرّكد اإلعالن ع

باإلضافة إىل إثار  دوافا الشرا  وإظ ار ادحاجات اليت تدفا املست ل   إىل الشرا ، ولذ 

والفوائد  ،دتئل وحقائق وأرصام ومعلومات ع  أهمّية وضرور  الّشرا  اإلعالنات أن تعطي

ستخدام اتواملقارنة ب  ادحالة صبل   ،جات املست ل وامل اسذ  ا يتناسذ ما أاوا  وحا

، وتنشيل املبيعات ب ّل وسائل ا  ويف ه ا املرحلة ي ب  املست ل ون م ّهل  للقيام هاوبعد

 ( بعملّية الّشرا   )

 [  ]القرار/الفعل

الّتخطيل بأو  عدم ،أو  لّشرا ،باقرار الاملرحلة األمري  يف ه ا الّنموا ، وت ون با اا 

وه ا املرحلة تتعّلق باجلانذ الّسلوكي لدوافا الشرا  حيث تقوم  وصت آمر، يف للّشرا 

والّتشعيا على الّشرا  م  مالأ  ،اإلعالنات يف ه ا املرحلة بالّت كري بالّسلا واخلدمات

ق امتار بويف ضو  ما س ( 106، صم2008 ،رسائل تتضم  كيفية تنفي  صرار الشرا   )عمر

عالنات إل املبحوث  وتعّرض هل استخدام ملعرفة مدى( أيدا ) ه ا  وا  انالباحث

تأثري ودراسة إ باعاتق دوافا وم  حتّقق  ، وما ههل الشرائيوتأثريها على صرار ،اإلنرتنت

 ومعرفة أكثر املراحل تأثريًا على املبحوث  بسب   وهرافية( للمبحوث ، املت ريات )الّد
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 اإلعالنات اإللكرتونّية واملستهلك: نماذج وسمات 
 أّواًل: اإلعالن اإللكرتوني:

ة اإلعالن ، وصد اادت أهمّياألمرى ةوسيلة س لة وصليلة الت لفة، باملقارنة بالوسائل اإلعالنّي

ق حيث بل  عدد مستخدمي اإلل رتوني نتيعة لالستخدام املت اعد لإلنرتنت على مستوى العامل

% م  62م ما يعادأ 2020مليار إنسان ما ن اية الن   األّوأ م  العام  4,8نت عامليًا أكثر م  اإلنرت

وحتتو  ه ا اإلعالنات على ( إمجالي س ان العامل  )

 أو ، واليت ت هّل اجلماهري املتعاملة مع ا مثل املست ل   ادحالي ب ا لّتعري املعلنة ل ةبالّشرك رابل

ة محلة إعالنّي أإب  اإلعالن اإلل رتوني يف الوصت ادحالي جد ًا ت يتعدّأ م  أّ وصد   املرتقب 

ميدانّيت ا الّتسويقية ، و ّ خ ه ا اجل ات جد ًا م  ادح ومية أو اخلاّإةتقوم ب ا اجل ات 

اإلل رتوني  عذ اليومية عا موصع االّشاكرت إحيفة ففي الّ   مثاًل لإلعالن اإلل رتوني، 

ادر يوم الّ  م(2019  عالنات على اإلنرتنت يف الّ تقرير إناعة اإل)م ضم  2020يناير  14بتاريخ 

بل ت م 2019  يف عام يف الّ  اإلنرتنتإمجالي إيرادات إعالنات  نة  )أّنيناير م  نفو الّس 13

لت اإلعالنات م  و ّ 2018ام مقارنة بالع ٪2,18 تتتقًة  وا بمليار يوان إيين، الّق 7,436حوالي 

م  إمجالي اتيرادات، متمركد  يف املرتبة األوىل،  ٪9,35عار  اإلل رتونية عا من ات الّت

، و ت إيرادات من ات ٪9,14ة وجا ت اإلعالنات على الركات البحث يف املرتبة الثانية بّ 

األمبار واملعلومات، وت ب  ثالث م لتحّل الّل من ات 2018ابقة نة الّسع  الّس ٪43الفيديو بنسبة 

 () (ة على اإلنرتنتأكا من ة إعالنّي

 

 تعريف اإلعالن اإللكرتوني:
ل  العديد م  وم  املفاهيهل ادحديثة اليت محلت معاني جديد  وإضافّية،  اإلعالنم طل  

(، وصد ساهمت ) ( وتعري  كوتلرأ  رها تعري  ستانتون )الّتعريفاتق م  

  م سسات علمية عديد  يف تعريف ، ومن ا

الوسيلة هري الّشخ ّية لتقديهل األف ار،  اجلمعّية األمري ية للّتسويق بأّن  تعري   (1

)  والّترويمل للّسلا واخلدمات بواسطة ج ة معلومة، مقابل أجر مدفو 

 ) 
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كّل دعاية بوسيلة إل رتونية يقوم    عود  بأّنة الّساإلل رتونّين ام الّتعار   تعري  (2

ب ا موّفر اخلدمة، ت دف إىل تشعيا بيا منتمل أو تقديهل مدمة بأسلو  مبا ر أو هري 

م( 2019عود ، ة الّسعار  اإلل رتونّي  )ن ام الّتمبا ر

 :ءراّشال: املستهلك وقرار ثانيًا
لوك بوإف  الّس  ،شراالر  علي  وصرار العوامل امل ّثيتناوأ ه ا املبحث سلوك املست لك و

   ويتضّم،  ائي للمست لكالّن

    وأنواع هلمسات املست ل  (1

   مدامل دراسة سلوك املست ل  (2

   ر  يف سلوك املست ل العوامل امل ّث (3

  قرار الشرا  املست ل   ل خاامراحل اّت (4

 مسات املست ل   وأنواع هل  (1

 وجات متتابعة م   رات كثري ، و ّرض سلوك املست لك لت ّييتعّروك املست لك سل -أ

الك الت رف ال    وُيعّرف سلوك املست لك بأّن  طور اإللابي ور ا السليب أحيانا، الّت

لا واخلدمات واألف ار لشرائ ا أثنا  استخدام  لإلنرتنت يف البحث ع  الّس الدائر ي  را

وحاجات  بسذ صدرات    إ با  رهباتإىل  ويسعى م  مال،ا ،ني اأو استخدام ا أو تب

 ( 15م، ص2008)عبيدات،  وإم انّيات  

 هما ويق د باملست لك نوعي ق و أنوا  املست لك  - 

 الفرد  و رائ  تستخدام منتمل هو ال   يقوم بالبحث ع   املست لك الفرد  -1

اخلاص أو استخدام  العائلي 

ة، حيث تقوم ة والعاّممجيا امل سسات اخلاّإ ويشمل  املست لك الّ ناعي -2

ب دف استخدام ا يف عمليات ، ه ا امل سسات بالبحث و را  السلا واخلدمات

 ( 184، صم2005  )العمر، ااإلنتا  أو ب دف إعاد  بيع 

   مدامل دراسة سلوك املست ل  (2

 وفقًاو ،املست لك أ م  حاوأ دراسة سلوكيعتا اتصت اديون أّو املدمل اتصت اد   -أ 

وهو كائ  اصت اد  يسعى إل با   ،املست لك وحدا هو وحد  التحليل ، ا املدمل فإّن

 ( 134، صم2000)ال ح ،   أكا منفعة ورضالتحقيق حاجات  ورهبات ، 
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ل سلوك املست لك أحد أوج  الّسلوك اإلنساني وبالّتالي فإّن  يتأّثر  ّث فسي املدمل الّن -  

ا يف سلوك وهي األكثر تعقيًد ،ويرّكد على العوامل الّنفسية ،احمليطة ب بعوامل البيئة 

 ( 180، صم2010)الدعيب،   املست لك

يسعى إل با   كائ  حي اجتماعي، ا املدمل  ل املست لك وفقًا ّث املدمل اتجتماعي   -  

ر  ق أكا منفعة ل ، وه ا املدمل ت يع و مجيا العوامل امل ّثحاجات  ورهبات  ليحّق

 ( 180، صم2010على سلوك املست لك  )الدعيب، 

ر سلوك ويتأّث ،م  أههل املدامل لدراسة سلوك املست لك املدمل السلوكي  -د 

 مدملويسمى أيضا  ،فسية واتجتماعية، ا املدمل بالعوامل الّن املست لك وفقًا

 كاتونا وا  عن   أّدصد حت(  و136م، ص2000  )ال ح ، ر واتستعابةامل ّث

(Model The Catona) ،   لوك نتيعة تفاعل ب  العوامل الّس يرى أّنال

  ةفسية واتجتماعّيباملست لك وم ائ   الّن احمليطةالبيئية 

  

   العوامل امل ثر  يف سلوك املست ل  (3

، رائير يف سلوك املست لك الّش  عوامل مارجية وداملية ت ّثفق العديد م  الباحث  على عّداّت

  من او

تعتا م  العوامل اخلارجية وتتضم  الثقافة األإلية  العوامل الثقافية واتجتماعية  -أ 

والفرعية والطبقات اتجتماعية واجلماعات املرجعية واألسر ، ول لٍّ من ا تأثريا 

  اخلاص على سلوك املست لك الشرائي

لعمر، الدمل، )ا وتعتا م  العوامل املتعّلقة باملست لك وتتضم  خ ية العوامل الّش  -  

  والوضا اتصت اد  العام(

وافا وتضهل الّد ،قة باملست لكوتعتا م  العوامل الداملية املتعّل فسية العوامل الّن -  

 واملعتقدات واتجتاهات ،هليوالّتعل ،إلدراك، وا)ادحافد(

 ،نوامل ا ،والّسعر ،قة باملعل  وتضهل املنتملتعتا م  العوامل املتعّل ة العوامل الّتسويقّي -د 

 رائي وفقًاد سلوك  الّشاليت ترتبل ما املست لك وحتّد ،والوسيلة اإلعالنية ،واإلعالن

ابقة لتوافق ا ما العوامل الّس
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 لقرار الشرا    مراحل ا اا املست ل  (4

معرفة وإدراك ادحاجة، والبحث )   وهي را  ال   يتخ ا املست لك  راحل عّدصرار الّش  ّر

(  قييهل(ديد وتقييهل البدائل، وا اا صرار الشرا ، وسلوك ما بعد الشرا  )الّتع  املعلومات، وحت

ى املست لك يتخّط وصد قرا  صبل فرت  م  الشرا  الفعلي، وتستمر إىل ما بعداتبدأ عملية الّش

ب هل الشرا   أو ،أو الوت  لعالمة جتارية ،را  اتست الكيبعض ه ا املراحل يف حاتت الّش

  العاد 

 

 ثا: تأثري إعالنات اإلنرتنت على القرار الشرائي للمستهلك:ثال
النقاط  تضّم تتأثري إعالنات اإلنرتنت على القرار الّشرائي للمست لك، وا الفقر  تناوأ ه ت

   التالية

 تأثري اإلعالن على املست لك  (1

يلعتتتتذ اإلعتتتتالن دورًا بتتتتاراًا يف حتفيتتتتد املستتتتت لك حنتتتتو الّشتتتترا ، وايتتتتاد  حاجاتتتتت          

 الكية، ول ي ي تي اإلعالم مثارا لذ حتديتد رهبتات املستت ل   ادحتالي      اتست

 م  مالأ الك و ،واحملتمل 

  اأ ب  املعل  واملست لك ة اتّتعملّي -أ

فقتل،   للمنتعتات ليو م  أجل الرتويمل  ،للمست لك ًايعّد اإلعالن نشاطًا ات اليًّا موّج 

، وعدم اتكتفتا  باإلمبتار عت  وجودهتا،     ةللسلعبل ي دف إىل إصنا  املست لك بادحاجة 

وهتت ا يتتار أهمّيتتة اإلعتتالن وضتترورت  للمعلتت  واملستتت لك، لقتتد أإتتب  اإلعتتالن وستتيلة      

لا الّستت علتتىاملستتت لك متت  التعتترف    ّ تت اّت تتالية ت هنتتى عن تتا أل  معلتت ، وطريقتتة  

اإلعتتتتالن  -)املعلتتتت   ، والتتتتك متتتت  متتتتالأ الّنمتتتتوا  اتت تتتتالي التتتتتالي    واخلتتتتدمات

 ( املست لك -تأثري اإلعالن )معاني الدد ( -وسيلة اتّت اأ -لومات()املع

 عالصة إعالنات اإلنرتنت بالقرار الشرائي للمست لك  - 

ناعية، ور  الّ تتتعتتتا وستتائل اتّت تتاأ التفتتاعلي متت  أهتتهل الت ّيتترات اتّت تتالية منتت  الّثتت    

، تال تى مستتقبالً  ستاليت مل تف تهل معنتى ا تمعتات الّرصميتة     وامل سسات  ركاتوالّش

وصتتتد اكتشتتت  املستتتت ل ون طرصتتتًا جديتتتد  إللتتتاد الستتتلا واخلتتتدمات متتت  متتتالأ       

وجمموعتتتتتات الّنقتتتتتا ، وحستتتتتابات التواإتتتتتل     ،استتتتتتعراض املواصتتتتتا اإلل رتونّيتتتتتة  
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ومواصا األفالم واملسلسالت، هت ا هتي وستائل اتّت تاأ      ،وهرف الدرد ة ،اتجتماعي

متتون يف تتتدفق  هتتهل متت  يتح ّ  اليتتوم التفتتاعلي اجلديتتد ، لتت لك أإتتب  املستتت ل ون    

ستتتخدم ل اتت تتاأ التفاعليتتة تُ ئ، وأإتتبحت وستتا املعلنتتوناملعلومتتات التستتويقية ولتتيو   

  كت لك ادح تهل علي تا   ثتهل  عليقات علي ا والتقييمات ،تا،  إللاد السلا واخلدمات والّت

يستعى اإلعتالن إىل إحتداأ تتأثري علتى املستت لك       و ( )

امتيتار املنتتمل، أو اتستتمرار يف استت الك املنتتمل نفست  يف حيتا         )  طتر  أربتا   م  متالأ 

  )(املست لك، أو تعديد الوت  ملنتمل مع ، أو  را  منتتمل اعتتاد عليت  املستت لك    

  بسذ النموا  الن ر  التالي(  و    تف يل الك 

 الت رار(   )التوى الرسالة، امتيار الوسيلة،مدمالت اإلعالن

   )ادحافد، القدر  على املشاركة(املر حات

   )اخلا ، التأثري، املعرفة(املست لك

   )اتمتيار، اتست الك، الوت ، العاد ( سلوك املست لك

 ما يليض  تأثري اإلنرتنت على املست لك م  مالأ ويّت قتأثري اإلنرتنت على املست لك (2

  لة إعالنّية الّنموا  اتّت الي لإلنرتنت كوسي -أ

 ،اإلنرتنت اتّت الية مّيداتيعتمد اتت اأ م  مالأ اإلنرتنت على الّتفاعلية وهي أههل 

ركة ومنتعات ا  حيث تتي  التواإل املبا ر ما العمال  تستطال  آرائ هل ع  الّش

( ويستطيا العميل الّتفاعل ما الوسيلة م  مالأ البحث يف 122، صم2010)العال ، 

ركة أن توإل إىل العميل نت ع  املعلومات املختلفة، وتستطيا الّشإفحات اإلنرت

 التوى الرسالة اليت تريد إي ا،ا  

  سلوك املست ل   عا اإلنرتنت - 

 ب ة اإلنرتنت م  مالأ عا ع  سلوك املست لك  العاد  ست لكاملخيتل  سلوك 

وسلوك ، ومواصع ا اإلل رتونية وت ميم ا اإلعالناتم ائخ   هما قعامل 

 اإلعالن  م ائخ وتتضّم  املست لك على  ب ة اإلنرتنت وم ارات  وصدرات 

اإلل رتوني احملتوى والتقنيات مثل الّ وت وال ور  والفيديو والرسومات والت ميهل 

 املوصا يوّفر، ولذ أن دّوارالأاوا  ملختل  ال   لذ أن ي ون جّ ابًا ومناسبًا 

  األنشطة إلنرتنت فيتضّمعا اأّما سلوك املست لك ك  املبا ر ك ل إم انّية الّشرا 
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وطريقة تعامل  ما إعالنات اإلنرتنت، وإن مل  ،اليت يقوم ب ا على  ب ة اإلنرتنت

  يديد م  ق فإّناملستخدم حيقق اإلعالن عا اإلنرتنت التأثري املطلو  على صرار

  ا اإلل رتونيق فيتمّ ا سلوك املست لك يف دامل املوصللسلا واخلدمات  أّم  إدراك

ّن كّل مرحلة م  أل، مراحل  األربعةم  مالأ ا م  تفسري(   أيدا ) وا

سلوك مستخدم اإلنرتنت دامل ب  اأ األترتبل بش ل م   أيدامراحل  وا  

م  مالأ مشاهد  املستخدم لإلعالن، ويتحّقق  اتنتباايتحّقق فاملواصا اإلل رتونية، 

ستخدم للموصا اإلل رتوني اخلاص باإلعالن، ويتحّوأ اتهتمام إاا دمل امل اتهتمام

إاا تواإل مستخدم اإلنرتنت ما واضعي اإلعالن أو منتعي السلعة أو  رهبةإىل 

سوا  إل رتونيًا أو را  )صرار الشرا ( إاا صام املستخدم بالّش الفعلاخلدمة، ويتحّقق 

  ل التالي ض  الك م  مالأ الّشويّتعادّيًا، 

 

 (  ُيبّي  مراحل الّتأثري على سلوك املست لك بسذ  وا  أيدا1ل رصهل )  

 اإلعالنات عا اإلنرتنت

  با  متحققإ

 اتنتباا

 )املشاهد (

 اتهتمام

 )الدموأ(

 الرهبة

 )التواإل(

 الفعل

 )الشرا (
 الوت 

عرض للموصا الّت

 اإلل رتوني

 الديار  األوىل للموصا اإلل رتوني
 القادمة الديار 

 السلوك دامل املوصا اإلل رتوني

 الّشرا  الفعلي
 م  املندأ  را  إل رتوني عا اإلنرتنت

 م  السو   را  اعتياد  )واصعي(

 

 رائي فسية على القرار الّشتأثري العوامل الّن - 

 ،اإلعالن نشاط ات الي تسويقي ي دف إىل اإلصنا  وإحداأ األثر الالام )الشرا (

ل العوامل النفسية  ّث إت أّن ،القرار الشرائي للمست لك بالعديد م  العوامل ويتأثر

وتشّ ل دوافع  اليت حتّدد  ،وتعّبر ع  حاجات  ورهبات  ،املست لك بش ل مبا ر

 ل  الّسلوك الّشرائي 

سذ الّت رف إىل  دوافا عقلية بوتقّسهل )فطرية، م تسبة(  ُتقّسهل الّدوافا إىل صسم  و

و    را  بعد التف ري، ودوافا عاطفية عندما يتهل الشرا  دون تف ري مسبق  تهل الّشعندما ي

  رح وتف يل الك على النحو التالي 
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ة ة والعاطفّييستفيد املعل  م  معرفة دوافا الشرا  العقلّي تأثري الّدوافا على اإلعالن  -1

مثلة على م ثرات الدافا ، وم  األبنا  إعالن  رات املستخدمة يفتحديد امل ّثللمست لك ل

وافا حسذ اجلاابية، وعندما نتحدأ ع  الّدك والدافا العاطفي، ،اجلود ك قالعقلي

)أسبا   را  سلا ومدمات معينة(، دوافا  أوليةمراحل الت رف، فتنقسهل إىل  دوافا 

)أسبا  الشرا  م  م ان مع (   تعامل)أسبا   را  ماركة معينة(، ودوافا  انتقائية

 ( 125، صم1993)سعيد، 

  وت  ر م  مالأ، هل على اإلعالنيتأثري التعل -2

اإلعالن ع  التوى  املست لك معلومات  كلما ااد التعرض لإلعالن اادت الت رارأ  

 ك لك  وااد ت كرا

 بدرجة أكااملست لك تعلم ا  ق  كلما كانت السلا واخلدمات اات معنىاملعنى   

، م1993عنى الدد للسلا واخلدمات  )سعيد، ، ل ا على اإلعالن أن يعطي موأسر 

 ( 127ص

  كي  معرفيًاتضهل اتجتاهات ثالثة عناإر، عن رًا  تأثري اتجتاهات على اإلعالن  -3

  كي  سلوكًياوعن را   ؟  كي  نشعر حنو األ يا وجدانًياوعن رًا   ؟ندرك األ يا 

يف حتديد آرا  املست ل   حنو  ًام ّم وتعتا ه ا اتجتاهات عاماًل  ؟نت رف جتاا األ يا 

وه ا اتجتاهات تنع و على سلوك هل، ل لك يعمل اإلعالن على تدعيهل  ، موضو  معّي

اجتاا إلابي حنو الّسلا واخلدمات، أو ت يري اجتاا سليب حنو السلا واخلدمات وملق اجتاا 

 ( 180، صم2008)بوطعيمة،  ! إلابي، و تل  الّرسالة اإلعالنّية بامتالف اتجتاا

لإلعالن )ال ش   التعرض  أوًت ر اإلدراك بثالأ عمليات  تأثري اإلدراك على اإلعالن  -4

اإلعالن )الّتفسري(،  تفضيل  ثالثًاباإلعالن )اتنتباا(،  اتهتمام  ثانًياع  اإلعالن(، 

 تل  م    خ ّيةبأّن  عملّية  اإلدراكويت    ( 154، صم2006)سويدان وحداد، 

خيتار املست لك م ثرات ويرتك أمرى، وهو املعنى ال   يعطي   انتقائّيةَو ، آمر خخ إىل

رور  أن ي تهل اإلعالن بالتأثري على حواس ل ا م  الّض قالفرد للمنب  ال   تعرض ل 

باستخدام   ل والتوى اإلعالن،  قوج   اتهتمام ،املست لك م  مالأ لفت اتنتباا

وامتيار الوصت والوسيلة املناسبة لإلعالن، )سعيد،  ،ري اإلعالن ب  فرت  وأمرىيت و

ويعّد اإلدراك م  املراحل املتقدمة املتعلقة با اا صرار الّشرا  لدى  ( 130، صم1993

املست لك 
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 راسات الّسابقة:الّداملبحث الثاني: 
ًقا وف ي ها ضم  الوراوضو  مبا ر  وإّنفاملأههل الّدراسات اليت تتعّلق ب انامتار الباحث

 ملوضوع ا، على النحو التالي 

 دراسات تتعّلق بتأثري إعالنات اإلنرتنت على الّسلوك الّشرائي احملور األوأ  

تأثري اإلعالن باإلنرتنت على مطوات صرار بعنوان  ) م(2017، اجلند أمحد فائق )دراسة  -

مية الشرا  اإلل رتوني دراسة تطبيقية على طال  كلية الشريعة والدراسات اإلسال

(، است دفت الدراسة معرفة العالصة اليت تربل مت ريات الدراسة،  حاف ة اإلحسا 

وهل يوجد دور إلعالنات اإلنرتنت يف العالصة ب  املت ريات الد وهرافية ومطوات 

( مفرد  م  طال  كلية الشريعة 250الشرا ، طبقت ه ا الدراسة على عينة م  )

حسا ، وأظ رت النتائمل وجود ارتباط طرد  ب  جنو والدراسات اإلسالمية  حاف ة اإل

الطال  وأبعاد اإلعالن اإلل رتوني، وجود ارتباط طرد  ب  جنو الطال  ومطوات 

الشرا ، ووجود ارتباط طرد  ب  اإلعالن اإلل رتوني ومطوات الشرا ، كما أظ رت 

صرار الشرا   نتائمل ه ا الدراسة إىل عدم وجود تأثري لإلعالنات على مرحلة ا اا 

م( بعنوان  )تأثري إعالنات اإلنرتنت على الّسلوك 2017دراسة عبد امللك )الّشل و ،  -

الشرائي لدى الّسعودي   دراسة مسحية يف مدينة الّرياض( وت دف الّدراسة إىل الّتعرف 

على مدى متابعة الّسعودي  لإلعالنات املنشور  عا  ب ة اإلنرتنت، واألسبا  اليت 

هل ملتابعت ا، ومدى تأثري إعالنات اإلنرتنت على الّسلوك الشرائي للعم ور تدعوه

الّسعود ، وتوّإلت الّدراسة إىل أّن تأثري إعالنات اإلنرتنت على الّسلوك الّشرائي 

للعم ور الّسعود  ليو كبرًيا، إّنما هو فو  املتوسل، وأكثر مراحل الّتأثري هي 

الّتعرف على الّسلا اجلديد ، ومعرفة األسعار، وأماك   مرحلتا اتهتمام ثهل اتنتباا، وأّن

البيا، ومدايا وم ائخ الّسلا، هي أههل أسبا  متابعة إعالنات اإلنرتنت عند اجلم ور 

الّسعود ، كما جا ت إعالنات املطاعهل واملالبو وعروض الّسفر والّسياحة كأههل 

املضام  اليت يتابع ا اجلم ور عينة الّدراسة 

م( املعنونة بت  )األثر املدرك لإلعالن 2015  َو إياد )مدندار َو منفر، دراسة طار -

اإلل رتوني على ا اا املست لك لقرار الشرا  وأثرا احملتمل على املبيعات يف الاف ة 

جد (، وهدفت إىل معرفة األبعاد والتأثريات الناجتة ع  استخدام الشركات لوسائل 



 

 

130 

األثر املدرك لإلعالن اإلل رتوني على ا اا  اإلعالن اإلل رتونية م  مالأ صياس

)أيدا( وأثرا احملتمل على املبيعات،  املست لك لقرار الشرا  والك باستخدام  وا  

واستخدم الباحثان املن مل الوإفي وطبقاها على عينة ص دية م  املتسوص  عا اإلنرتنت 

ىل وجود أثر إلابي تستخدام مفرد   وصد توّإلت الّدراسة إ 288يف الاف ة جد  بل ت 

اإلعالنات اإلل رتونية على مراحل ا اا صرار الشرا  يف الاف ة جد  

إعالنات اإلنرتنت وأثرها على السلوك الشرائي بعنوان  ) ()دراسة  -

 ( مفرد 300م  ) على عّينة م  مج ور مستخدمي اإلنرتنت يف ا،ند ريتعجعُأ(، للمست لك

ى التحليالت ال مية والنوعية وهدفت إىل امتبار جمموعة م  الفروض واعتمدت عل

تتضّم  تأثري إعالنات اإلنرتنت والعوامل اليت تساههل يف فعالّية إعالنات اإلنرتنت على 

الّسلوك الّشرائي للمستخدم  لشب ة اإلنرتنت وأنوا  اإلعالنات األكثر تأثرًيا وكانت 

يف األنشطة اإلعالنّية على اإلنرتنت بسبذ اخلدمات أبرا الّنتائمل اتادياد امللحوظ 

الّتفاعلّية اليت تقدم ا ما أفضلّية لإلعالنات املبوبة ثهّل مواصا الويذ، ثهّل يف الركات 

البحث باإلضافة إىل إم انية است داف مست ل   ووضا اسرتاتيعية    هل واعتا 

ملواصا اإلل رتونية ب ثر  يف أفراد العينة أن إعالنات اإلنرتنت مدععة ومنتشر  يف ا

 املرتبة األوىل و رير  يف املرتبة األمري  

تأثري اإلعالنات على  ب ة اإلنرتنت على بعنوان  ) () دراسة -

يت على عينة م  س ان مدينة مايدوجور  ميرتولبوليو عاإمة ِرجعُأ(، سلوك املست لك

على من مل املس  وهدفت إىل التعرف على تأثري مفرد  واعتمدت  150نيعريا وت ونت م  

% م  71,94اإلعالن على  ب ة اإلنرتنت على املست ل   وكانت أبرا النتائمل أن 

% م  املبحوث  28,06املبحوث  ،هل اجتاا إلابي حنو اإلعالن على  ب ة اإلنرتنت  وكان 

م  املبحوث  أن هل توج وا % 73,38،هل اجتاا سليب حنو اإلعالن على  ب ة اإلنرتنت  وصاأ 

% م  املبحوث  أّن اإلعالن على 30,22حنو اإلعالن على اإلنرتنت بثا ع  املعلومات  وصاأ 

% م  املبحوث  أّن 23,02 ب ة اإلنرتنت ي ثر يف استخدام بعض املنتعات واخلدمات  وصاأ 

% 15,83قبل  وصاأ اإلعالن على  ب ة اإلنرتنت ي ثر علي هل فقل للتخطيل للشرا  يف املست

 ،اإلعالن على اإلنرتنت ي ثر علي هل يف  را  بعض املنتعات واخلدمات م  املبحوث  أّن

وكانت التحديات اليت إادفت املست ل   مالأ التعرض لإلعالنات على  ب ة 
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اإلنرتنت عدم انت ام إمدادات ال  ربا  وعدم الوإوأ إىل اإلنرتنت واخلدمات مل تقّدم 

 ل  عن ا، وال ش وتسليهل املنتعات ي ون يف ظروف سيئةكما هو املع

أثر اإلعالن املرئي على سلوك أطفاأ ) بعنوان  م(2012، ال بيسي) عبد الواحد دراسة -

،  ت ه ا الّدراسة على عّينة م  أوليا  أمور (الّرياض م  وج ة ن ر أوليا  أمورههل

ن مل الوإفي التحليلي، مفرد ، واعتمدت على امل 140أطفاأ الّرياض وت ّونت م  

وهدفت إىل إلقا  الّضو  على مدى تأثري اإلعالنات على سلوك أطفاأ الّرياض م  وج ة 

ن ر أوليا  أمورههل، وم  أبرا النتائمل أّن مع هل أوليا  األمور لدي هل ن ر  سلبية جتاا 

 أطفا،هل كانوا أكثر تقّبل اإلعالنات يف ت يري سلوكيات أطفا،هل حنو األسوأ، وأّن

اإلعالنات ت تقّدم معلومات مفيد  ألطفا،هل  واحي اإللابية، وأّنللّنواحي الّسلبية من ا للّن

بقدر ما تستخدم أساليذ م  اخلدا  والّتضليل، وأّن نسبة اإلعالنات املفيد  لألطفاأ 

ت اد ت ون ضيئلة جًدا ماّإة يف اإلعالنات ال  ائية حيث ي لذ في ا اإلعالن أله ية 

  ة ّيهري إّح

ر إعالنات كي  ت ّثبعنوان  ) () دراسة -

نشرت ه ا  ،دولة نامية(األدلة التعريبية م    اإلنرتنت على النية الشرائية للمست لك

على عينة م  طلبة اجلامعات األردنية ادح ومية الدراسة بالل ة اإلجنليدية، وأجريت 

 معرفة ، واعتمدت على من مل املس  وهدفت الدراسة مفرد 339واخلاّإة وت ونت م  

تأثري إعالنات اإلنرتنت والعوامل اليت تساههل يف فعالية إعالنات اإلنرتنت على النية 

الشرائية للمست ل  ، وأنوا  اإلعالنات ومواصا عرض ا األكثر تأثريا م  مالأ 

ام اإلنرتنت ومّد  جمموعة م  الفروض، وم  أبرا النتائمل أن الدمل وم ارات استخد

اتستخدام والتوى اإلعالنات ومواصا عرض ا اات دتلة إح ائية على فعالّية وتأثري 

إعالنات اإلنرتنت على النية الّشرائية للمست ل  ، وكان آلرا  اآلمري  والل ة تأثرًيا 

 أصل يف فعالّية إعالنات اإلنرتنت وتأثريها على الّنية الّشرائية للمست ل   

فعالية اإلعالن وتأثريا على السلوك بعنوان  )( ) سةدرا -

، أجريت ه ا الدراسة على عينة م  س ان املدن الباكستانية (الشرائي للمست لك

مفرد  واستخدمت في ا التحليالت ال مية والنوعية وهدفت تمتبار  200وت ّونت م  

ئية واتستعابة العاطفية اليت  ثل املت ريات فروض تتعّلق بالعالصة ب  اتستعابة البي
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املستقّلة ما سلوك املست لك الشرائي وهو املت ري التابا، وم  أبرا النتائمل أّن العالصة 

معتدلة ب  املت ريات املستقلة واملت ري التابا، وأّن هناك عالصة إلابية ب  ردود الفعل 

الّسلوك ووجود عالصة ب  اتستعابة البيئية  العاطفّية والّسلوك الّشرائي للمست لك، وعدم

  الّشرائي، وأّن املست ل   صاموا بشرا  املاركات اليت تعّلقوا ب ا عاطفيًا 

تأثري إعالنات اإلنرتنت على مراحل ا اا القرار بعنوان  )م( 2007 ،تاي ) نضاأ دراسة -

لى عينة م  الشبا  ، ُأجريت ه ا الدراسة ع(الشرائي عند الشبا  اجلامعي الفلسطيين

مفرد  واعتمدت املن مل الوإفي  382اجلامعي الفلسطيين يف صطا  هد ، وت ّونت م  

التحليلي، وهدفت الدراسة التعرف إىل تأثري إعالنات اإلنرتنت على مراحل ا اا صرار 

الشرا  عند الشبا  اجلامعي الفلسطيين، ومعدتت استخدام الّشبا  اجلامعي 

اإلنرتنت كقنا  إعالنّية جتارّية على عملّية ا اا صرار الّشرا ، وكانت  لإلنرتنت، وتأثري

أبرا النتائمل أّن إعالنات اإلنرتنت ت ّثر إلابيًا على القرار الّشرائي، وعدد صليل صام بعملية 

% م  الّشبا  اجلامعي يستخدمون اإلنرتنت يوميا وي ثر 71,7الشرا  اإلل رتوني، وإّن 

يقضي  الشبا  اجلامعي على اإلنرتنت بش ل إلابي على صرار  مقدار الوصت ال  

ويوجد فرو  اات دتلة إح ائّية فيما يتعلق بتأثري إعالنات اإلنرتنت على القرار  ،الشرا 

الشرائي تعدى ملت ريات العمر، ومستوى الّتعليهل، والّدمل يف ح  مل ت ثر مت ريات 

سذ الّدراسة اجلنو ونو  اجلامعة على القرار الشرائي ب

  واجتاهات  حنوها بدوافا استخدام اجلم ور إلعالنات اإلنرتنتق دراسات تتعّلاحملور الثاني  

ر  يف اجتاهات مستخدمي م( بعنوان  )العوامل امل ّث2018، يونو) هيثهل دراسة -

مسحّية رائي  دراسة ل رتوني وعالصات ا بسلوك هل الّشسو  اإلاإلنرتنت حنو الّت

عرف سة إىل الّتاروت دف الّد، عودية(نة م  املستخدم  يف م ر والّسعّيمقارنة على 

عودي  ر يف اجتاهات مستخدمي اإلنرتنت امل ري  والّسعلى أههل العوامل اليت ت ّث

ة ل رتونّيعرف على أنوا  املتاجر اإلة، والّتسو  عا املتاجر اإلل رتونّيحنو الّت

نة سو  لدى مستخدمي اإلنرتنت عّييف الّتا ًمة األكثر استخداة واألجنبّيالعربّي

اإلنرتنت و راسة، وحتديد أنوا  وطبيعة املنتعات واخلدمات اليت حيرص مستخدمالّد

ة، وحتديد ل رتونّيإلسو  عا املتاجر اعرض ،ا أثنا  الّتراسة على الّتنة الّدعّي
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عة، ئد  املتوّصة م  حيث )الفاالعوامل املرتبطة بسمات وم ائخ املتاجر اإلل رتونّي

ة(، ومدى تأثري ه ا العوامل يف وس ولة استخدام ، األمان واخل وإّي املتعر،أدا  

وعالصة الك بسلوك هل  ،سو راسة حنو الّتنة الّدنرتنت عّياجتاهات مستخدمي اإل

ا لدى يف مقدمة املتاجر استخداًم (جوميا)راسة إىل أّن متعر لت الّدرائي  وتوّإالّش

نة عودي  عّيلدى الّس ًمايف مقدمة املتاجر استخدا ( شي)ر ومتع ،امل ري 

واملالبو  ،راسة  وجا ت اإلل رتونيات على رأس املنتعات بالنسبة للم ري الّد

  عودي سبة للّسواألايا  بالّن

م( بعنوان  )تأثري اإلعالن اإلل رتوني على اجتاهات 2017دراسة  ريي  )بل حلة،  -

ة   سسة موبيليو لالت اتت( وهدفت الّدراسة أساسًا األفراد، دراسة ميداني

ملعرفة كي      لإلعالن اإلل رتوني أن ي ثر على اجتاهات األفراد، وأفضل 

الّطر  والّسبل املتطّور  اليت   ّن  م  الوإوأ إىل مج ور املست ل   والتأثري 

مل ال مي املسحي على اجتاهات هل  وهي دراسة وإفية باستخدام من ع  اثن ق املن 

الّتحليلي، واملن مل الّنوعي باستخدام من مل )دراسة ادحالة(، وصد امتارت الباحثة 

م أّوأ ظ ور رمسي 1994دراسة الّتطور الّتارخيي لإلعالن اإلل رتوني م  سنة 

م، وكانت العّينة الّدمنية للّدراسة صرابة ستة أ  ر 2016لإلعالن اإلل رتوني وحتى 

م، وتوّإلت الباحثة إىل أّن اإلعالن اإلل رتوني 2017وحّتى مايو م 2016م  ديسما 

سيحتل املرتبة األوىل يف  تل  عناإر املديمل الّترولي اإلل رتونيق بسبذ 

اخل ائخ املتطّور  ألج د  اتّت اأ احملمولة، وأّكدت أّن اإلعالن اإلل رتوني هو 

ّل اتجتاا املت اعد للّشركات أكثر وسائل الّترويمل جاابّية واكا  وانتشارًا يف ظ

الّتعارية حنو الّتسويق اإلل رتوني  

م( املعنونة بت  )دور  ب ات التواإل اتجتماعي يف 2015دراسة المد )العضايلة،  -

التأثري على القرار الشرائي للمست لك عا اإلنرتنت  دراسة حتليلية( يف جامعة الق يهل 

توى اإلدراك لعوامل  ب ات التواإل على جمموعة م  طال  اجلامعة ملعرفة مس

اتجتماعي واليت ت ثر يف القرار الشرائي عا اإلنرتنت، واستخدم الباحث األسلو  

التحليلي، وطور الباحث مقياس لدراسة العالصة ب  مت ريات ا، وطبق ا على عينة م  

( مفرد  524طال  جامعة الق يهل بل ت )
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  )استخدامات إعالنات اإلنرتنت وتأثريها على م( بعنوان2014دراسة مالد )الّديود،  -

صرار الّشرا  لدى الّشبا  اجلامعي  دراسة ميدانّية على عّينة م  طال  جامعة 

الريموك(، رسالة ماجستري ت دف إىل معرفة تأثري اإلعالنات اإلل رتونّية على صرار 

نسبة الّشبا  الّشرا  لدى الّشبا  اجلامعي يف األردن، وتوّإلت الّدراسة إىل أن 

% فقلق ألن هل يفّضلون مشاهد  الّسلا 16اجلامعي ال   ت يتعّرض إلعالنات اإلنرتنت 

واخلدمات على أرض الواصا، كما أّن استخدام األلوان بطريقة مثري  يف اإلعالن م  

أكثر األساليذ اليت جت   الّشبا  اجلامعي ملشاهد  اإلعالن، وك لك اإلعالن 

حة أكثر اإلعالنات اليت يتعّرض ،ا الّشبا  اجلامعي، وجا ت الّثابت أعلى الّ ف

املالبو وا،وات  ووسائل اتّت اأ ادحديثة ومستحضرات الّتعميل واإلكسسوارات 

والعطورات م  أكثر الّسلا اليت يتعّرض ،ا الّشبا  اجلامعي عا اإلنرتنت  

 لتعليق على الّدراسات الّسابقة:ا
 ما يلي     للباحثابقة تبيَّت الّسراسابعد استعراض الّد

ة الّدراسات الّسابقة احمللية والعربية اليت تناولت تأثري إعالنات اإلنرتنت على القرار صّل -أ

 الّشرائي للمست لك مقارنًة بالّدراسات األجنبّية والعاملّية 

ائي واجتاه  تناولت الدراسات السابقة تأثري إعالنات اإلنرتنت على سلوك املست لك الشر - 

 رائي للمست لك حنوها والعوامل اليت تديد م  فعالية إعالنات اإلنرتنت على السلوك الّش

تناولت الدراسات السابقة مت ريات مثل مدى التعرض واخل ائخ واألنوا  واحملتوى  - 

ومواصا عرض إعالنات اإلنرتنت والسلا واخلدمات املعل  عن ا وم ارات استخدام اإلنرتنت 

ا  وموص  املست ل   م  اإلعالنات وأسبا  التعرض وعدم التعرض ،ا وبدرجة أصل للشر

 الل ة والدمل والعمر 

تناولت الدراسات السابقة سلوك املست لك بش ل عام والقرار الشرائي بش ل ماص  -د

وتباينت يف اتعتماد على من مل املس ، و اا  تأثري اإلعالن يف اتت اأ ون رية 

 واإل باعات ون رية اتعتماد  اتستخدامات

تناولت الدراسات السابقة املتعلقة باإلعالن بش ل عام تأثريا على السلوك الشرائي  -هت

مستخدمة أنوا  اإلعالنات، وأوصات العرض، وامل داصية واحملتوى والسلا واخلدمات املعل  

 عن ا 
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 راسة ادحالية ع  الّدراسات الّسابقة د الّدما  ّي

 ا الدراسة ما الدراسات السابقة حيث تدرس التأثري على القرار الشرائي، وتناولت تتشاب  ه

ه ا الدراسة ال ثري م  املت ريات يف الدراسات السابقةق مثل اتستخدام، والتعرض، 

وامل داصية، واألنوا  واخل ائخ والسلا واخلدمات املعل  عن ا، واملواصا اليت تعرض ا، 

نت ه ا اإلعالنات، وتتمّيد ه ا الّدراسة ع  الّدراسات وكي  ي   مستخدمي اإلنرت

منسوبي جامعة امللك سعود الّسابقة يف الاولة التعرف إىل أسبا  تعّرض وعدم تعرض 

إلعالنات اإلنرتنت، ودوافا استخدامات ا، واإل باعات املتحققة، والسلوكيات الشرائية 

 املرتتبة على الك 

 

 الّسابقة أوج  اتستفاد  م  الّدراسات 

راسة م  الّدراسات الّسابقة يف إياهة مش لة دراست  وامتيارا أدا  الّد اناستفاد الباحث

)اتستبيان( وإياهت ، وما حيتوي  م  الاور حتّقق أهداف الدراسة وليذ ع  تساؤتت ا، 

 من ا يف حتديد م ّونات إطارها الن ر ، ويف امتيار انوخيتا فروض ا، كما استفاد الباحث

راسية، حيث رأى اتستفاد  م  نت  الّدنو  العينة وحعم ا  ويف تنديل اإلطار الن ر  على عّي

وضا علما  وصد ن ريات  اا  اتت اأ اإلعالني املفسر  للسلوك الشرائي للمست لكق 

رائي للمست لك وأههل ه ا ماا  اليت تربل اإلعالن وتأثريات  بالقرار الّشاتت اأ ال ثري م  الّن

 ماا  ّنال

و وا  دامجر، و وا    وا  كاتونا، و وا  هوبر،  وا  أيدا، و وا  التأثري املتدر ،)

ماا  اليت تربل الّن أّن انويرى الباحث (،تبين املنتمل، و وا  اتت اأ يف اإلعالن، و وا  هو 

 رائيلفعل الّشحنو املنتمل، أو با اإللابي رائيلوك الّشاإلعالن بسلوك املست لك تنت ي بالّس

 أثري واتستعابة وهو املرحلة األمري  م  الّت )صرار الّشرا (

عرض، وكثافة الّت ،عرضلوك اتت الي استخدام وسائل اتت اأ، وكيفية الّتوم  مسات الّس

 اأ، ثهّل إ با  الّدوافا وادحاجات، ثهّل تفضيل استخدام ة اتّتفاعل يف عملّيواملشاركة والّت

 ائية لنماا  تأثري ة الّنوافق ب  احمل ّلقة في ا، وه ا يشرح الّتّدد  والّثوسائل اّت اأ ال

وفروض ن رية  (،لوك أو الشرا  أو الفعل )اتستعابة(الّس)   اليةة اتّتاإلعالنات يف العملّي

 ( دراست ا وفق  وا  أيدا ) اناتستخدامات واإل باعات، وصد امتار الباحث
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 للدراسة:اإلجراءات املنهجية 
م  حيث نو  الدراسة ومن ع ا وأدا   للدراسةق اإلجرا ات املن عية انيعرض الباحث   يد 

حو بات، والك على الّند  والّثوإجرا ات الّ  ،وحعهل العينة ،نت االدراسة وجمتما الدراسة وعّي

 التالي 

 لتعرف على تأثريالدراسات الوإفية، اليت ت دف إىل ا م ه ا الدراسة  أوًت  نو  الدراسة 

ملنسوبي جامعة امللك سعود يف مدينة الرياض  يرائلوك الّشإعالنات اإلنرتنت على الّس استخدام

 قة من ا اإل باعات املتحّقالدوافا وو

على من مل املس  جلما البيانات وفق األسو العلمية ع   اناعتمد الباحث ثانيًا  من مل الدراسة 

ع  واصا ال اهر   ، وصابلة للتعميهل نتائمل  املة ودصيقةإىل لي ال قال اهر  الل الدراسة

 املدروسة 

راسات املسحية امليدانية يستخدم الباحثون )اتستبيان( أدا  مناسبة يف الّد  ثالثًا  أدا  الدراسة

الاور لقياس    اتستبيان سبعَةراسة  وصد تضّمجلما البيانات املست دفة م  جمتما الّد

حو وامتبار فروض ا على الّن ،واإلجابة على تساؤتت ا ،وحتقيق أهداف ا ،راسةرات الّدمت ّي

 التالي 

اخل ائخ الد وهرافية ملنسوبي جامعة امللك سعود  (1

مدى استخدام منسوبو اجلامعة إلعالنات اإلنرتنت  (2

حعهل تعرض املبحوث  إلعالنات اإلنرتنت  (3

دوافا وإ باعات املبحوث  للتعرض إلعالنات اإلنرتنت  (4

طبيعة تعرض املبحوث  إلعالنات اإلنرتنت  (5

 بسذ  وا  أيدا تأثري إعالنات اإلنرتنت على القرار الشرائي لدى املبحوث  (6

تقييهل منسوبو اجلامعة إلعالنات اإلنرتنت  (7

، 5الي  )دائما= حو الّتصيمة عددية للبدائل على الّن انولتفسري النتائمل كمّيا أعطى الباحث

اإلجابات إىل مخسة مستويات متساوية  ا(، وصّسم1، مطلقا= 2 ، نادرا=3 =، أحيانا4 هالبا=

أإ ر صيمة( + عدد البدائل(  -طوأ الفئة = أكا صيمة )املدى بسذ املعادلة التالية  )

 التالي  بسذ اجلدوأ ،(0,8=  5( +1-5كالتالي  ))
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 اسيصيهل املتوسطات ادحسابية ملقياس لي رت اخلمُيبّي  (  2جدوأ رصهل )

 املستوى املتوسل املرج  الوان القيمي اتجتاا

 5,0-4,2 5 دائمًا/ موافق بشد 
 مرتفا

 4,2-3,4 4 هالبًا/ موافق

 متوسل 3,4-2,6 3 احيانًا/ الايد

 2,6-1,8 2 نادرًا/ هري موافق
 منخفض

 1,8-1 1 مطلقًا/ هري موافق بشد 

نة على عبارات احملاور باستخدام العّي إلجابات  املتوسل املرّج استخدم الباحثانوعلي  

ولقياس الوان النسيب للمقياس مقياس لي رت ب رض معرفة اجتاا آرا  املبحوث ، 

 ( X20)اخلماسي يتهل ضر  املتوسل 

 

 رابعًا: مجتمع الدراسة:
وفروع ا  ،  جمتما الدراسة م  مجيا منسوبي جامعة امللك سعود يف فرع ا الرئيويتأّل

دينة الرياض السعودية، وينقسهل ه ا ا تما إىل ثالأ فئات رئيسة وهي  )الطلبة، التابعة يف م

والقبوأ  املوارد البشريةتي اإلداري ، األكاد ي ( ويبل  عدد أفراد ه ا ا تما بسذ عماد

 م ما يلي 2019يف اجلامعة يف ن اية العام اجلامعي  والتسعيل

 وطالبة  ًاطالب 57676( عددههل )اكور وإناأ  ةتتتتتتتبتتلتتتطتتتتتال

 إداريًّا وإدارية  11613)اكور وإناأ( عددههل    ونتتتتتتتتاإلداري

 وأكاد ية  أكاد يًا 7249)اكور وإناأ( عددههل    األكاد يون

و    تقسيهل جمتما الدراسة إىل فئات أمرى مثل )مواطن  وهري املواطن ( أو )اكور 

 انامتار الباحثصد ت ري اجلنو يف الور العوامل الد وهرافية، ومل انوإناأ( وصد تعرض الباحث

عتمد على عن ري  ن را ل ون  ي األساسي للقطا  التعليمي ُ هل بسذ التقسيهلتقسيَم

تنسيق بين ما لال   يعمل ل ،ا وهو )اإلدار (مساعًد وعن رًا ،)الطالذ واملعلهل(  أساسي  هما

 ،وامل ارات التقنية ،يةه ا التقسيهل ُي  ر الفوار  املاّد إلجناح العلمية التعليمية، كما أّن

 ( سنةق ما خيدم ويناسذ موضو  الدراسة 70-18وي طي مراحل عمرية  تلفة م  عمر )
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 راسة وحجمها وإجراءات سحبها:نة الّدخامسًا: عّي
هت 1440/1441( ما ن اية العام اجلامعي 76538بل  العدد اإلمجالي ملنسوبي جامعة امللك سعود )

ملعادلة ستيف  ثامبسون  حسا  حعهل العينة وفقًا انوصد امتار الباحث ،م2019املوافق 

(، وصد 5( وعند فاإل ثقة )0,05مستوى معنوية/هامش مطأ صدرا )عند 

( مفرد   496ووفق ه ا املعطيات بل  حعهل العينة ) ،ةنة العشوائية ادح  ّيالعّي اناستخدم الباحث

(  ) 

على معلومات عمادتي )املوارد البشرية والقبوأ  العينةيف إجرا ات سحذ  انوصد اعتمد الباحث

د عماد  املوارد البشرية أعداد األكاد ي  حيث حتّد ،والتسعيل( يف جامعة امللك سعود

وبسذ ه ا  بات،واإلداري ، بينما حتدد عماد  القبوأ والتسعيل أعداد الطال  والطال

 املعطياتق     حتديد العّينة ادح  ّية كالتالي 

 %10 = 100×  76538÷  7249  نسبة عينة األكاد ي 

 %15 = 100×  76538÷  11613   تتتتيتتتتنسبة عينة اإلداري

 %75 = 100×  76538÷  57676  بةتتتتتتتتطلتتتتتتتتتتتتنسبة عينة ال

( مست دف بسذ 600ها على )اعووّا ،إىل استبانة إل رتونية اسةالدرأدا   انوصد حّوأ الباحث

   للعّينة ادح  ّية للمبحوث ة سذ املئوّيللّن ا موعات الطالبية واألكاد ية واإلدارية وفقًا

أوص  الباحثان استقباأ  ،من ا ( استبانة إل رتونية496) يع للباحَثوعندما وإل 

ل  ّثلّدراسة علي ا كون ا إادحة للتحليل اإلح ائي، واتستبانات اإلل رتونية، وأجريا ا

  املرسلة%( م  مجيا اتستبانات 82,7نسبة )
 

 سادسًا: التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
 وصد امتار الباحثان التعريفات اإلجرائية التالية مل طلحات الدراسة 

عود ضم  السلك   وُيق د ب هل كّل م  يعمل يف جامعة امللك ساألكاد يون (1

التدريسي برتب  العلمية الرمسية ومسّميات  احملدد  ويشمل ]املعيد، املدرس، 

احملاضر، األستاا املساعد، األستاا املشارك، األستاا[ 

  وُيق د ب هل كل م  يعمل يف السلك اإلدار  يف اجلامعة م  أعلى ا،رم اإلدارّيون (2

في   ختل  مسّميات هل الوظيفية  اإلدار  وحتى أدناا، ليشمل الك كل العامل 



 

 139 
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  هو كل عملية ات الية ترولّية إصناعّية تتهل عا  ب ة اإلعالن اإلل رتوني (3

اإلنرتنت تست دف إحداأ أثر إلابي الدد حنو موضوع ا )سلعة، مدمة، 

م، 2013ف ر ( م  ج ة معلنة ومعّينة، والك مقابل أجر الدد  )الشرايف، 

( 29ص

ث  الّرسالة اإلعالنّية يف نفو املتلقي، وُيق د ب  يف ه ا   هو ما حتدالتأثري (4

الدراسة  ما حتدث  إعالنات اإلنرتنت م  آثار ات الية وإصناعّية لدى املست لك 

، وال   ي دف إىل تعديل أو ت وي  أو تبديل بسذ مراحل  وا  

سلوك املتلقي إلابيًا حنو موضو  الّرسالة اإلعالنّية  

  وهو العملية اليت يبحث األفراد م  مال،ا ع  املنتعات سلعًا ّشرائيالّسلوك ال (5

كانت أم مدمات و رائ ا واصتنائ ا واستخدام ا أو الّتخلخ من ا لتلبية 

م، 2017احتياجات  سوا  كانت كمالية أو حاجية أو ضرورية  )الشل و ، 

(33ص

  بات:دق والّث: إجراءات الّصسابعًا
:اهري دق الّظالّص *

   أكد م  إد  اتستبانة للّت

ملديد م  الوضوح يف  ًاها ل وّياقأسئلت ا إياهًة علميًة واضحة ودّص انإاغ الباحث (1

التواها 

م ، مت راسة يف إورت ا األولية على عدد م  احملّ استبانة الّد انعرض الباحث (2

بتعديالت  انامتيارههل م  او  املعرفة واخلا  واتمت اص، وأم  الباحث

 إياهت ا بناً  ام  سوا  بالتعديل أو اإلضافة أو اإلل ا ، وأعادومالح ات احملّ 

على الك 

( مفرد  م  عينة الدراسة 30على عّينة استطالعّية بل ت ) اتستبانة انوّا  الباحث (3

األساسية ب دف التحقق م  وضوح األسئلة ودّصة إياهت ا لدى املبحوث ، وبنا  

ب ي ة ن ائية صابلة للتطبيق  اتستبانة انباحثعلي  إاغ ال
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 : الصدق الداخلي  *
د  بعد الت ميهل الن ائي ألدا  الدراسة )اتستبيان(، وبعد التأكد م  الّ  انصام الباحث

م   ،ة م  جمتما الدراسةنة استطالعّياهر  ،ا )إد  احمل م (ق بتطبيق ا على عّيالّ 

والك بسا  معامل ارتباط التوافق  ،حقق م  إد  البنا الّت وبعد استعادت ا مّت ، ( مفرد30)

ال    ،رجة ال لية للمحوروالّد ،الور ب  الفقرات يف كّل بريسون 

معامالت اترتباط ب  درجة كل عبار  م  عبارات احملاور والدرجة  لي ، واتض  أّنإتنتمي 

صيمة  وأّن ،(0,01صل م  )أاور جا ت أهلب ا دالة اح ائيًا عند مستوى دالة ال لية جلميا احمل

 على أّن ا يدّأمّم ،رجة ال لية لعبارات احملور نفس معامالت اترتباط مجيع ا موجبة ما الّد

   دا  مناسذ علميًاألاملي لد  الّدالّ  وه ا يثبت أّن ،املي لعبارات اتستبانة جيداتتسا  الّد
 

 أداة الدراسة:ثبات 
باستخدام معامل ألفا  ،م  ثبات أدا  الدراسة م  مالأ امتبار معامل الثبات انتأكد الباحث

( وهي درجة 0,89كرونباخ، حيث بل ت صيمة معامل الثبات ال لية جلميا الاور اتستبانة )

راسة ة أدا  الّدر على إالحّيثبات عالية     الوثو  ب ا يف تطبيق الدراسة، وه ا م ّ 

تائمل   إىل إم انية ثبات وتعميهل الّنلتحقيق أهداف ا م  مالأ اإلجابة على أسئلت ا، مما ي ّد

 اليت     أن تسفر عن ا  

معامل اترتباط والثبات حملاور الدراسة    ُيبّي (3جدوأ رصهل )

ألفا كرونباخمعامل معامل اترتباطاحملاور

0,78**0,759  أسبا  عدم اتهتمام

 0,92**0,927   وافالّدا

 0,94**0,949   اإل باعات

 0,91 **0,919 أ  اأ اإلعالنات

 0,84**0,859   ةالوسائل اإلل رتونّي

 0,91**0,917   األساليذ

 0,96**0,988   املنتعات

 0,86**0,879   تأثري اإلعالنات

 0,66**0,459   تقييهل اإلعالن

0,96اإلمجالي

 فأصل 0,01  إح ائية عند مستوى معنوية ** تعين دتل
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 ة وتحليل املعلومات:: أساليب املعالجة االحصائّيثامنًا
 التحليل البيانات رصميا، كما استخدم برناممل ادحدم اإلح ائية  اناستخدم الباحث

 املقاييو اإلح ائية التالية 

 الت رارات والنسذ املئوية يف إجابات املبحوث    1

املتوسل ادحسابي املرج  )املواون(  2

اتحنراف املعيار    3

 لقياس اتتسا  الداملي معامل ارتباط بريسون   4

 لقياس الثبات معامل ألفا كرونباخ   5

لقياس الفرو   اتمتبار التائي للعينات املستقلة   6

الدالة ب  إجابات املبحوث  تبعا للمت ريات الرئيسة 

 امتبار التباي  األحاد  يف اجتاا واحد   7

للتحقق م  الفرو  اليت بين ا امتبار حتليل التباي  األحاد   (اتمتبار البعد  )  8

 ( 0,05لة واملعتا  عند مستوى معنوية )يف ه ا الدراسة على النتائمل الدا انوصد اصت ر الباحث
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 النتائج التفصيلية للدراسة:
 أواًل: الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الّدراسة

الية املت ريات الد وهرافية ألفراد العينة، وهي  اجلنو، امل نة، الدمل توّض  اجلداوأ الّت

 الش ر  

ذ العوامل الد وهرافيةبس عّينة الّدراسة تقسيهلل (   ّث4جدوأ رصهل )

 جممو  املفردات الّنسبة الت رار راملت ّي

 النو / اجلنو
38878,2اكر

496 
10821,8أنثى

 امل نة

8617,3أكاد ّيون

6813,6إدارّيون 496

34269,0طلبة

  ر اتذ الّشالّر

21543,3رياأ 6000أصل م  

496 
10621,4رياأ12000 - 6000م  

10521,2رياأ18000 - 12000م  

7014,1رياأ18000أكثر م  

% والباصي م  78,2م  ال كور بنسبة  أفراد العينةهالبية  ( أّن4تشري بيانات اجلدوأ رصهل )

% 13,6% أكاد يون، وفقل 17,3قابل طلبة يف م% م  أفراد العينة 69نسبة  اإلناأ، وأّن

% م  او  الّدمل 43,3  أفراد العينة على الّنحو التالي  توّايف الدمل الش ر  وإدارّيون، 

% م  او  الدمل املرتفا، بينما جا  14,1، يف مقابل رياأ   ريا 6000أصل م   املنخفض

 6000فدمل هل الش ر  ضم  املدى )أكثر م   % ضم  نطا  الطبقة املتوسطة اصت ادّيا42,6

الطلبة ]طال   م  أفراد العينة هالبية ل ونوي  ر ه ا التفاوت ق رياأ( 18000وحتى 

 رياأ(  6000، ما يرّج  كفة او  الدمل املنخفض أصّل م  )وطالبات[
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 ثانيًا: مدى استخدام املبحوثني لإلعالنات التجارية بأنواعها املختلفة:
 بأنواع ا  إلعالنات التعاريةاملبحوث  ل (  ُيبّي  توايا أفراد الدراسة وفقًا ملدى استخدام5جدوأ رصهل )

يف مقّدمة  تة جا ات الية إعالنّيوسيلة  ب فت ا( أن اإلنرتنت 5يوّض  اجلدوأ رصهل )

ول   بفار   ا،راسة يف تعرض هل لإلعالنات التعارية، وجا  التلفاا بعدهنة الّداستخدامات عّي

ا الت يف  كبري، تالهما الالفتات يف الطريق، بينما جا  الايد العاد  يف املرتبة الثامنة، ثهّل

 قائل باندثار الّ حافة الورصية مالأ املدى املتوسل ق ما ي ّيد اتجتاا الاملرتبة الّتاسعة واألمري 
 

 عرض إلعالنات اإلنرتنت لدى منسوبي الجامعة:: حجم الّتثالثًا
 ما مقدار الوصت ال   تقضي  يومًيا على  ب ة اإلنرتنت؟ -1

يف يوميا  يقضي  املبحوثونقدار الوصت ال   مل(  توايا أفراد الدراسة وفقًا 6جدوأ رصهل )

 نرتنتاإل ت ّف 

 النسبة الت رار وصت الت ف 

21533,5أكثر م  ست ساعات

10631,9م  أربا ساعات إىل أصل م  ست ساعات

10528,2م  ساعت  إىل أصل م  أربا ساعات

706,5 أصل م  ساعت  

 100 496ا مو 

 املبحوث ق( إىل ارتفا  حعهل التعرض إلعالنات اإلنرتنت لدى مجيا 6تشري بيانات اجلدوأ رصهل )

على  على  ب ة اإلنرتنت حيث كان مقدار الوصت ال   يقضي  هالبية أفراد العينة يوميًا

% يستخدمون ا 31,9% يستخدمون اإلنرتنت ألكثر م  ست ساعات يوميًا، 33,5 النحو التالي 

نة يستخدمون % م  أفراد العّي65,4، ما يعين نسبة م  أربا ساعات إىل أصل م  ست ساعات

وه ا نسبة مرتفعة مقارنة بالوصت ال   يقضي  األفراد  ! ااإلنرتنت ألكثر م  أربا ساعات يومي

 يف حاجات هل اليومية اتعتيادية والضرورية !
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 ما مقدار الوصت ال   تقضي  يوميا يف التسو  عا اإلنرتنت؟ -2

يقضي  املبحوثون يوميًا الوصت ال   ملقدار راسة وفقًا توايا أفراد الّدُيبّي  (  7جدوأ رصهل )

 اإلنرتنت عا يف التسو 

 سبةالّن  رارالّت وصت التسو 

22044,4ساعات ثالأأكثر م  

12625,4ساعات ساعت  إىل أصل م  ثالأم  

11022,2ساعة إىل أصل م  ساعت م  

408,1أصل م  ساعة

 496100ا مو 

حيث  مبا ر ق إلعالنات اإلنرتنتتعرض املبحوث  ( إىل ارتفا  حعهل 7تشري بيانات اجلدوأ رصهل )

 نسبةكالتالي   اإلنرتنت التسو  عايف  يوميًا املبحوث مقدار الوصت ال   يقضي  هالبية  جا 

، حتديدا تسو اليف  ساعات يوميًا ثالأيستخدمون اإلنرتنت ألكثر م  م  أفراد العينة، % 44,4

التسو  عا يوميا يف  ساعات ساعت  إىل أصل م  ثالأم  م  املبحوث  يقضون % 25,4ونسبة 

، نتالالتسو  عا ساعة إىل أصل م  ساعت  يوميا يف م  املبحوث  يقضون % م  22,2، ونسبة النت

أهمّية اإلعالنات وه ا النسذ ت  ر   %8,1وأمريًا ال ي  يقضون أصّل م  ساعة بل ت نسبت هل فقل 

 اإلل رتونّية يف حتفيد املست ل   حنو منتعات الّدد  للّتأثري اإللابي واياد  مبيعات املعلن  

 

  هل ت تهل باإلعالنات املنشور  على  ب ة اإلنرتنت؟ -3

باإلعالنات على  املبحوث  دى اهتماممل(  ُيبّي  توايا أفراد الدراسة وفقًا 8جدوأ رصهل )

 نت ب ة اإلنرت

 النسبة الت رار  مدى اتهتمام 

408,1دائمًا

19238,7أحيانًا

10621,4هالبًا

10020,2نادًرا

5811,7ت أهتهّل ب ا )مطلقًا(

 496100ا مو 
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، اإلل رتونيةراسة التعرف على مدى حرص أفراد العينة ومتابعت هل لإلعالنات است دفت الّد

باإلعالنات على  ب ة  املبحوث  ي تّمون% م  68,2أكثر م   ( أّن8  اجلدوأ رصهل )ويوّض

% )أحيانًا(، تالها 38,7الي  حو الّتوتراوحت نسب هل على الّن ،نةاإلنرتنت  ا يقار  ثلثي أفراد العّي

 هل اإلعالنات )دائمًا(، أ  أّن اتهتمام % لل ي  ت ّم8,1 %، لل ي  ي تمون )هالبًا(، ثهّل21,4بنسبة 

، ما يعين نة البحثية عمومًاسبة ألفراد العّية كان فو  املتوسل بالّناإلل رتونّي باإلعالنات

عرض إلعالنات اإلنرتنت لدى منسوبي اجلامعة  بينما جا ت نسبة حعهل الّتيف  ملحوظًا ارتفاعًا

بنسبة  (إطالصا)ينقسمون ب  م  ت ت م هل  %31,9ال ي  ت ت م هل وت تعني هل إعالنات اإلنرتنت 

ملعرفة أسبا  عدم اهتمام  ان  وصد حرص الباحث%20,2بنسبة  (نادرا)وب  م  ت ت م هل  11,7%

نة باإلعالنات اإلل رتونية حيث صاربت ثلث العينة كما ي  ر الك يف ه ا الفئة م  أفراد العّي

 البند التالي 

 أسبا  عدم اتهتمام باإلعالنات اإلل رتونية )اإلنرتنت( لدى أفراد العينة؟ -4

باإلعالنات  املبحوث  (  ُيبّي  توايا أفراد الدراسة وفقًا ألسبا  عدم اهتمام9جدوأ رصهل )

 على  ب ة اإلنرتنت

 (  5املتوسل ادحسابي م  )درجات 
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 املبحوث  أههل أسبا  عدم اهتمام أّن وم  مقدار املتوسطات في ق (9يّتض  م  اجلدوأ رصهل )

حيث  ل مشاهد  السلا واخلدمات على أرض الواصاتفّض راسةنة الّدعّي بإعالنات اإلنرتنت هو أّن

انية ، كما جا  اتندعا  م  اإلعالنات املفاجئة واملقتحمة يف املرتبة الّث(4,28جا   توسل )

، (4,26 توسل ) ةكأههل األسبا  اليت جتعل أفراد العينة ت ي تمون باإلعالنات اإلل رتونّي

لى متابعة إعالنات اإلنرتنت بش ل كاف، وتفضيل هل بينما جا  عدم اعتياد أفراد العينة ع

لإلعالنات اليت تعرض على وسائل اإلعالم التقليدية كأصل أسبا  عدم اهتمام أفراد العينة 

وجا  ( على الرتتيذ، 3,14( َو )3,21 توسل ) باإلعالنات اإلل رتونية عا  ب ة اإلنرتنت

باحنراف و( ضم  القيهل الطبيعية واملتّوصعة، 3,62متوسل أسبا  عدم اتهتمام )هالبًا( بقيمة )

 ( 0,69معيار  صيمت  )

 
 رابعا: دوافع وإشباعات التعرض إلعالنات اإلنرتنت لدى منسوبي الجامعة:

(  ُيبّي  التوايا الت رار  لدوافا وإ باعات التعرض إلعالنات اإلنرتنت 10جدوأ رصهل )

 لدى منسوبي اجلامعة
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 و    تف يل الك على النحو التالي 

ما دوافا تعرضك إلعالنات اإلنرتنت؟ -1

إلعالنات  املبحوث  (  ُيبّي  توايا أفراد الدراسة وفقًا لدوافا تعرض11جدوأ رصهل )

 اإلنرتنت

 

(ق أّن أههل دوافا تعرض املبحوث  إلعالنات 11توّض  صيمة املتوسطات يف اجلدوأ رصهل )

(، وجا  دافا إم انية طلذ 4,06اإلنرتنت هو أن ا متاحة يف أ  وصت  توسل صدرا )

(، وجا  دافا 3,94ا ر  يف املرتبة الّثانية  توسل صدرا )اخلدمة أو السلعة م  م درها مب

التعرف على العروض واخل ومات يف املرتبة الثالثة عند تعرض املبحوث  إلعالنات 

(، بينما جا  التفاعل ما املعلن  أصل دوافا املبحوث  للّتعرض 3,92اإلنرتنت  توسل صدرا )

مبا ر  دافا التفاعل ما مستخدمي املنتمل  (، وتسبق 3,21إلعالنات اإلنرتنت  توسل )

(، وتتفاوت 3,48(، وصبل ما جا  دافا الّتسلية باعتبارها مشّوصة  توسل )3,36 توسل )

 الدوافا بسذ بيانات اجلدوأ أعالا 
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عرض إلعالنات اإلنرتنت؟ما اإل باعات اليت حت ل علي ا م  الّت -2

 ضوفقًا لإل باعات املتحققة م  تعّرراسة (  ُيبّي  توايا أفراد الّد12جدوأ رصهل )

 إلعالنات اإلنرتنت املبحوث 

 

( أّن إ باعات التعرض إلعالنات اإلنرتنت لدى منسوبي اجلامعة كانت 12يوّض  اجلدوأ رصهل )

( بينما جا  متوسل 3,81مرتفعة بالن ر إىل دوافا تعرض هل ،اق حيث جا  متوسل اإل باعات )

( 3,75لّدوافا واإل باعات )(، بينما جا  املتوسل العام ل0,10( بفار  يتعاوا )3,69الدوافا )

(  وصد أظ رت النتائمل أن منسوبي اجلامعة كانوا )هالبًا( ما يتعرضون 0,70باحنراف معيار  )

(، والك ألن ا متاحة يف أ  وصت، وإلم انية طلذ السلعة أو 3,69إلعالنات اإلنرتنت  توسل )

خدمي السلا واخلدمات، اخلدمة م  م درها مبا ر   كما كانوا )أحيانًا( يتفاعلون ما مست

و)أحيانًا( يتفاعلون ما املعلن   
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 رائيالّش لوكاستخدام إعالنات اإلنرتنت على الّس تأثري
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وأّن منسوبي اجلامعة )هالبًا( ما حيققون إ باعات هل م  التعرض إلعالنات اإلنرتنت  توسل 

( واتفق أفراد العينة على أن هل يعرفون )هالبًا( بآمر العروض 0,78( واحنراف معيار  )3,81)

إعالنات اإلنرتنت  كما كانت عملية التسو  بالنسبة ،هل والتنديالت ع  السلا واخلدمات م  

 )هالبًا( ما ت ون س لة، و  ن هل )أحيانًا( التفاعل ما املعلن   
 

 خامسًا: طبيعة الّتعرض إلعالنات اإلنرتنت لدى منسوبي الجامعة:
لت  صّسهل الباحثان طبيعة التعرض إىل احملاور األساسية التالية اليت تقيو مدى التعرض ودت

 رصميا، وهي 

 ض ،ا يف املواصا اإلل رتونية؟ما أ  اأ إعالنات اإلنرتنت اليت تتعّر -1

 رّتذ الوسائل اإلل رتونية التالية بسذ تعّرضك إلعالنات اإلنرتنت م  مال،ا -2

ما األساليذ اليت جت بك يف إعالنات اإلنرتنت اليت تتعرض ،ا؟ -3

 ض إلعالنات ا على اإلنرتنت؟اليت تتعّر (واخلدمات ما املنتعات )الّسلا -4
 

 إلعالنات اإلنرتنت املبحوث  ض(  املتوسطات واتحنرافات املعيارية تبعًا لطبيعة تعّر13جدوأ رصهل )

 (  5املتوسل ادحسابي م  )درجات 

راسة م  منسوبي جامعة امللك سعود نة الّدأفراد عّي ة أّن( األساسّي13تشري بيانات اجلدوأ رصهل )

(، وأّن هل 0,64(، واحنراف معيار  )3,57)هالبًا( ما يتعّرضون إلعالنات اإلنرتنت  توسل )

(، 3,51ة  توسل )يتعّرضون )هالبًا( أل  اأ إعالنات اإلنرتنت يف املواصا اإلل رتونّي

 اإلعالن املتحّرك(، وجا ت األ  اأ اليت )هالبًا( ما يتعّرضون ،ا  0,79واحنراف معيار  )

، بينما كان تعّرض هل ّ فحةاإلعالن الثابت أعلى ال)فيديو أو فال ( أعلى ال فحة، ثهّل 

  وكانوا )هالبًا( ما لإلعالن الثابت يف أسفل الّ فحة)وأحياًنا(  لإلعالن املتسلل)أحيانًا( 
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(، واحنراف معيار  3,85يتعّرضون إلعالنات اإلنرتنت عا الوسائل اإلل رتونية  توسل )

(0,72 ) 

 ، ثهّلبات التواإل اتجتماعيحساضون ،ا هي وكانت أههل الوسائل اليت )هالبًا( ما يتعّر

اإلعالنات على املواصا  َو، الرسائل اليت تأتي عا الايد اإلل رتوني، وامريًا ةسائل اإلعالنّيالّر

  الرمسية اإلل رتونية للم سسة

وينع   )هالبية( أفراد الدراسة حنو األساليذ اليت يتعّرضون ،ا عا اعالنات اإلنرتنت 

(، وم  أههل األساليذ اجلاابة بالنسبة ألفراد الدراسة 0,88عيار  )( واحنراف م3,48 توسل )

استخدام األلوان بطريقة مثري  يف اإلعالن، واستخدام ال ور الفوتوهرافية امل احبة لإلعالن، 

بينما ينع   أفراد الدراسة )أحيانًا( ل  ور اإلعالن يف أكثر م  م ان دامل الّ فحة، 

 ى ال فحة وللّ  ور املت رر لإلعالن عل

ضون إلعالنات املنتعات م  سلا ومدمات  توسل يتعّرما وامريًا فعينة الدراسة )هالبًا( 

اإلل رتونيات  أههل ه ا املنتعات، ثهّل املالبو(، وجا ت 0,78( واحنراف معيار  )3,42)

ات املعد  بينما أصل ه ا املنتعات اهتمامًا بالنسبة لعينة الّدراسة هي واتت اتت وادحاسبات

 على الرتتيذ  وأدوات البنا  والدمان والتب  والسعائر

، وذلك سادسا: تأثري إعالنات اإلنرتنت على القرار الّشرائي لدى منسوبي الجامعة
 ضمن املحاور التالية:

ّسلعا كانت أم مدمات؟ قلمنتعاتئك لما مدى تأثري إعالنات اإلنرتنت على صرار  را -1

الّدراسة وفقًا ملدى تأثري إعالنات اإلنرتنت على صرار  را  توايا أفراد ُيبّي  (  14جدوأ )

 [مدمات /سلا]املنتعات 

 النسبة الت رار الوصت

13627,4% فأكثر[81مرتفا جدًا ]م  

11022,2%[80-61مرتفا ]م  

16833,9%[60-41متوسل ]م  

7815,72%[40-21مقبوأ ]م  

 40,8 مل يتأّثر مطلقًا

 496100ا مو 
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( أهمية كاى لتأثري إعالنات اإلنرتنت على صرار أفراد العينة  را  14يوّض  اجلدوأ رصهل )

% 83,5املنتعات حيث ي  ر منحنى البيانات أّن ال البية الع مى م  أفراد عينة الدراسة بنسبة 

أّثروا % ت27,4ت ّثر إعالنات اإلنرتنت على صرارات هل الشرائية بدرجات متفاوتة تراوحت ب   

% تأثروا بدرجة متوسطة  33,9% تأثروا بدرجة مرتفعة، ونسبة 22,2بدرجة مرتفعة جدًا، ونسبة 

بنسبة  %، وال ي  مل يتأثروا مطلقًا15,72بينما جا ت نسبة ال ي  تأثروا بدرجة منخفضة بنسبة 

ائي %  وه ا ي  ر األهمية ال اى إلعالنات اإلنرتنت على الّسلوك الشر0,8 متدنية جدًا

وصد فر  الباحثان ب  التأثري ال   ي د  باملست لك إىل الشرا  املبا ر عا للمست ل  ، 

 اإلنرتنت، والتأثري ال   ي د  باملست لك إىل الشرا  م  األسوا  اتعتيادية 

عا اإلنرتنت ) را  إل رتوني(؟ [سلا/ مدمات]كهل مّر  صمَت بشرا  منتعات  -2

 عا اإلنرتنت [سلا/ مدمات]راد الدراسة وفقًا لعدد مرات  را  املنتعات (  ُيبّي  توايا أف15جدوأ )

 النسبة الت رار الوصت

15831,9مر  فأكثر 11

11022,2مرات 6-4م  

10621,4مرات 3-1م  

10020,2مرات 10-7م  

224,4مل أ رت مطلقا

 496100ا مو 

% مارسوا الشرا  عا 95,6بية الع مى ألفراد الدراسة ( أّن ال ال15تشري بيانات اجلدوأ رصهل )

% م  عينة الدراسة أ رتوا منتعات 31,9اإلنرتنت بنسذ جيد ، تراوحت نسب هل ه ا كالتالي  

نرتنت راسة أ رتوا منتعات عا اإلنة الّد% م  عّي20,2 ، ونسبة ( مّر11عا اإلنرتنت ألكثر م  )

( 6-4نرتنت م  )ة الدراسة أ رتوا منتعات عا اإل% م  عين22,2( مرات، ونسبة 10-7م  )

( مرات، بينما 3-1نرتنت م  )% م  عّينة الّدراسة أ رتوا منتعات عا اإل21,4مرات، ونسبة 

إىل اتجتاا اإللابي  ر بوضوٍح%ق ما ي ّ 4,4جا ت نسبة ال ي  مل يشرتوا مطلقًا متدنية جدا فقل 

ة الق وى املت اعد  ،ا يف توجي  املست لك والعميل يف لتأثري إعالنات اإلنرتنت وإىل األهمي

 املستقبل القريذ 
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 بعد التعرض إلعالنات اإلنرتنت م  األسوا  [سلا/ مدمات]كهل مّر  صمت بشرا  منتعات  -3

(؟اعتياد ) را   الواصعية

 اديةاتعتي  توايا أفراد الّدراسة وفقًا لعدد مرات الشرا  م  األسوا  بّي(  ُي16جدوأ رصهل )

 بسبذ التعرض إلعالنات اإلنرتنت

 النسبة الت رار عدد مرات الشرا 

13627,4مرات 3-1م  

12224,6مرات 6-4م  

9819,8مر  فأكثر 11

8216,5مرات 10-7م  

5811,7مل أ رت مطلقا

 496100ا مو 

استتتة ا تتترتوا منتعتتتات  ( أّن ال البيتتتة الع متتتى متتت  أفتتتراد الدر  16تشتتتري بيانتتتات اجلتتتدوأ رصتتتهل )  

%، بينمتتتتا 88,3بستتتتبذ تعّرضتتتت هل إلعالنات تتتتا عتتتتا اإلنرتنتتتتت بنستتتتبة   اتعتياديتتتتةمتتتت  األستتتتوا  

بتتتترههل تعرضتتتت هل  اتعتياديتتتتةومل يبتتتتتاعوا املنتعتتتتات متتتت  األستتتتوا    روا مطلقتتتتًاالتتتت ي  مل يتتتتتأّث

% متتتت  جممتتتتو  أفتتتتراد  11,7مل تتعتتتتاوا  إلعالنات تتتتا عتتتتا اإلنرتنتتتتت نستتتتبت هل منخفضتتتتة جتتتتداً   

  العينة

بستتتتتبذ  اتعتياديتتتتتةوصتتتتتد جتتتتتا ت نستتتتتبة التتتتت ي  ابتتتتتتاعوا املنتعتتتتتات متتتتت  األستتتتتوا  التعاريتتتتتة  

( 3-1% متتتتن هل ابتتتتتاعوا متتتت  )27,4ضتتت هل إلعالنات تتتتا عتتتتا اإلنرتنتتتت علتتتتى النحتتتتو التتتتالي     تعّر

% للتتتت ي  ابتتتتتاعوا 36,3( متتتترات، وبنستتتتبة 6-4% التتتت ي  ابتتتتتاعوا متتتت  ) 24,6ات، ونستتتتبة متتتتّر

ائمل ت  تتتر تتتتأثريا كتتتبريا لإلنرتنتتتت علتتتى حيتتتا  الّنتتتاس      متتترات فتتتأكثر(، وهتتت ا النتتتت    7متتت  )

العاديتتتتتة وعلتتتتتى أف تتتتتارههل وعلتتتتتى اجتاهتتتتتات هل وستتتتتلوكيات هل وصتتتتترارات هل حيتتتتتث جتتتتتتاوات    

% يف ادحتتتالت  ستتتوا  متتت   84,2النستتتبة اإلمجاليتتتة لتتتتأثري اإلنرتنتتتت علتتتى أفتتتراد عينتتتة الدراستتتة    

  األستتتوا  التعاريتتتة  تتتتأّثر وا تتترتى عتتتا اإلنرتنتتتت مبا تتتر ، أو متتت  تتتتأّثر وا تتترتى ول تتت  متتت     

، وهتتت ا يتتتدّأ دتلتتتة واضتتتحة علتتتى التتتتأثري املتعتتتاظهل واملتنتتتامي لإلنرتنتتتت يف إ تتتبا        اتعتياديتتتة

  تل  الدوافا وادحاجات اإلنسانية ويف  تل  جماتت ادحيا  
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؟[سلا/ مدمات]تأثري إعالنات اإلنرتنت على صرار  را  املنتعات أسبا  ما  -4

ا أفراد الدراسة وفقًا لتأثري إعالنات اإلنرتنت على صرار  را  (  ُيبّي  تواي17جدوأ رصهل )

 املنتعات

( معرفًة أههل أسبا  تأّثر سلوك املست لك بإعالنات 17يف ه ا جدوأ رصهل ) انحاوأ الباحث

وأظ رت بيانات اجلدوأ أن أههل األسبا  اإلنرتنت والك بسذ العبارات احمل مة أعالا، 

%، وجا  السبذ الثاني م  حيث 74وبنسبة  3,7اإل باعات(  توسل مرتفا صدرا )ادحاجات و

)البحث ع  املنتعات امل احبة للعروض والّتخفيضات(  توسل صدرا  املبحوث األهمية بسذ 

%، وجا  السبذ الثالث م  حيث األهمّية بالنسبة ألفراد العينة )معرفة أماك  70,6وبنسبة  3,53

%، وجا  السبذ الرابا يف العبار  68,6وبنسبة  3,43يت أحتاج ا(  توسل صدرا بيا املنتعات ال

وبنسبة  3,31التالية  )أصوم بعملية الشرا  عا اإلنرتنت ع  صناعة وبال تردد(  توسل صدرا 

%، وجا  السبذ األمري يف العبار  التالية  )اادت مشرتياتي بسبذ تعرضي إلعالنات 66,2

( مرتفٌا%، وه ا النتائمل تعين أّن هناك تأثري )62,6وبنسبة  3,13درا اإلنرتنت(  توسل ص

( ما 5( م  )3,42إلعالنات اإلنرتنت على صرار  را  املبحوث  للمنتعاتق حيث بل  املتوسل العام )

  ئيالشرا ههل% وهو متوسل مرتفا يدأ على تأثري كبري إلعالنات اإلنرتنت على صرار68,4يعادأ 
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 إعالنات اإلنرتنت لدى منسوبي الجامعة:سابعًا: تقييم 
 كي  يقّيهل وي   املبحوثون إعالنات اإلنرتنت بش ل عام؟ 

 (  ُيبّي  توايا أفراد الدراسة وفقًا لتقييهل إعالنات اإلنرتنت لدى منسوبي اجلامعة18جدوأ )

( أّن عّينة الّدراسة توافق على تقييمات إعالنات اإلنرتنت لدى 18تشري بيانات اجلدوأ رصهل )

(، وكانوا يوافقون على مجيا التقييمات حيث كانت 3,75منسوبي اجلامعة  توسل عام )

يف كل موصا، وأن املواصا كانت تبال  يف عرض مدايا السلا واخلدمات، وكانت  منتشر 

مدععة ومبت ر  وتفتة للن ر، و ّ   م  التفاعل ما املعل ، ومشتتة وكاابة ومملة 

 ( 3,57-4,02 توسطات تراوحت ب  )
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 رائيالّش لوكاستخدام إعالنات اإلنرتنت على الّس تأثري
 (دراسة مسحّية) ملنسوبي جامعة امللك سعود
 

 

م ثامنًا: املضامني اإلعالنّية التي يهتم بها منسوبو جامعة امللك سعود عند تعرضه
 إلعالنات اإلنرتنت:

  تابعت ا  املبحوثون(  ُيبّي  املضام  اإلعالنّية اليت ي تهل 19جدوأ رصهل )



 

 

156 

ى مضتام  إعالنتات اإلنرتنتت التيت ي تتهل ب تا أفتراد عينتة الدراستة          سعت هت ا الدراستة إىل التعترف علت    

( أن إعالنتات املالبتو واألايتا  واإلل رتونيتات     19وحيرإون على متابعت ا، كما ُيبّي  اجلدوأ رصهل )

( املضتام  اإلعالنيتة متابعتًة مت  صبتل      أكثتر وادحاسبات واملطتاعهل واملتأكوتت واجلتواتت ولواام تا )    

( علتى التتوالي، واحنرافتات    3,50(، )3,52(، )3,59(، )3,72لتك  توستطات حستابية  )   أفراد العّينتة وا 

( على الرتتيتذ  وجتا ت إعالنتات البنتوك ومتدمات التقستيل       1,35(، )1,39(، )1,38(، )1,44معيارية )

والتأم ، والوظائ  الشتاهر ، وبيتا العقتارات واستتئعارها، ومتدمات ال تيانة والن افتة، واستتقدام         

ة املندلية، واألدوية واملنشطات واملقّويات وامل ّمالت ال  ائية، وأدوات ومعدّات البنا ، واملدادات العمال

( املضام  اإلعالنّية متابعتًة مت  صبتل أفتراد العينتة باملتوستطات       أصّلواملناص ات، والدمان والسعائر، )

( علتى  1,32(، )1,41(، )1,83، )(2,26(، )2,35(، )2,35(، )2,49(، )2,49(، )2,50ادحسابية التالية  )

(، 0,98(، )0,87(، )1,12(، )1,14(، )1,28(، )1,38(، )1,25الرتتيتتتتتتتذ، وباحنرافتتتتتتتات معياريتتتتتتتة  )

( اتهتمام واملتابعة مت   متوسطة( على التوالي  كما جا ت املضام  اإلعالنّية األمرى )0,79(، )0,92)

 ( 19صهل )صبل أفراد العينة كما ي  ر الك جلياً يف اجلدوأ ر
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 رائيالّش لوكاستخدام إعالنات اإلنرتنت على الّس تأثري
 (دراسة مسحّية) ملنسوبي جامعة امللك سعود
 

 

تاسعًا: أثر إعالنات اإلنرتنت على مراحل السلوك الشرائي لدى املبحوثني بحسب 
 نموذج أيدا:

ا وفًق للمبحوث (  ُيبّي  تأثري إعالنات اإلنرتنت على الّسلوك الّشرائي 20جدوأ رصهل )

 (لنموا  )

ري إعالنات اإلنرتنت على السلوك الشرائي لدى وصد سعت ه ا الّدراسة إىل التعرف على تأث

( أّن تأثري إعالنات 20(، كما يوّض  جدوأ رصهل )أفراد العينة وفقًا لنموا  أيدا )

( حيث بل ت فو  املتوسلرائي لدى منسوبي جامعة امللك سعود، )لوك الّشاإلنرتنت على الّس

 (  5( م  )3,51ة )ة اإلمجالّيصيمت  العددّي

( لتأثري إعالنات اإلنرتنت على السلوك متوسطات مراحل  وا  أيدا ) وصد جا ت

الشرائي ملنسوبي جامعة امللك سعود على الّنحو الّتالي  )املتوسل اإلمجالي ملرحلة اتهتمام 
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( باعتبارها املرحلة األصوى يف ا اا صرار الشرا  عند تعرض املبحوث  إلعالنات 3,69بتت)

(، 3,44(، ثهّل يلي ما مرحلة الرهبة  توسل )3,57 ا مرحلة اتنتباا  توسل )اإلنرتنت، ثهّل يلي

 ( 3,34را (  توسل )ثهّل يلي ا مرحلة الفعل )صرار الّش
 

 اختبار فروض الّدراسة:
نة وأثرها وعالصت ا بإعالنات  وهرافية ألفراد العّيتدور فرضيات الدراسة حوأ املت ريات الّد

 وهرافية التالية  )اجلنو/النو ، امل نة، الدمل العوامل الّد اإلنرتنت وحتديدا تبحث

  اتصت اد (، والك وفق الفرضّيات الثالأ التالية
 

 ة األوىل الفرضّي

يوجد فرو  اات دتلة إح ائّية ب  الدوافا واإل باعات اليت حتقق ا إعالنات اإلنرتنت ألفراد 

 اجلنو  /العينة تبعا تمتالف النو 

(  يوّض  اتمتبار التائي لدتلة الفرو  ب  الدوافا واإل باعات اليت حتقق ا 21)جدوأ رصهل 

 إعالنات اإلنرتنت ألفراد العينة بامتالف النو /اجلنو 

 النو  وافا واإل باعاتالّد
املتوسل 

 ادحسابي

اتحنراف 

 املعيار 
 مستوى الدتلة صيمة ت

 وافاالّد
3,670,71 اكور

1,27 0,205 
3,810,72 إناأ

 اإل باعات
3,740,77 اكور

2,4* 0,01 
4,030,77 إناأ

( إىل وجود فرو  دالة إح ائيا يف الدوافا واإل باعات اليت 21تشري بيانات اجلدوأ رصهل )

كور واإلناأ م  منسوبي جامعة امللك سعود والك ل احل حتقق ا إعالنات اإلنرتنت ب  الّ 

( وهي2,4) تالتعرض إلعالنات اإلنرتنت، حيث ت ون صيمة ع  بالرضىاإلناأ فيما يتعلق 

حوأ وجود عالصة اات  جدئيًافرضية ال( ما يثبت إّحة 0,05اات دتلة عند مستوى معنوية )

دتلة إح ائية ب  نو /جنو أفراد الدراسة واإل باعات املتحققة م  التعرض إلعالنات 

( وهي 1,27) توافا اليت أظ ر اجلدوأ أعالا صيمة اإلنرتنت، بينما مل ت  ر ه ا العالصة ما الّد

 صيمة متدنية ليست اات دتلة إح ائية 
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 رائيالّش لوكاستخدام إعالنات اإلنرتنت على الّس تأثري
 (دراسة مسحّية) ملنسوبي جامعة امللك سعود
 

 

( حيث أثبتت وجود عالصة ب  نو  308م، ص2017وي يد ه ا النتيعة دراسة )اجلند ، 

فق مع ا ك لك دراسة )اجلنو وتأثر القرار الشرائي بإعالنات اإلنرتنت، ويّت

أّكدت وجود عالصة دالة إح ائيا ب  نو  اجلنو وتأثر القرار  ( اليت

( حيث مل 51م، ص2007الشرائي بإعالنات اإلنرتنت، والك على مالف نتيعة دراسة )تاي ، 

 رائي لدي  ي  ر ملت ري اجلنو ونوِع  دتلة إح ائية على القرار الّش
 

 انية  ة الّثالفرضّي

الدوافا واإل باعات اليت حتّقق ا إعالنات اإلنرتنت ألفراد يوجد فرو  اات دتلة إح ائّية ب  

 الوظيفة  /العينة تبعا تمتالف امل نة

(  يوّض  امتبار حتليل التباي  األحاد  لدتلة الفرو  ب  الدوافا 22جدوأ رصهل )

 واإل باعات اليت حتقق ا إعالنات اإلنرتنت ألفراد العينة بامتالف امل نة 

 امل نة اتوافا واإل باعالّد
املتوسل 

 ادحسابي

اتحنراف 

 املعيار 

صيمة 

 ف

مستوى 

 الدتلة

 وافاالّد

3,430,79األكاد ي 

3,79*0,024 3,770,75اإلداري 

3,750,67الطلبة

 اإل باعات

3,570,85األكاد ي 

2,8230,06 3,740,68اإلداري 

3,880,77الطلبة

( إىل وجود فرو  اات دتلة إح ائّية ب  األكاد ي  واإلداري  22اجلدوأ رصهل )تشري بيانات 

الّتعرض إلعالنات اإلنرتنت ماّإة لدى اإلداري  م  أفراد العّينةق حيث  بدوافاوالطلبة فيما يتعّلق 

(، وُي ِ ر اجلدوأ 0,05ة )عند مستوى معنوّي اات دتلة إح ائية( وهي 3,79) فت ون القيمة

، ثهّل الطلبة، ثهّل بسبذ الدوافاعالا أّن اإلداري  األكثر تعرضًا إلعالنات اإلنرتنت أ

بوجود فروٍ  ااِت دتلٍة إح ائّية ب  )م  /وظائ (  جدئيًاة فرضّيالاألكاد ي ق ما ُيثبتع إّحة 

 قنرتنتاملتحققة م  تعّرض هل إلعالنات اإل والدوافاأفراد العّينة م  منسوبي جامعة امللك سعود 

منخفضة يف اجلدوأ أعالاق ما يعين عدم  فت  ر صيمة  حيثأفراد العينة  إ باعاتخبالف 

ال   يقضون مع هل  اإلداري وجود عالصة اات دتلة إح ائية  وم  امل كد هنا أن لطبيعة عمل 
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 أوصات هل على أج د  ادحاسذ مت ل  بشب ة اإلنرتنت دور يف ه ا النتيعةق بينما ينش ل الطلبة

 واألكاد ي  يف دروس هل والاضرات هل العلمية 

ب  متوسل الدوافا املستخدمة تبعًا للم نة ( البعد ُيبّي  امتبار )(  23جدوأ رصهل )

 

عضا  هيئة أرو  ب  الطال  وف( يثبت وجود أّن معامل ) (23تشري بيانات اجلدوأ رصهل )

حيث الطال  أكثر حيوية لتحقيق دوافع هل بالتسو  عا اإلنرتنت،  التدريو ل احل الطال 

 وه ا أمر طبيعي ن را تمتالف العمر ب  الفئت  

 

 الفرضية الّثالثة  

فراد يوجد فرو  اات دتلة إح ائّية ب  الدوافا واإل باعات اليت حتقق ا إعالنات اإلنرتنت أل

 العينة تبعا تمتالف الدمل الش ر  

(  يوّض  امتبار حتليل التباي  األحاد  لدتلة الفرو  ب  الدوافا واإل باعات 24جدوأ رصهل )

 نة بامتالف الدمل الش ر  اليت حتقق ا إعالنات اإلنرتنت ألفراد العّي

( إىل وجود فرو  اات دتلة إح ائية ب  الدموأ املنخفضة 24تشري بيانات اجلدوأ رصهل )

اوح ب  اليت ترت املتوسطة الّدموأواملتوسطة واملرتفعة والعالية ألفراد العينةق والك مل لحة 

امل نة
متوسل 

الفرو 

مستوى 

الدتلة

0,021*0,31948عضو هيئة التدريوطالذ
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 رائيالّش لوكاستخدام إعالنات اإلنرتنت على الّس تأثري
 (دراسة مسحّية) ملنسوبي جامعة امللك سعود
 

 

 ف( رياأ، فيما يتعّلق بدوافا الّتعرض إلعالنات اإلنرتنت، حيث تبل  صيمة 6000-12000)

(، وهناك أيضًا فرو  اات دتلة إح ائية ب  الرواتذ 0,05( عند مستوى معنوية )8,14)

-6000اليت ترتاوح ب  ) املتوسطةاملنخفضة، واملتوسطة، واملرتفعة، والعالية، والك مل لحة 

( رياأ، فيما يتعلق باإل باعات اليت تتحّقق ألفرادها جّرا  تعّرض هل إلعالنات اإلنرتنت 12000

(ق ما ُيثبُت 0,05عند مستوى معنوية ) إح ائية ( وهي اات دتلة7,526) فحيث تبل  صيمة 

راسة بوجود فروٍ  ااِت دتلٍة إح ائّية ب  الّدمل الّش ر  ألفراد عّينة الد  امًا فرضّيةالإّحة 

لت إلي  وه ا يتفق ما ما توّإ املتحّققة م  الّتعرض إلعالنات اإلنرتنت  اإل باعاتَو الّدوافاو

وم ارات استخدام  ،مل( حيث الّددراسة )

 يفة اات دتلة إح ائّي ،ومواصا عرض ا ،والتوى اإلعالنات ،ومّد  اتستخدام ،اإلنرتنت

ما دراسة )تاي ، ك لك فق ثري إعالنات اإلنرتنت على النية الّشرائية لدى املبحوث   يّتفعالّية وتأ

م( اليت أثبتت وجود فرو  اات دتلة إح ائّية لتأثري إعالنات اإلنرتنت على القرار 2007

ى ملت ريات العمر، ومستوى الّتعليهل، والّدمل يف ح  مل ت ّثر مت ريات اجلنو ونو  الشرائي ُتعَد

  ارسة اات ا اجلامعة على القرار الشرائي بسذ الّد

للراتذب  متوسل الدوافا املستخدمة تبعًا  ( البعد ُيبّي  امتبار )(  25جدوأ رصهل )

مستوى الدتلةمتوسل الفرو الراتذ

0,021*180000,90294كثر م  أ6000م   صّلأ

0,019*180000,98385كثر م  أ12000- 6000م  

0,039*180000,89762كثر م  أ18000-12000  م

ال ي  يتقاضون  املبحوث  ب دالة إح ائية  ( أن  توجد فرو 25وتشري بيانات اجلدوأ أعالا رصهل )

صل، كما اتذ األل احل الّر قرياأ 18000كثر م  أوال ي  يتقاضون راتبًا  6000م   صّلأراتبًا 

وال ي  يتقاضون  12000-6000تقاضون راتبًا يرتاوح م  توجد فرو  دالة اح ائيًا ب  ال ي  ي

مريًا فيوجد فرو  ب  ال ي  أ، وصّلأرياأ ل احل ال ي  يتقاضون راتبًا  18000كثر م  أراتبًا 

رياأ ل احل  18000كا م  أوال ي  يتقاضون راتبًا  18000-12000يتقاضون راتبًا يرتاوح م  

مساعد لدى األعلى دماًل يتوىل هو  را  منتعات هل وصضا  األصل دماًلق ور ا يفّسر الك وجود 

 حاجات هل كالسائق أو اخلادم أو هريهما 
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للراتذاملستخدمة تبعًا  اإل باعاتب  متوسل  ( البعد ُيبّي  امتبار )(  26جدوأ رصهل )

مستوى الدتلةمتوسل الفرو الراتذ

0,002*180000,96444كثر م  أ6000صل م  أ

0,012*180001,00455كثر م  أ12000-6000م  

0,025*180000,87619كثر م  أ18000-12000م  

 

 6000مت    صتلّ أ  توجتد فترو  بت  الت ي  يتقاضتون راتبتًا       ( أّنت 26وتشتري بيانتات اجلتدوأ أعتالا رصتهل )     

ة صتتل، كمتتا توجتتد فتترو  داّلتت  اتتتذ األل تتاحل الّر قريتتاأ 18000كثتتر متت  أوالتت ي  يتقاضتتون راتبتتًا  

كثتر مت    أوالت ي  يتقاضتون راتبتًا     12000-6000اح ائيًا بت  الت ي  يتقاضتون راتبتًا يترتاوح مت        

، وامريًا فيوجد فرو  ب  ال ي  يتقاضون راتبًا يرتاوح صّلأرياأ ل احل ال ي  يتقاضون راتبًا  18000

ولتنفو  دمتاًلق   صتلّ ريتاأ ل تاحل األ   18000كتا مت    أوال ي  يتقاضون راتبتًا   18000-12000م  

 السبذ على األهلذ 
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 رائيالّش لوكاستخدام إعالنات اإلنرتنت على الّس تأثري
 (دراسة مسحّية) ملنسوبي جامعة امللك سعود
 

 

 مناقشة نتائج الدراسة:
سعت ه ا الدراسة إىل الّتعرف على تأثري استخدام اإلعالنات املنشور  عا اإلنرتنت على 

السلوك الشرائي ملنسوبي جامعة امللك سعود م  مالأ ن رية اتستخدامات و وا  أيدا ملراحل 

اليت تدفا منسوبي جامعة امللك سعود ملتابعة  التأثري على سلوك املست لك، ومعرفة األسبا 

اإلعالنات املنشور  عا اإلنرتنت، ومعرفة املضام  اإلعالنية اليت حيرص منسوبو اجلامعة 

على متابعت ا عا اإلنرتنت وصد طّبقت الدراسة على منسوبي جامعة امللك سعود م   تلفة 

وإناًثا، ووّا  الباحث استبانت  اإلل رتونية الشرائ  األكاد ية واإلدارية والّطالبية اكوًرا 

( استبانة إادحة 496( مفرد  م  جمتما الّدراسة، ووإل إلي  من ا )600على أكثر م  )

 للّتحليل اإلح ائي، ومل ت الّدراسة امليدانية إىل نتائمل كثري  م  أهّم ا الّتالية 

ات الّشرائية ملنسوبي جامعة امللك أوًت  إعالنات اإلنرتنت ت ّثر تأثريًا كبريًا على القرار

 سعود 

% م  أفراد العينة أّثرت إعالنات اإلنرتنت على صرارات هل الشرائية 99,2حيث أظ رت الّنتائمل أن 

الفعلية، سوا  ا رتوا ه ا املنتعات م  املتاجر واملن ات اإلل رتونية املرتبطة باإلعالن، أو م  

العادية  ما يدأ على التأثري ا،ائل واملت اعد لإلنرتنت يف مالأ  را  املنتمل م  األسوا  واملتاجر 

 تلفة جماتت ادحيا  ادحالية واملستقبلية  وه ا يتوافق ما  تل  الّدراسات الّسابقةق حيث 

تثبت الّدراسات الّسابقة وجود تأثري إلعالنات اإلنرتنت على القرارات الّشرائية للمست ل   

 بنسذ متفاوتة 

ة ال كور ضعفي اإلناأ ب  أفراد العينة، ونسبة الطلبة ثلثي منسوبي جامعة ثانيًا  نسب

 امللك سعود 

% م  مجيا  رائ  العينة والباصي م  اإلناأ، وجا ت 78,2جا ت نسبة إمجالي ال كور 

% أكاد يون وإداريون، 31% م  مجيا  رائ  عينة الّدراسة يف مقابل 69نسبة الطلبة 

دود الطبيعية ملنسوبي اجلامعة حيث  ثل ال كور أساسا نسبة و    تفسري الك يف ادح

مضاعفة مقارنة باإلناأ يف مجيا ال ليات واألصسام األكاد ية وك لك يف مجيا 

العمادات واجل ات اإلدارية يف اجلامعة  وك لك ادحاأ بالنسبة للطلبة حيث تبل  النسبة 

الباحث يف اإلجرا ات املن عية  % م  أفراد العينة كما  رح الك75املئوية للطلبة 

 تستخرا  العينة 
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 ثالثا  إعالنات اإلنرتنت حت ى بأهمّية ص وى لدى أفراد العينة 

جا ت إعالنات اإلنرتنت يف مقدمة اإلعالنات التعارية اليت يستخدم ا أفراد العينة متعاوا  

عالنات ال ح  ب لك مجيا أنوا  اإلعالنات التعارية األمرى م  كإعالنات التلفاا وإ

وهريها م  الوسائل اإلعالنية األمرى، وه ا يتفق ما ما توّإلت إلي  دراسة )بل حلة، 

أّكدت أّن اإلعالن اإلل رتوني سيبقى على رأس عناإر الرتويمل ( حيث 394م، ص2015

أهميًة يف املستقبل القريذ، هو أكثر وسائل  جاابّية واكا  وانتشارًا يف ظّل اتجتاا املت اعد 

وه ا يتفق ما دراسة )للّشركات الّتعارية حنو الّتسويق اإلل رتوني  

( اليت توّإلت إىل أّن التعرض لإلعالنات 79م، ص2007( وك لك دراسة )تاي ، 

املنشور  على اإلنرتنت ت ّثر إلابيا على القرار الشرائي لدى املبحوث ، ودراسة 

% م  أفراد عينت  71,94لت إىل نتيعة مقاربة حيث ( اليت توّإ)

)دراسة ،هل اجتاا إلابي حنو اإلعالن على  ب ة اإلنرتنت  وه ا ما أّكدت علي  

سلوك املست لك اإلل رتوني  ن رية اتستخدامات واإل باعات دراسة املعنونة بت  ) (

على ع و  ،اإلنرتنتستخدم  جتاا للم لابياإلوص  على امل، ( وا  املعادلة البنائية

أّن مع هل أوليا  األمور لدي هل ن ر  م( اليت أظ رت 2012دراسة عبد الواحد )ال بيسي، 

وأن أطفا،هل كانوا أكثر تقّبل للّنواحي الّسلبية من ا املرئية ألطفا،هل، سلبية جتاا اإلعالنات 

وأّن نسبة اإلعالنات املفيد   ،مات مفيد ت تقّدم معلو املرئية اإلعالنات للنواحي اإللابية، وأّن

  لألطفاأ ت اد ت ون ضيئلة جًدا

ويبقى اتجتاا اإللابي حنو اإلعالن اإلل رتوني هو األظ ر يف الدراسات السابقة ويدأ 

علي ق أّن ا تما الّسعود  يش د انتقات ظاهرا وسريًعا حنو ا تما اإلل رتوني ال   

ذ جماتت حيات  وليو فقل ما جماأ التسو  اإلل رتوني، يعتمد على التقنية يف أهل

وه ا دليل على جناح ج ود ادح ومية السعودية اتسرتاتيعية حنو الّتحوأ إىل جمتما 

م  حيث ت كد بيانات 2030املعرفة اإلل رتونّية وإىل ادح ومة اإلل رتونّية بسذ رؤية 

تما اتفرتاضيق حيث يقضي أكثر ( يف ه ا الدراسة ه ا التحوأ حنو ا 4اجلدوأ رصهل )

% م  أفراد العينة أكثر م  أربا ساعات يوميا يف ت ّف  الشب ة العن بوتية 65م  

% م  أفراد العّينة ي تّمون إلعالنات 68,2العاملية )اإلنرتنت(  وي يدا أيضا أّن أكثر م  

الباحث على  % فقل م  أفرادها، وصد حرص31,8اإلنرتنت، بينما نسبة ال ي  ت ي تمون 



 

 165 

 رائيالّش لوكاستخدام إعالنات اإلنرتنت على الّس تأثري
 (دراسة مسحّية) ملنسوبي جامعة امللك سعود
 

 

الوصوف على أسبا  عدم اهتمام هل إلعالنات اإلنرتنت وف ل الك كما ي  ر يف اجلدوأ 

 ( م  ه ا الدراسة  6رصهل )

وجا ت ا الت الورصية يف املرتبة األمري  م  حيث اهتمام أفتراد العينتة بإعالنات تاق متا ُيت ان بتدواأ       

المتي  مثتل روبترت متوردوخ، وفيليتذ متايرا       ع ر اإلعالم الورصي كما تنّبأ ب لك العديتد مت  اإلع  

(، يف كتابتت  )الن ايتتة ادحتميتتة لإلعتتالم التتورصي(، ) 

(، 98م، ص2008وكتت لك تنّبتتأت العديتتد متت  الدراستتات اإلعالميتتة  ثلتت  من تتا  دراستتة )تربتتان،      

 ( وهريهما 220م، ص2011ودراسة )الدليمي، 

ة املنتمل ثهل فعا   وإصحام إعالنتات اإلنرتنتت مت  أهتهل أستبا  عتدم       رابعا  مشاهد  ومالمس

 اهتمام املبحوث  بإعالنات اإلل رتونية 

جا ت الّرهبة يف مالمسة ومشاهد  املنتمل ع  صتر  والوصتوف مبا تر  عليت  مت  أهتهل أستبا         

، عتتدم اهتمتتام املبحتتوث  )هتتري امل تتتم ( بإعالنتتات اإلنرتنتتت ويتفتتق التتك متتا دراستتة )الديتتود  

(، كما أظ رت ه ا الدراسة أّن أساليذ وطتر  عترض إعالنتات اإلنرتنتت     103م، ص2014

حيتتث  -رهتهل أنت  املت تّف    -تعتود بنتتائمل ع ستية أحيانتا إاا كانتت فعائيتة وإصحامّيتة        

تستبذ إاعاجتتًا لديتت  وتتت ّد  إىل نفتتورا متت  اإلعالنتات اإلل رتونيتتة عمومتتًا، ويّتفتتق التتك متتا   

% مت  أفتراد العينتة ت حيّبتون     47,7، حيث توّإلت إىل أّن (دراسة )

% متت  أفتتراد 55,4إعالنتات اإلنرتنتتت ألن تتا إصحامّيتة وهتتري فّعالتتة وُتنستى بستترعة  بينمتتا اهتذ     

عّينت  إىل أّن إعالنات اإلنرتنت كانت مدععة ،هل ل لك ت ي تمون ب ا ! وصد عرض الباحتث  

بحتوث  )هتري امل تتم ( باإلعالنتات اإلل رتونيتة      ( أسبا  عتدم اهتمتام امل  6يف اجلدوأ رصهل )

 تنااليا وبالرتتيذ 

 مامسا  أ  اأ اإلعالنات اإلل رتونية ت ّثر يف تعّرض املبحوث  ،ا 

جتتا ت أ تت اأ عتترض اإلعالنتتات اإلل رتونيتتة يف مقدمتتة متتا حيتترص أفتتراد العّينتتة علتتى        

ثتهل الّثابتت يف أعلتى الّ تفحة، ثتهل       ( وجا  اإلعالن املتحّرك أوًت،3,51الّتعرض ،ا  توسل )

 املتسّلل واإلعالن الّثابت يف أسفل ال فحة 

وجتا ت حستتابات وستتائل التواإتتل اتجتمتتاعي أهتهل الوستتائل اإلل رتونيتتة التتيت يتعتترض متت    

(، 166، ص2015مال،ا أفراد العينة إلعالنات اإلنرتنت، وه ا يتفق ما دراسة )العضايلة، 

( التتتيت توّإتتتلت إىل أّن  تتتب ات الّتواإتتتل ودراستتتة )
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اتجتماعي ت ّثر يف كّل مطو  م  مطوات عملية ا اا القرار الشترائي للمستت ل   بنتا     

 على فروض ا 

وجتتا  استتتخدام األلتتوان وجاابيت تتا وت تتميم ا متت  أهتتهل األستتاليذ التتيت جتتت   أفتتراد العينتتة  

الفوتوهرافيتتتة امل تتتاحبة لإلعالنتتتات    للتعتتترض إلعالنتتتات اإلنرتنتتتت باإلضتتتافة إىل ال تتتور    

(، وهتت ا يتفتتق متتا متتا توإتتلت إليتت  دراستتة   8اإلل رتونيتتة كمتتا ي  تتر التتك اجلتتدوأ رصتتهل ) 

( حيتث اتهتمتام   61م، ص2017)يتونو،  (، وهو ما أّكدت  دراسة 103م، ص2014)الّديود، 

يتارات مت ترر    ق يضتم  ا اجل ابتة  الفنيتة والتقنيتة  عناإتر  الو ،استتخدام األلتوان  املواصا وت ميهل ب

 متابعة مستمر  م  صبل املست ل   

% مت  أفتراد العينتة يتتأّثر صترارههل الشترائي       83,5سادسا  جا  منحنى التأثري مرتفعًا حيث 

ما يعين تأثريًا مت اعدًا لإلنرتنت على  تل  جوانذ ادحيا  اإلنستانية  بإعالنات اإلنرتنت، 

ينة صاموا فعال بالشرا  عا اإلنرتنت بنسبة % م  أفراد الع95يف ا تما السعود ، كما أن 

متفاوتة ما يدأ على األهميتة الق توى لإلنرتنتت يف حيتا  النتاس علتى املتدى القريتذ، ويعتّدا          

التتك أّن التت ي  يشتترتون متت  األستتوا  الواصعيتتة )العادّيتتة( يتتتأّثر صتترارههل الّشتترائي كتت لك           

أفتتراد العّينتتةق متتا يتتدّأ دتلتتة   متت   88,3بتعّرضتت هل إلعالنتتات اإلنرتنتتت، حيتتث بل تتت نستتبت هل   

واضتتحة علتتى التتتأثري املتعتتاظهل لإلنرتنتتت يف إ تتبا   تلتت  التتّدوافا وادحاجتتات اإلنستتانية يف  

 وه ا يّتفق ما أهلذ الّدراسات السابقة اليت اّطلتا علي تا الباحتث    تل  جماتت ادحيا ، 

 واستعرض ا يف دراست  

متت  جلتتديات وإكسستتوارات وستتاعات وحنتتوا  ستتابعًا  األايتتا  واملالبتتو ولواام تتا وتوابع تتا

 أكثر املضام  اإلعالنّية اليت حيرص أفراد العّينة على متابعت ا 

ور ا للعن ر الّنسائي م  املبحوث  دور يف ترجي  كفة ه ا املنتعتات علتى اإلل رتونيتات    

ا ت م  حيث حرص أفراد العينة على متابعت تا وجت   ثانياواتت اتت وادحاسبات اليت جا ت 

متت  حيتتث  رابعتتا، ثتتهل اجلتتواتت والتابلتتتات ولواام تتا  ثالثتتااملطتتاعهل واملتتأكوتت املشتتروبات  

حتترص أفتتراد العينتتة علتتى متابعت تتا، وكتتان للعن تتر الّنستتائي دور واضتت  يف ت تتيري أولويتتات   

املضام  اإلعالنية لدى أفراد العّينة  باعتبار العن ر الّنسائي متواجد ضم  مجيا منستوبي  

الّدراسة م  أكاد ي  وإداري  وطلبة، وك لك لطبيعتة جمتمتا الّدراستة وعّينتت      اجلامعة 

دوٌر بتتتارٌا يف ترتيتتتذ هتتت ا املضتتتام ، بينمتتتا جتتتا ت هتتت ا املضتتتام  يف دراستتتة )الشتتتل و ،  
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( على النحو التالي  )املطاعهل( َو )املالبو( أوت، ثهل عروض الّطتريان والّستفر   41م، ص2017

املراكد الّتعارية وعروض الّتسو ، ثتهل )األج تد  املندليتة واألثتاأ(،      والّسياحة، ثهل إعالنات

وجا ت إعالنات )الستعائر والتبت ( وإعالنتات )املنشتطات اجلنستية( يف آمتر ستلهل املضتام          

جتا ت  ( 62م، ص2018بينمتا يف دراستة )يتونو،    اإلعالنية اهتماما بستذ دراستة الشتل و ،    

للمستت ل    بالنستبة  نية التيت حت تى  تابعتة مرتفعتة     املضام  اإلعالاإلل رتونيات على رأس 

   وهو ما يتفق ما ه ا الدراسة عودي سبة للّسواملالبو واألايا  بالّن ،مل ري ا

( فقد جا ت املضام  اإلعالنية مت  حيتث اتهتمتام    86م، ص2014وأّما يف دراسة )الديود، 

إعالنتات )ا،واتت  ووستائل اتت تتاأ     لتدى املبحتوث  علتى النحتو التتالي  )املالبتو( أوت، ثتهل       

ادحديثة(، ثهل )مستحضرات التعميل واإلكسسوارات والعطور( ثهل األح ية، ا،دايا، بينمتا  

جتتا ت املفرو تتات واألثتتاأ واألدويتتة كتتآمر اهتمامتتات عينتتة الدراستتة ملضتتام  اإلعالنتتات     

اليستتتري  بتتت  اإلل رتونيتتتة  ور تتتا تمتتتتالف اهتمامتتتات ا تمتتتا دور يف هتتت ا اتمتالفتتتات  

 الدراست  

ثامنتتا  أظ تترت البيانتتات أّن مرحلتتة اتهتمتتام متت  مراحتتل  تتوا  أيتتدا للتتتأثري يف الستتلوك     

الشرائي للمست لك هي املرحلة األكثر تأثريا علتى أفتراد العّينتة عنتد تعّرضت هل إلعالنتات       

 اإلنرتنت م  املراحل األمرى للّنموا  

للتتتأثري علتتى الستتلوك الشتترائي للمبحتتوث   متوستتطات مراحتتل  تتوا  أيتتدا فقتتد جتتا ت 

( 3,69بتتت)  اتهتمتام عند تعّرض هل إلعالنات اإلنرتنت على الّنحو الّتالي  املتوسل اإلمجتالي ملرحلتة   

باعتبارها املرحلتة األصتوى يف ا تاا صترار الشترا  عنتد تعترض املبحتوث  إلعالنتات اإلنرتنتت، ثتهّل            

(، ثهّل يلي تا مرحلتة   3,44 توسل ) الرهبةثهّل يلي ما مرحلة  (،3,57 توسل ) اتنتباايلي ا مرحلة 

ويتفتتق الباحثتتان يف هتت ا النتيعتتة جدئيتتًا متتا دراستتة     (  3,34)صتترار الّشتترا (  توستتل )   الفعتتل

   ( حيث جا ت على النحو التالي 42، ص2017)الشل و ، 

يلي تا مرحلتة جت       األصوى تأثريا يف إعالنات اإلنرتنت لدى أفراد عينت ، ثهّل اتهتماممرحلة 

)نيتتة الّشتترا ( يف املرتبتتة  الرهبتتة)القتترار(، ثتهل يلي تتا مرحلتتة   الفعتتل، ثتتهل يلي تتا مرحلتتة اتنتبتاا 

 األمري  
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( علتتى 20، ص2015يف دراستتة )مدنتتدار ومنفتتر،   أيتتدابينمتتا جتتا ت نتيعتتة مراحتتل  تتوا    

 الّنحو الّتالي 

هبة، ثتهل يلي تا مرحلتة اتنتبتاا ثتهل أمتريا       األصوى تأثريا مرحلة اتهتمام ك لك، ثهل يلي ا مرحلة الر

مرحلتتة الفعتتل )القتترار(  و  تت  عتتدو التتك إىل التتت ري املتستتار  واملتنتتامي ألثتتر اإلنرتنتتت يف حيتتا    

( باإلضتتتافة إىل عوامتتتل أمتتترى  بينمتتتا صتتتّدم د  أمحتتتد فتتتائق 2020-2015األفتتتراد بتتت  عتتتامي )

لدراستتتتة تتتتتأثري اإلعالنتتتتات   ( يف دراستتتتت  إطتتتتارا ن ريًّتتتتا  تلفتتتتا  292م، ص2017)اجلنتتتتد ، 

اإلل رتونيتتة علتتى القتترار الشتترائي للمبحتتوث ق حيتتث ا تت  متت   تتوا  املتتدمالت واملخرجتتات       

أساستتا لدراستتت  املعنونتتة بتتت  تتتأثري اإلعتتالن باإلنرتنتتت علتتى مطتتوات صتترار الشتترا  اإلل رتونتتي      

ستا ق خبتالف   دراسة تطبيقيتة علتى طتال  كليتة الشتريعة والدراستات اإلستالمية  حاف تة األح        

 فعاليتتة اإلعتتالن عتت  ( ) دراستتةدراستتيتع الشتتل و  ومدنتتدار  أّمتتا   

الصتة إلابيتة   فقد فّسرت عاطفيتًا وجتود ع   قوتأثريا على السلوك الشرائي للمست لك اإلل رتوني

بتتت  ردود الفعتتتتل العاطفّيتتتتة والّستتتتلوك الّشتتترائي للمستتتتت لك، وأّن املستتتتت ل   صتتتتاموا بشتتتترا    

ما يعين أن مرحلتة الرهبتة ،تا تتأثري مرتفتا يف القترار الشترائي         اركات اليت تعّلقوا ب ا عاطفيًا امل

م( َودراستتة )مدنتتدار  2017بالنستتبة ألفتتراد عينتتت   واجلتتدير اكتترا هنتتا أّن دراستتة )الشتتل و ،      

 م( م  الدراسات اإلعالمّية املتمّيد  يف با  التأثري اإلعالني وجماتت  2015َومنفر، 
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التوصيات: 
بسذ نتائمل الدراسة يوإي الباحثان  ا يلي 

انطالصا مما أظ رت  نتائمل الدراسة م  أستبا  عتدم اهتمتام  ترحية مت  املبحتوث         

إلعالنتتات اإلنرتنتتت لتتذ األمتت  يف اتعتبتتار هتت ا األستتبا  بيتتث تتوصتت  املواصتتا    

ا ،تتا متت  آثتتار اإلل رتونيتتة عتت  عتترض اإلعالنتتات الفعائيتتة واإلصحامّيتتة املدععتتة ملتت 

ستتلبية علتتى املنتتتمل لتتدى املستتت لك، وكتت لك يوإتتي الباحثتتان بالوضتتوح التتتام عنتتد  

إياهة وت ميهل وعرض الرستالة اإلعالنيتة عتا اإلنرتنتت، وتتوفري عوامتل الثقتة يف        

املنتمل ويف املتعتر اإلل رتونتي لتدى املستت لك، وصتد ستاعدت الرؤيتة اتسترتاتيعية         

ضتا صتوان  وأن متة للتعتار  اإلل رتونيتة، وتفعيتل       للتحوأ الرصمي يف الستعودية بو 

ن تتتام )معتتتروف( للمتتتتاجر اإلل رتونيتتتةق يف تعديتتتد الثقتتتة بالتعتتتار  اإلل رتونيتتتة، 

وبالعمليتتات امل تترفية عتتا اإلنرتنتتت وحتويتتل األمتتواأ وستتداد الفتتواتري واملستتتحقات  

 عا الشب ة مبا ر  

لعرض ووستائل اجلت   وجتود     بنا  على ما كشفت  نتائمل الدراسة م  أّن أساليذ ا 

الت تميهل تلعتتذ دورا هامتتا يف ايتتاد  تعتّرض املبحتتوث  لإلعالنتتات اإلل رتونيتتة لتت ا   

أمت  التك باتعتبتار عنتد ت تميهل إعالنتات اإلنرتنتت         واملستوص   لتذ علتى املعلتن    

ومراعتتا  هتت ا العوامتتل لتحقتتق اإلعالنتتات هتتدف ا يف ت تتيري الستتلوك الشتترائي لتتدى    

أن هالبيتتتة أفتتتراد الدراستتتة  يلتتتون إىل التعتتترض لإلعالنتتتات   املستتتت لك، ماإتتتة و

اجل ابتتتة وإعالنتتتات املرئتتتي املستتتمو  )الفيتتتديو والفتتتال ( وهتتت ا التقنيتتتات ستتت لة     

ومنخفضة الت لفة 

حيتتث أظ تترت النتتتائمل أّن أهتتهل الوستتائل اتت تتالية عتتا اإلنرتنتتت التتيت يتعتتّرض ،تتا         

)أوًت( م  حيث تعتّرض أفتراد    املبحوثون هي وسائل التواإل اتجتماعي حيث جا ت

العينتتة إلعالنات تتا، لتت ا يوإتتي الباحتتث بدراستتة م تتائخ وأثتتر استتتخدام إعالنتتات    

وستتائل التواإتتل اتجتمتتاعي ومستتات مستتتخدمي ا ودوافع تتهل تستتتمالة املستتت ل     

حنو  را  املنتعات املعروضة 
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ل واألساليذ وبالن ر إىل التطور املتسار  ال   تش دا  ب ة اإلنرتنت يف الوسائ -

والقدرات واإلم انيات وس ولة اتستخدام وسرعة الّتحميل، ماّإة ما ظ ور 

اجليل اخلامو م  الشب ة بإم انيات هائلة تتي  للمعلن  ادح وأ على 

مدمات وتقنيات هائلة وبأسعار منخفضة سوا  يف جماأ تقنيات الاكا  الواصا 

أو الّدممل ب  املرئي واملسمو ق ما وعرض املنتعات بأبعاد حقيقية أو تقنيات البث 

حيّمل اجل ات التعارية مس ولية مضاعفة لالستفاد  م  ه ا التقنيات والتطورات 

املتسارعة للوإوأ  نتعات هل إىل الدبائ  يف  تل  أماكن هل وتوفري معايري 

اجلود  يف سلع هل ومدمات هل، وحتقيق أعلى درجات التأثري م  اإلعالنات املنشور  

   إلنرتنت  ا يعود بفوائد مادية مرتفعة وآنية عا ا
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 د. محمد أحمد الربابعة
 الدعوة واإلعالم اإلسالمي –أستاذ مشارك يف اإلعالم 

 جامعة الريموك –كلّية الشريعة 

 اهلل الخرنوبيإسالم عبدأ. 
 ى محمد النوافلةـتق أ.

 األردن-امعة الريموك ج – باحثة إعالمية تربوية
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 ملخـــص
 

هدفت الّدراسة إىل الّتعرف على تأثري استخدام إعالنات اإلنرتنتت علتى الوتلول الئترا       

خدام املبحتوث   ملنووب  جامعة امللك سعود يف مدينة الرياض الّوعودية، والتعرف على مدى است

إلعالنتتات اإلنرتنتتت، ودوافتتا وإ تتباعات تعروتتقم ختتا، وعاللتتة راا اتتقم الد و رافيتتة بقتت ا 

التأثري، وأهم املضام  اإلعالنية اليت يقتم بقا املبحوثون، وتأثري إعالنات اإلنرتنت على لرارهم 

اإلنرتنتتتي يتكتتون (، وتقيتتيم املبحتتوث  إلعالنتتات  Aidaالّئتترا   بوتتب منتتوذ  أيتتدا للّتتتأثري   

مفتترد ، لّوتتم الباحهتتان هتت ا اثتمتتا إىل ثتتالي  تترا   أساستتية      76538جمتمتتا الّدراستتة متت   

، اإلداري ، الطلبة( وطبق الباحهان دراستقم على عينتة عئتوا ية  حااتية( مت       األكاد ي 

فية، منووب  اجلامعة، واستتخدم الباحهتان املتنقج املوتح  للوصتول إىل أهتداف الّدراستة الوصت        

رستتالة للمنوتتوب   600واستتتخدما اتستتتبانة اإللكرتونيتتة جلمتتا البيانتتات، وأرستتال أكهتتر متت   

لتحقيتتق ذلتتكي ورلاتتت الّدراستتة إىل جمموعتتة متت  الّنتتتا ج متت  أهّمقتتا   التت كور وتتعف  نوتتبة    

اإلناي ب  أفراد عينة املبحتوث ، والطلبتة لرابتة ثلهت  منوتوب  اجلامعتة، مت  أهتم أستبا  عتدم           

املبحتتوث  باإلعالنتتات اإللكرتونيتتة فاا يتتة اإلعتتالن وإلحاميتتتت، ور بتتة املوتتتقلك يف        اهتمتتام

% م  منووب  جامعة امللك سعود يتأثر لرارهم الّئرا   83مالموة ومئاهد  املنتج، أكهر م  

بإعالنات اإلنرتنتت، وجتا ت األايتا  واملالبتو ولواامقتا مت  جلتديات وإكووتوارات مت  أكهتر           

نية اليت رحر  أفراد العينة على متابعتقا، وأهقرت النتا ج أن مرحلتة اتهتمتام   املضام  اإلعال

م  مراحل منوذ  أيدا للتأثري يف الّولول الئرا   للموتقلك ه  املرحلة األكهر تأثريا يف أفراد 

العينة عند تعروقم إلعالنات اإلنرتنت م  املراحتل األرترى(ي ولتد أوصتت الّدراستة بالعديتد مت         

ات متت  أهمقتتا  دراستتة راتتا س وأثتتر استتتخدام إعالنتتات وستتا ل التواصتتل اتجتمتتاع     التوصتتي

 ومسات موتخدميقا ودوافعقم تستمالة املوتقلك  حنو  را  املنتاات املعرووةي

الكلمات املفتاحية   تأثري، تأثري استخدام، سلول  را  ، إعالنات اإلنرتنت، إعالنتات  

 د(يإلكرتونية، منووبو جامعة امللك سعو
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خلفية الدراسة وأهميتها

 ملقدلن:ا

الحمددد ربرالرامليددداملنزلراملقدددالراملاددد كراملي  دددار دددصرة اادددمراملىدددنزلرااملعددد  راامل ددد  ر  ددد را ددد مل راملىيددد  ر

رملهذهراملىادئرااملا كرإل ري  رامل ينلرا   رآمل راصحى رأجمينزلرابي ؛
ً
رام مما

ً
رادا  ا

ً
رهاديا

املج مدد رر دد  ر  دد را دد  لرأ ددناملهارائلدد  را ددال هالريافرئددكين رعدد  ر ددصر  دد   را ددصف يدد را ددال را ر

  دد ر ي ندد رامل اعددجرااتئواهددافراامليدداالرااملادد كراامل دد   افرملددارهدد ر دداف رأاررائ ج دد رأفدد،ادهلرفاددةرعددادا 

رمدددددن
ً
معدددددادارامل  ا دددددمررضددددداالرفكبدددددى لرااملش دددددىمرمل دددددمهر ددددد،الاراملج مددددد رراأهمهدددددارف دددددمرا   ددددداللرمعددددد اا

رامل   از.اامل
ً
ر ي  كراملىا ، لرامنرأهكرهذهرامل  ال راأةث هارئكين ا

إزرامل   دازراججدكرا ا ددااهرااجد دهر ددصر د راملى دد فراا مداةنلرامدداري م د رمددنرم يدمراعدد ا ر  د رجددذلر

  ددد زرا ادددد لرا   ددداللر ددددازرملدددد رامل دددكين را عدددد  ر  دددد رم ددداتحكلرملددددار يددد، رملهددددكرمددددنراددد،ام رم دددد  مرئ دددد  ر

 اراا بد افراامل، د مافراملمدةرئد م رادنزرالحا ادمراالو داللراأ ده،هاراد رملداز رامل ثن رمنرا ملد ازرااملعد

راملب ام رامل ،ئ   م.

ر  ددد رف ددد،را ددد   رأ  امللدددالراتر ددد مار لددد مار
ً
فددداملب ام رامل ،ئ   دددمر دددصرةثنددد رمدددنرا م دددازر  دددن ر فددد،ا

 راملىيدد ر ددنرئندد زرهددذهراملبدد ام رعدد ربددليلر ددصرمو مدد رملدد ريااف دد راع مدد را ادائدد رائاامل دد هلراملمددةرئىيدد ر دد

ف ، داراع ملددارايااف لدداراملي،إل ددمرا  د م ملرا لدد هار   لددارأزر دد ا رججدكراملجدد،اراا ي رامللددائ رمددنر ي دد ر

ا ددد  رم ا يدددمرأ  امللدددارمل بددد ام رامل ،ئ   دددمرامل ددد  اد رمدددنرامليددد،لرائكين هدددار  ددد حكلراهدددذارمدددارأة ئددد رداا دددمر

ر(.2015)ر(لراداا مرا اش2004)رالح لص

رمليلايدددمرا  دددد  رار
ً
اه مامددد را  ا دددمرأ  ددددالرا مدددمرائددددكدي حكرا ي ددد مهكرا ددد، ر دددد رفجددد  مرفدددد حكلرا ظددد،ا

اا  ىددداارم،م دددمراملف  ملدددمرامل،م دددمرا الددد ر دددصرالدددا ربوعددد مراملف ددد لراا  دددا رملىدددا صرامل،امددد رامل مادددم؛رملدددار

را ابدددمرمدددنرامللام دددمرامليا  دددملر
ً
ر ددد، يا

ً
ئ منددداراددد رمدددنر عدددال رم   دددملرم دددنر  ددده رهدددذهرامل،م دددمر مددد ا

ملاددددد ا ر  ددددد راةا دددددالرمهدددددااافر دددددمهرملي  دددددمر ا دددددلرأ رم،ة  لا ا ددددد،لراملي يددددد رمدددددنراملاددددد كرف بددددد زرملددددد  حارا

ملدددارئ جددمل راملبدد ام رامل ،ئ   ددمرامل دد  اد رمددنرعددد كر
ً
اامليدداالراملعددادا ر دد ا رمددنرا  دد، رأارا    لا ظ،ا

إيواا ددددمراأ دددد، ر دددد ى مريشىتددددصرئم  عددددهارا  دددد اراملجدددد  ر   حددددالرجددددا فرهددددذهرامل اا ددددمرم ااملددددمرا ث ددددمر

مل  عددددد لر  ددددد رأمددددد رهدددددذهراملبددددد ام رامل ،ئ   دددددملراإل دددددازرججدددددكرهدددددذهراملاددددد كراإل دددددازر  دددددىمراملاددددد كررم ضددددد   م

رف حا.ر(  ى ماملراملا كرامل  ى مر)امل    افرا يواا مرا
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 مشكلة الدراسة:
إزر م  مرا  اا رم  د  راملبد ام رامل ،ئ   دمريشىتدصرأزري ظدار يلايدمر ابدملرفادةر د ي  رامل دكين ر  د ر

جددددداتفراملحدددددااراملي،ف دددددمرااملا م دددددمراامل ددددد  ة ملرفاددددد رأيىادددددلرداا دددددافرئ   ددددد رأ  امللدددددار دددددصراملي يددددد رمدددددنرامل

أزراملب ام رامل جهمرملأل  الرئؤي،ر  ن رئ،اةمدةر دصرملظ مدمراملاد كرملد  حكلرفادةر  د  رراملجم زرامل ااام

إلدد ر  دد رعدد كرج يدد  لرأارئ، دد ةرعدد كرد   ددملرأار يدد ي رعدد كرم جدد د رأار ي ن هددالرامددنرهددذهرامل اا ددافار

ر (.2017)ر (لراداا مر ،اا2019جا ر)داا مراملا

ا    رئ م  ارم ن مرامل اا مر دصرم ااملدمرامل عد لر  د رأ د ا راملاد كرامل  ا  دمرامل جدملمر دصراملب  دام ررر

امل ،ئددددد  ةر  لدددددمرامل اا دددددمر)بدددددام راملظددددد راملف  ددددد (راإل دددددازرئددددد ز را  دددددىمراملاددددد كرا يواا دددددمراامل ددددد ى مر دددددصر

 املب  ام ر.

 أسئلة الدراسة:
  مرإل را جاامر نر ؤاملهارامل،ليسار    رامل اا مرالحامل

 ما القيم املتضمنة في البرنامج الكرتوني )صاحب الظل الطويل( ؟

را   ، ر ل را    مراآلئ ما

رماراملا كرا يواا مرامل جملمر صراملب  ام رامل ،ئ  ةر)بام راملظ راملف   (ر؟األول:  امل ؤال

امل جددددملمر ددددصراملب  دددام رامل ،ئدددد  ةر)بددددام رر(امل دددد   افرامل ددد ى ماملاددد كرامل دددد ى مر)رمدددداراالثاااااني امل دددؤال

راملظ راملف   (ر؟ررر

ر صرض  رامل ع ارامل  ا  را   مة؟ررارة جرئ ج ر  ال رامل اا مالثالث امل ؤال

 أهداف الدراسة:
رتح لرامل اا مرإل را جاامر نرأ   تحارمنر  لرئ ا  رماريك ةا

رام راملظ راملف   (امل  جر نراملا كرا يواا مرامل جملمر صراملب  ام رامل ،ئ  ةر)ب -

امل جددددملمر ددددصراملب  ددددام رامل ،ئدددد  ةر)بددددام رر(امل دددد   افرامل دددد ى ماملادددد كرامل دددد ى مر)امل  ددددجر ددددنر -

راملظ راملف   (رررررررررر

رئ ج  ر  ال رامل اا مر صرض  رامل ع ارامل  ا  را   مة -

 أهمية الدراسة:
امل  عد رأزرئ  د رامدنرئشى رأهم مرامل اا دمرمدنرأهم دمرم ضد  هاراا هد الراملمدةر  د  رإلد رئ ا اهدالر

ر صرالج ا  راآلئ مارر

رتفيد الدراسة في إطارها النظري اآلتي:  .1

ئادددد يكرال ددددمرملى ددددنريىددددنزرامل عدددد ارا  دددد مةرمل ادددد كرامل جددددملمر ددددصراملب  ددددام رامل ،ئدددد  ةر)بددددام ر -

راملظ راملف   (لرامل جمرملأل  الر      رملحاراملىامث زر صرموالرا    راامل  ا مرا   م م.
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كرهدددذهرامل اا دددمرمدددنر ددد لر  الوهدددار دددصرئاددد يكرال دددمرما  مدددمرمل ادددالمنزر  ددد رمدددنراملؤمددد رأزر  ددده -

 إ  اجراملب ام رامل ،ئ   مر صرم،ا ا راملا كراملمةريو رأزرئ جملحارهذهراملب ام .

ر ي، جرا  ،رال  راملب ام رائ   تحكرإل راملجامنزراملا م مراملمةرئ م هار الاللا. -

 ة:تفيد الدراسة في إطارها العملي الجهات اآلتي .2

ة،ئ   دملرملدارعد ري  اداهرمدنرمفدا ،رف ، دمررإ   راآلاا راامل،إلنزر   رمدار يد، رمل ف د رمدنراد،ام  -

راع م مرا ا يمرا   ة ملري كي،ربحارا ا  ها.

املؤ  دافرا   م دمرامليل ددمراج  داجراإلدنرادد،ام را   دال؛رمل ا دد كرمداريىدنراالحدد، ر  د را  اددا رر -

 راملاد كرامل  ا  دمرا  د م ملرا ي  د رامل د   را يودابةرائ ي دراإ  اجراملبد ام لراملمدةر  د  ر م دا 

 ام ااإلمرامل    رامل  بةر صرم   اها.

 حدود الدراسة:
رجا فرامل اا مرضمنرالح ادراآلئ ما

اراع عدددددد،فرامل اا ددددددمرالحامل ددددددمر  دددددد راملب  ددددددام رامل ،ئدددددد  ةر)بددددددام راملظدددددد رحاااااادوا الباااااارامج والقنااااااوات

ارلح ادافراملب  دام رامل ،ئد  ةر  د رعلدا )رة،ئد زرزمدازرراملف   (لرةماراع ع،فرامل اا مرالحامل دمر دصرا   ااهد

-Cartoon Zaman.ر(رمنرامل ع را مل   ا ةري ئ  ل

 التعريفات اإلجرائية.

ارهصرموم  مراملىادئرااملياين لراملمةر    را   ازرإل رئو د  هار دصر يام د رمد رامللدا لرالقيم -

رمي اا ددمرئ جدد ر دد   را   ددازرا ددصرااعدد رالح ددا راملمددةري  اهددالراإلامل ددالصر يدد رهددذهراملادد كرأمن
ً
امددا

 (.34 لر 1988م ر    رام راآل ، ن)رأا راملي لنزل

ارهدددددددصرموم  دددددددمرمدددددددنراملىدددددددادئراا  دددددددسرامل ددددددد م  رمدددددددنرامل ددددددد، يمرالقااااااايم الارسوياااااااة اإلسااااااا مية -

مددد رر ا  ددد م ملراملمدددةر  دددهكر دددصرئنددد  نربوعددد مرا   دددازرامل ددد كلرااملمدددةرئ نددد زر ا ودددمرئ ا  ددد

اا دددددال را  ددددد  لرام دددددنرأكحدددددارئ  دددددى رامل ددددد   افرا يواا دددددمراملمدددددةراملىي دددددمرا  ددددد، مراامل ا ددددد مر

لر2005) جدددددد،راالحمدددددد اا لررئ و دددددد ر ددددددصرأع املدددددد راأفياملدددددد راف، اددددددمرمىا دددددد، رأار ندددددد رمىا دددددد، 

ر(.373 .

ارهددصر ىدداا ر ددنرادد،ام رم جهددمرملأل  ددال؛ر ي مدد ر  دد راملعدد ارامل  ،ةددمريافرالباارامج الكرتونيااة -

ىعدددد، مراملم يددددملراهددددذهراملبدددد ام رعدددد رئ مدددد ر ددددصر  اتحددددارا ملدددد ازرالجذااددددمرااملثندددد افرامل ددددمي مراامل

ر(.19لر .2017املي ي رمنراملا كرا يواا مرأارامل  ى م) ه، لر
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 القيم؛ مفهومها، تصنيفها، وظائفها

لرائ ضددد اراودددالجراملاددد كلرائعدددش  هارايملددد رمدددنرهدددذا يندددهر
ً
راملف ددد راى دددازرم هددد  راملاددد كرمليدددمراابدددف ما

   لرامللااطراآلئ مارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

: مفهوم القيم 
ً
 لغة واصط حا

رفهدد رم دد ا كلراات دد ااممرررررررر
ً
؛راهدد اراعدد  راملتددم،رئا  مددا دد " "

"
ي،جدد رمل ددقراملادد كرإلدد را بدد راملث  ددةرع

(.ررايةدد،ر ددصراملاجددكرامل  دد ااارع مددمراملتددم،رأ رعدد ا راع م دد لرا اددالر262لر1999لهدصرات  دد الارل)املدد،از ر

(.ررا اددالاراع مددلرامل ددا ر769لر .1972مددارمل دد زرع م دد رأ رمددارملدد ريىددافراداا ر  دد را م،ا)مومدد رامل يددمل

ر(.ر520أ رجي لرمل رع ممرمي  ممال)امل   مةلرد.فلر

امينددهراملي ددااراملددذ ريادد  رادد ر دد   را   ددازرإترراملددكريدد،درمل ددقراملادد كرادداملينهراملاعدد دراامل اا ددمرررررر

رع ملدددد ر يددددال ر ررأ دددد راادرأبدددد رهددددذارالجددددذار ددددصرا دددد ف امافرع،آ  ددددمرملحدددداا اط  رِبدددد،" دددد  
"
ددددةرِإل ِبِ

اِ ةرا" دددد " ِنددددةره" رِإ   دددد ن
ُ
ع

ر دِ،ِةنز"
ن

 
ُ ن
رامل رِمدن" داز"

"
دار  م" ِل ً دار را" رم" اِه ك" "، رِإان

"
م

 
ًمارِم  رِديًلارِع " ِا ك  (ر2009(لريةد،راملعداا  ةر)161﴾ر)ا  يدا ارُم ن "

ر مددددددد اديلحك) .
ً
رما مدددددددا

ً
ارأ رياا دددددددا

ً
رع ملددددددد ر يدددددددال ار "ارر(ر.530 دددددددصرئ  دددددددن رع مدددددددا "

 
ُىدددددددُ اارا  ين رمِل "

 
ِمدددددددُ،اارِإت

ُ
دددددددارأ م" ا"

ِمر م" ِ ِ
ا"
ن
رِديدُنرامل مِلد "

 "
ي ر را"

"
دا 

"
دد ارامل   

ُ
ئ ُ ؤن را"

"
 

"
د  ُ ِا ُمد اراملع  را" دا " رُمل" " ين" دُ راملدِ ِ

"
رمل ِ ِعدنز"

ن
(لريةد،رامل ددي  ر5﴾)املىيلدمارُمف

(ر دددصرئ  دددن راملا مدددمارأ رامل ددد ا مملرفاملددد ينرا  ددد مةرهددد رامل بددد رإلددد رجلدددافراملليددد كلرامدددار ددد اهر2002)

 (.رررررررررررررررررررررررر1099فف،قرم ب مرمللجح كرل) 

املثاادللرامل د ا كلرتدمة رامنر  لرا  ي،ا راملينهرامل يد  رمل هد  راملاد كرئىدنزرأكحدارئد لر  د راملررررررر

را ا  م .رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتمة ايمنراملراملي  لل

 القيم في االصط ح:  

رملددذامل ر ددي كررررررر
ً
رت دد  لرا يدد درالحادد لراملي،ف ددملراافاددا

ً
 يدد دفر ي،  ددافرمعددفليرااملادد كارئىيددا

رجاتفرامل فعع مراملو   مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ملرائل  رهذهراملا ي، جراملا كراماري   رم رهذهرامل ار

ئ عددجراملادد كر لدد رامل   دد مراملثامل ددمرااملثىددافرفاددةرترئ يندد را يندد راملدد منرابددالحمررفنعااد الف ساافة:

ملندد را ج دداللرفاددةرم ا ددىمريم ددنر ي مهددارمدددنر دد لراملى ددنرااتةا دداللرأمددار لدد رامل   دد مرامل ج ديدددمر

درعددد كرياا دددمرئ جددد ر ددد   را   دددازرائجدددىف رفنددد رفددد،درئاددد ر   ددد رم دددؤامل مراضددد رفهدددكرتريؤملددد زرا جددد ر

عدددد كر ابددددمراددددد رم دددد رااعيددددد لرأمددددارااملش دددددىمرمل    دددد مرامل اعي دددددمرفاددددةرئ عدددددجراككحددددا؛رمل ودددددمرمددددنرعىددددد ر

ا   دددازرا ب ائددد رأ رأكحدددارئشىددد رمدددنرااعددد رم  ددد  را  ددد  لر   حددداراامل و،إلدددمراالحدددسراا   دددازرهددد رمدددنر

  ددد مراملب جمائ دددمرفاددد راأفرأزرتراجددد درملاددد كرمف ادددمراأزرا   دددازرهددد رمدددنري ددد دهالراأرف مددداريفددد رامل 

ر(.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر14لر .2014يف  راملا ممرالوابمرا رم  رفال تحارمل ى ، م)  ادل
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م هدد  ريدد لر  دد رموم  ددمرامليدداين راا منددا لرئ ندد زرملدد  رارااككحددار( القاايم1988يعاارأ أسااو العيناا   )

امل دد،درمددنر دد لرئ ا  دد رمدد رامل اعددجراالوبدد افرامل ،ديددمرااتج ما  ددملرا  ددنرئم لدد رمددنرا   دداارأهدد الر

ائ ج حدددددافرلح ائدددددد لري،اهدددددارجدددددد ي، را  و ددددددجرإمنا  ائددددد لرائ و دددددد ر ددددد لراته مامددددددافرأاراتئواهددددددافرأار

ر(.ررررررررررررر34 .لر1988أا راملي لنزلرمىا ، رأار ن رمىا ، ار)امل    رامليم صرأارامل  ظةراف، امر

اراموم  ددمرمددنرامليدداين راا منددا راملمددةرئ ندد زرملدد  رامل دد،درمددنر دد لر( القاايم2006الزيااوا ) هاااعرفو   

ئ ا  دد رمدد رامل اعددجراالوبدد افرامل ،ديددمراالجما  ددمرا  ددنرئم لدد رمددنرا   دداارأهدد الرائ جهددافرلح ائدد لر

إمنا ائدد رائ و دد رمددنر دد لراته مامددافلرأاراتئواهددافلرأارامل دد   رامليم ددصلرأاري،اهددارجدد ي، را  و ددجر

ر(.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر16 .لر2006امل   دلر)رامل  ظةراف، امرمىا ، را ن رمىا ، ا

مرااملثد رااملاداييسرأارأ مداطرالح دا راراراملىادئرااملي ا افرا  ا د ( القيم2019عرفت السلمي )و 

رمل  دددد   لرأار ادددداطرئ جدددد  ر ددددصربددددل راملادددد،االرأارمل ادددد  كراملي ادددد افراا فيدددداللراملمددددةر
ً
املمددددةر يمدددد رم، دددد ا

راا م رالو اةرااملذا ةرملألبوا ا
ً
راي اا

ً
ر(.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر82 .لر2019امل  مةلر)رئ،ئىاراائىا ا

ااموم  ددددمرامليلابدددد،راامليدددداين راملمددددةريودددد رئ اف،هددددار  هددددارأار يجددددهار ددددصرا فااااي اإلعاااا م فتعاااارأ س  هاااااأماااا

ر(.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر121ل .2007) نا لرالح  رملنةري،  رإل رم    رالوب ا

ئاددد يكرياددد  ر  ددد رم،ئ ددد افراميددداين رأ ا ددد مر  ددد  رملعدددلا مراررا  ددد  ا  دددن رهدددذارامل ي، دددجرإلددد رأزر

را  ىااران ر  اف مرامهل ملراع رئن زرهذهراملياين ر ا يمرمنردينراملج م رايااف  .

هدددصرموم  دددمرامليددداين راامل ،ضددد افراامل عددد اافراملمدددةرئ نددد زرملددد  روخلااال الثااااحثو  إاااام أ  القااايم: 

مر سددددددجا راملدددددد الكرمدددددد را م دددددد را   ددددددا  مرااتج ما  ددددددمرااملاديددددددامل دددددد،درااملمددددددةري ا دددددد حار ا وددددددمرامل  ا دددددد راات

اعلا ائدددد رامل يش ددددملرااملمددددةري جدددد ر ددددصرضدددد محارأع املدددد راأفياملدددد لرا   ددددكربحددددار  دددد ر دددد   افراآل دددد، نرامل ي  ددددمر

رااملا مل م.ررررررررررررررررررررررررر

 تعريف القيم في اإلس م:  

ثدددد راملي  ددداراامليايددددافرااملي ادددد افرموم  دددمرمددددنرامل( القااايم اإلساااا مية س  هااااا:  1995عااارأ القي)اااا ي)

 رااملجدددد اااراامليددددداين رمل دددد   رامل ددددد،دراالجما ددددمرمعددددد اهار ر دددد راجددددد لراهدددددذهرااملا دددد، يافراامل  دددددال

رمدد ر ر يددال رامدد ر   دد لرامدد راملى دد،رامدد ر
ً
املادد كرهددصراملمددةرئ دد در  عددمرا   ددازرائ جهدد رجم ددمرائ عدد  

ررررررررررررررررررررررررررررررررر(.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر23 .رلر199املايسمةلر)راملن زرائ جمنرهذهراملا كر ايافراا ال ا

اراهصراملاد كرامل د م  رمدنراملد ينرا  د مةرالحل دجراملدذ ر( القيم اإلس مية2014عرأ أسو حماا )

 ي ب رالح نره رمداراافد ر د، ر رراا د  ج راملثد الر دصراآل د، لرا ي بد راملاىد ارهد رمدار داملجر د، ر ر

 ددد م مرجم ددد رملدددا صرالح دددا راجم ددد رملدددا صرامل   نددد را   ئددد ر   ددد رامليادددالر دددصراآل ددد، لرا  دددم راملاددد كرا ر

ر(.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر485 .لر2014أا رممادلر)راات  اادا
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اراموم  دددمرامليددداين رااملا ا ددد رااملىدددادئرااملثددد ر( القااايم اإلسااا مية2005عااارأ خضااار وال مااازاوي )

ا  يامل مرا يم رةم جهدافرمل د   را   دازرامل د كرام،جي داتحكلرامدنر  ملهدارياد كرالح دكريافرب يمر

 جد،ر)ر   را فنااراا   ا رامظاه،رامل    راملشوصمةرام د م  رمدنراملاد،آزرامل د، كراامل دلمراملفهد، ا

ر(.رررررررررررررررر373 .لر2005االحم از لر

هدددصررأ هاااا: السااااسقة للقااايم اإلسااا مية وقاااد خلااال الثااااحثو  ماااض خااا ل اساااتعرا  التعريفاااات       

موم  دددددمرامليددددداين راامل ،ضددددد افرااملاابددددد رامل ددددد م  رمدددددنراملاددددد،آزرامل ددددد، كراامل دددددلمرامللى  دددددملرااملمدددددةري جددددد ر

را   ازرامل  كر صرض محارأع امل راأفيامل لرا   كربحار   ر   ة افراآل ، نرامل ي  مرااملا مل م.

 تصنيفات القيم: 

ما ا دددمرإلددد رئلددد  راملجددداتفررش جراملاددد كلرا يددد درهدددذارات ددد  لر دددصر دددص يددد دفراآلاا ر دددصر م  دددمرئعدددرررررر

املي م ددمراامليدداين رااملادداييسراملثااف ددمراا ي مل ج ددمرمل ملظدد، نر ددصرهددذاراملجدداللراف مدداري ددصر ددل ادر مدد يجر

رمنرئعش  افراملا كر صراملجالرامل  ا  را   مةلرايمل رت  عا رامل اا مر صرهذاراملجالاررررررررررررررررررر

 تصنيف القيم في مجال الدراسات الارسوية اإلس مية 

 يدد دفرداا ددافراملىدددامثنزرامل دد منزر دددصرداا ددتحكرمل ضددد  راملادد كلرامدددنرئ دد رامل اا دددافرمددارأ ددد هرررررررر

م ددنريدد، رأزرئعددش جراملادد كر  ددن ر ددا ر  ددن ر(، 1995)املايسددمةلر-اممدد ر –ارمدد،اازراملايسددمةر راملدد ة 

 اهاراملاددد،آزرامل ددد، كراامل دددلمرامللى  دددملرائلا دددكرإلددد رعددد كرإيواا دددمر دددصرائوددداهنزلرا الارعددد كرإ ددد م مرامعددد

ياا دددمرمف اددددمراهددددصر دددد رفيدددد رااجدددد رمىدددداهلراعدددد كر ددد ى مرياا ددددمرمف اددددمراهددددصر دددد رفيدددد رمدددد،ا رم دددد،اهلرأمددددار

اتئوددداهراآل ددد،ارعددد كرامل ددد منزر)أ راملج ميدددافرا  ددد م م(رامعددد اهار دددادافراملج مددد راأ ،افددد رائاامل ددد هر

ررررررررررررررررا لاب،رد   مر ، ىم.ررر

أزراملهدددد لرامليدددداثةرمددددنرئمثدددد را   ددددازرملهددددذهراملادددد كر ددددصربوعدددد رهدددد رر-اممدددد ر –ا دددد، راملايسددددمةررررررر

ئ ا  راضدار ر د راجد لرةمدارأكحدارئ د جكراملي عدمرادنزرا   دازرا املاد ر د راجد لراإلدنزرا   دازراأ  د ر

لراهددددص
ً
رااعي ددددا

ً
رفي  ددددا

ً
ضدددد،اا مر كحددددارئندددد زراموم  هدددداررا   ددددازلراإلددددنزرا   ددددازرااملندددد زرامل  دددد الرئفى اددددا

رراملياين راملمةرئ  كرامل    راك  رصح ارأ ر ا ئ.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ويناااادرت تذااااات هااااعا التصااااانيف العااااام، تصااااانيفات أخااااار  فرعيااااة للقااااايم اإلساااا مية، وفااااا  أسااااا  

 (3325، ص.1995متنوعة، منها: )القي) ي، 

 .تصنيف القيم اإلس مية مض حيث أهميتها:1

 .   راأ هارع ممرامل  م  أ.القيم العليا أو املركزية أو ال اكمة: 

ارا ل اجرئ تحاراا مراملا كلراملحدااراملاد كراتج ما  دملراملاد كراملشوعد ملرعد كراملي دكلرب.القيم امل كومة

راملا كراتع عاديملرع كرا  ، .

ر
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 يث الوجوب وعدمه:.تصنيف القيم مض ح2

رارا  م رامل ،الضرااملل اهصراملمةر ياع رم،ئ  حا.القيم اإللزاميةأ.ر

هددصراملاد كراملمددةرينافدكر   حددالرمل لحدارترئ،ئاددةرإلد رم دد   را الد ؛رفددا ال رئلد اجرئ ددلرب. القايم التفضايلية: 

رامل ، رااملثا  مرئ لراملل ال.

ر.رئعش جراملا كرمنرم نرع ا راملىيضرأاراملن ربحاا3

رارا  م رماره رف، ر نز.لقيم العينيةأ. ا

را  م رماره رف، رة ايم.رب. القيم الكفائية:

 . تصنيف القيم مض حيث الجهة الصارارة عنها:4

راراهصرامل  ازراالج ااه.أ. القيم الظاهرة 

اراهددصرعدد كراملا دد را ددصرمادد متحارعدد كرامل  م دد رات  ادداد رأاراملا بددةر ددا    راامل   دد رب. القاايم الثاطنااة

رو   .اال

 . تصنيف القيم مض حيث الغايات والوسائل5

رارم قراملل سرام قراملال.أ. قيم ذاتيه أو غائية ويتوصل إليها سقيم أخر  ومنها

رارم راملا  رام رامل ،عم.ب. قيم ذرائعية أو قيم الوسائل ومنها

ا دددددمر دددددصرالدددددا ر ددددد كراملاددددد كر دا رامل ارر زراإللدددددا ر  ددددد رهدددددذهرامل ا ددددد مافرامل دددددام مرفاددددد را  مددددد راملىدددددامث

(لرامل   يددد رفاددد،افرات ددد مااهرفاددد ر1995الحامل دددمر  ددد رامل عدددش جراملدددذ رأ ددد هراملايسدددمةرمل اددد كر)املايسدددمةل

لر2018لراإلا يدددددددمراآ ددددددد،ازل2015ا  مددددددد فرامل اا دددددددمر  ددددددد رات ددددددد ماا راملمدددددددةرأ ددددددد هار ددددددد رمدددددددنر)رمف مددددددد،ل

ر(.رررررررر2019 ،اقل

 وظائف القيم:

 أسرزها:إ  للقيم أهمية سالغة ال غنى عنها في حياة األفراا ومض 

ر*رمل ا كرا يما  مرراامل يى يمرداٌار صر ي   رب مرامل ،درافاملا ر  راج رائلظ كر  ع  را .

ر دددصرتحدددذي رائ ج ددد ر ددد   رامل ددد،درمدددنرأجددد رم دددا  ئ ر  ددد راملددددد كع كررا   ع مااتج ما  دددممل اددد كر* 
ً
دااا

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراامل   جراامل  ا  رم را م  راتج ما  م.رررررررررررررررررررررررررررررررررررر

مل ا كراملي م مرداٌارفيالر صرئف ارامل ،درمنرامللام مراملي،ف دملرم دنرئ  د رأفاد رام ااةد رف ايد رع ائد رر*

ر   رات ا يالراامل     راات  ش اج.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ر ددصرام جددازرامل دد،دراام  الدد راا دديااهراالحدد راا مددازراات دد ا،ااراملل سددمةرائ،إلي دد رمل ادد كرا  ددر*
ً
، مردااا

رامل  ا مرا   م مراملصح  م.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رمليم ددد رراا دددداث* 
ً
رملف  ددد الر ددددصرمل اددد كراتع عددداديمرداٌار ددددصرجيددد رامل دددد،درأةثددد رئفف فددددا

ً
رمل ع ددد رام،ا ددددا 

ً
مااا

راملل ام.ر



 

 

184 

ر صر ي   را  ما رام رامل ،درمل  ل .
ً
 *رمل ا كرامل  ل مردااا

ر*رمل ا كرالجمامل مرداٌار صرئ،إل مرامل ،در   رم رامللظا راالجمال.رر

ر*رمل ا كراملى م مرداٌار صرئ   مرامل ،دراكهم مراملحافظمر   ر ظافمراملىي مراي،ااتحاراملفى ي م.

رمية سالغة ال غنى عنها في حياة املجتمعات ومض أسرزها:وللقيم أه

*رمل اددد كرا يما  دددمرداٌار دددصرئ م ددد رم،جي دددمراملج مددد رمدددنرأهددد الرامىدددادئرامثددد ر   دددالرمهمدددار ددد،أر   ددد رمدددنر

 ينددد افرادددا   لرامل مدددازرااملندددازلر زرهدددذهرامل ينددد افرتراددد رأزرينددد زرملهدددارأيددد،ر  ددد رامل اعددد رالح دددا ةر فددد،ادر

ر(.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر51لر .1995املج م ر)املايسمةلر

*رمل اددد كرامل يى يدددمرداار دددصرئلم دددمرالحدددسرالجمدددا صر دددصراملج مددد رايملددد رمدددنر ددد لرئ ددد رامليىدددادافرالجما  دددمر

د راملمددددددددددةريؤد حددددددددددارامل دددددددددد،درامل دددددددددد كرمدددددددددد راآل دددددددددد، نرمثدددددددددد ار ىدددددددددداد ربدددددددددد  رالجما ددددددددددملرا ىدددددددددداد رال دددددددددد لرا ىددددددددددا

ر(.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر246لر .2019امل  ا ) فا ىملر

*مل ادد كرا   ع ددمرداٌار ددصرضددىارامل دد   افر ددصراملج مدد رممددهر  ددن رالح ددا ر  ددن ر دد  كرفا ا دداارا  دد قر

رج م رائا م .رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا يواا مر ى ر صرازدهاارالحجاا رائف ارامل

*مل اددد كراتج ما  دددمراا  دددد، مرداٌار دددصرالدددا ر  عددددافرإ  دددا  مرع  دددمرام يلددددمرمددد راآل ددد، نرايملدددد رمدددنر دددد لر

    راملحىمراملمةرئوي رامل ،درأةث رفا   مرام   مر ي عائد رمد ر ند هر دصرا دف راتج مدا صرممداريدؤد رإلد ر

رمنرامل    رااتكح ااررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اعايمراملج م

*مل اد كراملي م دمرداٌار دصر شددج  رأفد،ادراملج مد ر  دد ر  د راملي دكرامللداف راامل   ندد رااملى دنراامل و، د لرةمددار

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررائلمةر صر    هكرإم  ا رمي م حكرائ عن هك.رررررررررررررررررررررررر

*مل ادد كراتع عدداديمرداٌار ددصرئمثدد راملعدد قراامل ضدد هر ددصرامليددام فراملامل ددمرائولدد رالح دد ر ددصراملى دد راالحددنر

لر2011   رامل   رالح لرا   رئواازهرمماري  نراملش داطراا مدنراتع عداد ر دصراملج مد ر)    دصلر

ر(.91 .

 يكر مدد يجريودد رائىا دد رمددنرعىدد رأفدد،ادراملج مدد رمللح ددا ر  دد راملصددحمرايملدد ر*مل اد كراملصددح مرداٌار ددصرئادد

رمنر  لرائىا رامليادافراملصح مرامل   مم.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

*مل اددددد كرامل  ل دددددمرداار دددددصرإيودددددادرئلظددددد كراج مدددددا صرا  ددددد رع مدددددةري جدددددمنرأهددددد الراملج مددددد رامث ددددد راملي  دددددار

ر(.ررررررررررررررر31لر 2004ا مرأ ظم  راامل اهممر صرإ  ادرج  رامو م راتلهراا  مالهرمل   ن)املا، ازلرام،ر

*مل ا كرالجمامل مرداٌار صر  كحار لعد،رمدنر لابد،راملثاافدمراتج ما  دملرفادةرا د  مرمل  يىند راإ دىا رأا د ر

املياددد لرممدددار  دددهكر دددصرئفددد ارماجدددافراملج مددد رامل مث دددمر دددصراملدددذاقراامل دددنراامل جددد ازلراائلم دددمراملل ددد  رار

ر(.ر56لر .2017املج مياف)رامل منةراآ ،ازلر

 *مل ا كراملى م مرداار صراملحافظمر   رامللظافمراملياممرائ،   را تح  رم اادهراملفى ي م.

ر
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 القيم يف برامج األطفال الكرتونية التلفزيونية صاحب الظل الطويل أمنوذجًا
 

 ت ث ر البرامج الكرتونية علم األطفال -3

 ا   ال.ر ينهرهذاراملف  راى ازرم ه  راملف  ململراإل ازرأي،راملب ام رامل ،ئ   مر   ر

: مفهوم الطفولة
ً
 أوال

 الطفولة في اللغة .1

رااملاعددد دربحددارامل ملدد دراملعددين ؛رياددالرهددد ررررررر دد " " 
"
ي،جدد رمل ددقراملف  ملددمر ددصرامل يدددمرإلدد رجددذاهاراملث  ددةر 

ر(.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر523لر .2008   راا  ثهر   مر)اانرفاا لر

رلقاااارل  الكااااريم فااااي قولااااه تعاااااام  ...وقااااد ورا فااااي ا      
ً

دددد  رِ  ن كن
ُ
ددددِ،ُج 

ن
رُيف ددددك 

ُ
(،ذكرالسااااعدي 67... ﴾)غااااافر:ي

(2002                                                                    .
ً
 أنه: املولوا ما اام ناعما

ً
ر( فيتفس رطف 

 الطفولة في االصط ح .2

اارامل،م ددددمراملم دددد  رمددددنراملدددد  درممددددهر ددددنر ددددى ر ددددل افار( سمرحلااااة الطفولااااة أ هااااا2016) قصااااد الطااااار ي

ر(.107) .

ااامل،م مراملمةرئى أرمنرامل  درممهر نرامل دا يمرمدنرامليمد،لرااملمدةرئلا دكرإلد ر( أ ها2005ووصفتها التل)

م،م  نزرف،   نزرهماارم،م مرامل،ضا مرمنرامل تد رإل ر نراملثا  ملرام،م دمرمدارعىد رامل ا دمرمدنراملثا  دمر

يملرااملمددةرمددنرا  دد  رف حددار  دد رئلا ددمرامل جددال ر لدد راملف دد را دد، رامليددادافرامل دد  ىمرف دد لرإلدد رامل ددا 

اضدددد،اا راعاي دددد رمددددنر  دددد،لرا  دددد قرااملادددد كرامل،يي ددددمرإمل دددد لرا ددددصرهددددذهرامل،م ددددمريفتدددد رالو ددددالر  دددد رئ  ندددد ر

ر(.126املف  را لم رمل ي رم رات  ف  راامل ا  ال) .

 ( سنوات ل عتثارات اآلتية: 7إام  0ة الطفولة مض ) وقد اختار الثاحثو  في هعه الدراسة مرحل

*أزرهددذهرامل،م ددمار يدد ر مددادراأ ددا رامل،امدد رامل ماددملرف ندد زراملف دد رف حددارمه ددكرتةا ددالرجم دد راملادد كر

لرف  ندددد زرمل يدددد رامليددددادافر
ً
ااملعدددد افراات دددد ي ادافراملمددددةر  ددددهكر ددددصرا ددددكرا  دددد   ربوعددددي  رم دددد اى 

ر(.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر156ل .2017حازمةلائلم رمل ي رامل  لراات  ي ادافا)ال

*أزر دصرهددذهرامل،م دماريىدد أرئ ادنزرائ ج دد راملف د ر  دد راملىدادئرا  دد م ملرةمداريدد دادرئ ا  د رمدد رمو ميددمر

رررررررررررررررررررررر(.رررر159ل .2009ا  ي كر يضرمياين رامل    رامل   لرا م  ر   رات  ا مل مال)امل ،  نزل

رمل افامرهذارامليم،رم ر ى يدمرامل  دمرامل دتح فمر دصراملب  دام رامل ،ئد  ةر  لدمرامل اا دمربدام راملظد ر
ً
* ظ،ا

راملف   .ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

: ت ث ر البرامج الكرتونية علم األ 
ً
 طفالثانيا

ملاد رأبدى لراملبد ام رامل ،ئ   دمرا د  مري  اداراملف د رملحدارئ،إلي د را ي  مدمرامىادلد رممدهرأبدى لر دصرررررررررر

اع لددارالحاضدد،رملاف ددمرمل  املددد ينر ددصريملدد لرملدددارئ منددارادد رمددنرعددد ا ر ااعددمر  دد رجدددذلر ادد لرا   ددالراملدددار
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 لرميدداشلرا م ددنرئعددش جرئ م دد رادد رمددنرئال ددافرم يثددمرم فدد ا رعددادا ر  دد رئادد يكرهددذاراملح دد  راك دد 

رئكين راملب ام رامل ،ئ   مر   را   الرإل رآياار  ى مراأ ، رإيواا مرتر ل ،هالراهصر اآل ةارررررررررررررررررررررررررررر

 ومض اآلثار اإليجاسية للبرامج الكرتونية علم األطفال ما يلي:

ر صرئلم مرم رات د  رااتةا1
ً
رهاما

ً
 دالرفادةرئ  د رأفد را   دالرامد ااةهكر.أزرهذهراملب ام رئ ي ردااا

رمنر  لرإي،ا رمي  ماتحكرامثحكرإل راملى نراامل  ا  راامل فى  رامل اع ص.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.رأزرهدددذهراملبددد ام ر  دددهكر دددصرئنددد  نرالحدددسرالجمدددالصرملددد  را   دددالرملدددارئ    ددد رمدددنرأملددد ازرزاه دددمرا يمدددافر2

ر مافرم ا مرئلمةرامل  ا مرالجمامل مر صرم ا راملف  .رررررررررررررررررررررررررررراإياا افرم لا امرام، افرا 

.رأزرهذهراملب ام رعاملرا اارإيوابةر صر ي   راملاد كرا بد  مر دصرمو ميائلدالراملمدةر  دهكر دصرا دصرا   دازر3

رررررررررر(.ر235لر .2013ائا م لرةا كراملي عافراامل،ااااراتج ما  مراع كرم رامل  نرا ن ها)م ازلر

 ومض اآلثار السلثية للبرامج الكرتونية علم األطفال ما يلي: 

.أزرهذهراملب ام رئلمةرع كرامليلجراالج، ممرمنر د لرم داه  رامليلدجراملمدةري ا يهداراملف د را مد،راملدذ ر1

رررررر(.رررررررررررررررررررررررررررر301لر 2015ي فيكرا ح ئحكرملماا مراملي اا  مر صرااع رم اتحك)الحمامةلر

.أزرهذهراملب ام رترئا  رملظ ممرم نام دمرمدنراملاد كرم دنرأكحدارئ،ةد ر  د رموم  دمرمدنراملاد كرامل ل  دمر2

 دددددددداملا كراتج ما  ددددددددمرمثدددددددد رامل يدددددددداازلرامل لحدددددددداراملأل ددددددددجرتحمدددددددد راملادددددددد كرا  دددددددد، ر امل يش م) ىدددددددد راملعددددددددم لر

ر(.رررررر73ل .2014

لرا مدددد،راملددددؤد رإلدددد رئددددكي،راملف دددد ر.رأزرهددددذهراملبدددد ام ر  ددددهكر ددددصر يدددد،لراملف دددد ر  دددد ر ددددادافراعدددد كرامل ددددي ر3

ر(.رررررررررررررررررررررررررررر55ل 2019ائفىي را   رامليادافرام ااملمرئا   هاراع ا رئ اال مردازرا ص)املاجا ل

.رأزرهددددذهراملبدددد ام رئدددد ف راملف دددد رإلدددد رالج دددد  رامل دددد م،رأمامهددددارممدددداريا ددددى رام ددددا  رصددددح مراج ددددم مر4

ر(.ررررررررررررررررررررررر301لر .2015)الحمامةلرراامل مىات رامليا   مر ل هاا ضافمرإل رأكحارئ مل را دمازراامل ى  ر

ر.رأزر يضرهذهراملب ام رئ جمنر  ،رع كرامعفلحافرملاف مرملا ملارا ا  ئلارا   م م.5

.رأزر دد لرامل  دد  رامل مل ددمراملمددةرياجدد حاراملف دد رأمددا ر ا ددمرامل   ددازر دد لرامل دد  رئندد زر  دد رم ددالراددا صر6

ر  ، ر امل ي لرمماري اي رامل   راالوم ل.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ا افراملف  را

 

  املفسرة للدراسة ةالنظري
 (: نظرية ال تمية القيمية)

املددد،ممنر ددد  لراعددد ررئ،جددد راددد ايافر ظ، دددمرالح م دددمراملا م دددمرإلددد رامل اا دددافرا الددد راملمدددةرعدددا ربحدددار ىددد 

املظدداه، ررمدنراملادد،زراملا ددمةرمل اا دمر ظ، ددافراتئعددالراملي،إل دمرافهددكجدا فرهددذهرامللظ، دمر ددصراملثما  ش ددافر

اتئعدددامل مرضددددملحالرم دددنرأدا ر دددد  رإيواا دددافرهددددذهرامللظ، ددددافرائ  ددد ر دددد ى اتحاراا ددد و  رملحددددار دددد  ر

ر(.2ع اتحار   رامل فاا رم راملج م را   مةر)   صلر .
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مرماا دددالرما   هدددازراملمدددةرائف  ددجر ظ، دددمرالح م دددمراملا م دددمر دددنرامللظ، دددافراملي،إل ددمرر ع ًبدددار ظ، ددد

ئ، رأزرامل    مرهصرامل، اململرا ك ةرهدذاراتف د اقراات د  لر  د رم د   راملا مدمراملمدةر ي ب هدار د  ر  ً دار

منرامل يىن ر دنراملدذافراامل مِنداراملثادا صراالحجداا لرم دنر ي مد ر د  ر  د راملاد كرمل  ا د رامل لد  راملثادا صر

رلح قرياافمرا ممرمنراملذاإلاز.ا يوابةراامل ع لرة  رمل  رض رأ فااراملي ملمرار

ائ دددكملجراملظددداه، را   م دددمرالدددا ر  ددد ر ظ، دددمرالح م دددمراملا م دددمرمدددنر دددىيمرم،ةىدددافرم  ا  دددمراش  ً دددالر

هددددصارامل، دددد راامل، دددداملمراالجمهدددد اراا يدددد،لرا يدددد درهددددذهرمل  دددد   لراامل  دددد  مرا يدددد درملا   هددددازلراامللظدددددا ر

رملعام رامللظ، مر   .راتج ما صرااملىي رالحجاا راهصريافر   مرع م مرف ي د

رمل اددد كراملثااف دددمراامل،ام دددمراملمدددةرئددد ف ر
ً

اإللددا ر  ددد رهدددذهرامللظ، دددمرفدددا    ريوددد رأزرينددد زردالًمددارمدددام 

ا   ددازرااملج مدد رإلدد راتائاددا راامل ددم لراإيار ا ددلر ظ، دددمرماا ددالرما   هددازرعدد راةدد فر  دد رئ ل مل ج دددار

 ر لدددد رماا دددالرإمدددارا ددددال رملش ددد،راملي  مددددافرا دددال را  ددد  رائكين اتحددددار  ددد راملج ميددداف؛رف  ددددال را  ددد ر

ينددددددهرأةثدددددد رر
ُ
اامل  ف دددددد راامل ي دددددد كرأارأكحددددددارجدددددد  رمددددددنرامل فدددددد ارامل  ل ملدددددد  ص.رايلمددددددار ظ، ددددددمرالح م ددددددمراملا م ددددددمر 

امجدددددم كحارا ، ادددددمرا ددددد ف امهارااملهددددد لرمدددددنريملددددد رات ددددد ف ا لرا ددددد، ربدددددام رامللظ، دددددمرأِزر دددددِ ر دددددمة ر

ر ال را    راملو   م.ئ  م راملا كرممهراملو   افرامل  ل مل ج مراملحارار

ائلف  رامللظ، دمرمدنراف د ا رأ دا ر يدِ را  د  را داململراأهدكرمي داار دصرئا د كرامل، داملمرهد راملا مدمرر

ددارإيار ا ددلرم    اتحدداراي اددمر املمددةرئشىدد رأ اً ددارمددنراملي ادد لراملددذمل رفددجِزرئددكين را ددال را  دد  ريندد زرإيواا و

ارإيار ا دددلراملعدد مراددداملا كلرا  مدددار ا ددلرامل يدددال رأ ددد ر دددازرامل دد دددالرا دددصراملاااددد ريندد زرامل دددكين ر ددد ى و كين رإيواا و

املح   ددافرترئ ا دد راكيددمرع مدددمرأارئالدداعضرمدد راملا مددملرا  مدددار ددازراتا يددادر ددنراملا مدددمرأةبدد ر ددازرامل دددكين ر

رامل  بةرأةث .

رف
ً
رمدددام 

ً
رلظ، ددمرالح م ددمراملا مددمرئلف دد رمددنرم،ةدد ر)امل، دداملمرهددصراملا مددم(لرأ رأزريندد زرا  دد  ردالمددا

ئدد ف راا   ددازرااملج مدد رإلدد رامل دد اا رمددنراملث ااددلراا بدد لرامل يش ددمراامل اا ف ددمرااملثااف ددمرااملمددةرمل ادد كر

ر(.213)هماشلر ..راتائاا راامل ف ار

امدددنرأهدددكرامل، دددال راملمدددةرئاددد  ر   حدددارامللظ، دددمرف  مثددد رف مددداري دددصاررأِزرا  ددد  رهددد رامل، ددداملمراأِزرامل، ددداملمر

ينددد زرئا  مهددداراالح ددكر   حدددالراأِزراتئعدددالرينددد زر ا ًيددداراملىثًادددارمدددنررا   م ددمرمام دددمرمل اددد كراإللدددا ر   ددد 

ارف  جددددمنر ددددار ددددم مل و ا  يددددادراملثااف ددددمراالحجدددداا مراملمددددةريش مددددةرإمل حدددداراملج مدددد لراأزريندددد زراتئعددددالرئنام  و

اتئعالرامل م صراملىع، راامل   لراامل    راملشوصدمةلرمد رامل  ةندار  د رامل  د لر  د رمدنرأ دسرع دا ر

رمل اد كراملثااف دمراامل،ام دمراملمددةرئد ف را   دازرااملج مد رإلدد رالحجداااف
ً

لراأزريند زراتئعدالردالمدارمددام 

ر(317لر ر2016اتائاا راامل م .ر)رامل مل مةلر

ا صرض  رمار ى رمنرا ازرمللف اافراأ دسراف،ضد افرهدذهرامللظ، دملرفدجِزراملىدامثنزراجد ارأكحدارا   د ر

امل، املمراتئعامل مرهصرم د ار ظ، دمرالح م دمرائدلحضرامللظ، دمررملهذهرامل اا م؛رايمل ر ِزرم،ئ  راملا ممر ص
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  د رأِزراامل، دال راتئعدامل مرم م دمرادداملا كرراتحد لرإلد ر يمد كرأار ي  د رعدد كرمي لدمر دصرامل  ادنزلرائ  دد در

    ددددمرهددددذهراملادددد كرا  دددد رميددددِ رامل، دددداملمراتئعددددامل مراإللددددا ر  دددد رأه افدددد را  ا دددد  .راملددددذار ا ددددىلرهددددذهر

هدددددذهرامل اا دددددمر ِزرامل اا دددددمرالحامل دددددمرئ وددددد رمل    ددددد راملاددددد كر دددددصرمجدددددامنزرهدددددذارامللظ، دددددمرةمددددد   ر ظددددد، رمل

راداملا كراملمدةرععد راملىدامث زرئ    هداراامل عد لر
و

املب  ام رامل ،ئ  ةرااملذ رُ يِ را املمرم،ل مر مي مرم م 

ر   حارائ  ي ر   ها.

 

 الدراسات السابقة
ا دددددددافريافراملعددددددد مرام ضددددددد  رإلددددددد رموم  دددددددمرمدددددددنرامل ارر زر يددددددد رم،اجيدددددددمرا دلرامللظددددددد، رئ بددددددد راملىدددددددامث

رامل اا ملرا ي كر ، ر  رملحارم،ئىمرم  رامل ل افرمنرا ع  رإل را م  راف راآل ةار

 تذادات فاي القارل  الكاريم كماا اإلسا مية القيمياة املنظوماة(ر يلد ازر)1995داا مراملايسمةلرمد،اازر)

اإل دددازرأهم تحددداراا دددال ر ي، دددجراملا مدددمرمدددنرامللظددد ارا  ددد مةرراإلددد رهددد فلرامل اا دددم(لالشاااريفة والسااانة

ارات ددد شىا ةراائىددد راملىامدددنراملدددل   ، دددهارااملا ا ددد راملمدددةريىندددهر   حدددارئعدددش جر ددد كراملاددد كرإلددد رداجدددافرلر

أزراملادد كر ددصرا  دد  راادددحمرم دد د لراأكحددارئلا ددكرإلدد ررااآلئ ددمرإلدد راملل ددال رامل اا ددمرا  عددلامل     ددصلر

امل  عد ر دصرئ  يد رهدذهراملاد كلراأزراملاد كر دصرع كرم جىمراأ ، ر د ى ملراأزرأ د ا رالح دكرامل ن   دةرهدصر

ا  ددد  رم،ئىدددمرم دددد رأهم تحدددالراأ دددد رتراددد رمدددنرامل،جدددد  رمل   دددجرمددددنرم،ائ حددداراأهم دددمر دددد رملحدددارمللعدددد  ر

 يجدددهاررأزرامليمددد ر  دد رامل  ددجر دددنر  عددمراملادد كارامل  ددالراامل ددلمراع ا دد رامل ددد، يمراأبدد ملهارامليامددملر

 ممرأزر  ددد ك جرم اتحدددارا  ددد م مرااملىددد  ر يم  ددددمرادددىيضرأمددد،رضددد،اا رام ددد  لرإيارمدددارأا ددد رملألمدددمرامل ددد

أزرالجهددد رااددد كرا  ددد  راملصدددح  مرارئعددد   رم دددااهارالحدددالصر بددد ر م  دددمرئ،إل  دددمرهادفدددمرامففدددارملهدددالر

االو دددددارا لحدددددداراإلددددددنزراملادددددد كرامل دددددال  ر ندددددد ريافراملعدددددد مراادددددد كرامل  دددددالراامل ددددددلملراالجهدددددد راكامل  ددددددمراملادددددد كر

    رم ا را ف،ادرااملج ميافرا   م م.را   م ملرمل رامل ثن رمنراملل ال رامل  ى م

اهدددذهرامل اا دددمرئكبددد   مرا ددد شىا  مرأبددد لرمل اددد كرامل  ا  دددمرا  ددد مِ مراعددد ملر ددد ًمارادددافرمي مدددً ارملددد  ر

املو عددددنزراامله مددددنزر ددددصرهددددذارالجا دددد رامل  ادددد  را  دددد مةلراعدددد را دددد  ادراملىددددامث زرمددددنرهددددذهرامل اا ددددمر ددددصر

ماتحالراائفدددذاهرما اً ددارالددد ار   ددد رأدا رامل اا دددمرامل      دددمرا  مددادر ددد كراملاددد كر دددصرئعددش   رمل اددد كرائا ددد

رام اااهارافا،اتحا.

ر(لالقااااايم املتضااااامنة فاااااي أفااااا م الرساااااوم املتذركاااااة)رراامل  ددددد ممرادددددددر(ر2004داا دددددمرالحددددد لصلر   دددددازر)وأّماااااا 

بدد ةرامل ررااائىد راملىامدنراملدل  امل يد،لر  د راملاد كرامل جددملمر دصرامل، د  رامل  ،ةدملرراهد فلرامل اا دمرإلد ف

راا ددددد ف  راأ ر  لدددددمر  ددددد ال مر دددددم لر)40امل     ددددص؛رمدددددنر ددددد لرئ   ددددد رم  ددددد  ر)
ً
(رأ رمدددددنر100(رف مدددددا

را معددددا افرامل بدددد  مرمددددنرئ دددد،ااافرا  دددد رم   ددددملر
ً
ا  عددددلرامل اا ددددمرإلدددد رم افظددددمر دددد  لرم دددد ف ما

 مددددالر%(لري  حددداراملعدددب رااتم13.3أزرأهدددكراملاددد كراتيواا دددمرهددددصرامل يددداازراجدددا فراش دددىمر)راملل دددال راآلئ دددما
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اامليدددددد اازرررامليلددددددجر(امل دددددد   افرامل دددددد ى ماملادددددد كرامل دددددد ى مر)%(را ن هددددددالراأزرأهددددددكر11.7اجددددددا فراش ددددددىمر)

 %(.12,7%(لري  حارا  ماطرامل   ة مرامل  ى مراجا فراش ىمر)16.6اجا فراش ىمر)

اهدددددذهرامل اا دددددمرجميدددددلرادددددنزرأ ددددد  إلنزرهمددددداارامل     دددددصراامل ددددد ا ةلراعددددد را ددددد  ادراملىدددددامث زرمدددددنرالجا ددددد ر

 ددصرهددذهرامل اا ددمر ددصرامل يدد،لر  دد رمل ج ددمرامل    دد راملمددةرا  مدد هاراملىامددنلراأفدداداارملدد ر ددصرالددا ررامل     ددص

أدا رات دد ماا رامل      ددمرمددنر دد لر يددضراملادد كرا يواا ددمراامل دد ى مراملمددةراةدد فر   حددارداا دد  ر ددصرئ   دد ر

را،ام را   الراملمةرئ ااالرم رامل ض  رامليا رمل  اا مرالحامل م.

القايم املتضامنة فاي أفا م الكرتاو   سلسالة ساثونج سااوب (ر يلد ازار)ر2015لر اديدمر)داا دمراد اشاأِمدار

  اراساة تذليلياة
ً
امل يد،لر  د راملاد كراملمدةريد كر ،ضدهار دصرأفد  رامل ،ئد زلرراهد فلررامل اا دمرإلد (لنموذجا

ادددكدا رئ   ددد راملح ددد  لرمدددنر ددد لرئ   ددد ر  لدددمرمدددنرم ادددافررارامل بددد ةراامل مث دددماائىيدددلراملىامثدددمراملدددل  

ارأزرامل   ددددد مر  عددددلرامل اا ددددمرإلدددد راملل ددددال راآلئ ددددم   دددد مر ددددى   رادددد لرااملمددددةرا يددددلريمددددا ةرم اددددافلرار

رأ  ع دددددددمرأهمهددددددداراملشدددددددجا مراجدددددددا فراش دددددددىمر)
ً
ر88.88ئجدددددددمللرع مدددددددا

ً
%(لرأزرامل   ددددددد مرئجدددددددمللرع مدددددددا

رصدددددددح مر48.5اج ما  دددددددمرأهمهددددددداراملحافظدددددددمر  ددددددد را بددددددد عا راش دددددددىمر)
ً
%(لرأزرامل   دددددددمرئجدددددددمللررع مدددددددا

رإ  ددددا  مراأهمهددددار75.60اا ددددمرامل، اضدددمراجددددا فر  ددددىتحار) امللظافدددمرامم
ً
%(لرأزرامل   ددد مرئجددددمللرع مدددا

%(لأزرامل   دد مرئجددمللرموم  ددمرمددنراملادد كرا   ع ددمر54.54ا م ددا رادداآل ، نرام ددا  هكراش ددىمر)

اام  دددلررااملصدددح مراا   دددا  مرامل ددد ى مرائمث دددلر دددصرا  ا  دددمراامل دددذلراامليددد،ااراات ددد ي لرااتج ما  دددم

%(لرأزرامل   دددمرئجددمللرموم  دددمرمددنراملاددد كراملي،إل ددمراامل    دددمر45.83امل،ةددد را الراش ددىمر)راملسددو، م

  ددد راملج مددد راملي،بدددةر شددددج ر  ددد رامليددد، رااملاددددى فراامليلددداقرادددنزرالجش ددددنزلرراا مل دددا رالواد دددمرمللح ددددا ر

رع مم
ً
ند ر%(لرأزرامل   د مرا د ي لرامل يدمراملي،إل دمر  دن رةى61.88 شدج  رامليد، راش دىمر)راأةث هارئ ،ااا

%(لرأزرامل   دد مرا ددد يم لراملي يددد ر1,34%(رايلمدددارا دد يم لرامل يدددمرا  و نايددمراش دددىمر)98.56اش ددىمر)

رمنراملع غرمل  يىن ر نراملا كرئمث لر صراملن مافراالح، افراامللعالاراامل ىا راامليلا راامل،ع .

 كر ددصراهدذهرامل اا ددمرا  مدد فراملددل  رامل بدد ةرمددنر د لرأ دد  لرامل     لاائوهددلرامل اا ددمرمل    دد راملادد

   دد مر ددى   رادد لرامل ،ئ   ددمرامل جهددمرملأل  دداللراعدد را دد  ادراملىددامث زرمددنرالجا دد رامل     ددصر ددصرهددذهر

امل اا دددمر دددصرامل يددد،لر  ددد رمل ج دددمرامل    ددد راملمدددةرا  مددد تحاراملىامثدددملراأفددداداارملددد ر دددصرالدددا رأدا رات ددد ماا ر

 ضدد  رامليدا رمل  اا دمرالحامل ددمرامل      دمراملمدةر ليددلرا    د راملاد كر ددصرهدذهرامل   د ملراهددصرئ اداالرمد رامل

رمنرم نرئ،ةناهار   راملا كر صرا،ام رامل ،ئ زراا  ف ا راملل  رامل ب ةراك   لرامل     .

 3القايم فاي سارامج األطفاال التلفزيونياة  قنااة إم  اي  ا ي )ر(ر يلد ازا2015داا دمرمف مد،لر  دش كر)اأِمدار

 ددددامل  رامل ل ددددمرااملادددد كراملمددددةرئ جددددملحارامل يدددد،لر  دددد را رهدددد فلرامل اا ددددمرإل ار(لانموذجا اراسااااة تذليليااااة

امل بدد ةراامل مثدد ر ددصرأ دد  لرراائىيددلراملىامثددمراملددل  ا(لر3ادد،ام را   ددالرامل        ددمر ددصرعلددا ر)إ ربددةر ددمةر

ئ   دد راملجددم ز؛رم ددنر ا ددلرأدا رامل اا ددمرا دد ماا رئ   دد راملح دد  رلجمدد را ا ددافر  لددمرامل اا ددمرااملمددةر
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لرر32ي يددلر
ً
ارهددصرادد،ام ر3أزرميظددكرادد،ام رعلددا راإ ربددةر ددمةررملل ددال راآلئ ددماا  عددلرامل اا ددمرإلدد راا، اموددا

م ددنرر(امل دد   افرامل دد ى ماملادد كرامل دد ى مر)رم دد  اد لراأزرأةثدد راملادد كرامل جددملم؛رهددصراملادد كرامل املددمر  دد 

ام ددددد رامليلدددددجرامف  دددددجرأ دددددنامل رامل،ئىدددددمرا الددددد لراإزرأعددددد راملاددددد كرامل جدددددملمر دددددصرئ ددددد راملبددددد ام رهدددددصراملاددددد كر

ملراأزرامل يدددددمراملي،إل دددددمرامل عدددددا رأ دددددذفرامل،ئىدددددمرا الددددد ر دددددصرا ددددد ف امهار دددددصرئ ددددد رامل  ل دددددمرااملاددددد كراملي م ددددد

راملب ام .

اهدددذهرامل اا ددددمرأيًجددددارا  مدددد فراملددددل  رامل بدددد ةرمدددنر دددد لرأ دددد  لرامل     لاائوهددددلرامل اا ددددمرمل    دددد ر

(لراعدد را دد  ادراملىددامث زر3قناااة إم  ااي  اا ي املادد كر ددصرعلددا رمفععددمرملبدد ام رامل ،ئدد زرامل جهددمرملأل  ددالر)

جا دد رامل     ددصر دصرهددذهرامل اا ددمر ددصرامل يد،لر  دد رمل ج ددمرامل    دد راملمدةرا  مدد تحاراملىامثددملراأفدداداارمدنرال

رمل ر صرالا رأدا رات  ماا رامل      مراملمةر ليلرا     راملا كر صرهذهرامل    م.

ل التذليال القيماي لبارامج الرساوم املتذركاة املوجهاة لطفارر(ر يلد ازا)2016داا مراملي   لر  ا ر)اأِمار

ارئ   دد راملادد كرامل جددملمر ددصراملبدد ام رامل ،ئ   ددمرامل جهددمرملف دد رمددارهدد فلرامل اا ددمرإلدد (لرمااا قثاال املدرسااة

عىدد رامل ا دددملراامل  دددجر دددنراملادد كراملي م دددمرااتج ما  دددمرااتع عددداديمراالجمامل ددمراملمدددةر ي زهددداراملبددد ام ر

صراامل مثددد رادددكدا رئ   ددد رارامل بددد ةرامل     ددداائىيدددلراملىامثدددمراملدددل  امل جهدددمرملهدددذهرامل،م دددمرمدددنراملف  ملدددملر

م ادمرا د م ملرمدنرر118املجم ز؛رمنر  لرئ    را،ام رعلا را،ا كلرا  لمرامل اا مر ا لر ىاا ر دنر

أزررا  عددلرامل اا ددمرإلدد راملل ددال راآلئ ددماأبدد رأابيددمرادد،ام رئددكرا   ااهددارمددنراملالددا رااملف، اددمراملاعدد يملر

ع مدددددمرراأهمهدددددااراددددد،رامل املددددد ينلرامل يددددداازلرر2844املاددددد كراتج ما  دددددمرجدددددا فر دددددصرامل،ئىدددددمرا الددددد ر يددددد دريى دددددغر

ع مددددمراأهمهددداارمدددد رر1899املعددد اعملرامل ددد ،لراأزراملادددد كراملي م دددمرجدددا فر ددددصرامل،ئىدددمراملثا  ددددمر يددد دريى دددغر

ات دددد ف  لراته مدددددا رادددداملظ اه،راملفى ي دددددملرامل ففدددد اراملي مدددددةلرام دددد ا راملي مدددددا لراأزراملادددد كرالجمامل دددددمر

ع مدددددمراأهمهددددداارمددددد رامللظافدددددملرم دددددنراملظهددددد،لرا ددددد ف ا رر1681جدددددا فر دددددصرامل،ئىدددددمراملثاملثدددددمر يددددد دريى دددددغر

ا مل دددا رالح ددددلملرمدددد رامللظددددا لراأزراملادددد كراتع عدددداديمرجدددا فر ددددصرامل،ئىددددمرامل،ا يددددمراا  ندددد  ر يدددد دريى ددددغر

راا   اللرئا ي،رامل عللرامل   راف،قرم ،ا م.را   اقاأهمهاارر800

    لاائوهددددلرامل اا ددددمرمل    دددد راهدددذهرامل اا ددددمرأيًجددددارا  مدددد فراملددددل  رامل بدددد ةرمدددنر دددد لرأ دددد  لرامل 

املاد كر ددصرادد،ام رامل، د  رامل  ،ةددمرامل جددمرملأل  ددالر دصر ددل حكرعىدد رامل ا ددملراعد را دد  ادراملىددامث زرأيجددار

مدنرالجا دد رامل     ددصر دصرهددذهرامل اا ددمر ددصرامل يد،لر  دد رمل ج ددمرامل    دد راملمدةرا  مدد تحاراملىامثددملراأفدداداار

ر ليلرا     راملا كر صرهذهرامل    م.مل ر صرالا رأدا رات  ماا رامل      مراملمةر

القااايم االجتماعياااة فاااي أفااا م الكرتاااو  األمريكياااة : اراساااة )ر(ر يلددد ازا2017داا دددمر ددده، لر عدددن ر)اأِمدددار

ئ   د راملاد كراتج ما  دمرامل جدملمر دصرأفد  ره فلرامل اا دمرإل ار(لتذليلية سيميولوجية لفيلم فروز  

فرا ي ال دددددمراملعددددد،  مرااملجدددددمل مراملمدددددةرئبددددد زراملاددددد كرامل ،ئددددد زرا م،   دددددملراةدددددذمل رامل  دددددجر دددددنراملددددد تتر

اتج ما  ددددمر ددددصرامل  ددددكرامل ،ئدددد  ةرفدددد،اززلرامي،فددددمرا فنددددااراالو   ددددافرا ي مل ج ددددمراملمددددةريف،مهددددارامل  دددد كر
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امل بددد ةرامل     ددص؛رمددنر ددد لرئ   دد رأفددد  رامل، دد  رامل  ،ةدددمراائىيدددلراملىامثددمراملل  اامل ،ئدد  ةرفدد،اززلر

ا  عددددلرملددددلردي  دددةلرائمث دددلر  لدددمرامل اا دددمرفدددد  كرفددد،اززرام  دددمراملدددثل الرا م،   دددمراملمدددةرئىثحدددار ددد،ةمراا

أزرامل  دددددكرئلددددداالراملاددددد كراتج ما  دددددملراملحددددداارامل يددددداازلراملشدددددجا ملرامل فدددددا لرامل اا دددددمرإلددددد راملل دددددال راآلئ دددددمار

لراملحددددداار(امل ددددد   افرامل ددددد ى ماملاددددد كرامل ددددد ى مر)املعددددد اعملرالحددددد رادددددنزرا  ددددد  لراأزرامل  دددددكرئلددددداالر يدددددضر

لرامل ددددذللرالودددد للراأ دددد رئددددكرئادددد يكراملادددد كراتج ما  ددددمرمددددنر دددد لرإيعدددداملهار  دددد ر ددددن رالو ا ددددملرامليدددد ا

إي ددددا افراا ددددال رم دددد ، لرمددددنر دددد لرإا،ازهددددار ددددنر ، دددد رئ ضدددد اراملي عددددافرامل جدددد د راددددنزربوعدددد افر

امل  دددكلراملمدددةر ا دددلرم  ا  دددمرا ا دددلر يبددد رف حدددار دددنرمف  دددجراملاددد كراتج ما  دددملراأزر دددصرهدددذارامل  دددكرأفنددداار

ملي رأا،زهارئو   هارمل ثاافمراملق ا و ملرا ازريمل ر دصر د رأمد ا رامل د  كلرمثد ؛رأ مداطراأي ي مل ج افر

رامل  سلرا   لرامليم،ازلرامل   االرا ال رامللا .

القاااايم الارسويااااة فااااي الرسااااوم املتذركااااة : اراسااااة تذليليااااة )رر(ر يلدددد ازا2017داا ددددمر دددد،االر  ملددددمر)اأِمددددار

ئ   ددددد راملاددددد كرهددددد فلرامل اا دددددمرإلددددد را(لرراروب ريمااااايساااايميولوجية ملشااااااهدة ماااااض السلسااااالة الكرتونياااااة 

امل  ا  ددمرامل جددملمر ددصرامل، دد  رامل  ،ةددملراامل  ددجر ددنرأهددكراملادد كراملمددةرئ ا هددارامل، دد  رامل  ،ةددمرداالر

ا مددةر ددصراملف دد لرامي،فددمرمدد  رفا   ددمرامل، دد  رامل  ،ةددمرداالرا مددةر ددصرئدد   كرمف  ددجراملادد كرامل  ملدد  لر

م  مل  ص؛رمددددنر ددد لرداا ددددمر ددد رم،ةددددمرأار  مدددمرأارفيدددد رياددد  رادددد رامل    دددد رامل دددراائىيدددلراملىامثددددمرمدددل  ا

بوعدد مرمددنراملشوعدد افرامل جدد د ر ددصرامل، دد  لرائمث ددلر  لددمرامل اا ددمرامل، دد  رامل  ،ةددمرداالرا مددةلر

ارأزرهددددذهرامل، دددد  رئلااملددددلراملي يدددد رمددددنراملادددد كرامل  ا  ددددمراملمددددةراملدددد تحارا  عددددلرامل اا ددددمرإلدددد راملل ددددال راآلئ ددددم

تفراأهمهدااراملا ددامالراملعدد اعملرادد،رامل املد ينلرامل،فدد راددالح  ازلراملعددب لرموم  دمرمددنراملي مددافرااملدد ت

امل  دددالللرامل ةدددح ملرامل دددا   لرامل فدددا راامل  ددد راات  ددد الراالوفدددكلراأ ددد رئدددكرئاددد يكراملاددد كرامل  ا  دددمرمدددنر

 دددددد لرئ و ددددددجرمليددددددمرالج دددددد ر ا فيددددددالراالح، ددددددافراا  ددددددااافلرئمث ددددددلرادددددداملي ا جرا ي ال ددددددمراملىا دددددد، ر

اامل اى ددد رإلددد رجا ددد راملي ا دددجرا ي ال دددمر نددد رمىا ددد، ر امل  بددد راملى ددد، رامل يىنددد ر دددنرر امليلددداقراامل مدددس

الحدددد لراته مددددا لراملا دددد لرات  دددد الراالوفددددكرأارئادددد يكرامل ددددا   لراأزرا  ددددامل  رامل دددد ف ممر ددددصر دددد، ر

مف  ددجراملادد كرعدد رئل  ددللرمددنر دد لرامل  و ددجرامل  دد،ارمل ي مددافرا يمال ددمر امليلدداقلرامل مددسرإلدد رجا دد ر

رل رامل  ظ مرامل،افامرملهارمل  ب  رمف  جرامليا ةراملمةرئ م هارئ  راملي ماف.رامل، ا

اامل اا دد ازرامل ددااا ازر)ر دده، لرا دد،اا(رفادد ر  ددابح ارإلدد رمدد رمددار ددصرا  مادهمددار  دد راملددل  رامل بدد ةرمددنر

 دد لرأ دد  لرامل     لاائوهددلرامل اا دد ازرمل    دد ر ددا رمل ادد ك؛رفادد رائوه ددارمل    دد راملادد كر ددصرادد،ام ر

 رامل  ،ةددددملرف اا ددددمر دددده، رئفععددددلراددددداملا كراتج ما  ددددمرفاددددارا ددددصرأفدددد  رامل ،ئدددد زرا جلى دددددمرامل، دددد ر

ا م،   ددملراأمددارداا ددمر دد،اارفادد رائوهددلرإلدد ر   دد مرداالرا مددةلراعدد را دد  ادراملىددامث زرمددنرالجا دد ر

 عدددااهارامل     دددصر دددصرهدددائنزرامل اا ددد نزر ددد مارأكحدددارائ ا دددارمددد رامل اا دددمرالحامل دددمر دددصراملدددل  رامل     دددصرا دددصراع

ر   را، ام رة،ئ  ةراام ر ك م يجرمنرامللمايجرامل ،ئ   مراملي،اضم.
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ارامل يددد،لر  ددد راملاددد كرا  ددد م مراملمدددةرئ جدددملحارأ ا ددد  رافاددد،افرعلدددا ر  ددد ارالجلدددمرهددد فلرامل اا دددمرإلددد (لر

 جدال مر د ا رأ ا دلرهدذهراملاد كرإيواا دمرم افادمرمل اد كرا  د م مرأار د ى مرمفامل دمرمل اد كرا  دد م مرامل

رمليدددد درمددددنرامل يندددد افر)رالجددددشسلر مدددد،رمادددد  را   دددد د لرمنددددازرئادددد يمها(لر
ً
اراائىدددد راملىددددامث زراملددددل  افاددددا

 ي،ضدددهارعلدددا رر(رأ ا دد  107امل بدد ةراامل مثددد راددكدا رئ   ددد راملح دد  لرم دددنرئن  ددلر  لدددمرامل اا ددمرمدددنر)

ارأزر ددصراملادد كرا يواا ددمرجددا فرا  عددلرامل اا ددمرإلدد راملل ددال راآلئ ددم  دد ارالجلددمر  ددن رداا رملأل  دداللر

املا كراتج ما  مر دصرامل،ئىدمرا الد لرئ  حداراملاد كرا يما  دملرااملاد كرامل يى يدملرااملاد كرا  د، مر  د رامل د الصلر

ر(امل دد   افرامل دد ى ماملادد كرامل دد ى مر)ا  ندد  لرأزر ددصرراجددا فراملادد كراتع عدداديمرااملادد كراملى م ددمر ددصرامل،ئىددم

جدددا فراملاددد كراتج ما  دددمر دددصرامل،ئىدددمرا الددد را  ددد رامل ددد الصرئ  حددداراملاددد كرالجمامل دددملرااتع عددداديملراا  ددد، ملر

رااملى م مراا يما  ملرااملا كرا يما  مر صرامل،ئىمراملثاملمرمنرم نرامل  ئي .

بدددد ةرمدددنر دددد لرأ دددد  لرامل     لاائوهددددلرامل اا ددددمرمل    دددد راهدددذهرامل اا ددددمرأيًجددددارا  مدددد فراملددددل  رامل ر

املادددد كر ددددصرعلددددا ر ام ددددمراا دددد ف ا رامل    دددد رامل دددددام رملجددددامنزراملالددددا لراامل    دددد ر ددددم راملادددد كرادددددا   لر

ئعددددددش  اتحاراأع ددددددامهاراأ  ا هددددددا؛را يواا ددددددمراامل دددددد ى ملراامل يش ددددددمرااملي م ددددددمرااتج ما  ددددددمرا ن هددددددالراعدددددد ر

امل     دددصر دددصرهدددذهرامل اا دددمر دددصرامل يددد،لر  ددد رمل ج دددمرامل    ددد راملمدددةررا ددد  ادراملىدددامث زرأيجدددارمدددنرالجا ددد 

ا  مدددد تحاراملىامثددددملراأفددددداداارملدددد ر دددددصرالددددا رأدا رات ددددد ماا رامل      ددددمراملمددددةر ليدددددلرا    دددد راملاددددد كر ددددصرهدددددذهر

رامل    ملراا  م اارا دا راإلل ار   حارأدا ررئ    رامل اا مرالحامل م.

يم فاااااي البااااارامج الكرتونياااااة املوجهاااااة للفتياااااات : اراساااااة القااااا)ر(ر يلددددد ازا2019داا دددددمراملاجدددددا لر ددددد،اقر)

لرر(امل دد   افرامل دد ى ماملادد كرامل دد ى مر)ا ددازررهدد فلررامل اا ددمرإلدد ا(لرتذليليااة مااض منظااور ترالااوي إساا مي

اإل ددازرة ددجرئ وددجر  ددال رامل اا ددمرمل يدد دراامل الدد  ر  دد راملؤ  ددافرامل  ا  ددمرمددنرملظدد ارئ،إلدد  رإ دد مةلر

ةرمدددددنر ددددد لرا ددددد ف ا رأ ددددد  لرئ   ددددد راملجدددددم زرمدددددنر ددددد لرئفددددد  ،رامل بددددد اائىيدددددلراملىامثدددددمراملدددددل  را

را  عدلرامل اا دمرإلد راملل دال راآلئ دماا  ماا رمل،بد رائ   د راملاد كر دصراملبد ام رامل ،ئ   دمر  لدمرامل اا دملر

أزراملبدد ام رامل ،ئ   ددمراي ددمر عددىمرم ددنر  دداهكر دددصر  دد   رمي ادد افراعدد كرا   ددالرا ي مدد ريملدد ر  ددد ر

ا افرائدد،اةكرا يددا لراأزراملادد كراتج ما  ددمراتيواا ددمراامل دد ى مر ددن لرأ  دد رةثافددمرامل دداه  ر يدد درامل دد

ر  ىمر صراملب ام رامل ،ئ   مر  لمرامل اا ملرااف ا،فرمل ا كرا يما  مراامل يى يمراامل  ل مرااملى م م.ر

اهدددذهرامل اا ددددمرأيًجددددارا  مدددد فراملددددل  رامل بدددد ةرمدددنر دددد لرأ دددد  لرامل     لاائوهددددلرامل اا ددددمرمل    دددد ر

 ددددد  رم ددددد درمددددددنراملبددددد ام رامل ،ئ   دددددمراهدددددصرامل جهدددددمرمل    ددددددافر)را  دددددا ر(ر ابدددددملراعددددد را دددددد  ادرراملاددددد كر دددددص

املىددامث زرأيجددارمددنرالجا دد رامل     ددصر ددصرهددذهرامل اا ددمر ددصرامل يدد،لر  دد رمل ج ددمرامل    دد راملمددةرا  مدد تحار

   دددد ملراملىامثددددملراأفدددداداارملدددد ر ددددصرالددددا رأدا رات دددد ماا رامل      ددددمراملمددددةر ليددددلرا    دددد راملادددد كر ددددصرهددددذهرامل

راا  م اارا دا راإلل ار   حارأدا ررئ    رامل اا مرالحامل م.
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 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
تمقراملىامث زرمنر د لرا د ي،ا رأدا دافرامل اا دمرمدنرا د  راا دال ر  م دملرأكحدار دصر امل حدارئلااملدلر

الدا ربوعد مراملف د رمدنرجم دد ررئ   د رمجدم زرملبد ام را   دالرامدارئ    دد رمدنرعد كراائواهدافرئدؤي،ر ددص

املدد ااف راا هدد الرااا ر ،ضددهالر دد ا رئىددنرا،اموهددار ددنر ، دد رامل جددال افرامليامددمرأاررج ا  حددالراةددذمل 

 امل جال افرامل فععمراب ام را   الر  ن ر ا .

 الدراسات الساسقة في جوانب عدة، فيما يلي أسرزها: واستفاات الدراسة ال الية مض

رمللظ ارامل  ا  را   مة.الا ر  كراملا كرمنرار-

رامل ا   ر صراض رامل ع ارامليا رمل  اا م. -

رئ  ي رم ن مرامل اا مراأه افها.ر-

رئ  ي رج ا  رامل اا مراملل ج مر صرئ  ي ر   راملي لمراأ   تحا.ر-

رالا رأدا ر  كرات  ماا رمنرامللظ ارامل  اد  را  د مةلراا  مد فرأدا رات د ماا راملمدةرأ د هار)امل،إلا يدمر-

(لراأج،فر   حار يدضرامل يد ي فرامداريالا د رمد ر ى يدمرهدذهرامل اا دمر2019لراملاجا ل2018اآ ،ازل

راا ه الراملمةر    رإمل حا.

 وافارقت الدراسات الساسقة عض الدراسة ال الية سما ي تي:

  لدددددمرامل اا دددددم؛رم دددددنرائوهدددددلرامل اا دددددمرالحامل دددددمرإلددددد رئ   ددددد راملاددددد كرامل جدددددملمر دددددصراملب  دددددام رامل ،ئددددد  ةر_ 

رام راملظ راملف   ا.اب

راائىيدددددددلرداا دددددددمر ددددددد،اارلات ددددددد شىاطرامل     دددددددصر(1995)راملدددددددل  رامل ىددددددد ؛رم دددددددنرائىيدددددددلرداا دددددددمراملايسدددددددمة-

ايلمددددارائوهددددلرامل اا ددددمرالحامل ددددمرإلدددد را دددد ف ا رر(رامل    دددد رامل ددددم  مل  صل2017(لرداا ددددمر دددده، ر)2016)

لمر دصراملب  دام رامل ،ئد  ةر  لدمراملل  رامل     صراامل مثد رادكدا رئ   د راملجدم زرمل  عد لر  د راملاد كرامل جدم

رامل اا م.

(  د رالجا د را    دصلراالجا د راتج ما  دملر2015)را  شىاطر  كراملا ك؛رم نراةد فرداا دمراد اشر-

(ر  ددد رالجا ددد راملي مدددةلراالجا ددد ر2016ا   دددا ةلرااةددد فرداا دددمراملي  ددد ر)راالجا ددد راملعددداصلراالجا ددد 

(ر  ددددددد رالجا ددددددد ر2017صلرااةددددددد فرداا ددددددمر ددددددده، ر)اتج مددددددا صلراالجا ددددددد راتع عددددددداد لراالجا دددددد رالجمدددددددال

راتج ما صرفاا.ر

:
ً
 ما تم زت سه الدراسة عموما

بدددام راملظددد راملف  ددد رأ م يًجدددالررامل        دددمرئ    هدددارمل اددد كرامل جدددملمر دددصراملب  دددام رامل ،ئددد  ة -

رئ    ر ام رلجم  رم اائ .

 ا  م رامل     ر  كرع كرمىنةر صرض  رامل ع ارامل  ا  را   مة. -

 ر  ددال رامل اا ددمر ددئ ج ددمرا ددازرة  امل اا ددمرمل ادد يكرال راما  مددافر م  ددمر  ددتح لررائوهددل -

ر صرض  رامل ع ارامل  ا  را   مة. صرامل اع ر
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها
 منهج الدراسة .

امل بدددد  مراراهددددصرأ دددد  لرمددددنرأ ددددامل  رامل    دددد راملددددذ ري،ئ دددد ر  دددد ررمددددنرف ددددمراملى دددد  هددددذهرامل اا ددددمر يدددد ر

دع امر نرواه، رأارم ضد  رم د دلرأارف د  ررأارف د افرزمل دمرمي  مدملرايملد رمدنرأجد رمي  مافر اف مرار

الحعدددددد لر  دددددد ر  ددددددال ر  م ددددددملريددددددكرئ  ددددددن هاراف، اددددددمرم ضدددددد   ملرامدددددداريشسددددددجكرمدددددد رامليف ددددددافراملي م ددددددمر

 ررررر(.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر183لر 2005املظاه، ار)دا ، لر

ارأ ددد رارأ ددد  لرمدددنرأ دددامل  رامل    ددد رامل،ةددد ر  ددد رمي  مدددافر اف دددمرادع ادددمر دددنرويعااارأ املااانصف الوصااافي

ودداه، رأارم ضدد  رم دد دلرأارف دد  رأارف دد افرزمل ددمرمي  مددملرايملدد رمددنرأجدد رالحعدد لر  دد ر  ددال ر  م ددملر

يدددددددددددددددددددكرئ  دددددددددددددددددددن هاراف، ادددددددددددددددددددمرم ضددددددددددددددددددد   مرلرامددددددددددددددددددداريشسدددددددددددددددددددجكرمددددددددددددددددددد رامليف دددددددددددددددددددافراملي م دددددددددددددددددددمراملظددددددددددددددددددداه، ا)ر

ر(.183ل 2005دا  ا ل

لراهدددددد ر دددددداث رات دددددد ف ا ر ددددددصراملاااااانصف الوصاااااافي املساااااا ي ضددددددمنرإ دددددداارأساااااالوب تذلياااااال املضاااااامو  ا ددددددك ةر

امل اا ددافرا   م ددملريادد  ر  دد رف دد راداا ددمرم  دد  رامل، ددال را   م ددمراملمددةرئىثحددارمف  ددجرامل  ددال ر

ر(.رر22ل 2017ا   م مر)امل ايسمةل

رإلدد رمي،فدمراملجددم زراهد ارأمد رأ ددنالراملى دنراملي مددةراملدذ ر حدد لرإلد رابددجرا
ً
ملح د  راملظدداه، رابد ت

املعدد، ارمل مددداد را   م دددمراملدد،ادرئ    هدددارمدددنرم ددنرامل دددن رااملجدددم زرايملدد رئ ى دددمرمل م  اجدددافراملى ث دددمر

ر(.رر63لر .2014املعا مر صر ن ر  التفرأارف،ا ا)امل اعىملر

ادمر ددنر  ددالتتحالراملاددالكراعد رائىيددلرامل اا ددمراملدل  رامل بدد ةرامل     ددصرمل  ا د رأهدد الرامل اا ددمراا جا

ر   رمسيراملا كر صراملب  ام راملو اار صرامل اا مراامل ع لر   رأ  ا راملا كرامل جملمراججمهارائ ،ااها.ررررر

 

 مجتمع الدراسة:
املجم  دددمراملمدددةري، ددد راملىامدددنر دددصرداا دددتحارااملمدددةري، ددد رأزر يمدددكرر يددد،لرمو مددد رامل اا دددمراك ددد ار

ملي لددملرا  ندد زرمو مدد رامل اا ددمرمددنرمو مدد رأبدد صراهدد راملج مدد راملددذ ر   حداراملل ددال راملمددةريعدد رإمل حددارمددنرا

رمدددارينددد زرم ددداهرمل ىامدددنلرأمددداراملج مددد ر
ً
يددد دراملىامدددنراامل يددد رأزر يمدددكر  الوددد ر   ددد لراهدددذاراملج مددد ر ددداداا

ر  دد ر يمدد كر  الودد ر   دد راامل يدد ر  ددمهراملج مدد رامل دداهلرا مثدد را الرات   دداار
ً
املددذ ريندد زراملىامددنرعدداداا

 (.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر2015)رم،ادراهاد لرامل اارإمل  ر صرمف م،لراملثا ةرا   ااهرامل اع صرامل اهامللم ي صرار

 يددد، لراملج مددد رامل  دددصر دددصرا ددد  رامل    ددد راك ددد ارامومددد  راملعددداداراملمدددةرا دددصراملى ددد  را   م دددمرر

لر رر2009م مد ر ىد رالحم د لر)ندةرمل ى دنارداا د  ر د لرا  داارامل مر  ،رأارأي  رف حاراملح د  راملد،اد

رلرامددد راجددد دا   دد رفاددد را دد م رمو مددد رامل اا ددمر  ددد رجم دد راملبددد ام رامل ،ئ   ددمرامل جهدددمرملأل  ددالرل(ر77
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رم    را    ر اد رمارين زرمنراملةدواممراات  دا را  دنريعدي رميد راملا دا ر يم  دم رإجما ر   رأز 

؛رااملي لددمرهددصرجدد  رمددنراملج مدد رامل  ددصررف ا ر ظددا راملي لدداامل    دد راامل عددمراامل دد، مراملف  إلددمردازرا دد ف

رمل ميددددداين را معدددددال مرا ى يدددددمرم دددددن مرراملددددد،اد
ً
ئ  يددددد ر دددددمائ لرممث دددددمراش دددددىمرم   دددددمريددددد كرم دددددابحار ىادددددا

 (.2009لم م ر ى رالحم  ل)ا ا ائ رراملى نرامعادا

ام ددددمرااملن  ددددمرمددددنرملادددد را  ددددااراملىددددامث زراملب  ددددام رامل ،ئدددد  ةربددددام راملظدددد راملف  دددد لرا  اددددافراملب  ددددام ر 

راي يددنزريا  ددملراعدد رأ ددذفرم اددافراملب  ددام ر
ً
أابيددنزرم اددمرائى ددغرمدد  ر دد رم اددمر  دد،ازردع اددمرااامدد ا

ئددكرا  مددادر ظددا رالحعدد،رامل ددام رمل م  دد  لر  دد ر يفددةرلرم ددنرامل ،ئدد  ةرجم يهددارمددنرعلددا رة،ئدد زرزمدداز

ر) ى رالحم  لر
ً
ر.(ر صرا   رئ    راملجم زر91لر ر2009  ال رأةث رب عا

 
 عينة الدراسة:

 ي،لراملي لمر  د رأكحدااارموم  دمرمدنرامد افرامليايلدمرئفجد رمل  اا دمرامل      دمرأارامل  ا  دمرا ود رأزر

رمدد راملج مدد را بدد صرا م ددنر يمدد كر  الوهددار   دد ار)م مدد لر
ً
رام ناف ددا

ً
ربددادعا

ً
لر1976ئندد زرممث ددمرئمثدد  

ر(.293 .

املف  دددد لرا  اددددافراملب  ددددام ر ام ددددمرااملن  ددددمرمددددنرملادددد را  ددددااراملىددددامث زراملب  ددددام رامل ،ئدددد  ةربددددام راملظدددد ر

راي يددنزريا  ددملراعدد رأ ددذفرم اددافراملب  دددام ر أابيددنزرم اددمرائى ددغرمدد  ر دد رم اددمر  دد،ر
ً
نردع ادددمرااامدد ا

رامل ،ئ  ةرجم يهارمنرعلا رة،ئ زرزماز.

 
 طريقة اختيار العينة:

 مل   ا دددددددةرملاددددددد ر مددددددد راملىدددددددامث زرإلددددددد رم ددددددداه  راملب  دددددددام رامل ،ئددددددد  ةرمدددددددنرعلدددددددا ر  ددددددد رامل عددددددد ررار

اي ئ  لا؛رئا  راىنراملب  ام رر     مرم اافرم  امل ملرم نرأزراملي ي رمدنرعلدا رامل  ئ د لرئىدنر يدضر

الح اددافر ي دد ال ملراإللددا ر  دد رهددذهرامل ا يددمراامل  دد، را  مدد فراملىددامث زراملالددا راملمددةرا دد  فلرم اددافر

ر)ةمار صرالج ال(.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراملب  ام راملو االراف ماري صرا ازرت كراملب  ام رااملالا راملمةرئىث ر 
ً
رام 

ر(1جدول )

ريث   اسم البرنامج عينة الدراسة وعدا حلقاتها والقناة التي تبث ال لقات

   درالح اافرر املالا راملمةرأ ذفرمل راملب  ام  املب  ام ررررررررررررررررررررررا ك

 م امررر40 علا رة،ئ زرزمازر. ربام راملظ راملف   ررررررررررررررر
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 التعريف بالربنامج الكرتوني عينة الدراسة:
راع ع،فرامل اا مرالحامل مر   را، ام رة،ئ  ةراام لراف ماري صر ي، جرم ج رملهذاراملب  ام ا

 *صاحب الظل الطويل

 را م، ندةره ر    مرة،ئ   مرريااا  دملرما ى دمرمدنرااايدمراأبدةر   د رامل داعنزاراهدصرإمد  راااثد رامل د ا

رإلد رأفد  ر
ً
مل نائىمرامل،اال مرا م،   دماجنزراب د  الرائمدلرئ،جمتحدارإلد رمليدافر  يد  راعد رئدكرئ    هدارمد،ااا

أ مي دددنلرااملنددد زرر دددصرامل اادددازرا ا دددفمر ددد،ةمر  ى ددد زرر1990ام   ددد فرة،ئ   دددملراعددد رئدددكرإ  اجددد ر دددا ر

راي يددن
ً
زريا  ددملر ،ضددلراملشسددومراملي،إل ددمرمددنرأابيددنزرم اددمرائى ددغرمدد  ر دد رم اددمر  دد،ازردع اددمرااامدد ا

ر   رموم  مرمنرعل افرامل   ازر صرا  ازرمف   مرمنرئ ز  رامل ،ةمرا مااائ مرال مرملف  اجرامل نة.

را ي دا ر دصرررررررررر
ن
ائ اارأم ا رامل    رم لرامل  ا رامل ا ممراجد د رأاد فاراملمدةر ا دلر   ملتحدار دصرملجدا

مل   ددد راجبجدددالر دددالر ندددةرا  اادددافراجددد د رأاددد فارإمددد  رضددد ا صرم يلدددمر    ددد ا لرائظهددد،رمى دددمرا

املمندا رائىش دمرملنامد رئندامل جرداا ددتحاراملثا   دمر  د،طرأزرئاد  راجا دالرا دداملمراامد  رملد ر د ر ده،رمل فبدد هر

ر  دددد را ددددال هار
ً
بحددددار ددددنرئ ابدددد  رأيامهددددار ددددصرامل ا ددددمرا ددددنر ددددن رم اتحددددارامل اا دددد ملردازرأزرئ  عدددد رملدددد رادا

ر دددنرااملجددد،اا لرا  دددنرئ، ددد رامل، دددال رمل
ً
ب يددد راجددد زر دددم ناراهددد رات دددكرامل ددد ياارملددد رإيرملدددكريفبددد رأمددد ا

رااةجدددلرمل اددد  ر  ددد ،ر
ً
ا دددم رالحا ادددةلرا لددد مار ،فدددلراجددد د ارالوبددد رمدددنرمددد ي، رامللجدددكرف،مدددلرةثنددد ا

اجدددددد زر ددددددم نارمل لحددددددار ا ددددددلرم ددددددك ، رف ددددددكر  دددددد ف رأزرئدددددد، رإترو دددددد لراملددددددذامل رأ ددددددم  رابددددددام راملظدددددد ر

يا   ددمرمل لنددد زراملمددةر يددد رم ا ددمرمددنرأا ددد رمدد اا ر    ددد ا راملف  دد الريددكرد  دددلر يدد هاراجددد د رأادد فار

امل ا   دددملراإلددد أفرم دددن تحارمل  يددد،لرإلددد رالح دددا ر دددصرامليددداملكرالوددداا صرائفددداملاربوعددد افراملج مددد رامل،ا دددصلر

ملن ا رهذارامل   د رئ ابد  رهدذهراملدث  ر دل افراملمدةرام د فرمدنرلحظدمرمياداتحدارامللجدكراممدهرئف،جهدار

ر(.2020 را ال رملعام راملظ راملف   )م ع ر ف المنرامل ا مراملثا   مر   ر ن

 مسوغات اختيار عينة الدراسة:
*رملادد رئددكرا   دداارهددذاراملب  ددام رمل اا ددمرملظ مددمراملادد كراملمددةري جددملحار   دد ر دد، ر  دد ر ا ددائلاراملي،إل ددمر

رمددنراملثاافددمراملي،إل ددملراملي،فددمرإزر ا دلرهددذهراملادد كرئدد    رمدد رعد كريااف لدداراملي،إل ددمرا  دد م ملر
ً
امددارعادمدا

ر ي   رهذهراملا كر   ربوع مراملف  راملي،بةرامل  كرا   ة .ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رعلا رماج رملأل  الر ي، رهذاراملاد ر   ر ا تحارابدادلرم  د ر ،ضدهارملهدار ده،ر
ً
*راملا رعاملرمؤ ،ا

امل جددددد  رراملب  دددددام رامل ،ئددددد  ةر دددددصرهدددددذارامل ددددده،ررامجدددددازراملىددددداا لرفدددددك را ددددداملمرع م دددددمرئ،إل  دددددمرياددددد مهارهدددددذا

ر   امللارمماردفيلارإل رئ     راامللظ،ر صرماري     رمنرع كر.

*امل ددد صرمل  عددد لر  ددد راملدددلماراملاددد يكرمل ب  دددام رامل ،ئ   دددمراملمدددةرئاددد  رامل ثنددد رمدددنراملاددد كرام ااملدددمراإلفهدددار

رامااا تحارم ر ماراملب ام رامل ،ئ   مرالج ي  رامارئ م  رمنرع ك.
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 أداة الدراسة

ا  مدد فرامل اا ددمرالحامل ددمر  دد را دد ماا رئ   دد راملجددم زرااملمددةر يدد رإمدد  رأداافراملددل  رامل دداصرلجمدد ر

راملى ا افرااملي  مافلرائ ن زرمنرموم  مرمنرامل ا،افراملمةر ي م ر   راب راملىامث زرام ا يتحمارملها.رررر

امل ،ئددد  ةر  لدددمرامل اا دددملرفدددجزرا دا رام دددنرأزرهدددذهرامل اا دددمرئ وددد رإلددد رابددد رئ   ددد راملاددد كر دددصراملب  دددام ر

راملى ث مرا    رهصرأدا رات  ماا راملمةرئكرا  مادهار ج،ا رهذهرامل اا م.

 خطوات بناء أداة االستمارة:

 لثناء أااة التذليل )االستمارة( فإ  الثاحثو  اتثعوا الخطوات التالية:

رملى نراملي مةرائ    راملجم زرا   مة.ا    ر   را دا افرامللظ، مرامل ي امراملاه راأ امل  رار.1

.ئ  يددد ر ددد كراملاددد كرمدددنرامللظددد ارامل  اددد  را  ددد مةلراعددد را  مددد ر  ددد ر ددد كراملاددد كراملدددذ رأ ددد هراملايسدددمةرر2

ر(1995)املايسمةل

اإلا يددملررمدنرامللظد ارامل  اد  را  دد مةلراعد را  مد فرأدا رات د ماا راملمدةرأ د هار)رات د ماا الدا رأدا رر.3

(.راأج،فر   حار يضرامل ي ي فراماريالا د رمد ر ى يدمرهدذهرامل اا دمر2019جا ل)املار(2018اآ ،ازل

راا ه الراملمةر    رملها.

مف   دددمرمل   اددد ررف.ر ،ضدددلرات ددد ماا ر  ددد ر ددد درمدددنراملح مدددنزرااملو عدددنزرمدددنرئفععدددافراجاميدددا4

ر ج،ا رامل     ر)را ظ،رعالممراملح منزر صرملح راعك)
ً
ر(ر(.رر1منرب عهارئمه  ا

 يل:وحدة التحل
لرف شىتدددصرئا ددد كرهددددذارررررررررر

ً
رةم دددا

ً
ف    ددد راملجدددم زرياددد  ر  ددد رأ دددا رابدددجر لابدددد،راملجدددم زرابددد ا

املجم زرإل رام افرأارف افرأار لاب،رمي لملرممهر  م نرمنرداا مر د ر لعد،رأارف دمرملحدارام دالر

ررررررررررررررررر(.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر259ل .2006امل  ،اارالوا ربحا)م نزلر

ا ددددصرهددددذهرامل اا ددددمرئددددكرا  ىدددداارالح اددددمرامل امدددد  ر)امل   دددد م(رمددددنراملب  ددددام رامل ،ئدددد  ةر  لددددمرامل اا ددددمررررررررر

  مدد  رامل    دد لرايملدد رمل،بدد راملادد كرا يواا ددمراامل دد ى مرامل جددملمر ددصر دد رم اددمر  دد رمدد  رمددنراملبدد ام ر

رامل ،ئ  ةرامل ج رملأل  ال.

 فئات التحليل:
رملل   ددددددمراملح دددددد  رياعدددددد راامل ررررررررر

ً
 ددددددافاارموم  ددددددمرامل عددددددش  افراملمددددددةريادددددد  راملىامددددددنراج دددددد ادهار ىاددددددا

امجددم   راأه افدد رمدددنر م  ددمرامل    ددد لر ددةر  ددد ف مهارف  بددجرهدددذاراملح دد  رائعدددش  مراددك   ر  دددىمر

مم لدددددددددددمرمدددددددددددنرامل ضددددددددددد   مراامل دددددددددددم لراإلمدددددددددددارياددددددددددد ارإمنا  دددددددددددمرامل    ددددددددددد راا ددددددددددد ف،اجراملل دددددددددددال راك ددددددددددد  لر

 (.88لر 1995مي ،ا)م نزلر
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ر  دد رأ دد  مرامل اا دددمراأهدد افهالراعدد ر ليددلرامل اا دددمرررررررر
ً
امدد دفرامل  ددافر ددصرا دد ماا رامل    ددد را  مددادا

رملدذمل رفاد ر
ً
الحامل مرا  مرامل     ر)امل ض  افراملمةري جملحاراملب  دام رامل ،ئد  ةر  لدمرامل اا دم(راا دالادا

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراملا كرإل رع منزرأ ا  نزرهمااررررررررررررررررررررررررررررر زربلجراملىامث

 س  هااااا
ً
ارموم  ددددمرامليدددداين رااملا ا دددد رااملعدددد افراملمددددةر  دددد  رامل دددد،درإلدددد رالقاااايم اإليجاسيااااة وتعاااارأ إجرائيااااا

رئو   هار صر    ائ رامل ي  مرااملا مل مرم ر    رام راآل ، ن.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 س  هاااااااا: (السااااااالولات السااااااالثيةقااااااايم السااااااالثية )ال
ً
املا مل دددددددمراامل ي  دددددددمراملاددددددد كرموم  دددددددمرروتعااااااارأ إجرائياااااااا

راتع دد الرملدد لرا  ددم ا)ر
ً
رملددنرم ملدد لرتري دد رأمدد ا

ً
لرااملمددةرئويدد رامل دد،درمل دد،ا

ً
رااج ما  ددا

ً
امل،ف ضددمرديش ددا

 عددددددشلر  دددددد رمظدددددداه،را لحددددددادلراملتحدددددداازر ددددددصرامليىادافلإهمددددددالرامل اجىددددددافرامل ا دددددد ملرامل ددددددذللراملظ ددددددكلرامل

اآل دد، نلرا  ددا  رمل  املدد ينلرإضددا مرامل عددلر دد  رام دد ا راملا  ددافرا  دد م ملرالومدد لرا دد  رمماا ددمر

ررررررررررررررررررررررامل، اضملرامليى  لر   راملحافظمر   رامللظافمرامليامم(.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 قيم الرئيسية، يوجد مجموعة مض القيم الفرعية:وتذت هعه ال

راككحدددداارموم  ددددمراملي ادددد افراملي ى ددددمرااملا ى ددددمراامل ي  ددددمراملثاا ددددمرمددددنرالقاااايم اإليمانيااااة: .1
ً
ا يدددد،لرإج،ال ددددا

املدد ينرااملجدد،اا رااملمددةريل دد،دربحددارا   ددازرامل دد كردازراآل دد، نلرا يدد را  ددا راملددذ رئلف دد رملدد رجم ددد ر

رامل ددددددماا ملرا يمددددددازراامل  دددددد رامل دددددد،ا لرا يمددددددازراامل ل ددددددمر يددددددال لرا يمددددددازراددددددابراملادددددد كلرا  ددددددم ا)ا يماز

رااملب ا (.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررااملا الرامل ت رااملاجا رامل   لرا يمازر   حكراامل،  

راككحدداارموم  ددمرمددنرا.القاايم التعثديااة: 2
ً
مليىددادافراملا مل ددمراامل ي  ددمراملظدداه، رأاراملىا لددمرا يدد،لرإج،ال ددا

املمدددةرأاج حددددار ر  دددد ر ىددداد رمل  ا،إلدددد ارإمل دددد لرااملمدددةر يمدددد ر  دددد رضدددىاراتحددددذي ر دددد  ة لرا  م ا)املعدددد  لر

ررررراملع ا لامل  ا لرال  رأارامليم، لرئ ا راملا،آزلرا ي االرامل  ا (.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

راككحدداارموم  دمرمدنرامليداالرامللظمدمرااملمددةر  د  رامل د،درإلد ر ي مهدارمددنر.القايم العلمياة: 3
ً
ا يد،لرإج،ال دا

أجدددددددددد رامل بدددددددددد لرإلدددددددددد رالحاددددددددددال راملي م ددددددددددملرةمددددددددددارأكحددددددددددارئددددددددددؤي،ر ددددددددددصر دددددددددد  ة رامل  دددددددددد، راامليم ددددددددددصلرا  ددددددددددم ا)ر

 رامللحجددددصرامل دددد  كلرالح االاته مدددا راامل اجىددددافرامل ا دددد ملراملاددد،ا  رااملفامليددددملرإجدددد،ا را   دددفملرامل   ندددد

ررررررررررررررام  ا راملي كلرامللاف مراملي م ملراملثاا، رااتجتحادلرامل  ةناراات اىاهلراملا ا ر   رم رامل   ف(.ررررررررررررررررررررررررررررر

راككحدداارموم  ددمرامليدداين رااملىددادئراملمددةرئ  ددكر دد   افر.القاايم األخ قيااة واالجتماعيااة: 4
ً
ا يدد،لرإج،ال ددا

فافرامل ددددددددددد،درمددددددددددد راآل ددددددددددد، نلرااملمدددددددددددةرئم لددددددددددد رمدددددددددددنرم دددددددددددا  تحكراإف دددددددددددا رالحددددددددددد رااملددددددددددد د را دددددددددددلحكلرائعددددددددددد،ر

ا  م )املعدد قلرامل  اضدد لرالح ددا لرالحدد زلرا دللرامل يدداازلرئ مدد رامل ددؤامل ملرات  مددادر  دد راملددل سلر

امل،ممدددمراامللدددا لرامليددد لرامل ةدددح ملراملحىدددمراا مل دددملرا ما دددملرئاىددد رامللاددد لرا  ددد  لرام ددد ا راآل ددد، نلر

اا راملد، ضلر د ،راآل دد، نلرادرامل   دملرم،ا دا رأدلرات دا ذازلرامل  ا دد راامل دااةمرا يواا دملرامليمدد رز د

ررررررررامل ف  صلرم قرأ ،ااراآل ، نلراملشجا ملرئا يكرامللصيراا ا ادلامل فا (.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ر.القاااايم األساااارية:5
ً
اككحدددداارموم  ددددمراملعدددد افراملمددددةريشىتددددصر  دددد رأفدددد،ادرا  دددد، رامل   ددددصربحدددداررا يدددد،لرإج،ال ددددا

مللح ددددا ر  دددد رئما دددد هارا  دددد راملي عددددافرامللاومددددمر ف،ادهددددالرا  ددددم ا)رام دددد ا رامل املدددد ينلرام دددد ا را  دددد  ر

ررررررررررررررراا   افلرامل  اب را  ، لراملحافظمر   رأ ،ااراملىيل(.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

راككحاارموم  دمرمدنرامل  دال راملمدةر  دهكر دصر  د   رائلظد كر د   ر.القيم االقتصااية:6
ً
ا ي،لرإج،ال ا

امل ددد،درا   دددا صراات دددتح  ةلرا  دددم ا)رئاددد ي،رامل عدددللرإئادددازرامليمددد لرا   ددداقراا  ددد اللرامل ددد فن رملعدددالير

رم  نافرالوابم(.رررررررررررررررررررررررررررأ مالر ن يملاملحافظمر   رمم  نافراآل ، نلراملحافظمر   رامل

راككحداارموم  دمرمدنراملماا دافراملمدةري مث هدارامل د،در دصر د  ة رمل يبد ر دنر.القيم الوطنية:7
ً
ا يد،لرإج،ال دا

ات هراا  مال رمل  ل لرا  م ا)م رامل  نلراتمل داا راداملا ا نزراا  ظمدملرام د ا راملد زرامل  ل دملرام د ا ر

ملحافظدددددمر  ددددد راملم  ندددددافرامليامدددددملرئاددددد يكرالوددددد مافرامليامدددددملرات  ددددداازرادددددامل  ا راملا  دددددافرا  ددددد م ملرا

راامل اا ة(.ررررررررررر

راككحددداارموم  ددددمرمدددنرامليدددادافراملذاع ددددمراملمدددةر  دددهكر ددددصرئ ج ددد رمددددسررا.القااايم الجمالياااة8
ً
ا يدددد،لرإج،ال دددا

لراملظهددددد،رامل ددددد،در  ددددد رالح دددددنراامل، دددددصر دددددصرامل ددددد   افلرا  دددددم ار)املى ا دددددملرامللظدددددا لرامل  ئيددددد راامل ش ددددد  

رررررالح نلرا  ف ا ررا مل ا رالح لم(.ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

راككحددددداارموم  دددددمرمدددددنراملماا دددددافراملمدددددةر ي دددددسرمددددد  رامل ددددداا رامل ددددد،در دددددصرر.القااااايم الثي ياااااة:9
ً
ا يددددد،لرإج،ال دددددا

 االح  از(.ررررررررررررررررررررامليامملرامل،ف رامللظافمر   رملفى ي ملرا  م )راملحافظماملحافظمر   را م  رام اادهارا

ر  د رئعدش جراملاد كرر(امل د   افرامل د ى مااملاد كرامل د ى مر)را ك ةرماااد رهدذهراملاد كرا يواا دمرررررر
ً
ا  مدادا

منراملجم  دمراملايسمةلرفهذهراملا كرجا فرضدمنراداانزرم اداا نز؛رادالراملاد كرا يواا دمرا  جدرأ  هاملذ ر

ا  جددددمنراملجم  ددددمراملا م ددددمرامل دددد ى مرر(امل دددد   افرامل دددد ى ماملادددد كرامل دددد ى مر)راملا م ددددمرامل دددداااملراإلددددالر

راملااا مرملها.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 
 صدق أداة الدراسة.

 ماا رئ   دددد راملجددددم ز(رأزرياعدددد راعدددد قرا دا ر ددددصرئ   دددد راملجددددم زارارهدددد رمدددد  رعدددد ا را دا ر)ا ددددررررررر

لرا  ددددنرئ فدددداا راملي  مددددافراملمددددةريدددد كرجميهددددارا ا ددددفتحارمدددد ر
ً
ئادددديسرمددددار  دددد  رامل اا ددددمرإلدددد رع ا دددد رفيدددد 

الحاال رامل ضد   ملرا  دنر ي دسرامليندهرالحا ادةراامل ي دصرمل م داه كراملد ااد راامل اا دمرا اجدمر اف دمار

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر(.رررررررررررررررررررررررررررررررررررر314لر .1996)م نزل

امل   اددد رمدددنربددد قرا ددد ماا رئ   ددد راملجدددم زر يددد رئعدددم مهالرئدددكر ،ضدددهار  ددد ر ددد درمدددنراملح مدددنزرررررررر

املو عنزر صرعفا را  د  راامل  ا دمرا  د م مرمل  كةد ر  دن رئدا رأكحدارئاديسرمداراضديلرملا ا د لراعد رئدكر

ح مدددنزراإجددد،ا رمددداري ددد  رمدددنر يددد ي فريدددكراضددديلرات ددد ماا ر  دددن هارامللحددداثةرمل ا دددا را  دددذرام مظدددافرامل

راامليم راملف  لر.
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 ثبات األداة .
ياعددد راتىدددافرأدا رات  ىددداار دددصرامل اا دددمارهددد رأزر يفدددةرات  ىدددااراملل دددال ر   دددهارإيارمدددارئدددكرا ددد ف ام رررررر

يادملدددمره ملي دددمةرفاددد رئمدددلرإ ددداد ر(.رراإلا ددد ف ا رم2014أةثددد رمدددنرمددد، رئ دددلروددد،الرمماي دددمر)امل ددداعىمل

امل    ددد رمددد رم   دددنزرآ ددد، نرائدددكرم دددالر  دددىمراتئ ددداقراات ددد  لرمددد راملىدددامث نزرامل،لي ددد نزلرمدددنرأجددد ر

%(راهددصر  ددىمرم،ئ يددمرئؤ دد،رإلدد راجددد در88امل كةدد رمددنريىددافرا دا راصددحمرا جدد،ا افلرفنا ددلرامللا ودددمر)

 يىافر  بةرمل داه.

ش دددددىمرامل   دددددمرةما ددددا رمل  ددددد،ااافرف دددددافرامل ضدددد  راملمدددددةروهددددد،فر دددددصراملرا  مدددددادا ددددصرهدددددذهرامل اا دددددمرئددددكرررررررر

راملب  ام رامل ،ئ  ةر  لمرامل اا م.

رمل  كةدددددد رمددددددنرأكحددددددارئادددددديسرأهددددددد الر150ائن  ددددددلرأدا رات دددددد ماا راعدددددد يتحارا امل ددددددمرمددددددنر)ر
ً
(رفاددددددد،  ر ددددددؤات

رامل اا م.ر

 املطلب الرابع: املقايي  اإلحصائية املستخدمة في الدراسة

 اا ددددددمرائعددددددش  هارائ،مناهدددددداراإد املهددددددارإلدددددد رالحا دددددد للرجدددددد،فرميالجتحددددددارائ    هددددددار يدددددد رجمدددددد را ا ددددددافرامل

 SPS  اا  ف،اجراملل ال را معال مراا  ف ا را، ام رامل     را معاثة

ر

 نتائج الدراسة
يالددداالرهدددذاراملى دددنر  دددال رامل اا دددمراملمدددةرئدددكرالحعددد لر   حدددارمدددنر ددد لرئ   ددد راملجدددم زلرا اىددد ر

(رم امرمدنرا، دام را   دالر  لدمر40ثتحاراملال افر  لمرامل اا ملراع رئكرئ    ر)املاد رامل        مراملمةرا

ر    مرامل اا م.
ً
رامل اا مر)بام راملظ راملف   (.را ي كر ، رهذهراملل ال ر صرهذارامل ع رافاا

ماااا القااايم املتضااامنة فاااي البرناااامج الكرتاااوني )   ددد  رهدددذهرامل اا دددمرإلددد را جاادددمر دددنر دددؤاملهاراملددد،ليساررررررر

 الظل الطويل( مض منظور ترالوي إس مي؟     صاحب

 ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:

ماراملاد كرا يواا دمرامل جدملمر دصراملب  دام رامل ،ئد  ةر)ربدام راملظد راملف  د ر(رمدنرامللظد اررالسؤال األول:

رامل  ا  را   مةر؟ر

 الريددددد، راملل ددددال رمددددنر ددددد لرإفدددد،ادر دددد رع مدددددمرإيواا ددددمراودددددائندددد زرا جااددددمر دددددنرهددددذارامل ددددؤالر 

رمل ع رم ز لرا   راملل  راآل ةا

: القاااايم اإليمانيااااة والتعثديااااة والعلميااااة:
ً
ملادددد رئددددكرا دددد ف،اجرامل  ز يددددافرامل  ،اا ددددمرااملش دددد رامل   ددددمررأوال

رملفجاامر نرهذارامل ؤاللراالج الرامل الصريىنزريمل ا
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 (2الجدول رقم )

 طويلتوزيع تكرارات ونسب القيم اإليجاسية في سرنامج األطفال صاحب الظل ال

 القيم اإليمانية والتعثدية والعلمية

 النسثة% التكرار الفئة القيم

ر7.5ر3را يمازراابر يال رراملا كرا يما  م

ر2.5ر1را ي ااراملا كرامل يى يم

ر15ر6رامل  ا 

ر

ر

راملا كراملي م مررررررر

ر10ر4رالح اا

ر5ر2راته ما راامل اجىافرامل ا  م

ر20ر8راملا،ا  رااملفامليم

ر10ر4را را   فمإج،ر

ر2.5ر1رامل   ن رامللحجصرامل   ك

ر27.5ر11رام  ا راملي ك

ر5ر2رامللاف مراملي م م

ر45ر18راملثاا،رااتجتحاد

ر5ر2رامل  ةناراات اىاه

ر15ر6راملا ا ر   رم رامل   ف

ي مددددقرمددددنرالجدددد الرامل دددداا رأزرامل  ددددمراملمددددةرمددددازفر  دددد ر  ددددىمرم   ددددمرمددددنراددددنزراملادددد كرا يواا ددددمر

%(رمدنراملجمد  رامليددا .رممداريد مل ر  دد رأزر7.5 يما  دمر ا دلرف دمرا يمددازرادابر يدال لراش دىمرملددكرئ وداازر)ا

را،ام را   الربام راملظ راملف   رملكري ي،ض  ا كرا يما  مرا يواا مرااه ما رةىن .

ا  د، ررأماراملا كرامل يى يمرفا رمازفرف مرامل  ا ر   راملش ىمررا    رمدنرادنزرامل  دافررامل يى يدم

%(لرا   دد ريدد لرهددذار  دد رأزرادد،ام را   ددالراعدد ا ر امددمرتر2.5%(رايلمددارا ي دداارملددكرئ ودداازر)15ا يددلر)

ئدد لصرم ددكملمر دد، راملادد كرا يما  ددمرأارامل يى يددمرأهم ددمرةىندد  لرئوي هددارمددنرضددمنرا هدد الرامل،لي ددمرملىددنر

راملب  ام .

  ددددددد (راملاددددددد كرا يما  دددددددمرا   ددددددد رفامللا ودددددددمرهدددددددصر ددددددد  رإيددددددد  راددددددد،ام را   دددددددالر)بدددددددام راملظددددددد راملف

اامل يى يددمراه مامدداريذة،لاهددذارا مدد،ر ى  ددصرا ندد رم دد  جنر دد زرهددذاراملب  ددام رامل ،ئدد  ةر ددصرأبدد ه،اايمر

أم،   مرامنرإ  اجر ،ةمريااا  مراإلامل الصرفدجزراملادالمنزر  د رهدذاراملب  دام رميد ينرامل ودنزر ند رم د منزر

 ادددددا رابددددد ا ر ا ددددد  رأ  امللدددددارا يددددد، ر دددددصرامدددددنرامل  عددددد رمدددددلحكرادددددنرأفنااامي اددددد افر يمددددد ر  ددددد رئ   دددددنر

    ددهكرأمل ا ددارمددنرا فنددااراامل دداه كرامليا يددمراملوامل ددمرمل يددامل كرديشلددارالحل ددجر تزرهدد لرهددؤت رمددداد ر

اإلادددددددصراهدددددددذاري ددددددد كر  ددددددد حكرأزرئنددددددد زراملددددددداد را   م ماملل ودددددددمرئ  افددددددد رائالا ددددددد رمددددددد ر افدددددددمراملج ميدددددددافر
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مدددددددددددددددةرئ بددددددددددددددد لرإمل حدددددددددددددددار ددددددددددددددد رمدددددددددددددددنرامل اا دددددددددددددددافرااملددددددددددددددد يا افرلرائ  ددددددددددددددد رهدددددددددددددددذارامللا ودددددددددددددددمرمددددددددددددددد رامللا ودددددددددددددددمرامل

(لرمددددنرم ددددنر2011؛راملهي ددددازلر2017؛ر دددده، رل2004؛الحدددد لصل2015؛املو مدددد،ل2019اآلئ ما)املاجددددا ل

راملتحاازراات  ف الرااملا كرا يما  مر صراملب ام رامل ،ئ   م.

راجد دراه مدا را  دافرم يد د لرم دنرمدازفرف دمر
ً
أمار   ربي  رالجا  راملي مةرفا راد ارااددحا

%(راهددصر  ددىمرم،ئ يددمرمااا ددمر ين هددالر45، رااتجتحددادر  دد رأ  دد ر  ددىمراددنزرامل  ددافراملي م ددمرا يددلر)املثدداا

%(رابيد هاراملاد ا ر  د رمد رامل د  فر20%(ريكراملا،ا  رااملفامليمر)27.5ئ تحارف مرام  ا راملي كراش ىمر)

ثحكر  د رئىل حدالرملدار%(راهدذهرف دافرمهمدمريود رئشىد را   دالرملهدارامد10%(لريكرالح ااراش ىمر)15اش ىمر)

ملهارمنرداار دصرئلم دمرعد ااتحكرابدا ربوعد اتحكلراهدذهراملش دىمرمدنرامل  و دجرجدا فرماى ملدمرإترأكحدارتر

رئ بةرالحاجمرالحا ا مر ل را   الرملث رهذهراملا كرامنرامل اج رز اد رامل  ةنار   حاراع ا رأةب .

رترئ  دةر%5-2.5ايلمارجا فراا مرامل  دافرا  د، رفاد رئ،اامدلرمدارادنزر)
ً
(راهدصر  د رع   دمرجد ا

مل م ددددا   ر ددددصرامل ش دددد مراتج ما  ددددمرملأل  ددددالرااملددددذينرياجدددد زر ددددا افر    ددددمرأمددددا رامل   ددددازرا م ددددنرأزر

  دددهكر دددصر ددد، راملاددد كرا يواا دددمراإلاملدددذافراملي م دددمر  كحدددارم،ئىفدددمراموددداتفرامل ي ددد كراامل، ايدددمراملمدددةرتحددد كر

رام،م مراملف  ملم.

: القاايم االجتماعياااة:
ً
ا دد ف،اجرامل  ز يددافرامل  ،اا دددمرااملش دد رامل   دددمرملفجااددمر دددنرملادد رئدددكررثانيااا

 هذارامل ؤاللراالج الرامل الصريىنزريمل ا

 (2الجدول رقم )

 توزيع تكرارات ونسب القيم اإليجاسية في سرنامج األطفال صاحب الظل الطويل

 القيم االجتماعية

 النسثة% التكرار الفئة القيم

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

راملا كراتج ما  م

ر

ر80ر32ر ن  ،راآل ،ر

ر75ر30رالح زر

ر70ر28رامل ،ه

ر55ر22رات  ذااراات   الراالوفك

ر50ر20راملحىمراا مل م

ر47.5ر19رم،ا ا رآدالرات ا ذاز

ر42.5ر17رامل ياازر

ر42.5ر17رامل  ا  راامل ااةمرا يواا م

ر42.5ر17رادرامل   م

ر35ر14را دل

ر32.5ر13رات  مادر   راملل س
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ر27.5ر11رلاف راامل   الح ينرامل

ر17.5ر7رامل ناف 

ر17.5ر7رام  ا راآل ، ن

ر15ر6راملع ق

ر15ر6رامل،مممراامللا 

ر15ر6رئا يكرامللصيراا ا ادرملآل ، ن

ر12.5ر5رامليم رامل ف  ص

ر12.5ر5رز اا رامل، ض

ر10ر4رئ م رامل ؤامل م

ر10ر4را    

ر10ر4رأ ، ر

ر7.5ر3رامل  اض 

ر7.5ر3را ما م

ر7.5ر3راملالا م

ر7.5ر3راملشجا م

ر5ر2رالح ا 

ر5ر2رئاى رامللا 

ر2.5ر1راملي ل

ر2.5ر1رامل ةح م

ر2.5ر1رامل ، 

ر2.5ر1راملعب 

ر2.5ر1رم قرأ ،ااراآل ، ن

 

ري مقرمنرالج الرامل اا رماري صا

ر دددص80معددد لرف دددمر ددد ،اآل ، نرامل،ئىدددمررا الددد راش دددىمر امل دددمرا يدددلر)
ً
ئلم دددمرر%(راهدددذارمهدددكرجددد ا

بوعددد مراملف ددد را ي  مددد رة   دددمرئاددد ي،راآل ددد، نراامل  ابددد رميهدددكلرامعددد لرف مدددةرالحددد زر امل ددد،هر  ددد ر

%(راجا ئددار ددصرامل،ئىددمراملثا  ددملرممدداريدد مل ر  دد رأزرا، ددام راملظدد ر70-75  ددى نزرم اددااإل نزرئ،اام ددارمدداراددنزر)

 ربوعدد مراملف دد راملف  دد رعددا ر يمدد رئدد اززرااددديراددنزرمدداتفرالحدد زرامدداتفرامل دد،هرممددار  ددهكر ددصرجيدد

م  از ددددددمرف مدددددداري ي دددددد راددددددامل،هراارالحدددددد زرممددددددهرتريادددددد ر ددددددصراملن اددددددمرأارامل دددددد،هرامل دددددد،طراة همدددددداريددددددؤي،ازرر  دددددد ر

ر صرمالر  رئ ازكحما.ر
ً
 بوعي  ر  ىا
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%(رممدددار  دددهكر دددصر55امعددد لرف دددمرات  دددذاااات   افىالوفكر  ددد رامل،ئىدددمراملثاملثدددمراش دددىمرا يدددلر)

 ددددددد رامل،ئىدددددددمرا الدددددددد لراهدددددددذهرامللام دددددددمريدددددددد  مهارمعددددددد لرف ددددددددمرئددددددد   كرف دددددددمر دددددددد ،راآل ددددددد، نراملمدددددددةرمددددددددازفر 

%(رااملمدةرئدك ةرةلا ودمر ،ديدمرمل د ،راآل د، نراةدذمل ر50املحىماا مل مر   رامل،ئىمرامل،ا يمراش دىمرا يدلر)

 ياافمرات  ذااراات   الراالوفك.

%(راهدددصر47.5أمدددارف دددمرم،ا ا آدااات دددا ذازرفاددد رمعددد لر  ددد رامل،ئىدددمرالوام دددمراش دددىمرا يدددلر)

 ايمر صرا هم مرمل ي   را   الر   ر   رامل   مهرأارات تحا مرا ،مافراملى  فرا ع ب اتحا.ر 

اجا ر صرامل،ئىمرامل اد دمر د رمدنرامل  دافرامل يااز امل  ا   امل دااةما يواا م ادرامل   دمراش دىمر

ا دمر%(رم نري   ر    رامل ياازرمل ف  راملاد ا ر  د رامل  ا د راامل دااةمرا يوا42.5ما اا مرا يلر)

 ددددصرالح ددددا رراتج ما  ددددملرائددددك ةرادرامل   ددددمرة دددد   راج مددددا صري  دددد رمددددنراملادددد ا ر  دددد رات دددد ماجراامل يدددداازر

 اامل  ا  رف ريعىاراملف  رخج ترمنراملواملفمرأارامل   لر صراملج مياف.

%(رااملمددددةر ينددددةرأزريندددد زراملف دددد ر35امعدددد لرف ددددافرا دلر  دددد رامل،ئىددددمرامل ددددا يمراش ددددىمرا يددددلر)

ر ددددصر يام دددد 
ً
ا ي مدددد رامليىدددد را ندددد ريملدددد لراهددددصر  ددددىمرج دددد  رمل ددددنرامل اجدددد رز دددداد رمجددددام لحار ددددصرأفدددد  ررم كداددددا

 امل ،ئ زرملي ه ر ي  مهاراملف  راإة اا رملها.

%(راهددصر32.5أمددارف ددمرات  ماد  فدداملل سرفادد رمعدد لرامل،ئىددمراملثاملددمر  دد ر  ددىمرم   ددمرا يددلر)

ر  دددد را هدددد ر  ددددىمرم  از ددددمرئ  افدددد رمدددد رامل،م ددددمرامليم، ددددمراملمددددةريمدددد،رف حدددداراملف دددد رار
ً
املمددددةريندددد زرف حددددارمي مدددد ا

 اامل ىااراع ا رةىن  .

%(راهدددصر  ددددىمر27.5أمدددارف دددمرالح يثامللافي امل  ددد رف دددازفر  ددد رامل،ئىدددمرامل ا ددديمراش دددىمرا يدددلر)

م    دددمراا بددد رز ادتحدددار كحدددارئ ي ددد رامجدددم زرامل ددد  راملدددذ ريوددد رأزريىدددنرملأل  دددالرا م دددنرأزري  افددد ار

رملادد ار
ً
را ع بددا

ً
رملا ددىا

ً
تحكر  دد ررالح ددقرامدد  هكرمل ا  دد راملشوعدد افراملمددةري ى كحددار ددصرا فدد  رملحددارعدد اا

 امل ،ئ   م.

امعدددددددددددد لرامل  دددددددددددددافر)امل نافدددددددددددد  ام  ا راآل ددددددددددددد، ن راملعدددددددددددد ق امل،مممراامللا  ئاددددددددددددد يكرامللصدددددددددددددير

-17.5ملآل ، ن امليمددددد رامل ف  ص ز ددددداا راملددددد، ض(ر  ددددد رامل،ئىدددددمرامليا ددددد، راش ددددد رم   دددددمرئ،اامدددددلرمدددددارادددددنزر)

 رف ددافرع م ددمرم نام ددمر  ددن رملظ مددمراامدد  ر ددصر   تحددالرمل ددنرامل اجدد ر%(راهددصر  دد رم اااإلددمرئمثدد12.5

ر صرأف  رامل ،ئ ز.
ً
 ز اد رهذهراملش  راجي هارأةث ر    ا

ا     أ ،  امل  اضددددددددددددد  ا ما م ررامل ددددددددددددؤامل م رايلمددددددددددددارمددددددددددددازفراا دددددددددددددمرامل  ددددددددددددافرااملمدددددددددددددةرهددددددددددددصر)ئ مددددددددددددد 

م قرأ ددد،ااراآل ددد، ن(ر  ددد راملالا م املشدددجا م رالح دددا  رئاىددد رامللا  امليددد ل رامل ةح م امل ،  املعدددب  

راترا رمنرامل  ةنار   حاراع ا رأةب .2.5-10   رع   مرئ،ااملرمارانزر)
ً
 %(راهصرع كرمهممرج ا
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: القيم األسرية واالقتصااية والوطنية والجمالية الثي ية :
ً
ملا رئكرا  ف،اجرامل  ز يدافررثالثا

 مل الصريىنزريمل اامل  ،اا مرااملش  رامل   مرملفجاامر نرهذارامل ؤاللراالج الرا

 (3الجدول رقم )

 تكرارات ونسب القيم اإليجاسية في سرنامج األطفال صاحب الظل الطويل عتوزي

 القيم األسرية واالقتصااية والوطنية والجمالية والثي ية

 النسثة% التكرار الفئة القيم

ر5ر2رام  ا رامل امل ينراملا كرا  ، م

ر12.5ر5رامل  اب را  ، ر

ر2.5ر1رئا ي،رامل علرديماملا كراتع عا

ر2.5ر1رإئاازرامليم 

ر12.5ر5را   اقراا   ال

ر2.5ر1رامل  فن رملعاليرأ مالر ن يم

ر10ر4رم رامل  نراملا كرامل  ل م

ر2.5ر2راتمل اا رااملا ا نزراا  ظمم

ر2.5ر2راملحافظمر   راملم  نافرامليامم

ر2.5ر2رئا يكرالو مافرامليامم

ر7.5ر3رأ ، ر

ر27.5ر11راملى ا مرمامل ماملا كرالج

ر25ر10رامللظا 

ر27.5ر11رامل  ئي راامل ش   

ر37.5ر15راملظه،رالح ن

ر55ر22را  ف ا را مل ا رالح لم

ر15ر6راملحافظمر   رامللظافمراملشوع م

ر7.5ر3راملحافظمر   رصحمرالج ك

ر15ر6راملحافظمر   رامللظافمراملياممراملا كراملى م م

ر7.5ر3راملفى ي ماملحافظمر   رامل اادر

ر7.5ر3رامل،ف راالح  از

رياىنزرمنرالج الرامل اا رماري صا

ملكرئ قراملا كرا  ، مر   رراملد، كرمدنرأهم تحدارإتر  د رف  دنزرهمدار)ام د ا رامل املد ين رامل  ابد ر-

رئ،اام ددارادددنزر)
ً
%(راامل اجددد ر  ددد رأفدد  رامل ،ئددد زرأزر يددد زرهدددذهراملاددد كر5-12.5ا  دد، (راش ددد رع   دددمرجددد ا

رصرإة ابحارملأل  ال.ا  اهكر 
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ملددكرئ ددقراملادد كراتع عدداديمراش دد ر امل ددمراف ددافرةثندد  رادد راع عدد،فر  دد ر)ئادد ي،امل عل إئاازر-

(راهددصر  دد ر2.5-12.5امليم  ا   اعىا   ال امل  فن ملعددالحا  ماتلون يم(رئ،اامددلرهددذهراملش دد راددنزر)

رئدددد  صر يدددد  راه مددددا رهددددذهراملب  ددددام رامل ،ئدددد  ةراجة ددددالراملف دددد رمهدددداار
ً
افرا دددد  ة افرئ ي دددد رم    ددددمرجدددد ا

ااتع عدددادرا ددد  رامل ىدددذي،رممددداري ما دددمهرمددد رامل  ا دددمرات دددتح ة مراملمدددةرئددد،اجرملهددداراملي يددد رمدددنراملحفدددافر

رامل جال مراملمةرئا  را،ام رملأل  ال.

ا لدد رموددالراملادد كرامل  ل ددمرفادد رملدد مقر  ددالرةىندد رملهددذهراملادد كراع ددمرامل  ددافراملمددةرئددكرئ و  هددار-

 ا ددددددلر)مىامل  ن اتمل اامىاملا ا يل ا  ظمم املحافظدددددددمر  ددددددد رر ددددددصرا، دددددددام ربددددددام راملظددددددد راملف  دددددد رااملمدددددددة

%(رممددددار ينددددةرع ددددمر2.5-10املم  نائامليامددددم رئا يمالو مائامليامددددم رأ دددد، (رم ددددنرئ،اامددددلراملش دددد راددددنزر)

اته ما ربحذارالجا  لرامليد رهدذارااجد رإلد رأزراملبد ام رامل د  اد رأارا جلى دمرعد رترئ،ةد ر دصراثحدارملأل  دالرر

ادد كراأزرمددنراملجدد،اا رأزريدد كرإ  دداجرادد،ام رم   ددمرا ،إل ددمر يدد زرهددذهراملادد كرا  دداهكر ددصر  دد رمثدد رهددذهرامل

ر ، هارمل  رامللا  م.

ا ددددصرموددددالراملادددد كرالجمامل ددددمرام  ددددلرف ددددمرا دددد ف ا را مل ددددا رالح ددددلمر  دددد رأ  دددد ر  ددددىمرا يددددلر-

ر%(راهددصر  ددىمرم،ئ يددمرمااا ددمراىا ددمررامل  ددافرالجمامل ددمرا  دد، لرمل ددنرا بدد راجدد لرز ادتحددار 55)
ً
شددج يا

ملأل  دددالر  ددد رئ  ددددنزرملدددتحكرامل  ابدددد  م.ريدددكرجددددا فرف دددمراملظهدددد،رالح دددنر ددددصرامل،ئىدددمراملثا  ددددمراش دددىمرا يددددلر

%(راهدددصر  دددىمرماى ملدددمر دددصرماااددد رم ددد را   دددالرمل يددد رائ  ددد ةرامل  دددسرا ددد  راته مدددا رالظافتحدددا.ر37.5)

.
ً
رامل نريو رامليم ر   رز ادتحارمنرأج رمثحكر   راملظه ارااملظه،رالح نردالما

اجددا فرف مددةر)املى ا ددم امل  ئي راامل ش دد   امللظا (ر ددصرامل،ئىددمراملثاملثددمراش ددىمرم اااإلددمرئ،اامددلر-

%(راهددددصر  ددددىمرم  اضدددديمر ددددصرمااادددد ر ددد   را   ددددالراملددددذ ريم دددد رمل ى ا ددددملرايلمددددار ددددصر25-27.5مددداراددددنزر)

 رجا دددددد رف مددددددةرامل  ئي  امللظددددددا رفددددددا ال رز دددددداد راملش ددددددىمرمددددددنرأجدددددد رمددددددنرا   ددددددالر  دددددد راته مددددددا راامل  ئيدددددد

راامل ش   ر كحكر صرامليامل ريم   زرمل    مهرا   رامل  ئي .

%(راهددددصر  ددددىمرئ  افددد رمدددد رااعدددد ر15جدددا فرف ددددمراته مددددا راامللظافدددمراملشوعدددد مراش ددددىمرا يدددلر)-

ا   دددالرامددد حكرمل مددد،هراامل يددد راملدددذ ريا دددى راا  دددابرم   دددهكرمل دددنرمدددنرامل اجددد ر  ددد رراملىدددنراملب امجدددصر

اته ما رالظدافتحكراملشوعد مرأةثد رملدارملد رمدنرأيد،رااددير  د ررامل ،ئ  ةرأزر  ا  ر صرئ ا  را   الر   

ر%(.7.5صحتحكرااملمةرملكرئ ع ر ل رف مراملحافظمرر   رصحمرالج كراكةث رمنر)

 

 

 



 

 207 

 القيم يف برامج األطفال الكرتونية التلفزيونية صاحب الظل الطويل أمنوذجًا
 

 املطلب الثاني : النتائج املتعلقة سالسؤال الثاني للدراسة .

امل ،ئدد  ةر)ربددام راملظدد رامل جددملمر ددصراملب  ددام رر(امل دد   افرامل دد ى ماملادد كرامل دد ى مر)مدداررالسااؤال الثاااني:

راملف   ر(رمنرامللظ ارامل  ا  را   مةر؟رائك ةرإجاا  رر   راملل  راآل ةا

 :
ً
ملاددد رئدددكرا ددد ف،اجرراإليمانياااة والتعثديااة والعلمياااة: (السااالولات السااالثيةالقاايم السااالثية )أوال

  اامل  ز يافرامل  ،اا مرااملش  رامل   مرملفجاامر نرهذارامل ؤاللراالج الرامل الصريىنزريمل

 (4الجدول رقم )

 في سرنامج األطفال صاحب الظل الطويل( السلولات السلثيةالقيم السلثية )توزيع تكرارات ونسب 

 في الجوانب: اإليمانية والتعثدية والعلمية

 النسثة% التكرار الفئة القيم

امل    افراملا كرامل  ى مر)

را يما  مر(امل  ى م

ر15ر6رئا  سرامل يااافرامليا يمراملجاملم

امل    افراملا كرامل  ى مر)

ر(امل  ى مرامل يى يم

ر12.5ر5رإوهاارامل يااافرامل يى يمر ن را   م م

ر2.5ر1رأ ، ر

امل    افراملا كرامل  ى مر)

ر(امل  ى مراملي م م

ر2.5ر1ر   رام  ا راملي ك

ر7.5ر3ر   رامل  ةناراات اىاه

ر5ر2رفا ازرالج رااتجتحاد

رئىنزرمنرالج الرامل اا رماري صا

إيما  ددددمرا يى يددددمرئ ي دددد را ادددد  سرامل دددديااافرامليا يددددمرر( دددد  ة افر دددد ى معدددد كر دددد ى مر)اجدددد درر-

%(رممدددار يندددةر12.5-15املجددداملم إوهاارامل ددديااافرامل يى يدددمر نددد را  ددد م م(راإلش دددى نزرئ،اام دددارمدددارادددنزر)

اجددد درمثددد رهدددذهراملوامل دددافرامل دددنراش ددد رع   دددملراإلدددامللظ،ر دددصراملش دددىمرامل    دددمراملمدددةرمعددد لر   حددداراملاددد كر

را يواا مرا يما  مراامل يى يمرفج  ري   ر   مرمنر ي  را   الربحارائا   هكرملها.

املي م دمر  د ر  د رم   دمرم    دمرئ،اامدلرمدارادنزرر(امل    افرامل د ى ماملا كرامل  ى مر)مع لرر-

%(راهددددصر  دددد رم    ددددمراا بدددد رازر  دددد م ر ،ضددددهار  دددد ر دددد جرمدددد ع ةرملهددددارترأزرئندددد زرا دددد  مر7.5-2.5)

ر  الر صرهذهرامل نراملى ، .مللا هارملألر
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:
ً
ملادد رئددكرا د ف،اجرامل  ز يددافرامل  ،اا ددمرراالجتماعياة:ر(امل دد   افرامل دد ى ماملادد كرامل د ى مر) ثانياا

 ااملش  رامل   مرملفجاامر نرهذارامل ؤاللراالج الرامل الصريىنزريمل ا

 (5الجدول رقم )

 في سرنامج األطفال صاحب الظل الطويل االجتماعيةر(امل    افرامل  ى ماملا كرامل  ى مر)توزيعات تكرارات ونسب 

 النسثة% التكرار الفئة القيم

ر

ر

املا كرامل  ى مر

ر(امل    افرامل  ى م)

راتج ما  م

ر80ر32رامل،ا  مرانزرالجش نز

ر62.5ر25رب،اب

ر60ر24راملسو، مرمنراآل ، ن

ر55ر22راملع اعمرانزرالجش نز

ر45ر18رمللح ا )املاى راامليلاقرالجشسمة(رمظاه،ر اد م

ر40ر16رأمل ا ر اد مرمللح ا 

ر40ر16رامل ي، ر

ر37.5ر15رامل  ب 

ر37.5ر15را ي ا افرالجش  م

ر32.5ر13رأ ، ر

ر30ر12راملا   را   رامل،ممم

ر25ر10رامل ذل

ر25ر10را يذا 

ر25ر10راملح،مافر)ا  ا ةراامل   اا(

ر20ر8رامل عشلر   راآل ، ن

ر17.5ر7راملج،لراات   ا ر   راآل ، ن

ر15ر6راملي،اا

ر15ر6رات  ي ل

ر12.5ر5رامل ب جر

ر10ر4رفةيرأ ،ااراآل ، ن

ر10ر4رالو ل

ر7.5ر3را  ا  م

ر5ر2راملظ ك

ر5ر2راملاج مرا   رامل ي كرمنرا  فا 

ر5ر2رئلاالرامل ،اإلافراملح،مم

ر5ر2رامل  رااملظن

ر2.5ر1رالحا 

ر2.5ر1رامل ،عم

ر2.5ر1رامل   نز
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 القيم يف برامج األطفال الكرتونية التلفزيونية صاحب الظل الطويل أمنوذجًا
 

رالج الرأ  هرماري صائىنزرمنر

%(ررااملمدددةرئىدددنزر80الجش دددنزر  ددد رامل،ئىدددمرا الددد راش دددىمر امل دددمرا يدددلر)رادددنزرمدددازفرامل  دددمرامل،ا ددد م-

مدددد  ر فدددد ا رمثدددد رهددددذهراملبدددد ام ر  دددد ر دددد  ة افرا   ددددالرمددددنرم ددددنرإة ددددابحكرمليددددادافراعدددد كر  ددددهكر ددددصر

 ا  ،افهكراا   هكر   ر ادافرائع،فافر ن رصح  م.

%(راهدددصر ددد ى مرااددددحمر دددصراملي يددد رمدددنر62.5 رامل،ئىدددمرراملثا  دددمراش دددىمر)مدددازفرف دددمراملعددد،ابر  دددر-

ادد،ام رامل ،ئددد زراملددديسر ددصرا، دددام ربدددام راملظدد راملف  ددد رفادددالرم ددنريددد كر اددد رهددذارامل ددد   رامل  ضددد  ر

 ملأل  الراع ا رم،ة  ر ب رئ ،ااهر صراملي ي رمنرالح ااف.

%(راهدددصر  ددىمرم،ئ يدددمر60)راآل دد، نر  ددد رامل،ئىددمراملثاملثدددمراش ددىمرا يددلرمددنرمددازفرف ددمراملسدددو، م-

امل ددد ى مرااملمدددةراددد أفراددداملظه ارئ دددلرم دددم افرم يددد د ررارامل ددد   رامل ددد بةيم دددنرأزرئا دددى ر دددصر  ددد،رهدددذ

 ملحارامل لم،راتج ما صرا ن ها.

%(رائددك ةرم  افاددمرأار55الجش ددنزر  دد رامل،ئىددمرامل،ا يددمراش ددىمرا يددلر)راددنزرمددازفرف ددمراملعدد اعم-

حددار ددصرامل،ئىدمررا الدد لرممددارياىددنزرأزراملاد كراتج ما  ددمراملمددةرئىددنر ددصرم نام دمرمدد رامل  ددمراملمددةرئدكرالحعدد لر   

ادددد،ام رامل ،ئدددد زريم ددددنرأزرئ مدددد ر يجددددهاراملددددىيضرائ  دددد را   ددددالر دددد  ة افر دددد ى مر  ددددهكر ددددصربدددد،لر

 اه ماماتحكرإل رأم ارأ ، .

الجشسددددمة(رر  دددد رامل،ئىددددمرالوام ددددمراش ددددىمرراامليلدددداقر)املاىدددد رمللح ددددا ر اد ددددمرمددددازفرف ددددمرمظدددداه،-

 %(راهصر  ىمر امل مرمااا مراحجكر ف ا رمث رهذهرامل  مرا ي اهاراماريا  رملأل  ال.45ا يلر)

%(رائم ددنر40مللح ددا رفادد رمددازفر  دد ررامل،ئىددمرامل اد ددمراش ددىمرا يددلر)رأمددارف ددمرأمل ددا ر اد ددم-

 ف اتحددددارأزرا   ددددالرمدددد ملينزرا  دددد،اارائا  دددد ربددددو  رهددددذهرا فدددد  ر ددددصر ىدددداااتحكراة مهددددكلرا م ددددنرأزر

    راملىلا رامل ي  ر ل را   الر صر م  افراتئعالراامل  اب .ئؤد رإل ر  

%(رفىيدددد رالحدددد ينر ددددنرم،ا دددد فر40اجددددا فرف ددددمرامل يدددد، ر ددددصرامل،ئىددددمرامل ددددا يمراش ددددىمرا يددددلر)-

املدددذ ريظهددد،راددد ربدددو  رامل ددد  كرراملددد  ر اد دددمرمللح دددا لريدددك ةرداارامل ىدددا رأاررا  عدددافرامظددداه،راأمل دددا 

 ضمرعاا مرمل  ا   .ااملذ ريمث ر صر ظ،را   الرب، مرأارم ر

%(راهدددصر دد   راج مددا صري ما ددمهرمددد ر37.5ا   دد رامل،ئىددمراملثاملددمر دد رمدددنرف مددةرامل  بدد راش ددىمر)-

%(ر37.5ف ددددمراملسددددو، مرمددددنراآل دددد، نراات  اددددا رمددددلحكلرايلمددددارجددددا فرف ددددمرا ي ددددا افرالجش دددد مراددددل سر)

  دالرف مداري ي د رااملمةر  هكر صرا ازره لرمدنرأهد الرفد  كرامل ،ئد زربدام راملظد راملف  د رامل جد رملألر

اجيددداا رامللددد از رالجش ددد مر لددد را   دددالرعىددد ر دددنراملى ددد قر  دددياملهكر دددصرم،م دددمرامل،اهادددمرادددكم ارئدددك ةراش دددال ر

     مر   رئ ع  هكرا م هكراملي مةراامل  ، .

%(رمل  نامددد راملسدددو، مراامل  بددد لرا   حدددارف دددمر30امل،ممدددمراش دددىمرا يددلر)را ددد  رائددك ةرف دددمراملا ددد  -

رمدنرأ د ا راملجديجرا د  رات  د الراالحا ادملريدكري   هدارا يدذا راش ددىمر%(رااملدذ ر يد ر25امل دذل)
ً
   دا
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راا يددذا رمثددد ر دداااائ رمدددنرامل  ددافر  دددهكر ددصرئدد ا  را   دددالرر  دد رامل لمددد،رأارالودد،اجر  ددد ر25)
ً
%(رأيجددا

 ع ا نزراملج م .

ا ددمر%(را ي بدد رم نام ددمرمدد را25أمدارف ددمراملح،مددافر)ا  ددا ةراامل  دد اا(رفادد رمعد لر  دد رف ددمر)-

 امل  افراملمةرئ ي  رااملا كراتج ما  مرامل  ى مرالجش  مرأاراملع اعمرأارمار اا .

%(رااملمدددةرتحددد درة دددازراملف ددد را   دددي  ر20اآل ددد، نرفاددد رمدددازفر  دد رف دددمر)ر  ددد رأمددارف دددمرامل عدددشل

 منرم نرأكحار  ا  هر   رمماا مرامل و سراامل ي  ر   ر ع ب افراآل ، ن.

%(رااملمدددةر  دددا  را   دددالر دددصر17.5آل ددد، نرفاددد رمدددازفر  ددد ر)ار  ددد راات  ددد ا رايلمدددارف دددمراملجددد،ل

 مماا مرات   ا راملاد ر   راآل ، نلراا تحا رم،ماتحكرام، اتحك.

%(راهدصرف دمرئ نامد رمد راا دمرامل  دافرا  د، رمثد راملجد،لر15امع لرف مرامليد،اار  د ر  دىمر)-

 ا ر   رات  ماجراتج ما ص.أارامل  ب رأار ن هالرا  هكر صر ى رامل ،دراع مرات  ي  را   راملا 

%(راهددصر  ددىمرملي ددلرع   ددمرمااا ددمر يدد درامل  دد،ااافر15اجددا فرف ددمرات دد ي لراش ددىمرا يددلر)-

امل  صرمل  اا ملرف ي  كراملف  رات  ي لرائاد يكر مدايجر م  د رملد ر  دهكر دصر شدج ي ر  د رامل دف ر  د ر

 ما اافراآل ، نرا   رام  امها.

%(راهددصر  ددىمرع   ددمرمااا ددمرااملش ددىمراملمددةر12.5 ددىمرا يددلر)أمددارف ددمرامل بدد جرفادد رمعدد لر  دد ر -

معدددددد لر   حدددددددارف ددددددمرامل يددددددد، لرمل لحدددددددارمدددددد ريملددددددد ر شدددددددج را   ددددددالراإلاملدددددددذافرامل   دددددددافر  دددددد رمماا دددددددمرهدددددددذهر

 امل ع،فافرائا   هاراع ا ر م ا .

%(رائ نامدد رائددؤازارهددذهرامل  ددمر10اآل دد، نرفادد رمددازفر  دد ر  ددىمرا يددلر)رأ دد،اارأمددارف ددمرفةددي-

   راآل ، نراماريش  ر لحمارا تحا ر ع ب افرامللا رام،ماتحك.ف مرامل عشلر 

رامل دددددددد،اإلافرا  فدددددددا  رئلددددددداالررمددددددددنراملددددددد ي كرا ددددددد  رأمدددددددارف دددددددمرالو ل ا  ا  دددددددم املظ ك راملاج ددددددددم-

-10املح،مم امل ددددددد رااملظن الحا  امل ددددددد،عم امل   نزلرفاددددددد رمعددددددد لر  ددددددد ر  ددددددد رئ،اامدددددددلرمدددددددارادددددددنزر)

رر(اميندهرأكحداراا دلر دصرإ دااراملش دد راملا   دمرمل دن2.5
ً
ئلااملهدار دصرا، ددام رامل ،ئد زرامل جد رملأل  دالري د  رآيددااا

ر  ى مر   رئ،إل مراملف  را م ربوعي  لرف و رامل شى رملهاراالحذارملحا.

وعلياه  يجاب االحااراز وإبعااا أطفالنااا عاض متابعاة هاعا البرناامج الكرتااوني لكمارة ماا يعار  مااض 

ة لااااااادمهم ، مماااااااا ياااااااؤاي إاااااااام بعااااااا  خ لاااااااه ماااااااض قااااااايم سااااااالثية تتعلااااااا  سإثاااااااارة املياااااااول والغرائاااااااز الجنساااااااي

تذكماه واواسا الشارع اإلسا مي  االنذرافات الجنسية مض خا ل التقلياد األعماى ، فهاعا البرناامج ال

ولام تنتجااه وتعاده مؤسسااات إع مياة إساا مية ، وهاعه النميجااة تتفا  مااع النميجاة التااي توصالت إليهااا 

 (. 2015سدوش ، ؛ 2015؛املخيمر ، 2019الدراسات الساسقة اآلتية:) القضاة،
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:الساااااالولات السااااااالثية األسااااااارية واالقتصاااااااااية والوطنياااااااة والجمالياااااااة والثي ياااااااة:
ً
ملاددددددد رئدددددددكررثالثا

ا دد ف،اجرامل  ز يدددافرامل  ،اا دددمرااملش ددد رامل   دددمرملهدددذهراملادد كرملفجاادددمر دددنرهدددذارامل دددؤاللراالجددد الرامل دددالصر

 يىنزريمل ا

 (6الجدول رقم )

 في سرنامج األطفال صاحب الظل الطويلر(مل  ى مامل    افرااملا كرامل  ى مر)توزيع تكرارات ونسب 

 في الجوانب: األسرية واالقتصااية والوطنية والجمالية والثي ية

 النسثة% التكرار الفئة القيم

ر

امل    افراملا كرامل  ى مر)

را  ، مر(امل  ى م

ر12.5ر5را  ا  رمل  امل ين

ر5ر2ر   رامل  اب را  ، ر

ر2.5ر1رأ ، ر

  افرامل  املا كرامل  ى مر)

راتع عاديمر(امل  ى م

ر5ر2رإضا مرامل عل

ر22.5ر9را  ،الراامل ىذي،

امل    افراملا كرامل  ى مر)

رامل  ل مر(امل  ى م

ر17.5ر7ر  الراتمل اا رااملا ا نزراا  ظمم

ر7.5ر3رامليىنرااملم  ناف

ر

ر

امل    افراملا كرامل  ى مر)

رالجمامل مر(امل  ى م

ر7.5ر3ر   راملحافظمر   ر ظافمراملناز

ر25ر10رامل   مهراا ز اج

ر27.5ر11رامليى  

ر17.5ر7رئ من را دااف

ر10ر4ر   راملحافظمر   رم نراملظه،

ر2.5ر1ر   راملحافظمر   رامللظافمراملشوع م

ر2.5ر1ر   راملحافظمر   رصحمرالج ك

امل    افراملا كرامل  ى مر)

راملى م مر(امل  ى م

ر12.5ر5ر   راملحافظمر   رامللظافمرامليامم

ر2.5ر1رإيذا رالح  ا اف

رئىنزرمنرالج الرامل اا رماري صا

ا  د، مارمعد لرف دمرا  دا  رمل  املد ينر  د ر  دىمرم   دمرا يدلرر(امل    افرامل  ى ماملا كرامل  ى مر) .1

%(راهددصر  دد ر  دد رع تحددارإترأكحددار فندد  رمددنرجهددمراملفدد،لرامل جدد رإمل دد را  ددا  راهددكرامل املدد ين.ر12.5)

%(ريددكرئ تحددار دد ى افرأ دد، راش ددىمر5 دد، ر  دد ر  ددىمرم    ددمرا يددلر)ايلمددارمعدد لرف ددمرامل  ابدد را ر

%(رممدداريىددنزراجدد در دد درمددنرامل دد ى افرئ ي دد راا  دد، رمل لحددار ندد ر امل ددمراملش دد لرامدد رهددذارفددجزر2.5)

الحددددذارااجدددد رمددددنر  دددد،رمثدددد رهددددذهراملادددد كراإزر ا ددددلرع   ددددمر زر يددددضرا   ددددالري  افدددد زرمثدددد رهددددذهر

  ا رااعي م.امل ع،فافرا ا  اكحارأاريماا  كحاراع



 

 

212 

اتع عدداديمارفادد رجددا فرف ددمرامل ىددذي،راا  دد،الراش ددىمرا يددلرر(امل دد   افرامل دد ى ماملادد كرامل دد ى مر) .2

%(اميندهراجد در دد  ة افراش دىمرملي ددلرع   دمر يفددةرأةثد رمددنر مدسراملدداد راملب امو دملراهددذار22.5)

ار ددصرأمدد،ريودد رالحددذارملدد راعدد ري  دد،ر دد   ر يددضرا   ددالرمددنرم ددنرامل دد رمل  ىددذي،را دد  رامل   دد

رامل لحددددار5ا   دددداق.رأمددددارف ددددمرإضددددا مرامل عددددلرفادددد رمعدددد لر  دددد ر)
ً
%(رامينددددهرأكحددددارملددددكرئ ددددنر امل ددددمرةثندددد ا

 م ج د لراامل اج رئ ا  را   الر   رة   مرا اثماارأاعاتحك.

امل  ل ددمارفادد رمعدد لرف ددمر  ددالراتمل دداا رادداملا ا نزراا  ظمددمرر(امل دد   افرامل دد ى ماملادد كرامل دد ى مر) .3

اهددصر  ددىمرئؤ دد،رإلدد ر فدد ا رم ادهددارأزرا   ددالر ددصرامليدداد رإلدد رمفامل ددمرر%(17.5  دد ر  ددىمرا يددلر)

امليهدد درائددك ةرمثدد رهددذهراملجددامنزرملاشددجيهكر  دد رهددذهراملوامل ددم.ررأمددارف ددمرامليىددنرااملم  نددافرفنا ددلر

%(راهددصر  ددىمرع   ددمرمل لحدداريم ددنرأزر  ددا  ر ددصر شددج  را   ددالر  دد رامليىددنرااملم  نددافر7.5  ددىتحار)

 تحا.املياممرا   رب ا 

الجمامل دددددمارم دددددنرمدددددازفرف دددددمرامليىددددد  ر  ددددد رأ  ددددد ر  دددددىمرادددددنزرر(امل ددددد   افرامل ددددد ى ماملاددددد كرامل ددددد ى مر) .4

%(راا بددد ر ي  ددد را   دددالر  ددد راتاا دددا رااملى ا دددمرة ددد   رجمدددالصري  افددد ر27.5ف اتحدددالراإل يدددلر)

%(ر25مدد رمددد،م تحكرامليم، ددمراإلددد،ا تحكراملل  ددد م.رأمددارف دددمرامل   ددمهراا ز ددداجرفاددد رمددازفر  ددد ر  دددىمر)

 ينددددةراجدددد درهدددددذهرامل  ددددمرامل ددددد ى مرضددددمنرابددددد راملدددداد راملب امو ددددمرامل جهدددددمرملأل  ددددالر بددددد رهددددذارا، دددددام رار

بددام راملظدد راملف  دد راهدد رمددار  ددا  رئا  دد را   ددالرملهددارا ي  دد رمل دد  ة اتحكرامل دد ى مراملمددةرئندد زر ددصر

هدصر%(رار17.5املياد رم ى إلمرملهكر  ى رم،م تحكرامليم، دم.رائدك ةر يد هارف دمرئد من را داافرفى يدلر)

  ددىمرئ دد ا  رمدد ر دد درمددنرامل  ددمرامل ددااامرابيددضرامل  ددافرا  دد، رف عددىارا ككحددار ا وددمرملهددا.راةددذمل ر

مددازفرف ددافر دد  راملحافظددمرر  دد رم ددنراملظه،  دد  راملحافظددمر  دد ر ظافددمراملندداز ر دد  راملحافظددمر

%(راهدددددصر  ددددد رم اااإلدددددمرئ ي ددددد ر2.5-10  ددددد رامللظافدددددمراملشوعددددد مراش ددددد رم   دددددمرئ،اامدددددلرمدددددارادددددنزر)

كرمدددنرج ا ددد ربوعددد مراملف ددد را ي دددسر ددد  راة  ايددد رااملعددد ا رالوااج دددمرملأل ددد ا راملحددداراوا ددد رمهددد

 مظه،ه.

املى م دددمارفادد رمددازفرف ددمر ددد  راملحافظددمر  دد رامللظافددمرامليامدددمرر(امل دد   افرامل دد ى ماملادد كرامل دد ى مر) .5

%(راهدددصر  دددىمرع، ىدددمرمدددنراملش ددد را  ددد، رامل ي ادددمرا  دددافراملاددد كرالجمامل دددمر12.5  ددد ر  دددىمرا يدددلر)

ر)ائندددادرئ
ً
%(رامليددد رمدددنر2.5نددد زرا يندددا رملهدددا.رايلمدددارجدددا فرف دددمرإيدددذا رالح  ا دددافراش دددىمرع   دددمرجددد ا

أ ددىالرئدد   حارأزرأةثدد رالجمي ددافرااملل دد يافرئدد   راا دد م،اارمل، ايددمرالح دد ازرامماي دد رملددذارئبدد زر ددصر

ريم  دد زرمل، ايددم
ً
رادد،ام راا   دد ر ددصرادد،ام را   ددالرةعدد ا رمددنربدد ارامل  جدد،راامل، ددص.راا   ددالر م مددا

رالح  ا افرا مل  مرا   رإيذامحار صرامليامل .
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 والتوصيات لخ صةا

 ي رات تحا رمنرهذهرامل اا دمراوا ى حدارامللظد، راامل     دصرئ بد راملىدامث زرإلد رجم دمرمدنراملل دال ر

رأهمهاا

ار يددد 
ً
املبددد ام رامل ،ئ   دددمرا ددد  مري  اددداراملف ددد رملحدددارئ،إلي ددد را ي  مدددمرامىادلددد رممدددهرأبدددى لر دددصراع لددداررأات

،رملاف مرمل  امل ينر صريمل لرملارئ مناراد رمدنرعد ا ر ااعدمر  د رجدذلر اد لرا   دالراملدارئ م د راد رالحاض

رمنرئال افرم يثمرم ف ا رعادا ر   رئا يكرهذاراملح   راك   لرمياش.

ار
ً
رمنر  لر ، ر  ال رامل     رملفجاامر نرأ   مررامل اا مرئىنزراآل ةايا  ا

ار  ال رامل ؤالرا الا
ً
رأات

رمليدددددد، راملادددددد كراملي م ددددددمراعدددددد ا رملدددددكريدددددد ر -1
ً
راا دددددديا

ً
لرا، ددددددام ربددددددام راملظدددددد راملف  دددددد راه مامدددددا

رملا ىملرم نرجا راته ما ربحار صرم ادرم  اائمرائ لرامل   ا.

راات  دددد الراآل ، ن الحدددد ز رامل دددد،ه رات  ددددذاارمعدددد لراملادددد كراتج ما  ددددمر لدددد رف ددددافر) دددد ،ر-2

(رممدداري ددديرئ،ةنددارم   دد فر50-80مدداراددنزر) املحىماا مل ددم(ر  دد ر  دد رم   ددمر امل ددمرئ،اامددلرراالوفددك

ر
ً
امل ،ئ زر   راملا كراتج ما  دمرأةثد رمدنراملاد كرامل يش دملرمد رأزرامل  ةندار  د رراملاد كراتج ما  دمرمهدكرجد ا

رمل نرامل اج ر   رإ  الراملا كرامل يش مرا   م مرف ماريلا را ىنرمل مو ميافرا   م م.

 كرا يواا دددمرا  ددد، مرااتع عددداديمراامل  ل دددمر ددد  رإيددد  را، دددام ربدددام راملظددد راملف  ددد راملادددر-3

راته ما راملنا ص.ر

مع لراملا كرا يواا مر   رم    راملجالرالجمدالصرفنا دلرم  اائدمرام    دمرإلد رمد رمدار  د ر-4

%(ر ددددصرمددددنزرجددددا فراا ددددمر55املدددد، كرمددددنرأهم تحددددارم ددددنرمعدددد لرف ددددمرا دددد ف ا را مل ددددا رالح ددددلمر  دددد ر)

ئد فن رمداد را،امو دمر يد زرائثد  راملثاافدمرالجمامل دمر لد را   دالر دصراملش دىمرأعد رمدنريملد را ثند لراا بد ر

رهذهرامل،م مراملى ، رمنرأ ماملهك.

إيما  دددمرا يى يدددمرامل دددنراش ددد رع   دددمرمل لحدددار فنددد  ر دددصرر( ددد  ة افر ددد ى معددد كر ددد ى مر)اجددد درر-5

رمااا رتحميشراملا كرا يواا مرا يما  مراامل يى يم.

:
ً
املثددا ةرامل ي دد را جد درعدد كر دد ى مر دصراملب  ددام رامل ،ئدد  ةربددام ر  ددال را جااددمر دنرامل ددؤالررثانياا

ر ا لر   رراملل  راآل ةار(   ة افر  ى مع كر  ى مر)املظ راملف   لرفا رئىنزراج در

م دددنر ا دددلرع   دددمرمل يايدددمرمااا دددمراددداملا كراملمدددةرئدددكر(؛ر ددد ى ماملراملاددد كرامل ددد ى مر)امل ددد   اف دد ا رر-1

ر%(ر صر يجها.45اب لرإل ر)الحع لر    ر صرالجا  را يوابةرااملمةر

اتج ما  دمر  د ر  د ر امل دمرابد لر دصر يجدهار(ر د ى ماملراملاد كرامل د ى مر)امل د   افمعد لرر-2

-80%(رامل لحدددارئ اائدددلر دددصرماددد اارامل  ةندددار   حدددارادددنزرالح ادددافرم دددنرئ،اامدددلرهدددذهراملش ددد راددددنزر)80إلددد ر)

رادنزرالجش دنز ر ، ن املعد اعماآلررمدنرالجش نز ب،اب املسو، مرانزر%(ر صرامل  افرامل امل مر)امل،ا  م40
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امل يدد، (لراهلددا رعدد كرأ دد، ررمللح ددا  ر)املاىدد راامليلدداقرالجشسددمة( رأمل ددا ر اد ددمرمللح ددا ر اد ددمرمظدداه،

م يدد د رجددا فراش دد رأعدد رمددنرهددذهرإترأكحددارم جدد د راماضدد، ر ددصر دد درمددنرم اددافراملىددنرملهددذارراملب  ددام ر

مددنرئددكين ر  دد رامل  ا ددمراامل، ايددمرملأل  ددالر ددصررممددار  دد   صراجدد دراعااددمر  دد رإ  دداجرمثدد رهددذهرا فدد  رملددارملهددا

رم،م مراملف  ملمرامل   فم.

معددددددددد لرف دددددددددمرا  دددددددددا  رمل  املددددددددد ينر  ددددددددد رأ  دددددددددد ر  دددددددددىمر دددددددددصراملاددددددددد كرا  ددددددددد، مرامل ددددددددد ى مرا يددددددددددلر-3

%(ا  دددد راملدددد، كرمددددنرع تحددددارإترأكحدددداريم ددددنرأزرئادددد  رج، ددددمراملدددد ر  دددد فمرملأل  ددددالر ددددصرإ دددداارميام ددددمر12.5)

رامل امل ين.

مل ىددددددذي،ر  دددددد رأ  دددددد ر  ددددددىمر ددددددصراملادددددد كراتع عدددددداديمرامل دددددد ى مرا يددددددلرمعدددددد لرف ددددددمرا  دددددد،الراا-4

امل ددددؤاملمرملأل  دددالرمددددنر ام دددمرات ددددتح اارااملددددالرر%(رممدددار  ددددهكر دددصرئدددد   كر يدددضرامل عدددد،فافر نددد ر22.5)

را   راملحافظمر    .

معددددد لرف دددددمر  دددددالراتمل ددددداا راددددداملا ا نزر  ددددد رأ  ددددد ر  دددددىمر دددددصراملاددددد كرامل  ل دددددمرامل ددددد ى مرا يدددددلر-5

رج رئ   كرياافمراتمل اا ر ل راملف  را لرئ ا ى را شج ي ر   را   اعها.%(رامنرامل ا17.5)

%(ر27.5جددا فرف ددمرامليىدد  راددك   ر  ددىمرم   ددمرمددنرضددمنراملادد كرالجمامل ددمررامل دد ى مرا يددلر)-6

  د راملد، كرمدنرم د را   دالرمل مد،هراامل د،هلراا بد رمدلاراملف د رمهداا رامل  داللرااملى ا دمرممدهر  د ا كر

ندددد زر ،ضددددمرملدددد ام ربوعدددد افرامل ىدددداارمددددنرم ددددنرامليىدددد  را دددد  راملادددد ا رر  دددد رئ،إلي دددد راملل  دددد مراتري

رات  ،اهر صرأيلا رمماا مرا   فمراامل اجىافرامل  م م.

املادد كر%(رهددصرا   دد راددنزر12.5جدا فرف ددمر دد  راملحافظددمر  د رامللظافددمرامليامددمراش ددىمرم   دمر)-7

را م ددنرأزر(امل دد   افرامل دد ى مامل د ى مر)
ً
تريف دد رملحدارمو مدد رمددنراملج ميددافلرراملى م دمرامل لحددارع   ددمرجد ا

مل نرم ااملمر  جرمث رهذهراملاد كرمدنر د لراد،ام رامل ،ئد زرهد رأالد رمدنراثحداراد ازرميالجدملرةد  رئعدىار

ر ب  ر ي مرمنر ب افراملف  .

ر

: التوصيات  
ً
 ثانيا

ر صرض  راملل ال راملمةرئ ب لرإمل حارامل اا ملري صمةراملىامث زرااآل ة

ة دددجرئ وددجر  دددال رمل اا ددمري  جددد رإيدد،ادهر ددصرامل  بددد افلرم ددنريددل ر   املادد راادر ددؤالرمدددنرأ دد  مرا

 امل اا مرمل ي دراامل ال  ر   راملؤ  افرامل  ا  مر صرض  رامل ع ارا   مة؟

ئ ب لرامل اا مرإل راملي ي رمنراملل ال را يواا مراامل  ى مرف مداري ي د ر دصراملب  دام رامل ،ئد  ةر  لدمرم نر

هم دددمرامل بددد  رملأل ددد، رراا دددال راتئعدددالر دددصراا نددداارالح ددد لراملى ي دددمرامل اا دددملرا ددد، راملىدددامث زرإوهددداارا ر

رائا يكرامللعالاراا ا ادافرامللاجحمرمل ي در   را   الرااملل  راامل ال  .
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: األسرة
ً
 أوال

تلعاااب األسااارة  التاااي تعاااد املؤسساااة الارسوياااة األواااام للطفااال، واملمثلاااة ساااالزوت والزوجاااة اورا حيوياااا فاااي 

 السوية، ورعايتهم وتنشئتهم في مختلف الجوانب الرئيسية اآلتية: ترالية أوالاهم الارسية

ارامل مث دددمراددد،إلارامل املددد ينرا الدددا رادددابراإلامليا ددد  راملصدددح  مراملىي ددد  ر_ الجواناااب اإليمانياااة  واألخ قياااة

 دددددنرات  ،افدددددافررمدددددنر ددددد لرالحددددد ينراملددددد الكرميهدددددكر دددددنرا بددددد لراالحادددددال را يما  دددددمرا يددددد دهكر  ددددد ر

مرامل ددام مرايملدد راددازريندد زرامل املدد ينرعدد ا راام ثاملهددارلراععدد راملاعدد راملمددةرئ  دد  را  دد قرا  دد م 

هددذهرا  دد قرممددهرئعددىارسددج مرمددنرسددجاياهكررلرا مدد،راملددذ ر  ددا  ر ددصرالددا راملج مدد را  دد مةراعدد ا ر

رملددل  ر ر يددال للرعددالر يددال 
ً
هنر  ع  ددملرافاددا

"
أ را" كن

ُ
دد  "  ُ

ن
 
"
دد ارأ

ُ
ُلدد ارع رآم" ددِذين"

 
ددارامل َ ح"

"
ددارأ دداُ ري" دداراملل   ُده"

ُ
ع دداًاارا"

"
ر  كن

ُ
ِ دد  

ُ،از م"
ن
ارُيؤ رم"

 ز"
ُ
ي"  را" " ن ُهكن "، م"

"
ارأ رم" "

 
را 

ُع ز" ين ر "
"

اٌدرت رِ  "
ٌ
 

"
رِ  

ٌ
م

"
ِل 

"
ارم"  ح"  ن

"
ر " 

ُ
اا"  ِ ج"

ن
ال  (.6﴾ ،)التذريم:ا"

 ددددامل  ادرراامل مث ددددمررا  ا ددددمراملف دددد ر  دددد را  دددد قراتج ما  ددددمرامل ي اددددمرادددداملج م _ الجوانااااب االجتماعيااااة :

اامليفددجلرا ي  دد راملف دد رملددذربددي،هر  دد رمىدد أرامل لاصدديراامل نافدد راامل دد امكررمدد رأفدد،ادرمو ميدد رام ثدداتر

ِمر   ملا ملمر يال ا م" م" ،ن
" ن
ارِاامل اب" ن " 

"
ئ ِ را" بن ارِااملع  اب" ن " 

"
ئ ُل ارا" رآم" ِذين"

 
رامل رِمن" از"

"
ر  ك 

ُ
 (.17﴾ ، ) الثلد: ي

املف ددد ر  ددد رئ ة دددمر   ددد رراإ ددديااهرأزرامل ددد هرااملددد   ارماددد،ازرراامل مث دددمر دددصرئش ددد م_الجوانااب النفساااية: 

ار بحذهرامل اة مرةمار صرع مل ر يال رار اه"
 
رز"  نن رم" ي"

"
ل
ن
ف

"
رأ  ن

"
 (.9﴾، ) الشم : ع

ااملىي ربحدار دنر د رمداري   دهاررمدنرم ،مدافرلرا ي  د هرر  د رضدىاراملدل سرااملد   كراات  يداتفراادادررر

 دددداا رامل ددددااا را ددددلحكراملمددددةر يدددد رإمدددد  رامل، ددددال را  ا دددد مر ددددصرامل ش دددد مرا فيددددالرلرا  ددددنرئندددد زرم ا ددددمرلراامل

راملل   مرامل   ممرمل ف  .ر

اإلم،ا ددا را  دد، رملهددذهرالج ا دد ريم ددنرمل  املدد ينرالج دد  رمدد را الددا رمل دداه  راملبدد ام رامل ،ئ   ددمراجي هددكر

 رمددنرعدد كرتري  مدد زرامدد  رملا ددىتحارمللج ا دد راملمددةر ، ددلرفدد حكراا  دداداار   حدداراامل  دد  رميهددكرئ م دد

ئلا دددد رمدددد ر ا دددد تحكراف دددد،هكرا  دددد مةراإ فددددا هكرادددد ال ر ددددنرم دددداه  رئ دددد راملبدددد ام رلرمثدددد رئ ى دددد حكر

اددددداملا،ا  راملمدددددةرملهددددداراملددددد ااراملهدددددكر دددددصر مددددد هكرامليددددد  رلراا مليدددددالراملمدددددةرملهدددددارداار دددددصر مددددد هكرامليا دددددصلرائ ز ددددد ر

 . رامل ؤامل افراملقامل مراماريالا  رم رع ااتحكرالج  يمرلا ن هارمنراملى ال
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 وسائل اإلع م . ثانيا:

ي مددنرداارا ددال را  دد  ر ددصرمش ددكهلرم ددنرا دد رإيارأاد ددارإ دد  رايوددابةرافيددالرتادد رمددنرإزريندد زرمعدد ار

إ  اجددد راملج مددد ر   ددد رافادددارمليا ددد  راياافدددمراملج مددد را  ددد مةرلرا ددد  را ددد ن ادهراكفندددااهرا ددد ى ائ رمدددنر

رالوااج.

زر   حدددارداار دددصر ددد، راملح ددد  را   مدددةرملبددد ام را   دددالر  ددد رةمدددارأزرملهدددذهرامل  دددال را   م دددمرااملادددالمنر

لجددددازرم فععددددمر ددددصرامل دددد، يمرا  دددد م مراامل  ا ددددمرا  ددددكراملددددل سرمل ادددد يكرم  دددد  رامددددنراجددددايلرامددددؤي،ر

 (.352ل 2018ايواا ارلر)رامل،إلا يمراآ ،ازل

مرا   دداللراةددذمل رادد،ام را   ددالرممددهرئ ادد رأهدد افهارامل  ا  ددمراملش دد د رتادد رمددنرأزرئىنددهرم دد ررماجدد

ائندددد زرم ل  ددددمراالدددد  رهددددذهرالحاجددددافراازرئ مدددد رامل يددددمرا  دددد رم،ا  ددددمرمدددد،ام هكرامليم، ددددملراازرئندددد زر

 لرا ع،لر(.157ل ر2019ع مهارم افامرمل  ، يمرا   م مرلر)املاجا رلر

ض،اا را اىاهرا  ،رإل ر    مراملب ام رامل ،ئ   دمراملمدةر  داه هارأ  داملهكرائفعد  رأاعدافرم د د ر -1

رتحارايمل راالظ كرأاعاتحكر صر  ا افرم ي د .مل اه 

ئلظدددددددد كردااافراااشرئ ا ى ددددددددمرمل م،إلنز)اآلاددددددددا رااملي مددددددددنز(رمل يدددددددد،  هكراففدددددددد ا راملبدددددددد ام رامل ،ئ   ددددددددمر -2

رائكين هار   را   اللراض،اا رئ ج حهكرمل ى ال رامل    راامل ياملم.

رمددددنري صددددمةراملىددددامث زراملؤ  ددددافرا   م ددددمرااملاددددالمنزر  دددد رإ  دددداجراملبدددد ام را -3
ً
مل ،ئ   ددددمرمل هددددارم  دددد ا

امليلايدمرمددنرم ددنرا فندداارااملح د  لراامل،عااددمر ددنر ، دد ر ،ضددهار  د رلجددازرم فععددمر ددصرامل دد، يمر

ا  دددددد م مراامل  ا ددددددمراا  دددددد  رمل ادددددد يكراملبدددددد ام رامل ،ئ   ددددددمراآلملددددددمرااملهادفددددددمريافراملعددددددىيمرامل  ا  ددددددمر

را يما  مراامل يى يم.

تج ما  دددمر هم تحدددار دددصرم دددا رامل ددد،در  ددد راملعدددي  ينرامليم دددصرضددد،اا رامل  ةندددار  ددد راملاددد كرا   ع دددمراا -4

رااملي مةلراأهم مرم لممرهذهراملا كرمل م،م مرامليم، مرامل تح فم.

اج لرامل  ةنار   راملاد كرا  د، مرملدارملهدارمدنرأيد،راداملغرا هم دمر دصر مد رامل د،در  دن رم د اززرا د  كر دصر -5

ر افمرج ا  ربوعي  .

ر دنرز اد رامل  ةنار   راملا كرات -6
ً
ع عاديمراملمةرئ،بةر صر  د  را   دالرم دنراتد دااراامل د فن ر ي د ا

رايمل رمل كين را    راماري جمل رمنرإ   افراد ايافرجذاامر صرم ا راملف  ر.را  ،الراامل ىذي،

امل ىندددد ر ددددصراملبدددد ام رامل ،ئ   ددددمرا ابددددمرف مدددداري ي دددد رادددداتمل اا رراته مددددا اجدددد لرإيدددد  راملادددد كرامل  ل ددددمر -7

راملا ا نز.اا  ظممرار

رز اد راته ما رااملا كرالجمامل مرملارملهارمنرأي،رةىن ر صرامل ن  نراملل سمةرمل ف  ر -8

إجدد،ا رامل  دد رمددنرامل اا ددافرامل ي اددمرا    دد رادد،ام را   دددالرملى ددازرمددارئ م دد رهددذهراملبدد ام رمددنرعددد كر -9

رإيواا مرا  ى مرف حا.
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 القيم يف برامج األطفال الكرتونية التلفزيونية صاحب الظل الطويل أمنوذجًا
 

:املفاجع
: الكتب

ً
 أوال

ر.رئ ا  ارأ سرامل امةلراملااه، ارداارالح ين.اللغة مقايي (.2008اانرفاا لرأمم .) .1
 .رامل يلمراملل ا ارم  ىمرإا،اه كرالح بة.القيم اإلس مية والارسية(.ر1988أا راملي لنزلر  ص.ر) .2
 امللع ا ارم  ىمرف ا .ر.ئ ا  امعف ارانراملي ا .مفراات ألفاظ القرل (.ر2009ا ب ها ةلرامل،ا  .) .3
ر.راملااه، ارداارامل  ،راملي،بة.قة الطفل سالوسائل املطثوعة واإللكارونيةع (.ر1987امل اللرا  ،اه.ر)- .4
ر)- .5 ر امل . ر2008املعم  ل رمل   ا مرالقيم اإلس مية في املنظومة الارسوية(. را   م م رامللظمم رمش  ااف رامل، ا ا .

رااملي   رااملثااف م.
  رفه رامل  ل م..رامل، ا ارم  ىمرا مننظريات الت ث ر اإلع مي(.ر2003املى ،لرم م .ر) .6
ر.ر مازاردااراملل اثس.اليل املثتدئ إام املناهف العامة في الثذث العلمي(.ر2018انةري  سلرأ ما .ر) .7
ر.راملااه، اردااراملي،إل م.نظرية املنصف(.ر1987ا  ام لرج اج.) .8
ر.ر مازاردااراملل اثس.علم النف  الارسوي في اإلس م(.ر2015امل  لر اديا.) .9

ر.راملااه، ارداارامل و،رمل ش ،راامل  ز  .نظريات االتصال(.ر2010ججاللرم م رملن .ر) .10
 لراملااه، ار املكرامل   .2لرطتذليل املضمو  (.ر1996م نزلر من .ر) .11
 .را   را    .راملااه، ار املكرامل   .سذوث اإلع م(.ر2006م نزلر من .ر) .12
ر .13 ر   ازل رالقيم املتضمنة في أف م الرسوم املتذركةالح لصل ر ص رامل  ا م رمؤئم، رالجاميمرل ف  فنزرام ين افرامليع،ل

ر(.2004 11 24-23ا   م ملرف  فنزلر)
لرااعمرما ممرإل رمؤئم،رالقيم في الفكر اإلس مي وطريقة تعليمها للت ميع(.ر2005 ج،لرة، كراالحم اا لر   .ر) .14

ر(.1 41   مراآلدالراملي مةراملثا ةلراملي د)
ر.ر مازاردااراملل اثس.وتطثيقاتها الارسويةأصول الارسية اإلس مية  (.2019 فا ىمل   از.) .15
 لرا ادزارداارامل ن  .راراسات إع مية في تذليل املضمو  (.ر2017امل ايسمةلر ى رامل ، ك.ر) .16
ر.ر مازارداارامل ازاا .نظريات االتصال في القر  ال ااي والعشريض(.ر2016امل مل مةلر ى رامل،زاق.) .17
ر.ران افارداارامل  ،راملياب،.النظرية وممارساته العملية الثذث العلمي أساسياته(.ر2000دا  ا لراجا .ر) .18
ر) .19 راآ ،از. ر2018اإلا يم رجاميمرالقيم اإلس مية في قناة طيور الجنة الفضائية(. رااملاا  زل رامل ، يم ر   م رمو م ل

 ا زه،لرمع،.
ر.ر مازارداارامل  ،رمل ش ،راامل  ز  .معجم مقايي  اللغة(.ر1979زة، الرأمم رفاا .ر) .20
ر.ر مازارداارامل ،اق.الشثاب والقيم في عالم متغ ر(.ر2006ج .)امل   دلرما .21
ر.رئ ا  ا ى امل،مملامل     لرامل ي ديمارداارامل   .تيس ر القرل  الكريم(.ر2002امل ي  لر ى امل،ممن.) .22
ر.رإاإل ار املكرامل   رالح ين.علم نف  النمو في الاراث(.2020امل ،  نزلر ماد.) .23
ر.رامل ي ديمارم  ىمرامل  رفه رامل  ل م.راحل العمريةتصنيف امل(.ر2016املفاا صلر ى  .) .24
ر.ران افارامل  ىمراملي م م.املصثاح املن ر في شرح الكث رامل  م مةلرأمم ل)د.ف(لر .25
ر.راملااه، ارامل  ىمرا   م م.املعجم الوسيا(.ر1972موم رامل يمراملي،إل م.) .26
ر   .لراملااه، ر املكراملسذوث اإلع م أس  ومثاائ(.ر1976م م لرم نز.ر) .27

: الرسائل الجامعية
ً
 ثانيا

رم م .)- .28 ر2010املا، ازل را املمرالص افة اليومية األرانية ومسؤوليتها في نشر القيم الوطنية في املجتمع(. .
رماج  ن .رجاميمرامل ،قرا ا اارا ادز.

ر) .29 ر اديم. ر2015ا اشل  اراسة تذليلية(.
ً
را املمرالقيم املتضمنة في أف م الكرتو  سلسلة سثونج سوب نموذجا ل

 ماج  ن ر ن رمش  ا .رجاميمرم م را ض اللرامل   م.
ر) .30 ر  ملم ر2017 ،اال القيم الارسوية في الرسوم املتذركة : اراسة تذليلية سيميولوجيةملشاهدة مض السلسلة (.

رلرا املمرماج  ن ر ن رمش  ا لرجاميمراملي،بةرانرمه   لرأ راملى ا ص.الكرتونية اروب ريمي
ر) .31 .رالقيم االجتماعية في أف م الكرتو  األمريكية: اراسة تذليلية سيميولوجية لفيلم فروز  ر(.2017 ه،هلر عن ه.

را املمرماج  ن ر ن رمش  ا لجاميمراملي،بةرانرمه   لرأ راملى ا ص.
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راملياا .) .32 راملعم ل رماج  ن .ر(. ت ث ر األف م الكرتونية في القنوات الفضائية علم سلوك الطفل2014 ى  را املم .
ر ارالج ال،.جاميمرامل اد

ر.را املمردة  ااه.رجاميمرالج ال،ارالج ال،.القيم الخبرية في الص افة الجزائرية الخاصة(.ر2012 نا .ف ز مل) .33
ر اه.) .34 ر2014  ادل رماج  ن لرالقيم الشخصية وع قتها ساإلتزاناإلنفعااي لد  طلثة جامعة القدس(. را املم ل

رالجاميمرا   م م.ر   .
ر) .35 .ريم في البرامج اإللكارونية املوجهة للفتيات: اراسة تذليلية مض منظور ترالوي إس ميالق(.ر2019عجا لر ،اق.

را املمرماج  ن ر ن رمش  ا لرجاميمراملن م  لرا ادز.
ا املمررانموذجا  اراسة تذليلية. 3القيم في سرامج األطفال التلفزيونية  سرامج إم  ي   ي (.ر2015مف م،لر  ش ك.ر) .36

رميمرامل ،قرا ا الرا ادز.ماج  ن ر ن رمش  ا .رجا

: املج ت العلمية
ً
 ثالثا

.رمو مراملي   راملصفوفة القيمية لد  طلثة املرحلة الثانوية وع قتها سالتذصيل الدرا  ي(.ر2014أا رممادلر اب،.) .37

رامل  ا  مرااملل   م.ر   مرامل  ا م.رجاميمر  مازرانر ى راملي   .رامل ي ديم.

راملج مرامل  ا  مرفي تنمية القيم الخلقية لد  الطفل في ووء الارسية اإلس مية اور األسرة(.2017الحازمةلم م .) .38 .

 .رجاميمر و،ازارامل ي ديم.6امل فععم.املي د

رم م .) .39 ر2013م ازل رمل  ل ز.رمنصجية انتات أف م الرسوم املتذركة في اإلع م العر ي االس مي(. راملج مراتاد  م .

ر.رجاميمرم  ازارمع،.2املي در

.ر14.رمو مر    را   ازرااملج م .راملي دالتلفزيو  وت ث راته امل تملة علم جمهور األطفال(.ر2015لرها ك.)الحمامة .40

رجاميمرامل اعا ارا ادز.

ر2005مم اا لر   را ج،لرة، ك.) .41 راملثا ة.املي دالقيم في الفكر الارسوي اإلس مي(. رمؤئم،ر   مراآلدالراملي مة .ر41.

رجاميمرة،   اراملي،اق.

ر2011عا ك.)ر    صل .42 راملا  رامل   مم.رفي ووء الرؤية القرلنية وال ديث الشريف القيم الارسوية(. .مو مرجاميم

ر.رجاميمراملا  ارف  فنز.52املي د

: املؤتمرات العلمية
ً
 رابعا

رأم  .) .43 ر2019امل  مةل .مو مرمفهوم القيم أهميتها في العملية الارسوية وتطثيقاتها السلوكية مض منظور إس مي(.

ر.رجاميمرج  ارامل ي ديم.2   رامل  ا  مرااملل   م.املي داملي

لرمو مر   مرامل  ا ملرالتذليل القيمي لبرامج الرسوم املتذركة املوجهة لطفل ما قثل املدرسة(.2016املي   لر  ا .ر) .44

ر.107لراملي د1جاميمرا من ر  فازرانر ى راملي   لرالو،جلراملج  

ر) .45 رم،ااز. ر1995املايسمةل رمو مرة اإلس مية كما تذدات في القرل  الكريم والسنة الشريفةاملنظومة القيمي(. ل

ر.6داا افراملي   را   ا  ملراملي د

ر2017امل منةراآ ،ازل) .46 القيم الجمالية وع قتها سالعلاء الوجداني لد  طالثات الفنو  التطثيقية في للية ارالد (.

رد  مارا ادز..رالجاميمرا ار4.مو مرداا افراملي   رامل  ا  م.راملي دالجامعية

: املواقع اإللكارونية
ً
 خامسا

ر را   ج رمنرم ع انموذت لنظرية ال تمية القيمية في اإلع م(.ر2020 3 25   صلر ه،زاد.ر) .47

https://platform.almanhal.com/Reader/2/66435ر

ر ا  .) .48 ر2020 3 35هماشل نظرية ال تمية القيمية في اإلع م مض التخصيل إام التعميم مض علوم اإلع م (.

را   ج رمنرم ع ارواالتصال إام العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

d1931e5a5824.pdf-88e0-44dd-ea05-ns/839934c4https://portal.arid.my/Publicatio 

https://platform.almanhal.com/Reader/2/66435
https://platform.almanhal.com/Reader/2/66435
https://portal.arid.my/Publications/839934c4-ea05-44dd-88e0-d1931e5a5824.pdf
https://portal.arid.my/Publications/839934c4-ea05-44dd-88e0-d1931e5a5824.pdf
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جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب وعالقتها بإدارة مسعتها 
 دراسة تطبيقية -لدى مستخدميها من أعضاء هيئة التدريس

 

 

 

 

 

 
 

جووة ا بواةبتووإلل بووية   وو    
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تووووووووت ب ا ىع  ووووووووإل ووووووووو    

مسووووو ا م  إل مووووو     وووووإل   

   بس  تطا ق   -ه ئ  بو   الس
 

 

 على د. عيسى عبد الباقى موسى
 أستاذ الصحافة املساعد فى كلية اإلعالم جامعة 

 بنى سويف واألستاذ املشارك جبامعة طيبة
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 ملخـــص
 

استتتهد ا الدراستتة تعتتر ا علتتى العالقتتة بتتب جتتودة البوابتتات اإللكرتونيتتة للجامعتتات           

تتدريس اتامعتى   العربية على شبكة الويب وإدارة مسعتها لدى مستخدميها من أعضتاء هيئتة ال  

طيبة باململكة العربية السعودية, وبنتى ستويجب امهوريتة ماتر العربيتة, واستتندت الدراستة  تى         

بناء متغرياتها, وتفسري نتائجها علتى عتدة ذتانظ نةريتة تتعلتة اتودة البوابتات, وقيتا  الستمعة ,          

ونيتتة للجامعتتات وتوصتتلا الدراستتة إة عتتدة نتتتائأ منهتتاة أني العالقتتة بتتب جتتودة البوابتتات اإللكرت

العربية  ى خمتلجب أبعادهتاججودة ادتدمات, جتودة املعلومتات, جتودة التاتميف, التفاعليتةة وإدارة        

مسعتة هتتاجل اعامعتات متتن شتالت متشتترات تتعلتتة باعانبيتة العاطفيتتة ستو اعامعتتة, واملستتتولية      

ة أني االجتماعيتتة للجامعتتة, ورصتتا أصتتحا, املاتتلحة, جتتاءت  تتى مبملتتها متوستتطة,  تتا ي تتري إ    

اعامعتات العربيتة مالالتتا صتعيفة االهتمتتات  تى استتامار تقنيتتات مراقبتة اعتتتوى الرقمتى علتتى        

شتتبكة الويتتب  تتى إدارة وتعتيتتت مسعتهتتا اإللكرتونيتتة,  تتا يستتهف  تتى ر تت  قتتدرتها التنا ستتية,      

 وحتسب تانيفها الدوة. 

تاتتتنيجب التتتدوة  الكلمتتتات املفتا:يتتتةة جتتتودة البوابتتتات اإللكرتونيتتتة, إدارة الستتتمعة, ال     

 للجامعات, رصا أصحا, املالحة.     
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 ملق م :ب

ظهتترت بوابتتات الويتتب  تتى أواشتتر التستتعينات متتن القتترني الع تترين  نتتو  جديتتد متتن بنيتتة       

قتدرتها   علتى البوابتات   هتاجل  مواق  اإلنرتنا املاممة لتقديف شدمات خمااة, ويعتمد جناح

 تتى تقتتديف  تتتوى دقيتتة, وشتتدمات مفيتتدة ماتتممة للمستتتخدمب و قشتتا ملتطلبتتاتهف, وي تتري      

عتد البوابتات اإللكرتونيتة للجامعتات هتى      إة أنه  تى عاتر الرقمنتة ت     ة1جبا:ابالعديد من ال

املادر الرئيس للقبوت والتوظيجب,  لف تعد هتاجل البوابتات  قتد أداة لن تر وتوليت  املعلومتات,       

ولكتتن أيض تتا مناتتة  كتتن متتن شالألتتا توصتتيا ابن تتطة, ماتتا القبتتوت واإلشتتعارات املهمتتة,   

عتتن نلتتب , بواباتهتتا اإللكرتونيتتة لتتيس  قتتد لتبتتدو أ اتتر    متتا تستتتخدت اعامعتتات  ضتتلشا

 قتتد يعترو موقتت   , جانبيتة, ولكتن أيض تتا لتمييتت أنفستتهف عتن جامعتتات أشترى ب تتكا عتات      

اعامعتة التاى يترا  أبعتاد اعتودة  تى تاتميمه, صتورة العالمتة التجاريتة للجامعتة, ومسعتهتا,             

ا, لوار الويتتب والتفاعتتا معهتتف, وثقا تهتتا, ورتيتهتتا, والتتتى قتتد تاتتبي أداة تستتويقية قويتتة عتت  

,  البوابتتة اإللكرتونيتتة للجامعتتة وا:تتدة متتن الطتترت العديتتدة التتتى  كتتن   ة2جواال:تفتتاظ بهتتف

مميتتتة للجامعتتة , للجامعتتات متتن شالألتتا التواصتتا متت  أصتتحا, املاتتلحة,  هتتى  اتتا واجهتتة    

ماتها تعكس صورتها وشخايتها,  ما  اا أداة تسويقية  عالتة لتقتديف معلومتات عتن شتد     

تتعلتة باامبهتا اب اد يتة, ومرا تة التتدريس وا ترت       التعليمية واملتايا التتى تقتدمها  يمتا    

اعامعى و رص البحث وشتئوني الطتال, وأعضتاء هيئتة التتدريس, وال  كنهتا  قتد تتويتد         

لوار املوقتتت  باملعلومتتتات التتتتى يبحاتتتوني عنهتتتا, بتتتا  لتتتة  تتتالب  ربتتتة ممتعتتتة وتفاعليتتتة         

 يتدى إة ت كيا تاور إجيابى  اجل اعامعة.للمستخدمب, مما 

, اعتتتملب  الطلبتتة, والطلبتتة  متتن ب وادتتارجيب:يتتث اتتتاظ أصتتحا, املاتتلحة التتداشلي     

واملتتتوظفب اإلداريتتتب, وأوليتتتاء ابمتتتور, والبتتتا:اب, وادتتترجيب,      وأعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس,  

و قشتا ملتطلبتاتهف,   , خمتلفة وأصحا, الاناعة, وأعضاء اعمهور العات, إة شدمات ومعلومات

أني تكوني سهلة, وقابلة الوصوت إليها, وبالتاة سيقوت موق  الويب بدور مهتف  تى    جيبوالتى 

الوصتتتوت إة ادتتتدمات, واملعلومتتتات الدقيقتتتة , ومتتتن شتتتالت مراعتتتاة توقعتتتات املستتتتخدمب      

وجتتا,  ومتطلبتتاتهف , يتتتف تاتتميف البوابتتة اإللكرتونيتتة للجامعتتة, :تتتى تستتتطي  استتتقطا,,    

 تتتتتتا متتتتتتتن  واتتتتتتدد  , ووالئتتتتتته ألتتتتتتا   اعمهتتتتتتور املستتتتتتتهدا , وحتتتتتتتا   علتتتتتتى رصتتتتتتتاجل    

(Pamela,Burke,2006,A.Nourozi,2005)وظتتتائجب أساستتتية للمواقتتت  اإللكرتونيتتتة   ثتتتال   ة3ج
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وهتتىة الرتويتتأ والتستتوية, تقتتديف ادتتدمات عتتا شتتبكة الويتتب, وتتتو ري وستتيلة         للجامعتتات,

واملرا تت البحايتة متن    , ملتسستات اعامعيتة  للتواصا م  أصتحا, املاتلحة, و:تتى تتتمكن ا    

البقاء واملنا سة  ى ظا التطور املعلوماتى واملعر ى والتكنولوجى األائا الاى ي هدجل القترني  

ا ادى والع رين, وا اوت على مرا ت متقدمة  ى التانيفات الدولية,  إنها حباجتة إة  

 علتى :تد   ب وادتارجي با الداشليأني تتميت اودة بواباتها اإللكرتونية لضماني رصا عمالئه

سواء, وحتقية ميتة تنا سية, وبناء مسعة طيبة للجامعة,  كن أني تسهف  ى ر   قيمتهتا  تى   

 السوت الاى تعما  يه, وتتيد من قدرتها على مواصلة التميت  ى ابداء.

يعتمتد  ونةر ا بني جودة املواق  اإللكرتونيتة للجامعتات تعتد أ:تد املتشترات الرئيستية التتى          

عليهتا  تى قيتا  جتتودة وتاتنيجب اعامعتات عاملي تا, تتتدتى هتاجل الدراستة لتوا تب اهتمامتتات          

ومبادرات اعامعات العربية بتطوير بواباتها اإللكرتونية على موق  الويب, وتر يتهتا علتى   

 املعتتايري التتتى ينبغتتى توا رهتتا لضتتماني جتتودة هتتاجل البوابتتات, و عاليتهتتا, والنهتتوو  ستتتواها,    

رت الدعف والتعتيت لتحسب القدرة التنا سية, وابداء االتااة ألاجل البوابتات,  تا   وحتديد ط

 صورتها, ومسعتها بب اعامعات الدولية.   وت كياينعكس إجيابي ا على تانيفها عاملي ا, 

 
 الدراسات السابقة

, قتتات البا:تتث بتاتتنيجب الدراستتات الستتابقة و قشتتا ملتتتغريات الدراستتة إة  تتورين رئيستتيب       

, تعلة بالدراسات التتى تعرصتا لتحديتد العالقتة بتب جتودة املوقت  اإللكرتونتى         ابوت اعور

, بعتترو  اعتتور الاتتانى للجامعتتة ورصتتا املستتتخدمب متتن أصتتحا, املاتتلحة, بينمتتا ارتتتبد        

الدراستتات التتتى تناولتتا العالقتتة التدثرييتتة بتتب جتتودة املوقتت  اإللكرتونتتى للجامعتتة وصتتورتها    

 عتها لدى مستخدميها, ونلب على  النحو التاةةالاهنية وبناء مس

 دراسات تناولا العالقة بب جودة املوق  اإللكرتونى للجامعة ورصا املستفيدينة -أولشا

اهتمتتتا العديتتتد متتتن البحتتتو  والدراستتتات الستتتابقة بتنتتتاوت العالقتتتة بتتتب جتتتودة املواقتتت          

 Anushree Karaniدراستتتة اإللكرتونيتتتة للجامعتتتات ورصتتتا املستتتتفيدين,  قتتتد   تتتفا    

عتتتن وجتتتود عالقتتتة إجيابيتتتة قويتتتة بتتتب يستتتر وقابليتتتة استتتتخدات املوقتتت        ,ة4جة2021وآشتتترونيج

 Technological  التكنولوجيتتتة األنديتتتة  Gujarat" اإللكرتونتتتى عامعتتتة اجوجتتتارات 

University ,  ,وليتتتادة رصتتتا الطتتتال, عتتتن املوقتتت  اإللكرتونتتتى للجامعتتتة,  تتتى أبعتتتادةجاعتوى
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 Christeaدراستة  اءة, التاميف, ابداء والفعالية , وسرعة اإلحبارة, وحباا التنةيف, يسر القر

Frisdiantara تتتى معر تتتة تتتتدثريات موقتتت  الويتتتب علتتتى قتتترار الطتتتال,     ة5جة2020وآشتتترونيج  ,

متتاالنأ بالتستجيا  تتى متسستة تعليميتتة, متن شتتالت دراستة :التتة علتى جامعتتة ا اجنوروهتاني       

University of Kanjuruhan Malang  إندونيستيا, وانتهتا الدراستة إة أني متتغري جتودة      ا,  تى

املعلومات هو املسيطر على جودة تفاعا اددمة املتتغرية , وقابليتة االستتخدات, و تاني عتودة      

موقتت  اعامعتتة علتتى شتتبكة الويتتب تتتدثريات  تتبرية علتتى قتترار املستتتجيبب متتن الطتتال,           

إة أني تتتوا ر  ,ة6جة2019وآشتترونيج Mirfa Manzoorدراستتة للتستتجيا  تتى اعامعتتة, وتوصتتلا 

املعتتايري ابساستتية لقابليتتة االستتتخدات للمواقتت  اإللكرتونيتتة اعامعيتتة علتتى شتتبكة الويتتب,     

 اني ألا تدثريات قويتة علتى تلبيتة متطلبتات الطتال,, ورصتاهف عتن هتاجل املواقت  , متن شتالت            

والتى تتميتت   موقع ا للجامعات الرائدة  ى  ندا, والواليات املتحدة, وأوروبا, 86التطبية على 

بسهولة اإلحبار, والتنةيف, وسهولة االستتخدات, وجتودة التاتميف, وجتودة اعتتوى, واالتاتات,       

تقيتتيف جتتودة املواقتت    ,ة7جة2018وآشتترونيج Sunday Adewale Olaleyeدراستتة واستتتهد ا 

اإللكرتونية للجامعتات النيجرييتة علتى شتبكة الويتب متن شتالت دراستة حتليليتة مقارنتة لتتتتت            

موقع تتا للجامعتتات الفيدراليتتة وا كوميتتة واداصتتة, وانتهتتا الدراستتة إة أني املواقتت         141

اإللكرتونية للجامعات النيجريية تعانى متن أوجته قاتور تتعلتة بستهولة االستتخدات, وسترعة        

 دراستتة طتتالت  املعاعتتة, والتاتتميف اعمتتاة للمواقتت , واالستتتجابة التفاعليتتة,  متتا ستتعا         

قيتيف املواقت  اإللكرتونيتة للجامعتات العراقيتة علتى شتبكة الويتب,         , إة تة8جة2018التهريىج

لتحسب جودة مواقعها, وشلاتا الدراستة    Trends Google ومدى استفادتها من  ر ات

إة أني الغالبيتتتة متتتن اعامعتتتات العراقيتتتة ال تتتتتات دوني املستتتتوى  تتتى حتستتتب مواقعهتتتا علتتتى   

, متن الطلبتة والكتوادر التعليميتة     ال بكة, وعجتت عتن جتا,  وتفاعتا شتراة املستتفيدين     

 على هاجل املواق .

متدى تتوا ر معتايري جتودة شدمتة       ,ة9جة2018دراستة صتليحة رقتاد وأشترونيج    بينما رصتدت       

املوق  اإللكرتونى للجامعة ودورجل  تى حتقيتة رصتا الطتال,, متن شتالت دراستة :التة للموقت           

لتستيري اامعتة ستطيجب بتاعتائر,     اإللكرتونى لكلية العلتوت االقتاتادية والتجاريتة وعلتوت ا    

وانتهتتا إة وجتتود تتتدثري نى داللتتة إ:اتتائية ملعتتايري جتتودة املوقتت  اإللكرتونتتى للجامعتتة علتتى   

شتتبكة الويتتب  تتى أبعتتادةج توى املوقتت , التنةتتيف, ستتهولة التعامتتا, ورصتتا الطتتال,ة, مقارنتتة   
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 Kedirدراستتتة  ب بعتتتد التاتتتميف التتتاى  تتتاني مستتتتوى الرصتتتا  يتتته متوستتتطشا, وأشتتتارت         

Abduإة أني هنتتتتاة عستتتتة عوامتتتتا متتتتتثرة  تتتتى رصتتتتا الطتتتتال, عتتتتن البوابتتتتة   ة10جة2018ج ,

اإللكرتونية عامعة أديس أبابتا بدثيوبيتا, وتتماتا  ىةججتودة املعلومتات, جتودة النةتات, تتوا ر         

دراستتة اددمتتة التعليميتتة, البنيتتة التحتيتتة التكنولوجيتتة, وتكنولوجيتتا املعلومتتاتة, و:اولتتا    

الوقوا على دور التسوية اإلبداعى اإللكرتونى ملواق  اعامعتات   ,ة11جة2017ياقوتة غبغو,ج

اعتائريتتة علتتى شتتبكة الويتتب  تتى تطتتوير هتتاجل اعامعتتات متتن وجهتتة نةتتر أعضتتاء هيئتتة           

التتتدريس, وانتهتتا الدراستتة إة وجتتود عالقتتة ارتباطيتتة قويتتة بتتب جتتودة املوقتت  اإللكرتونتتى     

امعتتات اعتائريتتة و قشتتا للتاتتنيفات الدوليتتة,   د:تتد أدوات التستتوية اإلبتتداعى, وتطتتوير اع

, إة أني أهتف العوامتا املتتثرة  تى     ة12جة2017وآشرونيج et al Shah Alam Syedدراسة وانتها 

رصا الطال, عتن بوابتة الويتب اداصتة باعامعتات املاليتيتة,  التا  ىةجتودة النةتات, جتودة           

 املعلومات, جودة اددمة, والقدرة على االستخدات.

, أني قابلية االستخدات, وتفاعا ة13جة2017جDarmawan Napitupuluظهرت نتائأ دراسة وأ   

اددمات, ألما تدثريات إجيابية قوية على رصا املستخدمب من الطال, ملواق  اعامعات 

اإلندونيسية على شبكة الويب,  يما التوجد عالقة إجيابية قوية ترتبد اودة املعلومات 

, أثر ة14جة2017دراسة على العضايلة, نهى اعار,جاملواق , ورصدت ورصا الطال, عن هاجل 

جودة اددمات اإللكرتونية املقدمة من شالت موق  اعامعة على شبكة الويب, على رصا 

طالبات جامعة ابمرية نورة باململكة العربية السعودية, وانتها الدراسة إة أني مستويات 

 اني صعيفشا من وجهة نةر الطالبات, وأني رصا اددمات املقدمة على موق  اعامعة 

الطالبات عن جودة اددمة ملوق  الويب اداص باعامعة  اني أيضا صعيفشا  ى 

دراسة أبعادةجالكفاءة, اإلجنال, االعتمادية, اداوصية, االستجابة, واالتااتة, وبين ا 

 يكى للمواق  , وجود عالقة إجيابية قوية بب التاميف اعراة15جة2017هديا ماطفىج

اإللكرتونية للجامعات ابردنية على شبكة الويب, وقابلية استخدات هاجل املواق  من وجهة 

, برصد مدى التما  ال با, ة16جة2017وقاما ريف املطريىجنةر املستفيدين من الطال,, 

اعامعى للمعلومات من شالت املواق  اإللكرتونية للجامعات السعودية, وانعكاساتها على 

كيا صورة املتسسة لديهف, وشلاا الدراسة إة ارتفا  متوسطات رصا الطال, عن ت 

املواق  اإللكرتونية للجامعات السعودية على شبكة الويب, و:ساباتها على شبكات 
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التواصا االجتماعى, وأني اال اجل اعايد سو اعامعات جاء  ى الرتتيب ابوت, ثف اال اجل 

 .اإلجيابى  ى الرتتيب الاانى

إة استك اا  عالية العناصر املرئية  ,ة17جة2016جFatemeh Bordbarدراسة وسعا   

واعمالية  ى املواق  اإللكرتونية للجامعات ابمريكية على شبكة الويب  ى جا, 

ا , Southern Utah Universityالطال, اعدد, من شالت دراسة :الة عامعةا يوتا اعنوبية 

املرئية واعمالية  ى تاميف مواق  اعامعات ابمريكية على وانتها إة أني العناصر 

شبكة الويب ألا تدثري إجيابى  بري  ى جا, وت جي  الطال, اعتملب لاللتحات بها, 

عن وجود عالقة إرتباطية قوية بب تو ر جودة  ,ة18جة2014ديا,ج دراسة أمحدو  فا 

على شبكة الويب بدبعادهاةجسرعة اددمات اإللكرتونية  واق  اعامعات الفلسطينية 

االستجابة, سهولة االستخدات, مشولية و:داثة املعلومات, شكا تاميف املوق ة, وامليتة 

التنا سية ألاجل اعامعات من وجهة نةر اجملتم  الطالبى, و ى نفس السيات استهد ا 

ونية  ى , قيا  أثر جودة شدمات املواق  اإللكرتة19جة2014دراسة مفيد عبد املواجدةج

حتقية رصا طلبة اعامعات اداصة  ى عماني, وتوصلا نتائأ الدراسة إة وجود أثر نى 

داللة إ:اائية عودة املواق  اإللكرتونية للجامعات اداصة بدبعادهاةجسرعة الوصوت, 

سهولة االستخدات,  فاية ومشوت املعلومات, شكا وتاميف املوق ة على رصا الطلبة, 

, إة وجود عالقة طردية قوية بب اعودة ة20جة2012اجدة عبدجلجدراسة م  ما توصلا

املدر ة ددمات املواق  اإللكرتونية للجامعات ابردنية اداصة على شبكة الويب, والتى 

تتماا  ى أبعادةجسرعة الوصوت, سهولة االستخدات,  فاية ومشوت املعلومات, وشكا 

اعامعات من وجهة نةر الطال, شاصة  وتاميف املوق ة, وحتقية القيمة املضا ة ألاجل

, ة21جة2012ج& Aykut.Turan S.Ahmetالقيمة املالية, والقيمة املنفعية, واستهد ا دراسة 

قيا  مستوى قابلية استخدات املواق  اإللكرتونية للجامعات الرت ية لدى أصحا, 

, من شالت دراسة املالحة الداشليب من الطال, وأعضاء هيئة التدريس واملوظفب اإلداريب

ا, وانتها الدراسة إة وجود أربعة عواما Namik Kemal:الة ملوق  جامعة انامة  مات 

تتثر ب كا إجيابى على تاورات قابلية استخدات موق  جامعة انامة  ماتا من وجهة 

 نةر أصحا, املالحة الداشليب , وهىةجاعانبية, املساعدة, الكفاءة, والقدرة على التعلفة.
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 دراسات ربطا بب املوق  اإللكرتونى للجامعة وصورتها الاهنية وبناء مسعتهاة  -ني اثا

أوصحا العديد من البحو  والدراسات السابقة العالقة بب جودة املواق  اإللكرتونية   

للجامعات وبناء مسعتها وصورتها الاهنية لدى املستخدمب من أصحا, املااحل سواء 

 Hatim A.AL-Salhi دراسة, و ى هاا اإلطار رصدت الداشليب أو ادارجيب

, العالقة بب اسرتاتيجيات تنمية العالقات والسمعة التنةيمية للجامعات ة22جة2021وآشرونيج

اليمنية اداصة لدى الطال, اعليب والدوليب, وأظهرت نتائأ الدراسة أني السرتاتيجيات 

للسمعة التنةيمية للجامعات اداصة  ى  تنمية العالقات تدثريات قوية على إدراة الطال,

 اليمن, والتى تعانى  مناطة صرا ,

, قيا  العالقة بب ة23جة2020جKawpong,Preechapanyakulدراسة استهد ا   يما

شخاية العالمة التجارية للجامعات  ى تايالند, و يتها وحتديد هويتها, لدى طال, 

أبعاد وهىة جاأليبة , اإلشالص , اعانبية, ا يوية, املدار  الاانوية  ى البالد, من شالت ستة 

الضمري,العامليةة, وانتها الدراسة إة وجود عالقة تدثريات قوية بب العالمة التجارية 

للجامعات التايالندية و يتها وحتديد هويتها  ى ب عدى اإلشالص, وا يوية,  يما مل توجد 

تمالة  ىة األيبة, اعانبية, الضمري, العاملية, و يت عالقات قوية  ى اببعاد ابرب  ابشرى وامل

عن , ة24جة2020جVikrant,Nurmahmudدراسة اعامعات وحتديد هويتها, و  فا نتائأ 

وجود عالقة تدثريات قوية مباشرة, وغري مباشرة, بب مسعة وشخاية العالمة التجارية 

ة, وأني متغريات السن, وابقدمية, للجامعات األندية, ورصا الطال,, وليادة والئهف للجامع

واملني الدراسية, ألا تدثريات قوية على عالقات الرصا, والوالء بب الطال, بدرجات متفاوتة, 

, إة وجود عالقة ارتباطية قوية بب ة25جة2020جLucy Erazo-Coronado انتها دراسة ما 

اقعها املتسسية على أن طة املستولية االجتماعية للجامعات الكولومبية من شالت مو

شبكة الويب ومسعتها, واشتيارات اعامعة لدى طلبة الاانوية العامة  ى  لومبيا,وأظهرت 

, وجود تدثريات قوية بب اسرتاتيجيات تسوية الواجهة ة26جة2020جDebra Crace دراسة

 الرئيسية للجامعات االسرتالية على شبكة الويب, وجا, وليادة التحات الطال, الدوليب

بالاامأ اب اد ية للجامعة, وأني مسات موق  الويب للجامعات التى تر ت على املستقبا, 

 Musa Pinarدراسة تعد من أهف عواما استقطا, الطال, الدوليب, وأ دت نتائأ 

, وجود تدثريات قوية ببعاد العالمة التجارية للجامعات الرت ية ة27جة2020وآشرونيج



 

 227 

جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب وعالقتها بإدارة مسعتها 
 دراسة تطبيقية -لدى مستخدميها من أعضاء هيئة التدريس

 

ا سة على اعودة املدر ة, وبيئة التعلف واعانبية العاطفية  اسرتاتيجية للتمايت واملن

 للجامعة, وتسوية مسعتها لدى اجملتم  الطالبى.

, إة وجود تدثريات قوية ملواق  ة28جة2019وآشرونيج Pantea Foroudiدراسة وتوصلا     

اعامعات الايطانية على شبكة الويب, وت كيا صورتها الاهنية وبناء مسعتها لدى 

ستخدميها من الطال,, وأصحا, املالحة اآلشرين  ى ظا املنا سة ال ديدة لسوت م

, ة29جة2019جPeter Teo,Sangsha Renدراسة التعليف العاة  ى اململكة املتحدة, و:اولا 

تع را على االسرتاتيجيات ادطابية املستخدمة  ى تسوية اعامعات الاينية على مواقعها 

جامعة  36ليا نقدى ملن ورات رتساء اعامعات على مواق  اإللكرتونية, من شالت حت

صينية ر يعة املستوى, وانتها الدراسة إة أني من ورات رتساء اعامعات على املواق  

اإللكرتونية للجامعات الاينية قد أسهف  ى تسوية مسعتها, وتعتيت قدرتها التنا سية  ى 

-Cristina Del-Castilloدراسة ائأ االقتااد العاملى القائف على املعر ة, و  فا نت

Feitoعن وجود عالقة إجيابية قوية بب الاورة الاهنية للجامعات ابسبانية ة30جة2019ج ,

العامة, وتعتيت مسعتها لدى أصحا, املالحة الداشليب من الطال, وادرجيب وأعضاء 

 Muhammad Bakrieدراسة هيئة التدريس واملوظفب واملديرين,  يما أوصحا 

, وجود تدثريات قوية عودة اددمة  ى اعامعات ابندونيسية على بناء ة31جة2019وآشرونيج

مسعتها, ورصا الطال,, مقابا عدت وجود تدثريات عودة اددمة ورصا الطال, على والئهف 

دراسة  للجامعة, وأني مسعة اعامعة ألا تدثريات  برية على والء الطال,, و  فا

panda.Swatiوجود عالقة إجيابية نات داللة إ:اائية قوية بب صورة العالمة ة32جة2019ج ,

التجارية املميتة للجامعات ابمريكية واألندية, ومسعتها , ومستويات رصا الطال,  ى 

أبعادةجالرتا , اعدارة بالاقة, وجودة اددمةة, وأني جودة اددمة ألا تدثريات  برية على 

 بعاد ابشرى.مستويات رصا الطال, مقارنة باب

, وجود عالقة إجيابية قوية ة33جة2019وآشرونيج Muhammad Azeemدراسة   ما أظهرت   

بب املستولية االجتماعية ملتسسات التعليف العاة البا ستانية ووالء الطال,, ووجود عالقة 

إجيابية مباشرة بب املستولية االجتماعية للمعاهد العليا البا ستانية, ومسعة متسسات 

,  ى حتديد ة34جة2019وآشرونيجTeddy Chandraدراسة التعليف العاة  ى البالد, وحباا 

تدثري جودة اددمة وصورة اعامعة على رصا الطال, ووالئهف من شالت دراسة مسحية 
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 لية من اعامعات ا كومية واداصة واملعاهد العليا  ى  13لعينة من الطال,  الوني

, وانتها الدراسة إة وجود تدثريات إجيابية قوىة عودة اددمة مقاطعة ا رياوا بإندونيسيا

على رصا الطال,, وتدثريات إجيابية قوىة لاورة اعامعة على رصا الطال, ووالئهف,  يما 

  Ali Falahدراسة  ال توجد عالقة تدثري بب جودة اددمة ووالء الطال, للجامعة,و:اولا

جودة اددمات املقدمة على املواق  اإللكرتونية , ت عرا على تدثري ة35جة2018وآشرونيج

للجامعات ابردنية اداصة, وبناء مسعتها لدى طالبها, وانتها الدراسة إة وجود عالقة 

قوية دالة إ:اائي ا بب جودة التاميف, واددمات, ملواق  اعامعة ابردنية على شبكة 

ية , واالستجابةة, وبناء مسعة طيبة ألاجل الويب والتى تتماا  ىةجال مولية, اعانبية , املوثوق

اعامعات لدى طالبها, من :يث اإلعجا, واال:رتات والرصا,  يما وجدت عالقة سلبية بب 

 جودة املعلومات والتى تتعلة با داثة والدقة, والسمعة اعيدة ألاجل اعامعات, ورصدت

الية التى تطبقها , مدر ات اعمهور لألن طة االتاة36جة2015دراسة ماجدة خملواج

اعامعات املارية اداصة  ى إدارة مسعتها, وانتها الدراسة إة أني ا اهات اعمهور من 

الطال, وادرجيب واإلداريب سو مسعة اعامعات اداصة  انا إجيابية, وأني املوق  

ا اإللكرتونى للجامعة جاء  ى الرتتيب ابوت لألن طة والوسائا االتاالية التى تقوت به

دراسة مهند ابمب اعامعات اداصة املارية  ى إدارة مسعتها لدى مستخدميها, وسعا 

تع را على دور املواق  اإللكرتونية  ى بناء الاورة الاهنية للجامعات  ,ة37جة2014ج

اإلماراتية من شالت دراسة مقارنة عامعتى عجماني, واعتيرة, وانتها الدراسة إة وجود 

وية ملواق  اعامعات اإلماراتية على شبكة الويب  ى بناء وحتسب تدثريات إجيابية ق

 ,ة38جة2014وآشرونيج Nehme Azouryدراسة صورتها الاهنية لدى طالبها,  يما :اولا 

تع را على صورة اعامعة وعالقتها برصا الطال, من شالت دراسة :الة على  ليات إدارة 

جلبناني, ابردني, قطر, مار, اإلمارات ابعمات اداصة بامانى دوت  ى ال رت ابوسد

املتحدة, ع ماني, تر يا, قاصة, وشلاا الدراسة إة أني الاورة الوجدانية وال املة تتثراني 

ب كا  بري على الرصا العات للطال, عن جامعتهف, وأني املكوني املعر ى والوجدانى 

 Kursad Golgeliدراسة يتثراني على تكوين الاورة العامة للجامعة, واستهد ا 

الرت ية  إرجييس الك جب عن تاورات طال,  لية االتاات اامعة ,ة39جة2014ج

Erciyes University سو اهتمات اعامعة بإدارة مسعتها, وانتها الدراسة إة أني اعامعة ,
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حتةى بسمعة طيبة لدى طالبها نتيجة اهتمامها بإدارة مسعتها عن طرية حتسب جودة 

, وتسهيا الوصوت إة املقررات الدراسية عا املوق  اإللكرتونى اددمات املقدمة للطال,

 للجامعة.

, وجود  روت دالة ة40جة2013جAslı Çillioğlu Karademir & Ali Şimşek دراسةوأظهرت    

إ:اائي ا بب متوسطات آراء أصحا, املالحة الداشليب, وادارجيب  ى قيا  السمعة 

كومية الرت ية, ونلب لااحل أصحا, املالحة اب اد ية عامعة ابناصوت ا 

ادارجيب  يما يتعلة بدبعاد السمعة املتمالة  ى القيادة واإلدارة, وبيئة العما, وثقة اعامعة, 

واملنتجات واددمات, واملستولية االجتماعية, واملوظفب, و انا عناصر السمعة ب كا 

صحا, املالحة الداشليب, بينما عات إجيابية بصحا, املالحة ادارجيب, وسلبية ب

إة وجود عالقة إجيابية قوية بب , ة41جة2013وآشرونيج Nehme M.Azouryتوصلا دراسة 

الاورة الاهنية املتكونة لدى الطال, عن اعامعات اللبنانية  ى بعديها املعر ى 

والوجدانى, ورصا الطال, عن اعامعة, وتعتيت مسعتها لديهف, وأني املكوني 

ىجالوجدانىة لاورة اعامعة له تدثريات  برية وإجيابية على الاورة العامة العاطف

,إة ة42جة2012عودةج دراسة إ انيللجامعة لدى الطال, مقارنة باملكوني املعر ى, وانتها 

وجود تدثريات  برية ومباشرة عودة اددمات اإللكرتونية للجامعات اداصة ابردنية 

 ىةج ال مولية , اعمالية , :داثة املعلومات ودقتها, على شبكة الويب والتى تتماا 

املوثوقية, واالستجابةة, على تعتيت مسعة هاجل اعامعات لدى طالبها  ى أبعادة اإلعجا,, 

اال:رتات, والرصا , وأني جودة التاميف  انا أ ار اببعاد التى أسهما بقوة  ى تعتيت 

والتى :اولا تع را على  اعلية استخدات , ة43جة2010ودراسة شيماء ساملجمسعة اعامعات, 

اعامعات اداصة ملواقعها اإللكرتونية  اسرتاتيجية لتسوية عالقتها بالطال,, وحتسب 

الاورة الاهنية املتكونة عن اعامعة لديهف, من شالت دراسة :الة على جامعة عجماني 

راسة إة وجود عالقة للعلوت والتكنولوجيا بدولة اإلمارات العربية املتحدة, وانتها الد

إجيابية قوية بب ا اهات الطال, سو املوق  اإللكرتونى للجامعة من :يث جودة 

املعلومات, التفاعلية , وتقييمهف ملستوى جودة عالقاتهف باعامعة, وأيض ا وجود عالقة 

إجيابية بب ا اهات الطال, سو املوق  اإللكرتونى للجامعة من :يث جودة التاميف, 

 دة املعلومات, والتفاعلية , والاورة الاهنية املتكونة لديهف عن اعامعة.وجو
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 التعليق على الدراسات السابقة:
 من شالت ماسبة عرصه من دراسات  كن استخالص املتشرات التاليةة 

وتقييف املواق  وتنو  الدراسات العربية وابجنبية التى اهتما برصد  دتعد  -1

أى مدى تلبى ا:تياجات الطال, من املعلومات واددمات  اإللكرتونية للجامعات وإة

التى تهمهف, وأشرى استهد ا قيا  ا اهات الطال, وأصحا, املالحة اآلشريب سو 

املواق  اإللكرتونية عامعاتهف, ومدى مساهمتها  ى بناء عالقة قوية بب اعامعة وطالبها, 

ات, وحتتف  بوالء ورصا أصحا, ودراسات ناق ا العواما التى تعتل من مسعة اعامع

 املالحة عنها. 

انتها الدراسات السابقة إة أني هناة عالقة قوية بب جودة املواق  اإللكرتونية  -2

للجامعات, وامليتة التنا سية التى تعتل تفردها وتعكس ترتيبها  ى هيكا اعامعات 

كرتونية للجامعات على العاملية, وأيض ا وجود عالقة إجيابية قوية بب جودة املواق  اإلل

شبكة الويب وبناء مسعة طيبة ألاجل اعامعات لدى أصحا, املالحة من :يث اإلعجا, 

 واال:رتات والرصا.

  فا نتائأ رصد وحتليا الدراسات السابقة انت ار الدراسات الوصفية ب كا  -3

 ا  بري,  يما جاءت الدراسات التجريبية  ى مرتبة متدشرة , و الا  ى البحو  التى 

 ى البيئة الغربية,  ما أظهر حتليا تلب الدراسات أني منهأ املسي  اني اب ار 

استخدام ا, ثف املنهأ املقارني , ومنهأ دراسة ا الة, وظهور املنهأ التجريبى  ى دراسات 

قليلة,  ضلشا عن توظيجب أداوات مج  البيانات ب قيها الكمى والكيفى, و انا ا ار 

خدام ا, أداة االستبياني , وحتليا املضموني, ثف املقابلة املتعمقة , أدوات مج  البيانات است

 واملال:ةة, ومبموعات النقاش املر تة.

استفاد البا:ث من إطالعه على الدراسات السابقة  ى التدصيا النةرى للدراسة  -4

ا الية, واملساعدة  ى بلورة امل كلة البحاية, ومن ثف حتديد اإلطار النةرى املالئف ألا, 

وبناء مقاييس الدراسة , وأيض ا تفسري نتائجها والتعلية عليها  ى صوء نتائأ الدراسات 

 السابقة.

رغف تد يد معةف الدراسات السابقة على أهمية املواق  اإللكرتونية للجامعات  ى  -5

حتسب التانيجب العاملى ألا, ورصا أصحا, املالحة وليادة والئها للجامعة, وهو ما تتوا ة 
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سة ا الية معها, إال أني هاجل الدراسات مل تتطرت عاولة الربد بب جودة  يه الدرا

البوابات اإللكرتونية وإدارة وإدارة مسعة اعامعة باعتبارها أ:د املتشرات املهمة لالرتقاء 

باعامعات  ى سلف الرتتيب العاملى, وهو ما جعا هاجل الدراسة  تلجب عن الدراسات 

اببعاد واملعايري التى تضمن جودة البوابات اإللكرتونية السابقة  ى  اولة لتقييف 

 اب اد ية. 

نقص الدراسات والبحو  السابقة, شاصة  ى البيئة العربية, والتى ربطا بب جودة  -6

البوابات اإللكرتونية للمتسسات اب اد ية, وبناء مسعتها لدى مستخدميها من أصحا, 

تى الدراسة ا الية  ى  اولة لسد النقص  ى املالحة الداشليب, وادارجيب, لاا تد

 هاجل النوعية من الدراسات  ى املكتبة العربية.   

 
 مشكلة الدراسة:

 ى صوء ما انتها إليه نتائأ حتليا الدراسات السابقة, والتى حباا العالقة بب املواق      

ئة التدريس, اإللكرتونية اعامعية على شبكة الويب, ورصا, ووالء الطال, وأعضاء هي

وأصحا, املالحة اآلشريب, ونلب  ى سياقات جغرا ية متنوعة, أو الدراسات التى ربطا 

بب املواق  اإللكرتونية للجامعات وعالقتها ب خاية وعالمة اعامعة التجارية, وصورتها 

الاهنية, وبناء مسعتها, وما أظهرته تلب الدراسات من نتائأ متباينة :وت وجود تدثريات 

ابية قوية للمواق  اعامعية على رصا الطال, وأعضاء هيئة التدريس والعاملب بهاجل إجي

اعامعات, والطال, اعتملب, وما   فا عنه من وجود عالقة طردية قوية بب املواق  

اإللكرتونية للجامعات, وبناء صورة نهنية ومسعة جيدة ألا, شاصة  ى البيئة الغربية  ى ظا 

 ى سوت التعليف العاة هناة, وما أشارت إليه بعض الدراسات من أني  املنا سة ال ديدة

املواق  اإللكرتونية اعامعية على شبكة الويب شاصة  ى البيئة العربية ودوت العامل 

الاالث ب كا عات, تعانى من أوجه قاور يتعلة اودة اددمات, وجودة املعلومات, 

ا على أداء هاجل اعامعات, وتراج  :ضورها وتاميف املوق  اإللكرتونى, مما انعكس سلب 

 ى التانيفات الدولية, وعدت قدرتها على جا,, واستقطا, الطال, املتميتين, و ى إطار 

املعايري الدولية لتانيجب اعامعات والتى تعتمد  ى متشراتها الرئيسية على أداء هاجل 

, ة اب اد ية ألااعامعات من شالت مواقعها اإللكرتونية على شبكة الويب, والسمع
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, ونةر ا  اوت الغالبية من اعامعات العربية على مرا ت متدشرة  ى التانيفات ابشرية 

تتحدد م كلة الدراسة  ى  اولة رصد وتفسري العالقة بب جودة البوابات اإللكرتونية 

للجامعات العربية على شبكة الويب, وإدارة مسعتها لدى مستخدميها من أعضاء هيئة 

تدريس بالتطبية على جامعتى اطيبةا باململكة العربية السعودية, وا بنى سويجبا ال

امهورية مار العربية, ومعر ة مدى االرتباط بب أبعاد جودة البوابة اإللكرتونية والتى 

تتماا  ىججودة اددمات , جودة املعلومات, جودة التاميف, التفاعليةة ومكونات السمعة 

العاطفية سو اعامعة, املستولية االجتماعية للجامعة, ورصا أصحا,  املتمالة  ىجاعانبية

 املالحةة.

 

 أهمية الدراسة:
 تنب  أهمية هاجل الدراسة من عدة جوانب , هىة 

تستمد الدراسة اهميتها من اهمية املوصو  الاى تتناوله, وهو جودة البوابات  -1

فاهيف التى القا رواج ا  ى السنوات اإللكرتونية للجامعات العربية, والاى يعد من اهف امل

ابشرية, ملا له من اهمية  ى حتسب صورة اعامعة, وتعتيت قدرتها التنا سية,  ما يعد 

 معيار ا مهم ا لقيا  مسعة اعامعة صمن معايري التانيجب الدوة للجامعات.

ا تدتى هاجل الدراسة  محاولة جادة لسد النقص  ى هاجل النوعية من البحو  داش -2

البيئة العربية , إن تعد من الدراسات القليلة التى حتاوت الربد بب جودة البوابات 

اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب بدبعادها املختلفة, وبناء مسعتها لدى 

أصحا, املالحة الداشليب من أعضاء هيئة التدريس, وبالتاة مساعدة القيادات العليا  ى 

 على تطوير بواباتها اإللكرتونية من أجا تسوية عالمة اعامعة التجارية. هاجل اعامعات 

تساعد نتائأ هاجل الدراسة , املستولب, وأصحا, القرار  ى املتسسات اعامعية  -3

العربية   ى تعُّرا على نقاط الضعجب لبواباتها اإللكرتونية على شبكة الويب, والعما على 

تساعد  ى التسوية اإلبداعى وإبرال رتية اعامعة,  تال يها, واشتيار متشرات واصحة

ورسالتها,  ا ينعكس على  اعليتها, ويعتل من قدرتها التنا سية,  ى ظا تراج  تانيجب 

 هاجل اعامعات على املستوى الدوة. 
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 ما تكمن ابهمية التطبيقة ألاجل الدراسة  ى إمكانية تسليد الضوء على بعض  -4

العما على حتسب وتطوير البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية, العواما التى من شدنها 

 ا يتالئف م  ا:تياجات املستفيدين من أصحا, املالحة, وحتقية قيمة مضا ة تعتل من 

 قوة ومسعة هاجل اعامعات.

 
 أهداف الدراسة:

بات جودة البواحتقية هدا رئيس, وهو حتديد العالقة بب ا الية إة الدراسة  تسعى   

اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب, وإدارة مسعة هاجل اعامعات لدى 

اعانبية ج ة, واملتمالة  ىمتشرات السمعةمن شالت مستخدميها من أعضاء هيئة التدريس, 

عن ة, ويتفر  ورصا أصحا, املالحة, املستولية االجتماعية للجامعة, العاطفية سو اعامعة

 تتماا  ىة, ة من ابهداا مبموع هاا األدا

جودة اددمات التى تقدمها البوابات اإللكرتونية للجامعات العالقة بب حتديد  -1

العربية على شبكة الويب وإدارة مسعة هاجل اعامعات لدى مستخدميها من أعضاء هيئة 

 التدريس. 

ية جودة املعلومات التى تقدمها البوابات اإللكرتونالعالقة بب الك جب عن  -2

للجامعات العربية على شبكة الويب وإدارة مسعة هاجل اعامعات لدى مستخدميها من 

 أعضاء هيئة التدريس.

جودة تاميف البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية على العالقة بب تعُّرا على  -3

 شبكة الويب وإدارة مسعة هاجل اعامعات لدى مستخدميها من أعضاء هيئة التدريس.

اداائص التفاعلية للبوابات اإللكرتونية للجامعات العربية العالقة بب را على تعُّ -4

 على شبكة الويب وإدارة مسعة هاجل اعامعات لدى مستخدميها من أعضاء هيئة التدريس.

تقديف بعض املقرت:ات التى قد تستخدت  دليا ومتشر  ى حتسب وليادة  اعلية  -5

ات اإللكرتونية للجامعات العربية,  ا يسهف  ى ليادة جودة مواق  الويب اداصة بالبواب

 قدرتها التنا سية , وحتسب صورتها الاهنية, ور   مسعتها إقليمي ا ودولي ا. 
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 :املدخل النظرى للدراسة
 Quality Models of Web Portals:ذانظ جودة البوابات اإللكرتونية 

خدامها لقيا  جودة املواق  والبوابات تعددت النمانظ وابطر النةرية التى مت است    

لقيا  جودة موق   Webqualاإللكرتونية على شبكة الويب, ومن هاجل النمانظة ذونظ 

, والاى يعتمد على أثنى ع ر ب عد ا ة44جوآشروني ة(Loiacono et al,2000الويب, والاى قدمه 

ا االستجابة, جانبية تاميف لقيا  جودة املوق  وهىةجاملعلومات املناسبة, التفاعا, الاقة, وق

املوق , البديهية , اعانبية البارية, النداء العاطفى, االبتكار, االتاات املتكاما, العمليات 

التجارية, والبديا القابا للتطبيةة, ويعد هاا النمونظ من أ ار النمانظ مشولشا, ويعكس 

ف جودة موق  الويب من مجي  أبعاد جودة مواق  الويب ب كا واصي, ويتف توظيفه  ى تقيي

, ة45جة(Yoo,Donthu,2001, والاى قدمه  ا منSitequalمنةور صوت العميا, وذونظ 

وادد هاا النمونظ أربعة أبعاد رئيسية عودة مواق  الويب وهىةجسهولة االستخدات,سرعة 

اددمات املعاعة,التاميف اعماة, واالستجابة التفاعليةة, ثف النمونظ متعدد اببعاد عودة 

 (Zeithaml et al,2002), والاى قات بتطويرجلE-Servqualاإللكرتونية ملواق  الويب 

, ومت تاميمه لدراسة  يفية قيا  توقعات املستخدمب وتاوراتهف للخدمة ة46جوآشروني

اإللكرتونية على مواق  الويب, من شالت سبعة أبعاد رئيسية,هىةجالكفاءة, حتقية اإلجنال, 

 اوصية, االستجابة, التعويض, والتواصاة.املوثوقية, اد

(Zhang,Dran), طور  ا من 2001و ى عات   
ذونظ مميتات جودة موق  الويب, وقد  ة47ج

مت توظيفه لتقييف جودة موق  الويب من منةور رصا املستخدت, و:دد هاا النمونظ ثالثة 

الويب, وهىة العاما  عواما أ ار عاطفية وحتفيتية مل اعر العمالء عند استخدامهف مواق 

ابساسى, وعاما ابداء, والعاما املاري, :يث  ا ا هاجل العواما م اعر العمالء عند 

, النمونظ ال اما عودة مواق  ة48جةSignoreج 2005عاتاستخدامهف مواق  الويب,  ما ّقدت 

الويب بهدا حتديد اداائص التى يدر ها املستخدت للموق , وربطها  ميتات الكود 

الداشلى, لتحديد نقاط الضعجب اعتملة واملتابعة م  اشتيارات املستخدت املر تة, ونلب من 

شالت عسة أبعاد  كن قياسها ب كا موصوعى, وتساعد على ربد اعودة ادارجية 

 باعودة الداشلية, وهىة جالاحة, العرو,اعتوى , اإلحبار, التفاعاة.
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, ذودج ا :اوال من شالله ة49جةTelang,Mukhopadhyag,2004 ما ّقدت  ا منج    

استك اا  يجب خيتار مستخدمو اإلنرتنا البوابات, واعتمدا  ى نلب على علف النفس 

املعر ى, وأد, التفاعا بب اإلنساني وا اسو,, إة جانب أد, التسوية,  ى  اولة لفهف 

خدات البوابة  ر ات استخدات بوابة الويب, وشلاا إة تطوير ذونظ مفاهيمى الست

يتكوني من ثالثة أبعاد هىةجذونظ االستخدات املتكرر, ذونظ االلتاات, وذونظ تردد 

, ذونج ا لقيا  جودة ة50جة وآشروني(Yang et al,2004االستخداتة, و ى نفس السيات قد ت 

, و اني األدا  User Perceived Service quality modelاددمة التى يدر ها املستخدت

النمونظ هو التطوير والتحقة من صحة أداة لقيا  جودة اددمة ال املة التى من هاا 

يتاورها املستخدت لبوابات الويب, شاصة بوابات تقديف املعلومات, ويتكوني هاا النمونظ 

 من بعدين رئيسيب وهماة

ة :يث يتف تعريجب املعلومات املستندة إة الويب Information qualityجودة املعلومات  -1

أنها تاور املستخدمب عودة املعلومات املقدمة على موق  الويب, ويندرظ حتا هاا على 

 الب عد , ب عدين  رعيب وهماة

وتعنى القيمة واملوثوقية والتداوت ودقة  Usefulness of content: ائدة اعتوى  -

 املعلومات.

 علومات.وتعنى مدى ا تمات املAdequacy of information:  فاية املعلومات  -

ة وي ري هاا الب عد إة تاور العمالء بداء موق  الويب System qualityجودة النةات  -2

  ى اسرتجا  املعلومات وتسليمها, ويندرظ حتته أربعة أبعاد  رعية , هىة

ويرتبد هاا العنار بعواما خمتلفة ت ماةج طيد  Usability:سهولة االستخدات  -

يب, واجهة املستخدت, مةهر موق  الويب, التاميف اعتوى وتانيفه,هيكا موق  الو

 املرئى, البديهية, املقروئية, الفهف والوصوح, تسهيالت البحث , وسهولة التافية.

وتعنى أني املستخدمب يتوقعوني أني تكوني اددمات  Accessibility:إمكانية الوصوت  -

 ى الوصوت السري  إة املستندة إة الويب متا:ة  ى مجي  ابوقات, وهف يرغبوني أيض ا 

تسجيا الدشوت والبحث وتنتيا صفحات الويب, ويتضمن نلب جانبب وهما, اإلتا:ة , 

 واالستجابة.
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ويعنى تلقى اددمات من متودى اددمة واسعى املعر ة  Interaction:التفاعا  -

 وسريعى االستجابة واالهتمات.

ة,  (Maria Angeles et al,2004لاى قدمتهومن النمانظ املالئمة للدراسة ا الية, النمونظ ا  

, واتوى هاا النمونظ A Portal Quality ModelةPQM, وهو ذونظ جودة البوابةجة51جوآشروني

على عدة مواصفات لتقييف مدى جودة البوابات اإللكرتونية ومالءمتها بداء وظيفتها, :يث 

 ة على شبكة الويب , وهىةيتضمن عسة أبعاد أساسية لقيا  جودة البوابات اإللكرتوني

ة وي ري هاا الب عد إة ما إنا  انا البوابة حتتوى على Tangiblesاعوانب امللموسة  -1

 مجي  الب نى التحتية للاامأ وابجهتة الاللمة بداء وظائفها.

ة وتعنى مدى قدرة البوابة على أداء وظائفها ب كا دقية, Reliabilityاملوثوقية  -2

 يتدثر هاا البعد  ا يلىةواانب نلب , 

 ة وتعنى أني البوابة جيب أني تكوني  عالة دائم ا.Availabilityاالتا:ة  

ة وتعنى جيب أني تكوني النتائأ التى تو رها البوابة عند Search qualityجودة البحث  

 إجراء حبث مناسبة للطلب الاى قدمه املستخدت. 

لبوابة  ى املساعدة, وتو ري وظائفها ة وتعنى مدى رغبة اResponsivenessاالستجابة  -3

 ب كا  ورى للمستخدمب,  ومن شالت هاا الب عد , ّذيت اببعاد الفرعية التاليةة

ة وت ري إة قدرة البوابة على التكيجب بسالسة م  ليادة Scalabilityقابلية التوس   

و تنفيا مهات أعباء العما النا ة عن مستخدمب إصا يب, أو ليادة :جف :ر ة املرور, أ

 أ ار تعقيد ا. 

 ة وتتعلة بدوقات االستجابة التى  ر بها مستخدمو البوابة.Speedالسرعة  

ة وتعنى مدى قدرة البوابة على نقا الاقة واالتقاني  Assuranceالتد يد  -4

 للمستخدمب, ويتدثر هاا الب عد  ا يلىة

 على شاوصية املستخدمب. ة وتعنى قدرة البوابة  ى ا فاظConfidentialityالسرية  

ة وتعنى مدى قدرة البوابة على تو ري الرعاية واالهتمات ال خاى Empathyالتعاطجب -5

 للمستخدمب, ويرتبد هاا الب عد باببعاد الفرعية التاليةة
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ة أى جيب على البوابة اإللكرتونية أني تو ر تنقلشا بسيطشا Navigationالتنقا أو اإلحبار  

 ستخدات. وبديهي ا عند اال

 ة أى جيب أني يكوني للبوابة واجهة واصحة ومو:دة.Presentationالعرو التقد ى  

ة أى جيب دمأ مجي  مكونات البوابة اإللكرتونية  ى شكا  Integrationالتكاما 

 متماسب.

ة أى جيب أني تكوني البوابة قادرة على التكيجب م  Personalizationالتخايص  

 أولويات املستخدت.

ة ويتف تعريجب هاا الب عد على أنه جودة البيانات الواردة Data Qualityبيانات جودة ال -6

  ى البوابة , ومن شالت هاا الب عد  كن مال:ةة أربعة أبعاد  رعية , وهىة

ة أى درجة العناية التى مت ا انها  ى Intrinsic data qualityجودة البيانات اعوهرية  

 إن اء وإعداد املعلومات.

ة وتعنى درجة العناية التى مت Representation data qualityبيانات املعروصة جودة ال 

 ا انها  ى عرو وتنةيف املعلومات للمستخدمب.

ة وتعنى درجة ا رية التى Accessibility data qualityجودة بيانات إمكانية الوصوت  

الطريقة التى يتف بها يتمت   بها املستخدموني  ى استخدات البيانات, وحتديدها, أو تنقيي 

 إدشات املعلومات أو معاعتها أو تقد ها ألف. 

ة وت ري إة درجة تلبية املعلومات Contextual data qualityجودة البيانات السياقية  

 املقدمة إل:تياجات املستخدمب.

 
 توظيف النماذج السابقة فى الدراسة:

مت توظيفها ددمة الدراسة , وهىة  تكيفا الدراسة ا الية م  ثالثة ذانظ رئيسية,  

وآشروني  Maria Angeles, والاى قدمته A Portal quality modelذونظ جودة البوابة 

 Perceived Service, وذونظ قيا  جودة البوابات  ما يدر ها املستخدت   2004عات

quality model والاى قدمه ,Yang ثف ذونظ   2004وآشروني عات ,Webqual جودة  , لقيا

 , ونلب لألسبا, التاليةة2000وآشروني عات  Loioconoموق  الويب, والاى اقرت:ه 
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أني هاجل الدراسة تر ت على جودة موق  الويب  ما يراها مستخدمو املوق  , وليس  -1

  عالية هاا املوق  على أسا   رة البحث.

عاد جودة موق  أني هاجل النمانظ أ ار مشولشا من النمانظ ابشرى , وتعكس مجي  أب -2

 الويب ب كا واصي.

أني الغالبية من النمانظ ابشرى ماممة لقيا  جودة اددمات التى يقدمها موق   -3

 الويب أو جودة املعلومات , بدلشا من جودة املوق  نفسه بدبعادجل املختلفة.

أني هاجل النمانظ مت اشتبارها  ى تقييف جودة موق  الويب من منةور صوت العميا  ى  -4

 اسات وحبو  تتعلة  واق  إلكرتونية متنوعة على شبكة الويب.در

 ما تعد هاجل النمانظ هى ابنسب من النا:ية النفسية لتقييف جودة موق  الويب,  -5

, :يث ة52جةTsikriktsis,2002-Barnes,Vidgen,2000 ما أشارت بالب دراسات أشرىج

موق  الويب, ومن ثف مت االعتماد تر  ت هاجل النمانظ على االنطباعات ال خاية ملستخدمى 

على أربعة أبعاد رئيسية لقيا  جودة البوابة اإللكرتونية للجامعات العربية, ونلب على 

 النحو التاةة  

 جودة اددماتج االعتمادية, املوثوقية, االستجابة, سهولة الوصوتة. -1

املعلومات, طريقة  جودة املعلوماتج:داثة املعلومات, دقة املعلومات,  فاية ومشولية-2

 عرو املعلومات و همها, توا ر املعلومات و ائدتهاة.

جودة التاميفجاعانبية, تنةيف املوق , االتسات, التوا ة, سهولة استخدات  -3

 املوق ,ابلواني, االستخدات املناسب للعناصر املرئية واعرا يكيةة.

رعة الرد على استفسارات التفاعليةجالفورية, التواصا املباشر, سرعة االتاات, س-4

 ومال:ةات الفئات املستهد ةة.  

 ةReputation Management Metricsذانظ إدارة السمعة 

يرى العديد من البا:اب أنه ال يوجد ذونظ مو:د لقيا  السمعة  ى املنةمات, :يث    

خمتلفة أدت االشتال ات  ى تعريفات السمعة وتاوراتها إة ا ساح اجملات لنمانظ وأدوات 

للقيا  , لاا أشار العديد من البا:اب إة معايري قيا  السمعة  ى املتسسات من شالت 

أبعاد خمتلفة , وقد رّ تت معةف الدراسات التى تناولا تانيجب املتسسات نات السمعة 

الطيبة على عدة متشرات تتعلة باالنطبا  والطريقة التى ي عر بها عمالء املتسسة, 
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نبية العاطفية, والرتية والقيادة, وابداء املاة, وبيئة العما, واملستولية ومساهموها, واعا

أساليب قيا  السمعة إة  ة53جاالجتماعية, واملنتجات واددمات, ويان جب بعض البا:اب

, يهتف بقيا  السمعة من منةور التوقعات اال اجل ابوتعسة ا اهات رئيسية, هىة 

موعات املااحل املختلفة سو املنةمة, م  الرت يت على االجتماعية من شالت توقعات مب

, مسعة املنةمة عن طرية اال اجل الاانىطريقة ت كيا مسعة املنةمة لديهف,  يما يقيس 

, بقيا  السمعة املرتكتة اال اجل الاالثالسمعة املرتكتة على شخاية املنةمة, ويهتف 

قيا  السمعة املرتكتة على اال اهات, ,على الراب  اال اجلعلى ماداقية املنةمة, ويعتمد 

 Schultz), مسعة املنةمة من شالت البعد العاطفى, ويرىاال اجل ادامسبينما يقيس 

&Werner,2011)
, أني مسعة املنةمة تضف ثالثة مكونات أساسية, وهىة التاورالاى ة54ج

:ب امله أصحا, املااحل  اجل املنةمة, وهوية املنةمة, وشخاية املنةمة,  ى 

(Barnett et al,2006)يرى
, أني أهف العناصر ابساسية التى تتكوني منها مسعة املنةمة ة55ج

 هىة املوجودات, الوعى, والتقييف.

(Alessandri et al,2006) ما :ددت   
, مسعة اعامعة اودة ابداء اب اد ى, ة56ج

, ة57جة(Vidaver & Cohen,2007وجودة ابداء ادارجى, واالرتباط العاطفى, وي ري  ا من

إة أني بناء السمعة مستمد إة :د  بري من التاورات املتعلقة باالبتكار وا و مة 

(Shamil M.Valitov,2014)وابداء التنةيمى وبيئة العما وجودة اددمات, ويت د 
, أني ة58ج

بي مسعة اعامعة هى العاما الرئيس الاى يساعد على بناء امليتة التنا سية, وحتقية الر

للمتسسات اب اد ية, عن طرية ا فاظ على الاقة وااللتتات م  اعمهور املستهدا, 

, من النمانظ املهمة  ى ة59جةBerens &Van Riel,2004ويعد النمونظ الاى قدمه  ا من ج

قيا  مسعة املنةمة, ونلب من شالت ثالثة أبعاد رئيسية, وهىةجالتوقعات االجتماعية, وتتعلة 

هور  يما يرتبد بسلوة املتسسة, وشخاية املتسسة, وتستند إة حتليا  در ات اعم

السمات ال خاية التى ينسبها اعمهور إة املتسسة, ثف الاقة , والتى يتف من شالألا 

تعريجب املتسسة ب كا أساسى  مادر للرسائا واالتااالتة,  ما 

(Dowling,2004):دد
ماا  ىة اإلعجا,, ,أربعة عناصر أساسية لقيا  السمعة, تتة 60ج

 اال:رتات, الاقة, واملوثوقية.
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(Wiedmann & Buxel,2005)وأوصي  ا من  
, ستة مكونات لقيا  السمعة, وهىة ة61ج

جاملستولية االجتماعية, العالمة, التبائن, صورة املنةمة, االتاات, وبيئة العماة, ويعد النمونظ 

(Barron & Rolfe,2011)الاى اقرت:ه  ا من 
ن أهف النمانظ لقيا  مسعة املنةمة, , م ة62ج

والاى يتكوني من عسة أبعاد مهمة لقيا  السمعة, وتتضمنة جاإلعجا,, الاقة, املوثوقية, 

الرصا, واملستولية االجتماعيةة,  ما قات معهد السمعة بالواليات املتحدة ابمريكية 

Reputation institute بتطوير مقيا اريب تراة 2012عات , Rep Trakوهو معيار عاملى ا ,

, :يث مت ةRQج Reputation Quotientلقيا  السمعة, وهو امتداد ملقيا  :اصا السمعة 

تطويرجل لقيا  السمعة من شالت متشرات سب  تتثر  ى مدر ات اعمهور العات سو 

, وهىةجاملنتجات Reputation Pulseمسعة املنةمات, ويطلة عليها متشرات نبض السمعة  

 .ة63جالبتكار, بيئة العما, ا و مة, املواطنة, القيادة, وابداءةواددمات, ا

(Leonard J. Ponzi et al, 2011) ما قد ت  ا من   
, مقياس ا للسمعة, مت االعتماد  ى ة64ج 

تطويرجل على نةرية اإلشارات, ويتضمن هاا املقيا  أربعة أبعاد, هىة جالسمعة الكلية, 

ا, واال:رتاتة, وأهف ما  يت هاا املقيا , هو قدرته على ال عور اإلجيابى, الاقة, اإلعج

تقييف املدر ات عا شرائي خمتلفة من مبموعات املااحل الداشلية وادارجية, واعتمدت 

 Barronالدراسة ا الية  ى قيا  مسعة اعامعات على ثالثة ذانظ رئيسية, وهىة ذونظ 

&Rolfe  لقيا  مسعة املنةمة, وذونظ , Dowling  لقيا  السمعة, ثف ذونظPonzi & 

Gardery للسمعة, والتى  الا  ى ثالثة أبعاد أساسية , وهىة , 

اعانبية العاطفية سو اعامعة من شالتجال عور اعيد سو اعامعة, ا:رتات وتقدير  -1

 اعامعة, والاقة  ى اعامعةة.

قيات وقيف اجملتم , االسهات  ى املستولية االجتماعية للجامعة وتتضمنةجااللتتات بدشال -2

 تنمية اجملتم  اعلى واالستجابة ال:تياجاته, ثف ال را ة م  منةمات اجملتم  اعلىة.

رصا أصحا, املالحة وي ماةجأصحا, املالحة الداشليب من الطال, وأعضاء هيئة  -3

املتسسة  التدريس والعاملب باعامعة, واملستخدموني ادارجيوني الاين ليسوا جتء ا من

اعامعية , ولكنهف يتوروني البوابة اإللكرتونية للجامعة بهدا ا اوت على معلومات , 

 ماا, أولياء ابمور, وممالى الاناعة, وأعضاء اعمهور العات, والطال, اعتملبة. 
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 فروض الدراسة:
 الفرو الرئيسة

ججودة لجامعات العربيةتوجد عالقة نات داللة إ:اائية بب جودة البوابات اإللكرتونية ل

من مسعتها لدى مستخدميها  وإدارة اددمات, جودة املعلومات, جودة التاميف, التفاعليةة

رصا أصحا,  -املستولية االجتماعية للجامعة -جاعانبية العاطفيةأعضاء هيئة التدريس

 ة.لحةاملا

 الفروو الفرعيةة 

ة اددمات اإللكرتونية املقدمة  ى توجد عالقة نات داللة إ:اائية بب جود الفرو ابوتة

 البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية وإدارة مسعتها لدى مستخدميها.  

املقدمة  ى البوابات  املعلومات توجد عالقة نات داللة إ:اائية بب جودة الفرو الاانىة

 اإللكرتونية للجامعات العربية وإدارة مسعتها لدى مستخدميها.  

 ى البوابات  التاميفتوجد عالقة نات داللة إ:اائية بب جودة  ةلثالفرو الاا

 اإللكرتونية للجامعات العربية وإدارة مسعتها لدى مستخدميها.  

البوابات اإللكرتونية  تفاعليةتوجد عالقة نات داللة إ:اائية بب  ةالراب الفرو 

   وإدارة مسعتها لدى مستخدميها. على شبكة الويب للجامعات العربية

توجد  روت نات داللة إ:اائية  ى متوسطات آراء املبحوثب :وت أبعاد  ةادامسالفرو 

جودة  -جودة املعلومات -جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربيةججودة اددمات

التفاعليةة والسمعة املتكونة لديهف عن اعامعة, تعتى للمتغريات  -التاميف

 اعامعةة. –جة العلمية الدر -التخاص –التاليةجالنو 

السمعة املتكونة درجات توجد  روت نات داللة إ:اائية  ى متوسد  ةالساد الفرو 

الدرجة العلمية  -التخاص –لدى أ راد العينة عن اعامعة, تعتى للمتغريات التالية جالنو  

 اعامعةة. –

 اإللكرتونية ةلبوابا ةليار معدتتوجد عالقة نات داللة إ:اائية بب  ةالساب الفرو 

 .  من شالألا املقدمة اإللكرتونية اددمات جودةللجامعات العربية على شبكة الويب و

 اإللكرتونية لبوابةا ةليار معدتتوجد عالقة نات داللة إ:اائية بب  ةالاامنالفرو 

 .  مستخدميها لدى مسعتها وإدارةات العربية على شبكة الويب للجامع
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 راسةاإلجراءات املنهجية للد
 نوع الدراسة:

تنتمى هاجل الدراسة إة ذد الدراسات الوصفية, التى ال تتوقجب عند :دود الرصد    

اجملرد , وتوصيجب عناصر الةاهرة  ا الدراسة, وإذا تتعداجل لت ما عملية البحث  ى 

العواما التى أدت إة :دوثها, وحتليلها وتفسريها,  ى  اولة للخروظ برتية علمية متعمقة 

كن االستفادة منها  ى تطوير وحتسب جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية  

على شبكة الويب عينة الدراسة ,  ا يتالءت م  متطلبات وا:تياجات مستخدميها من 

أعضاء هيئة التدريس, وأصحا, املالحة اآلشرين , ويسهف  ى تعتيت مسعة هاجل اعامعات , 

 نا سة.ويتيد من قدرتها على امل

 

 منهج الدراسة:
مت استخدات منهأ املسي ب قيه الوصفى والتحليلى باعتبارجل من أ ار ابساليب املنهجية   

مالءمة ملاا هاا النو  من الدراسات الوصفية , بهدا إبرال دور جودة البوابات اإللكرتونية 

نهأ لدراسة للجامعات العربية على شبكة الويب  ى إدارة مسعتها, :يث يستخدت هاا امل

أوصاا دقيقة للةواهر  كن من شالألا حتقية تقدت  بري  ى :ا امل كالت,  ما مت 

توظيجب أسلو, املقارنة املنهجية باعتبارجل أ:د ابساليب السائدة  ى الدراسات املسحية, ومت 

 ى إطار هاجل الدراسة إجراء بعض املقارنات املنهجية على املستويب الرأسى واب قى 

لةاهرة املدروسة ومتشراتها, وتاورات املبحوثب :وت عناصر الةاهرة , ومدى لعناصر ا

 انطباقها  ى البوابات اإللكرتونية للجامعات التى يعملوني بها. 

 
 أداة الدراسة:

اعتمدت الدراسة  ى مج  بياناتها على صحيفة االستبياني  دداة رئيسية عم  املعلومات    

بناء  روو الدراسة , ومتشرات قيا  متغريات الدراسة  املطلوبة, وقد استند البا:ث  ى

على ما انتها إليه الدراسات السابقة من ذانظ ومقاييس مت اشتبارها  ى بيئات حباية 

خمتلفة, ومت تطوير هاجل املقاييس  ا يتوا ة م  بيئة الدراسة, ومن ثف مت تاميف أداة 
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مت عرو نتائأ الدراسة و قشا ألا, وهىة  االستبياني وتولي  أسئلتها على ستة  اور رئيسية, 

اعور ابوت, السمات العامة للمبحوثب, واعور الاانى,  تقييف البوابة اعامعية من :يث 

جودة اددمات , ويتكوني من إ:دى ع ر  قرة, واعور الاالث, تقييف البوابة اعامعية من 

ور الراب , ويتضمن تقييف :يث جودة املعلومات, ويتكوني من إ:دى ع ر  قرة, ثف اع

البوابة اعامعية من :يث جودة التاميف, ويتكوني من إ:دى ع ر  قرة, ثف اعور 

ادامس, ويتعلة بتقييف البوابة اعامعية من :يث التفاعلية , ويتكوني من إ:دى ع ر 

مسعة اعامعة لدى مستخدميها, ويتكوني من ستة وع روني  قرة,   قرة, واعور الساد ,

عة على ثالثة أبعاد, هىةاعانبية العاطفية سو اعامعة, واملستولية االجتماعية للجامعة, مول

 Likertومت بناء االستبياني :سب مقيا  ليكارت ادماسى  ثف رصا أصحا, املااحل,

Scale ة التاةة1ة  ما يوصحه اعدوت رقفج1-5لفقرات يرتواح مداها ببج 

 موا ة ب دة موا ة  ايد ا ةغري مو ب دة غري موا ة االستجابة

      الدرجة

 
 اختبار الصدق والثبات: 

 اشتبار الادتة

مت التد د من صدت استمارة االستبياني, وأنها تقيس بالفعا ما ينبغى قياسه، وأني أسئلة  

 ة طريقتب و روصها، ونلب من شالت, االستمارة تعكس أهداا الدراسة

صدت اعكمبة -1

يف اباختملا ادااءواعكمبمنمبموعةعلى االستبيانيلدراسةاأداةعرومت  

لفروومتهءمالومدىاملقيا ,  قراتصحةمنللتد د, ةجموصو  الدراسةاتمب
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 ا اامنيلتتماوإجراءاعكمب،آلراءاالستجابةومت,وأهدا ها, الدراسة 

 مقرت:اهفصوءيفلبعض ابسئلة واإلصا ةوالتعديا

 ةصدت مقيا  االستبياني, من شالت -2

ةInternal Validityاالتسات الداشلى  - أ

م االستبياني قراتمن قرة ااتساتمدىالداشلياالتساتبادتويقاد   

الداشلياالتساتحبسا,البا:ثقاتوقدإليه هاجل الفقرة,  تنتميالاياجملات

من قرة اببة, Pearsonجبريسونياالرتباطا:سا, معامشالتمنلالستبياني

أنيأوصينفسه, والايللمجاتالكليةوالدرجة, الستة االستبيانيمباالت قرات

صادقاشاجملاتيعتا, وبالب (0.05) معنوية مستويعنددالةاملبينةاالرتباطمعامالت

 لقياسهوص ملا

 ة Structure Validityالادت البنائى –,

ارتباطمديويببإليها،الوصوت ابداةتريداليتهدااابحتقةمدىيقيسوالاي   

أنياالستبياني, والاى أوصي  لفقراتالكليةبالدرجةالدراسةمباالتمنمبات ا

عند اإ:اائي دالةاالستبيانيأو  اور مباالتمجي يفاالرتباطمعامالتمجي 

اوصعملاقةصاداالستبيانيمباالتمجي  عتات, وبالب (0.05)معنوية مستوي

 .لقياسه

  ة2جدوتج
 معاما االرتباط بب درجة  ا مبات من مباالت االستبياني والدرجة الكلية لالستبياني

 
 ةSigجمستوى الداللة قيمة معاما ارتباط بريسوني اجملاتجالب عدة

 0.000* 969. اددمات جودة
 0.000* 916. علوماتامل جودة
 0.000* 898. التاميف جودة
 0.000* 862. عليةالتفا

 0.000* 933. مسعة اعامعة

 .α  ≥عند مستوى داللة االرتباط دات إ:اائي ا
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جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب وعالقتها بإدارة مسعتها 
 دراسة تطبيقية -لدى مستخدميها من أعضاء هيئة التدريس

 

 Reliability:  الثبات
يقاد بالابات أني يعطى االستبياني نفس النتائأ إنا أعيد تطبيقه عدة مرات متتاليتة حتتا   و  

شتالت معامتا ألفتا  رونبتا       نفس الةروا, وقد حتقة البا:ث من ثبات أداة االستتبياني متن  

Cronbach's Alpha Coefficientةة3, و انا النتائأ  ما هى موصحة  ى جدوتج 

 معاما ألفا  رونبا  لقيا  ثبات  اور االستبياني والدرجة الكلية لالستبياني ة3جدوتج

 الادت الااتى معاما ألفا  رونبا  عدد الفقرات اجملاتجالب عدة

 0.980 0.960 11 اددمات جودة

 0.950 0.903 11 علوماتامل جودة

 0.954 0.909 11 التاميف جودة

 0.918 0.842 11 التفاعلية

 0.977 0.954 26 مسعة اعامعة

 0.987 0.975 70 مجي  اجملاالت مع ا

 .   رونبا  ألفا ملعاما املوجب عيیالااتي= اعار الرت, الادت *

 

 مباالتمن  مباتا ألفا  رونبا  مرتفعة لكا يتضي من اعدوت السابة أني قيمة معام   

, بينما بلغا عمي   قرات أو بنود االستبياني 0.842 - 0.960)االستبياني, :يث ترتاوح ببج

 0.980) , :يث تراوح ببجمباتة, وأيض ا جاءت قيمة الادت الااتى مرتفعة لكا 0.975ج

ة ,  ا يدت على أني الابات 0.987, بينما بلغا عمي   قرات أو بنود االستبياني جة0.918 -

 مرتف  ودات إ:اائي ا.  

 
 مجتمع الدراسة وعينتها:

حتدد مبتمت  الدراستة  تى أعضتاء هيئتة التتدريس باعامعتات العربيتة, ممالتة  تى جتامعتى              

طيبتتة باململكتتة العربيتتة الستتعودية, وبنتتى ستتويجب  تتى مجهوريتتة ماتتر العربيتتة, وقتتد عكتتس    

الستتمات ال خاتتية, والبيانتتات املهنيتتة, والتتتى ستتاعدت  تتى  مبتمتت  الدراستتة أبعتتاد  مهمتتة متتن

تفستتري  تتاري متتن نتتتائأ الدراستتة, :يتتث تضتتمنا الدراستتة  ايلشتتا متنوع تتا بعضتتاء هيئتتة            

التتتتتتتتدريس باعتتتتتتتامعتب, ستتتتتتتواء  تتتتتتتى التخااتتتتتتتات العمليتتتتتتتة والنةريتتتتتتتة, أو املراتتتتتتتتب   
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انتا متارات   اب اد يةجمدر اأستان مساعدا أستان مساعداأستتان م تارةا أستتانة, و    

اشتيار اعامعتب ممالب جملتم  الدراسة, يرج  لسببب رئيسيب, ابوت ناتتى, يترتبد بإقامتة    

البا:ث  ى املدينة املنورة وعمله اامعة طيبة, وبالتاة قدرته على تطبيتة الدراستة, والاتانى,    

مستتوى  يتماا  ى :اوت البوابة اإللكرتونيتة عامعتة بنتى ستويجب علتى املر تت ابوت علتى        

, ونلتب و قشتا   2020اعامعات املارية صمن متشتر أداء البوابتات اإللكرتونيتة للجامعتة لعتات     

 لتقييف اجمللس ابعلى للجامعات.

وقتتد أجتترى البا:تتث الدراستتة امليدانيتتة علتتى عينتتة ع تتوائية طبقيتتة  تتى إطتتار العينتتتات               

ا:تث بتوليت  مفتردات    :يث قات البة مفردة, 200قوامهاج, Probability Samplesاال:تمالية 

ة, مفتتردة لكتتا جامعتتة,  متتا مت   100بواقتت جبتتب اعتتامعتب, بواقتت    متستتاوي ا العينتتة توليع تتا 

 مالمتي  التتاة  اعتدوت  مراعاة التمايا املتساوى للكليات النةرية والعملية, والنتو ,  ويوصتي  

 ةالدراسة عينة وشاائص

 يوصي وصجب عينة الدراسةة 4جدوت ج
 

 املتغريات
 إمجالي

 % ة

 النو 

 50 100 ن ور

 50 100 إنا 

200100 مجلة

 الدرجة التعلمية

8944,5مدر  جأستان مساعدة

 28,5 57أستان مساعد جم ارةة

5427استان

 اعامعة

 50 100جامعة بين سويجب

 50 100جامعة طيبة

200100 مجلة

 الكلية ج التخاصة
 50 100علوت انسانية

 50 100 ةعلوت طبيعي

 السن

 4,5 9سنة 30أقا من 

 12,5 25سنة 35بقا من  30من 

 21,5 43سنة 40بقا من  35من 

 49 98سنة 55سنة بقا من 40 امن

 12,5 25سنة  د ار55من 

 100,0 200 اإلمجاة
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جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب وعالقتها بإدارة مسعتها 
 دراسة تطبيقية -لدى مستخدميها من أعضاء هيئة التدريس

 

 املجال الزمنى للدراسة:
التمنية املمتدة من بداية  مت مج  البيانات من العينة التى مت حتديدها شالت الفرتة   

 , وترميتبدقة ثف أعقب نلب مراجعة البيانات, و:تى نهاية يونيو من نفس العات, 2020 ااير

 عن طرية ا اسب اآلة. وإعدادها للتحليا اإل:اائى ,  االستمارة

 
 التعريفات اإلجرائية ملفاهيم الدراسة:

بدنهاا واجهة  وآشروني ة65جةLee et al,2009جعر هاة Electronic Portalالبوابة اإللكرتونية 

تفاعا شخاية,  كن من شالألا الوصوت إة مجي  ماادر املعلومات واددمات بطريقة 

آمنة ومتسقة وخمااة, وهى واجهة تقديف املاادر الداشلية إة املستفيدين اعليب أو 

لاين ينتموني إة تقديف اددمات واملاادر ابساسية إة مجهور  دد من املستفيدين ا

 مكاني أو جهة  ددةا.

موق  على شبكة الويب على درجة عالية من ويقاد بها إجرائي ا  ى هاجل الدراسة بدنها ا  

التنةيف والتاميف, لتقديف  توى خماص ودقية, وتتيي تطبيقات نات  عالية ددمة 

 فا. شراة معينة من اعمهور, وبدرجة عالية من التخاص,  ا يلبى متطلباته

, بدنهاا مجلة من اب:كات ة66جةKursad Golgeli ,2014يعر هاجة Reputationالسمعة 

على مبموعة من القيف , ومدى جدارة  الفردية واعماعية :وت موثوقية متسسة ما, بناء ا

, بدنهاا تقييف ة67جوآشروني(Pollock,2019) هاجل املتسسة بالاقة والكفاءةا,  ما عر ها

لقدرة املتسسة على تلبية اال:تياجات املعرتا بها للجمهور, وهى انطبا   اعمهور املستهدا

 ما   يما يتعلة  نتجاتها, وسياساتها, وشروطهاا,املستخدمب عن املتسسة 

, بدنهاا هى تاورات أصحا, املالحة ة68جوآشروني (ViolinaP.Rindova,2005)هاتعر 

 ة , وتعتمد على بعدين رئيسيب, وهما:وت قدرة املنةمة على شلة قيمة بالنسبة للمنا سب

 اعودة املدر ة, وال هرةا.

مجلة التاورات واالنطباعات التى تت  كا لدى ويقاد بالسمعة  ى هاجل الدراسة بدنها ا 

 أصحا, املالحة عن اعامعات العربية من شالت بواباتها اإللكرتونيةا.
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 ةUniversity Reputation  Management ofإدارة السمعة اعامعية 

 ا ما تقوت به اعامعة لتلبية ا:تياجات  ا بدنها, ة69جةKatherine Smith,2010تعر هاج   

املستفيدين من الطال, وأعضاء هيئة التدريس واجملتم  املدنى, ب كا اس ن من مسعتها 

ى , بدنها ا مجلة ابن طة واإلجراءات التة70جة2014أمامهفا ,  ما عر ها, شعباني أمحد هلاج

تقوت بها اعامعات لتلبية توقعات أعضاء هيئة التدريس والطال, واجملتم , من شالت 

استامار اإلمكانات واملعلومات املتا:ة, لتحقية الاقة واال:رتات على املستوى الداشلى 

 وادارجىا.

 مدى قدرة اعامعة من اويقاد بإدارة السمعة اعامعية إجرائي ا  ى الدراسة ا الية بدنها  

شالت بوابتها اإللكرتونية على تقديف شدماتها التعليمية والبحاية واجملتمعية,  ستوى عات 

من اعودة ,  ا ينعكس إجيابي ا على مستوى خمرجاتها, و ّكنها من ا اوت على 

مكانة متميتة بب اعامعات اعلية والعاملية, وقبوت واس  لدى مستخدميها, من أصحا, 

    وادارجيبا. املالحة الداشليب

 & Praegيعر هتتا  تتا متتنج Electronic Service Quality:جتتودة اددمتتة اإللكرتونيتتة  

Spath,2010بدنهاا تقييف العمالء للخدمات املقدمة ألف من شالت التفاعا م  اددمة , ة71جة ,

 وحتقيتتة اإلحبتتار علتتى ال تتبكة, وليتتادة :جتتف البيانتتات واملعلومتتات املقدمتتة ألتتفا, وأشتتارت      

 تتتتى تعريفهتتتتا عتتتتودة اددمتتتتة اإللكرتونيتتتتة بدنهتتتتاا عمليتتتتة التقيتتتتيف      ة72جةSantos,2003ج

وا و متتتة ال تتتاملة متتتن قبتتتا املستتتتخدمب لكفتتتاءة اددمتتتة املقدمتتتة متتتن شتتتالت املوقتتت      

 اإللكرتونى للمنةمةا.  

ا مستوى ابداء الفعلى للخدمات التى تو رها البوابة ويقاد بها  ى هاجل الدراسة بدنها

ونية للجامعة, والتى تتضمن مشوت البوابة على مجي  اددمات واملعلومات التى تهف اإللكرت

 أصحا, املالحة , وتلبى ا:تياجاتهف, من :يث ا داثة والدقة واالعتماديةا.   

 Electronic Information Quality:جودة املعلومات اإللكرتونية

ملعلومات اإللكرتونية بدنهاا , جودة اة73ج(Azeroual & Abuosba,2017)يعر ا  ا من

مدى مناسبة املعلومات لالستخدات لغايات  ددة , على أني تتاجب بالدقة والتمات والاحة , 

وأني تكوني :دياة وال يعرتيها مفارقات, وهى  ا ا مدى ثقة املستخدت باملعلومات الواردة  ى 

 البوابة اإللكرتونيةا. 
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جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب وعالقتها بإدارة مسعتها 
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مدى تو ري البوابة اإللكرتونية للجامعة  اويقاد اودة املعلومات  ى هاجل الدراسة 

املعلومات  الدقيقة والكاملة واملالءمة والتى تلبى ا:تياجات الفئات املستهد ة من أصحا, 

املالحة ,  على أني تتسف بال مولية وا داثة واالعتمادية , وسهولة الفهف واالتسات 

 واملاداقية العاليةا. 

 ةPortal Design Quality البوابةجودة تاميف 

, إة تعريجب جودة تاميف املوق  اإللكرتونى بدنه ا استخدات ة74ج(Gaines,2013)ي ري

ابساليب اال:رتا ية ا دياة  ى التاميف, والتى تتضمن الال تات الفوتوغرا ية الكبرية 

 م  حتسب الوصوت إة املعلومات عن طرية نةات تنقا سها االستخداتا.

توظيجب أساليب التاميف اإلبداعية والتى تقوت على ترتيب  ابدنهويعر ه البا:ث إجرائي ا, 

وتولي  العناصر البنائية املرئية واعمالية والتفاعلية على صفحات البوابة اإللكرتونية 

للجامعة , والتى تتضمن صور  وتوغرا ية , وجرا يكية, وألواني, ب كا اقة سهولة ويسر 

على الوصوت السري  ,  ما يعطى موثوقية وجانبية االستخدات للجمهور املستهدا, والقدرة 

 للبوابةا.

 ةInteractivityالتفاعلية 

بدنهاا اعهود املخططة  ى تاميف الوسائا  ة75جة2007يعر ها  مد عبد ا ميدج  

اإلعالمية اإللكرتونية اعديدة وبرامبها و تواها, التى تسمي للمتلقى بد ا قدر من 

تاات واالشتيار ا ر من اعتوى, واددمات املتا:ة على شبكة امل ار ة  ى عمليات اال

 اإلنرتنا بقدر :اجاته, وتفضيالته, واهتماماتها. 

ا إدارة البوابة اإللكرتونية للجامعة ب كا ويعر ها البا:ث إجرائي ا  ى هاجل الدراسة بدنها

م  البوابة يت من السرعة  ى شدمة املستفيدين من أصحا, املالحة, وسهولة تعاملهف 

وإجراء العمليات ابساسية بكا سهولة,  ا اقة مطالبهف الفورية بدقة وشفا ية , اانب 

تفاعا مقدمى اددمة م  طلبات الفئات املستهد ة والرد على مال:ةاتهف واستفساراتهف 

 بالسرعة املقبولةا.

 (Shu-Hslang et al,2015)ي ري ةSocial Responsibilityاملستولية االجتماعية للجامعة 

, إة تعريجب املستولية االجتماعية للجامعة بدنها اسياسة نات إطار أشالقى بداء ة76جوآشروني
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اعامعة ملستوليتها  اجل اآلثار التعليمية واملعر ية والبيئية التى تنتجها اعامعة  ى :وار 

 تفاعلى م  اجملتم  لتعتيت تنمية إنسانية مستدامةا.

التتات اعامعة  اجل اجملتم  الاى تعيش  االجتماعية للجامعة إجرائي ا,اويقاد باملستولية   

 يه من شالت الاامأ وابن طة وابحبا  التى تسهف  ى تنميته و:ا م كالته, بال كا 

 الاى خيلة قيمة للمجتم  , واس ن مسعة اعامعةا. 

 

 املعالجة اإلحصائية للبيانات:

دراسة امليدانية، مت ترميت البيانات وإدشاألا إلي ا اسب بعد االنتهاء من مج  بيانات ال   

اآللي،  ثف معاعتها وحتليلها واستخراظ النتائأ اإل:اائية باستخدات برنامأ ا ا تمة 

 Statistical Package for the Social Science(SPSS)" ااإل:اائية للعلوت االجتماعية

Version-25. الشتبارات اإل:اائية التالية يف حتليا بيانات , ومت اللجوء إة املعامالت وا

 الدراسةة

 التكرارات البسيطة والنسب املئوية. -

 املتوسطات ا سابية واالسرا ات املعيارية. -

ة للعالقة ادطية بب Person Correlation Coefficientجمعاما ارتباط بريسوني -

 متغريين.

, الشتبار ثبات  قرات  Coefficien Cronbach's Alpha رونبا   معاما ألفا -

 االستبانة.

ة لدراسة الداللة اإل:اائية للعالقة بب متغريين من Chi Square Testج2اشتبار  ا -

  .ةNominalاملتغريات االمسية ج

ة لدراسة الداللة اإل:اائية للفروت بب املتوسطات ا سابية T- Testاشتبارج -

  .ةInterval Or Ratioات الفئة أو النسبة ج:د متغريأجملموعتب من املبحوثب يف 

ا باسف ة املعروا اشتاار One Analysis of Varianceحتليا التباين ني البعد الوا:دج -

ANOVA  , لدراسة الداللة اإل:اائية للفروت بب املتوسطات ا سابية ب ار من

 .ةInterval Or Ratio:د متغريات الفئة أو النسبةجأمبموعتب من املبحوثب يف 
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جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب وعالقتها بإدارة مسعتها 
 دراسة تطبيقية -لدى مستخدميها من أعضاء هيئة التدريس

 

 نتائج فروض الدراسة:
توجد عالقة نات داللة إ:اائية بب جودة اددمات اإللكرتونية املقدمة  ى  الفرو ابوتة

 وإدارة مسعتها لدى مستخدميهاعلى شبكة الويب للجامعات العربية  اإللكرتونيةالبوابات 

 .  من أعضاء هيئة التدريس

 بوابات اعامعات  ى لكرتونيةاإل اددمات جودةبب ة العالقة 5جدوتج

 من أعضاء هيئة التدريس مستخدميها لدى مسعتها وإدارة العربية

 املتوسد املتغري
االسراا 

 املعياري

معاما 

 االرتباط
 القوة اال اجل

مستوى 

 الداللة

جودة اددمات اإللكرتونية املقدمة 

 ى البوابات اإللكرتونية للجامعات 

العربية 

42,9 7,679 

 0,01 متوسد طردي **0,597

 7,715 44,3اعانبية العاطفية سو اعامعة

0,01متوسدطردي **0,571 6,037 35,8 املستولية االجتماعية للجامعة

0,01متوسدطردي **0,625 4,293 23,1 رصا أصحا, املااحل

0,01متوسدطردي **0,645 16,647 103,1 مسعة اعامعة لدى مستخدميها

  ى املقدمة اإللكرتونية اددمات جودةوجود عالقة طردية متوسطة بب  ,ة5جدوتجيةهر   

 مستخدميها لدى مسعتها وإدارةعلى شبكة الويب  العربية للجامعات اإللكرتونية البوابات

ة وهي دالة عند 0,7>ر >0,3اعامعة، :يث  انا ج سو العاطفية اعانبية :يث من

  ى املقدمة اإللكرتونية اددمات جودةة متوسطة بب ., ووجود عالقة طردي0,01مستوى 

 املستوليةمستخدميها من :يث  لدى مسعتها وإدارة العربية للجامعات اإللكرتونية البوابات

., وأيض ا 0,01ة وهي دالة عند مستوى 0,7>ر >0,3، :يث  اناجللجامعة االجتماعية

 البوابات  ى املقدمة يةاإللكرتون اددمات جودةوجود عالقة طردية متوسطة بب 

 أصحا, رصا مستخدميها من :يث لدى مسعتها وإدارة العربية للجامعات اإللكرتونية

.,  ما تك جب البيانات 0,01ة وهي دالة عند مستوى 0,7>ر >0,3املااحل، :يث  اناج

 البوابات  ى املقدمة اإللكرتونية اددمات جودةعن وجود عالقة طردية متوسطة بب 

جاعانبية العاطفية سو مسعتها إدارةوخمتلجب مكونات  العربية للجامعات يةاإللكرتون

مستخدميها من  لدى اعامعة, املستولية االجتماعية للجامعة, رصا أصحا, املااحلة, ونلب

، 0,01ة, وهي دالة عند مستوى معنوية 0,7>ر >0,3أعضاء هيئة التدريس، :يث  اناج

 العربية عامعاتا بوابات  ى املقدمة اإللكرتونية اددمات جودةأي أنه  لما ارتفعا 
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, وبالب يكوني مستخدميها ة تلب اعامعات من وجهة نةرمسع على شبكة الويب, ارتفعا

 الفرو ابوت قد حتقة  لي ا.

و كن تفسري نلب  ى إطار أني التطبية الناجي إلدارة مسعة اعامعة من شالت مراعاة      

عا بواباتها اإللكرتونية يسهف  ى إقامة شر ات وطيدة بب جودة اددمات التى تقدمها 

اعامعة واملستفيدين من شدماتها ,  ا يساعد  ى حتقية ميتة تنا سية للجامعة ,  ما 

ت ري هاجل النتيجة إة أني التحسب املستمر  ى جودة اددمات اإللكرتونية بالبوابات 

  متطلبات املستخدمب, واال:تياجات اعامعية العربية على شبكة الويب  ا يتناسب م

املتطورة لديهف, خيلة :الة من الرصا والوالء  اجل هاجل اعامعات,  ما  كن أني يكوني 

مادر ا للمعلومات واملرجعية بصحا, مالحة آشرين, أو طال,  تملب, وتدتى هاجل 

من وجود  ,ة77جوآشروني (Yoyok Cahyono,2020)النتيجة متفقة م  ما توصلا إليه دراسة

عالقة إجيابية قوية بب جودة اددمات اإللكرتونية على مواق  الويب للجامعات 

 ابندونسية اداصة, وليادة رصا ووالء الطال, عن هاجل اعامعات, وحتسب صورتها لديهف,

, من وجود عالقة ارتباطية قوية بب تو ر ة78جة2014ة أمحد ديا,جما   فا عنه درا و

   كرتونية وامليتة التنا سية للجامعات الفلسطينية.جودة اددمات اإلل

املقدمة  ى البوابات  املعلومات توجد عالقة نات داللة إ:اائية بب جودة الفرو الاانىة

من  وإدارة مسعتها لدى مستخدميهاعلى شبكة الويب, اإللكرتونية للجامعات العربية 

 .  أعضاء هيئة التدريس

 بوابات اعامعات  ى املقدمة علوماتامل جودةبب ة العالقة 6جدوتج

 من أعضاء هيئة التدريس مستخدميها لدى مسعتها وإدارة, العربية 

 املتوسد املتغري
االسراا 

 املعياري

معاما 

 االرتباط
 القوة اال اجل

مستوى 

 الداللة

جودة املعلومات املقدمة  ى البوابات 

اإللكرتونية للجامعات العربية

43,4 7,801 

 0,01 متوسد طردي **0,622

 7,715 44,3اعانبية العاطفية سو اعامعة

0,01متوسدطردي **0,655 6,037 35,8 املستولية االجتماعية للجامعة

0,01متوسدطردي **0,614 4,293 23,1 رصا أصحا, املااحل

0,01متوسدطردي **0,684 16,647 103,1 مسعة اعامعة لدى مستخدميها

 البوابتات   تى  املقدمتة  املعلومتات  جتودة وجود عالقة طرديتة متوستطة بتب     ة,6يوصي جدوتج   

أعضتاء هيئتة التتدريس,     متن  مستتخدميها  لتدى  مسعتها وإدارة العربية للجامعات اإللكرتونية
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جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب وعالقتها بإدارة مسعتها 
 دراسة تطبيقية -لدى مستخدميها من أعضاء هيئة التدريس

 

ة وهتتي دالتتة عنتتد  0,7>ر >0,3اعامعتتة، :يتتث  انتتاج  ستتو العاطفيتتة اعانبيتتة متتن :يتتث 

 البوابتتات  تتى املقدمتتة املعلومتتات جتتودةيتتة متوستتطة بتتب   ., وجتتود عالقتتة طرد 0,01مستتتوى 

 املستتتتوليةمستتتتخدميها متتتن :يتتتث   لتتتدى مسعتهتتتا وإدارة العربيتتتة للجامعتتتات اإللكرتونيتتتة

., اانتتب 0,01ة وهتتي دالتتة عنتتد مستتتوى  0,7>ر >0,3، :يتتث  انتتا جللجامعتتة االجتماعيتتة

 اإللكرتونيتتتة بتتتاتالبوا  تتتى املقدمتتتة املعلومتتتات جتتتودةوجتتتود عالقتتتة طرديتتتة متوستتتطة بتتتب  

املاتاحل، :يتث    أصتحا,  رصتا  مستخدميها من :يث لدى مسعتها وإدارة العربية للجامعات

.,   ما يبب اعدوت وجود عالقة طردية 0,01ة وهي دالة عند مستوى 0,7>ر >0,3 انا ج

, وخمتلتجب  العربيتة  للجامعتات  اإللكرتونيتة  البوابتات   ى املقدمة املعلومات جودةمتوسطة بب 

جاعانبيتتة العاطفيتتة ستتو اعامعتتة, املستتتولية االجتماعيتتة للجامعتتة,      مسعتها إدارةات مكونتت

ة وهتتي دالتتة عنتتد  0,7>ر >0,3مستتتخدميها، :يتتث  انتتا ج  لتتدىرصتتا أصتتحا, املاتتلحةة  

 اإللكرتونيتتة البوابتتات  تتى املقدمتتة املعلومتتات جتتودة، أي أنتته  لمتتا ارتفعتتا  0,01مستتتوى 

من أعضاء هيئة التتدريس,   مستخدميها لدى جل اعامعاتة هامسع , ارتفعاالعربية للجامعات

وبالب يكوني الفرو الاانى قد حتقتة  لي تا, وتوصتي هتاجل النتيجتة أهميتة جتودة املعلومتات         

 ب عد رئيس لفاعلية البوابات اإللكرتونيتة اعامعيتة علتى شتبكة الويتب,  تتو ري معلومتات        

ت, وتقليتا ا تاجت بتب اعامعتة     عالية اعودة للمستخدمب يعد  تب رئتيس لقبتوت املستتخد    

 وعمالئها من أعضاء هيئة التدريس والطال, وأصحا, املالحة اآلشرين.

 , (Abdel Monim Shaltoni,2015)وتدتى هاجل النتيجة متفقة م  ما نهب إليه  ا من  

, من أني جودة املعلومات تعد من أهف العواما املتثرة  ى رصا الطال, عن ة79جوآشروني

ريف  اطف لكرتونية للجامعات  ى البلداني النامية, وما   فا عنه دراسة البوابات اإل

من وجود عالقة ارتباطية نات داللة إجيابية قوية بب التما  ال با,  ,ة80جة2017املطريىج

اعامعى للمعلومات من شالت املواق  اإللكرتونية للجامعات السعودية ا كومية 

 ن هاجل اعامعات.واداصة, وت كيا صورة نهنية جيدة ع

 ى البوابات  التاميفتوجد عالقة نات داللة إ:اائية بب جودة  ةلثالفرو الاا

 .  من أعضاء هيئة التدريس اإللكرتونية للجامعات العربية وإدارة مسعتها لدى مستخدميها
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 للجامعات  اإللكرتونية البوابات  ى التاميف جودةبب ة العالقة 7جدوت ج

 من أعضاء هيئة التدريس مستخدميها لدى عتهامس وإدارة العربية

 املتوسد املتغري
االسراا 

 املعياري

معاما 

 االرتباط
 القوة اال اجل

مستوى 

 الداللة

جودة التاميف  ى البوابات اإللكرتونية 

العربيةللجامعات 

42,7 7,605 

 0,01 متوسد طردي **0,576

 7,715 44,3اعانبية العاطفية سو اعامعة

 0,01 متوسد طردي **0,579 6,037 35,8 ملستولية االجتماعية للجامعةا

 0,01 متوسد طردي **0,622 4,293 23,1 رصا أصحا, املااحل

 0,01 متوسد طردي **0,637 16,647 103,1 مسعة اعامعة لدى مستخدميها

 بواباتال  ى التاميف جودةة إة وجود عالقة طردية متوسطة بب 7ت ري بيانات جدوتج   

 العاطفية اعانبية :يث من مستخدميها لدى مسعتها وإدارة العربية للجامعات اإللكرتونية

., ووجود عالقة 0,01ة وهي دالة عند مستوى 0,7>ر >0,3اعامعة، :يث  اناج سو

 وإدارة العربية للجامعات اإللكرتونية البوابات  ى التاميف جودةطردية متوسطة بب 

 >0,3، :يث  انا جللجامعة االجتماعية املستوليةيها من :يث مستخدم لدى مسعتها

  ى التاميف جودة., ووجود عالقة طردية متوسطة بب 0,01ة وهي دالة عند مستوى 0,7>ر

 رصا مستخدميها من :يث لدى مسعتها وإدارة العربية للجامعات اإللكرتونية البوابات

., وتةهر 0,01عند مستوى  ة وهي دالة0,7>ر >0,3املااحل، :يث  انا ج أصحا,

 اإللكرتونية البوابات  ى التاميف جودةالبيانات أيض ا وجود عالقة طردية متوسطة بب 

 >0,3مستخدميها، :يث  انا ج لدى وخمتلجب مكونات إدارة السمعة العربية للجامعات

 البوابات  ى التاميف جودة، أي أنه  لما ارتفعا 0,01ة وهي دالة عند مستوى0,7>ر

من أعضاء  مستخدميها لدى ة تلب اعامعاتمسع ارتفعا العربية للجامعات لكرتونيةاإل

 هيئة التدريس, وبالب يكوني قد حتقة الفرو الاالث  لي ا.

وتوصي هاجل النتيجة أني جودة تاميف املواق  اإللكرتونية اعامعية, ومراعاة أبعاد    

سهولة استخدات هاجل املواق ,  العناصر املرئية واعمالية  يها, يتثر ب كا  بري على

وإمكانية الوصوت إليها, ومن ثف جا, الطال, اعتملب, وليادة القدرة التنا سية ألاجل 

 اعامعات, وبناء مسعتها.
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جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب وعالقتها بإدارة مسعتها 
 دراسة تطبيقية -لدى مستخدميها من أعضاء هيئة التدريس

 

(Christea Frisdiantara,2020)ويت د نلب ما انتها إليه دراسة  
من أني جودة تاميف  ,ة81ج

نأا اإلندونسية,  اني له تدثري  بري على املوق  اإللكرتونى عامعةا  اجنوروهاني ماال

قرار املستهد ب من الطال, للتسجيا  ى خمتلجب الاامأ اب اد ية باعامعة, وما 

, من وجود عالقة ة82جوآشروني (Ali Falah AL-zoubi,2018)توصلا إليه دراسة  ا من 

على شبكة الويب, إجيابية قوية بب جودة املواق  اإللكرتونية للجامعات ابردنية اداصة 

من :يث جودة تاميف املوق , وبناء مسعة هاجل اعامعات  ى أبعاد االعجا, واال:رتات 

, من أني توظيجب ة83جة2017هديا ماطفىجوالرصا,  ما يدعف نلب ما توصلا إليه دراسة 

العناصر اعرا يكية  ى تاميف املواق  اإللكرتونية للجامعات ابردنية  اني له أثر 

 على رصا الطال, عن املوق , وقابلية استخدامهف له.إجيابى قوى 

البوابات اإللكرتونية  تفاعليةتوجد عالقة نات داللة إ:اائية بب  ةالراب الفرو 

 وإدارة مسعتها لدى مستخدميها. على شبكة الويب للجامعات العربية 

 ة 8جدوت ج
 مستخدميها لدى مسعتها دارةوإ العربية للجامعات اإللكرتونية البوابات تفاعليةبب العالقة 

 

 املتوسد املتغري
االسراا 

 املعياري

معاما 

 االرتباط
 القوة اال اجل

مستوى 

 الداللة

جودة التاميف  ى البوابات اإللكرتونية 

العربيةللجامعات 

40,9 7,857 

 0,01 متوسد طردي **0,566

 7,715 44,3اعانبية العاطفية سو اعامعة

0,01متوسدطردي **0,563 6,037 35,8 ماعية للجامعةاملستولية االجت

0,01متوسدطردي **0,647 4,293 23,1 رصا أصحا, املااحل

0,01متوسدطردي **0,633 16,647 103,1 مسعة اعامعة لدى مستخدميها

 اإللكرتونيتة  البوابتات  تفاعليتة ة وجود عالقتة طرديتة متوستطة بتب     8تت د بيانات جدوتج  

 اعانبيتة  :يتث  متن  مستتخدميها  لتدى  مسعتهتا  وإدارةعلتى شتبكة الويتب     العربيتة  للجامعات

., ووجتود  0,01ة وهتي دالتة عنتد مستتوى     0,7>ر >0,3اعامعة، :يث  انتا ج  سو العاطفية

 مسعتهتا  وإدارة العربيتة  للجامعتات  اإللكرتونيتة  البوابتات  تفاعليتة عالقة طردية متوسطة بتب  

ة 0,7>ر >0,3، :يتتث  انتتا جللجامعتتة االجتماعيتتة ةاملستتتوليمستتتخدميها متتن :يتتث  لتتدى

 البوابتتتات تفاعليتتتة., ووجتتتود عالقتتتة طرديتتتة متوستتتطة بتتتب    0,01وهتتتي دالتتتة عنتتتد مستتتتوى   

 أصتتحا, رصتتا مستتتخدميها متتن :يتتث لتتدى مسعتهتتا وإدارة العربيتتة للجامعتتات اإللكرتونيتتة

البيانتات  .,  متا ت تري   0,01ة وهتي دالتة عنتد مستتوى     0,7>ر >0,3املااحل، :يث  انتا ج 
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 العربيتة  للجامعتات  اإللكرتونيتة  البوابتات  تفاعليةأيض ا إة وجود عالقة طردية متوسطة بب 

 >0,3مستخدميها، :يث  انتا ج  لدى مسعتها إدارةخمتلجب مكونات وعلى شبكة الويب 

 البوابتتات تتى  تفاعليتتة، أي أنتته  لمتتا ارتفتت  مستتوى ال 0,01ة وهتي دالتتة عنتتد مستتوى   0,7>ر

متن أعضتاء    مستتخدميها  لتدى  ة هتاجل اعامعتات  مسع , ارتفعاالعربية لجامعاتل اإللكرتونية

 هيئة التدريس, وبالب يكوني قد حتقة الفرو الراب   لي ا.

ور ا توصي هاجل النتيجتة أني ستهولة تعامتا أصتحا, املاتلحة متن أعضتاء هيئتة التتدريس,             

يات ابساسية بكا ستهولة  والطال, وغريهف  م  البوابة اإللكرتونية للجامعة, وإجراء العمل

, ماتاة التستتجيا علتى املوقتت , وتغتيري املعلومتتات, والتاتفي, والتفاعتتا مت  متتتودى اددمتة  تتى       

:التتة :تتدو  أى م تتكلة , وتتتوجيههف ملعاعتهتتا بدستتلو, واصتتي وبستتيد, يعتتد متتن العوامتتا    

يتتة الرئيستتية التتتى تعتتتل متتن رصتتا املستتتخدمب, ووالئهتتف للجامعتتة , ومتتن ثتتف ال تتعور باعانب    

العاطفيتتتتة ستتتتو اعامعتتتتة, ويتتتتدعف نلتتتتب متتتتا أشتتتتارت إليتتتته نتتتتتائأ دراستتتتة ستتتتامية جفتتتتات     

, متتن أني التفاعليتتة  تتى املواقتت  التعليميتتة اإللكرتونيتتة اعتائريتتة  انتتا  ة84جة2019آشتترونيجو

أ ار قدرة على تلبية ا:تياجات املستخدمب من شتالت تعتدد ادتدمات, واديتارات املتا:تة      

 اعلهف م  املوق .     أمامهف , مما لاد من تف

توجد  روت نات داللة إ:اائية  ى متوستطات آراء املبحتوثب :توت أبعتاد      ةادامسالفرو 

جتتودة البوابتتات اإللكرتونيتتة للجامعتتات العربيتتةعلى شتتبكة الويتتبةججودة ادتتدمات, جتتودة    

جتتة املعلومتتات, جتتودة التاتتميف, التفاعليتتةة تعتتتى للمتتتغريات التاليتتةةجالنو , التخاتتص, الدر     

 العلمية,  اعامعةة.

 جتودة  أبعتاد  :وت املبحوثب آراء  ى الا ور واإلنا  بب إ:اائية داللة نات  روت توجد -جأة

 .على شبكة الويب العربية للجامعات اإللكرتونية البوابات

 آراءة قيمة جتة لداللة الفروت بب متوسطي درجات الا ور واإلنا  يف 9جدوت ج
 على شبكة الويب العربية للجامعات اإللكرتونية البوابات ودةج أبعاد :وت املبحوثب 

 اعنس

 املتغري

 ة100إنا جني= ة100ن ورجني=
 ت

 الداللة

   ت   ت 198د.ح 

 غري دالة 0,949 0,064 8,158 42,9 7,209 42,9 اددمات جودة

 غري دالة 0,588 0,543 8,283 43,1 7,316 43,7 علوماتامل جودة

 غري دالة 0,978 0,028- 7,877 42,8 7,363 42,7 التاميف جودة

 غري دالة 0,105 1,627 8,535 40,1 7,044 41,9 التفاعلية



 

 257 

جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب وعالقتها بإدارة مسعتها 
 دراسة تطبيقية -لدى مستخدميها من أعضاء هيئة التدريس

 

متوستتطي درجتتات ة عتتدت وجتتود  تتروت نات داللتتة إ:اتتائية بتتب   9تك تتجب بيانتتات جتتدوتج   

 اإللكرتونيتتتة البوابتتتات جتتتودة أبعتتتاد :تتتوت املبحتتتوثب آراء متوستتتطاتيف التتتا ور واإلنتتتا  

, :يث  انتا  ةالتفاعلية, والتاميف جودة, املعلومات جودة ,اددمات جودةجلعربيةا للجامعات

 .0,05قيمة جتة غري دالة عند مستوى داللة 

واالجتماعية , و اص  اإلنسانية اص العلوت  بب إ:اائية داللة نات  روت توجد -ج,ة5

علتى   العربية للجامعات رتونيةاإللك البوابات جودة أبعاد :وت املبحوثب آراء  ى العلوت الطبيعية

 .شبكة الويب

 اإلنسانية العلوتة قيمة جتة لداللة الفروت بب متوسطي درجات   ااات 10جدوت ج

 اإللكرتونية البوابات جودة أبعاد :وت املبحوثب آراء ى  الطبيعية العلوتواالجتماعية و

 على شبكة الويب العربية للجامعات

 التخاص

 املتغري

ة100علوت طبيعية جني=ة100ةجني=علوت إنساني
 ت

 الداللة

   ت   ت 198د.ح 

 0,05 2,146- 7,481 44,1 7,738 41,8 اددمات جودة

 0,05 2,140- 7,492 44,6 7,964 42,2 علوماتامل جودة

 0,05 2,380- 7,369 44,0 7,663 41,5 التاميف جودة

 الةغري د 0,122 1,553- 7,705 41,8 7,953 40,1 التفاعلية

متوستتتطي درجتتتات  ة وجتتتود  تتتروت نات داللتتتة إ:اتتتائية بتتتب    10توصتتتي بيانتتتات جتتتدوتج     

 آراء متوستتطاتيف  الطبيعيتتة العلتتوت اتو ااتتواالجتماعيتتة ,  اإلنستتانية العلتتوت ااتتات 

 للجامعتتات اإللكرتونيتتة البوابتتات جتتودة أبعتتاد :تتوتمتتن أعضتتاء هيئتتة التتتدريس     املبحتتوثب

لاتتاحل  ااتتات  ةالتاتتميف جتتودة, املعلومتتات جتتودة ,دماتادتت جتتودةج, متتن :يتتثة العربيتتة

., وعدت وجود  تروت نات  0,05العلوت الطبيعية, :يث  انا قيمة جتة دالة عند مستوى داللة 

 العلتتوت اتو ااتتواالجتماعيتتة,  اإلنستتانية العلتتوتمتوستتطي درجتتات  داللتتة إ:اتتائية بتتب   

, :يتث  انتا قيمتة جتة غتري دالتة      عليتة التفاب عتد   :توت  املبحوثب آراء متوسطاتيف  الطبيعية

 .0,05عند مستوى داللة 

 

 البوابتتات جتتودة أبعتتاد :تتوتتوجتتد  تتروت نات داللتتة إ:اتتائية  تتى آراء املبحتتوثب       -ةججتتت

 ةالتفاعليتة ,التاتميف  جتودة ,املعلومتات  جتودة  ,ادتدمات  جتودة جةالعربية للجامعات اإللكرتونية

 باشتالا الدرجة العلمية.
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  أبعاد :وتآلراء املبحوثب  طات واالسرا ات املعياريةاملتوسة 11جدوت ج 
 الدرجة العلمية باشتالا العربية للجامعات اإللكرتونية البواباتجودة 

 اسراا معياري متوسد ني املستوى التعليمي

 جودة اددمات

 7,777 8942,3 جأستان مساعدةمدر 

 6,971 43,2 57 جم ارةةأستان مساعد

 8,246 43,8 54 ستانأ

 7,679 42,9 200 مجلة

 جودة املعلومات

 8,124 43,2 79ةأستان مساعدجمدر 

 6,822 44,0 57جم ارةةأستان مساعد

 8,316 43,1 54ستانأ

 7,801 43,4 200مجلة

 جودة التاميف

 7,939 42,4 89ةأستان مساعدجمدر 

 7,006 43,9 57جم ارةةأستان مساعد

 7,635 42,1 54ستانأ

 7,605 42,7 200مجلة

 التفاعلية

 8,069 41,1 89ةأستان مساعدجمدر 

 7,146 41,1 57جم ارةةأستان مساعد

 8,340 40,6 54ستانأ

 7,857 40,9 200مجلة

 
  أبعاد :وت ة حتليا التباين لداللة  الفروت يف آراء املبحوثب12جدوت ج

 الدرجة العلمية باشتالا ةالعربي للجامعات اإللكرتونية البوابات جودة
 

 البياني الفروت تبع ا إة
مبمو  

 الدرجات
 الداللة ا متوسد د . ح

 جودة اددمات

 42,686 2 85,372 بب مبموعات

0,722 
0,487 

 غري دالة 
 59,131 197 11648,783 داشا

  199 11734,155 مبمو 

 14,887 2 29,775 مبموعات بب جودة املعلومات

0,243 
0,485  

 غري دالة
 61,319 197 12079,805 داشا

  199 12109,580 مبمو 

 62,407 2 124,814 مبموعات بب جودة التاميف

1,080 
0,342 

 غري دالة 
 57,793 197 11385,181 داشا

  199 11509,995 مبمو 

 4,519 2 9,037 مبموعات بب التفاعلية

0,073 
0,930 

 غري دالة 
 62,318 197 12276,643 داشا

  199 11285,680 مبمو 
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جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب وعالقتها بإدارة مسعتها 
 دراسة تطبيقية -لدى مستخدميها من أعضاء هيئة التدريس

 

ة عدت وجتود  تروت نات داللتة إ:اتائية بتب متوستطى درجتات        12يتضي من بيانات جدوتج   

الدرجتتة العلميةجمدر اأستتتان مستتاعدا,   بتتاشتالا أ تتراد العينتتة متتن أعضتتاء هيئتتة التتتدريس    

 العربيتة  للجامعتات  اإللكرتونيتة  البوابتات  جتودة  أبعتاد  :توت أستان مساعد  ام ارةا, أستتانة  

, ةالتفاعليتة ,التاتميف  جتودة ,املعلومات جودة ,اددمات جودةجعلى شبكة الويب, واملتمالة  ىة 

 .0,05:يث  انا قيمة جاة غري دالة عند مستوى 

 آراء ىجامعتتتة بتتين ستتويجب, وجامعتتتة طيبتتة ,  تتت    بتتب  إ:اتتائية  داللتتتة نات  تتروت  توجتتد  -جدة5

 .العربية للجامعات اإللكرتونية البوابات جودة أبعاد :وتالتدريس  من أعضاء هيئة املبحوثب

 وجامعة,  سويجب بين جامعةة قيمة جتة لداللة الفروت بب متوسطي درجات 13جدوت ج 

 اإللكرتونية البوابات جودة أبعاد :وتمن أعضاء هيئة التدريس  املبحوثب آراء يف  طيبة

 العربية للجامعات

 اعامعة

 املتغري

ة100طيبة جني=ة100سويجب جني= بين
 ت

 الداللة

   ت   ت 198د.ح 

 غري دالة 0,052 1,957- 7,023 43,9 8,183 41,9 اددمات جودة

 0,001 3,783- 6,925 45,4 8,131 41,4 علوماتامل جودة

 0,001 3,712- 6,688 44,7 7,998 40,8 التاميف جودة

 0,05 2,217- 6,411 42,2 8,944 39,7 التفاعلية

 جامعتة درجتات   ىمتوستط ة وجود  روت نات داللة إ:اائية بتب  13تك جب بيانات جدوتج   

 أبعتاد  :توت من أعضاء هيئتة التتدريس    املبحوثب آراء متوسطات, يف طيبة وجامعة, سويجب بين

,  املعلومات جودةجعلى شبكة الويب من :يثة العربية للجامعات اإللكرتونية البوابات جودة

لااحل جامعة طيبة, :يث  انا قيمةجتة دالة عند مستتوى داللتة    ة,التفاعليةالتاميف جودة

.,  يما تةهر البيانات عدت وجتود  تروت نات داللتة إ:اتائية بتب      0,05., ومستوى داللة 0,001

, :يتث  انتا قيمتة جتة غتري دالتة عنتد مستتوى داللتة         ةادتدمات  جودةجاعامعتب, من :يث

 س قد حتقة جتئي ا.وبالب يكوني الفرو ادام., 0,05

السمعة املتكونة درجات توجد  روت نات داللة إ:اائية  ى متوسد  ةالساد الفرو 

لدى أ راد العينة عن اعامعات العربية, تعتى للمتغريات التاليةةجالنو  , التخاص, الدرجة 

 العلمية , اعامعةة.
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  تراد أ لتدى  املتكونتة  ةالستمع   تى  التا ور واإلنتا    بتب  إ:اائية داللة نات  روت توجد -جأة

 .ات العربيةاعامع عن العينة

 ة قيمة جتة لداللة الفروت بب متوسطي درجات الا ور واإلنا 14جدوت ج
 ات العربيةاعامع عنأعضاء هيئة التدريس  لدى  املتكونة السمعةيف 

 اعنس

املتغري

ة100إنا جني=ة100ن ورجني=
ت

 الداللة

198د.ح   ت ت

لعاطفية سو اعانبية ا

اعامعة
 غري دالة 0,060 1,891 8,317 43,3 6,954 45,3

 غري دالة 0,083 1,742 5,974 35,0 6,039 36,5 املستولية االجتماعية للجامعة

 غري دالة 0,308 1,021 4,450 22,8 4,129 23,4 لحة رصا أصحا, املا

مسعة اعامعة لدى 

 مستخدميها
 غري دالة 0,078 1,772 17,371 101,1 15,728 105,2

متوستتطي درجتتات ة إة عتتدت وجتتود  تتروت نات داللتتة إ:اتتائية بتتب   14ت تتري بيانتتات جتتدوتج 

 عتتن أعضتتاء هيئتتة التتتدريس لتتدى املتكونتتة درجتتات الستتمعة ى متوستتطيف التتا ور واإلنتتا  

 االجتماعيتتة املستتتولية , اعامعتتة ستتو العاطفيتتة اعانبيتتةجات العربيتتة , متتن :يتتثة   اعامعتت

 .0,05:يث  انا قيمةجتة غري دالة عند مستوى داللة  ,لحةة املا أصحا, رصا , للجامعة

واالجتماعيتتتة ,  اإلنستتتانية ااتتتات العلتتتوت  بتتتب إ:اتتتائية داللتتتة نات  تتتروت توجتتتد -ج,ة6

متن أعضتاء هيئتة التتدريس      العينتة   تراد أ لتدى  املتكونة السمعة  ى و ااات العلوت الطبيعية

 .ات العربيةاعامع عن

 اإلنسانية العلوتة قيمة جتة لداللة الفروت بب متوسطي درجات 15جدوتج       
 أعضاء هيئة التدريس لدى املتكونة السمعةيف  الطبيعية العلوت  واالجتماعية, و ااات

 ات العربيةاعامع عن

 التخاص

املتغري

علوت إنسانية 

ة100جني=
ة100علوت طبيعية جني=

ت
 الداللة

198د.ح 
 ت ت

انبية العاطفية سو اع

اعامعة
 غري دالة 0,517 0,650- 7,335 44,7 8,099 43,9

 غري دالة 0,870 0,164 5,673 35,7 6,409 35,8 املستولية االجتماعية للجامعة

 غري دالة 0,844 0,197- 3,834 23,2 4,727 23,0 لحة رصا أصحا, املا

مسعة اعامعة لدى 

 مستخدميها
 غري دالة 0,770 0,292- 15,462 103,5 17,825 102,8

متوستتطي درجتتات  ة عتتدت وجتتود  تتروت نات داللتتة إ:اتتائية بتتب    15توصتتي بيانتتات جتتدوتج   

درجتات    متوستد يف  الطبيعيتة  العلتوت  اتو اات واالجتماعيتة,   اإلنستانية  العلتوت  ااات 
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جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب وعالقتها بإدارة مسعتها 
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ن ات العربيتتة, متتاعامعتت عتتنمتتن أعضتتاء هيئتتة التتتدريس  العينتتة  تترادأ لتتدى املتكونتتة الستتمعة

 أصتتحا, رصتتا , للجامعتتة االجتماعيتتة املستتتولية ,اعامعتتة ستتو العاطفيتتة اعانبيتتةج :يتتثة

 .0,05لحةة, :يث  انا قيمةجتة غري دالة عند مستوى داللة املا

متن أعضتاء    العينتة   تراد أ لتدى  املتكونتة  الستمعة توجد  روت نات داللة إ:اتائية  تى    -ججتة6

 الا الدرجة العلمية.ات العربية  باشتاعامع عنهيئة التدريس 

 
 املتكونة للسمعةاملتوسطات واالسرا ات املعيارية ة 16جدوت ج

 الدرجة العلمية باشتالا ات العربيةاعامع عن أعضاء هيئة التدريس لدى 
 

 اسراا معياري متوسد ني املستوى التعليمي

 8,369 8944,8 مدر جأستان مساعدةاعانبية العاطفية سو اعامعة

 5,953 44,5 57 ن مساعدجم ارةةأستا

 8,241 43,2 54 أستان

 7,715 44,3 200 مجلة

 6,550 36,4 79مدر جأستان مساعدةاملستولية االجتماعية للجامعة

 4,766 35,5 57أستان مساعدجم ارةة

 6,323 34,9 54أستان

 6,037 35,8 200مجلة

 لحة رصا أصحا, املا

 4,668 23,7 89مدر جأستان مساعدة

 3,129 23,1 57أستان مساعدجم ارةة

 4,608 22,2 54أستان

 4,293 23,1 200مجلة

السمعة املتكونة لدى أ راد العينة 

 عن اعامعة

 18,187 104,9 89مدر جأستان مساعدة

 12,681 103,1 57أستان مساعدجم ارةة

 17,572 100,2 54أستان

 16,647 103,1 200مجلة
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  املتكونة السمعةة حتليا التباين لداللة  الفروت يف 17جدوت ج
 الدرجة العلمية باشتالا ات العربيةاعامع عن العينة  رادأ لدى

 

 البياني ا إةالفروت تبع 
مبمو  

 الدرجات
 الداللة ا متوسد د . ح

اعانبية العاطفية سو 

اعامعة

 49,026 2 98,052 بب مبموعات

0,822 
0,441 

 دالةغري 
 59,632 197 11747,543 داشا

  199 11845,595 مبمو 

املستولية االجتماعية 

للجامعة

 43,385 2 86,770بب مبموعات

1,193 
0,306 

 غري دالة
 36,379 197 7166,730داشا

  199 7253,500مبمو 

 38,194 2 76,388بب مبموعاتلحة رصا أصحا, املا

2,095 
0,126 

 دالةغري 
 18,232 197 3591,612داشا

  199 3668,000مبمو 

 راد أالسمعة املتكونة لدى 

 العينة عن اعامعة

 380,525 2 761,051بب مبموعات

1,378 
0,254 

 غري دالة
 276,060 197 54383,744داشا

  199 55144,795مبمو 

 

ئية بتب متوستطات درجتات أ تراد العينتة      عدت وجود  روت نات داللة إ:اتا  ة17يبب جدوتج  

الدرجتتتتة العلميةةجمدر اأستتتتتان مستتتتاعدا ,أستتتتتان بتتتتاشتالا متتتتن أعضتتتتاء هيئتتتتة التتتتتدريس 

ات العربيتة,  اعامعت  عن لديهف املتكونة السمعة درجات  متوسدمساعدام ارةا, أستانة يف 

 أصتتحا, رصتا  ,للجامعتة  االجتماعيتة  املستتولية  , اعامعتتة ستو  العاطفيتة  اعانبيتة جمتن :يتثة  

 .0,05, :يث  انا قيمةجاة غري دالة عند مستوى ةلحةاملا
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 الستتمعة ىجامعتتة بتتين ستتويجب , وجامعتتة طيبتتة  تت  بتتب إ:اتتائية داللتتة نات  تتروت توجتتد -جدة6

 .ات العربيةاعامع عنمن أعضاء هيئة التدريس  العينة  رادأ لدى املتكونة

 طيبة وجامعة, سويجب بين جامعةات ة قيمة جتة لداللة الفروت بب متوسطي درج18جدوت ج

 اعامعة عنمن أعضاء هيئة التدريس  العينة  رادأ لدى املتكونة السمعةيف  

 اعامعة

املتغري

ة100طيبة جني=ة100بين سويجب جني=
ت

 الداللة

198د.ح   ت ت

اعانبية العاطفية سو 

اعامعة
43,2 8,839 45,4 6,249 -2,042 0,05 

 غري دالة 0,375 0,890- 4,659 36,1 7,160 35,4 جتماعية للجامعةاملستولية اال

 غري دالة 0,224 1,220- 3,224 23,5 5,136 22,7 لحةرصا أصحا, املا

مسعة اعامعة لدى 

 مستخدميها
 غري دالة 0,115 1,582- 12,453 105,0 19,873 101,3

 جامعتة متوسطي درجتات  ب ة عدت وجود  روت نات داللة إ:اائية ب18تةهر بيانات جدوتج  

متن أعضتاء هيئتة     العينتة   تراد أ لدى املتكونة السمعة متوسطاتيف  طيبة وجامعة, سويجب بين

 أصتتتحا, رصتتتا ,للجامعتتتة االجتماعيتتة  املستتتتوليةج , متتن :يتتتث ب عتتتدى اعامعتتتة عتتتنالتتتدريس  

.,  يمتا توجتد  تروت نات    0,05, :يث  انا قيمتةجتة غتري دالتة عنتد مستتوى داللتة       ةلحةاملا

متن أعضتاء    العينتة   تراد أ لتدى  املتكونة السمعة متوسطاتلة إ:اائية بب  اعامعتب يف دال

لاتاحل جامعتة    ةاعامعتة  ستو  العاطفيتة  اعانبيتة , من :يث ب عتد ج اعامعة عنهيئة التدريس 

 .0,05طيبة, :يث  انا قيمةجتة دالة عند مستوى داللة 

 اإللكرتونية لبوابةا ةليار معدت توجد عالقة نات داللة إ:اائية بب ةالساب الفرو 

 .  من شالألا املقدمة اإللكرتونية اددمات جودةات العربية على شبكة الويب, وللجامع
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 اددمات وجودة, للجامعة اإللكرتونية البوابة ليارة معدتبب ة العالقة 19جدوتج
 بواباتها على شبكة الويب  ى املقدمة اإللكرتونية 

 املتوسد املتغري
سراا اال

 املعياري

معاما 

 االرتباط
 القوة اال اجل

مستوى 

 الداللة

معدت ليارة البوابة اإللكرتونية 

للجامعة

4,6 1,703 

 0,01 صعيجب طردي **0,237

 7,679 42,9 جودة اددمات

0,01متوسدطردي **0,399 7,801 43,4 جودة املعلومات

0,01متوسدطردي **0,352 7,605 42,7 جودة التاميف

0,01متوسدطردي **0,346 7,857 40,9 التفاعلية

 البوابة ليارة معدتة وجود عالقة طردية صعيفة بب 19تك جب بيانات جدوتج  

اإللكرتونية على  بواباتها  ى املقدمة اإللكرتونية اددمات وجودة, للجامعة اإللكرتونية

., 0,01عند مستوى ة وهي دالة 0,3>شبكة الويب ججودة اددماتة، :يث  انا جر

 اددمات وجودة, للجامعة اإللكرتونية البوابة ليارة معدتووجود عالقة طردية متوسطة بب 

على شبكة الويب , من  العربية للجامعات اإللكرتونية البوابات  ى املقدمة اإللكرتونية

ة وهي 0,7>ر >0,3التفاعليةة، :يث  انا ج -جودة التاميف -:يث ججودة املعلومات

من قبا  للجامعة اإللكرتونية البوابة ليارة معدت , أي أنه  لما لاد0,01لة عند مستوى دا

على  بواباتها  ى املقدمة اإللكرتونية اددمات ودةأعضاء هيئة التدريس لادت رتيتهف ع

 شبكة الويب, وبالب يكوني الفرو الساب  قد حتقة  لي ا.

 اإللكرتونية لبوابةا ةليار معدتبب توجد عالقة نات داللة إ:اائية  ةالاامنالفرو 

 . من أعضاء هيئة التدريس مستخدميها لدى مسعتها وإدارة,  للجامعة

 لدى مسعتها وإدارة, للجامعة اإللكرتونية البوابة ليارة معدتبب ة العالقة 20جدوت ج
 مستخدميها

 املتوسد املتغري
االسراا 

 املعياري

معاما 

 االرتباط
 القوة اال اجل

مستوى 

 الداللة

معدت ليارة البوابة اإللكرتونية 

للجامعة

4,6 1,703 

 0,01 متوسد طردي **0,339

 7,715 44,3اعانبية العاطفية سو اعامعة

0,01متوسدطردي **0,364 6,037 35,8 املستولية االجتماعية للجامعة

0,01متوسدطردي **0,335 4,293 23,1 لحة رصا أصحا, املا

0,01متوسدطردي **0,376 16,647 103,1 امعة لدى مستخدميهامسعة اع
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 البوابتتتة ليتتتارة معتتتدتة إة وجتتتود عالقتتتة طرديتتتة متوستتتطة بتتتب    20ت تتتري بيانتتتات جتتتدوتج  

متن أعضتاء هيئتة     مستتخدميها  لتدى  مسعتهتا  إدارةوخمتلتجب مكونتات    للجامعتة  اإللكرتونية

اطفيتتة ستتو اعامعتتة, رصتتا أصتتحا,   التدريسجاملستتتولية االجتماعيتتة للجامعتتة, اعانبيتتة الع  

 لاد، أي أنتته  لمتتا 0,01ة وهتتي دالتتة عنتتد مستتتوى  0,7>ر >0,3املاتتلحةة , :يتتث  انتتا ج 

 متتن قبتتا أعضتتاء هيئتتة التتتدريس,  لمتتا  انتتا   للجامعتتة اإللكرتونيتتة البوابتتة ليتتارة معتتدت

أ اتتر إجيابيتتة, وبتتالب يكتتوني الفتترو الاتتامن قتتد   ستتمعتهااعامعتتة ل إدارة تتاجل  تاتتوراتهف

 حتقة  لي ا.

 
 مناقشة نتائج الدراسة:

استهد ا الدراسة تع را على العالقة بب جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية    

على شبكة الويب وإدارة مسعة هاجل اعامعات لدى مستخدميها من أعضاء هيئة التدريس, 

سويجبا,  ى مجهورية مار  بالتطبية على جامعتى اطيبةا, باململكة العربية السعودية, اوبنى

العربية, واستندت الدراسة  ى بناء متغرياتها, وتفسري نتائجها على عدة مداشا نةرية, منهاة 

, وذونظ قيا  جودة البوابات  ما Quality Model of Web portalsذانظ جودة البوابة 

 لويب, وذونظ جودة موق  اPerceived Service quality modelيدر ها املستخدت, 

Webqual باإلصا ة إة ثالثة ذانظ رئيسية لقيا  مسعة اعامعة, وتتضمن ذونظ ,

Barron & Rolfe  لقيا  مسعة املنةمة, وذونظDowling  لقيا  السمعة, ثف ذونظ

Panzi &Gardery  ,للسمعة , من شالت دراسة مسحية على عينة من أعضاء هيئة التدريس

ة, ومت توظيجب أداة االستبياني  ى مجي  200عدد مفرداتهاج اامعتى طيبة, وبنى سويجب, بلغ

  بياناتها, وانتها الدراسة إة عدة نتائأ ,  كن عرو أهمها على النحو التاةة  

  أظهرت نتائأ الدراسة وجود عالقة بب ارتفا  معدالت جودة اددمات املقدمة عا

وتعتيت السمعة ألاجل اعامعات  البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية على شبكة الويب

من وجهة نةر أصحا, املالحة من أعضاء هيئة التدريس, وأني  انا العالقة متوسطة  ى 

هاجل الدراسة, مما ي ري إة أني حتسب شدمة هاجل البوابات  ا يتناسب م  متطلبات 

من  املستخدمب, والتى تتماا  ى سهولة االستخدات, واالستجابة, وإمكانية الوصوت, تعد

العواما املهمة  ى ر   تانيجب اعامعات العربية, ودعف مسعتها, وتعتيت رصا ووالء أصحا, 
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املالحة سو هاجل اعامعات, ويدعف هاا التوجه ما   فا عنه العديد من الدراسات, 

, والتى أ دت على وجود تدثري ة85جة2012عطوانيج ممدوح طاي , عايدومنهاة دراسة  ا من 

ا من جودة اددمات اإللكرتونية املقدمة  ى مواق  اعامعات ابردنية إجيابى قوى بب  

  Swati Pandaوثقة الطال, العر,  ى هاجل اعامعات, وما   فا عنه نتائأ دراسة 

, من أني جودة اددمة اإللكرتونية ألا تدثري  بري على مستويات رصا ة86جة2019جوآشروني

, وما   فا عنه نتائأ معات ابمريكية واألنديةالطال, عن العالمة التجارية املميتة للجا

, من أني تعتيت جودة شدمة البوابات اإللكرتونية ة87جة2012وآشرونيج Noraini Nasirunدراسة 

للجامعات املاليتية,  انا من أهف عواما الرصا العات لدى الطال, عن هاجل اعامعات, 

 Suliemanليه أيض ا دراسة شاصة قابلية االستخدات, وإمكانية الوصوت, وما توصلا إ

Ibraheem,Warda Faresجة2017ج
, من وجود تدثريات قوية عودة اددمة اإللكرتونية على ة88

 رصا عمالء البنوة اإلسالمية  ى ابردني.

 وصحا نتائأ الدراسة وجود عالقة بب جودة املعلومات املقدمة  ى البوابات أ

عة هاجل اعامعات لدى مستخدميها من أعضاء اإللكرتونية للجامعات العربية, وارتفا  مس

هيئة التدريس,  ى أبعاد اعانبية العاطفية سو اعامعة, واملستولية االجتماعية للجامعة, 

ورصا أصحا, املالحة, وتعطى هاجل النتيجة بعض املتشرات التى توصي أني هناة معايري 

 البوابة اإللكرتونية  ددة  كن من شالألا التد د من جودة املعلومات املقدمة عا

للجامعة, وتتماا  ىة ا داثة واملعاصرة للمعلومات, ومقدار التغطية, ودقة املعلومات 

وموصوعيتها ومشوليتها , وتنةيمها , ومدى مالءمة هاجل املعلومات و ائدتها ومناسبتها م  

  :اجات املستخدمب, والقدرة االسرتجاعية للمعلومات بسهولة وسرعة من شالت موق

 Kedirدراسةالبوابة على شبكة الويب, وتدتى هاجل النتيجة متفقة م  ما توصلا إليه نتائأ 

Abduجة2018ج
,, والتى أ دت على أني جودة املعلومات املقدمة عا البوابة اإللكرتونية ة89

عامعة أديس أبابا ابثيوبية  انا من أهف العواما املتثرة  ى رصا الطال, عن اعامعة 

 على شبكة الويب.  وبوابتها 

   فا نتائأ الدراسة وجود عالقة قوية بب جودة تاميف البوابات اإللكرتونية  

اعامعية وخمتلجب مكونات السمعة اعامعية لدى مستخدمى هاجل املواق  , سواء على 

مستوى اعانبية العاطفية سو اعامعة, أو املستولية االجتماعية للجامعة أو رصا أصحا, 
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وإني جاءت العالقة متوسطة  ى الدراسة الراهنة,  ا ي ري إة أني جودة التاميف املالحة, 

من شالت املعاعة الناية والتاميف اعرا يكى, والوسائد املتعددة, والتاوير 

الفوتوغرا ى, ألا تدثريات  برية  ى سهولة استخدات البوابة وإمكانية الوصوت إليها, 

تساعد على تقديف معلومات أ ضا للجمهور وماداقيتها,  ما أني جودة التاميف 

املستهدا, وتسهف  ى جا, الطال, اعتملب ولفا انتباههف إليها,       ويدعف هاجل النتيجة 

, من أني ة90جة2016جFatemeh Bordbar عديد من الدراسات, منهاة ما توصلا إليه دراسة 

كية على شبكة الويب  اني العناصر املرئية واعمالية  ى تاميف مواق  اعامعات ابمري

ألا تدثريات إجيابية  برية  ى جا, وت جي  الطال, اعتملب لاللتحات بها, وما أشارت 

, من وجود عالقة تدثريات قوية بب جودة تاميف ة91جة2012إ اني عودةجإليه نتائأ دراسة 

اعامعات  املوق  اإللكرتونى للجامعات ابردنية على شبكة الويب وبناء مسعة جيدة ألاجل

, من أني جودة ة92جة2015جSheida Ahmadi ى أوساط اجملتم  الطالبى, وما أ دته دراسة 

التاميف ملواق  الويب التجميلية  اني ألا تدثري مباشر وهادا على اعودة املدر ة 

للمعلومات واالستمتا  بالوق  والاقة  يه, ورصا العمالء من طال, اعامعات اإليرانية, وما 

, من وجود ارتباط إجيابى قوى بب ة93جة2016وآشرونيج Serhat Pekerنتائأ دراسة أظهرته 

جودة تاميف املواق  اإللكرتونية للجامعات الرت ية التى حتةى حبضور قوى على شبكة 

الويب , وقابلية وسهولة االستخدات لبواباتها من قبا املستخدمب من أعضاء هيئة التدريس 

 والطال,. 

  الدراسة أني العالقة بب جودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية  ى بينا نتائأ

خمتلجب أبعادهاججودة اددمات,جودة املعلومات, جودة التاميف, التفاعليةة, وإدارة مسعة هاجل 

اعامعات من شالت متشرات تتعلة باعانبية العاطفية سو اعامعة, واملستولية االجتماعية 

, املالحة, جاءت  ى مبملها متوسطة, ابمر الاى ي ري إة أني للجامعة, ورصا أصحا

اعامعات العربية مالالا صعيفة االهتمات  ى استامار تقنيات مراقبة اعتوى الرقمى على 

شبكة الويب  ى إدارة مسعتها اإللكرتونية, مما يستلتت من هاجل اعامعات القيات 

قة,  ى ظا أني العديد من املتشرات املعتمدة  جهودات أ ا لتقوية ودعف وتعتيت هاجل العال

عاملي ا لقيا  جودة اعامعات تعتمد ب كا  بري على جودة  توى مواق  هاجل اعامعات 

على شبكة اإلنرتنا, والتى تستخدمها لن ر أهدا ها, ورسالتها, وشدماتها ب ا عدد من 
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شرات التنا سية  ى املستخدمب, شاصة وأني مدى قوة مسعة اعامعة يعد من أهف املت

التانيفات الدولية للجامعات, والتى  اا أداة لتقييف مستوى  يت اعامعة,  على سبيا, 

الايطانى على السمعة ب كا عات , :يث خياص ولن ا نسبي ا  QSيعتمد تانيجب 

 Times Higher%ة للسمعة اب اد ية للجامعة,  ما يعطى تانيجب التا ت 40مقدارجلج

educationة لسمعة اعامعة بب نةرياتها, ويدعف نلب ما أشارت 18لن ا نسبي ا مقدارجلج, و%

, من أني البوابات الرقمية ة94جة2020أمرية  مد, مساح  مدج إليه نتائأ دراسة  ا من

للجامعات السعودية املانفة عاملي ا قد أدت دور ا   عاالش  ى التسوية ألاجل اعامعات وتعتيت 

, والتى ة95جة2018عبد التوا, عبد الالجل, بهاء الدين عربىجنية,ودراسة مسعتها وصورتها الاه

أ دت على أني جودة املوق  اإللكرتونى للجامعة, والسمعة اب اد ية, من أهف معايري 

, من أني ة96جة2011جBenekeاشتيار جامعات النخبة عاملي ا, وما ر تت علية نتائأ دراسة 

عة يسهف  ى إصا ة شرا ات وطيدة بب اعامعة التطبية الناجي إلدارة مسعة اعام

واملستفيدين من شدماتها مما يتدى إة ليادة ا ات الطال, بفرص العما املتميتة بعد 

مهند التخرظ, وبالتاة حتقية ميتة تنا سية ألا, وما توصلا إليه نتائأ دراسة 

إلماراتية ساعد على , من أني املوق  اإللكرتونى اداص اامعة عجماني اة97جة2014ابمبج

تكوين صورة نهنية إجيابية عن اعامعة لدى الطال,, من شالت اددمات التى يقدمها 

, من ة98جة2020وآشرونيج Musa Pinarاملوق  على شبكة الويب, وما أشارت إليه نتائأ دراسة 

دى تدثري العالمة التجارية للجامعات الرت ية على اعودة املدر ة واعانبية العاطفية ل

 الطال,.

 :الدراسة وما تثريه من دراسات مستقبلية مقرتحات
 املستقلة للمتغريات الوصفى التحليا نتائأ على اعتمدت التى الدراسة هاجل نتائأ على بناء    

ججودة  املختلفة اب اد ية بدبعادها املتسسات  ى جودة البوابات اإللكرتونية لعناصر

 لعناصر التابعة باملتغريات وعالقتها, تاميف, والتفاعليةةاددمات, جودة املعلومات, جودة ال

املستولية االجتماعية , اعانبية العاطفية سو اعامعةجمسعة اعامعات إدارة وحتسب

 بتطوير أداء تتعلة التى التوصيات بعض يقدت البا:ث  إني ة,رصا أصحا, املالحة, للجامعة

 حباي ا مباالش تفتي أني شدنها من التى أو, يةوجودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العرب

 ة التاة النحو على ونلب,  ى هاا النو  من الدراسات جديد ا
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صرورة توجه اعامعات العربية سو االهتمات اودة بواباتها اإللكرتونية  ا يتوا ة  -1

املتطلبات م  املعايري العاملية  ى تاميف وبناء البوابة على شبكة الويب, وا:توائها على 

ابساسية التى تالءت :اجات املستخدمب, والتى تتطلب مبموعة من املتشرات تتعلة اودة 

التاميف واملعلومات واددمات التفاعلية, شاصة  ى ظا وجود العديد من املتشرات 

املعتمدة عاملي ا لقيا  جودة اعامعات والتى تعتمد  ى معايريها الرئيسية على جودة  توى 

 اعامعات على شبكة اإلنرتنا.   مواق  

االهتمات بتحسب مسعة اعامعات العربية عن طرية ر   مستوى جودة شدماتها  -2 

اإللكرتونية والتى تقدمها بواباتها على شبكة الويب, :يث أصبحا من املتشرات املهمة 

 لتدعيف امليتة التنا سية للجامعات. 

ة على شبكة الويب, وتطوير اعتوى املتاح تفعيا ا ضور الرقمى للجامعات العربي -3

على املناات الرقمية إلبرال دور اعامعة ا يوى  ى عمليات التنمية ال املة, وال را ات 

 اجملتمعية, واستقطا, الطال, الدوليب  ى برامبها املتميتة.

بدا  العما املستمر على ر   وعى وإدراة القائمب على البوابات اإللكرتونية بدني اإل -4

واالبتكار قد أصبي صروري ا  ى تقييف البوابات اإللكرتونية للجامعات, :يث يتعار على 

اعامعات العربية حتسب مسعتها واعا ةة عليها, إني مل تتضمن اسرتاتيجياتها التد ة 

 املستمر واملنتةف لتحسب جودة بواباتها اإللكرتونية .    

ة والعما على حتسب وتطوير جودة اددمات , صرورة سرعة حترة اعامعات العربي -5

واملعلومات املقدمة  ى بواباتها اإللكرتونية على شبكة الويب, :يث أظهرت نتائأ الدراسة 

ا الية أني جودة اددمات, واملعلومات  اني متوسطشا, مما يتثر سلب ا  ى املستقبا على 

 .مسعة تلب اعامعات

واق  اإللكرتونية باعامعات العربية لتوعيتهف ليادة الدورات التدريبية ملاممى امل -7

  عايري جودة  توى املوق .   

تفتي الدراسة ا الية اجملات أمات البا:اب للقيات باحبا  ودراسات تنطلة من النتائأ  -7

التى توصلا إليها الدراسة , سواء  يما يتعلة اودة البوابات اإللكرتونية للجامعات العربية 

املتثرة على مسعتها, وصورتها الاهنية لدى أصحا, املالحة ادارجيب,  أو العواما

والعالقة بب شخاية العالمة التجارية للجامعات العربية ورصا ووالء الطال,, والعالقة بب 



 

 

270 

املستولية االجتماعية للجامعات العربية من شالت بواباتها على شبكة الويب وتعتيت 

يات تسوية اعامعات العربية من شالت بواباتها مسعتها اب اد ية, واسرتاتيج

اإللكرتونية وعالقته بقدرتها التنا سية, واعانبية العاطفية للجامعة وتسوية مسعتها لدى 

اجملتم  الطالبى, وأيض ا حبو  تتعلة  عوقات تطبية معايري اعودة  ى البوابات 

ات اإللكرتونية  ى اعامعات اإللكرتونية باعامعات العربية, والدور االتااة للبواب

 العربية.
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 :مقدمة

 احملمولممة تقمما ابتشممذت األج مم ة، يتسممم العصممذ الممشه بعيشمما بتممات  املعلومممات ب مم ارة 

: األريثممذ جاذبيممة مثممل وسمماعات ماصممات ا مما   ،بارجممة ريممبنية بممف ايممجمل تعممات ا تمممجمل

ملطممورييف يف بشممذ  طبيقممات سمم لة للمسممت امف ا (iOS ،Android)االب سممتور، واالبارويمما 

شمبةة اإلبنبم ، ولعمل مميف ا وا م  احملمولمة        التطبيقات اليت  اعم واست اام ريثني ميف

اإللةنوبيمة بشمتجم الاال  ما،    تطبيقمات  الت ،اإللةنوبمي  قوة هائلة بوصف ا بوابمات للعما   

تمممذاد جتماعيمممة لأاحليممماة اال احملمولمممة، أتممماا    مممنيات و ممموالت ريمممبنية يف    واألج ممم ة

  .(2، ص2019)الصاوه، 

أدى ذلك إىل  وسمجمل  ويف اآلوبة األخنية استجاب العايا ميف املست لةف لإلبنب  تيث 

، واالبتقممام ممميف  قممايم اوممامات واملاتجممات الفممذص للشممذريات سمموابري الةممبنية أو الصمم نية

 لممل هممش  بشممةل ا التقليمماه إىل شممةل تممايث المميت با مم  املااتسممة ممميف خاللمما شمماياة يف 

التطممورات التقايممة احلاصمملة، وسمم ولة تممتد أسممواخال جايمماة ممميف خممالم الشممذريات املااتسممة       

إىل رتجمل مسمتويات اومودة يف اواممة     اتع اوية الشذرية مما ي يا العبب علجم إداراألخذى؛ 

 (.8، ص2017)امل ياب،  واملاتجات

االبنبم ، اادت   والعايا ميف الت نيات اليت تاا  مثمل إبشماب اومامات املصمذتية عم      

% 15باسممت اام ا وا مم  احملمولممة باسممبة ممميف عمماد املتسمموقف عمم  اإلبنبمم  الممشييف يتسمموقو  

% ممميف مبيعممات التجممارة اإللةنوبيممة   50، ومتمم  ممما يقممارب  خممالم السمماوات األربممجمل املا ممية  

(. ريما س ل  علجم الشمذريات التجاريمة   2020إتصابات"،  10باست اام ا ا   احملموم )"

اما  ا ع  االبنب  مبا تي ا  طبيقمات  وصميل الطعمام الميت أتماا  بقلمة بوعيمة يف         قايم خ

قطمماا الطعممام بالعمما ، وأدت إىل متةممف املسممت لك ممميف اختيممار املاممت   اوامممة بسممذعة،       

 وس ولة املقاربة بف اويارات املتاتة داخل التطبي .  

، م  ومستوى  وقعما العمالب  سذيعًا لاى رغبات وتاجات ًاو  ني رًا طوو ذ ب علجم ذلك 

وقا دتجمل هشا التطور  طبيقات  وصميل الطعمام إىل اسمت اام شمبةات التواصمل االجتمماعي       

لتةو  ماصات  ذبط م بعمالئ م، وذلك بظذريا لس ولة وبساطة است اام هش  الشمبةات،  
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 باإل مماتة إىل شممعبيت ا، وإىل جابممب ممما  تميمم  بمما ممميف عااصممذ التفاعليممة المميت  عمم ا احلمموار    

 (.3، ص2019)املقذ ، 

ومممما سممب  ذريممذ ، بسممتات  أهميممة تقممور التطبيقممات اإللةنوبيممة يف ماصممات شممبةات      

التواصل االجتماعي إلدارة عمالئ ا. وعليا   ا أهميمة معذتمة عااصمذ احملتموى اإللةنوبمي      

يف االعتبممار الطبيعممة التفاعليمممة    سمممت اام مممااخل بظذيممة   خمممش  با يف  قيمم  ر مما العمممالب   

و ذري  علجم إمةابا  ما احلواريمة الميت  قموم علمجم أسماا اال صمام         االجتماعية، تللشبةا

 ست ام.  و ع ا مف وم متةف امل الثاائي،

سة احلالية باست اام بظذية اال صام احلمواره اإللةنوبمي   اويف هشا السياخ  قوم الار       

) طبيقممات  تطبيقممات اإللةنوبيممة اواميممةالحمتمموى التعممذ  علممجم رييفيممة  وليمم    ب مما 

 طبي  املبادئ احلوارية اليت طورها  ميف خالم قي  ر ا العمالبلتح  وينيف  وصيل الطعام( 

 .1998ريل ميف ريا  و ايلور يف العام 

 

 :مشكلة الدراسة
استابط  الباتثة مشةلة الاراسة ميف خالم مالتظت ا لت ايا التطبيقمات اإللةنوبيمة   

وقممام  اوممامات ملعظممم  ،سمم ل  ووتممذت الوقمم والمميت  ،مب تلمم  الاال  مما يومريمما بعمما يمموم 

للتطبيقممات اواميممة مثممل:  طبيقممات    املسممت امف، وممميف خممالم بعممب التجممارب الش صممية   

ميف خمالم ثمث اسمتطالعي    ريشلك و .وغني ذلك   خني يف إبقاص الطلب أو   وصيل الطعام

ني   الةمث أوجمات الباتثمة     وصميل الطعمام تقما   مص ذ يف حمذك ثث  وين عيف  طبيقمات  

ممما أامار   ؛ يواج و  العايا ميف اإلشةاليات خالم طلب اوامةو ما عجف ميف املست امف

، وممما العوامممل تقمموم الباتثممة ملعذتممة املسممببات والعوامممل وراب اسممتياب العمممالب املسممت امف   

 .املساهمة يف ر اهم

ار فماا يف تجمم   إىل  ميف هيعمة الاقمل السمعودية    تاى الاراسات احلايثةإريما أشارت و

مليمارات ريمام سماويريا،     4.5طلبات  وصيل الطعام بالسمعودية عم  االبنبم  مبقماار يصمل إىل      

تيما يتم  وصميل مليمو  وجبمة يوميريما. وبيام  الاراسمة أ  عماد مسمت امي وعممالب  طبيقمات           
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(. و ممبف لمماى الباتثممة يف 2019)بممور،  2018ماليممف مسممت ام يف  6.1 وصمميل الطعممام بل مم  

ائحممات علممجم سممبيل املثممام: جائحممة ريوروبمما يمم داد اإلقبممام علممجم  لممك       أوقممات األامممات واو 

التطبيقات؛ ملا يتوجب ميف اتنااات وإجذابات وقائية، تيث بشذت هيعمة اال صماالت و قايمة    

( يف إتصائية  شني إىل وصوم قيمة الطلبات مامش باايمة اوائحمة    2020املعلومات السعودية )

وأو ح  هيعة اال صماالت أ  إامالي الطلبمات بلم       مليار ريام، 2إىل أريثذ ميف  2020لعام 

 %.250مليو  طلب، باسبة ايادة  صل إىل  26حنو 

د وجو( ب2020لعام )(  قاريذ موقجمل دا ا ريبور ل ) أشارت الصادويف هشا 

( مليو  مست ام سعوده علجم الشبةات االجتماعية، واتتل  موين مميف بيا ما    25أريثذ ميف )

. (2021)عبمود،   مميف أريثمذ الشمبةات االجتماعيمة اسمت اامريا يف السمعودية       بيمة الثااملذ بة 

هشا يام علجم الاور الفاعمل المشه  قموم بما شمبةات التواصمل االجتمماعي يف قمار  ا علمجم          و

 موين أممذريا    لمجم ع  طبيقمات  وصميل الطعمام    وجمود الوصوم الةبني للمست امف، تيمث يعما   

 االستفسارات.رياتة د علجم لذم مريا إلدارة عمالئ ا، والتواصل، وا

 طبيقممات  وصمميل الطعممام  اراسممة العالقممة بممف  فاعممل    ممتم الباتثممة ب السممياخويف هممشا 

ومممماى  وليف ممما ملبمممادئ اال صمممام   ، ممموين يف( مذسممموم( والةويتيمممة )رياريممما  )السمممعودية 

،  شمجيجمل املعماودة   احلواره )إبشاب تلقة توار،  قايم معلومات مفياة، احلفمال علمجم الم وار   

  قي  ر ا عمالئ ا السعوديف.يف ودورها  ،(ال يارة علجم

 
:أهمية الدراسة

 ابجمل أهمية الاراسة ميف عاة جوابب  تمثل تيما يلي:

ميف أوائمل الاراسمات العذبيمة الميت  تاماوم      يف تاود إطالا الباتثة   عت  هش  الاراسة -1

.يف قطاا  وصيل الطعام التطبيقات اإللةنوبية اوامية

احلالية ميف الاراسات العذبية القليلة الميت تللم  شمبةة  موين يف  موب       عا الاراسة  -2

بظذية اال صام احلواره.
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اواميمة   التطبيقمات  تسمابات  وليؤميةيف أ   س م بتمائ  الاراسمة يف متةمف مسم     -3

  وين. يف األريثذ تعالية التعذ  علجم مبادئ واسنا يجيات احلوار ميف

عممميف ممممواطيف القصمممور يف تسمممابات  ميةممميف أ   سممم م بتمممائ  الاراسمممة يف الةشممم    -4

التطبيقممات اواميممة إ  وجممات، والتعممذ  علممجم طبيعممة عمممالب التطبيقممات اواميممة    

والعوامل املساهمة يف  قي  ر اهم.

 :أهداف الدراسة
 وصمميل الطعممام  ايمما املبممادئ احلواريممة األريثممذ اسممت ااما يف تسممابات  طبيقممات    -1

  وين. لجمع

سممعودية املاشمم  )مذسمموم(، وريويتيممة املاشمم      ام وصمميل الطعمم مقاربممة بممف  طبيقممات   -2

يف  وليف ا ملبادئ اال صام احلواره.  )رياريا ( 

 وصميل الطعمام    ليل العالقة بف املبادئ احلوارية املست امة يف صفحات  طبيقمات   -3

 وين ور ا العمالب. لجمع

يف دعمم و ع يم  العالقمة بمف       سم م استةشا  ريي  ميةميف للاظذيمة احلواريمة أ      -4

.تطبي وال مالبعال

 

 :تساؤالت الدراسة
   ساؤالت الاراسة املياابية: -1

ما املبادئ احلوارية اليت ي تم ب ا العمالب السعوديف؟ - أ

العوامل املؤاذة علجم ر ا العميل؟ما  - ب

مممما عالقمممة  طبيممم  املبمممادئ احلواريمممة يف تسمممابات التطبيقمممات اواميمممة بتممموين يف  - ت

ذ ا العمالب؟ل  ا قيق
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 سة التحليلية: ساؤالت الارا -2

علممجم  موين يف  قيمم    وصميل الطعمام   مما املبمادئ احلواريممة املسمت امة لتطبيقممات     - أ

ر ا العمالب؟  

ما طبيعة  ولي  املبادئ احلواره يف  طبيقات  وصيل الطعام؟   - ب

مميف    موين علمجم  مشمارريات  طبيقمات  وصميل الطعمام     ممجمل  رييم  يتفاعمل العممالب     - ت

ا؟ تجمو ،وهات ا ،وردود الفعل العاطفية ،عجاباتتيث اال

 :الدراسات السابقة
 أواًل: الاراسات اليت  ااول  التواصل احلواره ومبادئا يف الشبةات االجتماعية واإلبنب 

مذاجعة ما جية توم  طبي  احلموار يف العالقمات   ، "Ao, Huang (2020)دراسة  .1

العامممة علمممجم املاصمممات القائممممة علمممجم  ةاولوجيممما اال صممماالت: مقاربمممة السمممياقات  

". قاممم  الاراسممة بالتحليممل واملقاربممة املا جيممة للاراسممات المميت    اإلجنلي يممة والصممياية

مجمل  قايمات اال صماالت واملعلوممات اإلجنلي يمة       يف العالقات العامة  طب  ما   احلوار

والصياية، واستاات هش  الاراسة علجم املما   املسمحي بتطبيم  أداة  ليمل احملتموى،      

( مقممااًل أريادمييممًا صمميايريا واجنلي يريمما، وأخممنيا أشممارت     81ومت  ليممل عياممة قوام مما )  

 ال للحمموار، رياتيجممة أهميممة األريثممذ المماور املشمماررية  لعممب  الاراسممة إىل بتممائ  أ  

 فاعلم ا، وريمشلك أشمارت     إمةابمات  بسمبب  االجتمماعي  التواصل وسائل علجم سيما

 ما أل مذت الاراسة إىل عام اهتمام املقاالت بتحليل مباأ س وم است اام املوقجمل، ري

 احلوار. مبادئ ميف م جًيا احلوار  عت    ام ال الاراسات ميف العايا أ  أيقريا

 التجارية للعالمات ذاماإلبست  تسابات يف احلوارية ئاملباد، "(2019)دراسة املقذ   .2

 احلممواره السمملوك عالقممة الستةشمما ". هممات  الاراسممة دراسممة  ليليممة :السممعودية

، واسممت ام  الباتثممة املمما   املسممت ام مبشمماررية ذام اإلبسممت يف التجاريممة للعالمممات

املسحي ملسد املقمو  يف  ليل احلسابات للعالمات التجارية، واشتمل  العيامة علمجم   

( ٩٧١ايممجمل ماشممورات تسممابات العالمممة التجاريممة خممالم االاممة أشمم ذ والمميت بل مم  )   
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 احلواريممة، ئللمبمماد التجاريممة العالمممات  طبيمم  يف  فاو مما  ئالاتمما ل ممذتماشممور. وأ

 واالتتفمال  احلموار  تلقمات  ئيمبما   طبيم   بمف اجيابيمة   ار بما   عالقمة  وجمود وريشلك 

 املعلوممات ئماة  تامبماأ   بف سلبية عالقة وجات تف يف املست ام، ومشاررية بال وار

 ال يممارة  معمماودة  شممجيجمل مبمماأ  بممف عالقممة وجممود  يظ ممذ و  املسممت ام، ومشمماررية

تممائ  بتطبيمم  العالمممات التجاريممة ملبمماأ تمموار   ، ريممما  بيامم  الااملسممت ام ومشمماررية

.واتا علجم األقل

دراسمممة اسممتطالعية تمموم احملتممموى    ، "Ngai, Einwiller, Singh (2018)دراسممة  .3

واألسمملوب بوصممف ما عمماملف قياسمميف لتيسممني التواصممل بمماحلوار بممف الشممذريات       

 ايما   إىلالاراسمة    ات". هم واوماهني توم وسائل اإلعالم االجتماعيمة يف الصمف  

اومماهني علمجم أريم     ممجمل   التواصمل احلمواره   العوامل احملذرية اليت  عمل علمجم  اميمة  

، واست ام  الاراسة املا   املسحي و ليمل  (Weibo) شبةة اجتماعية يف الصف

( شذرية أملابية وصياية يف المام  12احملتوى ري داة، وطبق  علجم عياة مةوبة ميف )

أ  مسممت امي اإلبنبمم  الصمميايف يفقمملو      الصممااعة و املسممت لك، و بيامم  الاتممائ    

ميمم ات ااعيممة علممجم مواقممجمل الويممب ويمماعمو  الفةممذة القائلممة بمم   الشممذريات المميت    

تموم   ةاراسم الريمما أشمارت بتمائ     ،  تباجم اقاتا  ا احمللية بااًل ميف  بين الا   العاملي

ة است اام أسلوب احملتوى واال صام يف ماشورات الشذريات ريعوامل داتعة يف  اميم 

وجمماوا أ  ريممل ممميف املسممتجيبف   ، و ممميف مبمماأ تائمماة املعلومممات   التواصممل احلممواره 

علوممممات عممميف امل مببممماأ  ممموتني  ريمممابوا ماشممم لف Weiboعلمممجم  األملمممابيف الصممميايف و

.املاتجات والنوجيية والشذرية

الذقممي:  احلمواره   واال صمام احلقمور االجتمماعي   "، (2018)وآخذو  .Men دراسة .4

الاراسممة  ". اسممت ات االجتممماعفيف ريبممار املممايذييف التافيممشييف املشمماررية ممم دروا

جم لم اسمتاات الاراسمة ع  ريمما   ،القياده يف املاصمات الذقميمة  معذتة رييفية التواصل 

( ٢٤قمممام البممماتثف بتحليمممل عياممما قوام ممما )و ، ليمممل احملتممموى وأداةاملممما   املسمممحي 

أ  علمجم   الاتمائ    ةشمف  افيشيف، ت لذؤساب تساب( ١٠٠)  ميف تيسبوك تساب
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متاوعمممة مممميف مبمممادئ  اسمممت اموا الموعمممةريبمممار املمممايذييف التافيمممشيف االجتمممماعف 

و موتني املعلوممات الميت    عام، اإلبنب  احلوارية عاا التواصل علجم الفيسبوك بشةل 

  مم اوم ممور مبمما يف ذلممك بشممذ مل صمات األبشممطة التافيشيممة   التاظيميممة والممذئي    

ملةتوبة ومقاالت الذأه أريثذ است اامريا مميف  رياب  اوطب والبيابات ا، والتافيشه

 .االسنا يجيات ااائية االلا  إلبشاب تلقة توار

دور الفيسمممبوك ريممم داة لال صمممام احلمممواره يف قطممماا  ، " Martin (2017)دراسمممة  .5

".  اا  الاراسة توم  فعيل اال صام الطاقة يف ريل ميف أملابيا وسويسذا والامسا

لقطاعمات احلةوميمة للطاقمة علمجم الفيسمبوك،      احلواره ممجمل أصمحاب املصملحة يف ا   

علمجم  املا   املسحي متقماريا أداة االستبيا ، تيمث اشمتمل  العيامة     وطبق  الاارسة

 ، تيممماشممذرية سويسممذية( 25)شممذرية اسمماوية، و (19و ) شممذرية أملابيممة، (130)

للفيسمبوك و طبق ما    الشذريات اليت  ارك القيمة احلواريمة أ   وصل  الاارسة إىل 

شممني احلاجممة إىل   ئ مما ريابمم  أقممل ممميف بصمم  العياممة املاروسممة، وهممو ممما     المممجمل عم

 مماريب مسممعولي العاقممات العامممة علممجم أسمماليب اال صممام احلممواره ل يممادة الةفممابة     

ع  الفيسبوك. ئ االاال صالية لتلك الشذريات مجمل عم

اال صام احلواره ومواقجمل الويب للعالقات العامة:  ليل Akwari (2017 " ،) دراسة .6

". اسمت ات  الاراسمة التعمذ     وريالمة عامليمة للعالقمات العاممة     250توى ألتقل حم

علجم  ولي  ودمم  مبمادئ اال صمام احلمواره يف مواقمجمل الويمب لشمذريات العالقمات         

العامة، تيث است ام  الاراسة املما   املسمحي وأداة  ليمل احملتموى، ومت  طبيم       

( وريالممة 250قممل )( موقممجمل ويممب  ممميف أت  100الاراسممة علممجم عياممة مةوبممة ممميف )    

وتائممماة  ،بشممم   احلفمممال علمممجم الممم وار عالقمممات عامليمممة، وأشمممارت بتمممائ  الاراسمممة  

 ووقمم   مماري  آخممذ بشممذ  عممذ  املشممفذة الويممب مواقممجمل ممميف تقمم  ٪1املعلومممات أ  

همشا يمام علمجم أ  مواقمجمل شمذريات       ،مميف وقم   ميمل الصمفحة    ( ٪42مجمل ) حمااف

وممجمل ذلمك، تمغ  غالبيمة مواقمجمل       اممل. العالقات العامة تشل  يف دم  هشا املباأ بالة

 و مد  ، ريمما  أو الذسمائل اإلخباريمة  ، للمسمت ام للتعليقمات   مسماتة الويب ال  موتذ  
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الاراسممة أيقريممما أ  وريممماالت العالقممات العاممممة ذات التصممماي  األعلممجم همممي أريثمممذ    

توارية ميف الورياالت ذات التصاي  األدبجم ألب ا  وتذ امل يا مميف الفمذص السمتجابة    

بشةل أتقل، واحلفال علجم ال وار. ولة است اام املوقجملاملست ام، وس 

استةشمما  اسممنا يجيات احلمموار يف   "، (2017) وآخممذو  .Rodríguez دراسممة .7

وسممائل التواصممل االجتممماعي لتع يمم   فاعممل املممواطاف مممجمل احلةومممات احملليممة يف 

  قيمميم العالقممة بممف اسممنا يجيات احلمموار إىلالاراسممة  ".  طذقمم الال يايممةأمذيةمما 

اعتممات الاراسمة علمجم املما       وع  وسمائل التواصمل االجتمماعي،     املواطاف و فاعل

( تةومممة، ١٣٧)قوام مما عياممة  طبقمم  علممجمريممما  ، ليممل احملتمموى وأداةاملسممحي 

احملليمممة  سمممت ام  احلةوممممات مممميف( ٪٥١أ  ) إىلمممميف الاراسمممة و وصمممل  الاتمممائ  

، ريممما الم الفيسممبوكاسممنا يجيات احلمموار إلقامممة عالقممات مممجمل املممواطاف ممميف خمم    

 االسممنا يجيات اسممت اام أ  علممجم الت رييمما خممالم ممميف الاراسممة بتممائ  هممش   سمم م

 املصلحة أصحاب   م اليت واملعلومات احلوار تلقة ، جاياة ايارات بتوليا املذ بطة

 مممجمل التفاعممل علممجم املممواطاف  شممججمل وبالتممالي ،  فاعليممة أريثممذ بيعممة خلمم  يف  سمماعا

 اواصمة  االجتماعيمة  اإلعمالم  وسمائل  يف احملليمة  احلةومات  اشذها اليت املعلومات

 .ب م

دور تي  بوك يف  اعيم احلوار بف املاظمة واوم ور:  ، "(2017)دراسة الصاحلي  .8

دور تمي  بموك    ". هات  الاراسة إىل معذتةيف إطار بظذية اال صام احلواره دراسة

لعاملممممة يف المممميميف بممممف املاظمممممات ا احلمممموار  فاعليممممة يف  مممماعيما صممممام  سمممميلةريو

، واستاات الاراسة علمجم املما   املسمحي ويف إطمار ذلمك اسمت ام  ليمل        وااهنيها

( صفحة تيسمبوك ملاظممات عاملمة يف    50احملتوى ري داة، وطبق  علجم عياة قوام ا )

اليميف، و ل ص  الاتائ  يف وجود تمذوخ ذات داللمة إتصمائية بمف املاظممات الذثيمة       

واحللقات احلواريمة   ،صفحةواج ة ال است اام س ولةأييف وغني الذثية يف ل ور مبا

، ريممما أشممارت الاتممائ  إىل   الذثيممة املاظمممات صمما  الفممذوخ ل وريابمم   التفاعليممة

االهتممممام املت ايممما للماظممممات مببممماأ احلفمممال علمممجم الممم وار، وإىل اهتممممام صمممفحات  
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%(علمممممممجم اسمممممممت اام ا للجوابمممممممب  57.25املاظممممممممات بتفممممممموخ اووابمممممممب الفايمممممممة ) 

 %(.47.13ة)احلواري

 مم اني  ةاولوجيمما اال صممام يف  طممويذ أداب العالقممات   " (،2017)دراسممة البحبمما   .9

". همات   ميف شمذريات الطمنيا  العاملمة يف ليبيما     العامة: دراسة  طبيقية علجم عياة

الاراسة إىل التعذ  علجم طبيعة  ولي   ةاولوجيا اال صام يف شمذريات الطمنيا    

علجم املا   املسحي ب داة االسمتبابة، والميت طبقم     العاملة يف ليبيا، واعتما الباتث 

( ممممارا للعالقممات العامممة، وابت مم  الاراسممة إىل أ      50علممجم عياممة مةوبممة ممميف )   

اسمممنا يجية احلممموار ممممجمل اوم مممور همممي االسمممنا يجية الممميت يعتمممما علي ممما ممارسمممو 

العالقات العامة يف شذريات الطنيا  يف ليبيا وبشةل ريبني وذلك ألب ا  عتم  مميف   

أبممذا االسممنا يجيات الااجحممة المميت  سممعجم لبامماب عالقممات باجحممة وطويلممة األممما مممجمل   

ااهنيهمما، ريممما أو ممح  الاراسممة أ  ممارسممي العالقممات العامممة لمماي م إدراك      

جبميجمل مبادئ اال صام احلواره ع  تيسبوك باسبة أعلجم ميف املواقمجمل اإللةنوبيمة،   

مبمماأ التحممايث املسممتمذ، وسمم ولة  وأشممارت الاتممائ  إىل اهتمممام املمارسممف مبعيممار و 

 االست اام، والل ة الطبيعية .

تيف املشاررية: اسنا يجيات احلموار  " ،() دراسمة   .10

".  طذقمم  الاراسممة إىل استةشمما  بتيجممة  وليمم  الاظذيممة احلواريممة يف  علممجم  مموين

املمما   املسممحي دعممم و ع يمم  العالقممة بممف األتممذاد واملاظمممات، وا بعمم  هممش  الاراسممة  

 البماتثو   وأشمار  الاراسة، لعياة شذرية( ١٨وأداة  ليل احملتوى، ريما مت  ليل )

يف وسممائل التواصممل االجتممماعي  أابتمم   ةامليممة اإىل أهممم بتممائ  هممش  الاراسممة ب ب مم 

ار فمماا مبمماأ احلفممال علممجم اوار، ولتحقيمم   وليمما ايممارات العممودة إ مماتة روابمم  إىل     

 املتةامممل ، ريممما أ  للتواصمملوربط مما ب خبممار الشممذرية  وسممائل اإلعممالم اوارجيممة 

 باإل ماتة  أساسمي،  احملتموى رياعتبمار   ا سماخ  باراة  اد إعالمية شذرية يف املثالي

  ايمما إىل اوم ممور واسممت اام صمماجمل القممذار اتمما   مذريمم  يف اوم ممور إبقمماب إىل

.االسنا يجي التواصل سياخ
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Í دراسمممة .11 É ()،"اام  ممموين اسمممت 

 اسمت ات   ".األوروبمي  يف اال اداحلةومة احمللية  احلواره: اسنا يجياتللتواصل 

لمممايذييف للفممات الش صممية يف امل حلمموارااسممنا يجيات معذتممة ممماى  وليمم  الاراسممة 

مت  ليممل امللفممات  ، و ليممل احملتمموى  وأداةعلممجم املمما   املسممحي    واسممتاات ،احمللمميف

اتممممائ  إىل  فعيممممل  و وصممممل  ال  لعياممممة الاراسممممة،  ماياممممة  (52) عممممادها الش صممممية

 إلقامممممة عالقممممات مممممجمل املممممواطاف   مبممممادئ احلمممموار  احلةومممممات احملليممممة األوروبيممممة  

، و مبف أ  مبماأ احلموار األريثمذ اسمت اامريا همو مبماأ احلفمال علممجم         ( ٪52.53باسمبة) 

ملواقمممجمل  إىل اوصمممائل الممميت  سمممت ام غالبريممما يف  ممموين همممي روابممم   ، إ ممماتةالممم وار

شممبةات اجتماعيمة أخممذى   إ مماتية واسمت اام ميةميف طلممب معلوممات   و وبيمة، إلةن

 .املعلومات وشعار البلاية  اتةإل

لتم اني مبمادئ احلموار      وين: دراسةلذبة احلوار علجم " (،)  دراسة .12

الباتممث إىل دراسممة  مم اني حمتمموى وسممائل   ". سممعجمواملوقمم  والتفاعمملعلممجم املشمماررية 

. واملوقم   ،واملشماررية ، مبمادئ احلموار علمجم التفاعمل     سمت اام االجتماعي باالتواصل 

 اختيممار عياممة ممميف  اسممتاات الاراسممة علممجم املمما   املسممحي يف  ليممل احملتمموى ب      تيممث

 وأشار بتمائ  الاراسمة إىل أ      ذياا  ما،  وين و ليلتسابف حملنتف ريا يف يف 

ل االجتمماعي عاماما   أريثمذ اتتممااًل لالامذا  يف وسمائل التواصم      سيةوبو ألتذاد ا

وأريثذ  مميف المذد تموار، ريمما      يقذؤو  الت ذياات اليت  توه علجم معلومات مفياة

 المشه  الوتيما  العاممل  همو  لمي   االلماهف  يف التواصمل  أ  إىل  شمني  الاراسة أ  بتائ 

 علمجم   ذري  أ  جيب االجتماعي، التواصل وسائل علجم العالقات بااب يع ا أ  ميةيف

 .االجتماعي التواصل وسائل يف اوم ور وإشذاك احملتوى شابإلب  واابا أريثذ ب  

  فاعمممل  مسمممتوى  اختبمممار " (،)  ó  دراسمممة  .13

". هات  الاراسة إىل 2 ويب إىل 1 ويب ميف للمتات  املؤسسية اإللةنوبية املواقجمل

لذقميممة مممجمل معذتممة ممماى  فاعممل مواقممجمل املتممات  الفايممة العامليممة و وليمم  املاصممات ا   

ا ورهمما، واتممشت املمما   املسممحي وأداة  ليممل احملتمموى لتطبيمم  الاراسممة، تيممث  
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( موقجمل ريعياة للاراسة، و وصل  الاتائ  إىل أ  مواقجمل املتمات  العامليمة   100تلل  )

بصممورة ما فقممة مممجمل اوم ممور، ريممما أب مما ال  سممت ام      سممت ام أدوات التفاعليممة 

تواره مجمل ال وار، لةا ا  عمل علجم  وليم   ريل إمةابيات املواقجمل إلقامة ا صام 

ريل ميف أدوات التفاعلية واال صام احلواره بشةل  ارجيي.

است اام  ةاولوجيا اال صام التفماعلي يف ممارسمة   " ، (2015) دراسة الصاحلي .14

".  سمعجم الاراسمة إىل رصما و قيميم     أبشطة العالقات يف املاظمات العاملة يف الميميف 

ة يف المميميف لتةاولوجيمما اال صممام التفمماعلي يف ممارسممة   اسممت اام املاظمممات العاملمم 

أبشممطت ا علممجم الفيسممبوك واملوقممجمل اإللةنوبممي، يف تممف اعتمممات الاراسممة ومممجمل     

بيابا  مما علممجم املمما   املسممحي وأداة  ليممل احملتمموى، وقاممم  بتحليممل املوقممجمل وصممفحة  

ام ( ماظمممة، و وصممل  الاتممائ  إىل  فمموخ اسممت ا  50الفيسممبوك لعياممة مةوبممة ممميف ) 

%(، تيممما تصممل  اووابممب  53املاظمممات العاملممة يف المميميف للجوابممب الفايممة باسممبة)  

%، ريما ريشف  إىل أ  أريثذ املبادئ الميت  قم  احلواريمة علمجم     49احلوارية علجم 

%(، تيمما  90باسمبة )  املواقجمل اإللةنوبية هو مباأ االلت ام واحلوار علجم أساا الثقة

%(، 87يف احلمموار يف املذ بممة الثابيممة باسممبة) واالشممناك جمماب مبمماأ التواصممل املسممتمذ

وأشممارت ريممشلك إىل عممام اهتمممام املواقممجمل اإللةنوبيممة وصممفحات تممي  بمموك علممجم  

%( يف املواقجمل والصفحات.50معاودة ايارة اوم ور وذلك باسبة  قل عيف)

 

 اابيريا: الاراسات اليت  ااول  التطبيقات اوامية اإللةنوبية ور ا العمالب

لذيبيممة  طبيقممات طلممب الطعممام احملممموم: دراسممة   " ،Alalwan (2019)دراسممة  .1

".  بيمت م إلعمادة اسمت اام ا    واستمذارر ا العمالب اإللةنوبي يف  املؤاذة للعوامل

 مم رياني طلبممات الطعممام عمم  التطبيقممات اإللةنوبيممة الاراسممة التعممذ  علممجم   اسممت ات

ا اسمتاات الاراسمة علمجم    ريمم  التجذبمة، لتةذار  بية العمالبعلجم ر ا العمالب وعلجم 

 مسممت ام (337)املمما   املسممحي و طبيمم  أداة االسممتبيا  وطبقمم  علممجم عياممة قوام مما   

داتجمل  االهتمام  شني الاتائ  بالت رييا علجم أ  و  وصيل الطعام يف األرد ، لتطبيقات
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أ  العممالب  ، ريمما  لا   اني ريبني علجم ريل ميف الذ ا اإللةنوبي والاوايا املستمذة

علمجم اسمتعااد    بالذ ا لا  لذبة است اام  طبيقات  وصميل الطعمام    الشييف يشعذو

، ريممشلك بتممائ  لذبممة العميممل علممجم املمماى     اسممت اام هممش  التطبيقممات يف املسممتقبل  

 القصني) الذ ا وعام الذ ا( يتم التابؤ ب ا ميف خالم األسعار. 

  وقممجمل العمممالب ور مماهم وبوايمما إعممادة شممذاب   (، "2019) وآخممذو  ،Ashfaqدراسممة  .2

". اسمت ات  الاراسمة   املاتجات املسمت امة عم  اإلبنبم : دليمل لمذيا مميف الصمف       

والتمتمجمل املتصمور، وسم ولة االسمت اام، والذ ما،       معذتة العالقة بف  وقعات العمالب

وبية إعادة الشذاب للماتجات املست امة ع  اإلبنب . واستاات الاراسمة علمجم املما      

( متسمموخ للماتجممات  400علممجم عياممة مةوبممة ممميف )   املسممحي و طبيمم  أداة االسممتبيا    

املست امة، وأشارت الاتائ  إىل أ  داتمجمل االسمتمتاا لماى العممالب همو عاممل مسماعا        

لممذغبت م بغعممادة الشممذاب، ريممما أ  املسمموقف السمملبيف جيممب أ  يقممماوا للعمممالب أ    

شذاب املاتجات املست امة هو عملية س لة االست اام وآماة.

ر ا العمالب لا   طبيقات خامات الطعمام يف  " ،Chakraborty  (2019)دراسة .3

".  سممت ا  دراسممة مسممتوى ر مما العمممالب لمما  خممامات  وصمميل   ممما  املممنو ا اايممة

الطعممام عمم  اإلبنبمم  يف ممما  املممنو يف ا امما، ريممما اسممتاات الاراسممة علممجم املمما     

لتطبيقممات ( مسممت ام 369املسممحي وطبقمم  أداة االسممتبيا  علممجم عياممة مةوبممة ممميف )  

 همي خاممة العممالب     وصيل الطعمام يف ا اما، وأهمم الاتمائ  الميت  وصمل  ما الباتمث        

بطذيقممة ذرييممة  مما  ، ريممما أ  إدارة العمممالبر مما العمممالب يف العامممل األريثممذ أهميممة

 مم اني إجيممابي علممجم الوتمماب للعالمممة، ريممشلك جممودة الطعممام والعممذو  واوصممومات      

 .عوامل م مة يف ر ا العمالب

األسباب والاتمائ  املن بمة علمجم ر ما العممالب: همل       "  ،(2018) وآخذو Hultدراسة .4

 سممعجم هممش  الاراسممة إىل ". تتلمم  عمليممات الشممذاب عمم  اإلبنبمم  وخممار  اإلبنبمم ؟

 و وقعما  م  ،وقيممة لذبمة الشمذاب    ،  صورات العممالب تيمما يتعلم  جبمودة    نيا   معذتة

املمما   املسممحي وأداة االسممتبيا ،   ، وطبقمم  الاراسممة املتعلقممة بالشممذاب علممجم ر مماهم  
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( عميمل، وريابم  أبمذا الاتمائ   شمني إىل      913وريما اشتمل  علجم عياة مةوبة ميف )

وخاصة بالاسبة للعمالب مميف المشريور،    وجود العايا ميف الفجوات يف املعذتة الذقمية

وريبار السيف، واملتعلمف ميف اوامعات يف قار  م علجم التعامل مجمل التقايات امل تلفمة  

  اني ذلك علجم است اام م ور اهم.و

التةاولوجيا علجم مائاة العشاب: طلب الطعام ع  " Kapoor, Vij (2017 ،) دراسة .5

 آليمات رييم   ".  اماق  همش  الاراسمة    اإلبنب  ميف خمالم  طبيقمات ا ما   احملمموم    

 ا، تيمث طبقم     ع  اإلبنب  إىل ايادة يف است اام العمالب طعامال  طبيقاتؤده  

( متسموخ للطعمام   741سة املا   املسمحي وأداة االسمتبيا  لاراسمة عيامة قوام ما )     الارا

ع   طبيقات اوموام، وأشمارت الاتمائ  إىل اهتممام واقبمام املسمت لةف للشمذريات        

املقامممة عمميف   واوصممومات، ريممما أ  جممودة وصممحة املعلومممات    المميت  قممام العممذو  

 لتطبي .الطعام  ؤاذ بشةل إجيابي علجم العميل يف است اام ا

العوامل الميت  مؤاذ علمجم الايمة     " ،YONG LEE, BUM LEE, JEON ((2017 دراسة .6

ريش  العالقة بف   ااول  الاراسة ".السلوريية الست اام  طبيقات  وصيل الطعام

ريممما اسمممتاات   ريوريممما،العوامممل الممميت  ممؤاذ علمممجم اسممت اام  طبيقمممات الطعممام يف     

( 350ممميف )بيا  علممجم عياممة مةوبممة الاراسممة علممجم املمما   املسممحي و طبيمم  أداة االسممت 

أخممنيريا  وصممل  الاراسممة إىل بتممائ  ما مما  مم اني    الطعممام،مسممت ام لتطبيقممات  وصمميل  

ريما  شني  ،علجم س ولة االست اام املاررية إجيابيريا بشةل ملحول جودة التصميم

مذاجعات أتما املاتجمات( اادت   )الاتائ  أيقريا أ  املعلومات املقامة ميف املست ام مثل 

أدرك املسممت لةو  ومماوت م بشمم    وسمم ولة املارريممة يف اسممت اام التطبيمم .   ممميف ال

لمشلك يبحمث املسمت لةو  عميف     ، امل اطذ والتبادالت   املبال  املسندة و سمليم املامت   

الموعة متاوعة ميف املعلومات لتقليل امل اطذ، وبالتالي ميةيف أ   ةو  مذاجعمات  

املست لةف مؤشذ قوه علجم إدراك مستوى اوطذ.

اسمت الك خمامات  طبيقمات األغشيمة     "، Sharma, Abdul Waheed ((2018 دراسمة  .7

ا مما  هممو  . "عمم  اإلبنبمم : دراسممة استةشمماتية بممف طممالب اوامعممات يف دبممي      
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 استةشمما  رييمم   ممؤاذ اوممامات ممميف  طبيقممات طلممب الطعممام عمم  اإلبنبمم  مثممل    

Zomato وTalabat وUber   التطبيم  أو   مميف تيمث طلمب الطعمام مميف      علجم سملوك العممالب

اختيار  ااوم الطعام يف أتا املطاعم، استاات الاراسة علجم املما   املسمحي وطبقم     

ميف مسمت امف  طبيقمات    ام نب اطالب (45)أداة االستبيا  مةوبا ميف عياة قوام ا 

مميف ا يمبف    (%69)التوصيل يف دبي،  وصل البماتثف إىل بتمائ  أ  يفقمل تموالي     

البمماقي  امماوم  (%31)يل إىل املامماام بياممما يفقممل احلصمموم علممجم خيممارات التوصمم 

إىل املاماام الابريما. ريمما جيمب أ  يمتم       الطعام عااما يقام أه مطعم خاممة التوصميل  

أل  العمممالب  تطممي  اوممامات المميت  قممام ا هممش  التطبيقممات بشممةل اسممنا يجي    

ب لمماي م اآل  الموعممة واسممعة ممميف اويممارات لالختيممار ممميف بيا مما وبالتممالي ممميف الصممع  

.احلفال علجم والب العمالب

إدراك العمممالب ور مماهم لطلممب الطعممام عمم       " Sethu, Saini (2016،) دراسممة  .8

.  ااولم  الاراسممة  يف مابيبممام " Foodzoned.com اإلبنبم ، دراسمة تالممة علمجم موقمجمل    

ور ماهم أاامماب طلمب الطعممام    و ليممل إدراك العممالب   وصم  أبشمطة  

الاراسممة علممجم املمما   املسممحي ودراسممة احلالممة وطبقمم  أداة    عمم  اإلبنبمم ، اسممتاات  

 يف تف أو مح  ، طالبريا(212)قوام ااشتمل  الاراسة علجم عياة تيث االستبيا  

بشةل  الطعام ع  اإلبنب  ساعا الطالب يف إدارة وقت م أ  شذابالاتائ  للباتثف 

و  بسم ولة الوصموم   لقا وجا مميف الاراسمة أ  ايمجمل ا يمبف  قذيبمًا يتمتعم      ، وأتقل

.مما ساعاهم علجم اإلقبام بطلب الطعام ع  اإلبنب  إىل اإلبنب 

املوقم  والسملوك لما      ،لارب املست لك" Goh, Yeo, Rezaei (2016 ،) دراسة .9

العالقمممة ثمممث  الاراسمممة اسمممت ات ". ((OFDخمممامات اإلبنبممم  لتوصممميل الطعمممام  

واستاات الاراسة علمجم   ،OFDامات ا يةلية بف املواق  والاية السلوريية لا  خ

( 224املمما   املسممحي و طبيمم  أداة االسممتبيا ، ومت التطبيمم  علممجم عياممة مةوبممة ممميف ) 

لماى   طالب وطالبمة مميف اوامعمة املالي يمة، وأخمنيا أشمارت الاتمائ  إىل أ  داتمجمل املتعمة         
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ريمما أ  عاممل  موتني     ،املست لك همو عاممل م مم التماذ موقم  إجيمابي وبيمة شمذائية        

    ي يا ميف اقبام املست لةف علجم خامات  طبي   وصيل الطعام.الوق

ر ا العمالب باست اام ولائ  موقجمل "  ،Tandon, Kiran, Sah (2015) دراسة .10

الويب، وس ولة االست اام املتصورة والفائاة املتصورة حنو التسوخ علجم اإلبنب  يف 

لفائاة اليت  ؤاذ علمجم ر ما   ". عاو  الاراسة دور قابلية االست اام املاررية واا اا

تيممث اسممتاات الاراسممة علممجم املمما   املسممحي    ،العمممالب لمما  التسمموخ عمم  اإلبنبمم  

( متسمموخ عمم  اإلبنبمم .  2000و طبيمم  أداة االسممتبابة، وطبقمم  علممجم عياممة قوام مما )   

وأخنيريا أل مذت الاتمائ  أ  وليفمة موقمجمل الويمب  ما  م اني ريمبني واجيمابي علمجم قابليمة            

تصورة، باإل اتة إىل ذلك تغ  الفائاة املاررية وس ولة االست اام  ا االست اام امل

 مم اني إجيممابي علممجم ر مما العمممالب، ريممشلك  مموتني طممذخ دتممجمل متعممادة  قمم  ر مما           

العميل، ريما أ  معظم املست لةف يفقلو  التسوخ ع  اإلبنب  ألبا وتذ الةمثني  

ميف الوق .

املصمذتية اإللةنوبيمة وعالقت ما     قام  الباتثة دراسمات  ااولم   م اني اومامات      .11

 اوميلمميدراسممة و Widodo, Syah, Negoro (2020،)دراسممة  :بذ مما العمممالب مثممل

Hammoudدراسمة  و، Ishola, Asiyanbi (2018)ودراسة  ،(2019) Bizri, El Baba 

بتمائ  الاراسمات    و وصمل  . Sampaio, Ladeira, Santini ((2016دراسة و (،2018)

ودة اواممممة يف االسمممتجابة السمممذيعة للعميمممل علمممجم  سمممف ر ممما  إىل وجمممود أامممذ وممم

العمالب، ريما أ  األما ، وس ولة االست اام، والذاتة هي امل ايا والاقما  األريثمذ   

أهمية لاى العممالب، وأشمارت الاتمائ  إىل أ  املواوقيمة  عتم  ممت ني يف جمودة اواممة         

اإللةنوبيممة الشممائعة   وهممي أسمماا مؤشممذ لذ مما العمممالب، وأ  املاتجممات املصممذتية   

االسممت اام والمميت  لمما ر مما العميممل هممي سمم ولة اسممت اام اوممامات املصممذتية عمم    

 اإلبنب  والتحويل اإللةنوبي.
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 اإلطار املنهجي للدراسة

 نوع الدراسة ومنهجها:
المميت   مما  إىل اممجمل املعلومممات الالامممة      اتمممي هممش  الاراسممة إىل البحمموة الوصممفية   

يقموم   ريمما أ  املما   الوصمفي   ، (2010د أو مت نيات احلماة )احليم ا ،  إلعطاب وص  ألبعا

علجم "املتابعة الاقيقمة للظماهذة أو تماة مما، يف مماة امايمة معيامة أو عماة تمنات، مميف أجمل            

التعمممذ  علمممجم الظممماهذة أو احلممماة مممميف تيمممث احملتممموى واملقممممو ، والوصممموم إىل بتمممائ        

تالاراسمممة احلاليمممة . (48، ص2001 ،و عميمممات  سممماعا علممجم ت مممم الواقمممجمل و طويذ ")عليمما   

  مما  إىل  قممايم وصمم  تمموم  وليمم  التطبيقممات اإللةنوبيممة اواميممة ملبممادئ اال صممام     

احلممواره ممميف خممالم  ليممل حمتمموى   ذيمماا  ا علممجم  مموين، ووصمم  العالقممة بممف  وليمم             

 التطبيقات للمبادئ احلوارية ور ا العمالب السعوديف.

 عميف  معلوممات  وممجمل  ماظممة  "طذيقمة  المشه يعمذ  ب بما    املسحي  ست ام الباتثة املا  

" لممما العاممممة اوصمممائل معذتمممة إىل بالوصممموم  تعلممم  ألهممماا  الاراسمممة التممممجمل مممميف عيامممة

للمسمد تموم العالقمة     املااسمبة  واملعلوممات  البيابمات  ، وذلمك جبممجمل  (38ص ،2012 الوليعي،)

ة يف  موين و قيق ما   بف  ولي  مبمادئ اال صمام احلمواره للتطبيقمات االلةنوبيمة اواميم      

   .لذ ا العمالب

 
 أدوات الدراسة:
 وهي: الاراسةالباتثة أدا ف لتطبي    ست ام

و عت  أتا أهم أدوات البحث الميت يسمت ام ا الباتمث وممجمل البيابمات       أداة االستبابة -1

املتعلقممة مبو مموا ثثمما، ويممتم إعمماادها و صممميم ا بطذيقممة حمةمممة وتًقمما ملؤشممذات     

(، وميةيف  عذيف ا ب ب ا 320، ص2017يف مت نيات الاراسة )حمما،وا حة مابثقة م

" أداة  تقممميف الموعممة ممميف األسممعلة أو اومممل او يممة  تطلممب اإلجابممة عا مما بطذيقممة      

 (.97، ص 2010اادها الباتث تسب أغذا  البحث" )الاعيل ،
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سممت ام ا لعياممة الاراسممة التحليليممة والممشه ميثممل أسمملوبريا أو أداة ي  أداة  ليممل املقمممو  -2

الباتممث  ممميف أسمماليب البحممث العلمممي المميت يسممتاا علي مما يف املامماه  املسممحية  ممميف   

الاراسممات اإلعالميممة، و قمموم علممجم وصمم  ممماظم ودقيمم  حملتمموى بصمموص مةتوبممة أو    

مسموعة بشةل يساعا علجم إل ار العالقات والنابطات بمف أجم اب وموا ميجمل المال     

 44(. 48، ص2000)عليا ، وغايم،

 

 اسة:عينة الدر
استاات الباتثة علجم العياة املتاتة ام القصاية يف الاراسمة املياابيمة وهمي    

"المميت يممتم اختيممار عااصممذها بشممةل مقصممودا ممميف قبممل الباتممث لتممواتذ بعممب      

اوصممائل يف هممؤالب األتممذاد دو  غنيهممم، تيممث ألممام هممؤالب األتممذاد همما    

ذ البيابمات الالامممة  الباتمث، ويمتم اللجمموب  مشا الانمموا مميف العيااممات يف تمام  مموات     

(، وقمما 142، ص2012للبحممث لمماى تعممةا ممميف ا تمممجمل دو  غنيها")اوذابشممة،   

اشتمل  علجم املست امف واملتابعف لتطبيقات  وصميل الطعمام مميف تعمة الشمباب      

(، وذلممك لسمم ولة  عامممل الشممباب مممجمل التةاولوجيمما. وقمما     37-18السممعوده )

ا العياممة، و ةوبمم  ممميف   اعتمممات الباتثممة علممجم اومماوم االتصممائي يف  ايمم    

( مفذدة وتلفة يف املت نيات ميف تيث الاوا، والعمذ، واملستوى الوليفي. 406)

ريما است ام  الباتثة عياة املذاتل املتعادة لعياة الاراسمة التحليليمة وتلم     

رياًل ميف عياة املصادر وتل  علجم  طبي  سمعوده )مذسموم( و طبيم  ريموييت     

يوبيمو   30وتتجم  2019ابذيل  1الفنة املمتاة ميف )رياريا (، وعياة التواري  يف 

 ، وعياة احملتوى.2019

 

 اختبار الصدق:
 تحق  املصااقية الظاهذة بصورة أقوى عااما يقموم الباتمث بعمذ  أداة دراسمتا علمجم      

، 2010امل تصف ميف أصحاب او ة واحملةمف إلبمااب المذأه واملشمورة تو ما )احليم ا ،      
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صمماخ األداة املسممت امة يف البحممث قاممم  الباتثممة بعممذ        (، وريطذيقممة يف  قممايذ 68ص

االستمارة علجم الموعة ميف أعقاب هيعة التاري  املت صصمف يف المام اإلعمالم واال صمام     

وذلمك ب ما   ةيم ما، ومعذتمة مماى و مو  تقذا  ما        بةلية اآلداب جبامعمة امللمك سمعود    

صاخ أ  أداة الاراسة علجم وبستات  ميف اختبار ال. وتوليت ا لةاتة جوابب مو وا البحث

 درجة مذ فعة ميف صاخ ا ساق ا الااخلي، و قي  ما و ع  لقياسا وصاحلة للتطبي .

 
اختبار الثبات:

ويقصممما بالثبمممات  قيممم  درجمممة عاليمممة مممميف اال فممماخ والاقمممة بمممف مةوبمممات أداة القيممماا        

طبيم   (، تيث  ست ام الباتثة أسلوب إعادة االختبمار، تتعيما    60، ص 2017)الصاحلي، 

األداة عاة مذات متتاليمة، ويف تالمة احلصموم علمجم الاتمائ  ذا  ما ممذة  لمو األخمذى تمغ  ذلمك            

 (. 66، ص2010مؤشذ قوه علجم ابات األداة )احلي ا ،

(: بسمبة اال فماخ ) )عماد    Cooperتاسمتعاب  الباتثمة ألداة  ليمل احملتموى مبعادلمة ريموبذ )      

(. وذلممك 162، ص2020)علممي،  100× يممة( عمماد الفقممذات االاال÷ الفقممذات املتفمم  علي مما  

 ،تموى احمللت ريما مميف ابمات  ليمل     اوتمنة امايمة،    فاخ بف التحليلف عم   الاحلساب معامل 

م، ام أعيا التحليل مذة أخذى مميف قبمل   2020 12 13تيث مت االبت اب ميف التحليل األوم يف 

وماوم التمالي يل مل    م أه بعا ش ذ وأريثذ ميف التحليل األوم، وا2021 01 25الباتثة يف 

 بسبة اال فاخ.
 

 ( معامل الثبات )معادلة ريوبذ( ألداة الاراسة ) ليل احملتوى(5جاوم رقم )

عمممماد الفقممممذات املتفمممم  

 علي ا

 عاد الفقذات االاالية

19 20 

 %95) 100×  0.95 0.95) 20÷19 معامل الثبات )
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% 95يف، قما بل م  بسمبة الثبممات    يتقمد مميف اوماوم السماب  تسمماب معاممل الثبمات عم  المم م       

وهممي قيمممة عاليممة ممميف اال فمماخ  ممام علممجم ابممات  ليممل احملتمموى املتقممميف   ذيمماات  طبيقممات    

  وصيل الطعام يف  وين.

تيما مت قياا ابات أداة االستبابة ع  معامل )ألفا ريذوبباخ( للت ريما مميف ابمات األداة علمجم     

لتمالي يو مد معمامالت ابمات حمماور      ( مفمذدة، واوماوم ا  40عياة اسمتطالعية مةوبمة مميف )   

 أداة الاراسة.

 
 :املعالجات اإلحصائية

باسمممت اام ال بممممام    املعاومممات اإلتصممممائية املااسمممبة للاراسممممة   اسمممت ام  الباتثممممة  

واشمممتمل  علمممجم ريمممال مممميف: التةمممذارات، والاسمممب املعويمممة، والوسممم   ( SPSSاالتصمممائي )

واوممذو   ،ولوصمم  العياممة ،اراسممةلإلجابممة عمميف أسممعلة الاحلسممابي، واالحنممذا  املعيمماره، 

 .مبؤشذات ر ا العمالب و طبي  املبادئ احلوارية

ريما مت أيقا  طبي  عاد ميف املعامالت واالختبارات، وذلك لتحليل العالقة بف  طبي  

املبادئ احلواريمة ور ما العممالب والتحقم  مميف ابمات وصماخ األدوات املسمت امة يف الاراسمة          

 وهي: 

 معامل االر با  بني(  سوPearson Correlation)

 ( معامل ألفا ريذوبباخCronbach alpha)

 ( اختبار االحناار اوطي املتعادMultiple Linear Regression  ويعت :)

هشا األسلوب ميف أهم األدوات البحثية يف شتجم ا االت، وهمو عبمارة عميف    

امموذ  إتصممائي ي مما  إىل دراسممة واختبممار و ليممل أاممذ عمماة مممت نيات        

قلة ريميممة علمجم مممت ني  ممابجمل ريممي، بواسممطة معادلمة ريا ممية  سمممجم    مسمت 

اوذ  االحناار اوطمي املتعماد، تيمث  سمت ام ريوسميلة للتابمؤ بمالقيم        

 (2015املستقبلية )تواي، 
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نتائج الدراسة امليدانية والتحليلية:
 

أواًل بتائ  الاراسة املياابية

طبيعة وعادات اسمت اام العممالب السمعوديف )عيامة الاراسمة( لتطبيقمات  وصميل         -1

الطعام

أشممارت بتممائ  الاراسممة إىل اسممت اام العمممالب السممعوديف )عياممة الاراسممة( لممثالة       -

ويعممود ذلممك التامموا إىل رغبممة العمممالب بتجذبممة    (،% 59.6) طبيقممات وأريثممذ باسممبة  

للعميممل باسممت اام  لممك التطبيقممات ممميف  التطبيقممات اوايمماة، واإلعالبممات احملفمم ة 

العممذو  النوجييممة املااتسممة، وريممشلك  فقمميل خامممة ممما يف  طبيمم  عمميف االخممذ       

 ؤريما همش  الاتيجمة و شمني      Vij(2017) و Kapoorوالعة ، ويف بتائ  دراسة 

إىل أ  املسمممت لةف يف تمممام   يتممموتذ عمممذو   ذوجييمممة يف التطبيممم  املسمممت ام    

  إىل اسمممت اام  طبيقمممات أخمممذى  قمممام خصمممومات لتوصممميل الطعمممام تمممغب م مييلمممو

وعذو .

أو ح  الاتائ   صار  طبي  )هاقذستيشيف( أريثذ التطبيقات است اامريا ميف ِقبمل   -

، وذلك ألبما مميف أوائمل التطبيقمات     %(26العمالب السعوديف )عياة الاراسة( باسبة )

عمالب م مما اريسبا قاعاة 2012يف اململةة اليت قام  بتوصيل الطعام ماش عام 

ريبنية.

ريممما  شممني بتممائ  الاراسممة أ  العمممالب السممعوديف يسممت امو   طبيقممات  وصمميل       -

الطعام ل ذ  طلب الطعام اوماه  يف املقمام األوىل علمجم المذغم مميف  عماد خمامات        

، ويفسممذ ذلممك لعممام رغبممة العميممل يف الممشهاب      %(65.9التطبيقممات وذلممك باسممبة )  

يف تمف اومامات األخمذى املقاممة ال     للمطعم بشا ا وابتظمار الطلمب لوقم  طويمل،     

 تا  البتظار وق ؛ وذلك لتوتذها الاائم يف أماريا ا مثل: الصياليات أو السموبذ  

مارريمم ، ريممما يسممت ام العمممالب السممعوديف )عياممة الاراسممة(  طبيقممات  وصمميل    
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ويمام ذلمك علمجم أ  ايمجمل ا يمبف      %(؛ 60.6)الطعام مذة واتاة يف األسبوا باسمبة  

 ولة الوصوم إىل التطبيقات.يتمتعو  بس

و ست لل الباتثة بتائ  الاراسمة أ  معظمم عيامة الاراسمة يققمو  أقمل مميف سماعة          -

؛ وذلمك لسم ولة  صمميم    %(92.9)للطلب ميف  طبيقمات  وصميل الطعمام وذلمك باسمبة      

التطبيقمات يف عمذ  قائممة الطعممام واختيمار العميمل ما مما وا ماتت ا للسملة مبجممذد        

 شني الاتمائ    ااالبتقام ملذتلة الاتجمل و  رييا الطلب. ريمالق   علجم املطلوب ام 

أ  بص  عياة الاراسة يافقو  علمجم الطلمب مميف  طبيقمات  وصميل الطعمام متوسم         

(.%58)ريام وذلك باسبة  100 -50قيمتا ميف 

أهميممة املبممادئ احلواريممة لمماى العمممالب السممعوديف يف صممفحات  طبيقممات  وصمميل  -2

الطعام علجم  وين

تائممماة اتثمممة اهتممممام العممممالب السمممعوديف )عيامممة الاراسمممة( مببممماأ       سمممت لل الب -

بالارجة األوىل ميف بف املبادئ احلواريمة االخمذى، وذلمك بالت رييما علمجم      املعلومات 

أهميممة وجممود معلومممات عمميف اوممامات واملاتجممات يف صممفحات  طبيقممات  وصمميل         

اختصار و وتني ميف  الباتثة أهمية ما سب  و ذى ،%(87.7)الطعام علجم  وين باسبة 

وق  العميل، وو مو  يف اومامات واملاتجمات املقاممة مميف التطبيم . ريمما يؤريما         

العمالب السعوديف )عياة الاراسة( علجم أهمية مشاررية و فاعمل  طبيقمات  وصميل    

؛ ملا  مش  املشمارريات مميف    %(80.6)الطعام يف األتااة والفعاليات ا تمعية باسبة 

ريشلك عَ  العممالب السمعوديف )عيامة الاراسمة( عميف       أاذ إجيابي يف شعور العمالب.

أهميمممة وجمممود معلوممممات اال صمممام واملوقمممجمل االلةنوبمممي بشمممةل مباشمممذ باسمممبة       

، تتجم يس ل علجم العمالب إجياد طذخ التواصمل يف تمف الذغبمة بالتواصمل     %(75.5)

واالستفسار، أو الذغبة يف االطالا علمجم املوقمجمل االلةنوبمي ومشماهاة مسمتجاات      

بي .التط
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 شمجيجمل  ريما  شمني الاتمائ  إىل اهتممام العممالب السمعوديف )عيامة الاراسمة( مببماأ          -

وذلممك باال فمماخ علممجم أهميممة وجممود   ذيمماات  تمموه علممجم األسممعلة      معمماودة ال يممارة

املتةذرة يف صفحة  وين لتطبيقات  وصيل الطعام؛ الختصار وق  العميل يف المذد  

. ريمممما ي مممتم العممممالب   %(82.6)اسمممبة علمممجم االستفسمممارات المممواردة لايممما وذلمممك ب    

السعوديف )عياة الاراسة( بتفعيل و ايث معلومات التطبي  باسمتمذار علمجم  موين    

؛ وذلك ي  ي ميف اهتمام التطبي  بغشعار العمالب عيف المت نيات بةمل   %(75.4)باسبة 

و ممو  سممواب يف أسممعار املاتجممات أو اوممامات مممما يشممججمل العمممالب علممجم العممودة          

و سمت لل الباتثمة مميف الاتمائ  أهميمة  موتني        يف التعاممل معما.   السمتمذار للتطبي  وا

العذو  والت فيقات النوجييمة و قمايم الةوبوبمات لشمذاب املاتجمات واومامات       

مممما  سمماهم بمما  %(؛ 69)يف  مموين لمماى العمممالب السممعوديف )عياممة الاراسممة( باسممبة   

طبي  والشذاب ميف خاللا العذو  النوجيية  في  و شجيجمل العمالب علجم  ميل الت

( أ  العمممذو  2019 تفممم  هممش  الاتيجممة ممممجمل دراسممة اوميلممي )    . وو ةممذار العممودة  

واوصمومات  مماعو العمممالب للتعامممل مممجمل الشمذريات المميت  قمموم ب مما و سمماعاهم يف   

 وتني املام.

اهتمامريا ميف العمالب السعوديف )عياة الاراسة( مميف خمالم    مباأ تلقة احلوارويلقجم  -

؛ ممما  %(69.2)جم أهمية  واجا  طبيقات  وصيل الطعام علجم  وين باسبة ا فاق م عل

يسمماهم ويسمماعا العمممالب بالتواصممل مممجمل هممش  التطبيقممات بشممةل أسممذا، وطممذ         

املشةالت اليت  واج  م، وريشلك المذد علمجم رياتمة استفسمارات العممالب. ريمما       

ذأه  شمممني الاتمممائ  إىل أهميمممة  فعيمممل  طبيقمممات  وصممميل الطعمممام السمممتطالعات الممم  

بشممةل متوسمم  وذلممك تيممما ألممل خممامات وماتجممات التطبيمم  ممميف وج ممة بظممذ       

؛ وذلمك ممما يعم ا ابتمماب العممالب      %(41)العمالب السعوديف )عيامة الاراسمة( باسمبة    

للتطبي ، وشعورهم بالتفاعل واملشاررية يف شؤو  التطبي .
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ماى ر ا العمالب السعوديف عيف  طبيقات  وصيل الطعام علجم صفحات  وين -3

 شممني الاتممائ  إىل أ  عامممل الوقمم  وسممذعة االسممتجابة يف الممذد علممجم االستفسممارات     -

، وهممشا يتفمم  مممجمل بتممائ  دراسممة %(92)عمماماًل مممؤاذريا وم مريمما يف ر مما العمممالب باسممبة 

أ  أاممذ االسممتجابة السممذيعة يف جممودة اوامممة املقامممة يممؤده إىل     (2019)اوميلممي 

ر ا العمالب.

يم الةوبوبمات واوصمومات  ما دور ريمبني وم مم يف      ريما  ستات  الباتثمة أ   قما   -

و مممذى الباتثمممة أ  ذلمممك ميثمممل اسمممنا يجية   %(، 79)ريسمممب ر ممما العميمممل باسمممبة  

، 2007)آم  مويم،   تفيب درجة املشمةلة بمالتعويب للعميمل ريتقمايم الةوبمو      

. ويات  ميف ذلك ر ا  (146ص

الميت  قمام     ست لل الباتثة ر ا عممالب  طبيقمات  وصميل الطعمام عميف اومامات       -

 Chakrabortyويف دراسمة  %(. 67) م يف صفحة التطبي  علجم  وين وذلك باسمبة  

(  شريذ أ  العميل إذا ريا  سعياريا باوامة تسيةو  معمام ر ما العميمل    2019)

مذ فعريا.

 ذى الباتثة أ   قايم اوامات اوياة يقميف  ةمذار العميمل السمت اام التطبيم       -

، و تفمم  هممش  الاتيجممة مممجمل  %(56)، وذلممك باسممبة والاصممد بمما عمميف طذيمم  التعليقممات 

( باسمتمذار العممالب السمعياييف والذا مف عميف اومامات       2019) Alalwanدراسة 

   Sainiوخمم ا  م السممابقة بتةممذار اسممت اام التطبيمم ، وريممشلك يف دراسممة      

(  ل صممم  الاتمممائ  أ  العممممالب يتممم اذو  يف قمممذار الشمممذاب بممم راب      2016) Sethuو

 العائلة واملااقشات املتوتذة يف االبنب .وخ ات األصاقاب و
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 اابيريا: بتائ  الاراسة التحليلية 

 شممني بتممائ  الاراسممة إىل التفمماوت يف مؤشممذات ر مما العمممالب بممف  طبيقممات  وصمميل الطعممام   

عياممة الاراسممة، تيممث متيمم   طبيمم  مذسمموم بةسممب ر مما عمالئمما و ممذى الباتثممة لطبيعممة      

سوم يف المذد علمجم عمالئما واسمت ااما للصمور املتحذريمة       األسلوب الشه يتمتجمل با  طبي  مذ

 وآخممذو   Ngaiالمميت  ممثني إعجمماب العمممالب، والتامموا يف احملتمموى، وأشممارت بتممائ  دراسممة         

( توم است اام أسلوب احملتوى واال صمام يف ماشمورات الشمذريات ريعواممل داتعمة      2018)

.يف  امية التواصل احلواره

احلوار أريثذ املبادئ احلوارية اسمت اامريا يف  ريشف  بتائ  الاراسة أ  مباأ تلقة  -

ذا أهميممة أساسممية يف  سممف املشمماررية     طبيقممات  وصمميل الطعممام والممشه يعتمم      

.العامة و شجيجمل ل ور العالقات القائمة علجم احلوار والتفاعل

 ست لل الباتثة إىل وجود عالقة عةسية بمف ر ما العميمل ومبماأ تلقمة احلموار        -

ام، وهممشا يشممني إىل عممام االسممت الم والتوليمم  اويمما   يف  طبيقممات  وصمميل الطعمم 

للمباأ واالستفادة ماا بالشةل املطلوب، ويف عيامة الاراسمة مميف  عليقمات العممالب      

اليت  ع  عيف االستياب ميف ردود التطبيم  الميت  تموه دعموة للتواصمل عم  الذسمائل        

) اواصة حلل مشةلة أو اإلجابة علجم االستفسار، و فسذ ذلك دراسة 

ببحمممث العميمممل يف اسمممت ااما   (2019) املقمممذ  أشمممارت ريمممما( 

للشبةات االجتماعية يف التواصل مجمل التطبيقات عيف رد آبي وبشذه. 

ريما  ستات  الباتثة وجود عالقة إجيابية بف مباأ تائماة املعلوممات ور ما العميمل      -

ابيمممة للتطبيممم  مثمممل:  يف  طبيقمممات  وصممميل الطعمممام، تاملشمممارريات ا تمعيمممة وامل  

االتتفممماب بممماليوم الممموطين، وشممم ذ رمقممما ، واألتمممااة االجتماعيمممة، والتعليممممات  

واالرشادات عواممل م ممة لذ ما العميمل، تيمث يعتم  ذلمك  وليًفما جيماريا للوصموم           

(  مممشريذ أ  2016وآخمممذو  ) Pigattoلشمممذاة أوسمممجمل مممميف العممممالب، ويف دراسمممة 
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جم املعلوممات مميف املمذجد عمام اسمت اام      العمالب إذا وجماوا صمعوبة يف احلصموم علم    

همممشا التطبيممم  أو يمممتم  قيممميم اواممممة بشمممةل سممميب. وريمممشلك يف بتمممائ  دراسمممة    

Watkins (2015) أب م سيةوبو  أريثذ اتتماًلا لالامذا     اأشار ا يبو  تي

يف وسمممائل التواصمممل االجتمممماعي عاممماما يقمممذؤو  الت ذيممماات الممميت  تممموه علمممجم      

.معلومات مفياة

ائ  الاراسممة إىل وجممود عالقممة إجيابيممة بممف مبمماأ  شممجيجمل املعمماودة علممجم   وأشممارت بتمم -

ال يممارة ور مما العمممالب، تيممث أولمم   طبيقممات  وصمميل الطعممام االهتمممام جبممودة          

وااليممة الصممور وخاصممة  طبيمم  مذسمموم، وريممشلك مظ ممذ املممواد النوجييممة المميت    

ت  وصممميل  فمم  العممممالب ولمممشب م للعمممودة، ويف الوقمم  ذا ممما    سمممت لا  طبيقممما  

الطعممام )عياممة الاراسممة( بالشممةل الةممايف، تيممث ل ممذت درجممة  وليمم  مظمماهذ  

هشا املباأ ما فقة بسبيريا.

ريما أل ذت بتائ  الاراسة وجود عالقة إجيابية بف مباأ االتتفال بال وار ور ما   -

العمالب، وعلجم الذغم أ   ولي  مظاهذ املبماأ    ةميف بصمورة جيماة تيمث جماب       

 %(1والوسم اوماص بمالتطبي  )   %(،1وهات باسبة ما فقة ) ولي  مظ ذ الفياي

واليت قا  ع ا ميف بقاب العميل وقتريا أطوم مجمل   ذياات التطبيقات.

 مممذى الباتثمممة  فممموخ  طبيممم  مذسممموم يف  وليممم  معظمممم مظممماهذ مبمممادئ اال صمممام  -

احلواره والتاوا تيما بيا ا، علجم عة   طبي  رياريا  الشه ريذر ورري  علمجم  

اودة  قلل ميف  ع ي  اال صام احلواره للتطبي .   ولي  مظاهذ حم

ريشممف  بتممائ  الاراسممة وجممود عالقممة يف  وليمم  املبممادئ احلواريممة يف صممفحات        -

التوين لتطبيقات  وصيل الطعام )عياة الاراسة( وبمف دعمم و ع يم  ر ما العممالب،      

وهشا يعين أبا ريلما ار فجمل  ولي  مبادئ اال صام احلواره ار فجمل ر ا العميل.
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 االثريا: التوصيات

يف  مموب الاتممائ  المميت  وصممل  إلي مما الاراسممة،  قممام الباتثممة التوصمميات التاليممة ملمارسممي         

 العالقات العامة ع  شبةات التواصل االجتماعي لاى  طبيقات  وصيل الطعام:

االستفادة ميف رياتة األدوات احلايثة يف شمبةات التواصمل االجتمماعي و وليف ما      -

ثل بذام  الشرياب االصطااعي )الشات بوت(. تيما ألام التطبي  م

االهتمام مبشاريل العممالب وتسميف معاوت ما بم قذب وقم  ممةميف؛ لتجامب  مشمذ          -

وغقب العميل.

التحايث املستمذ للمعلومات و وتذها تمميف القمذوره معذتمة أ  العميمل همو المشه         -

ر يةمل اوامة الشا ية ميف اختيار التطبي  وتتجم طلب اوامة، ريمما أ  للحقمو  

املستمذ والذد علجم االستفسارات أهمية للتقليل ميف الشائعات واملعلومات اواطعة.

العمل علجم دراسة ش ذية لتعليقات العمالب، ومعذتمة الاقما  اإلجيابيمة و طويذهما،      -

والتعليقات السلبية لتاارري ا وعام  ةذارها.

الطلبمات   مشاررية التطبيقات لةوالي  العممل ممجمل العممالب يف  وايم  آليمة اسمتالم       -

والعملية اليت يستلم ب ا العميل، واليت ميف املمةيف  ةسب الثقة وار بما  العممالب   

بالتطبي .

األخش بعف االعتبار  فقيالت ومااخالت العمالب اليت  سماهم يف  طمويذ و سمف     -

التطبي  ومشارريت ا اإلدارة العليا.

الاشما  اليمومي    بشذ  عليقات ولارب العممالب االجيابيمة أو  فقميل ا وذلمك  مميف      -

علجم شبةات التواصل االجتمماعي وب مش  الطذيقمة  تفاعمل ممجمل العممالب احلماليف،        

و تلقجم اهتمام ميف العمالب اواد.

التعذ  علجم اهتمامات العمالب لتقايم احملتوى املااسب الشه جيشب م. -

ا اتة املسابقات واملااتسات املتاوعة وشب شذاة ريبنية ميف العمالب. -
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او ة للذد علجم التعليقات يف شبةات التواصل االجتماعي. ولي  ذوه  -

املاماوب  املذسموم واملعيقمات الميت      و وصي الباتثة بغجذاب دراسات   تم مبشماريل  -

.لاقل صورة جياة عيف التطبي  متثل الصورة الشهاية لاى العمالب يواج  ا

ت وإجممذاب دراسممات  ستةشمم  عالقممة ر مما العميممل باملبممادئ احلواريممة يف ماصمما       -

أخذى غني  وين.

 وختامريا  وصي الباتثة باراسة قطاعات أخذى و فاعل املست امف مع ا. -
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The Quality of Arab Universities' Web Portals and its 
Relationship to Managing its Reputation  

Among Faculty Users  
“An Applied Study” 

 

Abstract 
 

The study aimed to identify the relationship between the quality of Arab universi-

ties' web portals and manage its reputation with its users From the faculty 

members at the University of Taibah in the Kingdom of Saudi Arabia, and Beni-

Suef University in the Arab Republic of Egypt .The study was based on the 

Construction of variables and the interpretation of their results on a set of Theo-

retical models Concerning the quality of the web portals, and Measuring the 

reputation and The study reached several results, including: 

That the relationship between the quality of the web portals of Arab universities 

in its various dimensions (quality of services, quality of information, quality of 

design, and interactivity) And Manage the reputation of these universities 

through indicators it is related to the emotional attractiveness towards the uni-

versity, the social responsibility of the university, and the satisfaction of the 

stakeholders it came on Average. Which indicates that Arab universities are still 

lacking interest In investing in digital content monitoring techniques on the web 

In managing and enhancing its electronic reputation In a way that contributes to 

raising its competitiveness and improving its international ranking. 

Keywords: The quality of web portals, Reputation Management, Academic 

Ranking of World Universities, Stakeholder satisfaction. 
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Values in children's TV cartoons the owner of the Long 
Shadow is a Model 

  

 
Abstract 

 

The study aimed to: reveal the positive and negative values included in the car-

toon program (The Long Shadow), and direct the results of this study to benefit 

educational institutions from an Islamic educational perspective. 

To achieve this, the study followed: the inductive approach, to answer the ques-

tions related to the theoretical literature of the study, and the study followed the 

descriptive analytical survey method, and the questionnaire tool was adopted to 

analyze the content, which is one of the tools of the survey method to collect 

data related to the study, and the sample consisted of forty episodes of the car-

toon program. ( the one with the biggest shadow). 

The study reached several results, the most important of which are: The cartoon 

program with the long shadow did not pay much attention to instilling scientific 

values in an appropriate manner. Negative social (negative behaviors) are on 

high rates and faith and devotional values are not given any attention. 

Keywords: values, childhood, cartoon programs, long shadow. 
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The Effect of Internet Advertising use on Purchasing 
Behavior For Employees of King Saud University 

  
Abstract 

 

The study aimed to identify the effect of the use of Internet advertisements on 
the purchasing behavior of employees of King Saud University in the city of Ri-
yadh, Saudi Arabia, and to identify the extent to which respondents use Internet 
advertisements, the motives and gratifications of their exposure, and the rela-
tionship of their demographic characteristics to this effect, the most important 
advertising contents that the respondents are interested in, and the effect of 
advertisements The study population consists of 76,538 individuals, the re-
searchers divided this community study into three basic segments: (academics, 
administrators, students) and the researchers applied their study to a random 
sample (quota) of The university employees, and the researchers used the sur-
vey method to reach the objectives of the descriptive study, and they used the 
electronic questionnaire to collect data, and they sent more than 600 messages 
to the employees to achieve this. University employees, one of the most im-
portant reasons for the respondents’ lack of interest in electronic advertisements 
is the suddenness and intrusion of advertisements, and the consumer’s desire 
to touch When viewing the product, more than 83% of King Saud University 
employees are affected by their purchasing decision by Internet advertisements, 
and fashion, clothing and accessories from leather and accessories were 
among the most advertising content that the sample members are keen to fol-
low, and the results showed that the stage of interest is one of the stages of the 
Aida model to influence purchasing behavior To the consumer is the stage that 
has the most influence on the sample members when they are exposed to In-
ternet advertisements than the other stages. 

 

key words:  (Effect, use effect, buying behavior, Internet ads, electronic adver-
tisement, Affiliates of King Saud University). 
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Factors Affecting the Usage of Public Relations for Social 

Media in Commercial and Industrial Institutions in the 
Kingdom of Bahrain 

“A Study in the Light of the Theory of Excellence in Public Relations” 
  

Abstract 
 

 

The study aims to identify the reality of public relations in commercial and indus-
trial institutions in the Kingdom of Bahrain, and the factors affecting their usage 
of social media in light of the theory of excellence in public relations, and the 
researcher applied his study on an available sample of 275 individuals from the 
external public dealing with public relations departments in these institutions , 
and the researcher used the electronic questionnaire to obtain information from 
the respondents. 

The study reached many results, the most important are: 

- The results revealed that there are many advantages that distinguish the work 
of public relations by using social media, including: the ability of public relations 
practitioners to carry out their work tasks more effectively, means to enhance 
and maintain the relationship with the public of the institution, and low-cost 
means in reaching the public, help in reaching new public, which the institution 
has not previously dealt with, that delivers news of the institution to the public 
quickly and easily. 

- The results indicated-in its application of the elements of the theory of excel-
lence in public relations in commercial and industrial institutions- about: Public 
relations is an administrative function separate from all other functions in the 
organization such as marketing and human resources, the Public Relations de-
partment in the institution presents its plans on social media sites, the Public 
Relations department contributes actively and effectively contributes to per-
suade the external public of the quality and importance of the various policies 
proposed by the institution. And Social media helped the institution to improve 
its mental image with the external public. 

- The results indicated that social media has a significant impact on the practice 
of public relations in commercial and industrial enterprises in the Kingdom of 
Bahrain, and these effects are summarized in: improving the level of communi-
cation with the external public, facilitating opportunities for establishing joint co-
operation between public relations practitioners and the external public, facilitat-
ing opportunities for establishing cooperation between public relations practi-
tioners and the external public. 
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Using Governmental Digital Platforms to Promote Societal 
Values During Covid19 Crisis: An analytical study of 

Sharjah Education Council Platforms 
 
 

Abstract 
 

 

The current study seeks to explore and analyze the societal values that gov-
ernment organizations present to their publics through their digital platforms 
during the pandemic. This is applied to communication content provided by 
Sharjah Education Council on its website and official accounts on Twitter, Insta-
gram, and YouTube during Covid-19 pandemic. It aims to identify the most im-
portant values, their types, and the value orientations the Council sought to 
promote among its publics during the pandemic. In addition to the communica-
tion strategies that it relied on to strengthen such values, through qualitative 
content analysis of the Council’s platforms. The study examined the Integrated 
Networked Communication Model and the Circular Model of Values. The na-
tional, religious, and family values, respectively, came at the forefront of values 
that the council had promoted during the pandemic. The value of social focus, 
compared to personal focus, emerged in the orientation adopted by the Council 
in dealing with the crisis. Thus, the most prominent communication strategies 
used were organizing initiatives and competitions that support societal values, 
as well as communication coordination with other organizations in society. This 
is in the light of the UAE government communication strategy. The study rec-
ommends announcing and disseminating the value system adopted by govern-
ment organizations during crisis, creating more interaction with users of plat-
forms belonging to these organizations, considering two-way digital communica-
tion and identifying the targeted public groups for the digital communication 
messages. 

Keywords 

Societal values – digital platforms - Sharjah Education Council – Covid 19 Pan-
demic  
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Saudi Association for Media and Communication 

(SAMC) is a scientific institution established within 

the Ministry of Higher Education, Riyadh, Saudi 

Arabia in 2002. 

The first general assembly was held on the 2nd of 

February, 2002 during which its first managerial 

board was elected. It started accomplishing its goals 

since then. The goals of SAMC include: 
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