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ABSTRACT 

Today, in light of the tremendous technological development, media has become 

a requirement of modern life, as it is considered a means of learning about other 

sciences and cultures. For this, it has become necessary to educate young people in 

secondary school as an intermediate stage, to study media in all its branches, by 

including it within the teaching curricula, provided that the scientific components, 

specialized cadres and necessary equipment are available and to proceed with all that, 

according to an accurate and organized approach, especially since major countries such 

as Britain And an Arab like Saudi Arabia has preceded us, albeit in a limited way    .  

This expected step deters young people from media illiteracy, broadens their 

perceptions at this school stage, helps them to creativity, visualization, extrapolation 

and criticism, as well as pushes them to understand what is going on around them in 

terms of events and facts in various fields, and helps them to shorten their scientific 

career, by reaching the best The paths of comprehension, understanding and creativity. 

Keywords: media illiteracy, media, scientific components, extrapolation and criticism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A R T I C L E  I N F O  

Article history: 

Received  08/06/2020 

Received in revised form   10/08/2020 

Accepted  11/10/2020 

Available online  51/01/2021 

https://doi.org/10.36772/arid.aijmscs.2021.231 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 3, January 2021 

 

 
 7 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 

 ملخصال

أصببببإل امعبببوم اليبببوم طبببا تبببل ال ابببول ال كتولبببواا الة ابببل ةبببم ة البببب ر الييببب   ال  بببري     ببب  أ ببب  ي  ببببر   بببيل  

 ةبببم أابببل تلبببر اببب ر  بببر لي   تلبببس  اللبببب ة طبببا الدلا بببي  الخ  ويببب    ر لببب  . لل  بببرل علبببو ال لبببوم  الخر طببب ر ا  بببر 

 م ال تبببب لت ال دلي ببببي   فببببريا   ببببوطر ة و ببببا   علببببو دلا بببب  ةبببب د  امعببببوم اكببببل طر عبببب   ةببببم  ببببو   د  لةبببب   بببب

ال روةببب ر ال ل يببب   الكبببوادل ال ه  ببب   ا اةبببي  الوزةببب   ال هبببا اكبببل تلبببر   طببب  ةبببتةت د يببب   ةبببت م    وصببب   أن 

 . د    بر  ةخل اريا  ي   عراي    ل  ودي   د  بر ت  اذلر   ن   ن الكل ةيد د

امعوةيبببب     و ببببر ةببببم ةببببدال ةم طببببا لببببذل ال ر لبببب    ن لبببذل الهاببببو  ال ت  ببببر    تببببأل  ا للببببب ة عببببم ا ةيبببب     

الدلا بببي      ببب عدلم علبببو امابببداال  ال  بببول  ا  ببب رراه  التربببد    ببب   بببدط ةم لوةبببم ة يبببد ل  بببولةم ةبببم أ بببدا     ببب ار 

طببببا فبببب و ال جبببب  ر     يببببتةم علببببو ا   بببب ل ةلببببوال  يبببب  ةم ال ل ببببا  ةببببم  ببببو  الوصببببو  الببببو أطهببببل ال بببببل طببببا 

 . ماداالا   ي  ة  الوةم  ا

 ا   رراه  الترد ال روة ر ال ل ي   امعوم  ا ةي  امعوةي : الكلمات المفتاحية
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 : مشكلة الدراسة 

ال لببببكل  البيخيبببب    ر ببببي طببببا  يويبببب   ربببببل  ببببوة الخ  ويبببب  لدلا بببب  ةبببب د  امعببببوم   ةك  يبببب  ةوازا ةبببب  ةببببر ال ببببواد 

 ةيسبببب  ال روةبببب ر ال ل يبببب   الكببببوادل ال ه  بببب     ببببوطير ا اةببببي  الوزةبببب   لببببل ي كببببم . ا  ببببر  ةببببم  يبببب  ا ل يبببب 

 ال هبببببا اكبببببل تلبببببر   طببببب  ةبببببتةت د يببببب   ةبببببت م   ةببببب   بببببألدير ال واةبببببل ال ي  بببببي   اليكوةيببببب   ا ا   عيببببب   الديتيببببب  

   ا    ببب دي  طبببا تلبببر     صببب  طبببا ال ج   ببب ر ة و بببا  ال يهبببر  الخر طببب ي  ةببب لا ال لبببوم  ال يبببيار ال بببا  يك  ببببة

 .الاوة ةم  لاه  دليس ة د  امعوم لةم

 :أهمية الدراسة 

طبببا  بببوه ال ابببول ال كتولبببواا الة ابببل طبببا ال ببب لم   فببب و  امعبببوم اكبببل طر عببب   أفبببك ل  ابببذلر ال ابببول   لكبببون 

امعببببوم أصبببببإل ي خببببل الاريبببب  لل واصببببل ا ا  بببب عا  اليهبببب لر  ال ربببب لة اببببيم ا ديبببب ن  اليهبببب لار    ن ال ي  بببب  

 عبببل البببكل  بيبببر  ةو بببلا ةببر امعبببوم    بببو  عليببب   خيبببرا     صببب  أن امعببوم اببب ر يبببدير ا زةببب ر طبببا ال ببب لم ا  ببت   و

 يببب در البببكل ةب فبببر علبببو البببرأر ال ببب م اكبببل  بببد دل     ن  بببوة الخ  ويببب  ال  ةببب  ي خلبببون الهببب  الو ببباا  التبببوا  طبببا 

ي ببب عدلم علبببو امابببداال  ال  بببول  ا  ببب رراه   بببم اللبببب ة  ال  لبببيم   يببب  ي كبببم  عبببدادلم ل رببببل  طةبببم امعبببوم  البببذر

 التربببد   يبببدط ةم لوةبببم ة يبببد ل  بببولةم ةبببم أ بببدا     ببب ار طبببا فببب و ال جببب  ر   ي يبببتةم علبببو ا   ببب ل ةلبببوال  يببب  ةم 

 .ال ل ا  الوتيوا  ال ج   ا  طرد  م  عداد لذل الدلا  

 : أهداف الدراسة 

 : ف لت الدلا   اما ا  عم ال   ؤ ر ال  لي 

 .ل  تا  ة م ا دليس  وة الخ  وي  ة د  امعومي -5

ة رطبببب  ةببببد  ا  بببب  دادار اليكوةيبببب  ل ربببببل  دعببببم   ببببوطير ا  ي ابببب ر  ببببوة الخ  ويبببب  ةببببم ةه لبببب  التببببوا ا  -2

 .  ا  ج ل ري

 ة لو  ألدير ال واةل ال ي  ي   ا ا   عي   ا     دي   الديتي  علو ةو وال  دليس ة د  امعوم ي -3

الوواابببد ال ل يببب   امعوةيببب   الذلتيببب  ال  و  ببب  لابببوة الخ  ويببب  ا بببد    ببب لةم   بببدليس ةببب د  امعبببوم ا بببد ةببب لا  -4

 ا  ة ه ال ر ل  الخ  وي  ي  
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 : الدراسات السابقة 

   لبببو أن ال رايببب  امعوةيببب  ) 2016  ةي بببد  ببب ل  الهيبببون  (بينتتتل الدراستتتات الستتتابقة متتت   بتتت  الخيتتتو : أوال 

  هم ةت لج   م  اويرل  ة  را    أل ذ طا عيم ا ع ب ل الخر ط ر الجديد  اله لا  ةم ال ج  ر ال  لوة  ا  

 :   ل ت الدلا    لو

لل بببدليس طبببا ةرا بببل ال  ليببب  (   ربببرل ) أ   ة فبببر علبببو أل يببب  ال رايببب  امعوةيببب  لبببو  بببر ل  اع ب للببب   -5

ال ه لوبببب    ا  ببببر  الب  بببب  اع  بببب د ال رببببرل اييبببب  يكببببون أ ببببد ال رببببرلار ال ببببا  ببببدل  طببببا ةرا ببببل ال  لببببيم ال  لي يبببب  

 .ا ا دااا أ الخ  ور

دعببببببو  ال    بببببب ر ال  لي يبببببب   لببببببو ال وتيبببببب  ا ةخببببببل مةك  بببببب ر ة   بببببب ر امعببببببوم    بببببب ال ا   بببببب    -2

 .الج  ليري  طا  دة  ال  لي  ال راوي  ال  لي ي 

يبببببيم  ال رابببببوييم  لبببببو ال ت بببببي  ابببببيم  اببببب ال ال رايببببب    اببببب ال امعبببببوم طبببببا  هابببببي  ال ي بببببو  دعبببببو  امعوة -3

 .امعوةا ال راور الذر ي كم  ردي   للالب 

دعبببو  ال  ل بببيم  لبببو    ببب ة الالبببب  أ    ببب   بببلو ي   ر بببي علبببو  ت يببب  ال وكيبببر الت  بببد   علبببو الربببيم ا ا   عيببب   -4

ال  غيبببر     ك بببةم ال ةببب لار ال بببا   كبببتةم ةبببم الت بببر  ال و بببوعي  الو   ببب  ال ببا   كبببتةم ةبببم ال كيببب  ةبببر أ  ببب   الييببب   

 . لألفي ه  ال وا  

     ببببد ايتببببت أن ا ل  بببب م ا ل رايبببب  امعوةيبببب (2152  ااببببو ال جببببد ةي ببببد(دراستتتتة أبتتتتو الم تتتتد م متتتتد: ثانيتتتتا

(Media Education)  البببتله للييببب   طبببا م    لببببت ةت  ببب  اليو  بببكو اهبببر ل   عبببداد 5892لبببيس اديبببدا   طوبببا عببب م

عبببب لم ي  يببببي ارببببو  الر بببب ال ال  ببببول   ال ك وابببب   ال  بببب وع    ةببببم دببببم  يايببببدر الدلا بببب ر  البيببببو  ال ببببا  ت  لببببت 

ال يببببو ر امعوةيبببب  طببببا الرببببرن اليبببب در  ال لببببريم   ال و بببب  اببببيم الج ةببببول امعوةببببا    بببب ال امعببببوم ال  توعبببب   

ألدرا  بيبببرا  ا لبببر الو ببب ال امعوةيببب  ال  توعببب    لبببذا يو بببإل ةبببد     وصببب  ةج  بببر ا  وببب    اللبببب ة البببذيم ي بببألدر ن  ببب

  ابببب   ببببوة ال دل بببب  الخ  ويبببب  ال  ببببري  لل رايبببب  امعوةيبببب  لهبببب  ن   بببب يل  ةببببم  ات اةبببب  طببببا تببببل  ببببألديرار   بببب ال 

امعبببببوم ال  توعببببب    يبببببدي ر ةج  بببببر ال  رطببببب     د ببببب   ال رايببببب  امعوةيببببب  اةبببببدل ةراا ببببب   ريرببببب   لربببببا الابببببوة 

 بببببةم لو ببببب ال امعبببببوم اييج اي  ةببببب    بببببلبي  ة    تلبببببر ةبببببم  بببببو  ابببببراةت ةدل بببببي  ل عبببببوم ال دل بببببا  ال رايببببب     ر

 . امعوةي 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 3, January 2021 

 

 
 01 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 :  وصلت الدلا    لو ة  يلا

 .   د ال راي  امعوةي  أ د ال و وع ر اليديخ  ال ا يغول عتة  الكخير   تدل طية  الدلا  ر ال  ار  -أ

  ةت ول ةم  ول     رض لو  ال امعوم   و ر ة تو الر  ال ال ا   لر ل  ال راي  امعوةي  لا  -ة 

ال رايبببب  امعوةيبببب    بببببإل أ خببببر  ببببألديرا  عتببببدة    ك ةببببل أد ال ااابببب ه  ال  ل ببببيم  ال ه  ببببيم طببببا امعببببوم  -ج 

 .  صت ال الررال لهل   عا  ردر أ بر ايم ا طراد

امعبببوم  ال  لبببيم ي ورببب ن طبببا أن  بببو ةتة ببب  يةبببدل  لبببو  غييبببر  أن  طةبببو يبببر  (2151  ال بببولرا)أمتتتا العتتتولقي: ثالثتتتا

 بببلول الوبببرد  طبيت ببب  يةبببدل ال  لبببيم  لبببو  غييبببر  بببلول ال وةيبببذ  لبببو ا طهبببل طةبببو يجبببد امعبببوم يةبببدل  لبببو  غييبببر  بببلول 

ل اللغببور ريببر الج بب ليرف ط ل ل يببذ الببذر يتابب   ل بب  اديببد  لببم ي  ببود عليةبب  ةببم  بببل  ببد   لببم فببيس  ط ببلر أ واعبب  ةببم ال ببلو

 بببلو   ا    البببذر اع ببب د عليببب     ببب  أن ال  لبببيم  امعبببوم أصبببو ع ليببب   وببب لم   ع ليببب  ال وببب لم لبببا ال  ليببب  ا ا   عيببب  

الوا ببب   ال بببا  بتبببو عليةببب  ال ج   ببب ر   ت   ي كبببم أن ي بببيل طبببرد ة بببي   د ن أن ي وببب لم ةبببر ةبببم ة ببب  البببألن لبببذا ال  بببل 

ل  ال  توعببب  طبببا  دالار امعبببوم ع ليببب   وببب لم  ربببوم علبببو  ت بببيم ال و عبببل ابببيم التببب    ي  ببب    ة ببب  طيببب    امعبببوم األفبببك 

 .ةم  و  اليوال الة دل

  ل بببت   ببب ات دلا ببب    بببو   ا بببر امعبببوم ال رابببور ال واببب  لل  لبببيم ال ببب م طبببا ال  لكببب  ال رايببب  ال ببب ودي   لبببو 

ال رايببب   ال  لبببيم  علبببو ا ببب خ  ل الو ببب ال امعوةيببب      بببل امدال  ال  ةببب  لل و ببب ر  امعبببوم ال رابببور  ابببوزال -: اا بببا

  وتيوةببب  لهدةببب  ال رايببب     ي ببب   الر ببب ل  ال  لي يببب   لبببو ةج  بببر امعبببوم ال رابببور     ب ةببب   دال بببا امعبببوم ال رابببور 

 .  ال و  ر ال  ة 

 :المقدمة 

ر ة بببب و  ال رببببدم ال ل ببببا   و عببببل ال ج   بببب ر البلببببري    ت ببببو ا  بببب  رال  يببببو  يجبببب د اببببداال  أ  بببب     ت  بببب  ةبببب

 ت   ي كببم أن  بربببو .  الخربب طا طببا ال ببب لم  ةببم أابببل  يريبب   يببب    بب يد  أطهبببل      فببو ةبببر ال  غيببرار الكبيبببر  طببا ال ببب لم

الخر طبب  ال بب اد  طبببا ةجبب  ر الييببب   ال ه لوبب  ال   خلببب  اوببرل ال  ببل   ال بببلول  الوةببم  ريرلببب  لببا  و بببة     وصبب  ا بببد 

 اوفبببر طببين لتبب ل عواةببل  خيببر   بب در طبببا  .ال ببا    بببت     ببد عليةبب  ةه لبب  ال لببوم  ال ابيربب ر غيببر  خيببر ةببم الرواعببد 

 أصببببإل امعبببوم اليبببوم .  يريببب  ال  غيبببرار   رببببل در طببب ر اديبببد  ا يبببدا عبببم ال رو بببر  ال ييبببي  ا ةيببب  امعوةيببب    الا اويببب 

 بببب  ي  بببببر   ببببيل  لل  ببببرل علببببو ال لببببوم طببببا تببببل ال اببببول ال كتولببببواا الة اببببل ةببببم ة الببببب ر الييبببب   ال  ببببري     بببب  أ
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 ةبببم أابببل تلبببر اببب ر  بببر لي   تلبببس  اللبببب ة طبببا الدلا بببي  الخ  ويببب    ر لببب  ة و بببا   علبببو دلا ببب  .  الخر طببب ر ا  بببر 

ةببب د  امعبببوم اكبببل طر عببب   ةبببم  بببو  اد  لةببب   ببب م ال تببب لت ال دلي بببي   فبببريا   بببوطر ال روةببب ر ال ل يببب   الكبببوادل 

   ال هبببا اكبببل تلببر   طببب  ةبببتةت د يبب   ةبببت م   طبببا  ريربب  ا ةبببر طبببين   بب ال امعبببوم ايبببد ال ه  بب   ا اةبببي  الوزةبب

 .تا ة  فكو ةم أفك   ال  ليم

لرببد أدب ببت  جبب لة ا ببا الببد   ال ببا  بببر ت  طببا تلببر  ا ع ببب ل أن لببذا الت بب م لببو ةوةببوم عبب ل ا اديببد   ن  د بب   

 لببب    ي بببيز ةبببم   الي  ببب  طبببا التربببد  ال  بببول  ا  ببب رراه  ةببب د  امعبببوم  ببب م ال تببب لت ال  لي يببب  يت بببا ةبببم  دلال الا

  ببب  ي ببب عدل علبببو طةبببم اا بببريم   رببببل در طببب  ةم اي بببر   يدط ببب  ل رببببل اريببب  ال  ببب لل  ال لبببوم ا  بببر    بببذلر طةبببو ع ةبببل 

 طبب  طببا ال ج  ببر  اببل  ي بب عد علببو ال ربب لة اببيم اليهبب لار  ا ديبب ن  ا  ببوال علببو در( در طبب  اليببوال ) ط بب   طببا  لببر 

 طببا ال ر ابببل   يرببب  لديببب    بب     بببد ال ول ببب  ال واةببب  . ال ج   بب ر ا  بببر    يةبببدل ا لت يجببب  الببو  غييبببر  بببلول الوبببرد

 . ا   راق الوكرر  الخر طا اله لاا ال  دلت  لبي 

 اوفببر طببين ةو بب  الد لبب  ي بببد أ   ببي  طببا  يريبب   بببل تلببر  ةببم  ببو  ا ببب ي  ة لببذل ال اببول   ةيسبب  امةك  ببب ر 

ا    ببببب دي   ال  ليببببب   ا ا   عيببببب      بببببر ا  ببببب را يجي  الوزةببببب  ةبببببم أابببببل دعبببببم  دي وةببببب    و يبببببل لبببببذل الهابببببو  

 لكبببم  بببل لبببذا  تال ييببب م ةرا بببب  لبببذل ا  لبببا  ل بببدم ا ببب غولة   بببلبي  ةبببم  ببببل الالبببب . ال  بببري  اليهببب لي  الهبببر لي 

خلببب  امعبببوم ةبببم  بببو  ت   بببديم   لبببذا اابي ببب  اليببب     بببدد  بببلبي ر الر ببب ال امعوةيببب  ال بببو  ةبببدد ة ببب ربلةم   ل ببب  ي ل

 .ي ال      ن ا  ر ةر امدالار ال  لي ي 

 ن ال  لبببيم  ا عبببوم  عببب ةون ة وزةببب ن ة وببب عون يك بببل  بببل ةتة ببب  اا بببر   لبببذا ي بببيز ةبببم ا  جببب ل البببذر يبببدطر 

ةبببا  ي بببد ا ت يببب  اةبببدل  لببب  ايبببل  يبببو  ر بببيا الخر طببب  امعوةيببب   ببب م أتلببب ن الالبببب    طببب  ةتةببب ج عل بببا  رابببور  عو

 .  دل علو ةوا ب  ة الب ر اليي   الكلة  الجديد

 :مفهوم التربية اإلعالمية وعال ة اإلعالم بالعلوم األخرى

ال رايببب  امعوةيببب  لبببا ا جببب ل عببب ل ا اديبببد  يهببب ر ا  لبببيم أطبببراد الج ةبببول ةةببب ل  ال   ةبببل ةبببر امعبببوم   تلبببر  

ببببب  ا  بببببر   ال بببببلا  ال ببببب در   علببببو الربببببيم  ال   ربببببدار  ن امعببببوم    ببببب ال ا   بببب   ال يديخببببب  أصببببببيت لببببا ال وال

أ بببببر داعببببم " اليو  ببببكو"   ببببد ةت  بببب   . ال واةبببب ر  ال   ل بببب ر  طببببا ةه لبببب  الجوا بببب   ا   بببب دي    در طيبببب    اا   عيبببب   

  بببد " اليو  بببكو" لبببا  عببب ل ا لل رايببب  امعوةيببب      بببدعم الكخيبببر ةبببم ا  لبببا   الو  ليببب ر طبببا لبببذا ال جببب      دببب ا  أ

ال رايببب  امعوةيببب  ابببيها  ةبببم اليربببوق ا    بببي  لكبببل ةبببوا م  طبببا  بببل البببد ةبببم البببدان ال ببب لم    وصبببا اهبببر ل   د ببب   
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ال رايبببببب  امعوةيبببببب   بببببب م ال تبببببب لت ال راويبببببب  الو تيبببببب     بببببب م أ   بببببب  ال  لببببببيم ريببببببر الر بببببب ي    البببببب  لم ةببببببد  

 .(2121  الل ي رر)اليي  

لبببا ار ببب ةت لل  كبببيم ي ببب و معبببداد ا ةبببول  ببب دل علبببو الوةبببم امعوةبببا  ال و عبببل ال بببييإل   ن ال رايببب  امعوةيببب 

لببببذلر طببببين  ببببوة الخ  ويبببب  لببببديةم الرببببدل   الر اليبببب  علببببو ا  بببب ي  ة ال بكببببر   ربببببل ال ببببواد . ةببببر ابببب  ا أطببببراد ال ج  ببببر

م ا  بببر   يبببت كس تلبببر امعوةيببب    وصببب   أ ةبببم طبببا  بببم  ببب دل علبببو تلبببر   امعبببوم ة بببدا ل البببكل  بيبببر ةبببر ال لبببو

طوبببا الو بببت البببذر يبببر  طيببب  الوو بببو  أن الول بببو  أم ال لبببوم  . ابببد لل علبببو  بببر ل   د  لببب    ببب د  ةتةجيببب  لابببوة الخ  ويببب 

طببب معوم او ببب ال  ال ه لوببب  فبببرير لل ي  ببب   الوبببم  ا دة  ا    ببب د . يبببر  امعوةيبببون أن امعبببوم  فبببرير  بببل ال لبببوم

 بببب  يوتبببب  لببببذل ال لبببوم طببببا   لبببب   عوةببببا أ  أ ببب  يودرةبببب   ي ببببجل  اولا ةبببب  او بببب ال   لببببو  ةببب  أ.  الاببب   ريببببر تلببببر

تلببر أن ال بب ليا يلبب ل ة بب    أ بببر ةبببم  . لببذلر أصبببإل الو ببل اببيم امعببوم  ال لببوم ا  ببر  أةببرا ريببر ة كببم. ال ه لوبب 

 ةةبببببب   يبببببب   البلببببببري   طلكببببببل أةبببببب  أ   ريبببببب  أ  طببببببرد  بببببب ليا  بببببب ل   امعببببببوم ي ببببببيل   بببببب  لببببببذل ال وري بببببب ر ع

 .(5881عبيد   اللو ا)   صة 

 ةبببم  بببو  ة  بببب    ببببرز لتببب  أل يببب   بببدليس امعبببوم ةبببر ال بببواد ال ل يببب   ام  ببب  ي  ا  بببر   ببب م ال تببب لت    

ال ربببرل   ةبببم أابببل ا   ببب   ال بببول  الذلتيببب   ال  رطيببب  لبببد  الا لببب   ليكبببون أ خبببر ا ببب  دادا ل وااةببب  ة غيبببرار ال  بببر  

 .ة ت لي   ل   ير  ال اول ال كتولواا الكبير الذر يلةدل ال  لم ا رع 

 :تأثير العوام  السياسية واالجتماعية واال تصادية والدينية على موضوع تدريس مادة اإلعالم

 ا او ببب  . ي بببد امعبببوم لبببو ال  بيبببر ال و بببوعا  ال رلبببا لبببر   الج ببب لير  ةيولةببب   ا ج ل  ةببب  طبببا  وبببس الو بببت

ةبببم تلبببر يي ببب ج امعبببوم  لبببو ط بببي  ةبببم اليريببب   الي  يببب  ةبببم أابببل ال هبببا طبببا  يريببب  ألداطببب    وصببب   أن لببب  د ل 

 لكببببذا طببببين امعببببوم لببببم ي ببببد  دا     ا بببب   .  بيببببر طببببا ع ليبببب ر ال يببببو  الببببدي ررا ا  ال يريببببر الوكببببرر   دال  ا زةبببب ر

لل  بببل ال ي  بببا طي ببب       ببب  أصببببإل  يبببد ل طبببا صببب يم ال  ليببب ر ال ي  بببي  علبببو ال  ببب و  البببدا لا  الهببب لاا  ةتبببذ 

ابببداي ة     ببببو  ة ي ةبببب   ا بببب ل  أ ببببر  أصبببببإل امعببببوم يبببد ل ا   بببب   طببببا   ببببيت ال  بببل ال ي  ببببا ا  بببب وي     أفببببك ل  

ل امعبببوم طببب عو أ   بببي   طبببا ال لبببةد ال ي  بببا  ت أ ةببب     لبببر  بببو   ي  بببي  ةببب در    ر بببي طبببا ال ه لوببب    أصببببيت   ببب ا

 ة بب  زاد ةبببم  ببو    بب ال امعبببوم أن .  دل بب  علببو  لببكيل لؤي تببب  لل بب لم الببذر ييببي   اتببب   طببا  لببكيل  وكير ببب  عببم ال بب لم

  ال ي  بببي  ا ببب  ي ت  ببب  ةبببر   ببب ال ا  بببياة  الربببو  ال ي  بببي   ابببدر  و بببة  ةجببببر  علبببو  لبببكيل   ببب الة     بببولا ة

امعبببوم ال   صبببر   ا ةبببر البببذر  ببب ن لببب   بببألديرل طبببا ال بببدل  ر  ال  بببولار الج  ليريببب    طبببا ال  ليببب  ال ي  بببي  تا ةببب   
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لببببذلر طرببببد ازداد  ببببألدير   بببب ال امعببببوم طببببا صببببتر الرببببرالار  ال ي  بببب ر الدا ليبببب   اله لايبببب    ت  لببببةد ا يبببب م الي ليبببب  

يببب  علبببو  ج بببيد ال و ببب  ا ل ب  يببب  ابببيم امعبببوم  ال ي  ببب     ر بببا طبببا الو بببت تا ببب  ةببببدأ ا ع  ببب د ة فبببرار ات ايببب   و

ال  بببب د  طي ببب  ابببيم البتبببا امعوةيببب   البتبببا ال ي  بببي  طببببا ال ج  بببر  لربببد اع  بببدر ا    ببب  ال ي  بببي  البببكل  بيبببر علببببو 

 لا  الهبببببب لاا    بببببب  الببببببرأر ال بببببب م   ببببب ال امعببببببوم ل يريبببببب  ألببببببداطة    تويبببببذ ا بببببب را يجي ة  علببببببو ال بببببب يد البببببدا

 .(2121  ال ر ي الدي ررا و ال راا)ل  لي ة 

 تن ي بببألدر امعببببوم ا لج  بببب  ال ي  ببببا ة بببخو ا ل ببببلا  الي   بببب  أ  اليبببب  م أ  الت ببب م    ببببذلر ا لج  بببب  ا ةتببببا     

ال تببب لت امعوةيببب   يببب  ا  ببب ررال  ا ةببب ن  اللببب ول ا لا أل يتببب    لبببذا يبببت كس البببكل أ  اببب  ر علبببو  عبببداد   اببب ة 

 اليببببب    و ببببب  ا لت بببببب  لل واةبببببل ا ا   عيببببب  . طبببببا ال بببببدال  الخ  ويببببب     بببببألدر اريببببب  ال    ببببب ر امعوةيببببب  الو عليببببب 

 ا    ببب دي   الديتيببب    طبببا الج  ببب  البببديتا يجببب  أن يكبببون ةببببدأ البببديم الت بببيي  لبببو ة ي  بببل عليببب  لاببب   البببديم   علبببيةم 

ير  أ   وتيببب  امعبببوم لهدةببب  أطكببب للم   ال ببب  ةم لغبببرض اتببب ه أةجببب د فه بببي   ا ا  ببب د عبببم البببرطا  ال كويبببر  ال ببببد

أ    اويبببب   أ   يايبببب   أ  ةذلبيبببب    أ   هببببوطةم ةببببم  يبببب م امعببببوم اكلبببب   طهببببإل ا طكبببب ل  ال   ل بببب ر اله  سبببب  ال ببببا 

 لبببذلر   ابببد ةبببم .   يي لةببب  البببب ا ةبببتةم   لبببذا  لببب   بببد يبببدط ةم ا لت يجببب  ل   ل ببب   بببدليس امعبببوم طبببا ال ر لببب  الخ  ويببب

طببب ل ارل  الجةبببل  ال   بببر ا ل ببب دار الردي ببب  .  يريببب  ال دالببب  ال ي  بببي   ا ا   عيببب   الديتيببب  عتبببد   بببر ةتببب لت امعبببوم

"   يببب  ةبببم ع ليببب  ا ببب رب   ال  لربببا لر ببب ال ا  ببب لي   طببب  ةبببتةت ةبببت م  ةببب دلت البببكل عببب د   عل بببا   يببب در   ةبببم

ي   ا ا   عيببب   ببب دران   بببو علبببو ا  لببب ل ال ابببرل  ال تببب   ببب ل لم    ببب    اةببب    بببر الهببببراه طبببين ال واةبببل ال ي  ببب

 (.2152  الغد )"لغ  اليوال  ا  و  ةت وة  ال دال   التيال    ري ة  ربل الرأر اا ر

لبببذلر ي يببب م علبببو الد لببب  أن   كوبببل ا بببوطير الي  يببب  البد يببب   الوكريببب  للالبببب  ةبببم ال ابببرل  ال تببب  لكبببا   ببب اير 

 . تويذ ار  ةجة  ال ل ا  امعوةا أن  ير  

 ن الج  بببب  ا    بببب در  يرببببل  ببببألديرا عببببم  بببب اري   يبببب   ن  بببب   ال  ةببببل ا    بببب در للد لبببب    ببببب ة عديببببد   

يبببت كس ابببد لل علبببو   لبببل ال    ببب ر ال  لي يببب   ا  بببر    ابببد ةبببم  يريببب  طبببرل ع بببل ع دلببب   الرهببب ه علبببو البا لببب  

أدببببر ال  غيببببرار ا    بببب دي    ببببت كس "   .ل  ليبببب    يجبببب د   بببب م صببببيا ة ك ةببببل ا  بببب و د  الببببكل صببببييإل ةببببم ال ببببوالد ا

طبببا الو بببت  و ببب  طبببين امعبببوم يببب در ابببد لل . (2111  ال  لبببيم  ال بببي  )"ال  لبببيم  ال بببي : علبببو الب بببد ا ا  ببب عا لل ت يببب 

 ل ةةبببم  أ   بببا طبببا  ربببدم طببب معوم لببب  د" علبببو ال  ةبببل ا    ببب در  ا  تبببو أن ال و ببب   رااايببب   و عليببب  طي ببب  ايتة ببب    
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ا   ببب دي ر البلبببدان  ةوااةببب   ةي لاببب   بببل ةببب  ي يببب  ع ليببب  ال ت يببب   التةبببوض اببب لوا ر ا    ببب در  لبببو ةرا ببب  ة رولببب  

 .2018)  ة ور ("ةم ال ردم  ةم لت   أل ا اللرا   ايم ا     د  امعوم 

 :مبررات وفوائد تدريس مادة اإلعالم لطالب الثانوية

 يجببب اا  بيبببر  طواابببد عل يببب   اا   عيببب    هببب لي    و بببي    يببب  لبببد   بببوة ال ر لببب  الخ  ويببب  عتبببد لتببب ل د ل 

طةبببا   ببب عدلم علبببو امابببداال  ال  بببول  ا  ببب رراه  التربببد     ببب عدلم علبببو ا  بببوال علبببو   يببب ةةم ادلا ببب  ةببب د  امعبببوم 

ل ببب م  جببب ل  هبببي  ةببب     ببب   بببدط ةم لوةبببم أ بببد  ا  بببب ل     كبببتةم ةبببم ال  ببب ل   ةبببر أطبببراد ال ج  بببر طبببا  لبببكيل البببرأر ا

ة يبببد ل  بببولةم ةبببم أ ببببدا     ببب ار طبببا فببب و ال جبببب  ر     يبببتةم علبببو ا   ببب ل ةلببببوال  يببب  ةم ال ل بببا  ةبببم  ببببو  

  ببب  أن لتببب ل  طواابببد  اداعيببب  ي كبببم ةبببم . الوصبببو   لبببو أطهبببل ال ببببل طبببا ا  ببب ي  ة  الوةبببم  ا ابببداال   غييبببر ال بببلول

 بببا ال ةبببب لار الوتيببب    ال هيليبببب    ال و بببيري  لببببديةم ا لببب لد  اببببراةت  لوييو يلببب  ة  ببببدل   بببو  دلا بببب  امعبببوم  اببببوير ا

 بببذلر طبببين   ببب ال امعبببوم . (2159  البببد يك ر   بببت ه (لبببذلر    ابببوير ةةببب لا ةم ال رتيلببب  ةبببم  بببو  ال ابيرببب ر الي  بببوايل 

لةبببب    ت   لةببب   يببببور ال ديبببد ةببببم  اليديخببب  لبببا   بببب ا  ةه لوببب    ببببةل علبببو الابببوة ع ليبببب  ال  لبببيم   ييببببد ةبببم     بببةم

ببب  ةبببم  بببو   الببببراةت ال  لي يببب  ال    ببب  طبببا ةه لببب  ال جببب  ر  ببب لوم  اللغببب ر ةبببخو   ريرلببب  الكخيبببر   ي  كبببم للابببوة أيه 

  ببب ال امعبببوم اليديخببب  ا  هببب  م  لبببو ةج   ببب ر ال رببب لة الر  بببا    لببب ه عو ببب ر ةبببر  بببوة   بببريم لبببديةم ا ل   ةببب ر 

 بببا الابببوة   ببب ال امعبببوم اليديخببب  لتلبببر أع ببب لةم   ابببداع  ةم   ببببرا ةم   ةلببب ل   ريبببرلم اةببب   و بببة    ي ببب هدم ا

ببب    لي يببب    اداعيببب   طتيببب   لو ببب و د  ةتةببب     ببب  أ   بببت   ببب ال امعبببوم اليديخببب  ال  بببواطر  علبببو اللببببك  ال تكبو يببب  طرص 

ي  كببببم الوصببببو   لببببو الك بببب   ال ببببول    واصببببلي    رطيةيبببب   بيببببر   لببببم  كببببم ة ببببواطر  ةببببم  بببببل  علببببو  بببببيل ال خبببب  

 ال بببد   ر  ا طبببوم الود اريببب   ال و بببيرو عببببر ام  ر بببت لل  بببرل علبببو الخر طببب ر ال ه لوببب  طبببا ا يبببر أ يببب ه ال ببب لم      بببدل 

  ببب ال امعببببوم ةة ببب  طببببا ع ليببب  ال ببببدليسف  ت  ببببةلت الي بببو  علببببو ال  لوةببب ر البيخيبببب  الوزةببب    بببب ك    ال ربببب لير 

(.2158  أ  د لت در)ل ي  أ  الج ة ي  للاوة ةم ة  دل ةودو   ال لر ع ر ال د
 

لربببد أصببببإل ال ببب لم اليبببوم  ريببب   و يببب     بببم ال رببب لة  ال و عبببل ابببيم ا ديببب ن  اليهببب لار طبببا ال ببب لم    ابببد ةبببم      

امعبببداد ال ببببييإل لألايببب   الر دةبببب   ال بتببببا علبببو أ ببببس عل يببب    هبببب لي   لغببببرض ةوا بببب  عجلبببب  ال ربببدم   يبببب  ي خببببل 

م علببببو اللبببب وة  اليكوةبببب ر ةببببم  ةيسبببب   واةبببب  امعببببوم ا  بببب   طببببا ع ليبببب  ال تويببببذ  ال ربببب لة  ال  ريبببب   ة بببب  ييبببب 

 .   ص  طا ةر ل  الخ  وي    للي ق ا لخول  ال كتولواي   ات ه ةج     ة      يتبغا
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 : االستنتاجات  

 :ة    ردم  ر  اا ا

 ببببر ل   اببببود ا بببب  داد  و ببببا  دربببب طا    تببببا لببببد  اليكوةبببب ر  ةببببم أاببببل  تويببببذ اببببراةت  ببببدليس امعببببوم  -5

 .لاوة الخ  وي 

 ابببد ةبببم  ابببود ا ببب ررال ا   ببب در ي ببب عد االابببوة طبببا الخ  ويببب  علبببو دلا ببب   ا ببب هدام   ببب ال  عبببوم أ خبببر  -2

 . اولا  لل  كم ةم ةوا ب   ل ة لو اديد  ةم دم  ربل در   ر اديد 

ال  ةبببببل ال ي  بببببا لببببب   بببببألدير  بيبببببر علبببببو  بببببير ال  ليببببب  ال دلي بببببي  ل ببببب د  امعبببببوم  ةبببببم  يببببب  اليي ديببببب   -3

 .  ي     اد ةم  يري  تلر  لو  ال و وع

ع ةببببل ال كتولوايبببب  ي  ببببس ل يريبببب  اببببراةت   لي يبببب   يةيببببوه ل ببببدليس ةبببب د  امعببببوم لاببببوة الخ  ويبببب  الببببكل  -4

 .صييإل

ال   بببب  الببببديتا  الجةببببل  ال هلبببب  طببببا ال ج  ببببر أ  دا ببببل ال  البببب   عواةببببل  لببببويل   ع  بببب  ل تويببببذ ار بببب ةت  -1

 .  وي  دليس ال  د  امعوةي  لاوة الخ 

ا  غببببوق  عببببدم ا  و بببب   علببببو  جبببب لة  در طبببب ر اللبببب وة  الببببد   ا  ببببر  ال  ردةبببب  ي ر ببببل ةببببم    ببببي اي   -2

 .  تويذ ار  ةت  دليس ة د  امعوم للاوة     ي  ي 

 :التوصيات 

 بببر ل   ابببود  ةيسببب   ا ببب  داد   رببببل  و بببا  تلتبببا لبببد  اليكوةببب ر  ةبببم أابببل  تويبببذ ار ببب ةت  بببدليس ةببب د   -5

 .امعوم لاوة الخ  وي 

ةبببم الهبببر لر  ي بببيم ا   ببب ال ا    ببب دي   ال  يلبببي  لألطبببراد  اغيببب    بببةيل  تويبببذ ار ببب ةت  بببدليس ةببب د   -2

 .امعوم لاوة الخ  وي  

 اببببد ةببببم  ببببوطير ال تبببب   ال ي  ببببا  ا ةتببببا   يريبببب  ال دالبببب  ا ا   عيبببب  طببببا البببببود  اغيبببب  ال ببببير ا ل  ليبببب   -3

 .  تة   دليس ة د  امعوم لاوة الخ  وي  علو  ا  ال يديد ا للكل ا ةخلال  لي ي   ةم 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 3, January 2021 

 

 
 06 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

ي الببب   د ببب   ةببب د  امعبببوم  ببب م ال تةببب ج ال  لي بببا  ال دلي بببا لابببوة الخ  ويببب    يرببب    ببب ال ال كتولوايببب   -4

 .ةم ة لوة ر  ة دار     ال ل  ةيل ع لي   تويذ ار  ةت  دليس ة د  امعوم

الريببب م ا ل  ببب  ن ةبببر ةت  ببب ر ال ج  بببر ال بببد ا  لاببب   البببديم  ا  بببر  ا لببب ل   ط  لببب  ةبببم علبببو اليكوةببب ر  -1

 . بل    ال امعوم  ةم أال ال خري   ال توير  ل ي  امعوم   الي ا  ل دلي   طا ال ر ل  الخ  وي 

جببب    ةبببم أابببل ةبببم ال ةبببم ا  ببب      ا جببب لة اللببب وة  البببد   ا  بببر   ا  ببب و د  ةبببم  ج لاةببب  طبببا لبببذا ال  -2

 .ا    ل اليةم  ا   و د  ال بكر  ةم ال   و  الذر  صلت  لي  طا ع لي   تويذ البر  ةت ال ذ ول

 عبببداد ةتببب لت  عوةيببب   طببب  أ بببس عل يببب   ةةتيببب    هببب لي    ي ديببب   يراعبببو طيةببب    بببد  الببببود  التبببألر عبببم  -1

 . رل الكبير علو ال ج  ر  الرأر ال  مالا اوي   ال ذلبي   ال ر ي   ا او   ةم أل ي  امعوم   ألدي
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 : ائمة المصادر والمراجع

 . ت . ةي د   ل     دير  دليس ال راي  ا عوةي    تةت طا ال دال   ال د   الهيون   -

ا ةوليببب    اابببو ال جبببد ةي بببدف ةةببب  عببببد الو ببب      بببول ةر بببر  لل رايببب  امعوةيببب  طبببا ةبببدال  ال  لبببيم الخببب  ور طبببا   -

 ة ر ال راي  طا  وه ا ا الهبرار الد لي  

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages 

aspx?fn=PublicDrawThesis&BibID=11798704   2012 

---2151ا ة   ال لر   ود  ال ولرا    م ام أاو اكر  د ل ال دل   طا ال راي  امعوةي  الوا ر  ال ألةو    لي  ال راي    - 

 ي      ةل ةر ا عوم   –الل ي رر  طةد ام عبدالر  م  ال راي  ا عوةي   -

http://www.saudimediaeducation.org/   2121 

  5881أ  وار  https://www.nizwa.com   5اللو ا  عبيد  ال و   ايم ا عوم  ال  ليا    - 

 2121ال ر ي الدي ررا و ال راا  ا عوم   ألديرل  ال ي    اله لاي    -

: ال  لبببببببببببببببيم  ال بببببببببببببببي   أدببببببببببببببببر ال  غيبببببببببببببببرار ا    ببببببببببببببب دي  علببببببببببببببببو الب بببببببببببببببد ا ا  ببببببببببببببب عا لل ت يبببببببببببببببب  -

https://www.unescwa.org/ar/node/15159   2111. 

    2159الد يك ر   ت ه  د ل      ا عوم طا  راي  ا ات ه  أ  وار  -

 2158أ  د  لت در  طوااد    ال ا عوم   ي  ر  دي  بر  -

  2152دلا      د أل ي   يري  ال دال  ال ي  ي   ا ا   عي  لليد ةم ال ارل   الغد    -

 2159-55-59 ور  ال ي  ا عوم طا ال ت ي  ا     دي  ال راي   اليوال ال   دن  ة -

   

http://www.saudimediaeducation.org/
https://www.nizwa.com/
https://www.unescwa.org/ar/node/15159
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ABSTRACT 

      The study attempts uncovering the impact of the uses of social media (WhatsApp, 

Instagram, Snapchat, Twitter) on the individual's community life. It aims also to 

highlight the effect of using social media on the university student community life, 

through identifying the most important social media sites used by the university student 

and spotting the reasons why university students use social media. 

In this study, the descriptive and analytical method are used aiming to achieve desired 

objectives. That has been done depending on the field study which led to the collection 

of the required data to be analyzed in terms of quantity and quality. Consequently, we 

can get all the needed explanations which enable us answering the study questions. 

Collecting and analyzing data on the field study was based on the questionnaire which 

was prepared at the beginning of the work in its initial form, and presented to a number 

of specialists for arbitration. After that, the researcher concluded the final template of 

the questionnaire, which was applied to the vocabulary of the sample. The 

questionnaire has included some points related to the objectives and questions of the 

study . 

The sample included 200 undergraduate students randomly selected from the various 

colleges of Umm Al Quwain University at the United Arab Emirates including, the 

College of Mass Communication, Public Relations and New Media, the College of 

Law, and the college of Business Administration . 

Lastly, the study takes the following findings, the reasons why university students use 

social media can be summarized in, easy access to the information which I need, and it 

is the best way to communicate with relatives and friends as well as a way for fun and 

entertainment. It enables me to participate in all activities and events surrounding me 

and provides an opportunity to exchange opinions and ideas on various topics. 

Keyword: Social Media , WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter 
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 الملخص

( واتساب،انستغرام،كتتتتتتابجات،تويتر )حاولتتتتتر الدراكتتتتتة ال اتتتتتم عتتتتتن االتتتتتر اكتتتتتت دامات ا عتتتتت م االجتمتتتتتاع     

علتتتي حيتتتاة المتتترد المجتمعيتتتة، وهتتتدرر سلتتتي معررتتتة االتتتر اكتتتت دام ا عتتت م االجتمتتتاع  علتتتي حيتتتاة المتتترد المجتمعيتتتة لتتتد  

ا علتتتتي اهتتتتم موا تتتت  ا عتتتت م االجتمتتتتاع  التتتتت   يستتتتت دملا الطالتتتتج الجتتتتامع  وتاتتتت ي  الطالتتتتج الجتتتتامع ، عبتتتتر التعتتتتر 

 .األكباب الت  تدر  الطالج الجامع  سلي اكت دام ا ع م االجتماع  

اكتتتت دم رتتت  هتتتة  الدراكتتتة المتتتتلل الوذتتتم  التحليلتتت ، وفلتتتو متتتن اجتتت  تحقيتتتن اهتتتدارلا، و تتتد تتتتم فلتتتو متتتن  تتت ل االكتتتتتاد 

حليللتتتتا كمتتتتا  وكيمتتتتا  حتتتتتي نصتتتت  بعتتتتد فلتتتتو سلتتتتي علتتتتي الدراكتتتتة الميدانيتتتتة التتتتت  ادت سلتتتتي جمتتتت  بيانتتتتات وفلتتتتو متتتتن اجتتتت  ت

 .التمسيرات الت  نستطي  من   للا ا جابة عن اكئلة الدراكة

و تتد تتتم جمتتت  البيانتتات ال اذتتتة بالدراكتتة الميدانيتتتة متتن  تتت ل االعتمتتاد علتتي االكتتتتبانة، والتتت  تتتتم سعتتداداها رتتت  البدايتتة رتتت  

جتت  تح يملتتا، بعتتتد فلتتو  تتام الباحتتل بلعتتداد الاتت   التلتتتا   شتت للا األولتت ، التتم عرىتتلا علتتي عتتتددن متتن المت صصتتين متتن ا

ا متتتن المحتتتاور المرتبطتتتة ب هتتتداا الدراكتتتة  ل كتتتتبانة والتتتت  تتتتم تطبيقلتتتا علتتتي ممتتتردات العيتتتتة، و تتتد شتتتملر االكتتتتبانة عتتتدد 

 طالتتتج رتتت  المرحلتتتة الجامعيتتتة متتتتن  طلبتتتة جامعتتتة ام القيتتتوين رتتت  دولتتتتة 022وتستتتاهالتلا واشتتتتملر عيتتتتة الدراكتتتة علتتتتي 

ل ليتتتتة االتصتتتتال الجمتتتتاهيري بت صتتتت  الع  تتتتات العامتتتتة وا عتتتت م الجديتتتتد وكليتتتتة القتتتتانو  )ا متتتتارات العربيتتتتة المتحتتتتدة 

 .، وتم ا تيارهم با   عاوا  (وكلية سدارة األعمال 

ا  األكتتتباب التتتت  تتتتدر  الطالتتتج الجتتتامع  سلتتتي اكتتتت دام موا تتت  ا عتتت م : و لصتتتر الدراكتتتة سلتتتي عتتتدد متتتن التتتتتا ل اهملتتتا

جتمتتتاع  ،  تتتد تل صتتتر رتتت  الحصتتتول علتتتي المعلومتتتات التتتت  اريتتتدها بستتتلولة ويستتتر وهتتت  وكتتتيلة كتتتللة للتواذتتت  متتت  اال

األ تتتارب واالذتتتد اا وايلتتتتا وكتتتيلة للمتتتترة والترريتتتة ومتابعتتتتة جميتتت  األناتتتطة واألحتتتتدا  المحيطتتتة بتتتت  وتتتتتي  المرذتتتتة 

 لتبادل اآلراا واألر ار حول شتي الموىوعات 

 واتساب،انستغرام،كتابجات،تويتر ع م االجتماع ،اال:  الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 3, January 2021 

 

 
 08 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 المقدمة

كتتتاهم التقتتتدم اللا تتت  رتتت  وكتتتا   االتصتتتاالت سلتتتي سيجتتتاد وكتتتا   اتصتتتال جديتتتدة ادت سلتتتي تغيتتتر ع  تتتات األرتتتراد   

التتتةي كتتتل   التقتتتارب والتعتتتارا ا عتتت م االجتمتتتاع  االجتماعيتتتة واشتتت ال التماعتتت  بيتتتتلم، حيتتتل انتاتتتر علتتتي نطتتتا  واكتتت  

بتتتتين األرتتتتراد رتتتت  كتتتت  المجتمعتتتتات، وكتتتتةلو تبتتتتادل اآلراا واألر تتتتار وال بتتتترات ريمتتتتا بيتتتتتلم، والتتتتت  كانتتتتر نتيجتتتتة طبيعيتتتتة 

تتتتا  الحتيتتتاؤ هتتتفالا األرتتتتراد سلتتتي وجتتتتود ع  تتتات سنستتتتانية، وستاحتتتة المجتتتال للتتتتم  جتتتراا حتتتتوار تمتتتاعل  متتتت  بعلتتتلم بعل 

ا اكتمرار الع  ات بين   .     األرراد كواا كانوا زم ا دراكة او عم  او  رابةوايل 

والتتتتت  متتتتن اشتتتتلرها رتتتت  و تتتتتتا الحاىتتتتر الواتستتتتاب، والستتتتتاب شتتتتات، وا نستتتتتجرام، ا عتتتت م االجتمتتتتاع   وتعتتتتد موا تتتت  

ا بتتتين ارتتتراد المجتمتتت ، و تتتد كانتتتر بدايتتتة  لتتتور  رتتت  الواليتتتات المتحتتتدة ا عتتت م االجتمتتتاع  وتتتتويتر، هتتت  األكثتتتر اكتتتت دام 

، وفلتتتتو متتتتن اجتتتت  Classmates.comمو تتتت   1995رتتتت  متتصتتتتم التستتتتعيتيات متتتتن القتتتتر  العاتتتترين، حيتتتتل اناتتتت  عتتتتام 

، وكتتتتا  هدرتتتتة التتتتربن المباشتتتتر بتتتتين األشتتتت ا ، 1997عتتتتام  SixDegrees.comالتتتتربن بتتتتين زمتتتت ا الدراكتتتتة ومو تتتت  

ية وسركتتتال الركتتتا   حيتتتل اتتتتاة لمجموعتتتة متتتن األذتتتد اا مجموعتتتة متتتن ال تتتدمات متتتن ىتتتمتلا سناتتتاا الملمتتتات الا صتتت

 (.م2013القلاة، )ال اذة لجماعة من األذد اا 

م، ويم تتتن لمستتتت دمية سىتتتارة سلتتتي الركتتتا   كلركتتتال الصتتتور 2009والواتستتتاب مو تتت  تراكتتت  رتتتوري، و تتتد  لتتتر رتتت  عتتتام 

، امتتتتتا الستتتتتتاب شتتتتتات هتتتتتو مو تتتتت  للتواذتتتتت  االجتمتتتتتاع  ( م2019وي بيتتتتتديا، )والركتتتتتا   الصتتتتتوتية والميتتتتتديو والوكتتتتتا ن 

وبالتستتتتبة لجنستتتتتجرام رلتتتتو مو تتتتت   ،م2011 دم لتستتتتجي  وناتتتتر وماتتتتاركة الركتتتتتا   المصتتتتورة، و تتتتد  لتتتتر عتتتتتام يستتتتت

م، ويعتتتتد تتتتتويتر متتتتن اشتتتتلر موا تتتت  التواذتتتت  2010للتواذتتتت  االجتمتتتتاع  يقتتتتوم علتتتتي تبتتتتادل الصتتتتور، و تتتتد  لتتتتر عتتتتام 

م 2006ة و تتتتد  لتتتتر عتتتتام حرر تتتتا للركتتتتالة الواحتتتتد 280االجتمتتتتاع  والتتتتةي يستتتتم  لمستتتتت دمية سركتتتتال تغريتتتتدات بحتتتتدود 

 (. م2019الجلت ، )

، راالتجتتتتا  األول يتتتتر  انلتتتتا كتتتتاهمر رتتتت  تستتتتلي  ا عتتتت م االجتمتتتتاع ونحتتتتن نجتتتتد انمستتتتتا امتتتتام اتجتتتتاهين بالتستتتتبة لموا تتتت  

التواذتتتتت  ا نستتتتتان  والثقتتتتتار  والحلتتتتتاري وسناتتتتتاا ع  تتتتتات اجتماعيتتتتتة جديتتتتتدة، واالكتتتتتتمادة متتتتتن تطبيقاتلتتتتتا رتتتتت  جميتتتتت  

االتجتتا  اآل تتر ريتتر  انتتة بستتبج ا  بتتال ال بيتتر عليلتتا متتن جميتت  رئتتات المجتمتت ،  اذتتة رئتتة الاتتباب، مجتتاالت الحيتتاة، امتتا 

رقتتتتد اال تتتترت كتتتتلب ا علتتتتي كتتتتلوكلم وع  تتتتتلم االجتماعيتتتتة، متتتتا ادت سلتتتتي عتتتت لتلم االجتماعيتتتتة وىتتتتعم ع  تتتتتلم بتتتتاآل رين، 

 (. م2007المجال ، )والتلرب من مسفولياتلم االجتماعية 
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يعتتتد احتتتد الاتتتواهر االجتماعيتتتة الحديثتتتة التتتت  ترت تتت  علتتتي ع  تتتات تماعليتتتة االعتتت م االجتمتتتاع  ول س  ومتتتن هتتتتا يم تتتن القتتت

بتتتتين رتتتتردين او اكثتتتتر، حيتتتتل يتتتتتم متتتتن   للتتتتا سركتتتتال واكتتتتتقبال المعلومتتتتات والصتتتتور ومتا اتتتتة جميتتتت  القلتتتتايا واآلراا 

التواذتتتت  والتماعتتت  االجتمتتتاع  متتتت  واألر تتتار واالهتمامتتتات الماتتتتركة، واذتتتتبحر بتتتةلو اكتتترق الطتتتتر  الحديثتتتة لتحقيتتتن 

اآل تتتتر، علتتتتي التتتترأم متتتتن ا  التتتتت اليرات الستتتتلبية التتتتت  تتتتتتتل متتتتن ا رتتتتراط رتتتت  اكتتتتت داملا لتتتتي  علتتتتي المستتتتتو  المتتتتردي 

 .وحسج، وسنما تمتد تلو الت اليرات علي المستويين األكري والمجتمع 

وعلتتي وجتتة ال صتتو  الواتستتاب ا عتت م االجتمتتاع  ورتت  ىتتوا متتا كتتبن رتتل  هتتة  الدراكتتة كتتوا تتتتتاول االتتر اكتتت دام 

جامعتتتة -والستتتتاب شتتتات وا نستتتتجرام وتتتتويتر علتتتي الع  تتتات االجتماعيتتتة لتتتد  عيتتتتة متتتن طلبتتتة كليتتتة االتصتتتال الجمتتتاهيري 

 .ام القيوين

 :مشكلة الدراسة

بتتتين رئتتتات المجتمتتت   احتتتد الوكتتتا   الملمتتتة رتتت  عمليتتتة التواذتتت  والتماعتتت  االجتمتتتاع ا عتتت م االجتمتتتاع  اذتتتبحر موا تتت  

الم تلمتتتة، وال كتتتيما طلبتتتة الجامعتتتة، وفلتتتو متتتن اجتتت  تبتتتادل المعلومتتتات واألر تتتار وال بتتترات والتعبيتتتر عتتتن  را لتتتم، وت تتتوين 

تواذتتت  ارتراىتتت  ال يتتترتبن ال ب متتتا  وال م تتتا ، ويستتتم  للتتتم بلناتتتاا ذتتتدا ات متتت  اآل تتترين والتماعتتت  معلتتتم متتتن  تتت ل 

مستتتلا، متتتا يتتتفالر كتتتلب ا علتتتي الع  تتتات االجتماعيتتتة الحقيقيتتتة للتتتم متتت  اآل تتترين رتتت  الماتتتاركة رتتت  االهتمامتتتات والمصتتتال  ن

الحيتتتاة االجتماعيتتتة الوا عيتتتة، ريميلتتتو  سلتتتي الع لتتتة االجتماعيتتتة والحيتتتاة رتتت  عتتتالم ارتراىتتت  لتتتي  لتتتة ع  تتتة بتتتالوا   وبستتتبج 

  .فلو يتلربو  من ت دية المسئوليات االجتماعية كواا علي مستو  األكرة او األ ارب

علتتتي حيتتتاة المتتترد المجتمعيتتتة لتتتد  الطالتتتج ا عتتت م االجتمتتتاع  ومتتتن هتتتتا تستتتعي هتتتة  الدراكتتتة سلتتتي معررتتتة االتتتر اكتتتت دام 

جامعتتتتة ام القيتتتوين، وبتتتتاا  علتتتتي فلتتتو رتتتتل  ماتتت لة الدراكتتتة ت متتتتن باالجابتتتة علتتتتي -الجتتتامع  ب ليتتتة االتصتتتتال الجمتتتاهيري 

 :التساهالت اآلتية

 الت  يست دملا الطالج الجامع ؟ ا ع م االجتماع ما ه  اهم موا    .1

 ؟ا ع م االجتماع ماه  األكباب الت  تدر  الطالج الجامع  سلي اكت دام  .0

 ؟ا ع م االجتماع ما ه  اهم الموىوعات الت  يقوم الطالج الجامع  بمتابعتلا ر   .3

 ؟ رعلي ا علي الع  ات االجتماعية للطالج الجامع ا ع م االجتماع  ه  يفالر اكت دام  .4
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 : أهداف الدراسة

للطالتتتج الجتتتامع ، وفلتتتو  حيتتتاة المتتترد المجتمعيتتتةعلتتتي ا عتتت م االجتمتتتاع  تستتتعي هتتتة  الدراكتتتة سلتتتي معررتتتة االتتتر اكتتتت دام 

 : يتحدد عبر ما يل 

 . الت  يست دملا الطالج الجامع ا ع م االجتماع  التعرا علي اهم موا   . 1

 .ا ع م االجتماع  تا ي  األكباب الت  تدر  الطالج الجامع  سلي اكت دام . 0

 .ا ع م االجتماع تسلين اللوا علي اهم الموىوعات الت  يقوم الطالج الجامع  بمتابعتلا ر  . 3

 . المعل  علي حياة المرد المجتمعية للطالج الجامعا ع م االجتماع  تحلي  ت الير اكت دام موا   . 4

 : أهمية الدراسة

 : تتحدد اهمية الدراكة بمد  اهميتلا التارية والتطبيقية وه  علي التحو اآلت 

 : األهمية التارية

، ا عتتت م االجتمتتتاع تُعتتتد هتتتة  الدراكتتتة سىتتتارة علميتتتة سلتتتي بتتتتاا التتتتراكم المعررتتت  والبحثتتت  حتتتول اهتتتم موا تتت   .1

ا من  ب  الطالج الجامع  ر    . حياتة االجتماعيةالوكيلة األكثر اكت دام 

 .علي الع  ات االجتماعية لد  الطالج الجامع ا ع م االجتماع  معررة ت الير موا    .0

 : األهمية التطبيقية

وا تتتتتراة بعتتتتا الطتتتتر  المتاكتتتتبة جعتتتت م االجتمتتتتاع  بيتتتتا  بعتتتتا الستتتتلبيات التاتجتتتتة عتتتتن االكتتتتت دام الستتتتي  ل .1

 . لمواجلتلا

بتتتتين ارتتتتراد المجتمتتتت  يتطلتتتتج سجتتتتراا دراكتتتتات لمواجلتتتتة كتتتتلبياتلا ا عتتتت م االجتمتتتتاع  انتاتتتتار اكتتتتت دام موا تتتت   .0

 .   وتو يملا ل دمة المجتم 

 

 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 3, January 2021 

 

 
 02 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 : مصطلحات الدراسة

ا زاهتتتر راىتتت  موا تتت  : ا عتتت م االجتمتتتاع  شتتتب ات سل ترونيتتتة تستتتم  للماتتتتر  ريلتتتا "ب نلتتتا ا عتتت م االجتمتتتاع  يعتتتر 

عبتتتتر ناتتتتام اجتمتتتتاع  سل ترونتتتت  متتتت  ارتتتتراد   تتتترين لتتتتديلم االهتمامتتتتات بتتتت   يقتتتتوم بلناتتتتاا مو تتتت   تتتتا  بتتتتة، التتتتم ربطتتتتة 

 (.م2014الدريوش، " )واللوايات نمسلا

الموا تتت  التتتت  تستتتم  لمستتتت دميلا بالتواذتتت  المر تتت  "سجرا ي تتتا رتتت  هتتتة  الدراكتتتة ب نلتتتا ا عتتت م االجتمتتتاع  وتعتتترا موا تتت  

، وكتتتتوا يتتتتتم تتتتتتاول "او الصتتتتوت  او تبتتتتادل الصتتتتور وأيرهتتتتا متتتتن اال تيتتتتارات التتتتت  توالتتتتن الع  تتتتات االجتماعيتتتتة بيتتتتتلم

 . موا   الستاب شات وا نستجرام والواتساب وتويتر

م، ويم تتتن لمستتتت دمية سىتتتارة 2009يعتمتتتد تراكتتت  رتتتوري، و تتتد  لتتتر رتتت  عتتتام هتتتو مو تتت  سعتتت م اجتمتتتاع  و: الواتستتتاب

 .سلي الركا   كلركال الصور والركا   الصوتية والميديو والوكا ن

هتتتو مو تتت  لجعتتت م االجتمتتتاع  يستتتت دم لتستتتجي  وناتتتر وماتتتاركة الركتتتا   المصتتتورة، و تتتد  لتتتر عتتتام : الستتتتاب شتتتات

 . م2011

 .م2010جتماع  يقوم علي تبادل الصور، و د  لر عام هو مو   لجع م اال: ا نستجرام

حرر تتتا للركتتتالة  280متتتن اشتتتلر موا تتت  ا عتتت م االجتمتتتاع  والتتتةي يستتتم  لمستتتت دمية سركتتتال تغريتتتدات بحتتتدود : تتتتويتر 

 .م2006الواحدة و د  لر عام 

نمتتتوفؤ التماعتتت  المتبتتتادل التتتةي يستتتتمر رتتتترة زمتيتتتة معيتتتتة تتتتفدي سلتتتي  لتتتور مجموعتتتة متتتن "هتتت  : حيتتتاة المتتترد المجتمعيتتتة

 (.م2002أيل، " )التو عات االجتماعية الثابتة

التواذتتت  التتتةي يقتتتوم بتتتين ش صتتتين او اكثتتتر وفلتتتو بلتتتدا "ويقصتتتد حيتتتاة المتتترد المجتمعيتتتة سجرا ي تتتا رتتت  هتتتة  الدراكتتتة انلتتتا 

ات اجتماعيتتتتة او ا تصتتتتادية او القاريتتتتة عبتتتتر الواتستتتتاب والستتتتتاب شتتتتات وا نستتتتتجرام وتتتتتويتر، حيتتتتل يترتتتتتج تحقيتتتتن حاجتتتت

 ".   علي هةا التواذ   الار سيجابية وكلبية علي حدٍّ كواا

 :الدراسات السابقة

تتا رتت  الحيتتاة اليوميتتة ل ثيتتر متتن ارتتراد المجتمتت ، متتا اد  سلتتي سيجتتاد اشتت ال جديتتدة ا عتت م االجتمتتاع  لقتتد اذتتب   ا ملم  جتت ا 

عبتتتارة ا عتتت م االجتمتتتاع  متتتن األر تتتار والستتتلوكيات والتتتت  تتتتفالر باتتت   مباشتتتر او أيتتتر مباشتتتر علتتتيلم، ومتتتن هتتتتا اذتتتب  
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بليجتتتتاز بعتتتتا الدراكتتتتات عتتتتن شتتتتب ة عالميتتتتة تاتتتتم  مجموعتتتتة متتتتن الع  تتتتات والستتتتلوكيات الم تلمتتتتة، وكتتتتوا نتتتتتتاول 

 .واالرها علي الع  ات االجتماعيةا ع م االجتماع  العربية واألجتبية والت  اهتم الباحثو  ريلا بموىوق 

 : الدراكات العربية .1

رتتتتت  الع  تتتتتات ا عتتتتت م االجتمتتتتتاع   االتتتتتر اكتتتتتت دام "، بعتتتتتتوا  ( م2016)دراكتتتتتة ابتتتتتو كتتتتتلما ، معتتتتتن محمتتتتتد،  -

، هتتتتدرر الدراكتتتتة سلتتتتي ال اتتتم عتتتتن االتتتتر اكتتتتت دام وكتتتتا   "جامعتتتة اليرمتتتتو األكتتترية واالجتماعيتتتتة لتتتتد  طلبتتتتة 

التواذتتت  االجتمتتتاع  رتتت  الع  تتتات األكتتترية واالجتماعيتتتة لتتتد  طتتت ب جامعتتتة اليرمتتتو ، و تتتد اكتتتت دم الباحتتتل 

نتتتر عيتتتتة الدراكتتتة متتتن  طالب تتتا وطالبتتتة  913رتتت  هتتتة  الدراكتتتة االكتتتتبانة كتتتنداة لجمتتت  البيانتتتات الميدانيتتتة، و تتتد ت و 

: طلبتتتة جامعتتة اليرمتتتو  رتتت  مرحلتتة الب تتتالوريور، و تتتد توذتتلر الدراكتتتة سلتتي نتتتتا ل عتتتدة متتن ابرزهتتتا اآلتتتت متتن 

تتتا حيتتتل كتتتا  اكثتتتر متتتن  س  مستتتتو  اكتتتت دام وكتتتا   التواذتتت  االجتمتتتاع  لتتتد  طلبتتتة جامعتتتة اليرمتتتو  كتتتا  مرتمع 

تتتا سلتتتي ا  كتتتاعات يومي تتتا، و تتتد اشتتتارت ال 3كتتتتوات، وكتتتةلو متتتدة االكتتتت دام حيتتتل كانتتتر اكثتتتر متتتن  3 تتتتتا ل ايل 

تتتا ورتتت  الع  تتتات األكتتترية كتتتا   االتتتر اكتتتت دام وكتتتا   التواذتتت  االجتمتتتاع  رتتت  الع  تتتات االجتماعيتتتة كتتتا  مرتمع 

 . متوكط ا

تتتتتتت الير شتتتتتتب ات التواذتتتتتت  االجتمتتتتتتاع  علتتتتتتي الع  تتتتتتات "، بعتتتتتتتوا   )(م2016)دراكتتتتتتة البرجتتتتتت ، هاتتتتتتام، ( -

عتتترا علتتتي متتتد  تتتت الير شتتتب ات التواذتتت  االجتمتتتاع  هتتتدرر الدراكتتتة سلتتتي الت". االجتماعيتتتة لةكتتترة المصتتترية

عبتتتتر ا نترنتتتتر علتتتتي الع  تتتتات األكتتتترية بتتتتين ارتتتتراد األكتتتترة المصتتتترية، والتعتتتترا علتتتتي اهتتتتم اآلالتتتتار التمستتتتية 

واالجتماعيتتتة المرتبطتتتتة بلتتتا واهتتتتم دوارتتت  اكتتتتت داملا، و تتتتد اكتتتت دم الباحتتتتل رتتت  هتتتتة  الدراكتتتة االكتتتتتبانة كتتتت داة 

نتتتتر عي تتتتتة الدراكتتتتة متتتتن لجمتتتت  البيانتتتتات الميدانيتتتتة، و تتتت متتتتن اآلبتتتتاا  210ممتتتتردة، موزعتتتتة كالتتتتتال   420د ت و 

بالتستتتتبة : ممتتتتردات متتتتن األبتتتتتاا، و تتتتد توذتتتتلر الدراكتتتتة سلتتتتي نتتتتتا ل عتتتتدة متتتتن ابرزهتتتتا اآلتتتتت  210واألملتتتتات، و

لةبتتتتتاا اشتتتتارت التتتتتتا ل سلتتتتي وجتتتتود تتتتت اليرات كتتتتلبية لموا تتتت  شتتتتب ات التواذتتتت  االجتمتتتتاع  علتتتتي الع  تتتتة بتتتتين 

واكتتترهم، حيتتتل ادت سلتتتي ىتتتعم الحتتتوار الا صتتت  التمتتتاعل  بيتتتتلم بستتتبج اكتستتتلال الحتتتوار متتتن  تتت ل األبتتتتاا 

، كمتتتتا اشتتتتارت التتتتتتا ل سلتتتتي تتتتت اليرات سيجابيتتتتة %(65.2)هتتتتة  الاتتتتب ات دا تتتت  المتتتتت ل، حيتتتتل بلغتتتتر نستتتتبتلم 

 الكتتتتت دام شتتتتب ات التواذتتتت  االجتمتتتتاع ، والتتتتت  كتتتتا  متتتتن اهملتتتتا هتتتتو ا بقتتتتاا علتتتتي التواذتتتت  متتتت  األذتتتتد اا

ا عتتتتلم، حيتتتل جتتتاات نستتتبتلم  ، امتتتا بالتستتتبة لقبتتتاا رقتتتد اكتتتدت التتتتتا ل %(64.6)واأل تتتارب التتتةين يعياتتتو  بعيتتتد 
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ا  اآلبتتتاا التتتةين  تتتالوا س  اكتتتت دام ابتتتتا لم لاتتتب ات التواذتتت  االجتمتتتاع   تتتد كتتتاهم رتتت  بتتتتاا وت تتتوين ش صتتتياتلم 

 %(.  74.1)وزيادة معررتلم بالثقارات األ ر ، جاات نسبتلم 

االتتتتر اكتتتتت دام شتتتتب ات التواذتتتت  ا ل ترونيتتتتة علتتتتي "، بعتتتتتوا   )(م2014)ة الاتتتتلري، حتتتتتا  شعاتتتتوق، دراكتتتت( -

تتتا ، هتتتدرر هتتتة  الدراكتتتة سلتتتي معررتتتة األكتتتباب التتتت  تتتتدر  سلتتتي "الع  تتتات االجتماعيتتتة الميستتتبو  وتتتتويتر نموفج 

ال اتتتم عتتتن اآلالتتتار اكتتتت دام متتتو ع  الميستتتبو  وتتتتويتر، وطبيعتتتة الع  تتتات االجتماعيتتتة عبتتتر هتتتةين المتتتو عين، و

ا يجابيتتتة والستتتلبية التاجمتتتة عتتتن اكتتتت داملما، و تتتد اكتتتت دمر الباحثتتتة االكتتتتبانة كتتت داة لجمتتت  البيانتتتات الميدانيتتتة، 

طالبتتتة متتتن جامعتتتة الملتتتو عبتتتد الع يتتت ، و تتتد توذتتتلر الدراكتتتة سلتتتي نتتتتا ل عتتتدة  150و تتتد ت ونتتتر الدراكتتتة متتتن 

بتتتات الكتتتت دام الميستتتبو  وتتتتويتر هتتت  حريتتتة التعبيتتتر عتتتن ا  متتتن اهتتتم األكتتتباب التتتت  تتتتدر  الطال: ابرزهتتتا اآلتتتت 

 را لتتتن وار تتتارهن التتتت  ال يستتتتطعن ا رصتتتاة عتلتتتا ذتتتراحة رتتت  المجتمتتت ، كتتتةلو اشتتتارت نتتتتا ل الدراكتتتة سلتتتي 

ا  الطالبتتتتات اكتتتتت دمن متتتتو ع  الميستتتتبو  وتتتتتويتر رتتتت  تع يتتتت  ذتتتتدا ات  ديمتتتتة والبحتتتتل عتتتتن ذتتتتدا ات جديتتتتدة 

لبعيتتتدين عتتتتلن م اني تتتا، كتتتةلو كاتتتمر الدراكتتتة عتتتن اآلالتتتار ا يجابيتتتة لمتتتو ع  سىتتتارة سلتتتي التواذتتت  متتت  األ تتتارب ا

الميستتتتبو  وتتتتتويتر، والتتتتت  كتتتتا  اهملتتتتا االنمتتتتتاة الم تتتتري والتبتتتتادل الثقتتتتار  متتتت  اآل تتتترين، بيتمتتتتا جتتتتاا ىتتتتعم 

 . التماع  األكري احد اهم اآلالار السلبية التاجمة عن اكت داملما

االتتتتتتر اكتتتتتتت دام ا نترنتتتتتتر ووكتتتتتتا   التواذتتتتتت  "، بعتتتتتتتوا   )(2013)دراكتتتتتتة الدوكتتتتتتري، موكتتتتتتي ممتتتتتترؤ، ( -

، هتتتدرر الدراكتتتة سلتتتي معررتتتة االتتتر "االجتمتتتاع  األ تتتر  علتتتي الع  تتتات االجتماعيتتتة لطتتت ب الجامعتتتات الستتتعودية

اكتتتت دام شتتتب ة ا نترنتتتر ووكتتتا   التواذتتت  االجتمتتتاع  األ تتتر  علتتتي الع  تتتات االجتماعيتتتة لطتتت ب الجامعتتتات 

باحتتتل رتتت  هتتتة  الدراكتتتة االكتتتتبانة كتتت داة لجمتتت  البيانتتتات الميدانيتتتة، و تتتد ت ونتتتر عيتتتتة الستتتعودية، و تتتد اكتتتت دم ال

جامعتتات هتتت  جامعتتة الملتتو كتتتعود، وجامعتتة ا متتام محمتتتد بتتن كتتعود ا كتتت مية،  3طالتتتج متتن 800الدراكتتة متتن 

 وجامعتتتة كتتتلما  بتتتن عبتتتد الع يتتت  رتتت  مرحلتتتة الب تتتالوريور، و تتتد توذتتتلر الدراكتتتة سلتتتي نتتتتا ل عتتتدة متتتن ابرزهتتتا

ا  األبيتتتة ارتتتراد عيتتتتة الدراكتتتة يستتتت دمو  ا نترنتتتر يومي تتتا بمعتتتدل تعتتتد  ال متتت  كتتتاعات، حيتتتل بلغتتتر : اآلتتتت 

، كمتتتا توذتتتلر الدراكتتتة سلتتتي ا  متتتن اهتتتم اهتتتداا الطتتت ب الجتتتامعيين متتتن اكتتتت دام ا نترنتتتر %(54.5)نستتتبتلم 

 (. 95.5)بتلمووكا   التواذ  االجتماع  كا  التواذ  م  األذد اا واأل ارب، و د بلغر نس
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 : الدراكات األجتبية .0

ا عتتتتتت م المقابلتتتتتتة وجتتتتتتة لوجتتتتتتة وعبتتتتتتر "، بعتتتتتتتوا   )(م2011)دراكتتتتتتة ويةركتتتتتتبو ، دي انتتتتتتديريا ني تتتتتتول، ( -

، هتتتتدرر الدراكتتتتة سلتتتتي التعتتتترا علتتتتي "كعوامتتتت  تتبتتتتف للتتتتترابن االجتمتتتتاع  والع  تتتتات الا صتتتتية االجتمتتتتاع 

ا صتتتتتية كتمتتتتتاع ت المقابلتتتتتة وجل تتتتتا لوجتتتتتة مقابتتتتت  اال ت رتتتتتات رتتتتت  التتتتتترابن االجتمتتتتتاع  ورىتتتتتا الع  تتتتتات ال

اكتتتت دام موا تتت  التواذتتت  االجتمتتتاع ، و تتتد اكتتتت دمر الباحثتتتة االكتتتتبانة كتتت داة لجمتتت  البيانتتتات، وت ونتتتر عيتتتتة 

و تتتتد . طالبتتتا دراكتتتات عليتتتتا متتتن التتتةكور وا نتتتا  متتتتن جتتتامعتين  اذتتتتين 60طالب تتتا جامعي تتتتا و 87الدراكتتتة متتتن 

ا  الطتتتت ب األكثتتتتر ارتباط تتتتا متتتتن التاحيتتتتة االجتماعيتتتتة هتتتتم األكثتتتتر رىتتتتا  توذتتتتلر الدراكتتتتة سلتتتتي نتيجتتتتة وهتتتت 

بالتستتتبة لع  تتتاتلم متتت  ارتتتراد اكتتترهم واذتتتد ا لم، كمتتتا بي تتتتر الدراكتتتة ا  ا نتتتا  يستتتت دمن الميستتتبو  لاتتتعورهن 

 . ب نة الوكيلة األكثر رعالية ر  الترابن م  ارراد األكرة واألذد اا

المراهقتتتتو ، ال صوذتتتتية والمتعتتتتة وشتتتتب ات "، بعتتتتتوا   )(م2007)متتتتاري، دراكتتتتة ليتلتتتتارت، امانتتتتدا ومتتتتاد ، ( -

، هتتتتتتدرر الدراكتتتتتتة سلتتتتتتي التعتتتتتترا علتتتتتتي  صوذتتتتتتية المتتتتتتراهقين وشتتتتتتب ات التواذتتتتتت  "ا عتتتتتت م االجتمتتتتتتاع 

نتتتتر عيتتتتتة  االجتمتتتتاع  واالرهتتتتا رتتتت  كتتتتلوكياتلم، و تتتتد اكتتتتت دمر الباحثتتتتة االكتتتتتبانة كتتتت داة لجمتتتت  البيانتتتتات، وت و 

كتتتتة، و تتتد توذتتتلر الدراكتتتة سلتتتي ا    18- 12طالبتتتة، وتراوحتتتر اعمتتتارهم متتتا بتتتين طالتتتج و 935الدراكتتتة متتتن 

يستتتتتت دمو  ا عتتتتت م االجتمتتتتتاع  باكتتتتتتمرار للتواذتتتتت  متتتتت  األذتتتتتد اا وللتعتتتتتارا وت تتتتتوين أالبيتتتتتة الطتتتتت ب 

تتتا سلتتتي وجتتتود االتتتر كتتتلب  علتتتي كتتتلوكيات الطتتت ب بستتتبج اكتتتت داملم  ذتتتدا ات جديتتتدة، و تتتد توذتتتلر الدراكتتتة ايل 

 .  م االجتماع لموا   ا ع 

 :التعلين علي الدراكات السابقة

اكتتتتتماد الباحتتتتل متتتتن الدراكتتتتات الستتتتابقة رتتتت  ذتتتتياأة تستتتتاهالت الدراكتتتتة الحاليتتتتة، وكتتتتةلو رتتتت  الجتتتت ا المتعلتتتتن با طتتتتار 

التاتتتري للتتتا، كتتتةلو تمتتتر االكتتتتمادة متتتن الدراكتتتات الستتتابقة رتتت  تحديتتتد ال طتتتوات المتلجيتتتة المتاكتتتبة للدراكتتتة، سىتتتارة سلتتتي 

 .         انة بلا ر  تصميم االكتبانة ال اذة بموىوق الدراكة ور  التعلين علي نتا جلااالكتع
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 :المنهجية للدراسة اإلجراءات

اكتتتت دم رتتت  هتتتة  الدراكتتتة المتتتتلل الوذتتتم  التحليلتتت ، وفلتتتو متتتن اجتتت  تحقيتتتن اهتتتدارلا، و تتتد تتتتم : متتتتلل الدراكتتتة .1

ادت سلتتي جمتت  بيانتتات وفلتتو متتن اجتت  تحليللتتا كمتتا  وكيمتتا  فلتتو متتن  تت ل االكتتتتاد علتتي الدراكتتة الميدانيتتة التتت  

 .حتي نص  بعد فلو سلي التمسيرات الت  نستطي  من   للا ا جابة عن اكئلة الدراكة

 : مجاالت الدراكة .0

طالتتتج رتتت  المرحلتتتة الجامعيتتتة متتتن طلبتتتة جامعتتتة ام القيتتتوين  022اشتتتتملر عيتتتتة الدراكتتتة علتتتي : المجتتتال الباتتتري

كليتتتة االتصتتتال الجمتتتاهيري بت صتتت  الع  تتتات العامتتتة وا عتتت م الجديتتتد )العربيتتتة المتحتتتدة رتتت  دولتتتة ا متتتارات 

 .وتم ا تيارهم با   عاوا  ,(وكلية القانو  وكلية سدارة االعمال 

متتتتتارات العربيتتتتتة تتتتتتم تطبيتتتتتن هتتتتتة  الدراكتتتتتة علتتتتتي طلبتتتتتة جامعتتتتتة ام القيتتتتتوين رتتتتت  دولتتتتتة ا : المجتتتتتال الم تتتتتان 

ري بت صتتتت  الع  تتتتات العامتتتتة وا عتتتت م الجديتتتتد وكليتتتتة القتتتتانو  وكليتتتتة سدارة كليتتتتة االتصتتتتال الجمتتتتاهي)المتحتتتتدة

 (.االعمال 

 . م ـ0212ربراير  10يتاير وحتي  04اكتغر  تطبين االكتبانة ال الة اكابي  بدات من : المجال ال مت 

كتتتتبانة، والتتتت  لقتتتد تتتتم جمتتت  البيانتتتات ال اذتتتة بالدراكتتتة الميدانيتتتة متتتن  تتت ل االعتمتتتاد علتتتي اال: ادوات الدراكتتتة .3

 تتد تتتم سعتتداداها رتت  البدايتتة رتت  شتت للا األولتت ، التتم عرىتتلا علتتي عتتددن متتن المت صصتتين متتن اجتت  تح يملتتا، بعتتد 

فلتتو  تتام الباحتتل بلعتتداد الاتت   التلتتا   ل كتتتبانة والتتت  تتتم تطبيقلتتا علتتي ممتتردات العيتتتة، و تتد شتتملر االكتتتبانة 

ا من المحاور المرتبطة ب هداا الدراكة وتساهال  . تلاعدد 

 : اإلطار النظري

عبتتتر ا نترنتتتر رمعاتتتم البتتتاحثين كتتتانوا ا عتتت م االجتمتتتاع  لتتتم يصتتت  البتتتاحثو  االجتمتتتاعيو  سلتتتي ناريتتتة  اذتتتة بموا تتت  

يتتتتتاولو  التتتت اليرات االجتماعيتتتة للتتتة  الموا تتت  رتتت  ىتتتوا ناريتتتات االتصتتتال الجمتتتاهيري، رتعتتتاملوا معلتتتا علتتتي انلتتتا احتتتد 

وكتتا   االتصتتال الجمتتاهيري التتت  يتتاتتر اكتتت داملا علتتي نطتتا  واكتت  رتت  عالمتتتا اليتتوم، ومتتن هتتتا رلنتتة يم تتن تتتتاول هتتةا 

ناريتتتة التماعليتتتة الرم يتتتة والتاريتتتة البتا يتتتة الو يميتتتة : المقتتتوالت األكاكتتتية لتتتبعا التاريتتتات مثتتت  الموىتتتوق متتتن  تتت ل
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وناريتتتة التتتت الير القتتتوي، وكتتتوا نستتتتعرو بليجتتتاز اهتتتم مقتتتوالت تلتتتو التاريتتتات، وفلتتتو ل كتتتتمادة متلتتتا رتتت  تحليتتت  بيانتتتات 

 . الدراكة الحالية

 :نارية التماعلية الرم ية .1

ة بتتت   الحيتتتاة االجتماعيتتتة تحتتتوي العديتتتد متتتن الاتتتواهر والعمليتتتات والحتتتواد ، والتتتت  هتتت  عبتتتارة تعتقتتتد التماعليتتتة الرم يتتت

عتتتن شتتتب ة معقتتتدة متتتن الع  تتتات والتمتتتاع ت بتتتين األرتتتراد والجماعتتتات التتتت  يتتتت لم متلتتتا المجتمتتت  الباتتتري، وبتتتةلو يم تتتتتا 

ت التتتت  تحتتتد  بتتتين األرتتتراد، وا  للتتتة  رلتتتم الحيتتتاة االجتماعيتتتة واكتتتتيعاب مااهرهتتتا الحقيقيتتتة متتتن  تتت ل م حاتتتة التمتتتاع 

 .التماع ت اكبابلا الموىوعية والةاتية وت اليرها علي األرراد والجماعات علي حدٍّ كواا

د األرتتتراد علتتتي  وتعتمتتتد التماعليتتتة الرم يتتتة رتتت  تحليللتتتا لعمليتتتة التماعتتت  االجتمتتتاع  علتتتي القواعتتتد االجتماعيتتتة، وهتتت  متتتا تعتتتو 

د ا  القواعتتتد االجتماعيتتتة هتتت  احتتتد متامتتتات الستتتلو  الباتتتري، سىتتتارة سلتتتي انلتتتا احتتتد مماركتتتتة متتتن كتتتلوكيات، وبتتتةلو نجتتت

الماتتتاهر االجتماعيتتتة التتتت  تحتتتدد كتتتلو  األرتتتراد وتتتتوجللم رتتت  ارتباطتتتاتلم متتت  اآل تتترين ومتتت  الجماعتتتات الموجتتتودة دا تتت  

 (. 2005الحسن، )المجتم  

 :التارية البتا ية الو يمية .0

الم تلمتتتة  تتتد جعلتتتر الع  تتتات بتتتين األرتتتراد رتتت  عالمتتتتا اليتتتوم اكثتتتر االعتتت م االجتمتتتاع   تقتتتول البتا يتتتة الو يميتتتة س  موا تتت 

تتتا  ارتباط تتتا متتتن في  بتتت ، ويتلتتت  فلتتتو جلي تتتا رتتت  وجتتتود شتتتب ات متتتن الع  تتتات التتتت  تتتتربن هتتتفالا األرتتتراد متتت  بعلتتتلم بعل 

رتتتت  عصتتتتر يت ايتتتتد ريتتتتة  لوجتتتتود اهتمامتتتتات ماتتتتتركة بيتتتتتلم  تتتتد ت تتتتو  اجتماعيتتتتة او ا تصتتتتادية او كياكتتتتية، رتتتتتحن نعتتتتي 

 .االعتماد المتبادل بين األرراد حول العالم، بغا التار عن  رب او بُعد المسارات بيتلم

ومتتتتن هتتتتتا نجتتتتد ا  البتا يتتتتة الو يميتتتتة تتتتتر  ا  التقتتتتدم المتتتتةه  والستتتتري  رتتتت  وكتتتتا   االتصتتتتال جعلتتتتتا نعتتتتي  رتتتت  عصتتتتر 

المعلوماتيتتة، رلتتتم تعتتد وكتتتا   االتصتتتال هتت  تلتتتو الوكتتتا   التقليديتتة والتتتت  تتستتتم بتتالبنا رتتت  الوذتتتول للمتلقتت  والتتتت الير ريتتتة، 

والبيانتتتات والتصتتتو ، والتتتت  تصتتت  للم يتتتين متتتن األرتتتراد حتتتول ول تلتتتا ا تتتةت اشتتت اال  متتوعتتتة، رمتلتتتا الصتتتوت  والمر تتت  

 (.  م2014الدوي، )العالم ر  متتلي السرعة و وة الت الير 
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 : نارية الت الير القوي .3

والتتتتت  تعتتتد احتتتتد وكتتتتا   االتصتتتال الجمتتتتاهيري المتتتفالرة رتتتت  عالمتتتتتا ا عتتتت م االجتمتتتاع ، تعتقتتتد هتتتتة  التاريتتتة ا  موا تتتت  

مباشتتتر و تتتوي علتتتي األرتتتراد، رلتتت  تمتلتتتو القتتتدرة علتتتي تغييتتتر األر تتتار واالتجاهتتتات واآلراا لتتتديلم،  اليتتتوم ب نلتتتا تتميتتت  بتمتتتوف

و تتتد بتتتتر هتتتة  التاريتتتة اعتقادهتتتا هتتتةا علتتتي مجموعتتتة متتتن االرتراىتتتات التمستتتية واالجتماعيتتتة، رتجتتتد رتتت  المجتتتال التمستتت  

ا عتتت م لستتتيطرة عليلتتتا، رتتتلفا متتتا اكتتتتطاق يستتتود اعتقتتتاد بتتت   األرتتتراد تحتتتركلم العواطتتتم والغرا تتت  التتتت  لتتتي  باكتتتتطاعتلم ا

سعطتتتااهم معلومتتتات معيتتتتة ت اطتتتج هتتتة  العواطتتتم والغرا تتت  رتتتلنلم كتتتوا يتتتت الرو  مباشتتترة بلتتتة  المعلومتتتة، االجتمتتتاع   

امتتا علتتي ذتتعيد المجتتال االجتمتتاع  رقتتد كتتاد اعتقتتاد بتت   األرتتراد رتت  المجتمعتتات اليتتوم هتت  عبتتارة عتتن م لو تتات مع ولتتة 

تتتتا ا ا عتتتت م جتماعي تتتتا ونمستتتتي ا، وال توجتتتتد روابتتتتن  ويتتتتة تجمعلتتتتم، ولتتتتةلو رلتتتتم رريستتتتة كتتتتللة لموا تتتت  عتتتتن بعلتتتتلا بعل 

، حيتتتل ال يوجتتتد متتتن يحمتتتيلم متتتن ت اليراتلتتتا القويتتتة بستتتبج ىتتتعم التتتروابن والع  تتتات االجتماعيتتتة رتتت  و تتتتتا االجتمتتتاع 

( م2017الدليم ، )الحاىر 
.
 

ومتتتن هتتتتا يم تتتن االكتتتتمادة متتتن التاريتتتة التماعليتتتة الرم يتتتة ل ونلتتتا توىتتت  لتتتتا طبيعتتتة التمتتتاع ت االجتماعيتتتة للمتتترد متتت  

، وكتتةلو مو عتتة والتتدور التتةي يقتتوم بتتة متتن  تت ل االنتتدماؤ رتت  عتتالم ا عتت م االجتمتتاع اآل تترين، والتتت  تتتتم عتتن طريتتن 

رلنلتتتتا تمتتتترو عليتتتتة مجموعتتتتة متتتتن القتتتتيم والرمتتتتوز واألنمتتتتاط   ا عتتتت م االجتمتتتتاع ارتراىتتتت ، وباكتتتتت دام المتتتترد لموا تتتت  

الستتتلوكية الجديتتتدة التتتت  تتتتفالر باتتت   مباشتتتر او حتتتتي أيتتتر مباشتتتر علتتتي حيتتتاة المتتترد المجتمعيتتتة، ويمتتتتد فلتتتو التتتت الير لياتتتم  

رتتتت   األكتتترة واأل تتتارب علتتتتي حتتتدٍّ كتتتتواا، كتتتةلو يم تتتتن االكتتتتمادة متتتن التاريتتتتة البتا يتتتة الو يميتتتتة وناريتتتة التتتتت الير القتتتوي

علتتتي الحيتتتاة المجتمعيتتتة لتتتد  الطالتتتج الجتتتامع  رتتت  جامعتتتة ام القيتتتوين، ومعررتتتة ا عتتت م االجتمتتتاع  تمستتتير االتتتر اكتتتت دام 

 .المااهر الم تلمة لتلو الت اليرات

 :اإلطار التطبيقي وتحليل البيانات

 : وذم العيتة

وكليتتتتة القتتتانو  وكليتتتتة ( عتتت م الجديتتتدالع  تتتات العامتتتتة وا ) متتتتن طلبتتتة كليتتتات االتصتتتتال الجمتتتاهيري( 022)تلتتتم العيتتتتة 

 :ويم ن توذيم العيتة ورق ا لمتغيراتلا الديموأرارية التالية ،سدارة األعمال
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 :الت ص  -1

 توزي  العيتة ورق ا لمتغير الت ص  :(1)جدول 

 التسبة المئوية الت رار الت ص 

الع  تتتتتتتتتتات  -االتصتتتتتتتتتتال الجمتتتتتتتتتتاهيري 

 العامة
57 35.7% 

 %7..1 35 االع م الجديد -الجماهيري االتصال 

 %31 20 القانو 

 %13 02 ادارة االعمال

 %122 022 ا جمال 

الع  تتتات  -متتتن ارتتتراد العيتتتتة كانتتتر متتتن ت صتتت  االتصتتتال الجمتتتاهيري %( 35.7)اشتتتارت بيانتتتات الدراكتتتة سلتتتي ا  نستتتبة 

ا عتتت م  -العامتتتة ، ويرجتتت  فلتتتو ل ثتتترة الطلبتتتة التتتةين يدركتتتو  رتتت  هتتتةا الت صتتت ، يليلتتتا ت صتتت  االتصتتتال الجمتتتاهيري 

، رتتتت  حتتتتين بلغتتتتر نستتتتبة %(7..1)بتلم رقتتتتد بلغتتتتر نستتتت القتتتتانو ، امتتتتا ت صتتتت  %(31)الجديتتتتد حيتتتتل بلغتتتتر نستتتتبتلم 

 %(.13)ت ص  سدارة االعمال 

  :العمر -0

 توزي  العيتة ورق ا لمتغير العمر :(0)جدول 

 التسبة المئوية الت رارات المئة العمرية

 %23 102 كتة 01 - .1

 %37.7 51 كتة 07 - 00

 %1.7 3 ر كبر 02

 %122 022 ا جمال 

كتتتتة بتستتتبة بلغتتتر ( 01 - .1)اشتتتارت بيانتتتات الدراكتتتة سلتتتي ا  اعلتتتي نستتتبة متتتن ارتتتراد العيتتتتة جتتتاات متتتن المئتتتة العمريتتتة 

 02، رتتت  حتتتين بلغتتتر نستتتبة المئتتتة العمريتتتة متتتن %(37.7)كتتتتة ( 07 - 00)، بيتمتتتا بلغتتتر نستتتبة المئتتتة العمريتتتة متتتن %(23)

 . من ارراد العيتة%( 17)كتة ر كبر

 :با ع م االجتماع درجة االهتمام  -3

 با ع م االجتماع توزي  العيتة ورق ا لمتغير االهتمام  :(3)جدول 

 التسبة المئوية الت رار درجة االهتمام

 %20.7 107  وية

 %32 50 متوكطة

 %1.7 3 ىعيمة

 . %122 022 ا جمال 
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تتتا  وي تتتا %( 20.7)اشتتتارت بيانتتتات الدراكتتتة سلتتتي ا  نستتتبة  ، وتتمتتتن هتتتة  بتتتا ع م االجتمتتتاع متتتن ارتتتراد العيتتتتة ابتتتدين اهتمام 

(م2016)التتيجتتتة متتت  دراكتتتة ابتتتو كتتتلما  
(12)

كتتتا   وي تتتا، ويعتتت و  بتتتا ع م االجتمتتتاع ، التتتت  اكتتتدت ا  اهتمتتتام ارتتتراد العيتتتتة 

الباحتتل فلتتو سلتتي اكتتت دام تلتتو الموا تتت  رتت  التواذتت  العلمتت  متت  األكتتاتةة والتعتتتاو  متت  زمتت ا الدراكتتة، كتتةلو التواذتتت  

متتت  األ تتتارب واألذتتتد اا، سىتتتارة سلتتتي البحتتتل عتتتن المعررتتتة حتتتول الموىتتتوعات التتتت  تلملتتتم، سلتتتي جانتتتج اكتتتت داملا رتتت  

، رتتت  حتتتين بلغتتتر %(32)متوكتتتطة  بتتتا ع م االجتمتتتاع جتتتاات درجتتتة اهتمتتتاملم  الترريتتتة والتستتتلية، بيتمتتتا بلغتتتر نستتتبة متتتن

 %( .1.7)ىعيمة  با ع م االجتماع نسبة من كا  اهتماملم 

 : ا ع م االجتماع عدد الساعات اليومية الت  يقليتلا علي موا    -4

 ا ع م االجتماع  توزي  العيتة ورق ا لمتغير عدد الساعات الت  يقليتلا علي موا   :(4)جدول 

 التسبة المئوية الت رار عدد الساعات

 %2 10 كاعة واحدة

 %5.7 17 كاعتا 

 %12 .3 ال   كاعات

 %25.7 137 ارب  كاعات ر كثر

 %122 022 ا جمال 

ا عتتت م متتتن ارتتتراد العيتتتتة يقلتتو  متتتن اربتتت  كتتتاعات رتت كثر علتتتي موا تتت  %( 25.7)اشتتارت بيانتتتات الدراكتتتة سلتتتي ا  نستتبة 

، التتتت  اكتتتدت علتتتي ا   (م2016)، ودراكتتتة ابتتتو كتتتلما  ( م2013)، وتتمتتتن هتتتة  التتيجتتتة متتت  دراكتتتة الدوكتتتري االجتمتتتاع 

، ويعتتت و الباحتتل فلتتو سلتتي ا  هتتة  الموا تتت  ا عتت م االجتمتتاع ارتتراد العيتتتة يقلتتو  اكثتتر متتن التتت   كتتاعات علتتي موا تت  

ققتتتة هتتتة  الموا تتت  متتتن اهتتتداا علتتتي الصتتتعيد الا صتتت  اذتتتبحر تحتتتت  اهميتتتة كبيتتترة رتتت  الحيتتتاة اليوميتتتة، وفلتتتو لمتتتا تح

، رتتت  حتتتين بلغتتتر نستتتبة متتتن يقلتتتو  كتتتاعتين %(12)بالتستتتبة لمستتتت دميلا، بيتمتتتا بلغتتتر نستتتبة متتتن يقلتتتو  التتت   كتتتاعات 

ا جتتتتاات متتتتن يقلتتتتو  كتتتتاعة واحتتتتدة علتتتتي موا تتتت  %(5.7) ا عتتتت م االجتمتتتتاع يومي تتتتا علتتتتي موا تتتت   ا عتتتت م ، وا يتتتتر 

 %(.2) االجتماع 

 

 

 

 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 3, January 2021 

 

 
 22 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 : الت  يست دملا الطلبة ا ع م االجتماع موا    -7

 ا ع م االجتماع موا   توزي  العيتة ورق ا لمتغير  :(7)جدول 

 التسبة المئوية الت رار موا   التواذ 

 72 07% (whats App)وات   ب 

 22 34.7% (Snap chat)كتاب شات 

 %.32 1 (Twitter)تويتر 

 47 00.7% (Instagram)سنستجرام 

 %122 022 ا جمال 
 

ا عتتت م متتتن ارتتتراد العيتتتتة يستتتت دمو  كتتتتاب شتتتات اكثتتتر متتتن موا تتت  %( 34.7)اشتتتارت بيانتتتات الدراكتتتة سلتتتي ا  نستتتبة 

ا بتتتين األذتتتد اا، كمتتتا انتتتة يتتتتي  متابعتتتة  االجتمتتتاع  األ تتتر ، ويرجتتت  فلتتتو ل ونتتتة احتتتد موا تتت  المراكتتتلة األكثتتتر اكتتتت دام 

يوميتتتات الماتتتاهير التتتةين يصتتتورو  يوميتتتاتلم متتتن   لتتتة، سىتتتارة سلتتتي ا  الستتتتاب شتتتات فو محتتتتو  مر تتت ، رلتتتو عبتتتارة 

تابتتة، بيتمتتا كانتتتر نستتبة متتن يستتتت دمو  عتتن ريتتديوهات وذتتور وهتتتةا متتا يملتتلة األشتت ا  عتتتن تلتتو التتت  تعتمتتتد علتتي ال 

ا بلغتتتر نستتتبة %( 00.7)متتتن ارتتتراد العيتتتتة، رتتت  حتتتين بلغتتتر نستتتبة متتتن يستتتت دمو  ا نستتتتجرام %( 07)التتتوات   ب  وا يتتتر 

 %(..1)من يست دمو  تويتر 

 : ال صا   القياكية ل كتبيا 

 : الصد  -1 

 جة ال لية للمحور الةي يتتم  لةمعام ت االرتباط بيركو  للع  ة بين البتد والدر :(2)جدول 

 العبارة معام  االرتباط العبارة
معامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 االرتباط
 معام  االرتباط العبارة

1 2.0.** 15 2.3.** 33 2.42** 

0 2.32** 1. 2.42** 34 2.35** 

3 2.42** 12 2.42** 37 2.02** 

4 2.42** 02 2.42** 32 2.02** 

7 2.47** 01 2.31** 35 2.41** 

2 2.42** 00 2.70** 3. 2.71** 

5 2.72** 03 2.75** 32 2.20** 

. 2.71** 04 2.72** 42 2.23** 

2 2.37** 07 2.70** 41 2.51** 

12 2.00** 02 2.77** 40 2.21** 

11 2.32** 05 2.72** 43 2.20** 

10 2.40** 0. 2.42** 44 2.72** 

13 2.71** 02 2.25** 47 2.21** 

14 2.71** 32 2.24** 42 2.4.** 

17 2.70** 31 2.30** 45 2.27** 

12 2.73** 30 2.01** 4. 2.24** 

 .2.21دال عتد مستو  داللة ** 
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، بتتتين كتتت  بتتتتد والدرجتتتة ال ليتتتة (2.21)اشتتتارت التتتتتا ل سلتتتي معتتتام ت ارتبتتتاط موجبتتتة دالتتتة سحصتتتا ي ا عتتتتد مستتتتو  داللتتتة 

 .معام ت ذد  لبتود االكتبيا للمحور الةي يتتم  لة، ما ياير سلي تورر 

و تتام الباحتتتل بحستتاب معتتتام ت االرتبتتتاط بتتين كتتت  محتتتور ررعتت  والدرجتتتة ال ليتتة ل كتتتتبيا  وجتتتاات التتتتا ل كمتتتا بالجتتتدول 

 :التال 

 معام ت االرتباط بين ك  محور والدرجة ال لية ل كتبيا  :(5)جدول 

 المحور
معامتتتتتتتتتتت  االرتبتتتتتتتتتتتاط 

 بالدرجة ال لية

 **2.53 .اهم األكباب الت  تدرعو سلي اكت دام االع م االجتماع   : المحور األول

 **2.50 .الموىوعات الت  تقوم بمتابعتلا علي االع م االجتماع   اهم : المحور الثان 

تتتتتتت الير اكتتتتتتت دام موا تتتتتت  االعتتتتتت م االجتمتتتتتتاع   علتتتتتتي حيتتتتتتاة المتتتتتترد : المحتتتتتتور الثالتتتتتتل

 .المجتمعية
2..7** 

 .2.21 دال عتد مستو  داللة** 

بتتتين كتتت  محتتتور والدرجتتتة ال ليتتتة ( 2.21)اشتتتارت التتتتتا ل سلتتتي معتتتام ت ارتبتتتاط موجبتتتة دالتتتة سحصتتتا ي ا عتتتتد مستتتتو  داللتتتة 

 .ل كتبيا ، ما ياير سلي تورر معام ت ذد  لبتود االكتبيا 

 : الثبات -0

بتتتتاج، وجتتتتاات التتتتتتا ل كمتتتتا  تتتتام الباحتتتتل بحستتتتاب البتتتتات محتتتتاور االكتتتتتبيا  بطريقتتتتة االتستتتتا  التتتتدا ل  بمعامتتتت  المتتتتا كرون

 :بالجدول التال 

 معام ت الما كرونباج لمحاور االكتبيا  والدرجة ال لية :(.)جدول 

 معام  الما كرونباج عدد العبارات المحور

 2.50 12 .االع م االجتماع اهم األكباب الت  تدرعو سلي اكت دام : المحور األول

 .2.5 14 .ا ع م االجتماع اهم الموىوعات الت  تقوم بمتابعتلا علي موا   : المحور الثان 

 3..2 .1 .علي حياة المرد المجتمعيةا ع م االجتماع  ت الير اكت دام : المحور الثالل

 5..2 .4 الدرجة ال لية
 

، وبلتتتع معامتتت  البتتتات االكتتتتبيا  (3..2 - 2.50)اشتتتارت معتتتام ت الثبتتتات سلتتتي تتتتورر درجتتتة البتتتات مرتمعتتتة تراوحتتتر بتتتين 

 .، ما ياير سلي تورر درجة عالية من الثبات باالكتبيا (5..2)ك   نحو 
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 :األكاليج ا حصا ية-3

الت تتترارات والتستتتج المئويتتتة والمتوكتتتطات الحستتتابية واالنحرارتتتتات المعياريتتتة والرتتتتج ل كتتتتجابات العيتتتتة علتتتتي  -

 .بتود االكتبيا 

التتتم بتتتين كتتت  محتتتور  ،بيركتتتو  لتحديتتتد درجتتتة االرتبتتتاط بتتتين كتتت  بتتتتد وكتتت  محتتتور يتتمتتت  لتتتةمعتتتام ت االرتبتتتاط  -

 .والدرجة ال لية ل كتبيا 

 . معام  الما كرونباج لتحديد درجة الثبات ل   محور من محاور االكتبيا  -

 : ام الباحل بتحديد رئات توذيم المتوكطات الحسابية ورق ا للجدول التال  -

 المتوكطات الحسابية ل كتجابات علي االكتبيا  رئات تصتيم :(2)جدول 

 المتوكن الحساب  المئة

 7.22-4.01 .موارن بادة

 4.02-3.41 .موارن

 3.42-0.21 .موارن سلي حد ما

 0.22-1..1 .أير موارن

 2..1-1.22 .أير موارن بادة
 

 .ورقا لمتغيرللمرو  ر  االكتجابات علي محاور االكتبيا  بين الطلبة   t- testا تبار ت -

للمتتترو  رتتت  االكتتتتجابات علتتتي محتتتاور االكتتتتبيا  بتتتين الطلبتتتة ANOVA ا تبتتتار تحليتتت  التبتتتاين احتتتادي االتجتتتا   -

 .    ورق ا لمتغير

 : عرو التتا ل

لججابتتتة عتتتن تستتتاهل الدراكتتتة األول التتتةي يتتتت  علتتتي تحديتتتد األكتتتباب التتتت  تتتتدر  الطالتتتج الجتتتامع  سلتتتي اكتتتت دام موا تتت   

 ؟االجتماع ا ع م 

 تتتام الباحتتتل بحستتتاب الت تتترارات والتستتتج المئويتتتة والمتوكتتتطات الحستتتابية واالنحرارتتتات المعياريتتتة آلداا العيتتتتة علتتتي كتتت   

 :بتد، وفلو علي ك  محور من محاور االكتبيا ، وجاات التتا ل كما يل 
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 :ا ع م االجتماع اهم األكباب الت  تدر  الطالج الجامع  سلي اكت دام : المحور األول -1

 الت رارات والتسج المئوية والمتوكن الحساب  واالنحراا المعياري والرتج لعبارات المحور األول :(12)جدول 

 /%ت العبارة م

 درجة الموارقة

المتوكتتتتت

 ط

االنحتتتتتتراا 

 المعياري
 الرتج

التعلتتتتتتي

موارتتتتن   

 بادة
 موارن

موارتتتتتتن 

سلتتي حتتد 

 ما

أيتتتتتتتتتتتتر 

 موارن

أيتتتتتتتتتتتتر 

موارتتتتتتن 

 بادة

1 

التواذتتتتتتتت  الدراكتتتتتتتت  

متتتتتتتتتتتتتتتت  زم  تتتتتتتتتتتتتتتت  

 .واكاتةت 

 1 2 30 22 121 ت
4.05 2..5 . 

موارتتتن 

 2.7 3 12 32 72.7 % بادة

0 
وكتتتتتتتتتتتتتتيلة للمتتتتتتتتتتتتتترة 

 .والتررية

 1 1 01 44 133 ت
4.73 2.54 3 

موارتتتن 

 2.7 2.7 12.7 00 22.7 % بادة

3 

تتتتتي  المرذتتتتة للت عبيتتتتر 

عتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  را تتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 .واهتمامات 

 

 0 . .7 24 .2 ت

 موارن 13 2.23 3.24
% 34 30 02 4 1 

4 
سالتتتتتتراا معتتتتتتارر  رتتتتتت  

 .م تلم القلايا

 7 17 74 75 22 ت
 موارن 17 1.27 7..3

% 34.7 0..7 05 5.7 0.7 

7 

متابعتتة جميتت  األناتتتطة 

واألحتتتتتتتدا  المحيطتتتتتتتة 

 .ب 

 

 0 3 03 74 .11 ت

4.41 2..0 4 
موارتتتن 

 1 1.7 11.7 05 72 % بادة

2 
التعتتترا علتتتي اذتتتد اا 

 .جدد

 02 70 51 04 05 ت

0..5 1.12 12 

موارتتتن 

سلتتتتتتتتتتي 

 حد ما
% 13.7 10 37.7 02 13 

5 

تتميتتتتتة الثقارتتتتتة العامتتتتتة 

 .لدي  

 

 2 1 31 52 2. ت

4.0. 2.53 5 
موارتتتن 

 2 2.7 17.7 32.7 44.7 % بادة

. 
تطتتتتوير ملتتتتارات  رتتتت  

 .الحوار والتقاش

 0 15 42 72 52 ت
 موارن 10 1.20 3.27

% 3. 02.7 03 ..7 1 

2 
تقلتتتتتت  متتتتتتن شتتتتتتعوري 

 .بالوحدة والمل 

 4 11 02 42 125 ت
4.00 1.21 2 

موارتتتن 

 0 7.7 14.7 04.7 73.7 % بادة

12 

الحصتتتتتتتتتتتتتول علتتتتتتتتتتتتتي 

المعلومتتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتت  

 اريتدها بستلولة ويستر

. 

 1 1 4 32 124 ت

4.55 2.77 1 
موارتتتن 

 2.7 2.7 0 17 0. % بادة

11 

وكتتتيلة كتتتللة للتواذتتت  

متتتتتتتتتتتتتتتت  األ تتتتتتتتتتتتتتتتارب 

 .واالذد اا

 

 1 2 2 34 172 ت

4.50 2.72 0 
موارتتتن 

 2.7 2 4.7 15 .5 % بادة

10 
تستتتتاعد رتتتت  الحصتتتتول 

 .علي ررذة عم 

 3 2 72 74 1. ت
 موارن 12 2.25 4.20

% 42.7 05 0. 3 1.7 

13 
تتتتتتي  المرذتتتتة لتبتتتتادل 

اآلراا واألر تتتتار حتتتتول 
 7 1..2 4.33 0 0 02 .2 120 ت

موارتتتن 

 بادة
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سلتتتي درجتتتة موارتتتن، سف ا عتتت م االجتمتتتاع   اشتتتارت نتتتتا ل المتوكتتتن العتتتام لمحتتتور اهتتتم األكتتتباب التتتت  تتتتدرعو سلتتتي اكتتتت دام 

، متتتا ياتتتير سلتتتي ا  األكتتتباب التتتت  طرحلتتتا الباحتتتل هتتت  األكتتتباب المعليتتتة التتتت  تتتتدر  ارتتتتراد (4.14)بلتتتع المتوكتتتن العتتتام 

اكتتتتباب بدرجتتتتة  2اكتتتتباب بدرجتتتتة موارتتتتن باتتتتدة بيتمتتتتا كانتتتتر  2، وجتتتتاات ا عتتتت م االجتمتتتتاع العيتتتتتة الكتتتتت دام موا تتتت  

جتتتاات العبتتتارات التاليتتتة رتتت  رئتتتة : ويم تتتن ترتيتتتج العبتتتارات كمتتتا يلتتت موارتتتن وكتتتبج واحتتتد جتتتاا بموارتتتن سلتتتي حتتتد متتتا، 

 : الموارن بادة

رتتت  الترتيتتتج األول بمتوكتتتن " الحصتتتول علتتتي المعلومتتتات التتتت  اريتتتدها بستتتلولة ويستتتر( "12)حيتتتل جتتتاات العبتتتارة ر تتتم 

ريتتتتن ، و تتتتد يعتتتت   فلتتتتو سلتتتتي كتتتتلولة الحصتتتتول علتتتتي المعلومتتتتات عتتتتن ط(2.77)، وانحتتتتراا معيتتتتاري (4.55)حستتتتاب  

سىتتتتارة سلتتتتي ا  البحتتتتل عتتتتن  ،متتتتن الو تتتتر والجلتتتتد، رلتتتت  تتتتتور ر علتتتتي ارتتتتراد العيتتتتتة ال ثيتتتتر االعتتتت م االجتمتتتتاع موا تتتت  

 .يور ر اجواا من المتعة والتاوين اكثر من طر  البحل التقليديةا ع م االجتماع   المعلومات باكت دام 

، و تتتد جتتتاات رتتت  الترتيتتتج الثتتتان  بمتوكتتتن "وكتتتيلة كتتتللة للتواذتتت  متتت  األ تتتارب واالذتتتد اا( "11)تليلتتتا العبتتتارة ر تتتم 

، ويتمتتتتتن فلتتتتتو متتتتت  ناريتتتتتة التماعليتتتتتة الرم يتتتتتة التتتتتت  تتتتتتر  ا  الحيتتتتتاة (2.72)، وانحتتتتتراا معيتتتتتاري (4.53)حستتتتتاب  

عتتتتات التتتتت  يت تتتتو  متلتتتتا المجتمتتتت  ا نستتتتان ، االجتماعيتتتتة شتتتتب ة معقتتتتدة متتتتن الع  تتتتات والتمتتتتاع ت بتتتتين األرتتتتراد والجما

كتتتل لر علتتي ارتتتراد العيتتتة عمليتتتة التماعتتت  االجتمتتاع  متتت  األ تتتارب االعتت م االجتمتتتاع  ويعتت و الباحتتتل فلتتو سلتتتي ا  موا تتت  

 .  واألذد اا ري و  التواذ  بيتلم سما مر ي ا او ذوتي ا سىارة سلي تبادل الصور

 .شتي المواىي 

 
% 71 34 13 1 1 

14 

التعتتتترا علتتتتي القارتتتتات 

وعتتتتتتادات المجتمعتتتتتتات 

 .األ ر 

 2 4 02 50 .2 ت
4.30 2.55 2 

موارتتتن 

 2 0 13 32 42 % بادة

17 

وكتتتتتتتتتتتتتيلة لعتتتتتتتتتتتتترو 

سبتتتتتتداعات  وا تتتتتتة  راا 

 .اآل رين ريلا

 

 3 13 43 27 52 ت

 موارن 11 2.22 3.22

% 3. 30.7 01.7 2.7 1.7 

12 
القيتتتتتام بعمليتتتتتات البيتتتتت  

 .والاراا

 5 00 41 70 .5 ت
 موارن 14 1.17 2..3

% 32 02 02.7 11 3.7 

 موارن ...2 4.14 المتوكن العام
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تتتتا العبتتتتتارة ر تتتتم  ، وانحتتتتتراا (4.73)رقتتتتد احتلتتتتتر الترتيتتتتج الثالتتتتتل بمتوكتتتتن حستتتتتاب  " لترريتتتتتةوكتتتتتيلة للمتتتترة وا( "0)ام 

، و تتتد يعتتت   فلتتتو سلتتتي رأبتتتة ارتتتراد العيتتتتة رتتت  الت ميتتتم متتتن ىتتتغوطات الحيتتتاة اليوميتتتة، ريقومتتتوا بمتابعتتتة (2.54)معيتتتاري 

 .  التعليقات والمااركات من المست دمين اآل رين للة  الموا  

علتتتي الترتيتتتج الرابتتت  بمتوكتتتن حستتتاب   "متابعتتتة جميتتت  األناتتتطة واألحتتتدا  المحيطتتتة بتتت "( 7)بيتمتتتا حصتتتلر العبتتتارة ر تتتم 

، ويرجتتت  فلتتتو سلتتتي اهتمتتتام ارتتتراد العيتتتتة بمعررتتتة األحتتتدا  واألناتتتطة التتتت  تحتتتتد  (0..2)، وانحتتتراا معيتتتاري (4.41)

 .ا ر  دا   المجتم ر  الجامعة، سىارة سلي التعرا علي المعاليات المتتوعة الت  تلملم ويم ن ا  يااركوا ريل

رتتت  الترتيتتتج ال تتتام  " تتتتتي  المرذتتتة لتبتتتادل اآلراا واألر تتتار حتتتول شتتتتي المواىتتتي ( "13)رتتت  حتتتين جتتتاات العبتتتارة ر تتتم 

، ويتمتتتن فلتتتو متتت  التاريتتتة البتا يتتتة الو يميتتتة التتتت  اكتتتدت علتتتي ا  (1..2)، وانحتتتراا معيتتتاري (4.33)بمتوكتتتن حستتتاب  

تباط تتتا متتتن في  بتتت ، ويتلتتت  هتتتةا رتتت  وجتتتود شتتتب ة متتتن الع  تتتات تتتتربن بتتتين جعتتت  التتتتار اكثتتتر اراالعتتت م االجتمتتتاع   

ارتتتتراد العيتتتتتة و  تتتترين علتتتتي هتتتتة  الموا تتتت ، بستتتتبج وجتتتتود اهتمامتتتتات ماتتتتتركة وكتتتتلولة تبتتتتادل األر تتتتار واآلراا حتتتتول 

 . الموىوعات فات االهتمام الماتر ، بغا التار عن  رب او بعد المسارة بيتلم

رتتتت  الترتيتتتتج الستتتتادر بمتوكتتتتن " تعتتتترا علتتتتي القارتتتتات وعتتتتادات المجتمعتتتتات األ تتتتر ال( "14)وجتتتتاات العبتتتتارة ر تتتتم 

، التتتتتت  اكتتتتتدت علتتتتتي دور  (م2016)، وهتتتتتةا يتمتتتتتن متتتتت  دراكتتتتتة البرجتتتتت  (2.55)، وانحتتتتتراا معيتتتتتاري (4.30)حستتتتتاب  

 .ر  التعرا علي عادات والقارات المجتمعات األ ر ا ع م االجتماع  موا   

تتتا العبتتتارة ر تتتم  ، وانحتتتراا (.4.0)رقتتتد جتتتاات رتتت  الترتيتتتج الستتتاب  بمتوكتتتن حستتتاب  " لثقارتتتة العامتتتة لتتتدي  تتميتتتة ا( "5)ام 

ا عتتتتت م ، التتتتتت  اكتتتتتدت علتتتتتي التتتتتدور الماعتتتتت  لموا تتتتت   (م2014)، وهتتتتتةا يتمتتتتتن متتتتت  دراكتتتتتة الاتتتتتلري (2.53)معيتتتتتاري 

 .ر  االنمتاة الم ري والتبادل الثقار  م  اآل ريناالجتماع  

علتتتتتي الترتيتتتتتج الثتتتتتامن بمتوكتتتتتن حستتتتتاب  "   الدراكتتتتت  متتتتت  زم  تتتتت  واكتتتتتاتةت التواذتتتتت( "1)وحصتتتتتلر العبتتتتتارة ر تتتتتم 

رتتتت  توكتتتتي  ا عتتتت م االجتمتتتتاع  ، ويعتتتت   هتتتتةا سلتتتتي اكتتتتت دام ارتتتتراد العيتتتتتة موا تتتت  (5..2)، وانحتتتتراا معيتتتتاري (4.05)

ىتتتارة سلتتتي معتتتاررلم حتتتول مقتتترراتلم الدراكتتتية والتواذتتت  متتت  األكتتتاتةة ريمتتتا يتعلتتتن بالواجبتتتات واال تبتتتارات والتتتدرجات، س

 .التعاو  م  زم ا الدراكة  نجاز ملام ومتطلبات المقررات الدراكية
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، (4.00)الترتيتتتتج التاكتتتت  بمتوكتتتتن حستتتتاب  " تقلتتتت  متتتتن شتتتتعوري بالوحتتتتدة والملتتتت ( "2)رتتتت  حتتتتين احتلتتتتر العبتتتتارة ر تتتتم 

كتتترة، متتتا يتتتفدي سلتتتي ، و تتتد يرجتتت  فلتتتو سلتتتي ارتقتتتاد ارتتتراد العيتتتتة سلتتتي التتتدعم االجتمتتتاع  متتتن األ(1.21)وانحتتتراا معيتتتاري 

 .الم تلمةا ع م االجتماع   شعورهم بالوحدة، وبالتال  اللجوا سلي موا   

 :بيتما جاات األكباب التالية ر  رئة الموارن

رتتتت  الترتيتتتتج العاشتتتتر بمتوكتتتتن حستتتتاب  " تستتتتاعد رتتتت  الحصتتتتول علتتتتي ررذتتتتة عمتتتت ( "10)رقتتتتد جتتتتاات العبتتتتارة ر تتتتم 

، ويعتتت   فلتتتو سلتتتي ا  القطتتتاعين الح تتتوم  وال تتتا  اذتتتبحا يعتمتتتدا  علتتتي موا تتت  (2.25)، وانحتتتراا معيتتتاري (4.20)

العيتتتتة يقومتتتو  بمتابعتتتة حستتتابات كتتت ٍّ  رتتت  ا عتتت   عتتتن الو تتتا م الجديتتتدة لتتتديلما، ولتتتةلو رتتتل  ارتتترادا عتتت م االجتمتتتاع   

 .  من القطاعين الح وم  وال ا  علي تلو الموا  

، سف جتتتتاات رتتتت  الترتيتتتتج الحتتتتادي عاتتتتر "وكتتتتيلة لعتتتترو سبتتتتداعات  وا تتتتة  راا اآل تتتترين ريلتتتتا( "17)تليلتتتتا العبتتتتارة ر تتتتم 

العيتتتتتة لتتتتديلم  تتتتدرات  ، ويرجتتتت  فلتتتتو سلتتتتي ا  ال ثيتتتتر متتتتن ارتتتتراد(2.22)، وانحتتتتراا معيتتتتاري (3.22)بمتوكتتتتن حستتتتاب  

جيتتتدة، متلتتتا متتتا هتتتو رتتت  المجتتتال األدبتتت  او رتتت  المجتتتال المتتتت ، ريقومتتتو  بتاتتتر تلتتتو األعمتتتال وا بتتتداعات عبتتتر موا تتت  

وفلتتتو متتتن اجتتت  عرىتتتلا علتتتي اآل تتترين ورذتتتد  را لتتتم حوللتتتا، متتتا يستتتاهم رتتت  تطتتتوير وتتميتتتة تلتتتو ا عتتت م االجتمتتتاع  

 .   القدرات لةرل 

تتتا العبتتتارة ر تتتم  رقتتتد جتتتاات رتتت  الترتيتتتج الثتتتان  عاتتتر بمتوكتتتن حستتتاب  " تطتتتوير ملتتتارات  رتتت  الحتتتوار والتقتتتاش"( .)سم 

هتتت  انلتتتا تعطتتت  ا عتتت م االجتمتتتاع  ، ويرجتتت  فلتتتو سلتتتي ا  اهتتتم متتتا تقدمتتتة موا تتت  (1.20)، وانحتتتراا معيتتتاري (3.27)

 تتترين بالتستتبة ألرتتتراد مستتاحة للحتتوار والتقتتتاش رتت  موىتتتوعات عتتدة، متتا يستتتلم رتت  تع يتتت  ملتتارة الحتتوار والتقتتتاش متت  اآل

 . العيتة

رتتت  الترتيتتتج الثالتتتل عاتتتر بمتوكتتتن " تتتتتي  المرذتتتة للت عبيتتتر عتتتن  را تتت  واهتمامتتتات ( "3)رتتت  حتتتين جتتتاات العبتتتارة ر تتتم 

، التتتت  اكتتتدت ا  متتتن ( م2014)، وتتمتتتن هتتتة  التتيجتتتة متتت  دراكتتتة الاتتتلري (2.23)، وانحتتتراا معيتتتاري (3.24)حستتتاب  

هتتتت  حريتتتتة التعبيتتتتر عتتتتن  را لتتتتم التتتتت  ال ا عتتتت م االجتمتتتتاع  لعيتتتتتة الكتتتتت دام موا تتتت  اهتتتتم األكتتتتباب التتتتت  تتتتتدر  ارتتتتراد ا

 .يستطيعو  ا رصاة عتلا ذراحة امام اآل رين

، وانحتتتراا (2..3)الترتيتتتج الرابتتت  عاتتتر بمتوكتتتن حستتتاب  " القيتتتام بعمليتتتات البيتتت  والاتتتراا( "12)واحتلتتتر العبتتتارة ر تتتم 

، حيتتتتتل تجتتتتتاوز اكتتتتتت داملا ا عتتتتت م االجتمتتتتتاع لا تتتتت  التتتتتةي ياتتتتتلد  ، ويعتتتتت   فلتتتتتو سلتتتتتي التطتتتتتور ال(1.17)معيتتتتتاري 
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األأتتراو التقليديتتتة للتتتا مثتتت  التصتتم  وتبتتتادل الركتتتا   والصتتتور سلتتي اأتتتراو البيتتت  والاتتتراا للستتل  الم تلمتتتة،  اذتتتة متتتن 

 رئتتتة الاتتتباب التتتةين يبحثتتتو  عتتتن متتجتتتات أيتتتر موجتتتودة رتتت  األكتتتوا  المحليتتتة او عتتتن متتجتتتات فات جتتتودة عاليتتتة واكتتتعار

 .تتارسية

رتتتت  الترتيتتتتج ال تتتتام  عاتتتتر بمتوكتتتتن حستتتتاب  " سالتتتتراا معتتتتارر  رتتتت  م تلتتتتم القلتتتتايا( "4)بيتمتتتتا جتتتتاات العبتتتتارة ر تتتتم 

اتتتتتاة لممتتتتردات العيتتتتتة المجتتتتال  التتتتراا ا عتتتت م االجتمتتتتاع   ، ويرجتتتت  فلتتتتو سلتتتتي ا  (1.27)، وانحتتتراا معيتتتتاري (7..3)

يتتتن سناتتتاا مجموعتتتات او ذتتتمحات  اذتتتة علتتتي موا تتت  معتتتاررلم حتتتول الموىتتتوعات والقلتتتايا الم تلمتتتة، وفلتتتو عتتتن طر

 . تلم الملتمين بلة  الموىوعات والقلايا نمسلاا ع م االجتماع  

رتتت  الترتيتتتج " التعتتترا علتتتي اذتتتد اا جتتتدد( "2)وجتتتاا الستتتبج األ يتتتر رتتت  رئتتتة الموارقتتتة سلتتتي حتتتد متتتا وهتتتو العبتتتارة ر تتتم 

، وتتمتتتتتن هتتتتتة  التتيجتتتتتة متتتتت  دراكتتتتتة ليتلتتتتتارت (1.12)، وانحتتتتتراا معيتتتتتاري (5..0)الستتتتتادر عاتتتتتر بمتوكتتتتتن حستتتتتاب  

، التتتتت  اكتتتتدت علتتتتي ا  متتتتن اهتتتتم األكتتتتباب التتتتت  تتتتتدر  ارتتتتراد العيتتتتتة الكتتتتت دام ( م2014)، ودراكتتتتة الاتتتتلري ( م2007)

 .هو البحل عن ذدا ات وت وين ذدا ات جديدةا ع م االجتماع  

 :ا ع م االجتماع تلا ر  اهم الموىوعات الت  تقوم الطالج الجامع  بمتابع: المحور الثان  -0

 الت رارات والتسج المئوية والمتوكن الحساب  واالنحراا المعياري والرتج لعبارات المحور الثان  :(11)جدول 

 العبارة م
/ ت

% 

 درجة الموارقة

المتوكتتتتت

 ط

االنحتتتتتتراا 

 المعياري
موارتتتتتتن  التعلين الرتج

 بادة
 موارن

موارتتتتتتن 

سلتتي حتتد 

 ما

أيتتتتتتتتتتتتر 

 موارن

أيتتتتتتتتتتتتر 

موارتتتتتتن 

 بادة

1 
موىتتتتتتتتتوعات القاريتتتتتتتتتة 

 .متوعة

 1 12 42 57 27 ت
 موارن 4 2.22 3.22

% 30.7 35.7 04.7 7 2.7 

0 
موىتتتتتتتوعات األكتتتتتتترة 

 .والمجتم 

 2 15 22 53 44 ت
 موارن . 2.22 3.50

% 00 32.7 33 ..7 2 

3 

األ بتتتتتتتتتار واألحتتتتتتتتتدا  

 .المحلية والدولية

 

 0 3 32 71 114 ت

 موارن 2 .1.2 3.50
% 75 07.7 17 1.7 1 

4 
الموىتتتتتتتوعات المتيتتتتتتتتة 

 .ومتابعة المااهير

 4 .1 35 24 55 ت
 موارن 7 1.27 3.22

% 3..7 30 1..7 2 0 

7 

موىتتتتتتتوعات التستتتتتتتلية 

 .والتررية

 

 0 3 32 71 114 ت
4.32 2..2 1 

موارتتتتتن 

 1 1.7 17 07.7 75 % بادة

2 
الموىتتتتتتتتتوعات التتتتتتتتتت  

 .ت   المراة

 4 . 37 52 3. ت
 موارن 0 2.22 4.12

% 41.7 37 15.7 4 0 
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ا عتتتتت م اهتتتتتم الموىتتتتتوعات التتتتتت  يقومتتتتتو   بمتابعتلتتتتتا علتتتتتي موا تتتتت  : اشتتتتتارت نتتتتتتا ل المتوكتتتتتن العتتتتتام للمحتتتتتور الثتتتتتان 

، متتتا ياتتتير سلتتتي اتمتتتا  ارتتتراد العيتتتتة علتتتي اهتتتم الموىتتتوعات (3.54)سلتتتي درجتتتة موارتتتن، سف بلتتتع المتوكتتتن العتتتام االجتمتتتاع  

ا بدرجتتتة ( 10)، وجتتتاا موىتتتوق واحتتتد بدرجتتتة موارتتتن باتتتدة، وجتتتاات ا عتتت م االجتمتتتاع التتتت  يتابعونلتتتا علتتتي  موىتتتوع 

 :ا يل موارن، وموىوق واحد بدرجة موارن سلي حد ما، ويم ن ترتيج العبارات كم

، وانحتتتتتراا (4.32)رتتتتت  الترتيتتتتتج األول بمتوكتتتتتن حستتتتتاب  " موىتتتتتوعات التستتتتتلية والترريتتتتتة( "7)جتتتتتاات العبتتتتتارة ر تتتتتم 

، وفلتتتو متتتن ا عتتت م االجتمتتتاع ، بدرجتتتة موارتتتن باتتتدة، و تتتد يعتتت   فلتتتو سلتتتي اعتمتتتاد ارتتتراد العيتتتتة علتتتي (2..2)معيتتتاري 

 . اج  شغ  او ات المراغ لديلم

 :بدرجة موارنوجاات العبارات التالية 

5 
الموىتتتتتتتتتوعات التتتتتتتتتت  

 .ت   الطم 

 5 05 .2 72 40 ت
 موارن 11 1.25 3.42

% 01 0. 34 13.7 3.7 

 .موىوعات ديتية .
 4 7 32 5. .2 ت

 موارن 3 2..2 4.27
% 34 43.7 1. 0.7 0 

2 
موىتتتوعات رتتت  مجتتتال 

 .ت صص 

 2 17 .4 27 23 ت
 موارن 2 1.12 3.52

% 31.7 30.7 04 5.7 4.7 

12 

سع نتتتتتتتتتتات تستتتتتتتتتتويقية 

البيتتتتتتتتتتتتت  )وتجاريتتتتتتتتتتتتتة 

 (.والاراا

 11 .0 70 72 72 ت
 موارن 12 1.12 3.74

% 07 02.7 02 14 7.7 

11 

الموىتتتتوعات الصتتتتحية 

 .والطبية

 

 5 13 73 54 73 ت

 موارن 5 1.20 3.52
% 02.7 35 02.7 2.7 3.7 

10 
الموىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوعات 

 .واأل بار الرياىية

 02 44 43 .3 42 ت
3.14 1.35 14 

موارتتتتتن 

سلتتي حتتد 

 14.7 00 01.7 12 03 % ما

13 

سع نتتتتتتتتتتتتات رتتتتتتتتتتتتر  

 .العم 

 

 2 35 21 42 44 ت

 موارن 13 1.17 3.41
% 00 04.7 32.7 1..7 4.7 

14 

موىتتتتتوعات التتتتتتدريج 

والت هيتتتتتتت  رتتتتتتت  شتتتتتتتتي 

 .المجاالت

 13 02 24 72 45 ت

 موارن 10 1.15 3.42
% 03.7 07 30 13 2.7 

 موارن 1.24 3.54 المتوكن العام
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، (4.12)رتتتت  الترتيتتتتج الثتتتتان  بمتوكتتتتن حستتتتاب  " الموىتتتتوعات التتتتت  ت تتتت  المتتتتراة( "2)حيتتتتل جتتتتاات العبتتتتارة ر تتتتم 

، ويرجتتت  فلتتتو سلتتتي اهتمتتتام ارتتتراد العيتتتتة بمتابعتتتة الموىتتتوعات التتتت  تلتتتم المتتتراة باتتت   عتتتام (2.32)وانحتتتراا معيتتتاري 

 .  اع ا ع م االجتممث  الجمال واألنا ة والطبخ علي موا   

، وانحتتتتراا (4.27)حيتتتتل جتتتتاات رتتتت  الترتيتتتتج الثالتتتتل بمتوكتتتتن حستتتتاب  " موىتتتتوعات ديتيتتتتة( ".)تليلتتتتا العبتتتتارة ر تتتتم 

، ويعتتت و الباحتتتتل فلتتتو سلتتتتي حتتتر  ارتتتراد العيتتتتتة علتتتي معررتتتتة المتتتتاو  التتتت  ت تتتت  المتتتراة وشتتتتفونلا (2..2)معيتتتاري 

 . ا ع م االجتماع تلمة الت  تتار عبر سىارة سلي متابعة المقاط  الديتية والتوعوية ر  الموىوعات الم 

تتتا العبتتتارة ر تتتم  عتتتة( "1)ام  ، وانحتتتراا (3.22)رقتتتد جتتتاات رتتت  الترتيتتتج الرابتتت  بمتوكتتتن حستتتاب  " موىتتتوعات القاريتتتة متو 

، و تتتد يرجتتت  فلتتتو سلتتتي التطتتتور اللا تتت  رتتت  حجتتتم المعلومتتتات واألر تتتار والثقارتتتات الم تلمتتتة المتتاتتترة علتتتي (2.22)معيتتتاري 

 .  االجتماع  ر  و تتا المعاذرموا   التواذ

رتتتتت  الترتيتتتتتج ال تتتتتام  بمتوكتتتتتن حستتتتتاب  " الموىتتتتتوعات المتيتتتتتة ومتابعتتتتتة الماتتتتتاهير( "4)بيتمتتتتتا جتتتتتاات العبتتتتتارة ر تتتتتم 

، و تتتد يعتتت   فلتتتو سلتتتي اهتمتتتام ارتتتراد العيتتتتة بمتابعتتتة بعتتتا الماتتتاهير علتتتي موا تتت  (1.27)، وانحتتتراا معيتتتاري (3.22)

هتمتتتاملم او ل تتتتونلم يوذتتتو  باكتتتتت دام التواذتتت  االجتمتتتاع ، وفلتتتتو ألنلتتتم يتحتتتتدالو  عتتتن موىتتتتوعات تقتتت  رتتت  دا تتتترة ا

 . متتجات معيتة او  دمات ما

، (3.52)رتتت  الترتيتتتج الستتتادر بمتوكتتتن حستتتاب  " موىتتتوعات رتتت  مجتتتال ت صصتتت ( "2)رتتت  حتتتين جتتتاات العبتتتارة ر تتتم 

، ويعتتت و الباحتتتل فلتتتو سلتتتي حتتتر  ارتتتراد العيتتتتة علتتتي االطتتت ق علتتتي كتتت  متتتا هتتتو جديتتتد رتتت  (1.12)وانحتتتراا معيتتتاري 

 . مجال ت صصلم

، (3.52)رتتتتتت  الترتيتتتتتتج الستتتتتتاب  بمتوكتتتتتتن حستتتتتتاب  " الموىتتتتتتوعات الصتتتتتتحية والطبيتتتتتتة( "11)وجتتتتتتاات العبتتتتتتارة ر تتتتتتم 

، ويعتتتت و الباحتتتتل فلتتتتو سلتتتتي اهتمتتتتام ارتتتتراد العيتتتتتة ب يتتتتادة الثقارتتتتة والمعلومتتتتات الطبيتتتتة لتتتتديلم (1.21)وانحتتتتراا معيتتتتاري 

 .الصح  ر  حياتلمومعررة اكباب وطر  الو اية من األمراو، سىارة سلي تتمية السلو  

، (3.50)علتتتتتتي الترتيتتتتتتج الثتتتتتتامن بمتوكتتتتتتن حستتتتتتاب  " موىتتتتتتوعات األكتتتتتترة والمجتمتتتتتت ( "0)وحصتتتتتتلر العبتتتتتتارة ر تتتتتتم 

، ويعتتتت ي فلتتتو سلتتتتي حتتتر  ارتتتتراد العيتتتتة علتتتي متابعتتتتة كتتت  الموىتتتتوعات المتعلقتتتة باألكتتتترة (2.22)وانحتتتراا معيتتتاري 

ايتلم، سىتتتتارة سلتتتتي متابعتتتتة الموىتتتتوعات والقلتتتتايا كتتتتواا تلتتتتو المرتبطتتتتة ب هميتلتتتتا او دورهتتتتا رتتتت  تربيتتتتة األبتتتتتاا ورعتتتت

ا ال يتج ا متة  . الموجودة دا   المجتم  ل ونلم ج ا 
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، (3.50)علتتتي الترتيتتتج التاكتتت  بمتوكتتتن حستتتاب  " األ بتتتار واألحتتتدا  المحليتتتة والدوليتتتة( "3)بيتمتتتا حصتتتلر العبتتتارة ر تتتم 

ا امتتتتام انتاتتتتار ، ويرجتتتت  فلتتتتو سلتتتتي ا  موا تتتت  التواذتتتت  االجتمتتتت(.1.2)وانحتتتتراا معيتتتتاري  اع  رتحتتتتر المجتتتتال واكتتتتع 

األ بتتتار كتتتواا المحليتتتة متلتتتا او الدوليتتتة، وفلتتتو بستتتبج كتتترعة نقتتت  األ بتتتار متتتن   للتتتا وستاحتتتة تتتتداوللا بتتتين األرتتتراد محلي تتتا 

 .وعالمي ا

علتتتتي الترتيتتتتج العاشتتتتر بمتوكتتتتن (" البيتتتت  والاتتتتراا)سع نتتتتات تستتتتويقية وتجاريتتتتة ( "12)رتتتت  حتتتتين حصتتتتلر العبتتتتارة ر تتتتم 

، و تتتد يعتتت   فلتتتو سلتتتي ا  موا تتت  التواذتتت  االجتمتتتاع  اذتتتبحر رتتت  و تتتتتا (1.12)، وانحتتتراا معيتتتاري (3.74) حستتتاب 

الحاىتتتر احتتتد المتصتتتات الملمتتتتة لجعتتت   عتتتن المتتجتتتتات وال تتتدمات الم تلمتتتة، والتتتت  ادت بالتتتتتال  سلتتتي اكتتتت دام ال ثيتتتتر 

 .علامن األرراد للا ر  عمليات البي  والاراا للمتتجات علي ا ت ا انوا

تتتتا العبتتتتارة ر تتتتم  رقتتتتد جتتتتاات رتتتت  الترتيتتتتج الحتتتتادي عاتتتتر بمتوكتتتتن حستتتتاب  " الموىتتتتوعات التتتتت  ت تتتت  الطمتتتت ( "5)ام 

، ويعتتتتت و الباحتتتتتل فلتتتتتو سلتتتتتي اهتمتتتتتام ارتتتتتراد العيتتتتتتة بالموىتتتتتوعات فات الع  تتتتتة (1.25)، وانحتتتتتراا معيتتتتتاري (3.42)

اتتتتتة وماتتتت  تة او الطتتتتر  وا كتتتتتراتيجيات بالطمتتتت  كتتتتواا تلتتتتو المرتبطتتتتة ب يميتتتتة رعايتتتتة الطمتتتت  او التعتتتترا علتتتتي احتياج

 . المتاكبة ر  تربية الطم 

الترتيتتتتج الثتتتتان  عاتتتتر بمتوكتتتتن " موىتتتتوعات التتتتتدريج والت هيتتتت  رتتتت  شتتتتتي المجتتتتاالت( "14)واحتلتتتتر العبتتتتارة ر تتتتم 

، ويعتتت   فلتتتو سلتتتي حتتتر  ارتتتراد العيتتتتة علتتتي تطتتتوير ملتتتاراتلم ال اذتتتة، (1.15)، وانحتتتراا معيتتتاري (3.42)حستتتاب  

 . بمتابعتلم لجع نات عن دورات التدريج والت هي  الم تلمة الت  تتار عبر موا   التواذ  االجتماع وفلو 

، وانحتتتتراا (3.41)رتتت  الترتيتتتتج الثالتتتل عاتتتر بمتوكتتتتن حستتتاب  " سع نتتتات رتتتر  العمتتتت ( "13)وجتتتاات العبتتتارة ر تتتتم 

يستتتتتت دمو  موا تتتتت  التواذتتتتت  ، ويعتتتتت و الباحتتتتتل فلتتتتتو سلتتتتتي ا  العديتتتتتد متتتتتن البتتتتتاحثين عتتتتتن و تتتتتا م (1.17)معيتتتتتاري 

االجتمتتتتاع  للبحتتتتل عتتتتن الو يمتتتتة المتاكتتتتبة لت صصتتتتلم، حيتتتتل اذتتتتب  القطاعتتتتا  الح تتتتوم  وال تتتتا  علتتتتي حتتتتدٍّ كتتتتواا 

 .  يعتمدا  علي هة  الموا   لجع   عن الو ا م الااأرة لديلما

بمتوكتتتتتن حستتتتتاب  رتتتتت  الترتيتتتتج الرابتتتتت  عاتتتتر " الموىتتتتوعات واأل بتتتتتار الرياىتتتتية( "10)بيتمتتتتا جتتتتتاات العبتتتتارة ر تتتتتم 

، رتتت  رئتتتة موارقتتتة سلتتتي حتتتد متتتا، ويعتتت   فلتتتو سلتتتي ا  اهتمتتتام ا نتتتا  بالموىتتتوعات (1.35)، وانحتتتراا معيتتتاري (3.14)

 .واأل بار الرياىية ا   ر  العادة من اهتمام الةكور بلا
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 :جامع ت الير اكت دام موا   التواذ  االجتماع  علي حياة المرد المجتمعية للطالج ال: المحور الثالل -3

 الت رارات والتسج المئوية والمتوكن الحساب  واالنحراا المعياري والرتج لعبارات المحور الثالل :(10)جدول 

 /%ت العبارة م

 درجة الموارقة

المتوكتتتتت

 ط

االنحتتتتتتراا 

 المعياري
 الرتج

التعلتتتتتتي

موارتتتتتتن   

 بادة
 موارن

موارتتتتتتن 

سلتتي حتتد 

 ما

أيتتتتتتتتتتتر 

 موارن

أيتتتتتتتتتتتر 

موارتتتتتتن 

 بادة

1 
تستتتتاعدن  رتتتت  عقتتتتد 

 . ذدا ات جديدة

 11 35 23 45 40 ت
3.32 1.12 10 

موارتتتن 

سلتتتتتتتتتتي 

 حد ما
% 01 03.7 31.7 1..7 7.7 

0 

ت يتتتتتد متتتتتن رتتتتتر  

التواذتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  

 ال م ا

 2 3 .1 .5 121 ت
4.3. 2.51 1 

موارتتتن 

 2 1.7 2 32 72.7 % بادة

3 

تستتتتاعدن  رتتتت  حتتتت  

بعتتتتتتتا ماتتتتتتت  ت  

 .االجتماعية

 

 3 15 72 51 72 ت

 موارن 2 2.22 3..3

% 02.7 37.7 07 ..7 1.7 

4 

تع يتتتتتتت  التواذتتتتتتت  

بتتتتتتتتتتتتتتين الطلبتتتتتتتتتتتتتتة 

واالكتتتتتتتاتةة  تتتتتتتارؤ 

او تتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتدوام 

 .الركمية

 1 5 05 24 121 ت

4.0. 2..2 3 
موارتتتن 

 بادة
% 72.7 30 13.7 3.7 2.7 

7 

ت يتتتتتتد متتتتتتن األلمتتتتتتة 

واالنتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 

االجتمتتتتتتتتتاع  متتتتتتتتت  

األ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارب 

 .واالذد اا

 

 1 4 05 21 125 ت

4.34 2..0 0 
موارتتتن 

 بادة
% 73.7 32.7 13.7 0 2.7 

2 

تقتتتتتتتتوي الع  تتتتتتتتتات 

العا ليتتتتتتتتتتة بستتتتتتتتتتبج 

 .كلولة التواذ 

 2 02 32 .7 2. ت
 موارن 7 1.11 3.23

% 42 02 1. 12 3 

5 

تاتتتتتتتج  الصتتتتتتتراحة 

وسبتتتتتتداا اآلراا متتتتتت  

األ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارب 

 .واالذد اا

 

 3 12 32 52 50 ت

 موارن 4 1.22 3.27

% 32 37 12.7 . 1.7 

. 

تقلتتتتت  متتتتتن التماعتتتتت  

االجتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاع  

المباشتتتتر متتتت  ارتتتتراد 

 .ت اكر

 11 30 45 45 23 ت

 موارن 2 1.03 3.72
% 31.7 03.7 03.7 12 7.7 

2 

ت يتتتتتتتتتتتتتد الع لتتتتتتتتتتتتتة 

لستتتتتتتتاعات طويلتتتتتتتتة 

ا عتتتتتتن الجتتتتتتو  بعيتتتتتتد 

 .األكري

 

 2 05 47 47 54 ت

 موارن . 1.01 3.54
% 35 00.7 00.7 13.7 4.7 

موارتتتن  .1 .1.0 0.24 47 75 44 33 01 تالتعتتتتتتتتتتترا علتتتتتتتتتتتي  12
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اذتتتتتتتتتد اا كتتتتتتتتتتيئوا 

 .األ   
% 12.7 12.7 00 0..7 00.7 

سلتتتتتتتتتتي 

 حد ما

11 

تقلتتت  متتتن ال يتتتارات 

االجتماعيتتتتة لةكتتتترة 

 .واأل ارب

 

 11 35 42 73 73 ت

 موارن 11 1.01 3.72
% 02.7 02.7 03 1..7 7.7 

10 

ت يتتتتتد الع لتتتتتتة متتتتتت  

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م ا 

واالذتتتتتتتتتد اا رتتتتتتتتت  

 .  الجامعة

 17 72 73 42 40 ت

3.00 1.04 17 

موارتتتن 

سلتتتتتتتتتتي 

 5.7 07 02.7 02 01 % حد ما

13 

اي متتتتت   تتتتتةمر والتتتتد 

 بسبج  لاا

و تتتتر طويتتتت  علتتتتي 

االعتتتتتتتت م  موا تتتتتتتت  

 .االجتماع   

 .1 32 42 77 43 ت

3.33 1.07 13 

موارتتتن 

سلتتتتتتتتتتي 

 2 12 03 05.7 01.7 % حد ما

14 

ا رتتتتتتتتتتتتتراط رتتتتتتتتتتتتت  

اكتتتتتتتتتت دام موا تتتتتتتتت  

التواذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

االجتمتتتتتتتاع  يتتتتتتتفالر 

كتتتتتتتلب ا علتتتتتتتي بقيتتتتتتتة 

 اناطت  الحياتية

 7 05 44 45 55 ت

 موارن 5 1.17 0..3
% 3..7 03.7 00 13.7 0.7 

17 

يالتتتتتر لتتتتت  احيان تتتتتا 

( سبتتتتتتاح )محتتتتتتتو  

أيتتتر م  تتتم لعتتتادات  

 .وتقاليدي

 

 12 04 73 70 77 ت

 موارن 12 1.07 3.73

% 05.7 02 02.7 10 . 

12 

تتتتفدي سلتتتي الاتتتعور 

بال جتتتتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتتتتتد 

التعبيتتتتر عتتتتن التتتتةات 

 .امام اآل رين

 02 22 .3 44 03 ت

0..4 1.03 12 

موارتتتن 

سلتتتتتتتتتتي 

 13 34.7 12 00 11.7 % حد ما

15 

ت يتتتتتد متتتتتن رتتتتتر  

التعتتتتتتترو للعتتتتتتتتم 

اللماتتتتت  او ا كتتتتتااة 

متتتتتتتتتن  بتتتتتتتتت  متتتتتتتتتن 

ي تلمتتتتو  معتتتت  رتتتت  

 .الراي

 

 17 41 23 44 35 ت

3.03 1.12 14 

موارتتتن 

سلتتتتتتتتتتي 

 5.7 02.7 31.7 00 7..1 % حد ما

1. 

التعتتتتتتتترو للتتمتتتتتتتتر 

ا ل ترونتتتتتتتت  متتتتتتتتن 

 بتتت  بعتتتا األرتتتتراد 

متتتتتتتا يتتتتتتتفالر علتتتتتتتتي 

الحالتتتتتتتتتتة التمستتتتتتتتتتية 

 .لدي  

 32 .2 42 00 34 ت

0..1 1.32 15 

موارتتتن 

سلتتتتتتتتتتي 

 17 34 03 11 15 % حد ما

 موارن 1.10 3.75 المتوكن العام
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علتتتي الحيتتتاة المجتمعيتتتة بدرجتتتة ا عتتت م االجتمتتتاع  اشتتتارت نتتتتا ل المتوكتتتن العتتتام للمحتتتور الثالتتتل سلتتتي ا  تتتت الير اكتتتت دام 

ا عتت م متتا ياتتير سلتتي اتمتتا  ارتتراد العيتتتة علتتي اآلالتتار التتت  تحتتد  نتيجتتة اكتتت دام  ،(3.75)موارتتن، سف بلتتع المتوكتتن العتتام 

تتت اليرات رتتت  رئتتتة الموارتتتن،  .تتتت اليرات رتت  رئتتتة الموارتتتن باتتتدة، و  3علتتتي حيتتتاة المتتترد المجتمعيتتة  للتتتم، وجتتتاات االجتمتتاع  

 :وكبعة ت اليرات ر  رئة الموارن سلي حد ما، ويم ن ترتيج العبارات كما يل 

 :ال الة ت اليرات ر  رئة الموارن بادةجاات 

، (.4.3)رتتت  الترتيتتتج األول بمتوكتتتن حستتتاب  " ت يتتتد متتتن رتتتر  التواذتتت  متتت  التتت م ا( "0)حيتتتل جتتتاات العبتتتارة ر تتتم 

، ويعتتت   فلتتتو سلتتتي اهتمتتتام ارتتتراد العيتتتتة بالتعتتتاو  ريمتتتا بيتتتتلم رتتت  كتتت  متتتا يتعلتتتن بتتتالمقررات (2.51)وانحتتتراا معيتتتاري 

 . رات او واجبات او معلوماتالدراكية كواا كانر محاى

، و تتتد جتتتاات رتتت  الترتيتتتج الثتتتان  "ت يتتتد متتتن األلمتتتة واالنتمتتتاا االجتمتتتاع  متت  األ تتتارب واالذتتتد اا( "7)تليلتتا العبتتتارة ر تتتم 

، ودراكتتتتة ( م2007)، وتتمتتتتن هتتتتة  التتيجتتتتة متتتت  دراكتتتتة ليتلتتتتارت (0..2)، وانحتتتتراا معيتتتتاري (4.34)بمتوكتتتتن حستتتتاب  

، ( م2016)، ودراكتتتتتتة البرجتتتتتت  ( م2014)، ودراكتتتتتتة الاتتتتتتلري ( م2013)لدوكتتتتتتري م، ودراكتتتتتتة ا2011)ويةركتتتتتتبو  

 . ساعد علي تقوية واكتمرار الع  ات م  األ ارب واألذد ااا ع م االجتماع   ير  ا  

رتتتت  الترتيتتتتج " تع يتتتت  التواذتتتت  بتتتتين الطلبتتتتة واالكتتتتاتةة  تتتتارؤ او تتتتات التتتتدوام الركتتتتمية( "4)بيتمتتتتا جتتتتاات العبتتتتارة ر تتتتم 

، ويرجتتت  هتتتةا سلتتتي اهميتتتة التواذتتت  بتتتين الطلبتتتة واكتتتاتةتلم (2..2)، وانحتتتراا معيتتتاري (.4.0)متوكتتتن حستتتاب  الثالتتتل ب

متتتتن وجلتتتتة ناتتتتر ارتتتتراد العيتتتتتة، وفلتتتتو حتتتتول كتتتت  متتتتا يتعلتتتتن بتتتتالمقررات الدراكتتتتية لتتتتديلم والتتتتت  تتلتتتتمن المحاىتتتترات 

 .واال تبارات والدرجات

 :بيتما جاات الت اليرات التالية ر  رئة موارن

رتتت  الترتيتتتج الرابتتت  بمتوكتتتتن " تاتتتتج  الصتتتراحة وسبتتتداا اآلراا متتت  األ تتتارب واالذتتتتد اا( "5)رقتتتد جتتتاات العبتتتارة ر تتتم 

، ويعتتت و الباحتتتل فلتتتو سلتتتي ا  المحادالتتتة ال تتتتتم وجل تتتا لوجتتتة، ول تتتن تتتتتم عتتتن (1.22)، وانحتتتراا معيتتتاري (3.27)حستتتاب  

 .ا ع م االجتماع طرين الركا   الم توبة المتبادلة عبر 

، حيتتتل جتتتاات رتتت  الترتيتتتج ال تتتام  بمتوكتتتن "تقتتتوي الع  تتتات العا ليتتتة بستتتبج كتتتلولة التواذتتت ( "2)تليلتتتا العبتتتارة ر تتتم 

، التتتت  اكتتتدت دور  (م2011) ، وتتمتتتن هتتتة  التتيجتتتة متتت  دراكتتتة ويةركتتتبو (1.11)، وانحتتتراا معيتتتاري (3.23)حستتتاب  

 . ر  تقوية الع  ات والترابن بين ارراد األكرةا ع م االجتماع  
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رتتت  الترتيتتتج الستتتادر بمتوكتتتن حستتتاب  " تستتتاعدن  رتتت  حتتت  بعتتتا ماتتت  ت  االجتماعيتتتة( "3)بيتمتتتا جتتتاات العبتتتارة ر تتتم 

، و تتتتد يرجتتتت  فلتتتتو سلتتتتي عتتتتدم الثقتتتتة رتتتت  األكتتتترة بمتتتتا ريتتتتة ال مايتتتتة حتتتتتي يتتتتتم طلتتتتج (2.22)، وانحتتتتراا معيتتتتاري (3..3)

لتبتتتادل ال بتتترات والتصتتتا   حتتتول ا عتتت م االجتمتتتاع  حتتت  تلتتتو الماتتت  ت، ريتتتتم اللجتتتوا سلتتتي موا تتت  المستتتاعدة متلتتتا رتتت  

 . هة  الما  ت م  اش ا  يتااركو  هة  الما  ت نمسلا

علتتتي " يتتتفالر كتتلب ا علتتتي بقيتتتة اناتتتطت  الحياتيتتتةا عتتت م االجتمتتتاع  ا رتتتراط رتت  اكتتتت دام ( "14)و تتد حصتتتلر العبتتتارة ر تتتم 

، ويعتتتتت   فلتتتتتو سلتتتتتي سدرا  ارتتتتتراد العيتتتتتتة ا  (1.17)، وانحتتتتتراا معيتتتتتاري (0..3)بمتوكتتتتتن حستتتتتاب   الترتيتتتتتج الستتتتتاب 

 . يفالر كلب ا علي سنجاز الملام واألناطة اليومية بالتسبة للما ع م االجتماع   لاا كاعات طويلة ر  تصم  

تتا العبتتارة ر تتم  ا عتتن الجتتو األكتتري( "2)ام  حصتتلر علتتي الترتيتتج الثتتامن بمتوكتتن  رقتتد" ت يتتد الع لتتة لستتاعات طويلتتة بعيتتد 

ا عتتتت م ، ويرجتتتت  فلتتتتو سلتتتتي  لتتتتاا كتتتتاعات طويلتتتتة رتتتت  تصتتتتم  موا تتتت  (1.01)، وانحتتتتراا معيتتتتاري (3.54)حستتتتاب  

ممتتتا يتتتفدي سلتتتتي الاتتتعور بالع لتتتة االجتماعيتتتة ويقلتتتت  متتتن التواذتتت  متتت  اآل تتتترين او االن تتتراط رتتت  ع  تتتتات االجتمتتتاع  

 .    اجتماعية ا ر 

علتتتي الترتيتتتج التاكتتت  " تقلتتت  متتتن التماعتتت  االجتمتتتاع  المباشتتتر متتت  ارتتتراد اكتتترت ( ".)ارة ر تتتم رتتت  حتتتين حصتتتلر العبتتت

، ودراكتتتتة ( م2014)، وتتمتتتتن هتتتتة  التتيجتتتتة متتتت  دراكتتتتة الاتتتتلري (1.03)، وانحتتتتراا معيتتتتاري (3.72)بمتوكتتتتن حستتتتاب  

تتتدت علتتتي ا  متتتن اآلالتتتار الستتتلبية التاجمتتتة عتتتن اكتتتت دام موا تتت  ا( م2016)البرجتتت   لتواذتتت  االجتمتتتاع  ىتتتعم ، التتتت  اك 

 .  التماع  األكري

رتتت  الترتيتتتج العاشتتتر " أيتتتر م  تتتم لعتتتادات  وتقاليتتتدي( سبتتتاح )يالتتتر لتتت  احيان تتتا محتتتتو  ( "17)و تتتد جتتتاات العبتتتارة ر تتتم 

ريتتتتة ال ثيتتتتر متتتتتن ا عتتتت م االجتمتتتتاع   ، ويعتتتت   فلتتتتو سلتتتتي ا  (1.07)، وانحتتتتراا معيتتتتاري (3.73)بمتوكتتتتن حستتتتاب  

متتت  متاومتتتة عاداتتتتتا وتقاليتتتدنا العربيتتتة وا كتتت مية، ومتتتن هتتتتا رلنتتتة متتتن اللتتتروري ا  ي تتتو  المحتتتتو  التتتةي يتعتتتارو 

 .  لد  ارراد العيتة الر ابة الةاتية ال ارية عتد تصم  مث  هة  الموا  

 :وجاات الت اليرات التالية ر  رئة الموارن سلي حد ما

رتتتت  الترتيتتتتج الحتتتتادي عاتتتتر " كتتتترة واأل تتتتاربتقلتتتت  متتتتن ال يتتتتارات االجتماعيتتتتة لة( "11)حيتتتتل جتتتتاات العبتتتتارة ر تتتتم 

 ا عتتت م االجتمتتتاع ، ويرجتتت  هتتتةا سلتتتي ا  احتتتد كتتتلبيات اكتتتت دام (1.01)، وانحتتتراا معيتتتاري (3.72)بمتوكتتتن حستتتاب  
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هتتتو التقليتتت  متتتن ال يتتتارات االجتماعيتتتة لةكتتترة واأل تتتارب بستتتبج االكتتتتغرا  رتتت  اكتتتت داملا، متتتا يتتتفدي سلتتتي  لتتتة ال يتتتارات 

 .ةواللقااات العا لي

تتتتا العبتتتتارة ر تتتتم  رقتتتتد جتتتتاات رتتتت  الترتيتتتتج الثتتتتان  عاتتتتر بمتوكتتتتن حستتتتاب  " تستتتتاعدن  رتتتت  عقتتتتد ذتتتتدا ات جديتتتتدة( "1)ام 

تتتتتن األرتتتتتراد متتتتتن عقتتتتتد ا عتتتتت م االجتمتتتتتاع  ي، ويعتتتتت و الباحتتتتتل فلتتتتتو سلتتتتتي ا  (1.12)، وانحتتتتتراا معيتتتتتاري (3.32) م  

 .ذدا ات جديدة والتواذ  معلم عبر تلو الموا  

" ا عتتت م االجتمتتتاع   تتتتةمر والتتتداي متتتت  بستتتبج  لتتتاا و تتتر طويتتت  علتتتي موا تتت  ( "13)ر تتتم رتتت  حتتتين جتتتاات العبتتتارة 

، و تتتد يرجتتت  فلتتتو سلتتتي متتتا تستتتببة متتت  (1.07)، وانحتتتراا معيتتتاري (3.33)رتتت  الترتيتتتج الثالتتتل عاتتتر بمتوكتتتن حستتتاب  

 .  مرور الو ر من انع ال لةبتاا عن الوالدين وتوتر الع  ة معلما

تتا العبتتارة ر تتم  رقتتد " ت يتتد متتن رتتر  التعتترو للعتتتم اللماتت  او ا كتتااة متتن  بتت  متتن ي تلمتتو  معتت  رتت  التتراي( "15)ام 

، وهتتتتةا يرجتتتت  سلتتتتي التقتتتتاش (1.12)، وانحتتتتراا معيتتتتاري (3.03)جتتتتاات رتتتت  الترتيتتتتج الرابتتتت  عاتتتتر بمتوكتتتتن حستتتتاب  

لمرتتتتادي تلتتتو الموا تتت ، ومتتتا يترتتتتج عليلتتتا متتتن  والجتتتدال التتتةي يتتتدور حتتتول القلتتتايا فات وجلتتتات التاتتتر الم تلمتتتة بالتستتتبة

 .  الار كلبية علي الجانج االجتماع  والتمس  لد  المرد

رتتت  الترتيتتتج ال تتتام  عاتتتر بمتوكتتتن حستتتاب  " ت يتتتد الع لتتتة متتت  التتت م ا رتتت  الجامعتتتة( "10)بيتمتتتا جتتتاات العبتتتارة ر تتتم 

ا عتتتتن متتتتاع   ا عتتتت م االجت، و تتتتد يعتتتت   فلتتتتو سلتتتتي ا  (1.04)، وانحتتتتراا معيتتتتاري (3.00) ال ت  تتتتة ارتتتتراد العيتتتتتة بعيتتتتد 

التمتتتاع ت االجتماعيتتتة متتت  زمتتت ا الدراكتتتة واالذتتتد اا، وفلتتتو أل  هتتتة  الموا تتت  تعتمتتتد علتتتي التواذتتت  االجتمتتتاع  ول تتتن 

 .  بطريقة حديثة، رأم عدم التواذ  المباشر بيتلم

، رتتت  الترتيتتتج الستتتادر "متتتام اآل تتترينتتتتفدي سلتتتي الاتتتعور بال جتتت  عتتتتد التعبيتتتر عتتتن التتتةات ا( "12)تليلتتتا العبتتتارة ر تتتم 

، و تتتد يرجتتت  هتتتةا سلتتتي طبيعتتتة الموىتتتوق التتتةي يتتتتم التحتتتد  (1.03)، وانحتتتراا معيتتتاري (4..0)عاتتتر بمتوكتتتن حستتتاب  

 .  رية امام اآل رين

" التعتتترو للتتمتتتر ا ل ترونتتت  متتتن  بتتت  بعتتتا األرتتتراد متتتا يتتتفالر علتتتي الحالتتتة التمستتتية لتتتدي  ( ".1)وجتتتاات العبتتتارة ر تتتم  

، ويتمتتتن هتتتةا متتت  ناريتتتة التتتت الير القتتتوي (1.32)، وانحتتتراا معيتتتاري (1..0)تيتتتج الستتتاب  عاتتتر بمتوكتتتن حستتتاب  رتتت  التر

تتتا اجتماعي تتتا ونمستتتي ا وال توجتتتد روابتتتن  التتتت  تتتتر  ا  األرتتتراد اليتتتوم هتتتم عبتتتارة عتتتن م لو تتتات مع ولتتتة عتتتن بعلتتتلا بعل 

ال يوجتتتد متتتن يحمتتتيلم متتتن ت اليراتتتتة القويتتتة ، حيتتتل جعتتت م االجتمتتتاع  ويتتتة تجمعلتتتم، ولتتتةلو رلتتتم يقعتتتو  رريستتتة كتتتللة ل
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بستتبج ىتتعم التتروابن والع  تتات بتتين األرتتراد رتت  و تتتتا المعاذتتر، رتجتتد انتتة يتتتم تتتتاول العديتتد متتن الموىتتوعات المثيتترة 

للجتتدل علتتي هتتة  الموا تتت  متتا يترتتتج عليلتتا ال ثيتتتر متتن االنتقتتادات والتتمتتتر علتتي بعتتا المرتتتادين للتتتا، وهتتةا بتتدور  يتتتفدي 

 .  لم من ما  ت نمسية عديدة، متلا الاعور بالقلن واالكتئاب وتغيرات ر  الحالة الم اجية ور  السلو سلي معانات

تتتا العبتتتارة ر تتتم  رقتتتد جتتتاات رتتت  الترتيتتتج الثتتتامن عاتتتر بمتوكتتتن حستتتاب  " التعتتترا علتتتي اذتتتد اا كتتتيئوا األ تتت  ( "12)ام 

مليئتتتتة باألشتتتت ا  الجيتتتتدين والستتتتيئين تمتتتتاع   ا عتتتت م االج، ويرجتتتت  فلتتتتو سلتتتتي ا  (.1.0)، وانحتتتتراا معيتتتتاري (0.24)

علتتي حتتدٍّ كتتواا، ومتتن هتتتتا رلنتتة البتتد متتن تتتورر التتتوع  ال تتار  باالنستتحاب متتن الع  تتة متتت  اي شتت   كتتي  األ تت   رتتت  

 . الو ر المتاكج

و تتتتام الباحتتتتل بحستتتتاب متوكتتتتطات المحتتتتاور الم تلمتتتتة لتحديتتتتد اي المحتتتتاور اكثتتتتر موارتتتتن لتتتتد  الطلبتتتتة وكانتتتتر التتتتتتا ل 

 :دول التال بالج

 معام ت الما كرونباج لمحاور االكتبيا  والدرجة ال لية :(13)جدول 

 المحور
المتوكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

 الحساب 
 الترتيج

 1 4.14 .ا ع م االجتماع اهم األكباب الت  تدرعو سلي اكت دام : المحور األول

ا عتتتتتت م اهتتتتتتم الموىتتتتتتوعات التتتتتتت  تقتتتتتوم بمتابعتلتتتتتتا علتتتتتتي موا تتتتتت  : المحتتتتتور الثتتتتتتان 

 .االجتماع   
3.54 0 

 3 3.75 .علي حياة المرد المجتمعيةا ع م االجتماع  ت الير اكت دام : المحور الثالل
 

، يليتتتة ا عتتت م االجتمتتتاع جتتتاا اهتتتم المحتتتاور متتتن حيتتتل المتوكتتتن الحستتتاب  لمحتتتور األكتتتباب التتتت  تتتتدر  الطلبتتتة الكتتتت دام 

ا محتتتور تتتت اليرات اكتتتت دام تلتتتو ا عتتت م االجتمتتتاع محتتتور الموىتتتوعات التتتت  يقتتتوم الطلبتتتة بمتابعتلتتتا علتتتي موا تتت   ، وا يتتتر 

 .الموا  

رتتت  درجتتتة  (2.27)هتتت  توجتتتد رتتترو  فات داللتتتة سحصتتتا ية عتتتتد مستتتتو "لججابتتتة عتتتن التستتتاهل الثتتتان  للدراكتتتة القا تتت  و   

علتتتتي حيتتتتاة المتتتترد ( واتستتتتاب، انستتتتتغرام، كتتتتتابجات، تتتتتويتر )اكتتتتت دامات ا عتتتت م االجتمتتتتاع  موارقتتتتة الطلبتتتتة علتتتتي االتتتتر 

درجتتتتة  –العمتتتتر  –الت صتتتت  : )تعتتتت   لمتغيتتتتراتالمجتمعيتتتتة دراكتتتتة ميدانيتتتتة علتتتتي عيتتتتتة متتتتن طلبتتتتة جامعتتتتة ام القيتتتتوين 

 ؟( والمو   –وعدد الساعات الت  يقليتلا علي تلو الوكا    –االهتمام با ع م االجتماع  
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 : ام الباحل باكت دام عدة تحلي ت وجاات نتا جلا ورق ا لتوق المتغير الديموأرار  كما يل 

 : المرو  الت  ترج  لمتغير الت ص  -1

 للمرو  ورق ا لمتغير الت ص تحلي  التباين  نتا ل :(14)جدول 

 

اشتتتارت التتتتتا ل سلتتتي عتتتدم وجتتتود رتتتر  دال سحصتتتا ي ا بتتتين االكتتتتجابات علتتتي محتتتاور االكتتتتبيا  جميعلتتتا، سف كانتتتر جميتتت   تتتيم 

 .2.27ا أير دالة عتد مستو  داللة 

 :المرو  الت  ترج  لمتغير العمر -0

 نتا ل تحلي  التباين للمرو  ورق ا لمتغير العمر :(17)جدول 

 المحاور
مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر 

 التباين

مجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوق 

 المربعات

درجتتتتات 

 الحرية

مربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 المتوكن
 الداللة ا

اهتتتتتتتتم األكتتتتتتتتباب : المحتتتتتتتور األول

االعتتت م التتتت  تتتتدرعو سلتتتي اكتتتت دام 

 .االجتماع   

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 المجموعات
22.301 0 34.221 

2..4. 
2.43

2 
دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 المجموعات
.245..54 125 42..70 

   122 115.127. ا جمال 

اهتتتتتتتتتتتتتتتم : المحتتتتتتتتتتتتتتتور الثتتتتتتتتتتتتتتتان 

الموىتتتوعات التتتت  تقتتتوم بمتابعتلتتتا 

االعتتتت م االجتمتتتتاع   علتتتتي موا تتتت  

. 

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 المجموعات
32.1.5 0 12.723 

2.332 
2.51

3 
دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 المجموعات
11354.533 125 75.542 

   122 11413.202 ا جمال 

 مصدر التباين المحاور
مجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوق 

 المربعات

درجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 الحرية
 الداللة ا مرب  المتوكن

اهتتتتتم األكتتتتتباب التتتتتت  : المحتتتتتور األول

ا عتتتتتتتتت م  تتتتتتتتتتدرعو سلتتتتتتتتتي اكتتتتتتتتتت دام

 .االجتماع 

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 المجموعات
1.3..41 3 21.0.2 

دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   2.010 1.714

 المجموعات
5233.374 122 42.452 

 122 115.127. ا جمال 
 

اهتتتتتم الموىتتتتتوعات : المحتتتتتور الثتتتتتان 

 التتتتتت  تقتتتتتوم بمتابعتلتتتتتا علتتتتتي موا تتتتت  

 .ا ع م االجتماع 

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 المجموعات
100.527 3 42.220 

دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   2.745 2.512

 المجموعات
11021.017 122 75.22. 

 122 11413.202 ا جمال 
 

 تتتتتتتت الير اكتتتتتتتت دام : المحتتتتتتتور الثالتتتتتتتل

علتتتي حيتتتاة المتتترد  ا عتتت م االجتمتتتاع 

 .المجتمعية

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 المجموعات
072.232 3 .7.742 

دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   2.725 2.552

 المجموعات
01400.332 127 122..7. 

 .12 257..0125 ا جمال 
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تتتتتت الير اكتتتتتت دام : المحتتتتتور الثالتتتتتل

حيتتتتتاة علتتتتتي االعتتتت م االجتمتتتتتاع   

 .المرد المجتمعية

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 المجموعات
123.111 0 71.772 

2.42. 
2.20

5 
دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 المجموعات
01757..23 122 112.2.1 

   .12 257..0125 ا جمال 

 

اشتتتارت التتتتتا ل سلتتتي عتتتدم وجتتتود رتتتر  دال سحصتتتا ي ا بتتتين المئتتتات العمريتتتة رتتت  االكتتتتجابة علتتتي محتتتاور االكتتتتبيا  حيتتتل 

 .2.27جاات  يم ا جميعلا أير دالة عتد مستو  داللة 

 :المرو  الت  ترج  لمتغير درجة االهتمام بموا   ا ع م االجتماع  -3

 نتا ل ا تبار ا للمرو  ورق ا لمتغير درجة االهتمام بالموا   :(12)جدول 

 مصدر التباين المحاور
مجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوق 

 المربعات

درجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 الحرية

مربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 المتوكن
 الداللة ا

اهتتتتتتتتتتتتتتم : المحتتتتتتتتتتتتتتور األول

األكتتتتباب التتتتت  تتتتتدرعو سلتتتتي 

اكتتتتتتتت دام موا تتتتتتت  االعتتتتتتت م 

 .االجتماع 

 22..121 0 3.3.222 بين المجموعات

دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   **.2.22 2...4

 المجموعات
5533.727 125 32.075 

 122 115.127. ا جمال 
 

اهتتتتتتتتتتم : المحتتتتتتتتتتور الثتتتتتتتتتتان 

الموىتتتتتتوعات التتتتتتت  تقتتتتتتوم 

بمتابعتلتتتتتتتتا علتتتتتتتتي موا تتتتتتتتت  

 .االع م االجتماع 

 14.572 0 02.422 بين المجموعات

دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   2.557 2.077

 المجموعات
113.4.401 125 75.5.2 

 122 11413.202 ا جمال 
 

تتتتتتتتت الير : المحتتتتتتتتور الثالتتتتتتتتل

اكتتتتتتتت دام موا تتتتتتت  االعتتتتتتت م 

االجتمتتتتتتتاع  علتتتتتتتي حياتتتتتتتتو 

 المجتمعية

 2.033. 0 122.427 بين المجموعات

دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   2.4.3 2.531

 المجموعات
0171..722 122 122.5.. 

 .12 257..0125 ا جمال 
 

 .2.21دال عتد مستو  داللة ** 

اشتتتارت التتتتتا ل سلتتتي عتتتدم وجتتتود رتتتر  دال سحصتتتا ي ا بتتتين الطلبتتتة بتبتتتاين درجتتتات االهتمتتتام بموا تتت  ا عتتت م االجتمتتتاع  رتتت  

، بيتمتتتتا جتتتاات  تتتتيم ا دالتتتة عتتتتتد 2.27المحتتتور الثتتتتان  والثالتتتل، سف كانتتتتر جميتتت   تتتتيم ا أيتتتر دالتتتتة عتتتتد مستتتتتو  داللتتتة 

باكتتتت دام  post hoc تتتام الباحتتتل بتتتلجراا تحليتتت  بعتتتدي ، و2.21دالتتتة عتتتتد  ...4= المحتتتور األول حيتتتل بلغتتتر  يمتتتة ا 

 : وجاات التتا ل بالجدول التال  ،ر  هةا المحورLSD ا تبار ا   رر  مم ن 
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 بموا   ا ع م االجتماع نتا ل المقارنات البعدية للمحور األول ورق ا للتباين ر  درجة االهتمام  :(15)جدول 

 الداللة متوكن المر  (0)درجة اهتمام  درجة اهتمام( 1)

 . وية
 2.172 1.32233 .متوكطة

12.24025 .ىعيمة
*
 2.224** 

 .متوكطة
 2.172 1.32233- . وية

2.33333 .ىعيمة
*
 2.210* 

 .2.27دال عتد مستو  داللة .                      * 2.21دال عتد مستو  داللة ** 

بتتتتين فوات درجتتتتات االهتمتتتتام القويتتتتة مقارنتتتتة بتتتتةوات درجتتتتات االهتمتتتتام اشتتتتارت التتتتتتا ل سلتتتتي وجتتتتود رتتتتر  دال سحصتتتتا ي ا 

مقارنتتتة بتتتةوات االهتمتتتام اللتتتعيمة حيتتتل جتتتاات القتتتيم ا دالتتتة عتتتتد  ،وكتتتةلو فوات درجتتتات االهتمتتتام المتوكتتتطة ،اللتتتعيمة

 .2.27مستو  الداللة 

 : المرو  الت  ترج  لمتغير المو   -4

 ق ا لمتغير المو  نتا ل ا تبار تحلي  التباين ور :(.1)جدول 

 مجموق المربعات مصدر التباين المحاور
درجتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 الحرية

مربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 المتوكن
 الداللة ا

اهتتتتتتتتتتم : المحتتتتتتتتتتور األول

األكتتتتتتباب التتتتتتت  تتتتتتتدرعو 

سلتتتتتتتي اكتتتتتتتت دام موا تتتتتتت  

 .ا ع م االجتماع 

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 المجموعات
123.152 3 34.323 

دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   2.453 41..2

 المجموعات
.214.212 122 42.... 

 122 115.127. .ا جمال 
 

اهتتتتتتتم : المحتتتتتتتور الثتتتتتتتان 

الموىتتتوعات التتتت  تقتتتوم 

بمتابعتلتتتتتا علتتتتتي موا تتتتتت  

 .االع م االجتماع 

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 المجموعات
522..14 3 027.227 

دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   **2.223 4.223

 المجموعات
12215.122 122 74.122 

 122 11413.202 ا جمال 
 

تتتتتت الير : المحتتتتتور الثالتتتتتل

ا عتتتت م اكتتتتت دام موا تتتت  

االجتمتتتتاع  علتتتتي حياتتتتتو 

 .المجتمعية

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 المجموعات
4..174 3 12.271 

دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   2.233 2.147

 المجموعات
01232..01 127 112.205 

 .12 257..0125 ا جمال 
 

 .2.21دال عتد مستو  داللة ** 

اشتتتارت التتتتتا ل سلتتتي عتتتدم وجتتتود رتتتر  دال سحصتتتا ي ا بتتتين اكتتتتجابات الطلبتتتة ورق تتتا للتبتتتاين رتتت  موا تتت  ا عتتت م االجتمتتتاع  

ا، حيتتتل جتتتاات  تتتيم ا جميعلتتتا أيتتتر دالتتتة عتتتتد مستتتتو  داللتتتة  ، عتتتدا المحتتتور الثتتتان  ال تتتا  بتتت هم 2.27األكثتتتر اكتتتت دام 
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 م االجتمتتتتتتاع ، واجتتتتتتر  الباحتتتتتتل تحلتتتتتتي   بعتتتتتتدي  ا الموىتتتتتتوعات التتتتتتت  يقتتتتتتوم الطلبتتتتتتة بمتابعتلتتتتتتا علتتتتتتي موا تتتتتت  ا عتتتتتت

 :وجاات التتا ل بالجدول التال  ، LSDباكت دام

 ا ع م االجتماع نتا ل المقارنة البعدية ر  المحور الثان  ورق ا للتباين ر  موا    :(12)جدول 

 الداللة رر  المتوكن (0)مو    موا  ( 1)

 .وات   ب

 2.222 2.51532- .كتاب شات

.4.5555 .تويتر
*
 2.223** 

 2.033 1111..1 .سنستجرام

 .كتاب شات

 2.222 2.51532 .وات   ب

7.42715 .تويتر
*
 2.222** 

 2.257 0.70.72 .سنستجرام

 

 .تويتر

.4.5555- .وات   ب
*
 2.223** 

7.42715- .كتاب شات
*
 2.222** 

 2.253 0.22225- .سنستجرام

 

 .ا  متابع  وات   ب وكتاب شات لديلم موىوعات اكثر يتابعوها مقارنة بمن يتاب  تويتر  اشارت التتا ل سلي
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 : المرو  الت  ترج  لمتغير عدد الساعات -7

 نتا ل ا تبار تحلي  التباين ورق ا لمتغير عدد الساعات :(02)جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاور
مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر 

 التباين

مجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوق 

 المربعات

درجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 الحرية
 الداللة ا المتوكن مرب 

اهتتتتتتتتتتم : المحتتتتتتتتتور األول

األكتتتتتتباب التتتتتتت  تتتتتتتدرعو 

سلتتتتتتتي اكتتتتتتتت دام موا تتتتتتت  

 .االع م االجتماع 

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 المجموعات
130.0.2 3 44.222 

1.2.0 
2.37

. 
دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 المجموعات
52.4.222 122 42.532 

 122 115.127. االجمال 
 

اهتتتتتتتم : المحتتتتتتور الثتتتتتتان 

الموىتتتوعات التتتت  تقتتتوم 

موا تتتتت   بمتابعتلتتتتتا علتتتتتي

 .االع م االجتماع 

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 المجموعات
54.32. 3 04.522 

2.40. 
2.53

3 
دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 المجموعات
11332.210 122 75..77 

 122 11413.202 االجمال 
 

تتتتتت الير : المحتتتتتور الثالتتتتتل

اكتتتتتتتتتتتتتتتت دام موا تتتتتتتتتتتتتتت  

التواذتتتتتتتت  االجتمتتتتتتتتاع  

 .علي حياتو المجتمعية

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 المجموعات
231.211 3 012.335 

1.242 
2.10

3 
دا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 المجموعات
01245.224 127 125.23. 

 .12 257..0125 االجمال 
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اشتتتارت التتتتتا ل سلتتتي عتتتدم وجتتتود رتتتر  دال سحصتتتا ي ا بتتتين اكتتتتجابات الطلبتتتة علتتتي محتتتاور االكتتتتبيا  ورق تتتا للتبتتتاين رتتت  عتتتدد 

 . 2.27كاعات اكت دام موا   ا ع م االجتماع ؛ حيل جاات  يم ا جميعلا أير دالة عتد مستو  داللة 

 : نتا ل الدراكة

اكتتتتت دام موا تتتت  ا عتتتت م االجتمتتتتاع ، وهتتتت  مرتبتتتتة حستتتتج المتوكتتتتن اهتتتتم األكتتتتباب التتتتت  تتتتتدر  الطالتتتتج الجتتتتامع  سلتتتتي 

 :الحساب  علي التحو التال 

 .4,55الحصول علي المعلومات الت  اريدها بسلولة ويسر بمتوكن حساب   در   .1

 .4,53وكيلة كللة للتواذ  م  األ ارب واالذد اا بمتوكن حساب   در   .0

 .4,73وكيلة للمرة والتررية بمتوكن حساب   در   .3

 .4,41متابعة جمي  األناطة واألحدا  المحيطة ب  بمتوكن حساب   در   .4

 .4,33تتي  المرذة لتبادل اآلراا واألر ار حول شتي الموىوعات بمتوكن حساب   در   .7

اهتتتم الموىتتتوعات التتتت  تتتتدر  الطالتتتج الجتتتامع  سلتتتي متابعتتتة موا تتت  ا عتتت م االجتمتتتاع ، وهتتت  مرتبتتتة حستتتج المتوكتتتن 

 :التحو التال الحساب  علي 

 .4,32موىوعات التسلية والتررية بمتوكن حساب   در   .1

 .4,12الموىوعات الت  ت   المراة بمتوكن حساب   در   .0

 .4,27موىوعات ديتية بمتوكن حساب   در   .3

 . 3,22موىوعات القارية متوعة بمتوكن حساب   در   .4

 . 3,22الموىوعات المتية ومتابعة المااهير بمتوكن حساب   در   .7

 التتتار اكتتتت دام موا تتت  ا عتتت م االجتمتتتاع  رعلي تتتا علتتتي التواذتتت  والحيتتتاة المجتمعيتتتة للطالتتتج الجتتتامع ، وهتتت  مرتبتتتة حستتتج 

 : المتوكن الحساب  علي التحو التال 

 ..4,3ت يد من رر  التواذ  م  ال م ا بمتوكن حساب   در   .1

 . 4,34حساب   در   ت يد من األلمة واالنتماا االجتماع  م  األ ارب واألذد اا بمتوكن .0
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تع يتتت  التواذتتت  بتتتين الطلبتتتة واعلتتتاا الليئتتتة التدريستتتية  تتتارؤ او تتتات التتتدوام الركتتتمية بمتوكتتتن حستتتاب   تتتدر   .3

4,0. . 

 . 3,27تاج  الصراحة وسبداا اآلراا م  األ ارب واألذد اا بمتوكن حساب   در   .4

 . 3,23تقوي الع  ات العا لية بسبج كلولة التواذ  بمتوكن حساب   در   .7

 : التوذيات

التوعيتتتة بتتتالطر  المثلتتتي عتتتتد اكتتتت دام موا تتت  التواذتتت  االجتمتتتاع ، وفلتتتو ل كتتتتمادة متلتتتا رتتت  شتتتتي مجتتتاالت  .1

 . الحياة

ا  ياتتتج  الوالتتتدا  األبتتتتاا علتتتي  لتتتاا و تتتر رتتتراألم رتتت  القتتترااة او تتميتتتة ملتتتارة متتتا، او ال تتتروؤ للتتتتت   رتتت   .0

 .لجع م االجتماع األماكن العامة بدال  من االكت دام الممرط 

مستتتاعدة األبتتتتاا رتتت  ت صتتتي  و تتتر معتتتين لتصتتتم  موا تتت  ا عتتت م االجتمتتتاع ، وفلتتتو متتتن اجتتت  الحمتتتا  علتتتي  .3

 .الو ر من اللياق واكتثمار  بما يميد

 . االكتماق لةبتاا ومساعدتلم ر  ح  ما  تلم .4

م تلمتتتة، وفلتتتو لمعررتتتة اهميتتتة سجتتتراا دراكتتتات ا تتتر  عتتتن موا تتت  ا عتتت م االجتمتتتاع  علتتتي رئتتتات المجتمتتت  ال .7

 . اآلالار ا يجابية والسلبية الكت دامات هة  المئات للة  الموا  
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 :المصادر والمراجع قائمة 

 . 0227التاريات االجتماعية المتقدمة، عما  ، دار وا   للتار، : سحسا  محمد الحسن -

وا تتت  اكتتتت دام شتتتب ات التواذتتت  االجتمتتتاع  رتتت  التعلتتتيم لتتتد  طتتت ب كليتتتة المعلمتتتين : احمتتتد عبتتتد ي التتتدريوي  -

 . 0214لستة ( 34)بجامعة الملو كعود، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحو  ر  التعليم العال ، العدد 

الميستتتتبو  وتتتتتويتر : االجتماعيتتتتةاالتتتتر اكتتتتت دام شتتتتب ات التواذتتتت  ا ل ترونيتتتتة علتتتتي الع  تتتتات : حتتتتتا  الاتتتتلري -

ا ، ركالة ماجستير  .0214جامعة الملو عبد الع ي ،جدة ، ( أير متاورة)نموفج 

 .0213بين الورة اللغة وعصر الديجتال،  م تبة المتتب  ، الدمام ، : التواذ  ا نسان : عل  متعم القلاة -

رين، عمتتتا  ، دار اليتتتازوري العلميتتتتة ناريتتتتات االتصتتتال رتتت  القتتتر  الحتتتتادي والعاتتت: عبتتتدالرزا  محمتتتد التتتدليم  -

 .0215للتار والتوزي ، 

: اكتتتتت دام ا نترنتتتتر وتتتتت الير  علتتتتي الع  تتتتات االجتماعيتتتتة لتتتتد  الاتتتتباب الجتتتتامع : رتتتتاي  عبتتتتد القتتتتادر المجتتتتال  -

 . 0225لستة ( 13)دراكة ميدانية ، مجلة المتارة للبحو  والدراكات العدد 

التواذتتت  االجتمتتتاع  رتتت  الع  تتتات األكتتترية واالجتماعيتتتة لتتتد  االتتتر اكتتتت دام وكتتتا   : معتتتن محمتتتد ابتتتو كتتتلما  -

 .0215سربد،  –طلبة جامعة اليرمو ، ركالة ماجستير، جامعة اليرمو  

 . 0220ا ك تدرية - امور علم االجتماق ، دار المعررة الجامعية : محمد عاطم أيل -

، تتتتم 0212اعيتتتة لةكتتترة المصتتترية، تتتت الير شتتتب ات التواذتتت  االجتمتتتاع  علتتتي الع  تتتات االجتم: هاتتتام البرجتتت   -

 . http://www.acrseg.org/40338م، علي الرابن 0212/ 2/ 13اكترجاعة ر  

االتتتتر اكتتتتت دام ا نترنتتتتر ووكتتتتا   التواذتتتت  االجتمتتتتاع  األ تتتتر  علتتتتي الع  تتتتات : موكتتتتي ممتتتترة الدوكتتتتري  -

تتتتتا  ، ( أيتتتتتر متاتتتتتورة)االجتماعيتتتتتة لطتتتتت ب الجامعتتتتتات الستتتتتعودية، اطروحتتتتتة دكتتتتتتورا   الجامعتتتتتة األردنيتتتتتة، عم 

0213. 

: ي الع  تتتات األكتتتتريةالتتتت اليرات االجتماعيتتتتة الكتتتت دام موا تتت  التواذتتتت  االجتمتتتاع  علتتتت: متتتوزة عيستتتي التتتتدوي  -

 . 0215لستة ( 41)دراكة ميدانية علي عيتة من طلبة جامعة البحرين، مجلة بحو  الار  األوكن العدد 

 –م تبتتتتتة الرشتتتتتد القيتتتتتادة ا ل ترونيتتتتتة رتتتتت  ىتتتتتوا تقتيتتتتتات المعلومتتتتتات واالتصتتتتتاالت ، : هتتتتتد  عطيتتتتتة الجلتتتتتت  -

 .0212الرياو، 

 .http://ar.wikipedia.org/wiki، علي الرابن 0212/ 3/ 05الواتساب، تم اكترجاعة ر  : وي بيديا -

- The Impact of Using Social Media on Family and Social Relationships for 

Yarmouk University Students, Master Thesis ,The author: Maan Muhammad 

Abu Salman     Publisher: Yarmouk University – Irbid   Publication year ( 2017 

CE). 

- The impact of social networks on the social relations of the Egyptian family  

Author: Hisham Al-Barji  Publisher: Retrieved 9/13/2019, at the link 

http://www.acrseg.org/40338. 

            Publication year ( 2016 CE). 

- Electronic driving in light of information and communication technologies 

Author: Huda Attia Al-Juhani Publisher: Al-Rashed Library – Riyadh Edition: 

First (2019 CE ). 

- Advanced social theories The author:, Ihsan Muhammad Al-Hassan Publisher: 

Wael Publishing House – Amman Edition: First (2005 CE). 

- The reality of using social networks in education among students of Teachers 

College at King Saud University Author: Ahmed Abdullah Al-Dariwish, 

Publisher: Journal of the Association of Arab Universities for Research in 

Higher Education, 34 (2), pp. 102-91.Publication year: (2014 AD) 

- Communication theories in the twenty-first century Author: Abdul Razzaq 

Muhammad, Al-Dulaimi Publisher: Al-Yazouri Scientific Publishing and 

Distribution House - Amman. 

            Publication year: (2017 CE) 

http://www.acrseg.org/40338
http://ar.wikipedia.org/wiki
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- The impact of using the Internet and other social media on the social relations of 

Saudi university students ,The author: Musa Mufreh Al-Dossary Publisher: PhD 

Thesis, University of Jordan, Amman .Publication year: (2013 CE) 

- The social effects of using social media on family relations: a field study on a 

sample of students from the University of Bahrain. Author: Moza Issa Aldawi  

Publisher: Journal of Middle East Research, (41), pp. 306-227. Publication year: 

(2017 CE) 

- The Impact of Using Electronic Communication Networks on Social 

Relationships: Facebook and Twitter as a Model Author: Hanan Al-Shehri 

Publisher: Master Thesis, King Abdulaziz University, Jeddah Publication year: 

(2014 CE), 

- Dictionary of Sociology  Author: Muhammad Atef Ghaith  Publisher: University 

Knowledge House – Alexandria  Publication Year: (2002 CE) 

-  Internet use and its impact on social relations among university youth: a field    

study 

- Author: Fayez Abdel Qader Al Majali  Publisher: Al-Manara Journal for 

Research and Studies, 13 (7), pp. 160-197  Publication year: (2007 CE) 

-  Human Communication: Between the Language Revolution and the Digital Age  

Author: Ali Moneim Al-Qudah   Publisher: Al-Mutanabi Library = Dammam 

Publication year: (2013 CE) 

- WhatsApp, Retrieved March 27, 2019 Author: Wikipedia Publisher:      

http://en.wikipedia.org/wiki. Publication year: (2019 CE) 

-  Teens, Privacy & online Social not Works: How tens Manage their online 

identities and personal information in the age of Myspace. Pew Internet & 

American life Project. Author: Lenhart ,A. & Madden, M.(2007).  Publisher: 

Retrieved on 20/9/2019 from : http://www.pewinternet.org/Viewed 

feb.10.the.2012. 

- Face – To- Face and online Social Net Working as    Predictors of  Social 

Connectedness and Interpersonal Relationship Satisfaction  Author 

:Witherspoon, D. (2011).  Publisher: Doctoral Trevecca Nazarene University, 

United State  Publication year: (2019 CE)  

 ..11بين الورة اللغة وعصر الديجتال : التواذ  ا نسان : يتار -

 . http://ar.wikipedia.org/wikiم ، 0212/ 3/ 05الواتساب، تم اكترجاعة ر  : يتار  -

 .22القيادة ا ل ترونية ر  ىوا تقتيات المعلومات واالتصاالت  : يتار -

 – 122دراكتتتة ميدانيتتتة  : كتتتت دام ا نترنتتتر وتتتت الير  علتتتي الع  تتتات االجتماعيتتتة لتتتد  الاتتتباب الجتتتامع ا: يتاتتتر  -

125 

وا تتتت  اكتتتتت دام شتتتتب ات التواذتتتت  االجتمتتتتاع  رتتتت  التعلتتتتيم لتتتتد  طتتتت ب كليتتتتة المعلمتتتتين بجامعتتتتة الملتتتتو : يتاتتتتر  -

 . 120 – 21كعود 

 .435 امور علم االجتماق   -

  االجتمتتتتاع  رتتتت  الع  تتتتات األكتتتترية واالجتماعيتتتتة لتتتتد  طلبتتتتة جامعتتتتة االتتتتر اكتتتتت دام وكتتتتا   التواذتتتت: يتاتتتتر  -

 45اليرمو ، ركالة ماجستير، 

تتتتتتت الير شتتتتتتب ات التواذتتتتتت  االجتمتتتتتتاع  علتتتتتتي الع  تتتتتتات االجتماعيتتتتتتة لةكتتتتتترة المصتتتتتترية  التتتتتترابن : يتاتتتتتتر  -

http://www.acrseg.org/40338 

ا : اكت دام شب ات التواذ  ا ل ترونية علي الع  ات االجتماعيةاالر : يتار -  .53الميسبو  وتويتر نموفج 

االتتتتر اكتتتتت دام ا نترنتتتتر ووكتتتتا   التواذتتتت  االجتمتتتتاع  األ تتتتر  علتتتتي الع  تتتتات االجتماعيتتتتة لطتتتت ب : يتاتتتتر  -

 .22الجامعات السعودية 

بتتتف للتتتترابن االجتمتتتاع  والع  تتتات الا صتتتية كعوامتتت  تت االعتتت م االجتمتتتاع المقابلتتتة وجتتتة لوجتتتة وعبتتتر : يتاتتتر  -

52-52. 

 .75-71االع م االجتماع  المراهقو ، ال صوذية والمتعة وشب ات : "يتار  -

http://en.wikipedia.org/wiki
http://www.pewinternet.org/Viewed%20feb.10.the.2012
http://www.pewinternet.org/Viewed%20feb.10.the.2012
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.acrseg.org/40338
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 .72التاريات االجتماعية المتقدمة ،  -

دراكتتتة ميدانيتتتة : التتتت اليرات االجتماعيتتتة الكتتتت دام موا تتت  التواذتتت  االجتمتتتاع  علتتتي الع  تتتات األكتتترية: يتاتتتر   -

 .005 - 322من طلبة جامعة البحرين، علي عيتة 

 .24ناريات االتصال ر  القر  الحادي والعارين   -

االتتتتر اكتتتتت دام وكتتتتا   التواذتتتت  االجتمتتتتاع  رتتتت  الع  تتتتات األكتتتترية واالجتماعيتتتتة لتتتتد  طلبتتتتة جامعتتتتة : يتاتتتتر  -

 .42اليرمو ، ركالة ماجستير 

االتتتتر اكتتتتت دام ا نترنتتتتر ووكتتتتا   التواذتتتت  االجتمتتتتاع  األ تتتتر  علتتتتي الع  تتتتات االجتماعيتتتتة لطتتتت ب : يتاتتتتر  -

 .25الجامعات السعودية 

االتتتتر اكتتتتت دام وكتتتتا   التواذتتتت  االجتمتتتتاع  رتتتت  الع  تتتتات األكتتتترية واالجتماعيتتتتة لتتتتد  طلبتتتتة جامعتتتتة : يتاتتتتر   -

 .72اليرمو ، ركالة ماجستير 

االجتمتتتتتتاع  علتتتتتتتي الع  تتتتتتات االجتماعيتتتتتتتة لةكتتتتتترة المصتتتتتتترية التتتتتتترابن  تتتتتتتت الير شتتتتتتب ات التواذتتتتتتت : يتاتتتتتتر  -

http://www.acrseg.org/40338 

تتتتا : االتتتتر اكتتتتت دام شتتتتب ات التواذتتتت  ا ل ترونيتتتتة علتتتتي الع  تتتتات االجتماعيتتتتة: يتاتتتتر   - الميستتتتبو  وتتتتتويتر نموفج 

57. 

تتتتا : واذتتتت  ا ل ترونيتتتتة علتتتتي الع  تتتتات االجتماعيتتتتةاالتتتتر اكتتتتت دام شتتتتب ات الت:  يتاتتتتر   - الميستتتتبو  وتتتتتويتر نموفج 

52. 

 .21-22االع م االجتماع  المراهقو ، ال صوذية والمتعة وشب ات : "يتار   -

ا : االر اكت دام شب ات التواذ  ا ل ترونية علي الع  ات االجتماعية -  .2.الميسبو  وتويتر نموفج 

 . 23-20االع م االجتماع  ة والمتعة وشب ات المراهقو ، ال صوذي: "يتار  -

كعوامتتت  تتبتتتف للتتتترابن االجتمتتتاع  والع  تتتات الا صتتتية  االعتتت م االجتمتتتاع المقابلتتتة وجتتتة لوجتتتة وعبتتتر : يتاتتتر  -

.2. 

االتتتتر اكتتتتت دام ا نترنتتتتر ووكتتتتا   التواذتتتت  االجتمتتتتاع  األ تتتتر  علتتتتي الع  تتتتات االجتماعيتتتتة لطتتتت ب : يتاتتتتر -

 الجامعات السعودية، 

ا : االر اكت دام شب ات التواذ  ا ل ترونية علي الع  ات االجتماعية:  يتار -  .2.الميسبو  وتويتر نموفج 

تتتتتتتت الير شتتتتتتب ات التواذتتتتتتت  االجتمتتتتتتاع  علتتتتتتتي الع  تتتتتتات االجتماعيتتتتتتتة لةكتتتتتترة المصتتتتتتترية  التتتتتتترابن : يتاتتتتتتر -

http://www.acrseg.org/40338 

كعوامتتت  تتبتتتف للتتتترابن االجتمتتتاع  والع  تتتات الا صتتتية  االعتتت م االجتمتتتاع مقابلتتتة وجتتتة لوجتتتة وعبتتتر ال: يتاتتتر  -

21. 

ا : االر اكت دام شب ات التواذ  ا ل ترونية علي الع  ات االجتماعية -  .2.الميسبو  وتويتر نموفج 

التتتتتتترابن  تتتتتتتت الير شتتتتتتتب ات التواذتتتتتتت  االجتمتتتتتتتاع  علتتتتتتتي الع  تتتتتتتات االجتماعيتتتتتتتة لةكتتتتتتترة المصتتتتتتترية: يتاتتتتتتتر -
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ABSTRACT 

The importance of media education in our present time lies in its supposed role in rationalizing the 

youth’s use of digital media, as the school is no longer able to continue its knowledge and educational 
pioneering role in light of the excessive and absurd use of the Internet, just as the teacher is no longer a 

main source of science and knowledge. Considering the study curricula, addressing the negative impact of 

the excessive use of digital media on the school, as well as addressing the decline in the role of the family 
and its withdrawal from educational competition with the school, and thus education has lost the mandate 

of the school and the family to educate the new generation in favor of the hegemony of the new media 

authority, which is called metaphorically. Fifth, which overtook all authorities, including the authority of 

traditional media (the fourth power), so that control over the child went beyond control of his family and 
parents, and the challenge became before those concerned with education, how can the new media be a 

source of education, entertainment, education, guidance and direction, and in various methods of 

influence, By using multiple and amazing techniques that are characterized by transcending the limits of 
time and space, and according to that the great impact of the new media, we see a decline in public 

education. Illiteracy and its limited means, as well as retreating and losing its control over the social 

environment, which calls on researchers to study ways to rationalize media education, enhance human 
awareness of the media, and give it the largest share in influence and direction, and in social upbringing 

and raising young and old together. 

This research highlights the importance of media education in rationalizing young people's use of digital 

media, and it is an educational vision presented by the researcher according to the work of the gatekeeper 

theory, as media education does not represent the viewpoint of media makers and owners of media 
outlets, but rather it represents the other point of view. It is the viewpoint of the recipient represented by 

the individual, family and society. 

This vision will be tantamount to closely examining the role of the media through the method of media 

education, shedding light on its starting points, exploring its mysteries and secrets, and getting acquainted 
with its tools and methods of influence, because the media is no longer in its traditional, local character, 

but has become an international media, with the techniques of globalization that exceeded all limits in 

Reaching out to multiple segments that go beyond the borders of the state or region to include the 

recipient everywhere in the world, as it is a media that no longer speaks a local language, but rather 

speaks all the languages, concepts and interests, and with all its negatives and positives. 

The research sheds light on an important aspect related to media education to confront media contents that 

include incitement to violence and contain conflicts and special agendas, under a number of pretexts 

represented by the digital revolution and the current of globalization, and these contents constitute what 
we can call the global environment of media, which is imposed on the family and the media The 

responsible patriot is to contribute to preparing our sons and daughters well to deal with him successfully 

in light of the principles of media education 

Keyword : gatekeeper theory, media education, the fourth power 
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 الملخص

تكمنننن يةمانننب ة اإلعانننب ة عصمانننب انننب ع نننإله  ة ح رنننإل عمننن  تيد نننخ منننن داب مإلانننإل  انننب تإل نننا  ة نننا  ة  ة شنننب     عنننص  

ة إلقمنننبل   نننل ير ة م ب نننب  نننع ت ننن  قننن دب  عمننني موةتنننمب دابةننن  ة م إلانننب اة اإلعنننو  ة إل ننن د  انننب  ننن  ة  نننا  ة  ة مإلنننإل  

عننن د  ة  فنننإل انننب م ننن ة  ة  بة نننبل إو  اة م ننن بلل  نننغة   ب نننب اة  بثنننب   هاإلهاننن ل كمننن   نننع   ننن  ة م منننع م ننن بة  ب اسننن    م مننن

ام   جننننب ةالننننإل ة سننننمبب  ص ننننا  ة  ة مإلننننإل    عننننص  ة إلقمننننب عمنننني ة م ب ننننبل ا ننننص  عننننن م   جننننب تإلة نننن  داب ةا ننننإل  

اةهسنننح عم  منننن ة ا ننن ا  ة اإلعنننو  مننن  ة م ب نننبل اعمنننغة تكنننور ة اإلعانننب قننن  رسنننإل  ا  نننب ة م ب نننب اةا نننإل  عمننني تإلعانننب 

  ة ج  نننن    نننن  س ةام ننننب  ننننم ب ة عننننص  ة ج  نننن ل ة اننننب تسننننمي مجنننن ية  ة سننننم ب ة   مسننننب ة اننننب تإلوقنننن  عمنننني  مانننن  ة جانننن

ل ااجنننن اي  ة سننننا إل  عمنننني ة  إلنننن  إ نننني ة سننننا إل  عمنننني (ة سننننم ب ة إلةع ننننب)ة سننننم    عمنننن  اامنننن   ننننم ب ة عننننص  ة ا مانننن   

ر  كننننور ة عننننص  ة ج  نننن  م نننن بة   ماإلعاننننب ي ننننإلتخ ااة   ننننخل ايتننننبس ة احنننن   يمنننن   ة م  اننننور اننننب ة اإلعاننننب كانننن   مكننننن ي

اة اسنننماب اة ا مننناع اة ب ننن د اة او انننخل اانننب م امننن  ي ننن  ات ة انننتلاإلل اع  نننا  ة  ت  اننن   ما ننن د  ام ةشنننبل تاسنننع عا  نننب 

حننن اد ة نمننن ر اة مكننن رل اعمننني ااننني   نننل ةالنننإل ة كبانننإل   عنننص  ة ج  ننن ل هممننن  تإلة ننن  انننب ة اإلعانننب ة عصمانننب امح اد نننب 

كمننن  إهمننن  تاإلة ننن  اتإل ننن   نننا إلتم  عمننني ة بادنننب ة  ام عانننبل مننن   ننن عو ة بننن حثان إ ننني دبة نننب  نننب  تإل نننا  ة اإلعانننب ا ننن  مم ل 

ة عصماننننب ات ن ننننن اعننننب ة هسنننن ر عنننن  عص  ام حننننخ ة   ننننات ةاكبننننإل اننننب ة اننننتلاإل اة او اننننخل ااننننب ة ا شنننندب ة  ام عاننننب 

 .اتإلعاب ة    ب اة كب ب م    

مانننب ة اإلعانننب ة عصمانننب انننب تإل نننا  ة نننا  ة  ة شنننب     عنننص  ة إلقمنننبل اةنننو عمث عنننب اةنننغة ة بحننن   سنننمل ة  نننو  عمننني ية

بؤ نننب تإلعو نننب   ننن مم  ة ب حننن  عمننني ااننني عمننن  هفإل نننب حننن بإل ة بوةعنننبل   نننل ير ة اإلعانننب ة عصمانننب   تمث ننن  ا منننب هفنننإل 

ة مام نننب ة مامثننن   تننن ه ب ة عنننص ل امنننص  ة و ننن    ة عصمانننبل عننن  ةنننب تمثننن  ا منننب ة  فنننإل ةارنننإل   اةنننب ا منننب هفنننإل

 .اب ة إلإلد اةا إل  اة مجام 

اةننننغر ة إلؤ ننننب  نننناكور عمث عننننب تإلحننننب داب ة عننننص  عننننن كثننننت عبننننإل منننن م  ة اإلعاننننب ة عصماننننبل اتسننننمال ة  ننننو  عمنننني 

م  م  تمننن  ا نننبإل ي وةبةننن  اي نننإلةبة ل اها نننإلل عمننني يداةتمننن  اي ننن  ابم  انننب ة انننتلاإلل   نننل ير ة عنننص   نننع   ننن  ع نننب اخ 

انننبل عننن  يتنننبس إعصمننن   دا اننن  ل عا  اننن   ة  و منننب ة انننب ت  ننن  كننن  ة حننن اد انننب ة وتنننول إ ننني  نننإلة س ما ننن د  ة ا ما  نننب ة محم

تاجننن اي حننن اد ة  ا نننب يا ة قمننناع  اشنننم  ة مام نننب انننب كننن  مكننن ر منننن ة  ننن  عل امنننو إعنننص  مننن  عننن د  احننن   عم نننب محمانننبل عننن  

 . ج عا   اح   عك  ة م    اة مإل ةاع اة م   سل اعك  م  ااخ من  مبا   اإ

اة بحننن   سنننمل ة  نننو  عمننني   هنننت ممنننع  ا مننني ع  اإلعانننب ة عصمانننب  موة منننب م ننن مان إعصمانننب ت  نننو  عمننني تحنننإل   

عمننني ة   ننن  ات  نننو  عمننني تنننإلةع   اي  ننن ة  ر تنننبل تحننن  عننن د منننن ة نننغبة   تامثننن  عننن  ثوب  ة إلقمانننب اتاننن ب ة  و منننبل 

ب   عنننص ل ة انننب تإلنننإل  عمننني ةا نننإل  اة عنننص  ة نننو  ب اةنننغر ة م ننن مان تشنننك  مننن   مكنننن ير ه مننني عمانننخ ة بادنننب ة    ماننن

 .ة مسيال ة مس ةمب اب إع ةد يع      اع  ت   عشك   ا   ما  م  م خ ع ج ح عمي رو  مب دئ ة اإلعاب ة عصماب

 هفإل ب ح بإل ة بوةعب ل ة اإلعاب ة عصمابل ة سم ب ة إلةع ب:  الكلمات االفتتاحية
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 : مقدمة 

ة ننننا  ة  م نننن مس ة اإلعاننننب ة عصماننننب عمإلنننن ةاع ة اإلعاننننب اكننننغ ل اننننب عمننننو  ة ت نننن لل   ننننام  اننننب ة اهننننب ةاراننننإل    انننإلر 

هفنننإلة   صبتبننن   ة ولاننني عا ممننن ل   نننل يهممننن   مننن ا ر إ ننني تح اننني يةننن ةل تإلعو نننب ات مامانننب اإعصمانننب انننب ة مجامننن  ة نننغ  

حنن   نناكور ة اإلكاننن عمنني يةماننب ة اإلعاننب ة عصماننب اننب  ا ننإل   سننا  ة إل نن    ة وةانن   مننن ا نن    ة عننص ل ااننب ةننغة ة ب

ت فننناع ة  ممانننب ة ت نننن  اب عبنننإل موةقننن  ة اوةتنننن  ة  امننن عبل اكنننغ ل تشنننن اب ة احننن     ة انننب توة ننننخ ة نننا  ة  ة شننننب   

  . ممحاو  ة مإل   من ة و     ة عصماب

بل ي  منننن  ع  تننننإل ة نننناحكع ة اننننب  مكننننن إ    ب ننننب ة  فننننإل  لنننن ب ة اإلعاننننب ة عصماننننب عمنننني  مانننن  ع  تننننإل ة  مماننننب ة ت نننن  ا

 ماإلعانننب ة عصمانننب ير تي ننن   مننن  عمننني تننن ا  ة بت ننن   ع  مإل ننن  امم بةتنننخ؟ امننن  ممننن بة  ة ا نننإل   مإل ننن  ب؟   نننل ير 

ة نننن   عمنننن    ننننو  عمنننني ت ن ننننن عمماننننب ة إلمننننع اة اإلسنننناإل  مإل نننن    ة عصماننننب ة اننننب  ام  ةنننن  ة نننن    ة ج  نننن   ومانننن   عبننننإل 

قب ة   نننننوة  ة إلقمانننننب اة ا ما  نننننبل اكنننننغ ل ممننننن بة  ة ا  مننننن  مننننن  ة إل ننننن  بل ي  ير ة اإلعانننننب ة إل ننننن  ا   اة هاإلهاننننن  اعننننن 

كاننن  هام ننني )ة عصمانننب  مكنننن ير تسنننمع انننب ت منننع ممننن بة  ة  نننا  ة   موةقننن  ة اوةتننن  ة  امننن عبل اعشنننك  دقاننني امحننن د 

 (.ا     ة عص  اهسا  مم  عشك  م ا  اتإلعو  تحاس

اننننب اننننب ة عننننص  ة ج  نننن   ننننإلةد عمنننن  عمماننننب ت ننننإلاب ة م مومنننن    عصهمنننن  عبننننإل ت با نننن   ااكننننإل  حإلة ننننب ة بوةعنننن   ة عصم

ة هاإلهانننن ل كمنننن   نننناع ة ننننا  ة  ة  فإل ننننب ةاك د ماننننب  حإلة ننننب ة بوةعنننن   ة عصماننننب ي  نننن   اننننب مجنننن ل ة او اننننخ اة اإلعاننننب 

ة بوةعننننب تإلكننننن اننننب  ة عصماننننب اننننب كاإلاننننب ة ا  منننن  منننن  ت با نننن   موةقنننن  ة اوةتنننن  ة  امنننن عبل   ننننل ير هفإل ننننب حنننن بإل

ةاتنننن  عمنننني ا نننن    ة عننننص  ة اننننب تاسننننع ع      ماكاننننب اعمنننني م   جننننب ة ت نننن ل ة مب  ننننإلل ات منننن  حإلة ننننب ة بوةعنننن   

ة منننن ةت ننن   ة مإل ننن  ة  نننإلةب اامننن   ا مننني ع رااننن ب ة م ننن دب  -ة عصمانننب عمننني  ماننن  مسننناو    ةاكننن  ا ننن    ة عنننص   عننن   

ة ع  ت ننن   ة محنننإلب ن ة  نننإلةب اامننن   ا مننني عم ةانننب ةاربننن ب ة انننب  نننااع  ب عامننن  يا ة انننب  نننااع إدبة مننن  انننب ربنننإل مننن ل امنننإلاب 

ت  اامننن ل اتا نننمن مننن  كب ا ننن    ة عنننص  اة م م نننان ي  ننن  ل كمننن  قننن    نننو  ةاانننإلةد عننن اب تإلعنننو  انننب حإلة نننب ة بوةعننن   

ب ة ش  نننابل يا انننب ة عصمانننبل عنننن  إل ننني ة بننن  انننب تب نننب اهشنننإل م مومننن   م ا نننب عبنننإل ة بإل ننن  ة  كاإلاهنننب يا انننب ة م اهننن

 .تإلح   موةق  ة اوةت  ة  ام عب

ا سننن ي ة بحننن  إ ننني تب نننب مننن م   ماإلعانننب ة عصمانننب ة م دانننب اة مسنننيا ب ة انننب  جنننت ير تترنننغ دابةننن  ة  جننن عب انننب إحننن ة  

 .ة اإلعاب ة م شود  اب ت ن ن اتإل اخ ة جوةهت ة  ج عاب يا اب ت ااإل ات     ة جوةهت ة سمباب
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 منهجية البحث: المبحث األول

تامثننن  مشنننكمب ة بحننن  انننب تح  ننن  يةمانننب ة اإلعانننب ة عصمانننب انننب تإل نننا  ة نننا  ة  ة شنننب     عنننص  : مشككككلة البحكككث: أوالا 

ة إلقمننننبل اة   عننننب عمنننني تسنننن ؤل ب ننننا  اةننننو  إ نننني ي  منننن    مكننننن تب ننننب بؤ ننننب تإلعو ننننب ت  منننني مننننن ةا نننن  ة اإلعو ننننب 

ة عصماننننب ة او اننننخ عنننن حاإلة  حإل ننننب ة ا باننننإل احجننننت ة  ننننا  ة    فإل ننننب حنننن بإل ة بوةعننننب؟ اإ نننني ي  منننن    مكننننن  ماإلعاننننب 

ة سننننمبب   عننننص  ة إلقمننننب؟ اةنننن   مكننننن ارنننن  همننننو ر  ماإلعاننننب ة عصماننننب   ننننو  عمنننني تإل ننننا  ة ننننا  ة  ة شننننب     عننننص  

 ة إلقمب؟

   ة ا مامانننب ت بُنن  يةمانننب ة بحننن  مننن يةمانننب ة اإلعانننب ة عصماننبل ارنننإلاب  ة ةامننن   عمنن  انننب ة مي سننن :أهميكككة البحكككث: ثانيككاا 

ة  إلةقانننبل كمننن  ت بُننن  منننن يةمانننب ة شنننب   ادابةنننع ة إل ننن ل انننب ة ُمجامننن ل امُنننع  ننن   ةامنننب الإلاتمننن  الوبتمننن  انننب ح رنننإلة ل 

انننب  إلننن  هفنننإل ة  ننن  مان عمننني ب نننع ة سا  ننن   ة اإلعو نننب ي  ننن   ا رإلةننن  ايمممننن  انننب ُمسنننا بمم ل اتا نننس ةاةمانننب ة بحثانننب 

 .كب    عن ة إلق عب ة اإلعاب ة عصماب مم ب ب ي يةماباة عصماب ات  ع ة  إلةب اب ة  إلةق إ 

كمننن  ير ة بحننن   ننن عع تو مننن   ة اإلعانننب ة ح  ثنننب هحنننو ُمجامننن  ة م إلانننب منننن رنننصل ت مانننب ممننن بة  ة ا  مننن  مننن  ة م نننمور 

 .ال   بإل عن ة غة  ة و  ابية عصمب ع      اة احما  اة ا ااع لع ة ه صق إ ي ع    ها ر إعصمب إع ةعب مس

 مننننن ل ة بحننننن  إ ننننني ارننننن  همنننننو ر  إلسنننننإل ة  نننننا  ة  ة مإلنننننإل   م ننننن مان موةقننننن  ة اوةتننننن  : أهكككككداح البحكككككث: لثكككككاا ثا

ة  امننن عبل اارننن  م اإلحننن   تإلعو نننب ت ننن بر انننب ممننن   ة اإلعانننب ة عصمانننب  باننن ر راننن ق تإل نننا  ة  نننا  ة  عشنننك     نننيلإل 

ع عمننني هفإل نننب ة مسننيا اب ة  ام عانننب  و ننن    عمنني م ننن  اإل حإل ننب ة ا بانننإلل ا مكنننن ير  نن ر  انننب ممننن   حنن بإل ة بوةعنننب ة  نن  

 .ة عص 

كمننن   مننن ل ة بحننن  إ ننني  إلننن  ة هابننن ر إ ننني  با نننب ة محانننو  ة عصمنننب امإلةقبانننخل حاننني ه ننن  إ ننني م نننا  إعصمنننب بتنننانل 

اير تاحنننول ة و نننامب ة عصماننننب إ ننني مإلكننننإل ه قننن ل اةننننغة منننن  نننتهخ تح انننني يةننن ةل ة اإلعاننننب ة عصمانننب اننننب ة وتنننول إ نننني 

بة ننن ل اقننن دب عمننني ة اماانننن   با نننب ة إل ننن  ب ة ت ننن  ابل اعنننغ ل  مكنننن ير تسنننمع ة اإلعانننب ة عصمانننب انننب تح اننني ُمسنننا ب  

 .ةامن ة إلكإل   ممجام ل اير تكور ة ب    ة م  تإل  مإلق عب اح بإل ة بوةعب

  م ننن مان امنننن   هنننت ررنننإل  سننن ي ة بحننن  إ ننني ة ا نننإُلل عمننني يلنننإل همنننو ر ة اإلعانننب ة عصمانننب ة م انننإلح انننب ت  نننان ة نننا  ة

موةقننن  ة شنننبك   ة  ام عانننبل ات مانننب ة مسنننيا اب ة  ام عانننب  ننن   ة    ننندب اة شنننب   ع  رننن اب إ ننني إعننن ةد ق  منننب ممننن بة  
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 ماإلعانننب ة عصمانننب  احماننن  اه ننن  ة م ننن مان ة عصمانننبل اامممننن ل اتإلسننناإلة ل اة ا نننإلل عمننني ة  ننناع ة انننب تُ ننن   منننن رص مننن ل 

 . اباة مش بكب اب إها  م  عمسيا اب امم

 : ا امث  عح اد ة بح  ة اب   ب ب ة  م  اب إ  بة  ا شم : مجاالت البحث: رابعاا 

 .ا امث  اب بت  م  مان موةق  ة اوةت  ة  ام عب ات با    ة عص  ة ج   : المجال المكاني

  نننننب ا   72/3/7272 امثننننن  انننننب ة مننننن   ة نم انننننب ة محننننن د  ع  مانةم نننننب مننننن  ح نننننإل ة اجنننننوةل منننننن  :المجكككككال ال مكككككاني

 .ل ابت  م  مان موةق  ة اوةت  ة  ام عب ات با    ة عص  ة ج    ةُل    ةغر ة م  11/4/7272

 امثنننن  اننننب ةا نننن  ة  فإل ننننب  ماإلعاننننب ة عصماننننبل امإلمننننو  موةقنننن  ة شننننبك   ة  ام عاننننب اتننننتلاإل : المجككككال المو ككككوعي

 .م  ما م 

هننن  ابتننن  هنننوع احجنننع ة م ننن مان اة او انننخ انننب كإلاعننن   ر تنننب عاننن ةال مننن    شنننإل حنننول اعننن   كوبا: المجكككال البشكككر 

 .كاإلاب ة ا  م  م  م  مان موةق  ة اوةت  ة  ام عب ات با    ة عص  ة ج   

  ننن  ة بحننن  منننن ة  بة ننن   ة  نننا صعاب ة انننب  ننناع ة نننا  ةمم  انننب ة مإلةحننن  ةاا ننني : مكككنهل البحكككث واهرا اتككك : خامسكككاا 

 ننننا صعاب تمثنننن  ة مب ننننب ةاا نننني ة اننننب تإلتكننننن إ امنننن  ة  بة نننن   مننننن ي  عحنننن  عممننننب   ننننو  عننننخ ة ب حنننن ل اة  بة نننن   ة 

ة ما ةهانننبل امنننب ت مننن  عمننني حننن  مشنننكمب  انننإل محننن د  ة م ننن  عل اةنننغة مننن   مانةننن  عنننن ة  بة ننن   ة وتنننإلاب ة انننب ت مننن  عمننني 

 مننن  عا هننن   عنننن  ننن ةإل  ت منننت عمامننن   نننمب ة اح  ننن  انننب حننن ل تمننن  م  بهامننن  مننن  ة  بة ننن   ة  نننا صعابل كمننن    ننن بر 

حنننن  رننننمن ة  بة نننن   ة كشننننإلابل يا ة امما  ننننب يا ة  ننننا  ابل ة اننننب ت امننننب إ نننني  مسننننمب ة بحننننو  ة  ام عاننننبل إ   إلكننننن ة ب

 .ةغة ة  وع من ة  بة    عمي ة ا صع اةكاش ل ةااك ب ة ج     ة اب تس ع  ة ب ح   كب  إلمع مشكمب ة بح 

ة عننننص ل اعننننان عمنننن  حنننن بإل ة بوةعننننب ات بانننني   ننننل ير ة مورننننوع  إلكننننن عمنننني ةا نننن  ة اواا اننننب عننننان ة إلق عننننب احإل ننننب 

م نننن  اإل ة مسننننيا اب ة  ام عاننننبل اعمنننني اانننني   ننننل  كننننور ة مورننننوع    نننن  ا اننننإل مسننننبوقل اتكنننن د تكننننور ة م مومنننن   

اة با هننن   عنننن ة مورنننوع هننن دب ل ا مكنننن  ص نننا صع مسننن ع ت   عمننني ة  اننن   عنننب إلة  دبة نننب اتنننإلاب  نننخ مسنننا بص   عشنننك  

 .يعمي

عشنننك  تنننحاس ة اإلكانننن عمننني يلنننإل ة اإلعانننب ة عصمانننب عمننني تإل تنننا  ة  ممانننب ة ت ننن  ابل إ    ب نننب  ا ا منننت إهجننن ي ة بحننن 

ة  فنننإل إ ننني رل بةننن  عمننني ع  تنننإل ة  ممانننب ة ت ننن  ابل ي  مننن  ع  تنننإل ة ننناحكع ة انننب  مكنننن  ماإلعانننب ة عصمانننب ير تي ننن   مننن  
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 إلمنننع اة اإلسننناإل  مإل ننن    ة عصمانننب ة انننب عمننني تننن ا  ع ننن   ة إل ننن  ب؟ اع  اتكاننن  ير ة ننن   عمننن    نننو  عمننني ت ن نننن عممانننب ة

كانننن  ) ام  ةننن  ة ننن    ة ج  ننن   ومانننن   عبنننإل ة إل ننن  ا   اة هاإلهانننن  اعننن قب ة   نننوة  ة إلقمانننب اة ا ما  ننننبل ي  ت منننع ممننن بة  

 (.هام ي م  مان ا     ة عص  اهسا  مم  عشك  م ا  اتحاس

 النموذج متعدد المراحل: ركائ  البحث

خ ةاا نننني ع   مماننننب ة    مننننب عمنننني إعنننن ةد ة شننننب   اتمكانننن مع مننننن امننننع ة  مماننننب ة ت نننن  اب اننننب  امثنننن  ة  مننننو ر اننننب مإلحمانننن

ت با ننننن   ة عنننننص  ة ج  ننننن ل اة اإلعانننننب ة عصمانننننب عمننننني حسنننننن ةها ننننن   ة إل ننننن  ب اة ا  مننننن  م مننننن  عبنننننإل ة إلمنننننع اة اإل عننننن  

إ ننن ب ة  ممانننب ة ت ننن  ابل اكمننن  اة مشننن بكبل يا ا ننن  ة إل ننن  ب اعننن   تمإل إلةننن  كجنننن  منننن ة  ننناج عب  م ممانننب ة اإلعو نننب انننب 

 (.1)مبان اب ة شك  

 

 ة مإلحمب ةاا ي اب ة اإلعاب ة عصماب :(1) ك  

اة  ممانننب ة اإلعو نننب ت نننو  عمننني كاإلانننب إعننن ةد ة شنننب    إلمنننع تإل تنننا  ة  ممانننب ة عصمانننب ة انننب   نننا  ة شنننب   تإل تنننامم  عشنننك  

وب ة بحنن  ةننو كانن   مكننن تنن ب ت ة شننب   عمنني حسننن  ننومبل اكانن   ا  منن  منن  ة انن اي ة م  نن   مم نن مانل ا نناكور محنن

ةها نننن   ة إل نننن  ب اة ا  منننن  م منننن ل امشنننن بكام  ع ننننوب  ا   ننننب امننننيلإل  اننننب ة   نننن  اة احمانننن  اة ا ننننو عل يا حانننني اننننب إةمنننن ل 

احجننننت ة إل نننن  ب اعنننن   تمإل إلةنننن  اة اإل عنننن  م منننن ل   ننننل ير مننننن ة ح نننن  ي ة ث عاننننب ير ا نننن    ة عننننص  تننننيلإل اننننب ةااننننإلةد 

ام ننن   عصقنننب  نننبباب عنننان ة ا نننإل   و ننن    ة عنننص  اة سنننمو  ة بشنننإل ل اير تنننتلاإل ا ننن    ة عنننص    امننن   اة مجام ننن  ل

حسننننت ا   إلمنننن  ا ننننإلق ة ننننا  ةمم  اة فننننإلال ة  ام عاننننب اة ث  ااننننب  ممجامنننن ل   ننننل ير ة م ب ننننب  منننن  ة م نننن ب ةاال 

مننن  ا ة نننإل ل امنننو  ممنننل ة   نننات ةاكبنننإل  مم إلانننب حاننني عننن ة    ة  نننإلر ة  شنننإل نل إ ننني ير عنننإلي ة عنننص  ايتنننبس م  اسننن    

انننب ة ا شننندب ة  ام عانننب اة انننتلاإل اة او انننخ اتإلعانننب ة  ننن  ب اتو انننخ ة شنننب  ل اكننن ر ة م منننع ة م ننن ب ة نننغ   ُسنننام  م نننخ 

  فهمل   
اعداد 
 الشباب 

المحيطة 
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 الخارجي 
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ة م إلانننب ع   ننن  ع ة  ننن ب بل اع ننن  ير كننن ر ة ا ننن ا  عنننان ة م ب نننب اة م ننننل عمننني ة  ننناحوة  عمننني ة ا شننندب  درننن  ة عنننص  

 . عمي رل ة ا  ا

اع  اتكاننن  ير ة ننن   مسنننيا اب  حنننإلةإل ة بوةعنننب منننن يا اننن   ةامنننوب انننب ة حننن  منننن ة ث  انننب ة م ع نننب اة عنننص  ة سنننمببل ا  نننل 

مننننن رننننصل م نننن  ةاع نننن   مننننن ة ا ننننإل   مننننغر ة و نننن   ل اة ت نننن ل ة ش  ننننب  ةاننننإلةد اامنننن  عانننن مع  انننن عاع ةننننغة ة سننننمو ل 

  ة و ننن    ة عصمانننب اة مسنننيا ان ع مننن ل  اورننناس ا منننب اة اوةتننن  ة إلنننإلد  ة ش  نننب عبنننإل ا ننن    ة ت ننن لل مننن  ُمنننص  

ة  فنننإل انننب محانننو  ة ث  انننب ة م ع نننبل ام نننمور ة عنننص  ة سنننمببل اير     نننت ة شنننب   ة ُمسنننا    عح منننع احننني ة مجامننن  

 .اب ة ها ر ة جا  اة عص  ة  ج عبل احم  امع احم  ب مسا بممع من ة  إل ل اة عاغةل

 اإلعالمية ومسؤولية ترشيد االستخدام  التربية: المبحث الثاني 

قننن   فنننن ة نننب   ير ة عنننص     اماننن  ع ننن ب  ت مامانننب يا تإلعو نننب ايهنننخ مجنننإلد يدة  تإلاانننخ اإربننن بل اةنننغة  جننن اب ة وةقننن  امنننو 

يدة  ت  نننو  عمننني ب ننن    ت مامانننب اتث اإلانننب مممنننب ار انننإل  تنننيلإل انننب ة ننن    ات نننو  انننب تننن   مم بةتنننخ اتو انننخ ياكننن برل 

  عمننني ااننني ة إل ننن  ب ة انننب ت مننن  ة و نننامب عمننني هشنننإلة   نننوة  ب ننن  ب د  انننب يا اكإل نننب يا  ا  نننابل ا  اإلعانننب احاننني عإلمجامننن

ة عصمانننب اننننب  نننن  ةننننغر ة فننننإلال يرننننح  يةننننع  ننننب  ة موة منننب اهمنننن  تننننيلإل عشننننك  قننننو  اننننب تكننننو ن ةتج ةنننن   ة إلننننإلد 

ة اوةتنننن  ة  امنننن عب   ننننام  اة مجامنننن ل  ننننغ ل ا ننننت عمنننني ةا ننننإل ة حاانننن   مننننن ة  ننننا  ة  ة سننننب  اة مإلننننإل   و نننن    

ةا إلنننن ل اة نننن    ة ج  نننن ل  منننن  ت  ننننو  عماننننخ تمننننل ة و نننن    مننننن م نننن مان مب  ننننب قنننن  تسننننب  إ نننني تإلعاننننب ة  إلنننن  احانننني 

 . ة إلة   ن

 :مفاهيم التربية اإلعالمية: أوالا 

ةه م ننن  اكنننإل  ة اإلعانننب ة عصمانننب اة إلقمانننب انننب ة نننو ن ة  إلعنننب رنننصل ة   ننن  ةاال منننن ةا إلانننب ة ث  ثنننبل ا ننن    ك نننإلاب  

ممحنننب اةننن ل  ن ننن د  ة م ننن بل انننب ة جوةهنننت ة احمامانننب اة     نننب  مننن ب ة عصمنننب   نننوة  ة نننغ     منننخ ة عنننص  ة  إلعنننب يا 

ة ه نننصق ة  إلعانننب ةاا ننني ع ننن م  عننن ي  يال اب نننب عممانننب ع ننن    ةا  بنننبل ات ابنننإل ة ج م نننب ةامإل كانننب انننب عانننإلا  ه  نننب

ل ا  نننل عمننن ل ة ا نننإلل إ ننني مإلمنننو     ننن    عنننص  انننب  ننن  عو منننب ة عنننص  ادرنننول ع نننإل ت  اننن   ة ت ننن ل 7222عننن   

 اة م مومننن   اتتلاإلةننن  انننب تبننن ل ة كثانننإل منننن ة مإلننن ةاع ة  ام عانننب اة إلكإل نننب  ننن   ة منننوة ن اة مجامننن ل اننن  ا وب ة نننغ   حننني

ع  ت نن    ة شننبكاب يع نني دا نن   كباننإلة  هحننو تإل انن  مم ب ننب ة ث  اننب ة اشنن بكاب ااننإلةد ة مجامنن ل امنن   ابنن  تمننل ة ث  اننب مننن 
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رلننن ب ل  اانننب اقامانننب درامنننب
(1)

ل اانننب  ننن  ةنننغة ة وةقننن  يتنننبح  م   ا ننن  ة  إلعانننب عح  نننب م  نننب إ ننني ير تنننيد  ة مي سننن   

      اإل ننناخ مإلمنننو  ة اإلعانننب ة عصمانننب اتم ةامننن  مننن  ة إلقم نننب  ننن   ة مام نننبل ة ا مامانننب اة عصمانننب اامننن  دابة  اننن عص  ا نننإل

ا  ب ننننب ير  ننننا مع ة    ننننت مإلنننن ةاع إعصماننننب يا اننننب تسنننن ع ر اننننب كا عننننب ة  بننننإل اة انننن ب ت اة اتةانننن  اكننننغ ل ة انننن ب ت عمنننني 

و ننننخ ة نننن  م إلة ب ة ا ننن   ة  ننننوب ل اةننننغر ة ث  اننننب تسنننن ع  ا نننن    ة عننننص  اننننب ة حإلنننن   عمنننني ح ننننوق ة هسنننن ر اإ نننن عب ة ا

احإل نننب تنننن اي ة م مومنننن    ممجامنننن ل اإ نننن عب ل  اننننب ة   نننن  ة  ننننوعب  مننن   ُ شننننإل اننننب ا نننن    ة عننننص ل اة امااننننن عننننان ة  نننن  

اة سمان عم ل ت ماب ة وعب اام   ح   من ت ما  اكإل 
(2)

. 

منن  ة جممننوب ة ننغ   ةتسنن  ة شنن وب عننتر ي مننن  ة عننص  عحكننع منن  تسنن ي إ اننخ مننن إلنن ب  اتننإلا   اهشننإل منن     ا   ننتاقنن   

ت نن  إ اننخ عبننإل قنن بة  ة  نن  ع امنن    ا ننب إ اننخ   ننل مننن تنن اي  ةاكنن ب اة  نناع اي نن  ات ة  ننا  ة مو مننب إ نني  ة مجام نن   

ة   ماننبل اة اننب ت  ننو  عمنني يةنن ةل تا نن    اننب كثاننإل مننن ةاحانن ر منن  منن  تإل نن ر ة اإلعاننب اننب ةننغر ة بمنن ةر مننن يةنن ةل انننب 

ةقإلننننخ اتو منننن   ة مجامنننن  اقامننننخ  ب نننن    إلمسننننإلاخ اتو ام تننننخ ام ومنننن   ةو اننننخل اإر ع نننن   ة هسنننن ر ات ننننو إل ق بةتننننخ امو

ة نننب    ةنننت إ ننني ةعابننن ب ي منننن  ة عنننص  عمننن  تسننن ي إ انننخ منننن يةننن ةل ةقا ننن د ب تسننن ي إ ننني تننن ماإل ة اإلعانننب دةرننن  تمنننل 

رنننإلاب    ير  كنننور  ة مجام ننن   ة مسننناممكب  ممنننوةد اة م اجننن   ة عصمانننبل اهمننن  تسننن ي إ ننني تح اننني ع  ننن ة  بعحانننبل اكننن ر

ة ننن   اعاننن   ع  اإلعانننب ة عصمانننب
(3)

امننن   إلنننإل  عما ننن  دبة نننب ة اإلعانننب ة عصمانننب اة إلقمانننب ةنننو ير ةنننغة ة ح ننن  ة م إلانننب ل 

يتننننبس  مثنننن  ةتج ةنننن   ع  مانننن      نننن ة ل   نننناب عا منننناع ياننننإلةد ة جممننننوب ممنننن ب  ة ا  منننن  منننن  ة عننننص ل ا  ننننل ار ة عننننص  

ب ة مو نننننخ ةاكبنننننإلل اة سنننننم ب ة منننننيلإل  انننننب ة  ننننناع اة م ا ننننن ة  اة او مننننن   اا ننننن    ة ت ننننن ل ة ح  ثنننننب يتنننننبح  ةننننن

اة مم ب ننن   انننب م امننن  ة جوةهنننتل ةقا ننن د    ال  ااننن   اة ام عاننن  ل ا جنننت ة اسنننماع عح ا نننب ة عانننإلةل عنننتر ا ننن    ة عنننص  

ة اومانننب مننن  ل  انننب ةنننب عحننن   ةتمننن   نننك  منننن ي نننك ل ة ا مننناعل   نننام  انننب ة مجام ننن   ة م  تنننإل  ة انننب تاإل عننن  انننب حا تمننن  

ة عننص  ة ماجننن دل اةامننإل ة رنننإل  ننإلتبل عتةمانننب ة اإلعاننب ة عصمانننب انننب ة بت نن   عغة انننب ة    ننتل اير  كنننور ةننو ع حثننن   عنننن 

ة م مومنننب ا نننا  مام اننن    مننن ل اةنننو ي  ننن   محمنننص   جوةهنننت ة مورنننوع ع مننني ا مننن بإل ة   ننن  ة نننغة ب انننب مورنننوع   

 ا ةا م  ة عص 
(4)

 . 

                                                             
 .14 -13ل ص ص ( 7227د وةر ة م بوع   ة ج م ابل : ة جنة إل)يةاإل إح ةدرل م ر    مو  ة عص  اة ت  ل   (1)
http://aliraqia.edu.iq/media-ا ر  ة ب بةهبل ة اإلعاب ة عصماب اة إلقماب اب ع  ع ما  د ةاق   ل دبة ب م شوب  اب موق  ة ج م ب ة  إلةقاب  (2)

college/view/441 . 7/7/7272تم  ة م    ب اب . 
    .27ل ص( 7222دةب اة    م شإل اة اوي  ل : عم ر)ت  ل ة اإلعو ل ح ب  عبودل ة  (3)
 .72ل ص ( 7211م ا   ة م  بلل : عاإلا )ا ر  ة ب بةهبل ة عص  ت  عب ة   ول  (4)

http://aliraqia.edu.iq/media-college/view/441
http://aliraqia.edu.iq/media-college/view/441
http://aliraqia.edu.iq/media-college/view/441
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  ة اإلعانننب ة عصمانننب ة نننغ   ا نننمن رنننإلاب  ة إلمنننع ة  نننحاس  مممنننب ا ننن    ة عنننص ل ارنننإلاب  ةمننناص  اقننن  عنننإلي مإلمنننو

ة  ننن ب  عمنننني ةها نننن   ة م اجنننن   اة منننوةد ة عصماننننب اة مشنننن بكب ة إل   ننننب انننب ة اننننتلاإل اننننب تمننننل ة م اجننن   عمنننن   ج نننن  ة  منننن  

ع ننن  ة بمننن ةر إ ننني ارننن  ت ننننوبة   ة عصمنننب ماممننن    م مننن  ة اإلعنننو  ام ننننية   نننخل ا نننا  ة  كننن  اةنننو مننن  ة نننا عي

اعنننإلةم  ت ب بنننب ر تنننب يا ما نننم ب دةرننن  ة م ننن ة  ة  بة ننناب  ا نننو إل قننن بة  ةا إلننن ل اة شنننب   عمننني ة ا  مننن  مننن  ي منننن  

ة عننص  ات مانننب ممنن بةتمع احسنننمع ة   نن   ع انننب تمكانن مع منننن ة راانن ب ة  نننحاس  منن   اوةاننني منن  مانننو مع مننن منننوةد اعنننإلةم  

إعصماب
(5)

. 

ةاع ة اإلعانننننب ة عصمانننننب ة انننننب ارننننن م  ة بننننن حثور ة اإلعو نننننور حاننننن  إر ي منننننت ة مإلننننن ةاع  شنننننوعم  ة  منننننو  اتا نننننوع مإلننننن 

اة  ننننب عابل ا ننننول هسننننا إل  مجموعننننب مننننن ة ا إل إلنننن    ية ننننب ةننننغر ة  ننننب عاب اة  مننننو ل ام نننن   مننننن  ننننغةت إ نننني 

ةاةننننن ةل ة اإلعو نننننب عتهمننننن  عممانننننب تو انننن  ا ننننن    ة ت ننننن ل ع إل  ننننب مثمننننني انننننب تح انننني : "ت إل نننن  ة اإلعانننننب ة عصماننننب

"ة مإل ومب اب ة سا  ب ة ا ماماب اة سا  ب ة عصماب  م ا ب
(6 )

. 

اة ننننغ  (  McDeromtt)مننننن قبنننن  ( 7222) كننننن ة ا إل نننن  ةا ننننم  اةاحنننن    ماإلعاننننب ة عصماننننب تننننع ارنننن خ اننننب  نننن ب 

تكننننو ن ة  نننن ب  عمنننني قننننإلة   ة ت نننن ل اتحمامننننخ ات و مننننخ اإها  ننننخل انننن  وعب ة عصمننننب     ا ننننإل عمنننني : "  إلامنننن  عتهمنننن  

"  هت ة ام ب اة     ا ل ع   جت ير  ا      ل إ ي ة مش بكب ة وةعاب اة م داب  ها ر ة محاو  ة عصمب
(7)

. 

 موةد ة عصماننبل تامانننن ع  ا نن د ة م  ننن ل اة ا ننوع ة كبانننإلل اننب ا ننن    ة م  تننإل ة انننو  ا ننل عادنننب مشننب ب عننن ا  ننا  ة شنننب   

ةتسنننن   دة ننننإل  ة عننننص  اننننب ةننننغة ة   ننننإلل ايتننننبح  تشننننم  يهوةعنننن   ع  نننن   ام امإلننننب مننننن ا نننن     ل إ ة عننننص  ة م امإلننننب

منننني   يتنننبس عنننن د ا ننن    ة عننننص  مننننن ة كثنننإل  عحانننن   كننن د  سا  ننننب عا  ننننة عنننص ل ة مإل اننننب اة مسنننموعب اة م ننننإلا  ل 

ة ح ننإلل اا نن    ة عننص    تنننةل اننب ةيد نن د ات ننوعل اهمننو ات ننن ع كمانن   اهوعانن  ل  ومنن   ع نن   ننو ل امننب عننان  ة امإلن نننور 

اة   ننننوة  ة إل نننن  ابل  ننننوة  عبننننإل ة بنننن  ةابرننننب اةاقمنننن ب ة  نننن  عاب اة هاإلهانننن  اكوةعنننن  ةا انننن ل ة ب ننننإل بل اعننننان 

 عننننن ة  ننننح  اة مجننننص ل ة شنننن ممب اة ما   ننننبل ة محماننننب ة مح نننن   ة  ةعاننننب ةابرنننناب اة إل نننن  اب اة إلقماننننبل ا ننننص  

ة م اننن     اة مننن اه   اة  نننح  ة  كاإلاهانننبل ا اة    مانننبل لنننع حمننن  موةقننن  ة هاإلهاننن ل ة ش  ننناب اة حكومانننب اة اج ب نننب

اموةقنننن   ننننبك   ة اوةتنننن  ة  امنننن عب اة ش  ننننب اة مجموعنننن   ة بإل   ننننبل امننننب تا ننننوع اننننب ا نننن    ة عننننص  ة ما  نننن  

 .ة جوةلل ة ما   ع اقم ب ة    عابل يا ة شبك   ة ص مكابع  م ت  

                                                             
 .21ح ب  عبودل مإل     عيل ص (5)

 .72ص ل( 7211ل  مكا   ة  ك  ب بمإلكن : ة  ك  ب ب)ابل إلقمة ك ابل ة اإلعاب ة عصماب ة  إ م عا  عب ة إلا ح عب ( 6)
 .12-11ل ص صة مإل   هإلسخة ك ابل  إ م عا  عب ة إلا ح عب  (7)



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 3, January 2021 

 

 
 66 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 نظرية حارس البوابة: ثانياا 

ة سنننا إل  عمننني مكننن ر ة ننناإلةتاجب انننب  مسنننمب ة ت ننن ل عحاننن    نننبس  حننن بإل ة بوةعنننب  نننم ب "   نننب مإلمنننو  حننن بإل ة بوةعنننب 

"ة مسام لةت    ة  إلةب اام   امإل من عوةعاخل اكا   امإل حاي     اب ة  م  ب إ ي ة جمموب 
(8)

 . 

ةننب عمماننب ةرااننن ب عنن د    ح نني مننن ة م مومننن   "اا  نن   ننم عنن ماص  ننوم كإل اتننناع اننوإلل اننبر حإلة ننب ة بوةعننن   ة عصماننب 

اتنننا  ام  انننب عننن د محننن اد منننن ة إل ننن    ت ننن  إ ننني ة  ننن إل كننن   نننو ل اةنننغة ةنننو محنننوب داب ة عنننص  انننب ة حاننن   ة   منننب 

ة انننب  ننناع ةراا بةننن  ا نننلل عننن  تحننن د ي  ننن   ة محانننو  ا با نننب ة إل ننن    مثننن  ة ح  ثنننبل اةنننغر ة  ممانننب   تحننن د ة م مومننن   

ةاربننن ب ة انننب  نننااع إ ةعامننن 
(9)

ا انننإلةع ي ننن ب  إ ننني ير ة إل ننن  ب ة عصمانننب ( كننن بتإل)ا( عإل ننن )ك هننن  ة ننن   دبة ننن    نننم ل ا

ة مكوهنننب منننن عننن   تمنننإل عمإلةحننن  ع  ننن   اةنننب ت ا ننن  منننن ة م ننن ب حاننني ت ننن  إ ننني ة مام نننبل اتشنننبخ ةنننغر ة مإلةحننن  ة سمسنننمب 

حم نننن  ل اإلننننب ح  ننننب ة ت نننن ل ة جمنننن ةاإل  تمننننإل ة م مومنننن   ع     نننن  مننننن ة حم نننن   اةاهفمننننب ة اننننب ت نننن ن اتجننننإل  اماننننإل  

 مم مومننن   قبننن  اتنننو م  ة مام نننبل اقننن ب ة م مومننن   ة نننغ    نننإلر منننن ع ننن  ة حم ننن   قننن   كنننور يكبنننإل ممننن   ننن ر  اامننن ل 

ي من  ة ا و ب(   هور)اةغة م    مي عماخ 
 (10)

. 

ا سنننا    ةنننغة ة م فنننوب ة ربننن ب  ام ننن  اإلر ة م  ننن   منننن قبننن  ة محنننإلب ن امننن  إل  ةاربننن ب ا انننإلةع منننن ة منننو إلان ة نننغ  

 حنننن دار عنننن د ةاربنننن ب ة محنننن اد   إلرننننم  عمنننني ة جممننننوبل اتإلمانةنننن  ع ننننإلق تمبننننب ما مبنننن   ا ننننامب ة عننننص  اي اةق 

   إعصمانننبل حاننن   سنننمحور عمنننإلاب ع ننن  ة جممنننوبل  نننغ ل   نننبس ة مو إلنننور انننب ة مي سننن   ة رب ب نننب ح ب نننب عوةعننن

ةارب ب ا م  ور يرإل ل اع  ا  ب  اع ت اا  امإلةقبب اتشكا  م إلاب ة   مب عح ا ب ة ح   ة غ      ع  إل  
(11)

. 

ا شننناإل كانننإل   نننو ن إ ننني يهنننخ انننب كننن  حم نننب ة ننن   انننإلدة    نننإلب مننن  إ ة ك هننن  ة إل ننن  ب تننن  حب  ممنننإلاب يا  ل اةننن  تمنننإل 

  عمام  ي  د  يا حغل يا  م ام  ع  ك م  تم م   ع وبتم  ة ح  اب ي   جإل
(12)

. 

اقننن  تنننع ت ننن ال هفإل نننب حإلة ننننب ة بوةعننن   ة عصمانننب انننب ة  بة نننن   عوتنننإلم  عممانننب إرب ب نننب اننننب اقننن  مبكنننإل م نننغ عنننن   

ة  نننح اب " ل عمننني ة نننإل ع منننن يهمننن   نننع تكنننن قننن  يع اننن  ع ننن  ة نننع هفإل نننب ب نننمابل اقننن  ي ننن ب عننن ب  انننب كا عنننخ 1277

منننن عنننان  ماننن  ةاحننن ة  ة انننب ت ننن  ا سنننجمم  : "ل إ ننني عممانننب ة ها ننن   ع و نننخ(The Immigrant Press" )ة ممننن  إل 

                                                             
 .122ل ص ( 1221ة  ةب ة م إل ب ة مب  هابل : ة   ةإل )حسن مك ا ل  امي ة سا ل ة ت  ل اهفإل  تخ ة م  تإل ل  ((8

 (9)  Shoemaker لPamela J. (2009). Gatekeeping Theory. New York: Routledge. ISBN 0415981395. 
 .122حسن مك ا ل  امي ة سا ل مإل     عيل ص  ((10

(11)  DeFleur لMelvin (2009). Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects. Allyn & 

Bacon. 
 .122حسن مك ا ل  امي ة سا ل مإل     عيل ص   ((12
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ة مإلة ننننمور اة  ننننحإلاور ااكنننن    ةاهبنننن    وما نننن ل   انننن ب ة محننننإلب ع نننن  ةاربنننن ب ة اننننب   ابإلةنننن  يكثننننإل يةماننننب يا يكثننننإل 

منننص ل ام ننن   كمانننب ة  منننب مننننن إلننن ب   صةامننن   منننن  اإلةننن   م شنننإلل امنننن   اب ننني  كنننور م ننناإلر إ ننني ة  سنننا ر ا ننننمب ة مم

ةارب ب  اع إةم  م  ك   و 
(13)

." 

كاننننإل  )  نننم   ة  فإل ننننب ت نننوبة  كباننننإل ل إ   إل ننن  ة إل نننن  إ نننني عننن  ع ة نننن إل  ة  مسننن ا  ةاتنننن  اةامإل كنننب ة ج سنننناب 

 (Gatekeeper) ( حنن بإل ة بوةعننب ة عصماننب)اننب ت ننو إل منن  يتننبس   ننإلل ع فإل ننب  (Kurt Lewin,1977 )  اننو ن

ير ة مننن د  ة عصمانننب قبننن  اتنننو م  ة جممنننوب تمنننإل ع ننن د منننن ة بوةعننن   تمثننن   نننم    ما ننن د  تجنننإل  ت اانننإلة  ل إ   نننإل  

ات ر  ت   ص  عمام  ا  بس هإلو  من    إلار ة بوةع   عمي ق ب كباإل من ةاةماب ع   سبب  مم موم  
(14)

 . 

عننن ار ( حإلة ننب ة بوةعنننب)  نناب   ممانننب اقنن  ي إل ننن  اننب ة  مسنننا ا    مسننمب منننن ة  بة نن   ة انننب بكنننن  عمنني ة جوةهنننت ةا 

ير تسننننا    ع   ننننإلاب  ةننننغة ة م نننن مس اقنننن م  تمننننل ة  بة نننن   تحمنننناص  ا اإلانننن   ا نننن  ات ة نننناحكع اننننب  إلاننننب ةاربنننن بل 

اة دبة  ة ما نننن ق   نننن اب امإلكننننن ة  نننن ممان اننننب ة و ننننامب ة عصماننننب ام نننن دب يربنننن بةعل اة  نننناع ة اننننب تننننيلإل اننننب ةها نننن   

ة  وةمننن  ة انننب  ترنننغة  ة محنننإلب انننب ةعابننن بر ع ننن  ة بننن  انننب ي  ةاربننن ب  نننول ت شنننإل ( اة ننن ) ات ننن  ع ةاربننن بل اقننن  دبإل

اي مننن      شنننإل
(15)

ايبةد اة ننن  م إلانننب مننن  إ ة كننن ر عننن   ة  شنننإل ا نننب      ننناب   امننن  عمننني مجموعنننب ربنننإلة  ة محنننإلب . 

ا ننني ة ننإلا  عمنني ي ننن إل هإلسننخ اةتج ة تننخ اتوق  تننخ منننن ع مننخل اقنن  ا ننن  اة نن  ير ة ننإلا   مكنننن ت نن اإلخ ع ننإل  اان  ةا

يهمننن   انننإل  ننن  إل  ع   شنننإلل اة ث هانننب  ة نننإلا  عمننني ي ننن إل تكنننإلةب ت ننن ب إل  ننن إل  ة شنننب 
(16)

ل اي ننن ب  ةنننغر ة  ةب ننن   إ ننني 

ير ة إل ننن  ب ة عصمانننب تمنننإل عمإلةحننن  ع  ننن   اةنننب ت ا ننن  منننن ة م ننن ب حاننني ت ننن  إ ننني ة مام نننبل اتشنننبخ ةنننغر ة مإلةحنننن  

 تنننن صح هفإل ننننب ة م مومنننن  ل ا  ت نننن ل ةننننو مجننننإلد  مسننننمب ما ننننمب ة سمسننننمب ة مكوهننننب مننننن عنننن   حم نننن  ل ي  اا  نننن  

 .ة حم   

                                                             
(13)   Park لRobert (1922). The Immigrant Press and Its Control . New York: Harper & Brothers. P328. 

 .122 ل مإل     عيل ص حسن مك ا ل  امي ة سا ((14
(15)  White لDavid Manning (1950). "The "gate keeper": A case study in the selection of news". Journalism 

Quarterly. 27pp: 383–391. 
(16)  Barzilai-Nahon, K. (2009). Gatekeeping: A critical review. Annual Review of Information Science and 

Technology, 43, pp. 433-478. 

http://books.google.com/books?id=h3MTAAAAYAAJ&dq=park%20immigrant%20press&pg=PP1#v=onepage&q=park%20immigrant%20press&f=false
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ا حننن د  نننو ن ة  وةمننن  ة اننننب تننناحكع ع ممانننب ة إلق عنننبل امننننب قننن  تكنننور هإلسننناب م  برننننبل يا عوةمننن  م امإلنننب انننب ة   ننننوة ل 

اتكنننور عمث عنننب حنننإلةإل انننب ياقننن   م امإلنننب 
(17)

بإل ل إ  ير ة ننن   منننن  نننإل  عا سننناع ة  وةمننن  ة انننب تنننيلإل عمننني عمننن  حننن 

بة بوةعب ة عصماب إ ي يبع ب عوةم  ي   اب ة
(18)

:  

إ   ننننيلإل ة  فنننن   ة  امنننن عب ع امننننخ امب د ننننخ عمنننني ة  نننن  مان ع  ت نننن لل ا نننن    ننننحب ة  نننن  ع  :قككككيم المجتمككككد وتقاليككككد  (1

ع  ت نننن لل يا ا نننن    ة عننننص  ع  سننننبي ة  ننننحإلب عسننننبت قنننناع ة مجامنننن  ات   انننن رل ا   فنننن   ة  امنننن عب ة ننننغ  ت منننن  اننننب 

هفننن   ة امننن عب    نننو  عمننني  إ نن بر ا ننن    ة عنننص    ننن  منننن ة  ننو  ةا   ننناب ة انننب تنننيلإل عمننني ة  ننن  مان ع  ت نن لل انننت 

قننناع امبننن دئ  سننن ي  قإلةبةننن ل ا  مننن  عمننني ت بننن  ة منننوة  ان  مننن ل ا نننإلتبل   نننل عو اإلنننب ة ا شننندب ة  ام عانننب يا ة ا باننن ل 

 .ات ك  ا     ة عص  ةغة ة ةام   عمح ا تم  ة حإل   عمي ة  اع ة ث  ااب اة  ام عاب ة س    

يد  ة   ننننن  ب اة سننننم   ة ش  ننننناب  م ننننن  ع ع  ت نننن ل دابة  مممننننن  مثننننن  تننننن: المعككككايير الةاتيكككككة للقكككككائم باالت ككككال  (7

ة  نننوع اة  منننإل اة ننن ر  اة  ب نننب ة  ام عانننب اة ا مننناع اة هامنننن  ة  ة إلكإل نننب يا ة       نننبل إ   نننيلإل ة هامننن   انننب  إل  ننننب )

 نننب ة اإلكانننإل يا ة اإلكانننإل اةت ننن   ة  نننإلةبة ل ا  ننن  ة هامننن   ع  نننإلة  محننن دة  منننن محننن دة  ة ش  نننابل اهنننخ  نننيلإل انننب  إل 

ة اإل عنننن  منننن  ة  نننن  ع ة محننننال عنننن  إلإلدل كمنننن  ير ة إلننننإلد   امننننب إ نننني ع نننن  ة جم عنننن   ة ا ماماننننبل اة  ام عاننننبل اة سا  ننننابل 

 شننن ب  ة إلنننإلد يع ننن  ة  انننب  Reference Groups اة قا ننن د بل ات ننن  ةنننغر ة جم عننن   عمث عنننب  م عننن   مإل  انننب

 .ة  اةا  اة ماول اة تج ة  

إ   ا نننإل  ة  ننن  ع ع  ت ننن ل  م   ننن  منننن ة  ننن و  ة مم انننب ة انننب تنننيلإل انننب عممنننخ : للقكككائم باالت كككالالمعكككايير المهنيكككة   (3

اة انننب قننن  تنننيد  إ ننني توةا نننخ مننن   ا  نننب ة مي سنننب ة عصمانننب ة انننب   امنننب إ امننن ل اة اوق ننن   ة انننب تحننن د دابر انننب هفننن   

 .ة ت  ل

ير ة جممنننوب  نننيلإل عمننني ة  ننن  ع ع  ت ننن لل ( ر نننو م ) ا( إلاننن  د   نننو  عنننول)  حنننل ة ب حثننن ر  :معكككايير الجمهكككور  (4

إ نني حنن  منن   -مثممنن   ننيلإل ة  نن  ع ع  ت نن ل عمنني ة جممننوب اننب ت بنن  ة  بننإلل ا  إل نن    ة اننب   نن مم  ة  نن  ع ع  ت نن ل  حنن دة 

توق  تنننخ عنننن بداد ا ننن  ة جممنننوبل اع  اننن  ب  م نننت ة جممنننوب دابة  إ ج عاننن   انننب عممانننب ة ت ننن لل ا نننيلإل ت نننوب ة  ننن  ع  –

                                                             
(17)  Shoemaker لPamela; Eichholz, Martin; Kim, Eunyi; Wrigley, Brenda (2001). "Individual and routine forces in 

gatekeeping". Journalism & Mass Communication Quarterly. 78 pp: 233–246. 
 .113 -122حسن مك ا ل  امي ة سا ل مإل     عيل ص  ((18
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( ب موهننن  عننن اب) ت ننن ل  مجممنننوب عمننني هوعانننب ةاربننن ب ة انننب   ننن مم ل اقننن  ي منننإل  ة  بة ننن   ة اجإل بانننب ة انننب ع ننن ة  ع  

 .ير هوع ة جمموب ة غ    ا   ة    ع ع  ت  ل يهخ     بخ  خ تتلاإل كباإل عمي  إل  ب ةراا ب ة محاو  ات فامخ

 :أهمية التربية اإلعالمية ومعوقاتها: ثالثاا 

صماننب يةماننب كبننإل  ه تجننب عننن  ننم ب ة عننص  ة مننيلإل  اننب ة  نن  ع ة م  تننإلل كمنن  إهمنن    ت نن  يةماننب عمنن   كننإل  ماإلعاننب ة ع

اننننب تث انننن  ات ننننو إل ة إلننننإلد ار وتنننن   ةا إلنننن ل ع  م مومنننن   اةااكنننن ب ة ب نننن    اننننب ة مجامنننن ل اع ننننصل   ننننل   شننننت  انننن  

ةااكننن ب اة م مومننن   إ ننني ةاانننإلةد اعبنننإل ي  م  نننوعب ةاعنننان اةاةنننع منننن كننن  ةنننغة ةنننو ة اإلكانننن عمننني كاإلانننب إ  ننن ل تمنننل 

ا نننامب
(19)

ة نننإل ل امنننع   ننن  ة ننن   مسنننو     انننإل  ةا إلننن ل يمننن   ي منننن  ة ت ننن لل ل ات  مننني ةاةمانننب منننن ةاداةب ة ج  ننن    

اة هافننن ب منننن ا ننن    ة عنننص  ير ت نننو  عننن اب ة مإلعنننب ع   ا عنننب عنننن داب ةا نننإل ل انننص  سنننمس  ة إلننن ل ع  ب ننن    مننن    و منننب 

ةنننغر ة و ننن    دار ب نننتل ات مننناب ة ننننمن ع  اننن ب   اير تانننإل  ةا منننن  انننب مكننن ر ة امننن ع ةا نننإل ل عحاننن      منننو يمننن   

عمنننن  ة  إلنننن  اننننب  إلااننننخ
(20)

ل ي  ير ة عننننص   ممننننل  ننننم ب مننننيلإل  عمنننني ة  نننناع اة م ا نننن ة  اة او منننن   اة مم ب نننن  ل اننننب 

 .م ام  ة جوةهت ةقا  د    ال  اا   اة ام عا   

انننب ة عصمانننب مشنننإلاع داننن ع عنننن ة مجامننن  اتح  ننن ة  ةا إلننن ل منننن ر نننوب  ة إل ننن    ة انننب ت شنننإلة  تمنننل ة اإلع اعمنننغة تكنننور

ة و نن    امنن  تحممننخ مننن ياكنن ب من إلننب تمنن ل إ نني تح نناع ة  نناع اة  نن دة  ة حمانن  ل  كننن ة حنن ل  ننع  بنني عمنني منن  ةننو عماننخل 

ن ةا إلنن ل اة شنننب   مننن موة منننب ةااكننن ب إ  ت اننإل  اكنننإل  ة اإلعاننب ة عصمانننب مننن مإلمنننو  مشننإلاع داننن ع إ ننني مشننإلاع تمكنننا

ة م حإلاننننبل اة سنننن ب إ نننني تننننوعاامع ايبع ة  نننناع ة حمانننن   اة احننننغ إل مننننن م نننن  إل ة م مومنننن   ة اننننب  ام وهمنننن  عننننن  إل نننني 

.ة و     ة م امإلب
(21)

 

اقنننن   ننننإل  محنننن ا   عإلعاننننب اننننب ة سنننن وة  ةاراننننإل  قنننن   عمنننن  مي سنننن   إعصماننننب ايك د ماننننب ا   ننننا   اه  نننن ور  

إلمنننو  ة ج  نننن    عنننص  ات با  تننننخ اإه ننن ر اكننننإل  إدر  نننخ رنننمن ة م نننن ة  ة  بة نننابل ا إلحنننن  ا نننص  ة م نننن     ا ماننني ة م

اةاعحننن   ة  ممانننب حاننني يتنننبح  ايةبة  ة اإلعانننب اة ا مننناع ة  ننن  ب انننب ة نننو ن ة  إلعنننب عمننني دبة نننب ت منننب عتةمانننب ة عنننص  

ة ا مامانننباة إلقم نننب ع انننب إ ننننة  مي سننن تمم  عا با نننخ رنننمن م  ةجمننن  ة اإلعو نننب ا
(22)

ل   نننام  ع ننن  ة ننن عع ة  ننن  مب ة كبانننإل منننن 

 ماإلعانننب ة عصمانننب إ ننني حننن  اتنننإلم  انننب م نننإلبة  منننيتمإلة  ( ة اوهسنننكو ) م فمنننب ةامنننع ة ماحننن    ماإلعانننب اة ث  انننب اة  منننو  

                                                             
 .77-74ل ص ص (ةم1431مكابب ة ممل ام  ة و  اب ل : ة إل   ) كا  ها  م  م  ة عص ل : ام  عن عب  ة إلحمن ة شمامإل ل ة اإلعاب ة عصماب  (19)
 .71ل ص( 7217دةب امكابب ة ك     م شإل اة اوي  ل: عم ر)محمود ر إلل ة عص  اة م موم   اة هاإلها   (20)
 .12ة إلحمن ة شمامإل ل مإل     عيل ص ام  عن عب   (21)
 .مجمب ة كو  " هفإل  عمي ة مسا ب  ة اإلعاب ة عصماب اب ع إل ة م موم تابل"محم  ة إلماحبل (22)
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ل اتوةتنننن  " جننننت ير ه نننن  ة نننن     م ننننا  اننننب عنننن  ع  ننننم ب ة  ننننوب  اة  ننننو  اة كممننننب: "ع بنننن ب  مممننننب( ة اوهسننننكو ) 

  ع عابننن ب ة اإلعانننب ة عصمانننب  نننن ة  منننن ة ح نننوق ةا   ننناب  كننن  منننوة نل انننب كننن  عمننن  منننن عمننن ةر ة  ننن  عل اتوتنننب دعوةتمننن

ع ننننإلاب  إدرنننن ل ة اإلعاننننب ة عصماننننبل رننننمن ة م نننن ة  ة اإلعو ننننب ة و  اننننبل اكننننغ ل إدر  منننن  رننننمن يهفمننننب ة ا منننناع  اننننإل 

 .ة إل مابل اة ا مع م   ة حا  

ة  بننننإلة  مننننن ت ننننإل  ةا إلنننن ل اة شننننب   إ نننني ب نننن    إعصماننننب تحمنننن  م نننن مان من إلننننب هااجننننب  مم نننن ال ة اننننب يعنننن ةة  ا

امشو نننب قننن  تنننيلإل مسنننا بص  عمننني  نننموكمع ة  امننن عب اةارصقنننب اة مم نننبل ي إل ننن  ة    ننن  منننن ة  بة ننن   ة انننب تب امننن  

ر ة  بة ننن   م فمننن   دا انننب عب نننإلةل ةامنننع ة ماحننن   كم فمنننب ة اوهسنننكو ا اإلةننن  منننن ة م فمننن   ةارنننإل ل إ  بكنننن  ةنننغ

عمنني  با ننب ة  صقننب منن  عننان  ننمو  ة اصماننغ ا ننص  ة مإلةحنن  ة ث هو ننب اعننان ة و نن    ة عصماننب عشننك  عنن  ل اقنن  رإل نن  

ي منننت ة م ننننإلبة  ة   تننننب عامننننل ة  بة نننن   اابع ة  منننن  اة  نننن اة  ة    مانننبل عجممننننب مننننن ة    تننننإل ة اننننب تحنننن د  با ننننب 

 ب ا نننن    ة عننننص  عمنننني ةااكنننن ب ة م ب ننننابل اهمنننن  تبنننن  ات شننننإل منننن  ة  صقننننب عننننان ة ل ننننان  م منننن    انننن ر م نننن مان اياكنننن

 حا  وهنننخ منننن منننوةد إعصمانننب تا مننني ع ةام مننن تمعل كمننن  ير ا ننن    ة عنننص  تماننن ي عسنننإلعب تإل عممننن  مننن  ة مسننناج ة  ة  ممانننب 

 إلننننإلص اة اك مو اننننبل اةننننغة منننن    هجنننن ر اننننب ة منننن ةبإل ة اإلعو ننننبل ا ننننص  عننننن  ننننول ااننننإل  ة ا ننننإل    عننننص  اي نننن د ل ة

.ة اإلااماب ة ما وعب اة ما  د  ة اب تإلا إل  م  ة م ةبإل ة اإلعو بل عمي   هت تإلاامب  ا مي ع  إل  رب يا ة إل ع
(23)

 

يمننن  ة م وقنننن   ة انننب توة ننننخ ة اإلعاننننب ة عصمانننب اتحننننول دار تح اننني يةنننن ةام  ة مإل ننننومب  امنننب اقنننن  ت امننن  اننننب حاثانننن   

منننع تاإلننني مجام نننب عمننني ير ةنننغر ة م وقننن   قننن  تشنننك  ر نننوب  كبانننإل  عسنننا ب هااجنننب ةرننناصل ع ننن  ربة  ة  بنننإلة ل  كنننن ربة 

عمنننني ب نننن    ة اإلعاننننب ة عصماننننب مسننننا بص ل   ننننام  إ ة منننن  عمم نننن  عننننتر مإلمننننو  ة اإلعاننننب ة عصماننننب  ننننإلتبل ةبتب  نننن   الا نننن   

ع  ا وبة  ة مسامإل   و     ة عص ل ا مكن تح    ع   تمل ة م وق   عم   تتب
(24)

: 

 .ا     ة عص ل ام  تشكمخ من ع م   غ  اممع  مشب   اةا إل ل ة ا وع ة كباإل اب -1

 .مج هاب ة هاإلها ل ات  د ق وة  ة ت  ل عن  إل ي ة اوتاو  يا موةق  ة اوةت  -7

 .ةاا  ب ة م فومب ة اإلعو ب إ ي ا     ة عص  ة إلقماب -3

 .   ة اإلعو ب ا   ة   ب ة إل ب اة م مور ة م م ي  مموةد ة اإلعو ب ة اب تب  عبإل ة إل   ا -4

                                                             
 .171ل ص( .ة كو  ل ع  ع ة م إلاب  م شإل اة اوي  ل د)م  إلي ة م مود ل ة  ف   ة عصمب ة ج   ل  (23)
 171ل ص( 7214دةب اة    م شإل اة اوي  ل : عم ر )ب امحو ةاماب ة إلقمابل عشإل  حسان ة حم ةهبل ة اإلعاب ة عصما (24)
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قمنننب ة امو ننن  ة مننن  ب انننب ة مي سننن   ة عصمانننب ة اإلعو نننبل م  بهنننب عمي سننن   ة عنننص  ة   منننب اة اإلاامانننبل ا نننص  عنننن  -7

 .ةراصل ات  ق  ة م  مان عان ة مي س   ة اإلعو ب اة عصماب

 اننننل اامننن  احسنننتل عننن  لمنننب اب نننع يةمانننب ة   ننن   ة انننب  كنننإل  رهإلننن  ل إ  ير ة احننن     ة انننب توة نننخ ة اإلعانننب ة عصمانننب   ت

م وق   يرإل  ح دة  ربإلة  ررإلار   ت   يةماب ار وب  عم   كإلل ا    يعإلية 
 (25)

: 

 .اتاجس  اب ع   ةةام   إدةب  ة مي س   ة اإلعو ب عمإلمو  ة ا  ار م  ة مي س   ة عصماب :المعوقات اإلدارية - أ

عصمانننب   تكانننإل  عمننن  ت شنننإلر ة مي سننن   ة اإلعانننبل ل إ  ير ي منننت ة مي سننن   ة معوقكككات تتعلكككق بالمؤسسكككة اإلعالميكككة - ب

 .اع ت  تمم  ة م  مان ة اإلعو ب م  بهب عموةدة  ة عصماب ةارإل 

 .ل هااجب   ا   ة محإلنة  ة اب تسا  ت ماو مععدم اقبال الجمهور على المضامين التربوية - ت

 .ة اإلعو ب ة إلجو  اب موةكبب ة مساح ل   ة   تب ع  ا وبة  ة اب ت إلي عمي ة م  مان - ث

ة بادننننب ة محا ننننب ع  شننننب   اةا إلنننن لل كنننن  إل إل اة اإلكننننل ةا ننننإل ل اة اشننننإلدل اةهاشنننن ب ة م نننن بة ل اة اث انننن   منننن   كممنننن   - ج

 .عوةم  ي مم  اب ت وعب ت ب  ة إل   ب ة اإلعو ب ع   سبب  مإلد   ة مسام اب

   (الدراسة االستكشافية وبنا  النموذج: )المبحث الثالث

رؤيكككة تربويكككة علكككى وفكككق نظريكككة حكككارس  -أهميكككة التربيكككة اإلعالميكككة فكككي ترشكككيد اسكككتخدام الشكككباب لإلعكككالم الرقمكككي  

 البوابة 

 إلنننإل  ة مشنننم  ة عصمنننب ة حننن  ب ة نننغ    اشنننخ ة ننن    ة ج  ننن ل إ نننإلة  مإلة  نننب  م نننوةهان اةارصقاننن   اةاعنننإلةل ة انننب 

ب ات ننن    هفإل نننب حننن بإل ة بوةعنننب عمننن   اإلننني مننن  مننن    ة مشنننم  عمننن تم  ة  ممانننب ة ت ننن  ابل ت  مننني منننن ح  نننب إ ننني مإلة  ننن

ة ت ننن  ب منننن لنننوبة  يا مشننن بكب انننب تثنننو إل يارننن ع عمننن ةر محننن د  يا دعنننوة    تنننصح اة ا اانننإلل ي  إ نننإلة  ت اانننإلة  

اننننب ةادننننب حنننن بإل ة بوةعننننب اننننب رننننو  ة ا اننننإلة  ة جاو ا  نننناب اة ث  ااننننب اة اك و و اننننب ة م نننن حبب  محإل ننننب ة م إلماننننب اننننب 

ص  ة ج  ننن ل عشنننك  تكنننور ة ح  نننب م  نننب إ ننني إعننن د  ة  نننإلة   ة  ممانننب اة ا با انننب  ننن ب  ة  فنننإل  ة كنننوهب انننب عمنننو  ة عننن

ة عننننص  اة ت نننن لل اتلالبُنننن  كنننن    ننننل ة حننننإلة  ة  امنننن عب اة سا  ننننب  موتننننول إ نننني م  بعننننب اننننب امننننع ر نننن  ب ة بادننننب 

عنننب اهفإل ننن   اهمننن  ر يرنننإل  مثننن  همنننو ر تإلتانننت ة ج  ننن     عنننص  اة ت ننن لل اإ جننن د تو منننب عنننان هفإل نننب حننن بإل ة بوة

                                                             
 22ام  عن ة إلحمن ة شمامإل ل مإل     عيل ص  (25)



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 3, January 2021 

 

 
 60 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

ل   نننن   نننن د  ةننننغر ة  فإل ننننب ا  ية نننن  اننننب تإلسنننناإل تابنننن  مسنننن ب هشننننإل ةاربنننن ب  ة  framingةا  نننن   اهفإل ننننب ة اننننت اإل 

ة  ننمب ع  شنننتر ة  ننن   دةرننن  ة مي سنن   ة عصمانننبل اةنننب ت  ننني اننب ة م ننن   ةاال انننب عمماننن   تنن ر  ة  ننن  مور عمننني ة  ممانننب 

ب ة م ننن مان اة سنننم ح  منننب   م مننن  ع   شنننإل احجنننت يا ت ننن    ةارنننإل ل اعنننغ ل امنننع منننن  مامكنننور  نننم ب ة عصمانننب ع إلعمننن

قنننإلةب تمإل نننإل يا حجنننت ةنننغر ة م مومنننب يا ت ننن  مم  قبننن  ير ت ننن  إ ننني  ممنننوب ا ننن    ة عنننص ل اعممانننب تو اننن  ة اإلعانننب 

مسننننو    تإلعو ننننبل اامنننن  قنننن   ننننإل  ة عصماننننب اننننب تإل ننننا  ة ننننا  ة  ة شننننب     عننننص  ة ج  نننن  تاسننننع ع  ح ةلننننب امننننب تحمنننن  

ة نننب   اامننن  تإلة ننن  عنننن حإل نننب ة عنننص  اة ا بانننإلل إ  ير ة ننن عو   مننن  مننن   بإلبةننن    نننام  انننب  ننن  ة احنننو   ة ما   تاكانننب 

ة مامثمننننب عمنننناصد عادننننب بقماننننب قوةممنننن  ة هاإلهانننن  ة اإلنننن عمبل عممنننن   ير ة مورننننوع  ننننإلتبل ع  اإلعاننننب ة عصماننننب يكثننننإل مننننن 

ت نننن لل ا  ننننل عسننننبت ت ننننغب حجننننت ة م مومنننن   اننننب  نننن  تك و و انننن  ة ت نننن ل ة ح  ثننننب ة اننننب تمانننن ي ةبتب  ننننخ عا  انننن   ة 

ع  شنننبكاب اة صمإلكن نننبل كمننن  يهنننخ  نننع   ننن  ة ننن   م ننن ب  عمننني ة حاكننن ب ة م مننني  مم مومنننب اة نننإلي  اة  بنننإلل مننن    نننل انننبر 

ت امنننن  عمنننني تك و و اننننن   ننننع ت اننننخ اع تنننن   gatekeepers عممانننن   ة  ننننبل اة نننناحكع ة اننننب   ننننو  عمنننن  حننننإلةإل ة بوةعنننن  

ة ت نننن ل هإلسننننم  اننننب ع نننن  ةاحانننن رل يا عمنننني ة  ننننوةهان اةاهفمننننب عبننننإل ت نننن  مم  ات و إلةنننن  اننننب يحانننن ر يرننننإل ل عمنننني 

مسنننناو  ة سننننم ب اة  فنننن   ة سا  ننننب   ننننام  ة نننن فع ة اننننب ت فننننإل  ممورننننوع مننننن يةا ننننب ة مسننننيا اب ة  ام عاننننب يا ة حإلنننن   

 .عمي ة  اع ة مجام اب ةاتامب

ةا   ننناب  ماإلعانننب ة عصمانننب ةنننو ما ع نننب  نننموكا   ة شنننب   انننب ة مجامننن  اير  يكننن   منننع رنننإلاب  ة حإلننن   ا  ننن  ة مممنننب 

عمننني  نننموكا   تاسنننع عننن  احمب عننن ارصق ة كإل منننب اة إل بنننب ة ممحنننب انننب ة  منننعل ا كنننغ ل انننبر ة اإلعانننب ة عصمانننب  ة  يلنننإل 

اإلعو نننبل ا مكنننن  ماإلعانننب ة عصمانننب ير تسننن ع  مممنننوإل انننب تننن  عب ة ا اانننإل ة م شنننود انننب ة نننإلؤ  اة مإلننن ةاع اة ا با ننن   ة 

ة منننإلعان عمننني رنننبل ةنننغر ة انننتلاإلة  اتإل نننا ة  اعموبتمننن  انننب إ ننن ب   ننن   ةاةننن ةل ة م شنننود ل امنننن يعنننإلي ة   ننن    ة انننب 

ت  ننني عمننن  ة اإلعانننب ة عصمانننب تث اننن  ة    ننندب  إلمنننع ةامنننوب ات ننن  إلة  ا نننب  ة ا ننن    مننن  ة رنننإل نل اة ننناا    م ا نننا   

  ل ار انننن   ة ا  منننن  منننن  ة  و مننننبل ات بدننننب ة شننننب    موة مننننب ةاحنننن ة  ة ج ب ننننب ة   ب ننننب ا اننننإل ة   ب ننننبل ة   ننننإل ة حنننن 

اتمكانننن مع مننننن ة ممنننن بة  ة اننننب ت انننن مع عمنننني ة موة مننننب عورنننن   عننننن ة  ننننول اة  اسننننص  يا ة ه نننننةل يا ة ننننإلا  يا 

سننننن ع   ة  نننننص  عمننننني امنننننع ح نننننوقمع ة ابإل نننننإل يا إ ننننن    ة مشنننننكص  عمننننني ة  انننننإلل ات  ننننني ي  ننننن   ة اإلعانننننب ة عصمانننننب عم

ااة بننن تمعل اة رنننصص احنننت ة نننو نل اة هامننن   ة  نننحاسل اةحانننإلة  ة رنننإلل ات ننن  إل قننناع ة شنننوب ل اموة منننب ة شننن      

اة ا ننننننما  امح بعننننننب ة هحإلةانننننن   ة إلكإل ننننننبل كمنننننن  ت  ننننننب مسنننننن ح   كباننننننإل   م   جننننننب ة مشننننننكص  ة  إلسنننننناب اة ث  ااننننننب 

ب مثننن  مشنننكمب ةامانننب ة ح ننن ب ب اةامانننب ة اك و و انننبل اةامانننب ة سا  نننابل ات نننود اة  ام عانننب ة انننب   ننن هب م مننن  ة    ننند
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يةمانننب ة اإلعاننننب ة عصمانننب إ نننني يهمنننن  تإلكنننن عمنننني ق نننن    قامانننب ممحننننب اننننب اقننن  تاكنننن لإل ااننننخ ة مإلننن ةاع اة  نننناع ة  ام عاننننب 

ب ة   انننب اةمننناصكمع ممننن بة  ة   ننن  ة ج  ننن  ل اتنننيد  ة اإلعانننب ة عصمانننب دابة  عننن بية  انننب ةكسننن   ة شنننب   ة ث  انننب ة  ام عاننن

اة ا ننننو ع اة احمانننن  احنننن  ة مشننننكص  اة ننننإلعل عننننان ةا ننننا   اعننننان ة ما اننننإلة  اة ممنننن بة  ة اإلكاباننننب اممنننن بة  ة حنننن    

اة  نننإلة   اة كا عنننب اة ممننن بة  ة  ام عانننب اة ث  اانننب ة انننب تسننن ع ةع عمننني ة ت ننن ل ة إل ننن لل كمننن  إهمننن  تسننن ع  عمننني تكنننو ن 

 ب عمنننني تنننن ا   ننننص  ة منننن ةبإل اة ج م نننن  ل ات ن ننننن مإلنننن ةاع ة ام عاننننب اتننننحاب ع   ننننب ةاةماننننب همننننو ر ة  نننن ا  ة حسنننن

 .   مع

ا عنن  منننن ة قنننإلةب عنننتر ة عنننص   سنن ةع انننب ة ا شننندب ة  ام عانننب اة اإلاانننخ اة اننتلاإل اة او انننخ اتإلعانننب ة  ننن  ب اة كبننن ب م ننن  ل 

داة  ة ت ننن ل اا ننن    ة عنننص  كو نننامب ت مامانننبل يا اة اإلعانننب ة عصمانننب انننب ةنننغة ة بحننن  تننن اب حنننول إمك هانننب ة نننا  ة  ي

عمإلمننو  ررنننإل ةننب ت مننناع عشننتر ة عنننص ل ايهمنن  مشنننإلاع دانن ع ة انننخ حم  ننب ةا إلننن ل اة شننب   منننن ة م نن  إل ة انننب تسننناح لم  

ا ننن    ة عنننص ل   نننام  كشننن  ة إل ننن    ة من إلنننب اة  ننناع  انننإل ة مص منننبل اتشنننجا  ة شنننب   عمننني با نننم  اتج ايةننن ل كمننن  

مشنننإلاع داننن ع اتمكننانل  مننن ل إ ننني إعنن ةد ة شنننب    إلمنننع ة ث  انننب ة عصماننب ة انننب تحنننال عمننعل احسنننن ة ها ننن   اة ا  مننن  إهمنن  

م مننن  اة مشننن بكب اامننن  ع نننوب  ا   نننبل ا  اإلعانننب ة عصمانننب ت ننناب انننب ة ا  مننن  مننن  كننن  ا ننن    ة عنننص  اة ت ننن لل منننن 

كنننب ة انننب  نناع ت ننن  مم  عننن  إل ننني ي  هننوع منننن يهنننوةع كممنن   اب نننو  م بوعننب اكنننغ ل ة  ننو  اة  نننوب ة سنن ك ب اة ماحإل

ة ا  انننن   ة ت نننن  ابل ي  يه نننن  ه نننن  ة نننن     م ننننا  اننننب عنننن  ع  ننننم ب ة  ننننوب  اة  ننننو  اة كممننننبل اكننننغ ل تمكننننان ياننننإلةد 

ة مجامننن  منننن ة وتنننول إ ننني امنننع  و ننن    ة عنننص  ة ت ننن  اب ة انننب تسنننا    انننب مجنننام معل اة  إل  نننب ة انننب ت مننن  عمننن  ةنننغر 

لنننع تمكننن مع منننن ةكاسننن   ة ممننن بة  انننب ة نننا  ة  ا ننن    ة عنننص   ماإلننن ةع مننن  ة رنننإل نل اة عنننص  ة انننو   ة و ننن   ل امنننن

 . ممل  م ب ميلإل  عمي ة  اع اة م ا  ة  اة مم ب    اب م ام  ة جوةهت

امنننن ة ح ننن  ي ة ميكننن   ير مننن  ت  منننخ م ننن مان ا ننن    ة اوةتننن  ة  امننن عب منننن تنننتلاإل   ننن  ع ننن ر حاننني ة عننن   اة منننإلعانل 

م ننن ما م  اا ننن  مم ل كمننن  انننب   نننل يهمننن  تامانننن ع ننن ب  ع  انننب عمننني ة انننتلاإل ة  نننو  اة إل ننن ل انننب ة شنننب    امنننب تاسنننع عننن  ا وع 

ة جوةهنننت ة جم  انننب اة  إلسننناب  جنننغ  ة هابننن ر اة انننتلاإل اة ق ننن عل اةنننب يهمننن  تاسنننع ع  ج  عانننب اهمننن  ت امننن  عمننني تو اننن   ماننن  

عمننني امانننواإل  ت  نننو  عمننني قننن ب كبانننإل منننن ة اإل عمانننبل إ  اانننإل  تمنننل ة و ننن     ممام نننب إمك هانننب ة اإل عننن  اع نننا  م امإلنننبل 

  مننن  مننن  تمنننل ة مام نننب إمك هانننب ة ايهمننن  تمننن س مننن ةب ة سننن عبل اع نننا  م امإلنننبل امنننب مانننواإل   ممام نننب انننب كننن  اقننن ل كمننن  

ة و ننن    ع  وتننناب ت منننبل  شننن إل يهنننخ   نننا  انننب عننن  ع مثننن  ب  اإل عننن  اانننخ عشنننك  اد  اة امننن عبل ا ابننن دل اانننخ ة  نننوب 

اتإل تنننا  حا تنننخ ة اومانننب عمننني ااننني مننن   إل ننن ل اةنننب   ت ننناع ايهننن   ا  م ننن  اإل يرصقانننب يا ل  اانننب يا ة ام عانننبل ات مننن  
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 ماننن  ل ات انننإلق وبة  ع ننن   ة إلةحنننبل امشنننكص  ة  نننو ل اعننن   ة اإلكاننننعمننني إلننن ب  مشننن عإل ة  مننني اة رننن إلة ل اا مننني  ننن 

ل ا مننغر ةا نننب   ا اإلةنن    مننن  يلننإل ة عننص  عمننني ة مسنناو  ة  ننن  مب  إلننوق يلنننإل ة م ب ننب اةا نننإل  ص ة ننناث   عننة مجنن    

ة ننن    ا عننن  منننن ة  ننن ب  إ ننني مسنننو    ة انننإلة  انننب ما ع نننب موةقننن  ة اوةتننن  ة  امننن عبلا ماننن  مي سننن   ة مجامننن ل 

 :ع   ةا إلة  ة اب ا مم  تُسا    موةق  ة اوةت  ة  ام عب من قب  ة شب   عباإلة  م م 

 ح ننننن  ة جممنننننوب عمننننني كماننننن   كبانننننإل  منننننن ة م مومننننن   عبنننننإل موةقننننن  ة اوةتننننن   :الح كككككول علكككككى المعلومكككككات (1

 .ة  ام عبل  وة  ك ر بة ب  اام  يا    إل تل ع   ة  فإل عن يةماام  يا قامام 

امننع ة  نن  ع  ننتتب مننن رننصل موةقنن  ة اوةتنن  ة  امنن عبل اقنن   كننور ة  نن  ع ة ننغ  ت  مننخ ا نن    ة عننص   :الفهككمتوهيكك   (2

 .ح ا ا   يا  اإل ح ا بل ا ك خ  ج   ة مام ب يق  قم    ايكثإل امم   

مثنننن  ة سننننمو  ة شننننإلة ب ة ما منننني ع  سننننم  اة  نننن م  ل يا ة ننننا  ةدة   ما اننننإلة  ة   نننن   :توهيكككك  السككككلو  اليككككومي (3

 .اومابة 

تاننناس موةقننن  ة اوةتننن  ة  امننن عب امنننع ة ننن إل  عبنننإل ة اكشننن ل ة وةقننن ل امشننن ة   ةا ننن  ص ة م ننن  إل ن : فهكككم الكككةات (4

انننب ة  منننإل اة فنننإلال ة  ام عانننب اة قا ننن د بل امإلةقبنننب كاننن   وة منننور ة موةقننن  ة م امإلنننبل اع  اننن  ب  مننن س ة مسنننا    

مننن ل اة ش  نننا   ة انننب  إل ننن  ة اشنننبخ عمننن ل اة ش  نننا   ة انننب اإلتنننب ة ا نننإلل عمننني  ةتنننخل اةاداةب ة انننب   ب نننب ير   نننو  ع

 .   إل ت ة اشبخ عم 

موةقننن  ة اوةتننن  ة  امننن عب تنننناد ة مسنننا    ع ا نننا   ة انننب  احننن   ع مننن  ا م ب نننم ل : تسكككهيل التفاعكككل االهتمكككاعي (5

 .اتنادر عتبراب مشاإلكب  محوةب اة م  قش   م  ة رإل

 إل موةقنننن  ة اوةتنننن  ة  امنننن عب كبنننن     ماإل عنننن  ة  امنننن عبل امننننب  سننننا    ع نننن  ة  نننن: بككككديل للتفاعككككل االهتمككككاعي (6

نننن  م منننن  تم منننن   اننننب ة منننن ل  تمثنننن  تنننن ةقب ع  مننننب يا تإل عنننن  عنننن   ل مثنننن  ة ا منننني عش  نننناب  ننننا م  اب يا تمإلن وهاننننبل اة اوح 

 اإل عننن  اتنننندةد يةمانننب ةنننغة ة  نننإل   ننن   ةا ننن  ص ة نننغ ن   ننن هور منننن ة  ن نننبل ا إلا ننن ار ة. اة    اة موةقننن  ة م امإلنننب

 . ة  ام عب ة  با ب

اةننننو عننننص م نننن يع يةننننع ي ننننإلة  ة ننننا  ة  موةقنننن  ة اوةتنننن  ة  امنننن عب  :التحككككرر العككككالفي أو التسككككلية والترفيكككك  (7

ايكثإلةننننن  ةهاشننننن بة ل حاننننن   سنننننا  مم  ة إلنننننإلد عنننننباإلة  ا  مننننني ة   ننننن ر  صهإل ننننن    اة مشننننن عإل اة  وة ننننن  اةاح  نننننا ل 

ا مب منننننن ة ممننننن  اة  ن نننننبل اة بحننننن  عنننننن ة ا اانننننإلل ات   نننننب ة ممنننننو   اح اننننني ة ما نننننبل اة  ننننناإلر  ل اة ا إلنننننا ل اة ننننن

 . اة مشكص 
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ا إُلمنننع منننن   نننل ير ة عنننص  عكننن  ا ننن  مخ قننن  يحكنننع  نننا إلتخ عمننني ة  ننن  عل مسنننما   مإلعاننن   م ممننن   مو مننن    ننن  ص  مشننن ص ل 

ا نننن ة  اة او منننن   اع تنننن  م نننن مان ا نننن    ة ت نننن ل ة ح  ثننننب مو منننن   مننننيلإلة  عمنننن  تممكننننخ مننننن  ننننم ب عمنننني ة  نننناع اة م 

 .اة مم ب   ل م    ب ب ة ةام   ع  اإلعاب ة عصماب  مح  من   ل

 أركان النموذج 

 سننننا   ة  مننننو ر إ نننني مإلتكنننننة  ة اإلعاننننب ة عصماننننب ة مامثمننننب  عبعنننن ةد ة    نننندب عشننننك   انننن   إلمننننع ة  مماننننب ة ت نننن  ابل ة اننننب 

إلعاامع عمننني حسنننن ةها ننن   ة إل ننن  ب اة ا  مننن  م مننن  ة محا نننب منننن ة  ننن  ع ة  ننن ب ب اتننن ب ت ة شنننب   اتنننتجنننإل  انننب ة بادنننب 

 .اة مش بكب ع وب  ا   ب اميلإل 

اة اإلعاننب ة عصماننب عنن ابة  تسنننا   إ نني حنني ة م إلاننب ة  ننن  ع عمنني امننع ح ا نننب منن  تنن اب حو ننخ تمنننل ة م إلاننب اةمنناص  ة  ننن ب  

ةتجننن ر إ جننن عب  ما  مننن  عإل عمانننب مننن  ة عنننص ل اإ ننني ة مامثننن  عب ننن   عمننني ة انننغكإل  مم مومننن  ل اتسنننا   إ ننني ة مجننن ل ة و ننن ةهب 

ي  كاننن   ننناع إعننن ةد ة شنننب    إلمنننع تإل تنننا  ة مجننن ل ة سنننموكب ة مامثننن  ع  مشننن بكب ة  ممانننب اة إل   نننب انننب ة  ممانننب ة ت ننن  ابل 

ة  ممانننب ة عصمانننب ة انننب   نننا  ة شنننب   تإل تنننامم  عشنننك   نننومبل اكاننن   مكنننن تننن ب ت ة شنننب   عمننني حسنننن ةها ننن   ة إل ننن  ب 

ة ا  مننن  م مننن ل اة مشننن بكب ع نننوب  ا   نننب امنننيلإل  انننب ة   ننن  اة احماننن  اة ا نننو عل   نننل ير منننن ة ح ننن  ي ة ث عانننب ير ا ننن    ا

ة عننننص  تننننيلإل اننننب ةااننننإلةد اة مجام نننن  ل ام نننن   عصقننننب  ننننبباب عننننان ة ا ننننإل   و نننن    ة عننننص  اة سننننمو  ة بشننننإل ل اير 

 .م  اة فإلال ة  ام عاب اة ث  ااب  ممجام تتلاإل ا     ة عص    ام  حست ا   إلم  ا إلق ة ا  ةم

ااامننن   ا منننني ع  م إلاننننب  عنننن  مننننن ة اننننغكاإل عننننتر ة م ب ننننب ك هنننن  ة م نننن ب ةاال  مم إلاننننبل إ نننني ير  عننننإليل ة عننننص  ايتننننبس 

م  اسننن    مننن  ا ة نننإل ل امنننو  ممنننل ة   نننات ةاكبنننإل انننب ة ا شننندب ة  ام عانننب اة انننتلاإل اة او انننخ اتإلعانننب ة  ننن  ب اتو انننخ 

ع ننن  ير كننن ر ة م منننع ة م ننن ب ة نننغ   ُسنننام  م نننخ ة م إلانننب ع   ننن  ع ة  ننن ب بل اع ننن  ير كننن ر ة ا ننن ا  عنننان ة م ب نننب  ة شنننب  ل

اة م ننننل عمننني ة  ننناحوة  عمننني ة ا شننندب  درننن  ة عنننص  عمننني رنننل ة ا ننن ا ل ا عننن  منننن ة قنننإلةب ي  ننن   عنننتر ة عنننص   سننن ةع 

اننننب ة  نننن  ب اة كبنننن ب م نننن  ل ااكننننور مإلمننننو  ة اإلعاننننب ة عصماننننب اننننب ة ا شنننندب ة  ام عاننننب اة اإلااننننخ اة اننننتلاإل اة او اننننخ اتإلع

 اجنننن اي إمك هاننننب ة ننننا  ة  يداة  ة ت نننن ل اا نننن    ة عننننص  كو ننننامب ت ماماننننب  اكننننور ت منننناع عشننننتر كاإلاننننب ة ا  منننن  منننن  

ة عنننص ل ايهمننن  مشنننإلاع داننن ع ة انننخ حم  نننب ةا إلننن ل اة شنننب   منننن ة م ننن  إل ة انننب تسننناح لم  ا ننن    ة عنننص ل اةه نننت 

 .اإلكان عمي كش  ة إل     ة من إلب اة  اع  اإل ة مص مبل اتشجا  ة  ص  عمي با م  اتج اية ة 
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ا نننتتب ةنننغة ة بحننن  انننب إ ننن ب ة مح ا نننب  ا نننوب مإلمنننو  ة اإلعانننب ة عصمانننب  ع تجننن ر ة بت ننن   عمننن   اكنننور مشنننإلاع داننن ع عننن  

عمننننعل احسننننن ة ها نننن   اة ا  منننن  م منننن   مشنننإلاع تمكننننانل  منننن ل إ نننني إعنننن ةد ة شنننب    إلمننننع ة ث  اننننب ة عصماننننب ة اننننب تحنننال

اة مشننن بكب اامننن  ع نننوب  ا   نننبل ا  اإلعانننب ة عصمانننب ت ننناب انننب ة ا  مننن  مننن  كننن  ا ننن    ة عنننص  اة ت ننن لل منننن كممننن   

اب ننننو  م بوعننننب اكننننغ ل ة  ننننو  اة  ننننوب ة سنننن ك ب اة ماحإلكننننب ة اننننب  نننناع ت نننن  مم  عننننن  إل نننني ي  هننننوع مننننن يهننننوةع 

ل عمننن ي ة اإلعانننب ة عصمانننب انننب تمكنننان يانننإلةد ة مجامننن  منننن ة وتنننول إ ننني امنننع  و ننن    ة عنننص  ة ا  اننن   ة ت ننن  ابل ا  نننو 

ة ت ننن  اب ة انننب تسنننا    انننب مجنننام معل اة  إل  نننب ة انننب ت مننن  عمننن  ةنننغر ة و ننن   ل امنننن لنننع تمكننن مع منننن ةكاسننن   ة ممننن بة  

ب منننيلإل  عمننني ة  ننناع اة م ا ننن ة  انننب ة نننا  ة  ا ننن    ة عنننص   ماإلننن ةع مننن  ة رنننإل نل   نننام  ير ة عنننص  ة انننو   ممنننل  نننم 

ل  ننننغة  جننننت ير ه نننن  ة نننن     م ننننا  اننننب عنننن  ع ( ة قا نننن د بل ة ث  ااننننبل ة  ام عاننننب)اة مم ب نننن   اننننب م امنننن  ة جوةهننننتل 

 نننم ب ة  نننوب  اة  نننو  اة كممنننبل اكنننغ ل   ب نننب ير تكنننور ة اإلعانننب ة عصمانننب  نننن ة  منننن ة ح نننوق ةا   ننناب  كننن  منننوة ن 

 .عإلةقب

 مضامين النموذج 

عمننن ل تبسنننال ة  منننو ر  ننن  إلر عمننني ما مبننن   ة اإلعانننب ة عصمانننب ع ننن  كننن  ع  نننإل منننن ع  تنننإل ة  ممانننب ة ت ننن  اب اكمننن  

 تتب 
)*(
: 

اعمانننخ انننبر ة اإلعانننب ة عصمانننب  ةانننإلةد عمننني مسننناو  ة مإل ننن  تمننن ل إ ننني تننن ب ت ة    ننندب عمننني  با نننب  :المرسكككل: أوالا 

 :عم  ا      ة مإل   اكم   تتب

 .ر ة مإل   ق   كور من ة م  دب ة  حإلاب ة رب ب بمم ب ب ة اوعاب عت .1

 .ة اوعاب عتر ة مإل   ق   كور ُم ا   م د  دع  اب ااة ةل بعحاب .7

 .ة   ب  إ ي ة ا  ة  ة مإل     ام    ما وعب عم ل ة ق  ع عم دتخ ة عصماب .3

 .ة اوعاب عتر ة مإل   ق   حم        ت إل باب ت اإلب ابة م  ي   ة  ر ب اب .4

 .  عم  إ ة ك ر ة مإل    س ي اة ةل تإلعو ب ي   ة كش .7

 

 

                                                             
 .12همو ر ت  ا ب  ماإلعاب ة عصمابل ص( 7)  فإل ة شك   )*(
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 :عمي مساو  ة إل   ب امب تم ل إ ي تإلعاب ة    دب عمي :الرسالة : ثانياا 

 .ة ا إلل عمي م  دب ة   وص ة عصماب احست م  تم  ة   ب   خ اب يا    (1

 .ي  بي رإلاب  تحما  ة إل   ب  اح    ية ةام  اة سا ق ة غ  ابد  ااخل ة  ةب م مومب  (7

 عننن  ير   نننود ة احماننن  إ ننني تكنننو ن ة بة  ة ها  د نننب حنننول ة إل ننن  ب ام إلانننب ة م مومننن   ة محجوعنننب ام إلانننب حجنننع  (3

 .ة ر اب اة حغل

 .رإلاب  امع ا تإلساإل ة إل     ة اب ت  مم  ا     ة عص  (4

 .ة ا ب ت عمي ة اإل ع  اب ع    اإها ر ة إل   ب امش بكام  (7

 :او  ة و امب امب تم ل إ ي تإلعاب ة    دب عمي م   تتبيم  عمي مس: الوسيلة: ثالثا  

 .تش اب اةراا ب ا     ة عص  ة م   بب حست م  ما م  اية ةام  .1

 .م إلاب ممكاب ة و امب ة عصماب ام   ة  ا ص اب .7

 .تش اب ة سا  ب ة عصماب  مو امب .3

 .مساو  ة مولوقاب اة م  ةقاب اب م  مان ة و امب .4

 (.حجع ة  ا  ة  اة ا إل  اة م إلا اب)ة و امب     ة جمموبتح    مك هب  .7

 :ةكاس   مم بة  مح د  تامث  عم   تتب اعمي مساو  ة جمموب امب تم ل إ ي تإلعاب ة    دب عمي :المتلقي: رابعاا 

 .رإلاب  ة اإلكان عمي ةكاس   مم بة  ة وتول  مإل   ب ة عصماب (1

 .ة عصماب يةماب ة ا ب ت عمي مم بة  ة احما   مإل   ب (7

 .ة ا ب ت عمي ت  ان ة  ا  ة  اح إلر عوق  مح د (3

 .رإلاب  إت  ر مم بة  ة      مإل   ب ة عصماب (4

 .ة ا ب ت عمي إها ر امش بكب ب     إعصماب عمي ااي مب ي ة ا غ ب ة إلة  ب (7
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 تفسير النتائل 

 :ي إلإل ة بح  ة ح  ب عن ة  ا    ة تاب

 اإل نننا  ة نننا  ة  ة شنننب    موةقننن  ة اوةتننن  ة  امننن عبل   نننمن عننن   ة ةامننن   عكننن  ع ننن   همنننو ر ة اإلعانننب ة عصمانننب  (1

 .م  ت شإلر ة موةق  من م  مان ع     عمي م   اإل مح د   ك  ع  تإل ة ت  ل

ل كجننننن  مننننن (ة مإل نننن )ارنننن  ق  مننننب ممنننن بة   ماإلعاننننب ة عصماننننب تا منننني ع     ننننإل ةاال مننننن ة  مماننننب ة ت نننن  اب   (7

انننب تانننو ي عممانننب ة اإلعانننب ة عصمانننب ارننن  م ننن  اإل ة مننن ل م مننن  تشننن اب توةاننني ة م نننمور مننن  ممننن بة  ة اإلعانننب ة عصم

ح   تننننخ ة ت نننن  ابل ي  ةنننن  ة مإل نننن  مننننن ة م نننن دب ة  ننننحإلاب ة رب ب ننننب ة اننننب ت امنننن  ة  نننناع ة رب ب ننننب اننننب عننننإل  

    ة ننننام    ة م ننننمورل ي  ير ة مإل نننن  ُم ننننا   منننن د  دع  اننننب ا ننننخ يةنننن ةل بعحاننننبل اإ نننني ي  منننن   كنننن ر ة مإل نننن   سننننا

ما وعنننب عمننن ل ة ق ننن ع عم دتنننخ ة عصمانننبل اتمننن بإل ة اإلعانننب ة عصمانننب ة اننن ب ت عمننني م إلانننب    ننن   ة مإل ننن  ة نننغ  قننن  

 حمنننن     نننن   ت إل بانننننب ت اإلننننب ابة مننننن  ي  نننن ة  ر ب اننننبل اير م نننننموهم   نننن     ل يا ير ة مإل ننننن   سنننن ي اةننننن ةل 

 إل ننن    ة انننب   تاوةاننني مننن  مانننول اب بننن   ال  انننب ة مسنننا    تإلعو نننبل اانننب ةنننغر ة ح  نننب  ننناكور ة ننن   اإلتنننب   ننناب  د ة

 . عم   واإل ة وق  ة غ  تسا ناخ م  مان مإل    اإل    إل ع  ما ع ب

اننننب ة مإلحمننننب ة ث هاننننب تننننيد  ة اإلعاننننب ة عصماننننب ممنننن   عممانننن   ة اشننننكا  عم   ةنننن  ة منننن د  اة ا  ننننبل اتبنننن ي عنننن  ا إل    (3

ةاةننن ةلل امنننن لنننع تاننناس ة إلإلتنننب  احماننن  ة إل ننن  ب اتح  ننن  يةننن ةام  ع  م ننن دب ار م إلانننب ة م ننن ب تنننيد  إ ننني م إلانننب 

اة سننننا ق ة ننننغ  ابد  ااننننخل اةنننن  ةننننب م مومننننب ي  بي ل اتننننيد  إ نننني تكننننو ن ة بة  ة ها  د ننننب حننننول ة إل نننن  ب ام إلاننننب 

 ننن    ة م مومننن   ة محجوعنننب ام إلانننب حجنننع ة رننن اب اة حنننغلل اعنننغ ل ت ننن   ة اإلعانننب ة عصمانننب مإلننن تاس ة إلمنننع اة اإلسننناإل  مإل

ة انننب ت ننن مم  ا ننن    ة عنننص ل اكنننغ ل ة اننن ب ت عمننني ة اإل عننن  انننب ع ننن   اإهاننن ر ة إل ننن  ب امشننن بكام  كجنننن  منننن ة ا غ نننب 

ة إلة  نننننبل اانننننب ةنننننغر ة مإلحمنننننب تح ننننني ة اإلعانننننب ة عصمانننننب كاإلانننننب ة نننننا  ة  ة إل ننننن  ب عمننننني ااننننني هفإل نننننب ة مسنننننيا اب 

اعمنننغة  مكنننن  ممام نننب حنننغل عننن د منننن ة إل ننن    ة   دمنننب ة  ام عانننبل ي  احنننب ة إل ننن  ب  ماح ننني منننن تنننصحاب ة نننا  ةمم ل 

 . اإل ة ج  إل  ع   صعل اتوااإل ة وق 

قنننن  حنننن د عنننن د م بننننول مننننن ة م نننن مان  نننن  إل  عنننن  ا إل  لننننع ( ة مام ننننب)ع نننن  إهجنننن ي ةننننغر ة مإلةحنننن   كننننور ة مسننننا     (4

غ ل  ح ننني ة مننن ل انننب    ننن م  ةنننب ةارنننإل   م  ننن  اة احماننن  اة ا اننناع اةت ننن   ة  نننإلةب عشنننتر ة ا  مننن  مننن  ة إل ننن  بل اعننن

ة  نننن ص م ننننمور  نننن  إل ع   ننننا  ة  اننننب  نننن  تننننوااإل ة وقنننن  اتح نننني ة منننن ل اننننب تح ننننا   سنننناحي ة ا انننناعل اة موقنننن  

ع  اإلعانننب ة عصمانننب    نننو  عنننن ها  ننن   مممنننب تا مننني ع   اننن ر ة م إلانننب عمننن   ا نننمن منننن ربنننإلة  ام مومننن   اقننن بة  

بل لننننع    ننننو  عمنننني تح انننني ةاةنننن ةل ة و  ةهاننننب ة مامثمننننب م إلااننننب  كاسننننبم  ة مسننننا    ع نننن  مشنننن بكب ة  مماننننب ة ت نننن  ا
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ع  مشنننن عإل اة  نننناع اة ماننننول اة تج ةنننن   اة  بننننإلة  ة هإل   اننننب اة  ام عاننننبل اكننننغ ل تح انننني ة  انننن ر ة حإلكننننب ة مامثنننن  

عنننا مع ة ممنننن بة  اة  نننن بة  ة مم ب ننننب ة اننننب   مننننس ة مام ننننب تح ننننامم  مننننن ة م ننننمورل اة اننننب مننننن  ننننتهم  بانننن  ة  نننن بة  

ع  احماننن  ة   نننب اة سنننا قب امح كننن   تجننن ب  م ا نننب ات ننن  ع دبة ننن   ر تنننب ع  حننن    لنننع ة احإلانننن عمننني ة هاننن ر ة   تنننب 

 .اة اإل ع  اة مش بكب ا ل  مإل     ة م   ب اة    حب تإلعو    

انننب  ننن  تننننةحع ة إل ننن   ة عصمنننب ة  كاإلاهنننب يا ة بننن  ة إل نننن  ب ع     ننن  منننن ة و ننن    ة ت ننن  ابل انننبر منننن  اننننإل  (7

ة ما ع ننننب ة  شننننوة ابل اة نننن  تمنننن ل ة اإلعاننننب ة عصماننننب إ نننني ارنننن  م نننن  اإل  مو ننننامب ة جنننن  إل  ع  ما ع ننننب  ب نننن   ة م   ننننب 

 م نننن ما م  ايةنننن ةام ل إ    ب ننننب ة او اننننخ ع ننننإلاب  م إلاننننب ممكاننننب ة و ننننامب ة عصماننننب امنننن   ة  ننننا ص ابل اة حننننإلص 

مسننننناو  ة مولوقانننننب اة م ننننن ةقاب انننننب  عمننننني تشننننن اب ة سا  نننننب ة عصمانننننب  مو نننننامب عبنننننإل ممننننن بة  ة احماننننن ل اتح  ننننن 

م نننن مان ة و ننننامب ع نننن    عمنننني ة سنننن ع ب اة اجإل ننننتل اقنننن   كننننور مننننن ة م   ننننت تح  نننن   م ةاإل ننننب ة و ننننامب امك هامنننن   نننن   

ل امنننب ت  نننب مي نننإلة  قننن  تنننيد   مث نننب ع  و نننامبل اة ننن   مكنننن  ماإلعانننب (حجنننع ة  نننا  ة  اة ا نننإل  اة م إلا انننب)ة جممنننوب

ل اه نننمن عننن   ةننن ب ة وقننن  انننب ما ع نننب (ة ممننن ب )مو  ة م إلانننب اة و ننن ةهب اة حإلكنننب ة عصمانننب تح اننني ة  نننبل  مسننن

 .ا امب   تساحي ة ما ع ب ا    تم    تاوةاي م   موح   ة مسا   

انننب ة مإلحمنننب ة   تنننب عننن  مام ب تسننن ي ة اإلعانننب ة عصمانننب إ ننني ت ننن  ع ممننن بة  تا مننني ع  نننا  ة  ت  اننن   ة م مومنننن     (2

اة اننننناد عممنننن بة  ة اإلكاننننإل ة   قنننن   محاننننو  ة إل نننن    ة عصماننننبل اة اشننننجا  عمنننني ت نننن  إل  ات ننننإلس ة شننننبك   ة إلقماننننبل

ة اإل عمانننب ة كوهانننب اة ه نننإلة  ة  جننن عب اامننن ل ارنننإلاب  ة اإلكانننن عمننني ةكاسننن   ممننن بة  ة وتنننول  مإل ننن  ب ة عصمانننبل 

قنننن  محنننن دل منننن  رننننإلاب  اممننن بة  ة احمانننن   مإل نننن  ب ة عصماننننبل اكنننغ ل ة انننن ب ت عمنننني ت  ننننان ة  ننننا  ة  اح نننإلر عو

إت نننن ر ممنننن بة  ة   نننن   مإل نننن  ب ة عصماننننبل اة انننن ب ت عمنننني إهانننن ر امشنننن بكب ب نننن    إعصماننننب عمنننني اانننني مبنننن ي ة ا غ ننننب 

  ي  تننن ب ت ة مسنننا    عمننني ير     ننن   (ة  نننول منننن ة إلنننو )ة إلة  نننب ة  ج عانننبل اة ممنننع انننب ةامنننإل ةنننو مح بعنننب هنعنننب 

حي ة وقنننن  ا  تاوةانننني مننننن ة   حاننننب ة  ج عاننننب منننن  هفإل ننننب ة مسننننيا اب عمنننني ب نننن     ننننع   منننن  عمامنننن ل اهمنننن    تسننننا

ة  ام عانننبل ا  تاوةاننني مننن  ةارصقاننن   ة انننب حإلتننن  ة اإلعانننب ة عصمانننب عمننني ت ن نةننن   ننن   ة مسنننا   ل اعمننني ااننني 

ر    نننل تكنننور ة اإلعانننب ة عصمانننب قننن   ننن ع   ة مسنننا    انننب تبسنننال ا نننإلح ة إل ننن  ب ادعممننن  عت ننن  ات ة ق ننن عل اعمننن ة

م   اننننب عمنننن   إلانننن  مننننن قامننننب ة إل نننن  ب ا  ننننمن عنننن   ةنننن ب ة وقنننن  اة  ننننا إلةق اة هممنننن   اننننب ة اوةتنننن  ة  امنننن عب 

 .ة مإلإل 
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 مهارات التعامل مد وسائل اإلعالم 

  ب نننب ير تإلكنننن ة اإلعانننب ة عصمانننب عمننني تح نننا  ة    ننندب  ممننن بة  ة ا  مننن  مننن  ا ننن    ة عنننص ل اير ت  مننني منننن ة   عنننب 

حنننول ر اننن   عمننن  ا ننن    ة عنننص ل امنننع   ننن  منننن ة م افنننإل ير تمننن بإل ا ننن    ة عنننص  دابة  انننب تإل نننا  عنننن تسننن ؤ تمع 

ة  نننا  ة  اةنننب منننن  سننن ي إ ننني تح اننني ة انننتلاإل انننب  مموبةننن  اكسنننت ما ع انننخل اةنننب ت مننن  عمننني   نننل عنننن  إل ننني تمبانننب 

مإل ننن  ب عنننن  إل ننني إعننن د  ة  فنننإل ة ح  ننن   ة ت ننن  ابل ام إلانننب ح  ننن   ة جممنننوب اة ةامننن   انننب ة ب ننن   ة   نننب ة منننيلإل  

انننب ع   منننن  اتننن عامم  ع ا نننن  ات اة  ننننام    ة ق  عانننبل امننننن ة ممنننن بة  ة انننب   ب ننننب م إلاامنننن  ةنننو ير ا نننن    ة عننننص  

تحننناكع إ ننني ة  ننن هور ة نننغ   ننن فع عمممننن ل ي  ةننن  ة و نننامب ت مننن  انننب إ ننن ب ة مسنننيا اب ة  ام عانننب ي  ت مننن  عننن اةا  ة نننإلعس 

ل ة  و نننامبل اكنننغ ل م إلانننب ةا ننن  ةارصقانننب ة مم انننب ة انننب تحننناكع إ امننن  ة و نننامب انننب عمممننن ل اإ ننني ي  اةا  ننن   ة انننب تمنننو 

منننن   تحننننإلص عمنننني ةحاننننإلة  ع ماننننب ة مام ننننب اة  نننن ق م ننننخل اتح  ننننب ا نننن ةر ة ث ننننب عنننن  اإلا    م نننن مان دع  اننننبل امننننن 

اكانننن   نننخ ير   نننإلب إر ك هنننن   ة ممننن بة  ة انننب   ب نننب عمنننني ة مام نننب تح نننامم  ةننننو كاإلانننب قنننإلة   اتحمانننن  اه ننن  ة إل ننن  بل

ة إل نن    ة   تنننب ع  و ننامب  نننمباب ي  إ ج عانننبل عنن  احاننني ةرااننن ب ة م ننمور منننن ة و نن    ةارنننإل  اة اماانننن اننب مننن  إ ة كننن ر 

 .دع  ا   ي  ح ا ب

ن إر ة إل نن  ة  جنن عب ة ننغ  تحنناكع إ انننخ ة اإلعاننب ة عصماننب  امثنن  انننب تح  نن  مصمننس ة اننتلاإل انننب ا نن    ة عننص ل اكانن   مكننن

 .مم ب ب تإل ا  ة ا  ة  ة مام ب  و     ة عص ل اار  قوةع   محوةب اة اوةت  اة ا غ ب ة إلة  ب

 االستنتاهات 

ع ننن  عنننإل  اتإلسننناإل ة  منننو ر هجننن  ير ة اإلعانننب ة عصمانننب هجحننن  انننب ة ا  مننن  مننن  كننن  م ننن مان ا ننن    ة عنننص ل اتشنننم  

اة ماحإلكننننبل ة اننننب  ننناع ت نننن  مم  عننننن  إل ننني ي  هننننوع مننننن ة كممننن  ل اة إل ننننو  ة م بوعنننبل اة  ننننو ل اة  ننننوب ة سننن ك ب 

 :ا مكن تح    ة  ا ا     ة تاب يهوةع ة ا  ا  

تُمكننننن ة اإلعاننننب ة عصماننننب ياننننإلةد ة مجامنننن  مننننن ة وتننننول إ نننني امننننع  و نننن    ة عننننص  ة ت نننن  اب ة اننننب تسننننا    اننننب  .1

نن مع مننن  ةكاسنن   ة ممنن بة  اننب ة ننا  ة  ا نن    ة عننص  مجننام معل اة  إل  ننب ة اننب ت منن  عمنن  ةننغر ة و نن   ل امننن لننع تمك 

 . ماإل ةع م  ة رإل ن

ت ننننمن ة اإلعاننننب ة عصماننننب ت مننننع ياننننإلةد ة مجامنننن  كاإلاننننب ة ا ننننإلل عمنننني م نننن دب ة   ننننوص ة عصماننننبل ايةننننن ةام   .7

 .ة سا  اب اة  ام عاب اة اج ب ب اة ث  اابل اكغ ل ة سا ق ة غ  ابد  ااخ
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ممنننن بة   ماحمانننن  اتكننننو ن ة بة  ة ها  د ننننب حننننول ة مننننوةد ة عصماننننبل اإهانننن ر ت منننن  ة اإلعاننننب ة عصماننننب عمنننني ت نننن  ع  .3

 .ة عص  ة   ص عمعل اامع اتإلساإل ة إل     اة  اع ة اب ت    من رصل ة عص 

انننب  ننن  ت نننوع ة و ننن    انننبر ة اإلعانننب ة عصمانننب ت ننن   ربنننإلة   موتنننول إ ننني ة عنننص ل يا ة م   بنننب ع  وتنننول إ انننخل  .4

 هاننن رل اكنننغ ل ة  ننن ب  عمننني ة رااننن ب ة نننوةعب  و ننن    ة عنننص  ة م   نننبب ة انننب تمكنننن ة شنننب   اة  ننن  ب عمننن ل ة ام نننب يا ة

 .من توتا  ب   ممع ة عصماب يا ق  معل اتمكا مع من ة وتول إ ي ة جمموب ة مسام ل

خ م ننن ما م  تمننن س ة اإلعانننب ة عصمانننب ة  ننن ب  عمننني امنننع م ننن مان ة و ننن    ة عصمانننب اتإلسننناإلة ل اةكاشننن ل مننن  تحممننن .7

 .من قاعل اكغ ل ت   ع ربة  ه   ب  مم  مان ة عصماب  مب   يا إ ج ع   

ت نننننو  ة اإلعانننننب ة عصمانننننب عا ن نننننن ة  ننننن بة  اة  مماننننن   ة   مانننننبل ع  م إلانننننب اة إلمنننننع اة انننننغكإلل اة احماننننن  اة اإلكانننننت  .2

 .ام اة ا و عل  مس ع   ة ما مع عمي امع ة بادب ة عصمابل اتحما  ة م  مان اة حكع عم

ت مننن  ة اإلعاننننب ة عصمانننب عمنننني رننننبل ة سنننموكا   اننننب ة مجننن ل ة و نننن ةهب ة  نننن ص ع  مشننن عإل اة تج ةنننن  ل اة اننننغاق  .2

اة  ننناعل اكنننغ ل عبلننن ب  ا نننول ة مننننا مع ا نننغ  ةهاب ةنننخ  مورنننوع   مممنننب اننننب حا تنننخل امسننن ع تخ انننب تكنننو ن ة تجنننن ر 

ة  ننن ص ع  مم ب نننب اة ت ننن ر اة عننن ةعل امسننن ع    ة  جننن عب  ما  مننن  عإل   انننب مننن  ة عنننص ل ا نننص  عنننن ة مجننن ل ة حإلكنننب

 .ة ما مع عمي ة مش بكب ة  مماب اب ة عص  عبإل ة حوةبل اة ا باإل عن ة غة ل اإها ر ة م  مان ة عصماب اعثم 

 ُفمنننإل ة  منننو ر ة ح  ننننب إ ننني تنننن ب ت اإعننن ةد ة م ممننننان  ماننن ب ت عمننني ة اإلعاننننب ة عصمانننبل اارنننن  ة م ننن ة  ة كإلامننننب  .1

 ةام ل اتننننوااإل ة م نننن دب ة  نننن دب  عمنننني عمننننون تمننننل ةاةنننن ةلل ا ننننص  عننننن ة ح  ننننب إ نننني إ ننننصق دابة  اننننب عاح انننني يةنننن

ة مي سننن   ة    انننب داب  ماإلعانننب ة عصمانننب تإل اننن  ة م ب نننبل ا مكنننن   مإلدننن   ة انننب  نننع ت  نننإل  عننن  ا ماعة اإلعانننب ة عصمانننب 

 .اب مم ب ب عمماب ة اإلعاب  ة  ب د اداب 

ب تحننن   ة رانننإلةق  ننن   ا ننن    ة عنننص   إ   نننع تانننإل  ةنننغر ة و ننن    مجننن     نننع تننن ر  اانننخل توة نننخ ة اإلعانننب ة عصماننن .2

اجمانننن  ة مجنننن    عننننص ة نننناث    قاماننننب اة ام عاننننب ا ا  نننناب اةقا نننن د ب تنننن ب  مانننن ةه    مننننغر ة و نننن    ة عصماننننبل ممنننن  

 .مجام  ةارإل     يلإل ة عص  عمي ة مساو  ة    مب  إلوق يلإل ة م ب ب اةا إل  ا ما  مي س   ة 

  التوصيات 

 : ع   ة  إل  ة وةاب  مإلؤ ب ة اإلعو ب  ج  ة ب ح  من ة م   ت ة ا    ع  اوتا   ة تاب

رنننإلاب  ة     نننب اة ةامننن   عمإلمنننو  ة اإلعانننب ة عصمانننب انننب مإلةحننن  ة  ممانننب ة ا مامانننب ة م امإلنننبل اه انننإلح ةعامننن د م نننإلب  (1

 . اب ت بإل اب مإلةح  ة ا ماع ةاا ب اة ا ماع ة ج م بعحا   كور يح  ة م إلبة  ة( ة اإلعاب ة عصماب ) 
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ة اتكاننن  عمننني يةمانننب ة  مننن  ع فننن   ة  نننبل ة اإلعنننو ل ا  ب نننب ير   ت إلننن  ة اإلعانننب ة عصمانننب ير ة اسنننماب ة مإلإل نننب إهمننن   (7

تسننن ي إ ننني ة منننإلا  منننن ة وةقننن  عننن ل موة مانننخل اكنننغ ل  إلننن  ة هابننن ر إ ننني ة موةقننن  ة انننب تمننن بإل ة احنننإل   اة    إلانننب 

 .ع  ة كإلةةاب اة ام  ن اع  ة  صل اة إلإلقبا

إع هنننب ق ننن ع ة ا مننناع انننب رنننبل ة  نننا  ةم   ات نننو   ح  نننب ة عامننن د ة مإلنننإل  عمننني ة عنننص  ة إلقمنننب ع  شنننك  ة نننغ   (3

 .   يلإل عمي ة اإل ع  ة اومبل ا  من ة اوةت  م  ة    مب اةات ق   اة مجام  عشك  ع  

 ماننن ب ت عمننني ة احماننن  ة   ننن   إلةم  ما   نننب انننب ة اإلعانننب ة عصمانننب ة اتكاننن  عمننني يةمانننب إعننن ةد اع ننن   ر نننل اعننن (4

اعمننن   إلةعنننب ة  ننناع ة    انننب اة ثوةعننن  ة و  انننب اةارصقانننبل اة اننن د   م   عننن   اة إلمنننوي ة انننب تسنننا ممم  ا ننن    ة عنننص ل 

 .من ة اج ب  ة    ماب اب مج    ة اإلعاب ة عصماب ك اب

ة  ةا انننب  منننا معل ااننننب ت ننن  ع تننننوب  اةرنننحب عنننن ة  انننن    ة ماوق نننب  ما منننناع تو اننن  ة اإلعانننب ة عصماننننب انننب ت ن ننننن  (7

اة اث انننن  عكاإلاننننب ة ا  منننن  منننن  م نننن مان موةقنننن  ة اوةتنننن  ة  امنننن عبل ات نننن  ع يا نننن  ة ممنننن بة   حنننن  ة مشننننكص  ة اننننب 

 .توة خ مجام  ة اوةت  ة  ام عب ة ااإلةرب

 نننننا ة ث نننن اب اتم  نننن  ة ث  انننن   ة و  اننننبل اموة مننننب ة حننننإلص عمنننني تو انننن  ة اإلعاننننب ة عصماننننب  ما باننننخ عم نننن  إل ة  (2

ة اانننن بة  ة عصماننننب ة   ي ننننبل اتح ننننان ةا انننن ل رنننن ة  عاكننننو ن ح نننن هب ام  عننننب  نننن   ة شننننب   رنننن  ة  نننننا ة ث نننن اب 

اةارصقنننننبل ات ننننن    ة سنننننموكا   ة   مانننننب اة و  ةهانننننب اة حإلكانننننب هحنننننو ةاحسنننننن اةاا ننننن ل ات ن نننننن ة  ننننناع ة  ج عانننننب 

 .  اب ة  اع ة سمباب يا ت ااإلة ات و ام  اة ا   

رنننإلاب  ت ننن  ع ة اإلعانننب ة عصمانننب اممننن    م ننن مان ة إل ننن    ة انننب تبثمننن  يا ت شنننإلة  ا ننن    ة عنننص ل اة ح  نننب ة ا منننب  (2

ع وة نننن  تمننننل ة و نننن    ة اننننب ت  منننني م منننن  ة م نننن مانل ا إلنننن  ةهابنننن ر ة نننن    ة ج  نننن  إ نننني ير م نننن مان موةقنننن  ة اوةتنننن  

 ننن     ل يا يهمننن  م ننن مان تمننن ل إ ننني ة ا نننما  اة اشنننو خ ات إلنننب يةننن ةل تا مننني عا اانننإل  ة  امننن عب قننن  تكنننور عبننن ب 

 . ة      ل يا ت  و  عمي  نا يا ت إل ت ل  اب

ة اتكاننن  عمننني يةمانننب  نننإلإل ات ن نننن ة نننوةيع ة ننن   ب انننب ة ننن    اة شنننب    مج عمنننب ةنننغة ة  ننننا اة مجنننو  ة شنننإلإل منننن  (1

ةهاشننن ب ة ث  انننب ة م ع نننب اة عنننص  ة سنننمبب  مننن  رلننن ب ك بلانننب انننب رم منننب م ننن مان موةقننن  ة اوةتننن  ة  امننن عبل   نننل ير 

 .اكإل ة مجام  اقامخ اهساجخ ة ماإلةعلل اإع قب حإلكب همو  ةامب ات  مم  ات ماام  ة بشإل ب
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ABSTRACT 

The paper studies the contents of the fake news shared by the social media users.  Fake 

pieces of news are not the creation of this time.  They have existed since the 

appearance of the communication media like journalism, television and radio.  Those 

traditional media, however, sought not to circulate any false news that might affect 

their credibility, and hence their relationship to the masses.  After the technological 

development that took place in the fields of information and communication, and then 

the emergence of the Internet, false pieces of news have started to spread more rapidly 

and widely than before due to the modern technological development in 

communicating and sharing information.  The receiver has started to play the role of 

the journalist in communicating the events and what takes place around him.  He has 

started to share and circulate the news on the social media for personal objectives or 

due to being backed by a specific body to affect the public opinion. 

 The paper is a descriptive study.  A survey is used in the field and analytical 

studies.  In the two studies, the researcher tries to identify the most important contents 

formed in the fake news that are shared on the social media and identify the 

characteristics of these pieces of news for the users.  The researcher also attempts to 

find the means to face the fake news and how to verify its credibility.  She has arrived 

at several conclusions, the most important of which is that most of the contents shared 

by the users of the social media, which have been revealed in both the analysed sites, 

are political, security, and then varied contents, such as natural disasters, modern 

technologies, historical events, entertainment and satire..As for the sites that contribute 

in sharing and circulating the news, Facebook, in spite of being the most important 

source of news for the sample, was the most prominent social medium where fake 

pieces of news were shared and circulated.  The personal and public pages were 

prominent in circulating these pieces of fake news.   

 

Keywords:  Fake news- social media sites- verification methods 
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 الملخص

تتنااااول الدةاماااة ماااااميا ااذبااااة القا باااة فااام مياقاااع اإلعاااالم ا اتجااااعمل ه  تركاااي علااا  هحاااد الجيا ااا  الج جاااة ه  و ااام 

ياااتم تاااداول ا ماااا قبااا  الجساااتهدميا عبااار لااابحات مل فااذبااااة القا باااة ليسااا  ولياااد  الحا ااار ماااااميا تلاااا ااذبااااة التااام 

وإ جااا واااده ب  ااية ومااال  ا تصااال مااا لااحافة وتلبيياايو وإ اعااةل لقااا اليمااال  التدليديااة تلااا كاااو تسااع  لعاادم   ااار 

طااااية التدناااام الاااا ي لحاااا  وبعااااد الت. هي ذباااار كااااا ن مجقااااا هو يااااا،ر علاااا  مصااااداقيت ال وبالتااااالم عالقت ااااا مااااع الجج ااااية

بالججاااال الجعليمااااتم وا تصاااالم و  اااية  ااابقة اإل تر ااا  وماااا لحد اااا بااادهه ااذبااااة القا باااة با  ت ااااة والتاااداول ب اااق  

همااارأ وهومااااع مااااا  ي قباااا  لججيااااياه التدنيااااة الحدياااااة فااام  داااا  الجعليماااااه وم اااااةكت ا بعاااادما هذاااا  الجتلداااام ي لعاااا  دوة 

ا حيلاااي وين ااار ا عبااار مياقاااع اإلعاااالم ا اتجااااعم ا ااادا  قاااد تقااايو  هصاااية الصااحبم فااام  دااا  ا حااادام وماااا يجاااري مااا

 .هو مدعيمة ما ا ة معينة للتأ،ير فم الراي العام

يعتبااار البحااال ماااا الدةامااااه اليلااابية وتااام اماااتهدام الجااان ي الجساااحم فااام دةاماااتي التحليلياااة والجيدا ياااةل إ  حاولااا  الباحااااة 

ميا التااااام ت اااااقل ا ااذبااااااة القا بااااة الجتداولاااااة فااااام مياقاااااع اإلعاااااالم مااااا ذاااااالل الدةاماااااتيا اليلااااايل إلااااا  ه اااام الجااااااا

ا اتجااااااعمل ومجياااااياه تلاااااا ااذبااااااة بالنسااااابة للجساااااتهدميا وماااااب  مياا ت اااااا و ليااااااه التحدااااا  ماااااا مصاااااداقيت ال وقاااااد 

تيلااال  الااا  عاااد   تاااالي كااااو ماااا ه ج اااا او االااا  الجاااااميا التااام يتاااداول ا الجساااتهدميا لجياقاااع اإلعاااالم ا اتجااااعمل 

والتاام تاام ك ااب ا مااا قباا  ماايقعم التحلياا ل  اام الجااااميا السيامااية واامنيااة ومااا بعااد ا الجااااميا الجنيعااة علاا  ماابي  

همااااا بهصااااي  .. الجاااااال القااااياةم الطبيعيااااة والتدنياااااه الحدياااااة والحاااايادم التاةيهيااااة ومي اااايعاه الترفيااااي والسااااهرية

بيك ماااا هكاااار مياقاااع اإلعاااالم ا اتجااااعم ياااتم ماااا ذاااالل الجياقاااع التااام تساااا م فااام   ااار وتاااداول تلاااا ااذبااااة كااااو البيسااا

لاااابحاتي   اااار وتااااداول ااذباااااة القا بااااةل ةااااام كي ااااي مااااا ه اااام مصااااادة ااذباااااة عنااااد هفااااراد العينااااةل فاااام حاااايا هذاااا ه 

 .الصبحاه ال هصية والعامة ااوليية فم   ر تلا ااذباة 

 

  لياه التحد  -ممياقع اإلعالم ا اتجاع- ااذباة القا بة :الكلمات المفتاحية
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  :المقدمة

تعالي الدةامة مي يعاً م جاً بده ي  ر عل  الساحة اإلعالمية ما اديد بعدما قل  لناعتي وبدهه تتال   ه  و ي ااذباة 

القا بةل   يهب  بأو ااذباة القا بة ميايد  بيايد اليمال  اإلعالمية من  بدايات ال ومع  الجامساه اإلعالمية لعدم   ر هو 

م بأ ي يتاجا اا   ما الصحة هو يحتيي معليماه اير دقيدة تجنباً ليقيع ا فم الجح ية وب لا إ اعة هي ذبر قد ي ا الجتلد

 . تبدد اج ية عريض ما متابعي ا

و تيجة للتطيةاه التدنية عل  الصعيد الجعليماتم وا تصالمل   ره ومال  اتصالية اديد  مقن  الجياطا ما امتهدام ا بق  

ج  الصحبم والهيض فم اجاة تلا التجربةل م يلة دوو عناء هو ع ء مادي ه و ةقي ل وفتح  اابيان م رعة لي لتجربة ع 

إ  مع  البرد إل  إبداء ةهيي والتعبير عني بق  حرية وليس   ا فحس  وإ جا  د  ما يدوة حيلي ما هحدام وقاايا و  ر ا عبر 

 ه ااذباة تتناق  وتنت ر ب ق  هومع وامرأ ما  ي عند ا هذ...الجياقع اإللقترو ية وما  جن ا مياقع اإلعالم ا اتجاعم

و  يدتصر تناق  ( الُجاللة –الجييبة )قب  ذصيلا عل  لبحاه التيال  ا اتجاعم وما تلا ااذباةل ااذباة القا بة 

امساه و  ر تلا ااذباة عل  اافراد حس ل وا جا  ناك حساباه  لية واييش القترو ية تدف وةاؤ ا حقيماه ومن جاه وم

 .تسع  للتأ،ير فم الرهي وذل  حالة ما البلبلة وا  دسام هو القرا ية بجا يتياف  وال د  ال ي تسع  إليي

 :مشكلة البحث

تدوة م قلة البحل حيل ما ية مااميا ااذباة القا بة والتم يتم تداول ا بيا اج ية مستهدمم مياقع اإلعالم ا اتجاعم عل  

 : وما  لا التساؤل تتبرأ عد  تساؤ ه و م. لبحات م ال هصية والعامة وحت  اإلعالمية

 ع اإلعالم ا اتجاعم؟ما م الجي يعاه والداايا التم تتناول ا ااذباة القا بة عل  مياق -1

 ما م تصنيباه ااذباة القا بة ومجال ا الجغرافم؟ -2

 بجا ا تتصف ااذباة القا بة فم مياقع اإلعالم ا اتجاعمل وه م الجياقع التم تسا م بن ر ا وتداول ا؟ -3

 كيف يجقا للجتلدم هو الدالم با تصال مياا ة ما  تلا ااذباة؟ -4

 القا بة ما قب  الجتلدم والدالم با تصال؟ما م  لياه التحد  ما ااذباة  -5

تأتم ه جية تناول ما    ه الدةامة كيو ااذباة القا بة واليالبة هذ ه با  ت اة ب ق  كبير فم الجياقع : أهمية البحث

ا ت اة . اإللقترو ية وذالة مياقع اإلعالم ا اتجاعم كصبحاه البيس بيك وتييتر وييتيين والتيلغرام واير ا ما الجنصاه

  ه ااذباة لي ذطيةتي عل  الججتجعاه ما حيل تأ،يره عل  ت قي  الرهي العام ب ق  عام وتأ،يره عل  البرد ب ق  ذا  
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فالجياطا فم   ا العصر هلبح متلدم إيجابم قادة عل  التباع  . وليس   ا فحس  وا جا تأ،يره عل  اما الدول والحقيماه

وما النااية ... افة الجعليماتية هو يتعلم كيف ييااي تلا ااذباة وكيف يتحد  من اوالج اةكة ويتيا  عليي فم    القا

ا كاديجية تعالي الدةامة مي يعاً هذ  بال  ية مر  هذرى بطرق وهمالي  إعالمية اديد  ومتنيعةل فنحا همام إ قالية فم 

فسرعة تناق    ه .. م مياقع اإلعالم ا اتجاعم ،ا ياً مياا ة ما  تلا ااذباة القا بة لسرعة ا ت اة ا او ً وكاافة وايد ا ف

مجا يسا م فم ( الخ...تحليل ا هو تدييج ا هو التأكد ما مصادة ا)ااذباة بيا الجج يةل   يترك ل م اليق  القافم للتحد  من ا كــ

 .ا ت اة ا ب ق  كبير

 يسعى البحث للتوصل إلى ما يلي: اهداف البحث 

 .ايا التم تناولت ا مااميا ااذباة القا بةالتعر  إل  هكار الدا -

 . معرفة ه م تصنيباه ااذباة الجن ية  فم الجياقع ومجال ا الجغرافم -

 .تحديد لباه ااذباة القا بة ما قب  الجبحي،يال ومعرفة هكار الجياقع ا اتجاعية التم تن ر ا -

 .التيل  إل  ه م طرق مياا ة ااذباة القا بة ما قب  الجبحي،يا -

 . التعر  آللياه التحد  ما قب  مستهدمم مياقع اإلعالم اإللقترو م -

الجن ي  ي عباة  عا مججيعة ما العجلياه والهطياه الم يتبع ا الباحل فم  بط ابعادل مساعم : منهج البحث وادواته

والجيدا م لدةامة ال يا ر وقد اعتجده الباحاة عل  الجن ي الجسحم ب ديي التحليلم . )ة يد زةواتم (وهمئلة وفر ياه البحل

إ اً إو معالجة ما   ق ا مي يأ . الجرتبطة بج قلة البحل وا وة ا وتطية ال كي ي الجن ي ااكار ماللجة للدةاماه اليلبية

يحتاج لجعرفة ه م الجااميا الجتداولة فم ااذباة القا بة فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم وه ياع ا ومب  مياا ت ا ما قب  

 .دميال وكيف يتم التحد  من االجسته

اجيع عنالر ومبرداه الج قلة هو ال ا ر  قيد الدةامةل ف ي ي ج  اليحداه "ججتجع البحل الجدصيد ب: مجتمع البحث وعينته

 م " هما العينة  )عبد هللا عبد الرحجا القندةي ومحجد احجد عبد الدايم( ".والبئاه التم تدع فم إطاة تعجيجاه البحل و تالجي 

ايء ما مجتجع البحلل و م عدد ما الحا ه التم تاذ  ما الججتجع االلمل وتججع من ا البيا اه بدصد دةامة ذصالص 

 (2002لوايي محجين (". لا الججتجعل ويجا    ا الجيء النجي ج ال ي يجري عليي الباحل مجج  عجلي 

فبم الجا   التحليلم تم اذتياة الصبحاه التم تعالي وتق ف الجااميا القا بة فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم ومن ال لبحة  

التدنية ما ها  السالم ومنصة فتبينيا وتلا الصبحتيا تحاول اا د  فم الق ف عا ااذباة القا بة والرايأ لجصادة ا 
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جا  اةكيا فم الدوةاه ماة  ريحة ما همات   كلياه اإلعالم فم الجامعاه العراقية الحديديةل هما الجا   الجيدا م تم اذتي

 .التدةيبية للتربية اإلعالمية الرقجية و لا لجعرفت م بآلياه التحد  ما الجااميا القا بة هو اليالبة ومب  مياا ت ا

 حدود البحث ومجاالته 

للدةامة التحليليةل وكاو عام  1/10/2020إل   1/7/2020البحل للجد  ما حدده الباحاة الججال اليما م ل  ا  :المجال الزماني

 .م  م البتر  التم هاري  في ا اإلاراءاه الجيدا ية2020

اذتاةه الباحاة لبحتم التدنية ما ها  السالم يدير ا  بان مهتص بتقنيليايا الجعليماه وا تصالل  :المجال المكاني

 .العربية/القا بة ومنصة فتبينيا لجقافحة ااذباة 

 .كلياه وهقسام اإلعالم فم الجامعاه العراقية: للدةامة الجيدا ية

ما  بس ا ذتصا  *عل  الهبراء ( إلقترو ياً ) تم عرض امتجاة  التحلي  وا متبا ة اختبار الصدق والثبات  : سابًعا 

عطا   لتحقيج ا وبعد إعادت ا ما قبل م تم إاراء بعض التعدياله وحس  الجالح اه وكا    سبة اتباق الهبراء عل  فدراه الج 

 %( .73.7)ا متجاة  

ُحدده ب  ر ( ا تساق اليمنم)ما  احية قياس معام  الاباه قام  الباحاة بإاراء التحلي  بعد مد  ما اليما هما  :قياس الثبات

 .بيا اه و،بات او م  سبة تعتبر ايد  لدقة ال( 0.815)لتقيو  تالي التحلي  وحس  معادلة  يلستم 

إ ا تديم عل  إعاد  ا ذتباة عل  مججيعة ما هفراد  re-test reliabilityوما يتعل  بالدةامة الجيدا ية تم ا متعا ة بطريدة 

ما الجججيأ القلم لألفراد الجبحي،يا وتم تيزيع ا متبا ة مر  %10العينة ا،ناء مد  زمنية وعاد  ما تقيو همبيعيال بنسبة 

% 88البعض مجا هاابيا علي ا فم الجر  ااول  ومطابدة إاابت م مع اإلاابة السابدة ل م إ ا بلغ   سبة الاباه هذرى عل  

 . و م  سبة ايد  تا ر ،باه امتجاة  ا متبا ة

 :الدراسات السابقة

 (2017لم ا السيد ب نسم ): 2017:دةامة م ا السيد ب نسم -1

ا تج  الدةامة ببحل دوة مستهدمم ال بقاه ا اتجاعية فم الق ف عا ااذباة اليالبة ب  ه ال بقاه واآللياه التم 

يستهدمي ا فم مياا ت ا وةبط  لا بجدى تيافر م اةاه التربية الرقجية لدى الجستهدميا وتيل  الباحاة إل  هو م اةاه 

تحد  ما ااذباة اليالبة وكلجا زاد   اط البرد ا لقترو م زاده قدةتي عل  التربية الرقجية تييد ما قدة  الجتلدم عل  ال
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التحد  ما ااذباة بناء عل  مصادة الجعليماه لديي مياء كا    هصية هم مامسيةل وهو ح  الدةامة بأو  ناك وعم ما 

ال  فم عدم تجتع الجصدة بالجصداقية قب  ا فراد بجي يأ ااذباة القا بة وقد   ره  تيجة تحديد مجاه ااذباة تلا حيل تج

والهلط بيا الحدال  وا كا ي  وعدم معرفة مصدة الهبر وتركيي الهبر عل  ايا   معينة وإابال ايا   هذرى واذتال  

 .العنياو مع الجحتيى وعدم   ره فم مياقع هذرى

 (2018لعبد الرزاق محجد الدليجم:)م2018عبد الرزاق الدليجم  -2

دى إدةاك مدةمم اإلعالم والصحبييا لألذباة الجببركة ما حيل الجب يم واا دا  وااذطاةل وك لا ا تج  الدةامة بج

قد بين  الدةامة .. بدوافع اعتجاد الصحبييا ااةد ييا ومدةمم اإلعالم عل  ااذباة الجببركة فم عجل مل وكيف يتعامليو مع ا

لبرد فم حير  بيا تصدي  ماجي  ا وتق بيي مجا يا،ر عل  مصداقيتيل بأو مدةمم اإلعالم يروو بأو ااذباة الجببركة تجع  ا

كجا و ح  بأو  ناك فروقاه فم ف م وإدةاك الصحبييا لألذباة الجببركة ما حيل الجب يم واا دا  وااذطاة وك لا بيا 

 .مدةمم اإلعالم تعيد للجنص  الي يبم لق  من جا

 (2018لايناس بيمعيدس :)م2018دةامة إيناس بيمعيدي -3

تحاول الدةامة ا طالقا ما تغطية قنا  الجيير  للج  د اليجنم وتحديدا ااذباة الجتدفدة عا اليجا عبر منصاه اإلعالم 

ا اتجاعم البحل فم  لياه التحد  من ا عبر مالم  إ تاج الهبر بدءا ما البحل عني ولي ً إل  اعتجاده وباي حيل تدوة 

تساح ااذباة القا بة للج  د اإلعالمم فم    ا هراط الجامساه اإلعالمية والصحبييا ه جية البحل حيل تصدة مهاو  اك

 .فم اعتجاد اإلعالم ا اتجاعم كجصادة اذباة م دوو امتالك الج اةاه الجنامبة للتحد  من ا

 (2018لمحجد الراام ):م2018محجد الراام -4

وامتراتيجية محالر  الرهي العام بالجحتيى البدي  للدالم بببركة  حاول  الدةامة عبر تحلي   لياه لناعة ااذباة القا بة

إ  ت تم الدةامة بقيبية لناعة ااذباة القا بة هو اليالبة ( ليل  الحصاة الجعليماتم ) الهبرل بي ع  جي ج همجاه الباحل 

إلعالمية ب ق  عام  و لا ما ذالل لجحالر  هو تطيي  الراي العام عبر الت ييش وا حتيال فم الجنصاه الرقجية واليمال  ا

وما ،م التسيي  السيامم لهطان (  ججة ليلبية عالبة) اذتراق الجنصاه الجنافسةل  خ الجعليماه والبيا اه الجببركة 

 .الجببركيا عبر اإلعالم ا اتجاعم هو التدليديل للتأ،ير فم الرهي العام معرفياً و بسياً ومليكياً 

 (2017لمججيعة باحايا) :  م2017م وديا ا  ةيا منتصر مرعم ومام دبرل -5
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ااء القتان كجسا جة فم تطيير همالي  تعيز ما قدةاه الصحبييا فم ا عتجاد عل  الجحتيى ال ي ينتجة الجياطا العادي 

 وإعطاء من ي وهدواه للتاب  ما لحة الجحتيى ما ذالل تجاةن عربية مياء كا   لجامساه إعالمية هو مياقع إعالمية

إلقترو ية هو ااتجاعية عل   بقة اإل تر  ل إ  هتاح القتان البرلة للعديد ما الصحبييا العرن بالحديل عا تجاةب م فم 

 .مجال البحل عا ااذباة عبر مياقع التيال  ا اتجاعم وه م الطرق الجعتجد  فم التحد  من ا

 الدراسة النظرية: المبحث األول 

إو الهبر  ي تدرير يصف فم دقة ومي يعية حاد،ة هو واقعة هو فقر  لحيحة تجس "الخبر والخبر الكاذب واالشاعة  : اوالً 

ير عا حدم لم و ي ولف هو تدر" ل ”مصالح هكبر عدد ما الدراء و م تاير ا تجام م بددة ما تس م فم تنجية الججتجع وترقيتي

 (1778لإمجاعي  إبرا يم .)"ما مصادة مي،يق بصحت ا يقا معروفًا عند الناس قب  ُاجع بدقة

 ناك ما يرى هو الدقةل  والديم ااذباةية  م العنالر التم يج  تيفر ا كل ا هو بعا ا فم الهبر لقم يجقا اعتباةه ذبرا

العنصر  الصدقل الجي يعيةل ميامة الجريد   م ما عنالر الهبرل ولقن ا تقيو هقرن ال  لباه الهبر ما عنالرهل او

فالدقة تعنم هو ي كر الهبر الحديدة كاملة وبدو  ا يقيو الهبر  اقصاً  ل م م ادا ليايد ال مء ولقا الصبة قد تقيو هو   تقيو

وقد تقيو ليااتي بدصد هو بدوو قصدل هما الجي يعية ف م عدم تحريف الهبر باإل افة هو الح   هو التلييا برهي الجامسة 

علم منعم  ).سي وإ ا فدد الهبر إحدى تلا الصباه باإلمقاو هو  طل  عليي ذبر كا ن هو زالفالصحبية هو الصحبم  ب

 (2004لالداا 

لق  ما يقت  وين ر ما البنيو الصحبية ااذرى وعل  كاتبي تحري الصدق وااما ة ( الداعد ) يعتبر الهبر  ي ااماس ااول 

هو (عبد اللطيف حجي  )جقا ا مت ا ة بندلي عل  هماس السب  الصحبم فم الحصيل عل  ااذباة ما مصادة ا الصحيحة و  ي

الحصيل عل  ال  ر ل فالصدق والدقة تيءمة متالزمة بالنسبة للهبرل وعدم تيفر الدقة قد ي ج  الهبر و  يجد لي قراء هو   

الرهي العام ب ق  ملبم حالي حال  تن ره هي لحيبة هو ميقعل كيو الهبر اير الدقي  يا،ر عل  الدراء وبالتالم عل  ت قي 

 .الهبر الغير لادق فالدقة واابة ما حيل حصيل الهبر ما مصادةه الصحيحة كجا  م م جة فم ت قي  مبرداتي

مب يم الهبر اإللقترو م يدل عل  ااذباة التم يتم با ا عل  الجياقع اإلعالمية وعل  ال بقة بقافة مياقع ا  :الخبر اإللكتروني

تهاع   ه ااذباة فم االبية الجياقع إل  عجلياه . صية هو العامة هو  بقاه التيال  وتقيو عل  مداة الساعةمياء ال ه

تحديل مستجر ل إل افة هية تبالي  وتطيةاه اديد  إل  الحدمل وتيوده بالصية والهلبياهل وباإل افة إل  ةبط ا بااحدام 

بجعن   ذر ه  ا هذباة تباعلية ت اةكية ه ب  علي ا التدنية ل الروابط الت عبيةالجت اب ة وقياعد البيا اه والجعليماه ما ذالل 
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الجتجدد  للجعليماه وا تصال   ه الجيياهل لتقسر حقرا كاو لدروو بيد الصحبييا ويصبح بإمقاو الجياطا العادي كتابة 

 (2015لالعييي ال ريفعبد  .)الهبر و  ره عل  ميقعي ال هصم هو هي ميقع ي ترك بي هو يسجح لي ب لا

فم السنياه الدليلة الجا ية هلبح  ااذباة القا بة  م القلجة ااكار ا ت اةا حت  تم اذتياة ا ما : (الزائفة)األخبار الكاذبة 

ب  فدد بده تعبير ااذباة القا بة با  ت اة وتقرة امتهدام ا ما ق. كي  ا القلجة ااكار تا،يراً وحايةاً " كيليني" قب  قاميس

وميقبي ما ااذباة التم تن ر ا والتم   تتب   2012الرليس ااميركم دو الد ترام  فم إطاة ت ججي عل  ومال  اإلعالم عام 

و  ا   يعنم باو ااذباة القا بة  م وليد  امتهدام الرليس ااميركم فم حجلتي ا  تهابية هو بعد ا .. معي ويصب ا بالجعادية

فبم الصحف التم تحترم  بس ا وقراؤ ا وتحيز ،دت م   مقاو .  ا الدديجة ف م قديجة قدم اإل سا يةولقن ا  ا ر  ل ا ا وة

للهبر القا ن ين ر فيق لبحات ا و  ا ما ينطب  عل  بل ااذباة فم الدنياه التلبييي ية واإل اعيةل فن ر ما  تلا ااذباة 

جح ية وتسع  اا د  لتق ي  الهبر هو  ُ ر عل  لبحات ا هو تم اير الصحيحة تيقع الصحيبة هو الجامسة اإلعالمية فم ال

ه اعتي فم با ال مجا يدفع بالجتلدم إل  تق ي  ك  ما تن ره هو تباي تلا الجامساه اإلعالمية وقد ينعت ا البعض بالصحف القا بة 

 .هو الدنا  التم تبل هذباة كا بة واير مي،يق ب ا

وايد وا ت اة مياقع اإلعالم ا اتجاعم التم هعط  الججال وامعاً همام الجتلديا بن ر ما  وقد زاد ما ا ت اة ااذباة القا بة

يريدوو بق  حرية مياء كاو  صاً هو لية  هو فدييل إ  هذ ه تلا ااذباة ه قا  ودوافعا اديد  ل ا تأ،يراه بالغة اا جية 

وا ت اة ا ب ق  مريع فاق  ما تن ره اليمال  التدليدية وما عل  هةض الياقع حيل ما م البرد فم لناعة وإ تاج تلا ااذباة 

 .ينتجي الصحبييو

و م معليماه قد تقيو . وااذباة القا بة تسج  ااذباة اليالبة هو الجييبة هو الجهادعة واير الج جة وااذباة اير الدقيدة

د بأ  ا معليماه لحيحة ومي،يقةل تن ر هما فم ماللة هو ذاطئة هو ملبدة ال د  ما   ر ا ذداأ الدراء ودفع م إل  ا عتدا

كجا تعرفي  بقة الصحافة . اليمال  ا تصالية التدليدية هو فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم هو فم الجياقع اإللقترو ية ب ق  عام

م الحدال  التم ذبر مهتل  عجداً يتم   ره بدصد ذداأ طر   ذر وحايُ عل  تصدي  ااكا ي  هو الت قيا ف" ااذالقية بأ ي

 "يجقا إ،بات ا

 (1787لمحجيد اد م :)هبعاد وكجا  كر ا محجيد هد م و متقجا ذطية  ااذباة القا بة فم عد  

اعتجاد الجج ية الداةئ عل  هذباة عاةية ما الصحة ليقيو ةاية وبالتالم يجعلي اير قادة عل  الحقم عل  ااحدام  -

 .بال ق  الصحيح
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 .اتها  الدراة الصال    راً للت ييش الحال  لبقره وعدلي يصبح البرد اير قادة عل  -

هي تحلي  هو تددير هو هحقام تستند عل  الهبر القا ن تقيو اير مليجة و  ا يا،ر بالتالم عل  الدراء ه بس م والرهي  -

 .العام ب ق  هومع

 .هي العام فيجا بعداعتجاد ومال  اإلعالم ااذرى عل  الهبر الجقتين قد يادي إل  ذطية  تا،ر عل  الر -

  ر ااذباة القا بة وذالة فيجا يتعل  بالعالقاه الدولية يادي إل  هحدام ملبية كدطع العالقاه هو اليقيعة بيا  -

 .ال عين

اتبد  اجيع الجعاام والدياميس عل  هو اإل اعة مصدة ه األ ف م ذبر مق ون اير : الفرق بين االشاعة والخبر الكاذب

د ينت ر بيا الناس هي ا  ت   رل وه اأ الهبر يعنم    ره وه اعي هعلني وهف اه و ي  بأ ي يع فم الناس عا مي،يق فيي واير ماك

 (معجم الجعا م ).وه اأ ذبراً بيا الناس بجعن  ه اعيُ وه اأ ال مء وبي ه  رهُ و  رهً . حاد،ة مي يمة وقع  هو يحتج  وقيع ا

  ه البقر  فم مجتجع معيا تحدد ما حيل اليماو والجقاو يغل  علي ا إو لم يقا و م فقر  معينة مرتبطة بياقعة ما ومرياو 

حجيد  ) .عدم الصحة فعل  ااق  الصحة الجيلية إ  تهتلط باامطية  ما اا   وبالنقتة هو البقا ة ما اا    ذر

 (2004لمجيسم

 ا وتتعل  بجي يعاه ل ا ه جية لدى هذباة م قيك فم لحت ا ويتع ة التحد  ما هلل" كجا يعرف ا  ذروو عل  ه  ا 

وك لا بل ذبر ما مصدة ما فم  ر  معيا ( الجيا ة إلي م ويادي تصديد م هو   ر م ل ا إل  إ عا  ةوح م الجعنيية

وقد  (د العييي محجد السدحاوبع ).ول د  ما يبتغيي الجصدة دوو علم اآلذريا وا ت اة   ا الهبر بيا هفراد مججيعة معينة

عباة  عا  بأ هو حدم قادة عل  ا  ت اة وا  تدال ما  هص آلذر وقادة عل  "يُعرف ا علجاء ا اتجاأ واإلعالم بأ  ا 

 (عيض عي الراال عبيبم )".زعيعة الرهي العام هو تججيده دوو التابُ  مني

يامية هم ااتجاعية هو اقتصادية وةبجا وترتبط اإل اعة باازماه والحرون والنقباه وتن ط فم التحي ه الجي رية مياء م

عند اتها  قراةاه مصيريةل إ ا تنت ر فم الججتجعاه التم تعا م ما  عف اليليل إل  الجعليماه وعدم الددة  عل  

وما ذصالص ال العاه م يلة ا  ت اة والتند  وتقيو مب جة واير وا حة وتيد ر بيق  تقيو . امتالك ا والج   ب ا

قليلة حيل الجي يأل وتحتيي عل  ايء بسيط ما الحديدة مجا يجع  الناس يتدبل ا وتتجيي بدابلية التصدي  الجعليماه فيي 

واإل اعة ليس  ذبرا مجردا فالهبر  ي  (2012لمججيعة باحايا ).واير م قيك ب ا ذصيلا إ ا ابتعده عا التجريح والندد
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عل   لا الهبر الدصد من ا تحدي  حالة  بسية معينة ما التعبير عا مجرد  د  لليقالع فم  ق  إعالم بينجا اإل اعة  م تعلي  

 (حجيد  مجيسم ).حالة ما حا ه التيتر هو ا  باأ هو التهلص ما التيتر

وما ه م لباه ااذباة فم اإلعالم ا اتجاعم ه  ا تتجيي عا : العالقة بين مواقع التواصل االجتماعي وانتشار األخبار الكاذبة

بجعن  هو الداةئ اإللقترو م الييم يدره ااذباة التم يرا  ( مُ هصنة)التم تن ر فم ومال  اإلعالم التدليدية كي  ا ااذباة 

ب ا وي اةك ما يح  ويعل  عل  الهبر ال ي يريد ويتباع  معي وك لا يبعد عني ااذباة الغير مراين ب ا ويهتاة ما يتياف  

ااذباة فم اإلعالم ا اتجاعم  م هذباة ت اةكية تباعلية بجعن  او الجتلدم يسا م  مع مييلي واتجا اتي إ افة ال   لا هو

ب ق  كبير فم تبادل و  ر ااذباة ا  يبا  اكار م ااذباة الجيايد  فم مياقع التيال  ا اتجاعم كي  ا بعيد  عا عيا 

 (2018لاجال الرزو ).الرقي  وملطيية الحقيماه كجا  م اليمال  التدليدية

و  راً للتطيةاه التم لحد  تقنيليايا ا تصال والجعليماه وما ةافد ا ما تطية للرمالة اإلعالمية واليميلة والجرم ل فدد 

تاح  تلا التطيةاه إل  إفساح الججال للبرد هو يبدي ةهيي ويقت  ما يريد وين ر عبر الجياقع التم ي ترك في ا هو ميقعي ه

ل بينجا كا   حقراً عل  الصحبييا وازداده البيا اه والجعليماه وتياحج  (تجاعيةلبحتي عل  ال بقاه ا ا)ال هصم 

الجياقع بجا ين ره الجياطا   راً للحرية التم يتجتع ب ا فم   ر وتبادل وم اةكة الجحتيى ولم يب   متلدياً ملبياًل فقاو ما بيا 

 .هو   وبيا ما  ي حديدم وزالف تلا الجعليماه ما  ي ال ومجيا ما  ي كا ن ولادق ما  ي مي،يق بي

إو   ر ااذباة القا بة وم اةكت ا عبر مياقع اإلعالم ا اتجاعم االباً ما يا،ر فم ت قي  الرهي العام ويديض التجاما 

ا اتجاعم وةبجا يا،ر فم مياماه الدول الجتبعة وهمن ا وامتدراة ال فهطيةت ا   تدتصر عل  البرد وإ جا يتعدى  لا إل  

ديد ااما الجحلم للبلداو إ  هو   ر  ق ا هذباة وتداول ا بيا الناس   يُحج  البرد هو الدول هو الججاميع إل  هي ع ء مادي ت 

 .مجا يجعلي مالحاً م الً فم هيدي الججيع بعدما كاو امتهدام ا بيد السلطاه

بات  الداية اا د حايةاً فم التأ،ير عل  "اللة وإل  اا    لا فدد هكده بعض الدةاماه ااانبية هو ااذباة القا بة والج

دولة ما  25الف مياطا فم  25اإلعالم وا قتصاد والسيامة فم االبية دول العالم فبم دةامة امتطالعية منيية اره عل  

هو  2017-1ال   2018-12ل والتم هاري  للجد  ما ipsosدول العالم لجركي مبادة  الحيكجة العالجية وبالتعاوو مع مركي 

لالح  ).ما اإلعالم التدليدي% 44وبنسبة % 25هال  الناس حصليا عل  ااذباة القا بة ما اإلعالم ا اتجاعم بنسبة 

وتيلل  دةامة ه ر  علي ا باحايو ما مع د مامات يمتس للتدنية إل  هو ااذباة القا بة تنت ر عل  ميقع  (2020لم اةقة

ا هكار ما ااذباة الحديديةل وهةاع الباحايو  لا إل  هو تلا ااذباة االباً ما تقيو اير ب ق  همرأ ويبحل الناس عن ( تيتير)
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% 70مأليفة ل لا يجي  الناس لج اةكة الجعليماه اير الجأليفة والجد  ة وكا   فرلة م اةكة ااذباة القا بة تص  إل  

 (2018لملهص لدةامة حيل ااذباة اليالبة ).مداة ة بااذباة الحديدية

عل  منصة ( ااذباة القا بة)كجا ك ب  دةامة هارا ا باحايو فم اامعة هكسبيةد البريطا ية هو الدصص اير الجراين في ا

البيس بيك فم هوةوبا تتبيق بعدد الج اةكاه واإلعجان والتعليداه عل  ااذباة ا حترافية فم  الجصادة اإلعالمية التدليدية 

 .التعرض ل ا وتبادل ا بيا الناس وامتهدام ا لعنالر الت يي  والق نااذرى؛ ويراع  لا لس يلة 

 م  عف ،دة الجج ية بجا تباي ومال  اإلعالم الحقيمية   راً  أهم دوافع مشاركة وتبادل األخبار الكاذبةوفم الجداب  فإو ما 

ايد الرقابة وايان الُجحامبةل وزياد  لسيطرت ا عل  الجحتيى الجن ية وعدم إتاحة الجعليماه ب ق  مريعل إ افة إل  عدم و

عدد الجنصاه ا اتجاعية والجياقع اإللقترو ية التم تسجح لألفراد بالتعبير بق  حرية و د  ما يدوة حيلي ما قاايا وهحدامل 

مداطع فاالً عا الدوة ال ي تلعبي التدنياه الحدياة وال كاء ا لطناعم ما ذالل برامي الجي تاج الها  بالصية والصيه و

البيديي فم الت يية والتلبي  والببركة وبرامي الن ر التلدالم التم ماعده فم ا ت اة وتبادل الجعليماه القا بة والتباع  مع ال 

و  يجقا التغاف  عا الدافع النبسم والعاطبم للبرد ال ي يعيز ما ا ت اة ااذباة القا بة ما ذالل مييلي واتجا اتي ومياقبي 

 .  حي الداايا

وتسع  ال ركاه القبرى التم ت جلا منصاه ااتجاعية بجراقبة  بقات ا بددة هكبر وترفع ااذباة القا بة بجا فم  لا التم تروج 

ل للحد ما ا ت اة ااذباة اليالبة والجعليماه الجببركة وتيفير مياقاه هكبر لألذباةل وإاالق حساباه الدعاية *ل ا  بقاه  لية 

إطاة التصدي ل  ه ال ا ر  ومياا ة ترويجي ال فيجا مع  بعض الحقيماه إل  و ع ليالح وقياعد  الجدعيمة ما الدول فم

حقيمية لجراقبة الجحتيى الجتداول عبر  بقة اإل تر   وتدف  الجعليماه عل  مياقع اإلعالم ا اتجاعم ومعالجة ااذباة 

لألفراد ) يا لت رأ قيا يا تبرض عديباه واراماه مالية القا بةل كجا فعل  إ دو يسيا والبلبيا ودول هوةوبية ما  هلجا 

 .لق  ما ين ر هذباة هو معليماه ماللة تساعد عل  العنف وا  دسام والقرا ية وال عر والعنصرية( وال ركاه 

ن ا وكجا  كرت ا قسم الباحايو فم دةامات م اإلعالميةل ااذباة والجعليماه القا بة إل  عد  هقسام م :تصنيفات األخبار الكاذبة 

 :دةامة واةدل وحسيا ديراذ او  ناك ،ال،ة ه ياأ ما الجعليماه

معليماه ذاطئة   ت د  إل  اإلي اء كالتسرأ فم الن رل مجاةا  السب  الصحبمل عدم التحد  ما : هذباة ذاطئة -

 .معليمات ا ومصادة ا
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مهادأ هو متالع  بي هو مببرك وتم  تحج  ماجيو معليماه م اللة تقيو ذاطئة وتسب  اا ىل: هذباة مييبة -

 .التالع  ب ا وتعديل ا ب ق  مدصيد

معليماه اير حديدية الدصد من ا هحدام اا ى ما  الترميباه والتحرش والقرا ية متالع  ب ا : هذباة مهادعة -

 (لالح م اةقة ). دف ا ذداأ الجج ية والتا،ير فم مياقبي

 (2017لم ا السيد ب نسم):الكاذبة بستة أنواع وهيوحدد مجلس التربية اإلعالمية األخبار 

هذباة السهريةل والتم تستهدم البقا ة وتبالغ فم السهرية الدصد من ا التأ،ير عل  الجج ية وذداعي ةام هو البعض  -1

 .  يأذ  ما  تلا ااذباة بجحج  ما الجد

الياقع بجا يتب  مع وا ة   ر كاتب ا  الجحتيى الجال ل ويتم امتهدام بعض الحدال  ولقن ا تبسر ب ق  مهتلف عا -2

 .وه دافي

ددم ويستهدم ليياد  عدد الدراء ولجييد ما ااةباح: الربط الهاطئ -3  .عندما يقيو العنياو   ي ابي الجحتيى الج 

 .السياق الهاطئ يستهدم   ا النيأ لالحتيال عل  الجج ية -4

 .ي يتم في ا التعدي  والتغير فم التبال: الجحتيى الجتالع  بي -5

ويقيو الجاجيو اير لحيح تجاما ويتم اذتالقي و ي  ديد الهطية  إ ا ما تم تصديدي ما قب  : الجحتيى الجلب  -2

 .الجج ية

و ناك تصنيف  ذر لألذباة القا بة حس  ما  كرت ا بعض الدةاماه ااانبية من ا هذباة السهريةل ااذباة الجتحيي ل   رية 

 (م ا السيد ب نسم ).اليالفل هذباة القرا يةل ااذباة الج اللةل ااذباة السياميةالجاامر ل طياحا ال العاهل العلم 

 :*ولتجنب الوقوع في فخ األخبار الكاذبة هناك بعض االرشادات على القراء اتباعها ومن تلك االرشادات هي 

 . روة  الت قيا فم عنياو الهبرل كلجا كاو اير منطدم واري  يبا  عدم الي،يق بي -

 .التحري ما ةابط الهبر فم الجيقع ليايد مياقع مييبة تحاكم الجياقع االلية -

 .التحد  ما مصدة ااذباة ويبا  هو تقيو مصادة مجربة وتتصف بالجصداقية -

 .تحري تنسي  الهبرل فالهبر القا ن يحج  هذطاء لغيية واير منس  -

 .اير مياق ا التدقي  فم الصية والبيديي اه الجن ية ل إ ا تن ر مع ج ا ما -
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 .ل فدد ين ر ماجيو لهبر حص  ما فتر  ما يةتحري تاةيخ الهبر -

 .التأكد ما ال يا د الجددمة فم الهبر والجصادة الجعتجد  -

 .التأكد ما   ر الهبر فم هكار ما مصدةل فتعدد الجصادة يعطم مي،يقية للهبر -

 .مياق الهبر تباليلي واللغة الجستهدمةالتأكد ما هو الهبر ليس للسهرية هو لجيحةل و  ا يقيو وا ح ما  -

 (لينا عجياله ). روة  التحري ما منطدية الهبر وعدم   ر ذبر لم يتم التأكد ما مصداقيتي -

 (التحليلية والميدانية)الدراسة المسحية : المبحث الثاني

ل (ميةي/ عربم) ومنصة فتبينيا لجقافحة ااذباة القا بة ( عراقم)لصبحة التدنية ما ها  السالم الدراسة التحليلية  - ه

ميقعم التدنية ما ها  السالم وال ي يديره بعض ال بان العراقم ( حصر  ام )تم إذااأ اجيع مي يعاه 

لتيال  ا اتجاعم فم لبحة تجنح لية  هو ح لجصداقية ما ين ر فم مياقع االجتهصص فم مجال التدنية و م 

ل 2014منّصة عربيّة مستدلةل ا طلد  عام ومنصة فتبينيا و م  العراق ومحيطي باإل افة إل  ااما الرقجمل

ل لجد  ،ال،ة ه  ر "ت د  إل  تندية الجحتيى العربم ما ااذباة القا بة"متهصصة فم مجال التحد  ما الجعليماهل 

. م2020-10-1ال   7-1التم تق ب ا فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم للبتر  ما  لجعرفة ه م الجااميا ااذباة القا بة

كيحد  تحليلية وقسج  الباحاة فئاه التحلي  إل  ةليسية وفرعية تعن  ( البقر ) إ  تم اذتياة وحد  الجي يأ 

ة ما ذالل تحلي  وما ه م النتالي التم تيلل  إلي ا الباحا(. كيف قي ؟)وال ق  ( ما ا قي ؟)بجاجيو الجي يعاه

 :الجي يعاه فم الجيقعيا  م

 فئة ماذا قيل؟: اوالً 

 يبيا البئاه الرليسية فم ميقع التدنية ما ها  السالم ومنصة فتبينيا :(1)ادول 

 فتبينوا التقنية من أجل السالم

 المرتبة % ك المرتبة % ك المضامين

 الاالاة 8.23 12 الاا ية 17.33 35 السيامية

 الاالاة 8.23 12 ا ول  23.20 42 اامنية

 الرابعة 5.03 7 السادمة 8.28 15 ا اتجاعية

 السادمة 2.15 3 السابعة 4.77 7 ا قتصادية

 الاا ية 30.21 42 السادمة 8.28 15 الصحية

 السادمة 2.15 3 الهامسة 7.37 17 البنية

 الهامسة 2.87 4 الاامنة 2.20 4 الريا ية

 الاالاة 8.23 12 الرابعة 7.74 18 الدينية

 ااول  31.25 44 الاالاة 14.32 22 منيعة

  %*100 137  %100 181 مججيأ

 101و 77.78ةقم النس  الجئيية يتراوح تدريبا بيا *
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 رى بأو هال  مااميا ااذباة القا بة الجن ية  فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم ( 1)ما ذالل تحلي  البيا اه فم ادول ةقم 

وتتعل  بالعجلياه اإلة ابية داذ  العراق % 23.20والتم ه،ب  ميقع التدنية عدم مصداقيت ا وك ب ال  م اامنية بياقع 

ل فيجا كا   ه م الجااميا التم تم ك ب ا فم %17.33وااو اأ اامنية والعسقرية وك لا الجي يعاه السيامية بنسبة 

% 31.25دة بالحيادم الطبيعية والتدنياه الحدياة والترام العربم والعالجم بياقع منصة فتبينيا  م الجااميا الجتنيعة والجتعل

طبيعة عج  وه دا  و  ا يدل عل  هو ا تجام الجيقعيا بق ف ااذباة مهتلف   را ل% 30.21والجي يعاه الصحية بنسبة 

وما يتعل  بالداايا اامنية ( العراقم)بالياقع الجحلم فالتدنية ما ها  السالم حاول  هو تق ف هال  ااذباة الجتعلدة . ك  من جا

والسيامية ا جيت ا بالنسبة لل اةأ العراقم وقدة ا فم التأ،ير عل  الرهي العامل فم حيا كا   الجي يعاه الجنيعة والصحية 

جية والعربية هكار ما  م الغالبة عل  مااميا منصة فتبينيا كي  ا منصة تق ف وتبيا ااذباة القا بة عل  الساحة العال

 .تركيي ا عل  الجحلم

 يبيا البئاه البرعية للبئة الرليسية للجااميا السيامية :(2)ادول 

 فتبينوا التقنية من اجل السالم

 % ك % ك المضامين السياسية

 75 7 25.71 23 شخصيات سياسية

 8.33 1 11.42 4 رئاسة وبرلمان

 8.33 1 5.71 2 وزارات حكومية

 8.33 1 17.14 2 دبلوماسيةشؤون 

 %77.78 12 %77.78 35 المجموع

والها  بالبئة البرعية للبئة الرليسية الجااميا السيامية فدد ك ب  لبحة التدنية ما ها  السالم عد  ( 2)فم ادول ةقم 

هياا ما ك بتي ما مااميا ااذباة السياميةل و  ا % 25.71هذباة كا بة تجحيةه حيل  هصياه ميامية عراقية بنسبة 

و  ا يدل عل  هو هال  %. 75منصة فتبينيا إ  كا   ه م الجي يعاه السيامية الجتداولة حيل ال هصياه الحقيمية بنسبة 

 .ااذباة السيامية القا بة تتجحية حيل ال هصياه التم تدير دفة الحقم وتتعل  ب ا

 يبيا البئاه البرعية للبئة الرليسية اامنية :(3)ادول 

 فتبينوا التقنية من اجل السالم

 % ك % ك المضامين األمنية

  0 14.28 2 مؤسسات وشخصيات امنية

 12.22 2 7.52 4 عمليات إرهابية

 38.88 71 41.72 42 وضع امني

  0 11.70 5 تظاهرات شعبية

  0 7.14 3 شؤون عسكرية

 %77.77 12 %77.78 42 المجموع

يتبيا هو هكار الجااميا التم ( 3)فيجا يتعل  بالبئاه البرعية للبئة الرليسية الهالة بالجي يعاه اامنيةل فبم ادول ةقم 

ذبر  ا الدياه " تداولت ا مياقع اإلعالم ا اتجاعم القا بة متعلدة بااو اأ اامنية فم العراق والعالم العربم والعالجم ما  
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ايية  د الجيلي ياه العراقيةل تصريح لج از مقافحة اإلة ان حيل اذتطا  النا ط مجاد العراقمل ااميركية لتنبي  ااةاه 

ما مجج  % 57.14فقا    سبت ا فم ميقع التدنية ما ها  السالم " فديي لع الر تحالر ا از مقافحة اإلة ان واير ا 

 .عل  بااو اأ اامنية فم لبناو بعد ا بجاة مرفأ بيروهفم منصة فتبينيا وكا   هالب ا تت% 83.33ااذباة اامنية القا بة و

 يبيا البئاه البرعية للبئة الرليسية ا قتصادية :(4)ادول 

 فتبينوا التقنية من اجل السالم

 % ك % ك المضامين االقتصادية

 66.66 4 22.22 2 مشاريع تنموية وصناعية

   22.22 2 شؤون وظيفية

   11.11 1 شؤون نفطية

 33.33 1 22.22 2 أسواق وعمالت

 %77.77 3 %77.77 7 المجموع
 

حازه الجي يعاه الهالة بالج اةيع التنجيية والصناعية عل   سبة ( 4)هما الجااميا ا قتصادية فقجا مبيا بجدول ةقم 

 4ا اتجاعمل فقا    ناك هكبر ما البئاه ااذرى فم مااميا ااذباة ا قتصادية القا بة الجن ية  فم مياقع اإلعالم 

ملياة ديناة فم منيل الجدير التنبي ي ل ركة كم كاةد 30تهبيض معر قنينة الغاز ولتر البييال وايد  "  مي يعاه ما  

فم لبحة التدنية ما ها  السالم ومي يعاو فم منصة % 44.44بنسبة " الف ةات  بدل البطاقة التجيينية واير ا 30إعطاء 

وكا   بدية الجي يعاه تتناول ااو اأ الجعي ية وهمعاة العجاله وةوات  الجي بيا و اوو %.22.22فتبينيا بنسبة 

مصنع لينم يصنع قجصا ا كطلبية امريقا علي ا عباة  قاطعيا الصيال مياةاه لل ركاه الجستيةد  ما " اقتصادية ما 

 ".الهاةج اديد  لبر كم بجرفأ بيروه الجدمر

 يبيا البئاه البرعية للبئة الرليسية الصحية :(5)ادول 

 فتبينوا التقنية من اجل السالم

 % ك % ك المضامين الصحية

 45.23 17 33.33 5 فايروس كورونا

 33.33 14  0 وصفات طبية 

 17.04 8 13.33 2 امراض وعالجات

 8.33 1  0 شخصيات طبية

  0 53.33 8 مؤسسات صحية

 %77.77 42 %77.77 15 المجموع

وال ي يتناول البئاه البرعية للبئة الرليسية للجااميا الصحيةل فدد تبيا هو هكار ااذباة القا بة التم تم ( 5)فم ادول ةقم 

ك ب ال تتاجا ميء ذدماه الجامساه الصحية وذالة الجحلية  م ااكار تداول بيا الجج ية فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم 

وكا   الجااميا ااذرى تتعل  ببايروس كيةو ا ذالة العالااه % 53.33سالم بنسبة كجا بيني ميقع التدنية ما ها  ال

الق ف عا هو فايروس كيةو ا   ينتد  بالجالمسة وميعيد ك   م ما  ما كاول تيفير لداحاه   اية السنة " واللداحاه ما 
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اذباة القا بة التم تاجن  العالااه واللداحاه هما فم منصة فتبينيا والتم كا   ماامين ا تأذ  بُعده عالجياً ك ب  ا. 2020

وتعليجاه السالمة والن افة الهالة ببايروس كيةو ا لتنبيي الجتلديا حيل زيف ما يند  حيل   ا الجرض وكا   بنسبة 

س التنب"فم حيا ةكيه عل  ااذباة القا بة ااذرى التم تتعل  باليلباه الطبية الهاطئة وبعض العالااه ما  % 45.23

 "عبر القجامة يادي ال   دص فم ااوكسجيال  رن الجاء دفعة واحد  يتسب  بتليف القبد

 يبيا البئاه البرعية للبئة الرليسية الجااميا ا اتجاعية :(2)ادول 

 فتبينوا التقنية من اجل السالم

 % ك % ك المضامين االجتماعية

 28.57 2 40 2 عنف اسري

 42.85 3 2.22 1 اعراف اجتماعية

  0 2.22 1 مؤسسات ومنظمات اجتماعية

  0 22.22 4 شؤون عائلية

 28.57 2 20 3 شؤون تربوية

 %77.77 7 %77.78 15 المجموع

الجااميا ا اتجاعية كاو ل ا حصة ما ااذباة القا بة والتم يتداول ا الجج ية فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم فقجا مي ح فم 

ه م الجااميا ا اتجاعية التم تم ك ب ا تتعل  بالعنف اامري بيا اازواج هو ااو د و بال م تبيا هو ( 2)ادول ةقم 

ذبر  رن امره  ليوا ا بطابيكةل ةا  يديم بع ض ذ م زواتي بسب  تبدي  قنينة اازل زواة تديم بدت  زوا ا "ما 

ل اوو العاللية والتربيية فم ميقع التدنية ما وتيزع  باقم الجااميا عل  ا% 40بنسبة " وتدطيعي وتيزيعي عل   ق  ،يان

بيروه الج بيحةل "هما فم منصة فتبينيا كاو هال  ااذباة القا بة التم تم ك ب ا تتناول ااعرا  ا اتجاعية ما  . ها  السالم

 %.42.85بنسبة " اذتباء الدطط فم عيد اا ح ل ما ا  يرما لالد اافاعم ومدت  زواتي 

 يبيا البئاه البرعية للبئة الرليسية للجااميا الدينية :(7)ادول 

 فتبينوا التقنية من اجل السالم

 % ك % ك المضامين الدينية

 41.22 5 22.22 12 شخصيات دينية

 50 2 33.33 2 شعائر واعراف دينية

 8.33 1  0 تواريخ دينية

 %77.77 12 %77.77 18 المجموع

الها  بالبئاه البرعية للبئة الرليسية للجااميا الدينيةل كجا مي ح فإو هكار ااذباة القا بة كا   تدوة حيل ( 7)فم ادول  

لية  للسيد محجد لادق الصدة " ال هصياه الدينية ذالة الجحلية التم تم ك ب ا ما قب  ميقع التدنية ما ها  السالم ما  

فيجا تناول هذرى  عالر وهعرا  % 22.22بنسبة " ل ااتيال ال يخ همير الدري م واير ا وهو دهل إلابة بامم القرباللم

هما منصة فتبينيا فقا   هال  ااذباة القا بة تركي عل  ااعرا  ". هحياء هيام عا يةاء ما قب  اليييديا " دينية ما  

الجعجيدية فم زما القيةو ال حقم باإلعدام بالحرق  ذر اذتراعاه ك نة الديا الجسيحم إلتجام طديس " والطديس الدينية ما  
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ذبر وفا  همام " ما  %41.22بينجا ما يتعل  بال هصياه الدينية كاو بنسبة اق  % 50بنسبة " بالناة بسب  قت  بدر  فم ال ند

 "الحرم الجقم

 يبيا البئاه البرعية للبئة الرليسية للجااميا البنية :(8)ادول 

 فتبينوا التقنية من اجل السالم

 % ك % ك المضامين الفنية

 33.33 1 17.24 3 شخصيات فنية

 22.22 2 11.72 2 اعمال فنية

  0 11.72 2 مؤسسات فنية وثقافية

  0 58.82 10 اخبار الوفيات

 %77.77 3 %77.78 17 المجموع

كجا مي ح بالجدول هعالهل فدد بيا ميقع التدنية هما الجااميا البنية التم تناولت ا ااذباة القا بة فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم 

ما ها  السالم بأو هال  ااذباة القا بة تتعل  بإ اعة وفا  البنا يا عل  الساحة الجحلية والعربية ما  وفا  ال اعر عادل 

ادا قليلة فم منصة  ل بينجا كاو النسبة%58.82محسا وفا  البناو محجيد ياميا وفا  البنا ة ميالد مري وفيروز واير ا بنسبة 

 "لجطاة دبم الجديد و ي قيد اإل جاز"مي يعاهل ةكيه هحد ا عل  التصجيم البنم  3فتبينيا بتقراة 

 يبيا البئاه البرعية للبئة الرليسية للجااميا الريا ية :(7)ادول 

 فتبينوا التقنية من اجل السالم

 % ك % ك المضامين الرياضية

 100 4 75 3 شخصيات رياضية

  0 25 1 مباريات والعاب

 %100 4 %100 4 المجموع

 4كا   حصة الجااميا الريا ية قليلة ما ااذباة القا بة فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم فم الجيقعيا فدد ك ف عا وايد 

فيجا كاو "  مجا ا لجد  عام ما قب   الر الهليبم   beinفتح قنياه "  مي يعاه لق  من جا تتناول ال هصياه الريا ية ما 

وفم منصة فتبينيا ك ب  "  ح  فري  بايرو ميي خ النتيجة التاةيهية عل  اداة متحبي الها " ناك ذبر كا ن واحد حيل 

ول لية  ملييو يية 1.5،جا ا تدال الالع  ةاكيتيتش إل  ا بيلية كاو "عا ااذباة الجتعلدة بال هصياه الريا ية ما  

 "  منياه واير ا5للجي يبة مقة محجد لالح عجر ا 
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 يبيا البئاه البرعية للبئة الرليسية للجااميا الجنيعة :(10)ادول 

 فتبينوا التقنية من اجل السالم

 % ك % ك المضامين المنوعة

 44.41 48 30.72 8 كوارث طبيعية

 4.54 2 26.74 74ف ترفية وسخرية

 15.70 7 15.38 4 تاريخ وتراث

 25 11 7.27 2 تقنيات حديثة

 2.27 1  0 حكم واقوال

 %77.78 44 %77.78 22 المجموع
 

فيجا يتعل  بالجااميا الجتنيعة لإلذباة القا بة فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم حصل  منصة فتبينيا عل   س  هعل  فم الق ف 

السالم و لا لطبيعة عج  ك  من جال إ  كا   مع م الجااميا التم تم ك ب ا عا الجااميا تلا هكار ما ميقع التدنية ما ها  

السهرية ما بعض ال هصياه السيامية واإلعالمية وك لا مي يعاه " فم ميقع التدنية عل  هذباة السهرية والترفيي ما  

صير للجدعييا فم حب  طال  هميركم ياع مس   لحيياو فم ع"تتعل  بأ ها  عادييا وبأفعال تاير الاحا والتعج  

هلف دو ة بينجا كا    ناك بعض ااذباة تتناول  50تقريمل عراقم يصبغ كلبي ما  النجرل  راء قصر فم ايير  بجيلغ 

هما منصة فتبينيا فدد ك ب  عا مااميا لألذباة القا بة تتناول القياةم . القياةم الطبيعية كت د  ااةض فم بادية النجف

ليه الحرال  والنيراو فم "ما  ااذباة الجتعلدة ببيااو السيداو والسييل التم تعر   ل ا % 52.27الطبيعية بنسبة 

 ".ااباه ميةيال تجساح ي اام الجاة  فم  ياةأ السيداو بسب  البيااو

 يبيا البئة الرليسية للججال الجغرافم لألذباة القا بة الجن ية  فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم :(11)ادول 

 فتبينوا ية من اجل السالمالتقن

 % ك % ك المجال الجغرافي

 3.57 5 67.84 777 محلي 

 38.12 53 23.20 42 عربي

 21.23 66 15.42 28 عالمي

 10.77 15  0 غير معروف الجهة

 %77.78 137 %77.78 181 المجموع
 

تم ك ب ا فم ميقع التدنية ما ها  السالم  م  كا   هال  الجااميا التم تناولت ا ااذباة القا بة والتم( 11)فم ادول ةقم 

والعالجية بنسبة % 42بينجا كا   ااذباة الجتعلدة بالبلداو العربية بنسبة % 21.32هذباة محلية ما داذ  العراق ومد ي بنسبة 

% 47.48هكار بلغ  ل بينجا منصة فتبينيا كا   ااذباة التم ك بت ا وبين  ه  ا كا بة تتعل  بال أو العالجم بنسبة 15.42%

 %.10.77و ناك هذباة ليس ل ا هي ا ة هو مجال اغرافم بنسبة % 38.12وبعد ا ال أو العربم بنسبة 
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 يبيا البئة الرليسية لتصنيباه ااذباة القا بة الجن ية  فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم :(12)ادول 

 فتبينوا التقنية من اجل السالم

 % ك % ك تصنيفات األخبار

 42.44 45 37.52 63 خبر مفبرك

 35.77 50 34.25 22 خبر مضلل

 14.38 20 18.23 33 طواحن الشائعات

 0.71 1 2.20 4 خبر متحيز

 0.71 1 1.25 3 عنصر المؤامرة

 5.75 8 2.07 11 مضمون السخرية

 %77.72 137 %77.72 181 المجموع
 

تبيا هو هال  ااذباة التم يتداول ا الجج ية عبر مياقع ( 12)ةقم ما  احية تصنيف ااذباة القا بة فقجا مي ح فم ادول 

اإلعالم ا اتجاعم  م هذباة مببركة ف م هذباة اير لحيحة تلب  ويتم اذتالق ا لهداأ الجج ية وتعتبر ما هكار ااذباة 

كا    سبة تلا ااذباة التم  إ . تداو ً او الجتلدم يصدق ب ا ويسع  لتداول ا ذصيلا إ ا كاو يتعرض ل ا للجر  ااول 

هما ااذباة الجاللة التم تعطم إ صا  الحدال  كأو % 42.44بينجا منصة فتبينيا كا   بنسبة % 37.52ك ب ا ميقع التدنية 

فم منصة % 35.77فم ميقع التدنية و% 34.25يقيو العنياو كا با والجاجيو حديدة هو يقيو مبالغا فيي هو ذادأ بنسبة 

عد ا تأتم هذباة ال العاه التم تتعل  االبا بيفا  إحدى ال هصياه الباةز  ميامية هو فنية هو ةيا ية هو إلابت ا وب. فتبينيا

هما الجااميا الساذر  فدد كا   بنسبة . فم منصة فتبينيا% 14.38فم ميقع التدنية و% 18.23ببايروس كيةو ا بنسبة 

كا    ناك بعض ااذباة الجتداولة تتاجا التحيي لج ة ميامية هو دينية هو فم منصة فتبينيا و 5.75فم ميقع التدنية و% 2.07

 .تتاجا عنصر الجاامر  ما  ت ري  النبط العراقم إل  إيراو ومنع الحي،يا بجروة  اقاله النبط إل  اليجا واير ا

 كيف قيل؟ وتُعنى بالشكل كيف تم نشر األخبار الكاذبة؟: ثانيا

 يبيا البئة الرليسية لنيأ اليمالط الجتعدد  الجستهدمة فم مااميا ااذباة القا بة :(13)ادول 

 فتبينوا التقنية من اجل السالم

 % ك % ك عناصر الوسائط 

 5.75 8 12.15 22 استخدام صورة

 42.61 16 27.28 14 نص+ صورة 

 7.17 10 13.81 25 فيديو

 44.81 87 12.15 22 نص+ فيديو

 10.07 14 41.22 81 نص فقط

 %77.78 137 %77.78 181 المجموع
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هال  ااذباة الجتداولة تحيي عل  وميط هو وميطيا لن ر ا وتناقل ا بيا الجج ية ومن ا ما يقيو  ص هو لية  هو فيديي هو 

القا بة التم تداول ا  ص ولية  هو فيديي و ص واجيع ا ما ذالل التدنية الحدياة يجقا التالع  فم محتيا ال هال  ااذباة 

% 54.27فم ميقع التدنية و % 41.45كا   عل   ق   ص ولية  بنسبة ( 13)الجج ية حس  ما مي ح فم ادول ةقم 

فيجا كاو  ق  النص مرف  ببيديي % 20.44وك ف ميقع التدنية ااذباة النصية وتي يح ا للجتلديا بنسبة . فم منصة فتبينيا

وكاو  ناك هذباة مصية  وفيديي اه تم التالع  ب ا وتييبي ا %. 22.30منصة فتبينيا بنسبة   ي هال  ااذباة التم ك بت ا

 .لغرض تداول ا و  ر ا عل  هومع  طاق

 يبيا البئة الرليسية لنيأ الجيقع ال ي   ر ااذباة القا بة فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم :(14)ادول 

 فتبينوا التقنية من اجل السالم

 % ك % ك نوع الموقع

 34.53 48 35.35 24 شخصي 

 43.41 37 85.11 14 عام 

 7.17 10 24.82 45 اعالمي

 %77.78 137 %77.78 181 المجموع
 

تبيا هو  ناك عد  ه ياأ ما الجياقع تتداول ااذباة القا بة من ا ال هصية ومن ا مياقع عامة ومن ا مياقع ( 14)فم ادول ةقم 

إعالمية لجامساه تلبييي ية ولحبية وهذباةيةل كا   الجياقع العامة  م الغالبة التم تن ر ااذباة القا بة فم الجيقعيا بنسبة 

عرن همريقال هحدام كركيك اآلول بغداد داة السالمل )فم منصة فتبينيا ما  ميقع % 58.27و فم ميقع التدنية% 37.77

تم ةلد ا فم ميقع التدنية ( واير ا.. بغدادل دلة عراقيةل الرواد السياممل ح ا ة بغدادل النجف مدينتمل  كرياه اي  الطيبيا

هما . فم منصة فتبينيا( رامل همراة ال باء با ع انل واير اعجال  وارال  الد يال    تعلمل لدى البلدل مييداء داة الت)و

فم منصة % 34.53تم ك ب ا فم ميقع التدنية و % 35.35الجياقع ال هصية فقاو ل ا دوة فم   ر ااذباة القا بة بنسبة 

 بقة )عة   ر ا ما  ميقع و  يجقا إابال الجياقع اإلعالمية ودوة ا فم   ر ااذباة القا بة وعدم التحد  من ا ومر. فتبينيا

تم ( العراق  ييزل  بقة العراق ااذباةيةل قنا  الرلافة البااليةل ا دا  الادافة العراقيةل اإلعالم الحرل هذباة العراق واير ا

 benإعالمم الي،الديةل اردية الدمتيةل قنا  الرلافة البااليةل هذباة الجيالرل ذبر فم دقيدةل )ةلد ا فم ميقع التدنية و 

guerdan dmc tv  فم منصة فتبينيا( واير ا. 

 الدراسة الميدانية : ب

مع  الباحاة فم دةامت ا الجيدا ية هو تاكد لحة الجعليماه الن رية الجتعلدة بآلياه التحد  ما ااذباة القا بة الجن ية  فم 

همتا ا مهتصا فم مجال  25قترو ياً عل  مياقع اإلعالم ا اتجاعم ما عدم ا وك لا مب  مياا ت ال إ  وزع  ا متبا ة إل



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 3, January 2021 

 

 
 998 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

اإلعالم مجا امتبادوا ما دوةاه التربية الرقجية فم داذ  القلياه هو ذاةا ا وك لا همات   الجاد  الجدرة  فم الجنا ي الدةامية 

 :ما كلياه وهقسام اإلعالم الجحلية وكا   النتالي كاآلتم

ما اإل امل % 41.5و% 58.5الجبحي،يا ما هفراد العينة  م ما ال كية بنسبة  تبيا هو هال  البيانات األولية للمبحوثين: أوال

هما ما تتراوح % 27.7عام بنسبة  35-25وفيجا كاو ما عجر م % 52.3فجا فيق كنسبة هكبر  45كا   هعجاة م بيا 

د  الجااستيرل فم حيا عل    ا% 38.5من م عل    اد  الدكتيةاه و % 21.5ل يحج  %20كا يا بنسبة  45-35هعجاة م بيا 

لحافة إ اعية % 24.2من م اذتصال م لحافة وتيزع  النس  ااذرى عل  ا ذتصالاه ااذرى % 55.4هو 

 (1)عالقاه عامة كجا مي ح فم ادول % 20وتلبييي ية و

 البيا اه ااولية للجبحي،يا :(1)ادول 

 ا ذتصا  العجر التحصي  الدةامم الجنس 

البيا ا

 ه

-35 35-25 دكتيةاه مااستير ا ا   كر

45 

فجا  45

 فيق

إ اعة  لحافة

 وتلبيييو

عالقاه 

 عامة

 13 12 32 34 13 18 40 25 27 38 ك 

% 58.5

% 

41.5

% 

38.5% 21.5% 27.7% 20% 52.3% 55.4% 24.2% 20% 

 

لالمتبا ة تبيا هو اجيع الجبحي،يا ما ذالل  تالي تحلي  البيا اه استخدام مواقع اإلعالم االجتماعي واألخبار الكاذبة  : ثانيا

تبيا هو هال  هفراد العينة ما اامات   يباليو تصبح ( 2)ل فبم ادول ةقم %100يتصبحيو مياقع اإلعالم ا اتجاعم بنسبة 

ويأتم بعد ا تطبي  تييتر وا ستغرام % 21.5وما بعده تطبي  الياتس هن بنسبة % 21.5وامتهدام تطبي  البيسبيك بنسبة

و  ا يدل عل  هو اال  الجبحي،يا يستهدميو تطبي  البيسبيك ب ق  هكبر % 4.21وهذيرا الييتيين بنسبة % 2.15بياقع 

 .وهكار ما التطبيداه اإلعالمية ا اتجاعية ااذرى

 يبيا هكار التطبيداه والجياقع امتهدام ما قب  الجبحي،يا :(2)ادول 

 % ك التطبيق او الموقع

 %21.5 40 البيسبيك

 %21.5 14 الياتس ان

 %2.15 4 تييتر

 %2.15 4 ا ستغرام

 %4.21 3 ييتيين

 %100 25 الجججيأ



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 3, January 2021 

 

 
 999 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

وفم ماال واي للجبحي،يا حيل هي التطبيداه هو الجياقع تعتبر مصدةاً للجعليماه وااذباة فقا   إاابات م كجا مبيا فم ادول 

ما هفراد العينةل وااءه بعد ا % 43.07ويقيو مصدةا ل ا بنسبة  بأو البيسبيك  ي هكار الجياقع تتيااد فيي ااذباة( 3)ةقم 

الجياقع اإلعالمية مياء كا   ااذباةية هو التابعة لجامساه لحبية هو تلبييي ية ما  لبحة ال رقية  ييز والسيمرية  ييز 

والياتس هن بنسبة  %13.84بعد ا تطبي  تييتير بياقع % 18.42وذبر عاا  والحر  ولبحة مقاي  ييز والنبأ بنسبة 

هما تطبي   2.15فيجا اذتاة بعض الجبحي،يا اجيع مياقع وتطبيداه اإلعالم ا اتجاعم كي  ا مصدةاً لالذباة بنسبة % 7.27

 % .1.53وكا   هق   سبة لصبحاه اإلعالمييا وميقع الييتيين بنسبة % 4.21التلغرام حص  عل   سبة 

 م تعتبر مصدةاً لألذباة والجعليماه لدى الجبحي،يايبيا الجياقع والتطبيداه الت :(3)ادول 

 النسبة المئوية ك الموقع او التطبيق

 %43.07 28 البيسبيك

 %18.42 12 الجياقع اإلعالمية

 %13.84 7 تييتر

 %7.27 5 واتس ان

 %2.15 4 اجيع مياقع اإلعالم ا اتجاعم

 %4.21 3 التلغرام

 %3.07 1 ييتيين

 %3.07 1 لبحاه اإلعالمييا

 %100 25 الجججيأ
 

بينجا اعتبره اآلذروو % 43.1وما  احية تيليف ااذباة القا بة فدد ةهى الجبحي،يا هو الهبر القا ن  ي ذبر مُال  بنسبة 

ولبي بأ ي ذبر % 4.21فم حيا هو %  10.8ومن م ما ولبي بالهبر الجتحيي بنسبة % 38.5ه ي ذبر مببرك وملب  بنسبة 

اعتبره الهبر القا ن  ي ذبر يحج  طابع السهرية هو عنصر الجاامر   % 1.53اإل اعة وقلي  من م وبنسبة يتاجا عنصر 

 (4)كجا مي ح فم ادول ةقم 

 يبيا تصنيف ااذباة القا بة ما قب  الجبحي،يا :(4)ادول 

 % ك تصنيف األخبار الكاذبة

 %43.1 28 ذبر مُال 

 %38.5 25 ذبر مببرك او ملب 

 %10.8 7 متحيي/ منحازذبر 

 %4.21 3 يحج  طابع ال العة

 %1.53 1 يتاجا عنصر السهرية

 %1.53 1 يحج  عنصر الجاامر 

 %100 25 الجججيأ
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وكجا مي ح يبيا مجيياه ااذباة القا بة وكيف يتم التعر  علي ا وت هيص ال فدد  هصيا ااذباة ( 5)فم ادول ةقم 

ما هفراد العينة بينجا مييه  ذروو بأ ي ذبر يتم   ره ما مصادة % 30بيا الحديدة والق ن بنسبة القا بة بأ  ا تتجيي بالجيج 

فم حيا ب يا هفراد من م بأو الهبر القا ن يتجيي بعدم مطابدة هحدا،ي مع الياقع  بنسبة % 22.2اير معروفة ومج يلة بياقع 

و ذروو يجييوو الهبر القا ن ما ذالل تبرد % 11.2ة ل هما ما ولبي بأ ي ذبر ياّهم ااحدام وي يل ا بنسب17.5%

ومييه عدد ما الجبحي،يا بأ ي الهبر ال ي يركي عل  اا   معيا ويتغاف  عا % 7.5الجياقع بن ره دوو الجياقع ااذرى بياقع 

 %.2.2اا    ذر بجعن  هو يقيو متحييا لج ة بنسبة 

 بحي،يايبيا مجيياه ااذباة القا بة ما قب  الج :(5)ادول 

 % ك مميزات األخبار الكاذبة

 %30 32 يجيج بيا الحديدة والق ن

 %22.2 32 مصدةه مج يل واير معرو 

 %17.5 21 عدم مطابدة ا حدام مع الياقع

 %11.2 14 ياهم ا حدام وي يل ا

 %7.5 7 تنبرد بعض الجياقع بن ره دوو اير ا

 %2.22 8 متحيي/ يركي عل  اا   معيا ويتغاف  عا هذرى

 %100 120 *الجججيأ

 الجججيأ مهتلف   راً لتعدد الهياةاه فم اإلاابة ما قب  الجبحي،يا*

فم ماال واي إل  الجبحي،يا عا  لياه التحد  ما ااذباة القا بة التم تن ر ا مياقع اإلعالم ا اتجاعم فدد تبيا كجا مي ح 

ل ومن م يتحد  ما الهبر عا %35.25الجصدة الرليسم للهبر بنسبة باو الجبحي،يا يلجأوو إل  البحل عا ( 2)فم ادول ةقم 

و يلجأ  ذروو ما هفراد العينة إل  البحل عا الهبر فم محركاه % 22.2طري  البحل عني فم مياقع هذرى قد   رتي بنسبة 

رو  هو مج يل بينجا يتحد  بعا م ما مصدة الهبر     ي مصدة مع% 15.25البحل وذدمات ا للق ف عا حديدتي بنسبة 

فم حيا يسع   ذروو للتحد  ما الهبر عا طري  ماجي ي باحتيالي عل  معليماه ذاطئة هو منحاز  وةبجا % 10.43بنسبة 

% 5.21ويتأكد عدد ما الجبحي،يا ما مقاو وزماو ااحدام التم يتاجن ا الهبر بنسبة % 2.08قديجة واير دقيدة بنسبة 

وفا  %2.2بر عا طري  تاجيني للحدال  والجعليماه هم يعبر عا وا ة   ر بنسبة وهو ح اذروو بأ  م يتحدديو ما اله

 %.1.73بعض الجبحي،يا للتحد  ما الهبر القا ن عا طري  ا متبساة ما اا   واالدقاء بنسبة 
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 يبيا  لياه التحد  ما ااذباة القا بة ما قب  الجبحي،يا :(2)ادول 

 % ك آليات التحقق

 %35.25 41 الجصدة الرليسم للهبرالبحل عا 

 %22.2 22 التحد  ما وايد مياقع هذرى   ره الهبر  بسي

 %15.25 18 ابحل عا الهبر فم محركاه البحل وذدمات ا 

 %10.43 12 او يقيو مصدةه معرو  او مج يل

 %2.08 7 احتيالي عل  معليماه ذاطئة او منحاز  ام اير دقيدة

 %5.21 2 الحدمالتأكد ما تاةيخ وزماو 

 %2.2 3 يعطم معليماه ام يعبر عا وا ة   ر

 %1.73 2 ا متبساة ما ا    واالدقاء

 %100 115 *الجججيأ

 الجججيأ يهتلف   راً لتعدد ا ذتياةاه ما قب  الجبحي،يا*

ي جليو الهبر بعدم و ع  بأو هال  افراد العينة( 7)فيجا يتعل  بقيبية مياا ة ااذباة القا بة فقجا مي ح فم ادول ةقم 

فم حيا ييااي  ذروو ااذباة القا بة بالجياا ة والجقا بة بالتعلي  % 44.2اإلعجان هو الج اةكة هو ترك هي تعلي  بنسبة 

ويحاول البعض من م تح ير اآلذريا ما ذالل إعاد  % 27.7علي ا بأ  ا هذباة كا بةل ويج  عدم الي،يق ب ا وتصديد ا بنسبة 

هما البعض اآلذر ما هفراد العينة يباليو تبليغ إداة  الجيقع عا  ا ر الهبر % 13.8يغ م بعدم مصداقيتي بنسبة   ره وتبل

وفا  عدد قلي  % 4.21وقد يلجأ هحد م إل  اليليل لجصدة الهبر والتيال  معي لجعرفة الحديدة كا يا بنسبة % 7.7بنسبة 

 .%1.53من م هو يترك اامر و  يبع   يئاً بنسبة

 يبيا كيبية مياا ة ااذباة القا بة ما قب  الجبحي،يا :(7)ادول 

 % ك مواجهة الخبر الكاذب عن طريق

 %44.2 27 ا جال الهبر 

 %27.7 18 التعلي  بعدم مصداقيتي وا ي ذبر كا ن

 %13.8 7 محاولة تح ير ا ذريا ما ذالل إعاد  الن ر

 %7.7 5 تبليغ إداة  الجيقع عا  ا ر الهبر

 %4.21 3 اليليل ال  مصدة الهبر والتيال  معي

 %1.53 1   افع   يئاً 

 %100 25 الجججيأ
 

بينجا هكد % 48.02يحص  البيسبيك عل  الجرتبة ااول  بن ر ااذباة القا بة حس  ةهي الجبحي،يا بنسبة ( 8)فم ادول ةقم 

ا اتجاعم  م التم تن ر ااذباة القا بة بقاافة هكبر وبنسبة  ذروو بأو الجياقع والصبحاه ال هصية فم مياقع اإلعالم 

وقد ين ر تييتر %  8.52وما ،م تطبي  التلغرام بنسبة % 7.3وبعد ا يأتم تطبي  الياتس هن وا  ستغرام بياقع % 10.85

النسبة بالتياف  مع ل وتأتم   ه %3.1وهذيرا تطبي  التيا تيك بنسبة % 5.42والجياقع اإلعالمية اذباةاً كا بة بنسبة 

 .امتهداماه الجبحي،يا لتلا الجياقع والتطبيداه
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 يبيا الجياقع والتطبيداه التم تن ر ااذباة القا بة حس  ةاي الجبحي،يا :(8)ادول 

 % ك الموقع او التطبيق

 %48.02 22 البيسبيك

 %10.85 14 الجياقع والصبحاه ال هصية

 %7.3 12 ا ستغرام

 %7.3 12 الياتس ان

 %8.52 11 التلغرام

 %5.42 7 تييتر

 %5.42 7 الجياقع اإلعالمية

 %3.1 4 تيا تيك

 %100 127 الجججيأ

 الجججيأ مهتلف   راً لتعدد الهياةاه فم اإلاابة ما قب  الجبحي،يا*

 :االستنتاجات

ااذباة القا بة وتي،ي  الحديدة  ناك اذتال  بيا ميقعم التحلي  التدنية ما ها  السالمل ومنصة فتبينيا ما حيل ك ف -1

إ  ا تج  لبحة التدنية بق ف ااذباة . حس  طبيعة عج  ك  من جا وا تجاماتي مياء عل  الصعيد الجحلم هو العربم والعالجم

بينيا الجتعلدة بالجااميا اامنية والسيامية لجا ل ا ه جية عل  الجستيى الجحلم وتأ،ير ا عل  الرهي العامل بينجا مع  منصة فت

 .إل  ك ف ااذباة القا بة الجتعلدة بالجااميا الجنيعة والصحة كيو الجيقع يهاط  الججتجع العربم وليس الجحلم فدط

كا   الجااميا السيامية واامنية مسيطر  عل  محتيى ااذباة القا بة التم يتداول ا الجستهدميو   را ا جية تلا -2

الرهي العام بجا يهدم ه دا  مرواي ال ذصيلا هو بعض البلداو العربية تعا م ما  الجي يعاه وتأ،ير ا فم ت قي  اتجا اه

 .هزماه ميامية وهمنية داذ  حقيمات ا ومجتجعات ا

هكار ااذباة القا بة التم ك ف عن ا الجيقعيا  م هذباة ُماللة تحج  ه صا  الحدال  وهذباةا مببركة وملبدة تحاكم واقع -3

اذباة مااميا تتعل  بإ،اة  وبل ال العاه بيا الجج ية وهذرى قليلة تحيي عنصر التحيي لج ة مييفل وقد تتاجا تلا ا

 .معينة هو   رية الجاامر ل إ  تأذ  فم ماامين ا هفعال ما ية هو اير قا ي ية تجري ا حقيمة هو ا اه هذرى قيية

يقيو النص   يتعل  بالصية  هو الصية  مببركة هو هال  ااذباة القا بة تستهدم وميطيا ما  النص والصية  فغالباً ما -4

يقيو النص ملبدا وهحيا ا هذرى  ناك هذباة تستهدم النص والبيديي وةبجا تستهدم  ص فدط يقيو   ا النص زالف هو ملب ل 

 .وقد يقيو الهبر القا ن عل   ق  لية  و  ه الصية  متالع  ب ا وينطب   لا عل  مداطع البيديي

فم مياقع اإلعالم ا اتجاعم ذالة ( مج يلة)تم تن ر ااذباة القا بة وتسا م فم ا ت اة ا هالب ا لبحاه عامة الجياقع ال-5

فم البيسبيك ةبجا يدير ا  هص هو مججيعاهل فم حيا  ناك لبحاه  هصية ما ج  هياا فم   ر ااذباة القا بة 
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جياقع اإلعالمية فم   ر ااذباة القا بة وا ت اة ا بيا وتيميع دالر  ا ت اة ا ما قب  اافرادل كجا ما ج  لبحاه ال

 . الجج ية

يعتبر البيسبيك مصدةاً لألذباة لقني فم  بس اليق   ي ما هكار مياقع اإلعالم ا اتجاعم   راً لألذباة القا بة وتداول ا -2

 .ذصيلاً الصبحاه ال هصية لألفراد

و الهبر القا ن يتصفل بأ ي ذبر ُمال  وذبر ُمببرك يتاجا التيييف هاجع الجستهدميو لجياقع اإلعالم ا اتجاعم بأ-7

وما مجيياتي ه ي ي جيج بيا الحديدة والق ن ومصدةه مج يل واير . والتلبي  وقد يتم التالع  فم ماجي ي حس  ه دا   ا ره  

 .معرو  وعدم مطابدة هحدا،ي مع الياقع

ميا لجياقع اإلعالم ا اتجاعمل عا طري  البحل عا الجصدة الرليسم للهبر يتم التحد  ما ااذباة القا بة ما قب  الجستهد-8

وما وايد مياقع هو لبحاه هذرى   ره الهبر  بسي إ افة إل  البحل عا الهبر فم محركاه البحل وذدمات ا للق ف عا 

 .الحديدة

عدم ترك هي تعلي  هو )طري  إ جال الهبر يتم مياا ة ااذباة القا بة ما قب  الجستهدميا لجياقع اإلعالم ا اتجاعم عا -7

ومن م ما يق بي لآلذريا ويحاول تح ير م ما الي،يق بيل والدلة ما يستهدم ميي  تبليغ إداة  الجيقع عا ( اعجان هو م اةكة

 . ا ر الهبر القا ن فم لبحتي هو اليليل ال  مصدة الهبر والتيال  معي
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 :قائمة المصادر والمراجع

ل بال 3ة يدل تدةيباه عل  من جية البحل العلجم فم العليم ا اتجاعيةل ديياو الجطبيعاه الجامعيةل الجيالرل ط تمزةوا  -

 . 172تاةيخ   رل   

عبد هللا عبد الرحجا القندةي ومحجد احجد عبد الدايمل الجن جية العلجية فم البحيم التربيية وا اتجاعيةل مامسة ا بتقاة  -

 .74ل القيي ل بال تاةيخل  للن ر والتيزيع

 .123مل  2002وايي محجينل البحل العلجم ومنا جيل داة الحقجة للطباعة والن رل بغدادل  -

 :همجاء اامات   الجحقجيا  متجاة  التحلي  وا متبا ة* 

العامة كلية اإلعالم  قسم العالقاه/د محجد اياد.ه -2قسم اإلعالم كلية اآلدان اامعة تقري / د معد ملجاو الج  دا م.ه -1

-5قسم الصحافة كلية اإلعالم الجامعة العراقية/د محر ذليبة.ه-4قسم الصحافة اامعة بغداد/ د  قرية كيكي.ه-3الجامعة العراقية

 كلية اإلعالم اامعة الدا ر / د  رميا اازةق.م.ه

اليالبةل الدا ر ل الججلة الجصرية لبحيم  م ا السيد ب نسمل  لياه مستهدمم ال بقاه ا اتجاعية فم التحد  ما ااذباة -

 .614-565 ل الصبحة2017ل الصيف 28ل العدد 2017الججلد اإلعالمل 

ه اعالميةل مركي الجيير  عبد الرزاق محجد الدليجمل إ قالياه ااذباة الجببركة وتأ،ير ا فم ت قي  الراي العامل دةاما -

  .م2018للدةاماهل قطرل تجيز 

https://studies.aljazeera.net/sites/default/files/articles/mediastudies/documents/893bced5cf72499

ca42563df0f9c2879_100.pdf 

ايناس بيمعيدسل  لياه التحد  ما ااذباة الجتدفدة عبر اإلعالم ا اتجاعمل دةامة حالةل قطرل مع د الجيير  لالعالم  -

 .م2018ل

/2018/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%https://institute.aljazeera.net/sites/default/files

D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%20%D9%85%D9%

86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_0.pdf 

 .م2018محجد الراامل لناعة ااذباة القا بة وليل  الحصاة الجعليماتم للراي العامل قطرل مركي الجيير  للدةاماهل-

https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2018/05/180527110035087.html 

  ا اتجاعم مججيعة باحايال البحل عا الحديدة فم كيمة ااذباة القا بة اجع ااذباة والتحد  من ا عل   بقاه التيال -

 .م2017فم العالم العربمل مع د الجيير  لالعالمل الدوحة ل

https://institute.aljazeera.net/sites/default/files/2018/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D

8%AB%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82

%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%%D8%A9

D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D

8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9.pdf 

فاةوق هبي زيدل .12مل  1778إمجاعي  إبرا يمل فا التحرير الصحبمل مصرل داة البجر للن ر والتيزيع ل: للجييد ين ر  -

 وما بعد ا 40مل  1784الصحبمل الدا ر ل عالم القت لفا الهبر 

ل 1وك لا ينطر ال  لالح  اكر وتيهل مجلة ا   البي ل أ. 28علم منعم الداا ل كتابة متددمة لألذباة والتداةيرل   -

 وما بعد ا 344ل  2004الهبر الصحبم عنصر همامم ما عنالر العجلية اإلعالميةل

 .57و  55فا التحرير الصحبمل داة البقر العربمل الدا ر ل   عبد اللطيف حجي ل الجدذ  فم -

علم عبد البتاحل الصحافة ا لقترو ية فم : وهياا. 2015عبد العييي ال ريفل اإلعالم ا لقترو مل داة يافا للن ر والتيزيعل -

 .72-71   الاية  التقنيليايةل داة اليازوةدي العلجية للن ر والتيزيعل  

 570ل  1787ل الدا ر ل  ليي بيليسل2فا الهبر مصادةه وعنالره ومجا تي والحصيل علييل ط محجيد اد مل -

https://ejsc.journals.ekb.eg/issue_13044_13051_.html
https://studies.aljazeera.net/sites/default/files/articles/mediastudies/documents/893bced5cf72499ca42563df0f9c2879_100.pdf
https://studies.aljazeera.net/sites/default/files/articles/mediastudies/documents/893bced5cf72499ca42563df0f9c2879_100.pdf
https://institute.aljazeera.net/sites/default/files/2018/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_0.pdf
https://institute.aljazeera.net/sites/default/files/2018/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_0.pdf
https://institute.aljazeera.net/sites/default/files/2018/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_0.pdf
https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2018/05/180527110035087.html
https://institute.aljazeera.net/sites/default/files/2018/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9.pdf
https://institute.aljazeera.net/sites/default/files/2018/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9.pdf
https://institute.aljazeera.net/sites/default/files/2018/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9.pdf
https://institute.aljazeera.net/sites/default/files/2018/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9.pdf
https://institute.aljazeera.net/sites/default/files/2018/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9.pdf
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 https://www.almaany.com/ar/dict/ar: معجم الجعا مل النسهة ا لقترو ية متيفر عل  الرابط -

قاميس . اليميطل اللغة العربية الجعالر ل الرالدل لساو العرنل الداميس الجحيطفم قاميس الجعجم  إ اعة تعريف ومعن 

 عربم عربم

وما  71مل  2004 ناك العديد ما التعاةيف للجييد ين ر ال  حجيد  مجيسمل الحرن النبسيةل الداة الادافية للن رل بغدادل -

 177مل 1772تجاةنل الدا ر ل مقتبة ا  جلي الجصرية لوك لا محجد عد الدادة حاتمل اإلعالم والدعاية   رياه و. بعد ا

 وما بعد ا

 /http://saaid.net دال ًعا عد العييي محجد السدحاول هذم اح ة ا  اعةل متيفر القترو يا عل  ميقع  -

اهل حل من ية القترو يا عل  الرابط  دال عا عيض عي الراال عبيبمل ا  اعة التعريف والهطر والتاةيخ والسج -

 .http://www.alukah.net/culture:التالم

 .متيفر بنسهة بم دي ا  13الرؤيا لإلعالمل قطرل  2012مججيعة باحايال محاةبة ال العاهل -

 .72حجيد  مجيسمل الحرن النبسيةل   -

 . متيفر بم دي ا  عل   بقة ا  تر   11م ل 2018اجال الرزول ااذباة القا بةل مقتبة اامعة قطرل  دو ل -

متيفر .14مل   2020لالح م اةقةل ااذباة الجاللة فم فلسطيال حجلة الجركي العربم لتطيير اإلعالم ا اتجاعم ل ان  -

  سهة بم دي ا 

- tech-and-https://www.bbc.com/arabic/science  

 م25/7/2020مل ملهص لدةامة حيل ااذباة اليالبة   ره فم ميقع بم بم مم عربم ل تم زياة  الجيقع فم 2018ا اة  10

م ااذباة و تالي البحل وتعج  ما الحدال  ف" التحد "  ا ما فعلتي  ركة ايا  لجراقبة  يعية الجحتيى وا افة عالمة  *

عل  إ افة عالماه الجيد  فم تدييم ااذباةل وك لا ميقع البيسبيك و تييتر و ييتيين ا  بدهه تته  إاراءاه ااالق بعض 

 . الحساباه والتصدي لألذباة والجعليماه القا بة ومياا ة الترويي ل ا

 .11لالح م اةقةل مراع مب   كرهل   -

  527م ا السيد ب نسمل  لياه مستهدمم  بقاه التيال ل  :  دال عا -

 .527للجييد ين ر ال   بس الجصدة الساب ل   -

محجيد احجد عبد هللال .  دال عا د: قام ميقع البيسبيك بتحديد تلا ا ة اداه و  ر ا فم اعالو بصحيبة الجاةدياو البريطا ية*

 http://www.acrseg.org/40558   :ميقع م ين ر ال  2017-8-25ل ااذباة القا بة والتبقير النددي

لينا عجيالهل دلي  التربية اإلعالمية الرقجيةل مع د اإلعالم : للجييد حيل امامياه التحد  ما الجحتيى عل  ا  تر   ين ر -

 .وما بعد ا 38ل  3ااةد مل عجاول ج

https://www.almaany.com/ar/dict/ar
http://saaid.net/
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech
http://www.acrseg.org/40558
http://www.acrseg.org/40558
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ABSTRACT 

Summary of the study: The study aimed to identify the developmental and future role 

that Qatar plays in the field of distance education and communication technology, 

highlighting the scientific and research capabilities that the State of Qatar provides to 

the public, and ways to develop the scientific and educational aspects for the 

advancement of the state and study the problems that constitute an obstacle to the 

maximum benefit from communication and education technology  From distance and 

to identify the extent to which educational and research institutions in the State of 

Qatar benefit from communication technology. The study relied on the survey method. 

The study used an electronic questionnaire form and relied on a sample consisting of 

(400) single people. The study concluded that 59% of the study sample are highly 

satisfied with the efforts of the State of Qatar in  The field of distance education, while 

(27%) of them were satisfied with a medium degree, while (14%) of them came with a 

low degree, and it was found that (36%) of the study sample use educational content 

provided through modern communication technology, and a percentage (20%) of them 

are sometimes  What are they looking for on those contents.  distance 

Keyword: communication technology, distance education 
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 الملخص

ستتتفتدفت اادراستتتر اافىتتترو  اتتتم ااتتتدسر ااف متتت ت ساامهتتتف فا  اافتتت  ل تتت   بتتتو كنتتتر فتتت  م تتتا  اافىاتتتيم  تتت  ب ىتتتد سل   ا  يتتتا ا

االلصتتتتا ب سزبتتتترات اا تتتتدرال ااىاميتتتتر ساافحديتتتتتر اافتتتت  ل فرهتتتتا دساتتتتر كنتتتتر اا متتتتتت رب سستتتتف  لنتتتت  ر اا تتتت ا   ااىاميتتتتتر 

 تتتتتاس فتتتت  ستتتتتفي  االستتتتفوادج اا صتتتتت   متتتت  ل   ا  يتتتتتا ساافىايميتتتتر اا تتتتتت   باادساتتتتر سدراستتتتتر اام تتتت  ل اافتتتتت  ل تتتت    ا 

االلصتتاالل ساافىاتتتيم  تتت  بىتتتدب ساافىتتترو  اتتم متتتد  استتتفوادج ااميسهتتتال اافىايميتتتر ساافحديتتر فتتت  دساتتتر كنتتتر متتت  ل   ا  يتتتا 

االلصتتتا ب سا فمتتتدل اادراستتتر  اتتتم متتت تت اامهتتترب ةمتتتا استتتفتدمت اادراستتتر استتتفمارج استتتفففيا  زا فرس يتتترب سا فمتتتدل  اتتتم 

متتتت   ي تتتر اادراستتتتر راكتتتتيي  بدر تتتر ةفيتتتترج  تتتت   تتتتت د % 95موتتتتردج س اصتتتت اادراستتتتر زاتتتتم   (  044) تتتتتا  ي تتتر ك ام

متتت تم %( 40)متتت تم راكتتت  بدر تتتر مف ستتتنرب بي متتتا  تتتا  %( 72)دساتتتر كنتتتر فتتت  م تتتا  اافىاتتتيم  تتت  ب ىتتتدب فيمتتتا  تتتا  

اام تتتتد   فتتتر سستتتتا   متتت   ي تتتر اادراستتتتر  هتتتفتدم   اامحفتتت   اافىايمتتتت   تتت  بىتتتد س%( 63)سلفتتتتي     در تتتر م تو تتترب 

 .م تم   تم ا يا اس ما  فناى    ام لاك اامحف  ال%( 74)ل   ا  يا االلصا  ااحد در س هفر 

 ل   ا  يا االلصاالل باافىايم    بىدب:  الكلمات المفتاحية
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 : مقدمة 

  امىتتر متت  اافىاتتيم ااف ايد  تتر اافيئتتر س  تت  اافىاتتيمب بيئتتر فتت  ساا فتتا  ساامىا تتم اامتتفىا م  ىتتدا اافىاتتيم  تت  بىتتد  مايتتر ااوصتت  بتتي 

 ااف   اتتت    اافنتتت ر متتت  لنتتت رل اافىاتتتيم  د دتتتر ظتتتاهرج سهتتت   غرافي تتتاسب سم وصتتتار مفىتتتددج بيئتتتر زاتتتم سغيتتتر  مدرستتتر  س

 ظتتترسو   فتتت   ايتتتو ااحصتتت    هتتتفنيى   ال انتتت     سل فيرهتتتا اافىاتتتيم فرصتتتر ز نتتتا  م تتتو سااتتتتدو ااىتتتاامب فتتت  اامفهتتتار 

 .  م  شفو سدسا    ل ايد ر

 اافىاتتتيم متتت اد لرستتت  ةا تتتت س مر  يتتتر  سرسبيتتتر  امىتتتال   كفتتت  متتت  ااهتتتفىي ال  سا تتتر بىتتتد  تتت  اافىاتتتيم ف تتترج سكتتتد بتتتد ل

 سلدر هتتتتتاب اامتتتت اد ا تتتتر  ااويتتتتد   سشتتتترا   اافهتتتت ي ب سشتتتترا   اا فتتتت ب سل تتتتم  اافر تتتتد طر تتتت   تتتت  اانااتتتت  اامتفاوتتتتر

    اانتتت    اتتتم اا امىتتتال هتتت   اشتتتفراط متتت  اادراستتتيرب ساا ا فتتتال ااوتتترس  متتت  اانااتتت   فىامتتت  ةتتتا  ااتتت م  سبتتت و 

 .ااى مر  ايو لحه  ساا ت ف   اا تا   اال ففار م  د اا امىر زام  أل ا

 اإلذا يتتترب ساامحنتتتال اافايوز تتت   طر تتت   تتت  سط بتتتو اامىا تتتم بتتتي  ااف اصتتت ايصتتتفر  اادما ي تتتال  سا تتتر سلنتتت ر ا متتتر فتتت 

 اا تتر  بدا تتر  فتتم ساامىاتتم اانااتت  بتتي  ااف اصتت  سستتيار هتت  اإلا فرس تت  اافر تتد اافدا تتر فتت   صتتفر اإل فر تتت ظتتت ر متت  ثتتم

 سااتتتفىام ااف اصتتت   ماي تتتر متتت  ستتتت ات  يتتت  اام تتتا ب هتتت ا فتتت  اامفتصصتتتر اإلا فرس يتتتر اام اكتتت  ه تتتا  فأصتتتفحت اا د تتتدب

 .ذاك ف  اامفتصصر ساافرامت اام اك   فر اامفاشرج سااللصاالل اا  اش  ا ال سسفرل

 سمفابىتتتر  وهتتت وب لىاتتت يم فتتت   اانااتتت   اتتتم  تتت ت  لىاتتتيم هتتت س ااموفتتت   اا تتتامى  س  تتتدرن متتت  اافىاتتتيم  تتت  بىتتتد اافىاتتتيم

 سهتت  متتاب متتتارج فتت  لتتدر   شتتتادج  اتتم ااحصتت    بتتتدو  س  امىيتتر شتتتادج  اتتم ااحصتت   بتتتدو زمتتا اا امىيتتر دراستتفو

 ا  تتتو س تتتتاس  اانااتتت  فيتتتتا   تتت      لهتتتف    دراستتتير كا تتتال  س ثابفتتتر سب ا تتت ال دراستتتير سم ا تتتد ب تتتدرا   ف يتتتد ال لىاتتتيم

ااف ايد تتتر اا امىتتال )فتتت   ةمتتتا اامىاتتتم متت 
1
 اافىايميتتتر ساا ستتتا   اامتتت اد  تتت   سمتتت  لىامتتتمب مهتتتئ اير اامفىامتتت   س فحمتتت  ب

  متتتا. ل استتتفو اافتتت  ا سكتتتال سفتتت    استتتفو ااتتت    سباامىتتت د  اامتتتفىام  تتت   متتت  س  تتتنر ز  ابيتتتر ااتتتفىام  مايتتتر ل تتت   ثتتتم سمتتت 

 فتتت  سااحاستتتم ااغااتتت  ااىامتتت  سهتتت  بتتتاان  ب ا ساستتتير االلصتتتا    نتتتر هتتت  اامىاتتتم   تتت   ااف ايتتتد  اا تتتامى  اافىاتتتيم فتتت 

  ىتتتا م ساافتتت  اا يتتت د متتت  ذاتتتك سغيتتتر اافىايميتتترب ااميسهتتتر دا تتت  ااتتتدرس  اانتتت     تتت ر س  تتت  ف تتتاتمب  س   تتتا تم

                                                             
 اتحاد مجلة ب"  ااموف  ر اا د   امىر ف  اإلدارت بساام ظف ا ةاد م  ساام رو ااناا  م  ة   را  ةما ااموف   اافىايم ساك ." درستج  ظير  ف ا  1

 ٢١٠:  ١٠٠٢(٨٣   ا رب ب  ما  ب العربية الجامعات
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 االافحتتتا   هتتتفر از تتتادج اامرس تتتر مفتتتد   اتتتم  ساستتتاس  مف يتتتر  تتت  بىتتتد اافىاتتت يم  يتتت  ز  فاهتتتور. ااف ايتتتد  اا تتتامى  اافىاتتتيم م تتتتا

 .اافىا يمب س         م د  ااتدمر بإ  اد م م  ر م  اانر  إللا ر فرص االافحا  ب اافىايم ف  ساامهاساج

امر اافتت  لهتتىم زايتتتا ةتت  ااتتدس  فتت  سبتتت   اافىاتتيم  تت  بىتتد فتتإ  اامهتتاساج فتت  اافىاتتيم سااح تت   متت   هتتداو ااف ميتتر اامهتتفد

سكنتتتتر اتتتتتا بتتتتا  فتتتت  هتتتت ا اام تتتتا ب  يتتتت  ل تتتت   كنتتتتر بتتتتد م اامفميتتتتز   فتتتت  م تتتتا  اافحتتتت  ااىامتتتت  متتتت  اافتتتتا دي   ١٠٨٠

ا ةتتتاد ميي ب سطافتتتر اادراستتتال ااىايتتتا ساامىامتتتي  سمتتتد رت اامتتتدار ب بتتتتدو لىز تتتز اافحتتت   سز فتتتان اامىرفتتترب سلحهتتتي  

 اتتتتم د تتتتم ااىمايتتتتر اافىايميتتتتر ساافحتتتت   اافرب  تتتترب  متتتت       تتتتار  . اهياستتتتال اافىايميتتتترااممارستتتال اافرب  تتتترب سلنتتتت  ر ا

 ميتتت  ااوئتتتال متتت  بتتتا دي  متتت   ميتتت    حتتتا  ااىتتتاام ااىربتتت ب سمتتت  متفاتتتف اا امىتتتال ااىربيتتتر سميسهتتتال اافحتتت  ااىامتتت  

 .إلثرا  اافح  ااىام  ف  اام ا  اافرب ت

ةا تتتتت دساتتتتر كنتتتتر سستارج اافىاتتتتيم  سستتتتىادج  45ة فيدتتتت /ة رس تتتتا سبتتتتاارغم متتتت  ااصتتتتى بال ساامى كتتتتال فتتتت  ظتتتت   ا حتتتتر

اا تتيف فيصتتت  بتتت  كاستتتم    ثتتتا   ةتتا  ا  ر صتتتي   اتتتم ل ويتتت  برام تتتتا اامتفاوتتر بتتتاافح   ااركمتتت  اإلا فرس تتت  سل ويتتت ها  تتت  

بىتتتتدش اف تتتت ي  اافتتتتا دي  ساانتتتت   متتتت   ميتتتت  دس  ااتتتت ط  ااىربتتتت   امتتتتر سدساف تتتتا ااحفيفتتتتر كنتتتتر  اصتتتتر  اتتتتم استتتتف ما  

 .امهيرج ااف  بد لتاا

 : مشكلة الدراسة

اىفتتتتت كنتتتتر دسراس مام ستتتتاس سةفيتتتتراس فتتتت  د تتتتم ااىمايتتتتر اافىاميتتتتر بصتتتتور  امتتتتر ساافىاتتتتيم  تتتت  بىتتتتد بصتتتتور  اصتتتتر  سبتتتترغم 

ااحصتتتتار ااتاي تتتت  غيتتتتر اامفتتتتررب  صتتتتفر لرليتتتت  كنتتتتر ا ساتتتت   ربيتتتتاس ساارابىتتتتر  ااميتتتتاسب  هتتتت  ميشتتتتر  تتتت دج اافىاتتتتيم 

غيتتتر مهتتتف    ت دساتتتر  ربيتتتر فتتت  اافرليتتت  ااىتتتاام  ساالكايمتتت  سااىربتتت  اافىاتتتيم سذاتتتك سبتتت اك لهتتت   ركمتتتاس  اا تتتامى ب

افميزهتتتا فتتتت   تتتت دج اافىاتتتتيم سمتتتت   هتتتتم  ستتتتفا    تتتتا  كنتتتتر سل تتتتدمتا فتتتت  ااىمايتتتتر اافىايميتتتتر استتتتفتامتا ا مدتتتت  اف   ا  يتتتتا 

 .االلصا 

تصنننال ودور قطنننر المسنننتقبلي فننني منننا  ننني معنننااير اسنننتخداماا لتكنولوجينننا اإل: ومنننن  ننننا تكمنننن مشنننكلة الدراسنننة و ننني

 التعليــــم عـــــن بعــــد؟ 
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 :أ داف الدراسة 

 .بىد ف  كنر    اافىايم م ا  افن  ر سلوىي  االلصا  ل   ا  يا اسفتدامال  ام اافىرو -1

 . اافىرو  ام اادسر ااف م ت ساامهف فا  ااف  ل    بو كنر ف  م ا  اافىايم    بىد سل   ا  يا االلصا  -2

دساتتتر كنتتتر اا متتتت ر سستتتف  لنتتت  ر اا تتت ا   ااىاميتتتر ساافىايميتتتر  ل فرهتتتا اافتتت  ااىاميتتتر ساافحديتتتر اا تتتدرال زبتتترات -3

 . اا ت   باادسار

 .االلصاالل ساافىايم    بىد ل   ا  يا م  اا ص   االسفوادج سفي  ف   ا  اس  ل    ااف  اام   ل دراسر -4

 .االلصا  ل   ا  يا م  سار كنرف  د اافىايمير ساافحدير ااميسهال اسفوادج مد  -5

  :الدراسة أ مية

  تتت  اافىاتتتيم ااف   ا  يتتتر ااحد دتتتر فتتت  ااف  يتتتال متتت  االستتتفوادج متتتد   اتتتم اافىتتترو فتتت  اادراستتتر هتتت    هميتتتر ل متتت  -4

 .ساال  ابيال  ااهافيال ه  سما بىد

االستتتفوادج متتت   فتتتا ت اادراستتتر ااتاصتتتتر باافحتتت  فتتت  دمتتتت ل   ا  يتتتا االلصتتتتا  ساافىاتتتيم  تتت  بىتتتد ايصتتتفر  تتتت اج  -7

لن  رهتتتا ساإلستتتفوادج ممتتتا ل صتتتات زايتتتو اافتتتا دي  فتتت  استتتفمرار ااىمتتت  اافحدتتت  فتتت  هتتت   اام كتتت   سااتتت ت  م تتت  

 .م   فا ت ف  ل د م دراسال  ةدر  م ا  سلن راس 

اافحتت   اا اياتتر ساافتت  لتتم دمتتت ل   ا  يتتا االلصتتا  متت  اافىاتتيم  تت  بىتتدب اتت ا فإ تتو  م تت     لىتتدا هتت   اادراستتر متت   -6

 ىفمتتتد  ايتتتتا اافتتتا د   ا  تتترس  فتتت  لنتتت  ر ا بحتتتا  اافتتت  لىمتتت  سلنتتت ر م تتتاالل اافىاتتتيم بصتتتور  امتتتر سم تتتا  

 .اافىايم    بىد بصور  اصر

 :اإلطار اإلجرائي والمناجي للدراسة

 سلحايتتت  رصتتتد سل صتتتيف زاتتتم لتتتتدو ساافتتت  اادراستتتر ااحاايتتتر زاتتتم   تتت  اادراستتتال اا صتتتويربل فمتتت  : ننننول الدراسنننة -1

 لنفي التتتتا  تتت   متتت   ف تتتر ةمتتتا دسر كنتتتر اامهتتتف فا  فتتت  لنتتت  ر اافىاتتتيم  تتت  بىتتتد باستتتفتدا  ل   ا  يتتتا االلصتتتا ب

 بتتتي  ااى كتتال  اتتتم ساافىتترو ااميدا يتترب اإل تتترا ال فتت  اافىمتت   ف تتتم  بمتتا  ي تتر ميدا يتتترش متت  ل  تتتر  فيمتتا ااىمايتترب

 .  اادراسر مح  اإل  مير ااظاهرج  طراو
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لىفمتتتد اادراستتتر  اتتتم متتت تت اامهتتتر ااتتت ت  ىتتترو بأ تتتو  تتتتد  امتتت  متتت ظم ااحصتتت    اتتتم مىا متتتال : مننننال الدراسنننة -2

 تتت  ااظتتتاهرج محتتتت  اادراستتتر
(2)

ب س ىتتتتد متتت تت اامهتتتر   هتتتت  اام تتتاهت ااىاميتتتتر ا متتت  اافيا تتتال ااميدا يتتتتر  تتت  ظتتتتاهرج 

مىي تتتر سل كتتتيحتا سلوهتتتيرها سشتتتر  ااى كتتتال اإلرلفاطيتتتر بتتتي  مفغيرالتتتتاب ةمتتتا   تتتو  هتتتمر بفىمتتتيم ااظتتت اهر ااىاميتتتر 

سه  ما  همر بااترسن بفىميمال  امير ساسفت صال كابار إل ادج اال ففار ساافح   م  صحفتا
(3)

. 

 :أداوات جمع البيانات  -3

 تتتتتفم ل ت ىتتتتتا  اتتتتم  ي تتتتتر اادراستتتتر ااميدا يتتتتر الستتتتتففيا  ر ت  لىفمتتتتد اادراستتتتر  اتتتتم استتتتتفمارج استتتتفففيا  زا فرس يتتتتر 

 . اامفح ثي  ف  ااظاهرج مح  اادراسر

 : مجتمع الدراسة -4

 اا مت ر اا نرت ب افر فئالو س ا  االكفصاد ر سااهياسير ساال فما ير سب افر   اماو اادىم  رافير 

 : عينة الدراسة -5

 . اماس فأةدر 74موردج م   مر (  044) كنر سك ا  ااىي ر  ةافر شرا ر اام اط ي  اا اط ي  باامد  ف  دسار

 

 : مفا يم الدراسة

 :اإلتصال تكنولوجيا -1

 اامحفتتتت    س اام تتتتم   امىاا تتتتر ل ظيوتتتتتا  تتتتفم اافتتتت  اامتفاوتتتتر ااتتتت ظم  س اا ستتتتا    س ا دسال  س ااف  يتتتتال م متتتت  

   اتتتتا متتت   تتتفم ساافتتت  ااف ظيمتتت ب  س اا تصتتت   س اا متتتاهيرت االلصتتتا   مايتتتر  تتت   متتت  ل صتتتياو  تتتراد ااتتت ت

.اامهم  ر  س اامرس مر  س اامص رج  س اام ف بر  س اامهم  ر ساافيا ال اامىا مال  م 
(4)

 

 :بعد عن التعليم -2

  س  امىتتتر متتت  اافىاتتتيم ااف ايد  تتتر اافيئتتتر س  تتت  اافىاتتتيمب بيئتتتر فتتت  ساا فتتتا  ساامىا تتتم اامتتتفىا م بتتتي  ااوصتتت   ماي تتتر هتتت 

 اافنتتتتت ر متتتتت  لنتتتتت رل اافىاتتتتتيم  د دتتتتتر ظتتتتتاهرج سهتتتتت   غرافي تتتتتاسب سم وصتتتتتار مفىتتتتتددج بيئتتتتتر زاتتتتتم سغيتتتتتر  مدرستتتتتر

                                                             
 . 49ص(  7444دار ااتا  ب : اا اهرج )  البحوث اإلعالميةالمنال العلمي في .  اطف  ا  ااىفد (2)
(3)Susanna Hornig Priest ,Doing Media Research : An Introduction , ( California: Sage Publication,2010),P.29. 

 . 7442/ اادار ااىربير اااف ا ير / ج اا اهر/ ل   ا  يا اامىا مال ف  اام ففال سمراةز اامىا مال ااىربير . محمد ففح   فد اار م   (4)
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  هتتتتتفنيى   ال انتتتتت     سل فيرهتتتتتا اافىاتتتتتيم فرصتتتتتر ز نتتتتتا  م تتتتتو سااتتتتتتدو ااىتتتتتاامب فتتتتت  اامفهتتتتتار  ااف   اتتتتت   

  م  شفو سدسا    ل ايد ر ظرسو   ف   ايو ااحص  
(5). 

 

 النتائل العامة للدراسة الميدانية

 العامةالنتائل : أولا 

 نتائل اختبارات الفروض: ثانياا 

 

 :النتائل العامة: أولا 

كثافننننة اسننننتخدام ا فننننراد عينننننة الدراسننننة لمحتننننوت قطننننال التعلننننيم عننننن بعنننند التنننني توفر ننننا تكنولوجيننننا : المحننننور ا ول

 :التصال

اهاتتتتاب  تتتي  لهتتتىم   ىتتتد ز  تتتا  كنتتتا  كتتت ت اف   ا  يتتتا اامىا متتتالب اام دمتتتر اا تتترسر ر اافتتت  ال  م تتت    تتتر دساتتتر    لف 

ا  تتدمان بىصتتتر اامىا متتالب سال  فصتتتر هتت ا ااهتتتى   اتتم اافاتتتدا  اامف دمتترب فحفتتتم  ةدتتر اافاتتتدا  ف تتراس البتتتد اتتتا متتت  اكفحتتتا  

 .ه ا اا اك  ااف   ا    اا د دش ة  لف اص  م  باك  بادا  ااىاامب سلفىام  مىتا  امياس ساكفصاد اس سسياسياس 

 :محتوت قطال التعليم عن بعد التي توفر ا تكنولوجيا التصالل استخدام ا فراد عينة الدراسة -1

ل فتتتتي     استتتتفتدا  ا فتتتتراد  ي تتتتر اادراستتتتر اامحفتتتت   اافىايمتتتت   تتتت  بىتتتتد ااتتتت ت ل دمتتتتو اادساتتتتر سمتتتت   تتتت   سستتتتا   

متتت  هتتتيال  ا فتتتراد استتتفتد  هتتت ا اامحفتتت  ب فتتت   تتتي  اتتتم لظتتتتر اا فتتتا ت %( 444)ل   ا  يتتتا االلصتتتا  ااحد دتتترب    

 .ام  هفتد  ه   اا سا  %( 4)

س هتتتف فت متتت  ذاتتتك استتتفتدا  مىظتتتم ا فتتتراد  ي تتتر اادراستتتر اف   ا  يتتتا اافىاتتتيم الستتتيما فيمتتتا  فىاتتت  بتتتاامحف   اافىايمتتت  

 تت  بسىتتدب ساافتت  ربمتتتا   تت   فيتتتا اامصتتتادفر اافىتتر  اتت اك اامحفتت    متتتر سارد ااغا تتر فتت  ظتتت  لزا تتد محفتت   شتتتف ر 

  لاتتتك اا ستتتا   اى اصتتتر مف   تتترش ستتتاهمت فتتت  زثتتتارج س تتت   اال ففتتتا  ب تتت   امتتتف ب ف تتت س  تتت  لأةيتتتد "اإل فر تتتت"

 ت اا تتتا مي  –كتتت تش سباافتتتاا  ارلوىتتتت  هتتتفر اافىتتتر  ساالستتتفتدا ب سهتتت   متتتر ز  تتتاب   تتتداسب س فناتتت  متتت  مهتتتيسايتا 

 .د م لاك ااميزالب سث اتا باسفمرار - ام ااىماير اافىايمير

                                                             
 . 7442/  ما  / دار ااوركا  / زدارج اافىايم    بىد ساافىايم اا امى  ااموف   /  ى     ه     ا   (5)
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 :وت مجال التعليم عن بعد التي توفر ا تكنولوجيا التصالمدت استخدام ا فراد عينة الدراسة لمحت -2

 ةدتتر متتت  ثاتت  ا فتتتراد  ي تتر اادراستتتر اامحفتت   اافىايمتتت   تتت  بىتتد ساام تتتد   فتتر سستتتا   ل   ا  يتتا االلصتتتا  ااحد دتتترب 

 متتت تم   تتتتم   يا تتتاس متتتا  فناىتتت    اتتتم لاتتتك%( 63)زذ    هتتتيال  ا فتتتراد  هتتتفتدم   ذاتتتك اامحفتتت   دا متتتاسب ةمتتتا بتتتي   

متتتت تم م تتتتدر ي  فتتتت  اامر اتتتتر ا  يتتتترج سااتاصتتتتر باالستتتتفتدا  اا تتتتادر اتتتتت   %( 74)اامحف  تتتتالب فيمتتتتا  تتتتا   هتتتتفر 

 .اامحف  ال

س يةتتد ذاتتك ارلوتتا   هتتفر اافىتتر  اف   ا  يتتتا االلصتتا  الستتيما اامحفتت   اافىايمتت   تتت  ب ىتتدب س  وهتتر ذاتتك فتت  كتتت   

اا ديتتتر متتت  ااف تتتر  اتتتم الهتتتا   متتتاة تم اا غرافيتتتر متتت   ب ساافتتت  م  تتتت"اإل فر تتتت"لزا تتتد اا ا تتت  اال فمتتتا   ا تتتف ر 

 اتتتم ذاتتتك اا ا تتت  ف تتت ب بتتت  بالتتتت متتت  " اإل فر تتتت"االلصتتتا  ساام تتتارةرب ساافوا تتت  فيمتتتا بيتتت تمب زذ اتتتم   فصتتتر دسر 

 . ك   اا سا   ااف  لهفىماتا هيئال اام فم  اامد   اا  ا   ام ا ف ار ر اامىا مال

 :دم فياا ا فراد عينة الدراسة محتوت مجال التعليم عن بُعدعدد ا اام في ا سبول التي استخ -3

بىتتتدد ا  تتتا  فتتت  ا ستتتف   اافتتت   هتتتفتد  فيتتتتا ا فتتتراد  ي تتتر اادراستتتر امحفتتت   كنتتتا  اافىاتتتيم  تتت  بىتتتدب    فيمتتتا  فىاتتت  

ب (ةتتت   تتت   فتتت  ا ستتتف  ) هتتتفتدم  تا %( 62)ب س(متتت   تتت   اتتتد     تتتا )متتت  هتتتيال  ا فتتتراد  هتتتفتدم  تا %( 09)

 (.ث   اهف    ا ) هفتدم  تا م  %( 42)س

س   تتتن متتت  ذاتتتك االلوتتتا   اتتتم سستتتنير استتتفتدا  محف  تتتال سستتتا   ل   ا  يتتتا االلصتتتا  فيمتتتا  تتتت  كنتتتا  اافىاتتتيم 

ش متتتا  فناتت  متت  اامهتتتيسايي   تت  كنتتتا  اافىاتتيم بتتد م لاتتتك اا ستتا    فتتتر  تتدج مهتتارال لفىاتتت  برفتت  اا وتتتا ج  تت  بىتتد

تتتتاب الستتتيما   تتتو  م تتت  ل ظيتتتف اف   ا  يتتتا االلصتتتا  ااحد دتتتر    ل تتت   بتتتأدسار ساستتتىر فتتت  ساافأهيتتت  ا تتت   اامفتتتابىي  ا

 .م ا  اافىايم    بىد

 :محتوت مجال التعليم عن بُعدفيه ا فراد عينة الدراسة متوسط الوقت الذي اتابع  -4

سستتتا   االلصتتتا    ةدتتتر متتت   صتتتف ا فتتتراد  ي تتتر اادراستتتر  هتتتفتدم   اامحفتتت   اافىايمتتت  ا نتتتا  اافىاتتتيم  تتت  بىتتتد فتتت 

( متتت  ستتتا ر اهتتتا في )متتت تم   تتتتم  هتتتفتدم   ذاتتتك اامحفتتت   %( 74)  ميتتتاسب فيمتتتا بتتتي  (  كتتت  متتت  ستتتا ر)ااحد دتتتر اتتت 

 .   مياس (  ةدر م  سا في )م تم   تم  هفتدم  تا %( 44)  مياسب فيما بي  

االلصتتتا  فيمتتتا  تتتت  امحفتتت   ل   ا  يتتتا  - ت مىتتتد  ااهتتتا ال –س   تتتن متتت  ذاتتتك ا تتتف و متتتد  اافىتتتر  ااتتت كف  

كنتتتا  اافىاتتتيم  تتت  بىتتتدب س اتتتم ااتتترغم متتت  سستتتنير االستتتفتدا  ب تتت    تتتا  اتتت اك اامحفتتت   متتت  كفتتت  ا فتتتراد  ي تتتر 
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اادراستتترب زال    االستتتفتدا  ااتتتت كف  لفتتتي  ا تواكتتتتو ب تتت   ةفيتتتترب سلفىتتتدد ا ستتتفا  فتتتت  لوهتتتير لاتتتتك اا في تتترب سربمتتتتا 

ساستتتتىر اامحفتتتت   اافىايمتتتت  اامىتتتترس  ب ستتتتا   ل   ا  يتتتتا  ىتتتت د  همتتتتتا زاتتتتم    غيتتتتا  كتتتتدرال لأهيايتتتتر سل افهتتتتير 

االلصتتتا ب م ار تتتتر بغيتتتر  متتتت  اامحف  تتتتال ا  تتتر ب مدتتتت  اامحفتتت   اافرفيتتتتت ب س ىتتتتد ذاتتتك امتتتتراس طفيىيتتتاس  تتتتفم ل فيتتتتو 

مهتتتف ف س ب تتت   لراةمتتت  متتت  اةفهتتتا   فتتترال ااىتتتر  سااف تتت   ب سا توتتتا  ااف اوتتترب الستتتيما    هتتتدو اافىاتتتيم  تتت  

 .    بح بىد  دم  غير ر

 :دوافع استخدامات تكنولوجيا التصال فى مجال التعليم عن بعد: المحور الثاني

 :المميزات التي امكن أن تضيفاا تكنولوجيا التصال في مجال التعليم عن بعد -5

 تتتا ل : بتصتتت ص بتتتاامميزال اافتتت   م تتت     ل تتتيوتا ل   ا  يتتتا االلصتتتا  فتتتم م تتتا  اافىاتتتيم  تتت  بىتتتدب متتتا  اتتت  تبنننين

ب س تتتا  فتتتم %(70)فتتتم اامرلفتتتر ا ساتتتم بتتت ت   هتتتف  " رفتتت  در تتتر ااف اصتتت  بتتتي    اصتتتر ااىمايتتتر اافىايميتتتر" فتتتارج 

ب س تتتات  اتتتتم %(76)بتتت ت   هتتتف  كتتتتدر  ب "ت تتتتادج مهتتتف   ااوا ايتتتر بتتتتي    اصتتتر ااىمايتتتر اافىايميتتتتر"اامرلفتتتر اادا يتتتر 

ب س اتتتت فتتتم اامرلفتتتر %(74)ب بتتت ت   هتتتف  كتتتدر  "لتوتتتي   تتتدد اا تتتغ ط باا هتتتفر اانااتتت " اامرلفتتتر ااداادتتتر  فتتتارج 

لتوتتتتي  "ب س  يتتتترا  فتتتتارج %(42)بتتتت ت   هتتتتف  كتتتتدر  " لتوتتتتي   تتتتدد اا تتتتغ ط باا هتتتتفر اامتتتتدر " اارابىتتتتر  فتتتتارج 

 %(.       49)ب ت   هف  باغ ب " دد اا غ ط باا هفر اإلدارج اامدرسير

 :التي توفر ا تكنولوجيا التصالمدت استفادة ا فراد عينة الدراسة من محتوت مجال التعليم عن بعد  -6

لفتتتي  فيمتتتا  فىاتتت  بمتتتد  استتتفوادج ا فتتتراد  ي تتتر اادراستتتر متتت  محفتتت   سستتتا   ل   ا  يتتتا االلصتتتا  ساامفىاتتت  بمحفتتت   

متتت تم  هتتتفويد زاتتتم  تتتد متتتاب %( 72)هتتتيال  ا فتتتراد  هتتتفويد ب تتت   ةفيتتترب س   متتت  %( 93)كنتتتا  اافىاتتتيم  تتت  بىتتتدب    

 .م  هيال  ا فراد زام   تم ال  هفويدس  م  ه ا اامحف  %( 42)ةما  شار 

س ففتتي  متتت  ذاتتك    ا فتتتراد متتت   تت    ي تتتر اادراستتتر  تترس     اادساتتتر اا نر تتر ةا تتتت  ت دهتتتا  ا حتتر ب تتت   ساكتتتر 

اام دمتتر  اتتم سستتا   ل   ا  يتتا االلصتتا  ااحد دتترب بتت  سل   تتدها ب تت    يتتدب متتا ستتتاهم  فتت  لحهتتي  ااتدمتتر اافىايميتتر

فتت  لزا تتتد  ستتااي  ااىتتتر  اامفتتترجب سااتتت ت  دتترت ب تتت   ةفيتتتر اامتتادج ااىاميتتتر اام دمتترب سام ا يتتتال اافوا تت  مىتتتتا متتت  

 .  ا   اان   اامفابىي  اتاب سل اي  اافحد ال اإل  ا ير
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ت مجنننال التعلنننيم عنننن بعننند التننني توفر نننا تكنولوجينننا التصنننال منننن وجانننة ن نننر ا فنننراد محتنننوأوجنننه السنننتفادة منننن  -7

 :عينة الدراسة

 هميتتتر زدران م تتتررال دراستتتير مفىا تتتر اام اف تتتر  اتتتم مىظتتتم  فتتتارال اام يتتتا  ااتاصتتتر بأس تتتو االستتتفوادجب ساستتتف فان 

بف   ا  يتتتتا اامىا متتتتال كتتتتم  ااتنتتتت  اادراستتتتير إل تتتتداد اامىاتتتتمب سا ففارهتتتتا مفنافتتتتا ر يهتتتتيا متتتت  مفنافتتتتال بتتتترامت 

اإل تتتداد سلىففتتتر هتتت   ااصتتتيغر استتتفتدا  م تتتررال  اصتتتر بف   ا  يتتتا اامىا متتتال سزكتتتاففتا زاتتتم بتتترامت ز تتتداد اامىاتتتمب 

 (. سسا   لىايمير)ااف   ا  يا ةمىي ال لىايمير  سف  ه   ااصيغر  م   اسفتدا 

 :دور دولة قطر في تطوار مجال التعليم عن بعد باستخدام تكنولوجيا التصال: المحور الثالث

 :آراء ا فراد عينة الدراسة في ادوار دولة قطر بتطوار مجال التعليم عن بُعد -8

لفتتتي     تتتا م اف تتتر ا فتتتراد  ي تتتر اادراستتتر  اتتتم لىتتتدد  دسار دساتتتر كنتتتر فتتت  ذال اام تتتا ب زذ  م تتت  اإلشتتتارج فتتت  ذاتتتك 

اا تتتت   ااهتتتر   ساا تتت ت بتتتاافىايم اا نتتترتب ا تتت   صتتتفر ب ساافتتت  لهتتتفتدو 7464ااصتتتدد زاتتتم رر تتتر كنتتتر اافىايميتتتر 

فستتتتاب لم  تتتت اادساتتتر اا نر تتتر متتت   صتتتتد ا ف تتت   ااميستتتاب زذ بىتتتد متتترسر ب تتتىر   تتتت ا   كتتت  متتت   مهتتتر   تتت ا  ل ر 

تتا ةفيتتراسب زذ   تتو   تت  فتت  متتدج كصتتيرج متت  بر تتامت ةفيتتر ال  يتتا فتت  م تتا  اافىاتتيمب س ىتتد ذاتتك   ا س اامرلفتتر اارابىتتر  اامس

  . زا  ف  ل دموب سال لزا  اادسار ل ف اا دير م  ا م ا  اصاار اافىايم ااتاص بتا

 :تطوار مجال التعليم عن بعد باستخدام تكنولوجيا التصال تقييم جاود دولة قطر في: المحور الرابع

تقينننيم ا فنننراد عيننننة الدراسنننة لجانننود الدولنننة القطرانننة فننني تطنننوار مجنننال التعلنننيم عنننن بعننند باسنننتخدام تكنولوجينننا   -9

 :التصال

  حهتت  اادساتتتر اا نر تتتر دسرهتتتا اامفميتتتز فتتت  م تتتا  لنتتت  ر اافىاتتتيم  تتت  ب ىتتتدب سااتتت ت لنتتت ر متتت  لنتتت ر ااىتتتاام ةاتتتو فتتت  

ذاتتتك اام تتتا ب زذ بتتتد  باستتتفتدا  اافر تتتدب ثتتتم سصتتت  ا متتتر زاتتتم     صتتتفر ااف اصتتت  بتتتي  اامىا تتتم سط بتتتو  تتت  طر تتت  

ب سكتتتد بتتتد     تتتا بدا تتتر بهتتتينر "اإل فر تتتت"ةف تتتاو اافايوز تتت   ساامحنتتتال اإلذا يتتترب سال  تتتاس ةا تتتت اانوتتترج ااح ي يتتتر با

فأصتتتفحت ه تتتا  اام اكتتت  اإلا فرس يتتتر اامفتصصتتتر فتتت  هتتت ا ب زاتتتم    لنتتت ر ا متتترش "اافر تتتد اإلا فرس تتت " تتت  طر تتت  

اام تتا ب ساافتتت  ستتتت ات متتت   ماي تتتر ااف اصتت  سااتتتفىامب ةمتتتا سف تتترل  ا تتتال اا  تتاش سااللصتتتاالل اامفاشتتترج  فتتتر اام اكتتت  

صتتتر فتتت  ذاتتتكب س م تتت  ز  تتتا   را  ا فتتتراد  ي تتتر اادراستتتر سل ييمتتتتا ا تتتت د اادساتتتر اا نر تتتر فتتت  ساافتتترامت اامفتص

 .م ا  اافىايم    ب ىد
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س   تتتن س تتت د ل يتتتيم ز  تتتاب  ا تتتت د ااح  متتتر اا نر تتتر فتتت  م تتتا  اافىاتتتيم  تتت  ب ىتتتدب زذ  يةتتتد ذاتتتك مصتتتداكير اا تتتت د 

ب افح يتتت  7464كنتتتر سةتتت  دس  ااىتتتاام  فتتتم  اتتت    اامنرس تتتر افح يتتت   هتتتداو ااف ميتتتر اامهتتتفدامر اافتتت  لهتتتىم اتتتتا

اامهتتتاساج فتتت  اافىاتتتيم سااح تتت  ب زذ لفىتتتدد  دسار كنتتتر فتتت  ذاتتتك اام تتتا ب  يتتت  ل تتت   كنتتتر بتتتد م اامفميتتتز   فتتت  م تتتا  

اافحتتت  ااىامتتت  متتت  اافتتتا دي  ا ةتتتاد ميي ب ف تتت س  تتت  طافتتتر اادراستتتال ااىايتتتا ساامىامتتتي  سمتتتد رت اامتتتدار ب بتتتتدو 

 .فان اامىرفرب سلحهي  ااممارسال اافرب  رب سلن  ر ااهياسال اافىايميرلىز ز اافح   سز 

درجننة رءنناء ا فننراد عننن عينننة الدراسننة علننى جاننود الدولننة القطراننة فنني مجننال تطننوار التعلننيم عننن بُعنند باسننتخدام  -11

 :تكنولوجيا التصال

اا نر تتتر فتتت  م تتتا  لنتتت  ر اافىاتتتيم ل فتتترت اا فتتتا ت اامفىا تتتر بدر تتتر ركتتتا  ا فتتتراد  ي تتتر اادراستتتر  اتتتم  تتتت د اادساتتتر 

متتتت تم راكتتتت  بدر تتتتر ةفيتتتترج  تتتت  لاتتتتك اا تتتتت دب فيمتتتتا  تتتتا  %( 95) تتتت  ب ىتتتتد باستتتتفتدا  ل   ا  يتتتتا االلصتتتتا ب    

متتت تم در تتتر ركتتتا تم م تو تتتر  اتتتم %( 40)متتت تم راكتتت  بدر تتتر مف ستتتنر  اتتتم لاتتتك اا تتتت دب بيمتتتا  تتتا  %( 72)

 .لاك اا ت د

س   تتتن متتت  ذاتتتك الوتتتا  لاتتتك اا في تتتر متتت   فتتتا ت ااهتتتيا  ااهتتتاب  ب تتتأ  ااف يتتتيم اإل  تتتاب  ا تتتت د ااح  متتتر اا نر تتتر فتتت  

د تتتم م تتتا  اافىاتتتيم  تتت  ب ىتتتدش سباافتتتاا   صتتت   ذاتتتك اام تتتا  اافىايمتتت   اتتتم در تتتر ركتتتا ةفيتتترج متتت   ا تتت  ا فتتتراد 

 تت دج اافىاتتيم اا تتامى ب ساافتت  لتتأل  ا ساتتم لرليتت  دساتتر كنتتر  هتت  ميشتتر  ي تتر اادراستترب ةمتتا  فوتت  ذاتتك    تتا متت  

 ربيتتتتاسب ساارابىتتتتر  ااميتتتتاس سبتتتت اك لهتتتت   ركمتتتتاس غيتتتتر مهتتتتف    ت دساتتتتر  ربيتتتتر فتتتت  اافرليتتتت  ااىتتتتاام  ساإلكايمتتتت  

سااىربتتت  اافىاتتتتيمش س ىتتتد متتتت   ستتتفا  ذاتتتتك ااف تتتتد  االستتتفتدا  ا مدتتتت  اف   ا  يتتتا االلصتتتتا  ااحد دتتتر فتتتت  زدارج ااىمايتتتتر 

 .  س ا  اال فظامير  س    ب ىداافىايمير ب     ا

 :تأثيرات استخدام تكنولوجيا التصالت فى مجال التعليم عن بعد: المحور الخامس

 :تأثيرات استخدام تكنولوجيا التصالت في مجال التعليم عن بُعد فى دولة قطر -11

اام فمتتت  س مارستتتوش سباافتتتاا    ىتتتد اا ظتتتا  اافىايمتتت   تتتز  متتت  اا ظتتتا  اام فمىتتت ب زذ   تتتو  فتتتأثر باالل تتتا  ااتتت ت  تتتيم  بتتتو

لتتت ى    ثتتتار لاتتتك اامفغيتتترال اام فمىيتتتر بدر تتتر  س   تتتر   اتتتم ةوتتتا ج ةافتتتر ميسهتتتال اام فمتتت ب سم تتتتا ااميسهتتتال 

 صتتتر "اافىايميتتترب بمتتتا فتتت  هتتت   ااميسهتتتال متتت  ل   ا  يتتتا مهتتتفحدثرب سلىتتتد طفيىتتتر ااىصتتتر ااتتت ت  ىي تتتو اام فمتتت  

 .اس   ى    ام ااهياسر اافىايميرم االس متم" ل   ا  يا اامىا مال سااللصا 
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 :مدت نجاح تكنولوجيا التصال فى تطوار مجال التعليم عن بعد في قطر: المحور السادس

 :آراء ا فراد عن عينة الدراسة في نجاح تكنولوجيا التصال  بتطوار مجال التعليم عن بعد في قطر -12

ل يةتتتد اا فتتتا ت ااتاصتتتر بتتتعرا  ا فتتتراد  ي تتتر اادراستتتر فتتت  مهتتتاهمر سستتتا   ل   ا  يتتتا االلصتتتا  ااحد دتتتر فتتت  لنتتت  ر 

 يةتتتدس    تتتا  ل   ا  يتتتا االلصتتتا  ااحد دتتتر فتتت  %( 444)م تتتا  اافىاتتتيم  تتت  ب ىتتتد فتتت  دساتتتر كنتتترب     متتتيىتم ب هتتتفر 

 . ا فرا   ام   ا  ه   اا سا   ت %( 4)لن  ر ذاك اا نا ب بي ما ام  فدت  ت م   فراد ااىي ر 

س ففتتي  متت  ذاتتكب متتد    تتا   تتت د اادساتتر اا نر تتر فتت  لنتت  ر م تتا  اافىاتتيم  تت  ب ىتتد باستتفتدا  ل   ا  يتتا االلصتتا  

ب 7464ااحد دتتترب زذ لفصتتتا د لاتتتك اا تتتت د ةتتت   تتت    تتت  ا  تتترب سمتتتا  تتتدا   اتتتم ذاتتتكب ا نتتت   رر تتتر اادساتتتر اا نر تتتر 

افىايميتتترب سمتتتا  تتتفت   تتتتا متتت   صتتت   اافىاتتتيم ساافتتت  لحتتتاس  ب تتتفم اانتتتر  لح ي تتتتاب سفتتت  ةتتت  اام تتتااللب الستتتيما ا

اا نتتترت  اتتتم اامرلفتتتر ا ساتتتم  ربيتتتاسب ساارابتتت  دسايتتتاسب فتتت  ميشتتتر اافىاتتتيم ااتتتدسا ش ةتتت  ذاتتتك  يةتتتد اا تتتت د ااصتتتادكر 

افحهتتتي  اافيئتتتر اافىايميتتترب سلهتتتر    رةفتتتتاب بمتتتا  افتتت  ا فيا تتتال ستتت   ااىمتتت ب س هتتتاهم فتتت  لنتتت  ر اادساتتتر ب تتت   

 .   ا 

عنننن عيننننة الدراسنننة حنننول مننندت مسنننا مة تكنولوجينننا التصنننال فننني تطنننوار مجنننال التعلنننيم عنننن بعننند فننني  آراء ا فنننراد -13

 :قطر

ل  تتتتف اا فتتتتا ت ذال اا تتتتأ  بتتتتعرا  ا فتتتتراد  ي تتتتر اادراستتتتر فتتتت  متتتتد    تتتتا  ل   ا  يتتتتا االلصتتتتا  فتتتت  لنتتتت  ر كنتتتتا  

  حتتتت زاتتتم  تتتد "ير ااحد دتتتر متتت  هتتتيال  ا فتتتراد  تتترس     سستتتا   ااف   ا  يتتتا االلصتتتاا%( 99)اافىاتتتيم  تتت  بىتتتدب    

%( 42)ب فيمتتتا ب تتتي  "  ا تتتتا زاتتتم  تتتد متتتا"متتت تم زاتتتم %( 72)فتتت  لنتتت  ر كنتتتا  اافىاتتتيم  تتت  ب ىتتتدب ةمتتتا  شتتتار " ةفيتتتر

 .   ف  لن  ر ذاك اا نا "   ا تا زام  د م تو "م تم 

 :صالمدت استفادة المؤسسات التعليمية والبحثية في دولة قطر من تكنولوجيا الت: المحور السابع

رؤاننننة ا فننننراد مننننن خننننالل عينننننة الدراسننننة  ومنننندت اسننننتفادة المؤسسننننات التعليميننننة والبحثيننننة فنننني دولننننة قطننننر مننننن  -14

 :تكنولوجيا التصال الحداثة

 فأةتتتتد    ل   ا  يتتتتا االلصتتتتا  ااحد دتتتتر  م  تتتتتا    ل تتتتد  اا ديتتتتر متتتت  ااى اصتتتتر افنتتتت  ر ااىمايتتتتر اافىايميتتتترب سم تتتتتا    

ةمتتتا   تتتتا  م تتت     لهتتتاهم ( ز فا تتتاسب سستتتر رب سمهتتتاساج  ةدتتترب س ةدتتتر  ص صتتتيرب م تتتاهت  ف تتت )  تتت   اافىاتتتيم  ةدتتتر 

اامىامتتتتي  س  تتت   اافىاتتتيم ااتتتت ال ب ممتتتا  تتتيدت زاتتتتم فتتت  ت تتتادج م تتتاالل ااتفتتتترج اافتتت   هتتتا تا اامتتتتفىام س رفتتت  ةوتتتا ج 
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لحهتتتي     يتتتر اافىاتتتيمب بتتت  س تتت فر ك تتت ال مفىتتتددج اامىرفتتترب س ىتتتاات ااوتتترس  ااورد تتتر بتتتي  اامفىامتتتي  سةتتت ا اامهتتتا دج 

 .  ف  ل صي  اامادج ااىامير زام ا ذها 

المشنننكالت التننني تشنننكف عائقننناا فننني سنننبيف السنننتفادة القصنننوت منننن تكنولوجينننا التصنننالت أسنننبا  دراسنننة : المحنننور الثنننامن

 : والتعليم عن بعد

 :أسبا  عدم الستفادة بشكف فعال من تكنولوجيا التصال في قطال التعلم عن بعد  -15

 يتتتا االلصتتتا  فتتت  ل تتير اا فتتتا ت ااتاصتتتر بفرليتتت  ا فتتراد  ي تتتر اادراستتتر  هتتتم ث ثتتر  ستتتفا  اىتتتد  االستتتفوادج متت  ل   ا 

ب بتتت ت  مر تتت  باتتتغ "س تتت د م تتتاة  فتتت  اإل فر تتتت" تتتا  فتتتم اافرليتتت  ا س   فتتتارج : كنتتتا  اافىاتتتيم  تتت  بىتتتدب متتتا  اتتت 

ب س تتتتا  فتتتت  %(43)ب بتتتت ت  متتتتر ر كتتتتدرج "ال ل تتتتد  مىا متتتتال  د تتتتدج"ب س تتتتا  فتتتت  اافرليتتتت  اادتتتتا    فتتتتارج %(74)

ب س تتتتا  فتتتت  اامرلفتتتتر %(44)  متتتتر ر باتتتتغ ب بتتتت ت"متتتتدج  ركتتتتتا كصتتتتيرج سغيتتتتر ةافيتتتتر"اافرليتتتت  اادااتتتت   فتتتتارج 

ب س تتتا  فتتت  اامرلفتتتر %(3)بتتت ت   هتتتف  باتتتغ " ال    تتتد لوا تتت  بتتتي  اانتتت   سا ستتتال   ب تتت   فىتتتا "اارابىتتتر  فتتتارج 

ب س صتتتتات  اتتتتم اامرلفتتتتر ااهادستتتتر %(9)بتتتت ت  مر تتتت  كتتتتدر  " م ا يتتتتد ل تتتتد متا غيتتتتر م استتتتفر"ااتامهتتتتر  فتتتتارج 

ب س تتتا  فتتت  اامرلفتتتر ااهتتتابىر  فتتتارج %(0)بتتت ت  مر تتت  كتتتدرج  ،"  ااف   تتتو تتتفم اافغييتتتر فتتتم م ا يتتتد اافتتت  دس" فتتتارج 

اا فتتتتت  "ب س تتتتتا  فتتتتت  اامرلفتتتتتر ا  يتتتتترج  فتتتتتارج %(0)بتتتتت ت  كتتتتتدر  " ا توتتتتتا  سستتتتتا   اإل  تتتتتا  اامهتتتتتفتدمر"

 %(.0)ب ب هفر "ساام ةرال اامنف  ر  ف   م  اافىايم    بىد

    ظتتتا  اافىاتتتيم  تتت  بىتتتد ربمتتتا    تتتف اا ديتتتر متتت  ااح تتتا   بمتتتا فتتت  ذاتتتك اافحتتتد ال اافتتت   م تتت      س   تتتن    تتتا

 ىتتتا   م تتتتا طتتتر  اافىاتتتيم ااحاايتتترب سبتتتااف اتت متتت  ذاتتتكب فتتتإ   ظتتتا  اافىا تتتيم  تتت  ب ىتتتدب اتتتو    تتتا ز  ابيالتتتو سستتتافيالوب 

ل   ا  يتتتا االلصتتتا  فيتتتو اا ديتتتر متتت   سالبتتتد متتت  اال ففتتتا  اتتتتا  يتتتداس فتتت  ظتتت  مفغيتتترال ااىصتتتر  اايتتتاسب ساافتتت  فركتتتت

ااحاتتت   اافغاتتت   اتتتم طتتتر  اافىاتتتيم ااف ايد تتترب ساافتتت  متتت    اتتتتا  م تتت  لتتت فير اا ديتتتر متتت  ااميزا يتتتال ااح  ميتتترب متتت  

 .ت ادج  هفر ااىر  ساإل  ا  باا هفر اان  ش سباافاا       اا ظا  اافىايم  ةدر فا اير م  ذت كف 

  تتت   بتتتتا اافىاتتتيم  تتت  بىتتتدش فتتتاان       تتت   بىيتتتد    تتت  مدرستتتيتمب اتتتي  اتتتد تم س   تتتاو زاتتتم ذاتتتك ااىزاتتتر اافتتت  

مصتتتدر مفاشتتتر اامهتتتا دج ستتت   ااح تتتا   اام كتتت  ير اام تتتردج اا ام تتتر فتتت  اامتتت اد اامنف  تتترب ةمتتتا   تتتو   تتت    اتتتم 

اتتت  اا تتتالت ااحوتتتن ااغيفتتت  فتتت  اافىاتتتيم س ىفمتتتد  ايتتتوب فاانااتتت  ااتتت ت  حوتتتنب لفتتتا  اتتتو فتتترص اا  تتتا ب ةمتتتا    م تتت ار اام

 .      ااحون ااغيف  كد ليدت زام  ص   مىدالل  ااير م  اال هحا     اافىايم
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سنننبف التطنننوار التنمنننوي والمسنننتقبلي للننننواحي العلمينننة والتعليمينننة لنانننوض الدولنننة القطرانننة بمجنننالي : المحنننور التاسنننع

 : تكنولوجيا التصال والتعليم عن بعد

ر الفنينننة التننني امكنننن لانننا التطنننوار التنمنننوي والمسنننتقبلي لمجنننال قطنننال رؤانننة ا فنننراد حنننول عيننننة الدراسنننة للعنا ننن -16

 :التعليم عن بُعد

ط تتتر   اتتتم ا فتتتراد  ي تتتر اادراستتتر  تتتدد متتت  ااى اصتتتر ااو يتتتر اافتتت   م تتت  اتتتتا اافنتتت  ر ااف متتت ت ساامهتتتف فا  اا تتت ا   

ااىاميتتتر ساافىايميتتتر ا تتتت   اادساتتتر اا نر تتتر بم تتتا  اافىاتتتيم  تتت  بىتتتد باستتتفتدا   ل   ا  يتتتا االلصتتتا  ااحد دتتترب سكتتتتد 

سلتتتأل   هميتتتر هتتت   اا فتتتا ت اامفىا تتتر بهتتتف  اافنتتت  رب ب   تتتا ل ز ابتتتال ا فتتتراد باام اف تتتر  اتتتم مىظتتتم  فتتتارال اام يتتتا 

كتتترسرج زصتتت   اا ظتتتا  اافربتتت ت ب ميتتت  مد اافتتتو سمتر التتتوب  ص صتتتاس فتتت  كتتت     تتتز اا ظتتتا  ااحتتتاا  فتتت  كتتت   

 تتت  م ا تتتتر اافحتتتد ال اافتتت   فرتلتتتتا ل  يتتتر اامىا متتتال سااللصتتتا  سلحتتت   ااىتتتاام متتت  م فمتتت  صتتت ا   زاتتتم م فمتتت  

 .مىا مال 

د حنننول عيننننة الدراسنننة للعنا ننر اإلدارانننة التننني امكنننن لانننا التطننوار التنمنننوي والمسنننتقبلي لمجنننال قطنننال رؤاننة ا فنننرا -17

 :التعليم عن بُعد

ارفتتت  مهتتتف   فا ايتتتر ل   ا  يتتتا االلصتتتا  فتتت  اام تتتا  اافىايمتتت ب فإ تتتو البتتتد متتت  االستتتفوادج متتت  ةتتت  اإلم ا يتتتال اافتتت  

ا ب سل تتتتم  هتتتت   االم ا يتتتتال س تتتت د  ظتتتتا  زدارت فتتتت   م تتتت  استتتتفتدامتا فتتتت   مايتتتتر اافصتتتتميم ساال فيتتتتار ساالستتتتفتد

ااميسهتتتر اافىايميتتتر مفىتتتاس  سمفوتتتاهم ب تتترط     تتت ى    ثتتتر  باادر تتتر ا ساتتتم  اتتتم اامىاتتتمب سااىمايتتتر اافىايميتتتر ب تتت   

 . ا 

سفيمتتتا  فىاتتت  بفأهيتتت  اامىاتتتمب فتتتإ   اتتتم ااميسهتتتال اافرب  تتتر اا ا متتتر  اتتتم ز تتتداد اامتتتدر ب سز تتتدا  ااف د تتتد اافربتتت ت 

مناتتتت   إلد تتتتا  اام فمتتتت   صتتتتر اامىا متتتتال دس  مهتتتتاهمر ز  ابيتتتتر متتتت  كفتتتت  اامىامتتتتي  ساامتتتتربيي ب فتتتتاامىام البتتتتد اا

س     تتت   كا تتتد اادتتت رج اافرب  تتترب    ستتتافير اامىاتتتم لتتتزداد ةامتتتا ارلوىتتتت ل   ا  يتتتال اافىاتتتيم لنتتت راب سلى تتتد متتتا اتتتم 

 . اكىير ىد اإلستا  اإل  اب  ف  لن    ااف   ا  يا افيئر اافىايم اا

سب تتت    تتتا   تتت فر استتتفتدا  ااف   ا  يتتتا فتتت  ااىمايتتتر اافىايمتتتر اا ديتتتر متتت  اا كتتتت ساا تتتتد ةمتتتا    اتتتو ف ا تتتد متتت  شتتتفم 

اا تتت ا  ب اتتت اك البتتتد متتت  االستتتفوادج متتت  هتتت   اا ستتتا   سل  يتتتو اانتتت   س ستتتال ج اا امىتتتال با هميتتتر اافتتت  لفمفتتت  بتتتتا 

 فتتتا زاتتتم   تتت  متتت  اا ظتتتا  ااف ايتتتدت بتتت  سم متتت  اتتتو سذاتتتك  تتت  لاتتتك اا ستتتا   ممتتتا  تتت فر اتتتتم  ظتتتا  لىايمتتت  مف امتتت   
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طر تتت  لنتتت  ر اام تتتاهت اادراستتتيرب سزاتتتزا  ةتتت  متتت  ا ستتتفاذ ساانااتتت  ب تتتز  متتت  اافىاتتتيم ااتتت ال  ااتتت ت  هتتتفتد  فيتتتو 

 .ااف   ا  يا

كتتترسرج س تتت د اا ستتتا   اافىايميتتتر سل  يتتتال اافىاتتتيم ااحد دتتتر بمتتتا فتتت  ذاتتتك ااح استتتي ب سكتتترسرج س   تتتن متتت  ذاتتتك 

س تتت د اامفتصصتتتي  سااو يتتتي  اف تتتغي  هتتت   اا ستتتا   سا  تتتتزجب سلىتتتاس   امىتتتال اامما تتتر فتتت   مايتتتر لم  تتت  بتتترامت 

اافىاتتيم  تت  بىتتدب سز وتتا  ا متتتال سربتتال اافيتت ل متت  اارستت   اادراستتيرب سل تتد م بتترامت اافىاتتيم  تت  بىتتد دس  رستت   

 .دراسير سبفم    ةام  م  اا امىر

 :فروض الدراسة: ثالثاا 

توجنننند عالقننننة ارتباطيننننة اات دللننننة ةحصننننائية بننننين كثافننننة: ا ول الفننننرض
 

تعننننرض ا فننننراد عينننننة الدراسننننة للمحتننننوت 

التعليمي لتكنولوجيا التصال وتقييم
 

 :آداء الدولة القطراة في تطوار الك المجال

ء الحكومنننة العالقنننة بنننين كثافنننة تعنننرض ا فنننراد عيننننة الدراسنننة للمحتنننوت التعليمننني لتكنولوجينننا التصنننال وتقينننيم آدا -1

 :القطراة في تطوار الك المجال

اافىتتترو  اتتم متتتد  س تتت د   كتتتر بتتتي  ةدافتتتر اافىتتر  امحفتتت   كنتتتا  اافىاتتتيم  تتت  بىتتتد ( مربتتت  ةتتتات)باستتفتدا  ا ففتتتار 

اف   ا  يتتتتا االلصتتتتا  سل يتتتتيم  دا  اادساتتتتر اا نر تتتتر فتتتت  كنتتتتا  اافىاتتتتيم  تتتت  ب ىتتتتدب ف تتتتد ل فتتتتي  س تتتت د   كتتتتر ذال دالاتتتتر 

 يتتت     . سهتتتم دااتتتر ز صتتتا ياس ( 4.46)ب س  تتتد مهتتتف   مى   تتتر (7.276( )مربتتت  ةتتتات)كيمتتتر ز صتتتا يرب  يتتت  باغتتتت 

 α (=4.49.)ه   ك  م  ( مرب  ةات)كيمر 

سب تتتا   اتتتتم  فتتتتا ت ا ففتتتتارال ااوتتتتر  ا س ب  م تتتت  اا تتتت   بدفتتتت ل س تتتت د   كتتتتر ارلفاطيتتتتر ذال دالاتتتتر ز صتتتتا ير بتتتتي  

ةدافتتتر
 

اافىايمتتت  اف   ا  يتتتا االلصتتتا  سل يتتتيملىتتتر  ا فتتتراد  ي تتتر اادراستتتر اامحفتتت   
 

 دا  اادساتتتر اا نر تتتر فتتت  لنتتت  ر 

سفتت  كتت   ذاتتك فإ تتتو   تت  اافأةيتتد  اتتم    ل   ا  يتتا اافىاتتيم ايهتتتت  ظامتتاس مغا تتاس بتت   اتتم ااى تت  فإ تتتتا . ذاتتك اام تتا 

فصتتتار بتتتتاب ةمتتتا لففتتت   ستتتا   ااتتت ظم ااموف  تتترب زذ   تتتتا كتتتادرج  اتتتم استتتفيىا  مىا متتتال  د تتتدج متتت  ا  ظمتتتر ا  تتتر  اام

 .  تا كادرج  ام اافوا   سااف يف سف  ااظرسو اامهف دج

النننننول، )توجنننند فننننرول اات دللننننة ةحصننننائية بننننين المتأليننننرات الداموسرافيننننة ل فننننراد عينننننة الدراسننننة : الفننننرض الثنننناني

 : ليم عن بعدوتقييمام آلداء الدولة القطراة في تطوار التع( والعمر، والتعليم، والمستوي القتصادي الجتماعي،

 :الفرول بين نول ا فراد عينة الدراسة وتقييم آداء الدولة القطراة في تطوار التعليم عن بعد -1
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اافىتتترو  اتتتم متتتد  س تتت د   كتتتر بتتتي   تتت   ا فتتتراد  ي تتتر اادراستتتر ااميدا يتتتر سل يتتتيم ( مربتتت  ةتتتات)باستتتفتدا  ا ففتتتار 

 تتت د فتتترس  ارلفاطيتتتر ذال دالاتتتر ز صتتتا يرب  يتتت   دا  ااح  متتتر اا نر تتتر فتتت  لنتتت  ر اافىاتتتيم  تتت  بىتتتدب ف تتتد لفتتتي  س

مربتتتت  ) يتتتت  ز  كيمتتتتر . سهتتتت  دااتتتتر ز صتتتا ياس ( 4.47)ب س  تتتتد مهتتتتف   مى   تتتر (0.366)( مربتتتت  ةتتتات)باغتتتت كيمتتتتر 

 α (=4.49.)ه   ك  م  ( ةات

 :الفرول بين أعمار ا فراد في عينة الدراسة وتقييم آداء الدولة القطراة في تطوار التعليم عن بعد -2

اافىتتترو  اتتتم متتتد  س تتت د فتتترس  بتتتي  اامهتتتف  ال ااىمر تتتر ا فتتتراد  ي تتتر اادراستتتر ( مربتتت  ةتتتات)باستتتفتدا  ا ففتتتار 

ااميدا يتتتتر سل يتتتتيم  دا  اادساتتتتر اا نر تتتتر فتتتت  لنتتتت  ر كنتتتتا  اافىاتتتتيم  تتتت  بىتتتتدب ف تتتتد لفتتتتي  س تتتت د   كتتتتر ذال دالاتتتتر 

 يتتت  . سهتتت  دااتتتر ز صتتتا ياس ( 4.46)ب س  تتتد مهتتتف   مى   تتتر (44.677( )مربتتت  ةتتتات)ز صتتتا يرب  يتتت  باغتتتت كيمتتتر 

 α (=4.49.)ز  كيمر مرب  ةات ه   ك  م  

الفنننرول بنننين المسنننتوت التعليمننني ل فنننراد فننني عيننننة الدراسنننة وتقينننيمام آلداء الدولنننة القطرانننة فننني مجنننال تطنننوار  -3

 :التعليم عن بعد

 فتتتراد  ي تتتر اادراستتتر اافىتتترو  اتتتم متتتد  س تتت د   كتتتر بتتتي  اامهتتتف  ال اافىايميتتتر ا( مربتتت  ةتتتات)باستتتفتدا  ا ففتتتار 

ااميدا يتتتر سل يتتتيمتم لدا  ااح  متتتر اا نر تتتر فتتت  لنتتت  ر م تتتا  اافىاتتتيم  تتت  بىتتتدب ف تتتد لفتتتي   تتتد  س تتت د فتتترس  ذال 

. سهتتت  غيتتتر دااتتتر ز صتتتا ياس ( 4.54)ب س  تتتد مهتتتف   مى   تتتر (4.60( )مربتتت  ةتتتات)دالاتتر ز صتتتا يرب  يتتت  باغتتتت كيمتتتر 

 α (=4.49.) ي  ز  كيمر مرب  ةات ه   ةفر م  

 :الفرول بين المستوت القتصادي الجتماعي ل فراد وتقييم آداء الدولة القطراة في مجال التعليم عن بُعد -4

اافىتتتترو  اتتتتم متتتتد  س تتتت د   كتتتتر بتتتتي  اامهتتتتف   االكفصتتتتادت اال فمتتتتا   ا فتتتتراد ( مربتتتت  ةتتتتات)باستتتفتدا  ا ففتتتتار 

لفتتتي   تتتد  س تتت د   كتتتر ذال دالاتتتر ز صتتتا يرب   ي تتتر اادراستتتر ااميدا يتتتر سال اهتتتالتم اإل  ابيتتتر  حتتت  ثتتت رج   تتتا رب ف تتتد

 يتتت  ز  كيمتتتر . سهتتت  غيتتتر دااتتتر ز صتتتا ياس ( 4.09)ب س  تتتد مهتتتف   مى   تتتر (0.747( )مربتتت  ةتتتات) يتتت  باغتتتت كيمتتتر 

 α (=4.49.)ه   ةفر م  ( مرب  ةات)

ية بننننين وبشننننكف عننننام، وبعنننند ةجننننراء الختبننننارات اإلحصننننائية السننننابقةد امكننننن القننننول بوجننننود فننننرول اات دللننننة ةحصننننائ

( النننننول، والعمننننر، والتعلننننيم، والمسننننتوت القتصننننادي الجتمنننناعي،)المتأليننننرات الداموسرافيننننة ل فننننراد عينننننة الدراسننننة 

 .وتقييمام آلداء الدولة القطراة في تطوار التعليم عن بعد
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  فتت  كنتترب س م تت  لوهتتير لاتتك اا في تتر فتت  كتت    تتدج لحتتد ال ل ا تتتر ااىمايتتر اافىايميتتر فتت  ااتت ط  ااىربتت  بأةماتتو ساتتي

فتتتفت و ااف تتتاايف اافاهظتتترب سكتتتدرال لأهيتتت  اامىامتتتي ش فتتتإ   ا حتتتتر ة رس تتتا فركتتتت  وهتتتتا ةحااتتتر طار تتتر فتتت  ااتتتت ط  

ااىربتت ب ساافتتت    فتتترل اا ميتتت   اتتتم ااتتفىام متتت  اام تتتز ب ساتتت اك ال بتتتد    لفزا تتد  مايتتتال اافتنتتتي  اامهتتتف فاير اتتت اك اا تتت   

م تت  ل   تتد  سلحهتتي وب زاتتم     تتأل  اايتت   ااتت ت  تتفم اال فمتتاد  ايتتو ةايتتا بتتد   متت  اافىاتتيم ب تت ار اافىاتتيم ااف ايتتدتب بحيتت   

 .    اافىايم ااف ايدت
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 :قائمة المصادر والمراجع

سركتتتر  اميتتتر ". اافىاتتتيم ااىتتتاا   تتت  بىتتتد باستتتفتدا  شتتتف ر اامىا متتتال اادسايتتتر. "ابتتتراهيم اامحيهتتت  س د  تتتر هاشتتتم -

 .744 ب ص7447إل داد اامىامب م ر اام رمرب  امىر    اا ر ب ةاير اافربيرب م دمر ااميلمر ااداا  

 .92 ب ص4522ب 4ب  42م ار مهف فايالب مت". لتني  م رس ال اافىايم    بىد. "ارما دس في رس   -

 بساام ظتتتتف ا ةتتتتاد م  ساام تتتترو اانااتتتت  متتتت  ةتتتت   تتتترا  ةمتتتتا ااموفتتتت   اافىاتتتتيم ساكتتتت "  درستجب  ظيتتتتر  ف تتتتا  -

   تتتتتتا رب ب  متتتتتتا  ب ا رد  ب ااىربيتتتتتتر اا امىتتتتتتال الحتتتتتتاد م اتتتتتتر ب"  ااموف  تتتتتتر اا تتتتتتد   امىتتتتتتر فتتتتتت  اإلدارت

٢١٠: ) ١٠٠٢(٨٣ 

اف تتتتت  ااز تتتتتدت : لر متتتتتر. اامىرفتتتتتر ساادتتتتترسج سااى تتتتتف  اتتتتت    فتتتتتا  اا تتتتتر  ااحتتتتتادت سااى تتتتترس .  اوتتتتتي  لتتتتت فار -

 .62ب 62ص(  4559ااتيئر اامصر ر ااىامر اا فا ب : اا اهرج)

دراستتتر م ار تتتر بتتتي  طتتت   اافىاتتتيم :فىاايتتتر ل  يتتتال االلصتتتا  اافىايمتتت  ااف ايد تتتر ساالا فرس يتتتر " با متتتا   تتت ر ااتتتد   -

اا اهرجب امىتتتتر اا اهرجبةايتتتتر )رستتتتاار ما هتتتتفير غيتتتتر م  تتتت رج"ااموفتتتت   ساافىاتتتتيم اا ظتتتتام  ااح تتتت م  سااتتتتتاص 

 (. 7442اال   بكهم اإلذا ر ساافايوز   

(  4552دار ا متتت  ساا تتت رب : اا تتتاهرج)  متتتد محمتتت د : لر متتتر. سااى امتتتراام ا تتتتر بتتتي  اافتتتأكام . ب  تتتامي  بتتتاربر -

 .50ص

(  4555ااهتتتى د رب ستارج اامىتتتاروب ) اتتت  صتتتاار ااتففتتت  : لر متتتر. ز  تتتات ااىمتتت  بهتتتر ر اافتتتر . بيتتت   يتتتف  -

 .92ص

اد م اتتتتر الحتتتت". فاهتتتتوفوب سام ا يالتتتتوب سرةتتتتا ز  سسستتتتا نو اافىايميتتتتر: اافىتتتتيم  تتتت  بىتتتتد. "ليهتتتتير ت تتتتد اا ي  تتتت  -

 .74ص.  4552ب 60اا امىال ااىربيرب الحاد اا امىال ااىربيرب  

م اتتتتر  فتتتتا ب اا تتتتاهرجب اا تتتتف ر ااىربيتتتتر اافىاتتتتيم ااموفتتتت   ". ااى امتتتتر ساافىاتتتتيم  تتتت  بىتتتتد. "ليهتتتتير ت تتتتد اا ي  تتتت  -

 .2ص -2 ب ص7444ب   ا ر 5ساافىايم    بىدب  

م ففتتتتر ااتتتتدار ااىربيتتتتر : اا تتتتاهرج)ر اافىايميتتتتر دراستتتتال فتتتت  اافربيتتتتر سااد افتتتتر متتتت  م تتتت  ل ااىمايتتتت.  امتتتتد  متتتتار -

 .467ص(  4553اا فا ب 

(  7445دار ااىاتتتتتم ساإل متتتتتا ب : اا تتتتتاهرج)سستتتتتا   سل   ا  يتتتتتا اافىاتتتتتيم ساافىاتتتتتيم .  هتتتتتا  ااتتتتتد   محمتتتتتد متتتتتات  -

 .742ص

(  7445ب 7اا تتتتاهرجب دار ااىاتتتتم ساإل متتتتا ب ط) هتتتتا  ااتتتتد   محمتتتتد متتتتات ب سستتتتا   سل   ا  يتتتتا اافىاتتتتيم سااتتتتفىام  -

 647ص

ل   ا  يتتتا اافىاتتتتيم ساامهتتتتفحدثال ااف   ا  يتتتتر .  متتتادج محمتتتتد مهتتتتى د ابتتتتراهيم سابتتتراهيم   ستتتتف محمتتتتد محمتتتت د -

 20ص(  7445 امىر ا تهرب ةاير اافربيرب : اا اهرج)

ماهيفتتتتتا س ماتتتتتتا متتتت  لصتتتتتميم دايتتتتت  : م صتتتتال اافىاتتتتتيم اإلا فرس تتتت  ااموفتتتتت  . " ميتتتتدج ب تتتتتت  فيتتتتد ااصتتتتتفيح  -

ب   تتتا ر 42ب  43 مىيتتتر اام ففتتتال ساامىا متتتال ااهتتتىد رب متتتت". فتتت    اتتتم شتتتف ر اإل فر تتتتام صتتتال اافىاتتتيم اامو

 .49ب ص743

اا تتتتتاهرجب دار ااهتتتتتفا   اا  تتتتتر سااف ت تتتتت ب )اإل تتتتت   فتتتتت  ااميسهتتتتتال اافىايميمتتتتتر ساافرب  تتتتتر .   تتتتتا    ستتتتتف -

 .00ب ص06ب ص( 7443

ةايتتتتر اادراستتتتال اافنفي يتتتتر س دمتتتتر  زم ا يتتتتر استتتتفتدا  اافىاتتتتيم  تتتت  بىتتتتد فتتتت  بتتتترامت" ايتتتت  زبتتتتراهيم ااهتتتتىادالب -

ب ااىتتتتدد االس  ب ةايتتتتر اافربيربكهتتتتم 47م اتتتتر  امىتتتتر دم تتتت باام اد" اام فمتتتت  ب امىتتتتر ااماتتتتك فيصتتتت  با  هتتتتا 

 (. 7442اافربير امىر ااماك سى د

س تتت  فا ايتتتر اافىاتتتيم اامتتتدمت فتتت  ل ميتتتر متتتتارال اا فابتتتر اافحديتتتر اتتتد  طاافتتتال دباتتت   اافىاتتتيم االا فر" ر تتتم  فتتتد  ب -

 امىتتتتتر ستتتت هانبةاير اافربيرباام اتتتتتر " )ب امىتتتتر ا ميتتتترج  تتتتت را ب تتتتت  فتتتتتد ااتتتتر م  سمهتتتتف   ااركتتتتتا  حتتتت   

 (   7474اافرب  ربااىدد ااراب  سااهفى  ب   ي 

استتتتفتدا  طتتتت   اامر اتتتتر اادا   تتتتر ام اكتتتت  ااف اصتتتت  اال فمتتتتا   سا ى تتتتا  ذاتتتت   اتتتتم "بر تتتتم   يتتتت  ت تتتتال  -

 .502-475 بااصوحر7442م ار بح   ااصحافرباام اد " يم ف  مصرزدراکتم ا  ا ا اافىا

-  
فا ايتتتر ادسال ل تتتد م اامحفتتت   اا ا متتتر  اتتتم لنفي تتتال ااف اصتتت  االا فرس تتت  فتتت  ل ميتتتر متتتتارال . "ت  تتت  زبتتتراهيم

رستتتاار دةفتتت راج ". ل ظيتتتف بىتتت  اامهتتتفحدثال ااف   ا   يتتتر اتتتد  طتتت   ل   ا  يتتتا اافىاتتتيم سال اهتتتالتم  ح هتتتا

(  7446 امىتتتتر اا تتتتاهرجب ةايتتتتر اادراستتتتال ااىايتتتتا اافربيتتتترب كهتتتتم ل   ا  يتتتتا اافىاتتتتيمب : اا تتتتاهرج) رج غيتتتتر م  تتتت

 . 774ص

https://ejsrt.journals.ekb.eg/?_action=article&au=208804&_au=%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://ejsrt.journals.ekb.eg/?_action=article&au=208804&_au=%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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 تتتادسر م اكتتت  ااف اصتتت  اال فمتتتا   فتتت  ل  يتتتر اا تتتفا  اا تتتامى  إلستتتفتدا  ااف   ا  يتتتا ااحد دتتتر "ستتتاا    متتتد  -

 130-65 ب ااصوحر43ب ااىدد 7442اام اد م ار بح   ااصحافرب ةاير اال   ب"ف  اافىايم

دسر م اكتتتت  ااف اصتتتتت  اال فمتتتتتا   فتتتت  ل  يتتتتتر اا تتتتتفا  اا تتتتامى  إلستتتتتفتدا  ااف   ا  يتتتتتا . "ستتتتاا  ا متتتتتد  تتتتتاد -

ب 7442د هتتتتتيمفر  -ب اةفتتتتت بر43فتتتتت  اام اتتتتتر ااىاميتتتتتر افحتتتتت   اإلذا تتتتتر ساافايوز تتتتت  ب  ". ااحد دتتتتتر فتتتتت  اافىاتتتتتيم

 . 94ص

اامرةتتتز ااىربتتت  ".  ا تتتتر ت ادلتتتو يتتتار افحهتتتي     يتتتر اافىاتتتيم اادتتتا  ت سم: اافىاتتتيم  تتت  بىتتتد. "ستتتفيو  ا زااتتت   -

 . 744 ب ص7442ب   ا ر 05ب  40فال  محمد  فد اام ىمب مت : اافىايم سااف ميرب لر مر

متتتيلمر ". دراستتتر  ظر تتتر: اافىاتتتيم اإلا فرس تتت  كتتترسرج م فمىيتتتر. "ستتتىد ت تتتاد درس تتتب ساحهتتت   فتتتد   باشتتتي   -

 .4ص.  7443ابر    45-42 امىر اافحر  ب اام امرب 

م  تتتت رج اام ظمتتتتر اإلستتتت مير )دراستتتتال  تتتت   ا فتتتتان اامتتتت اد اافىايميتتتتر افتتتترامت اافىاتتتتيم  تتتت  بىتتتتد . ا ستتتتويا  ةمتتتت -

 .749ص(  7444اافربير سااىا   سااد افرب 

دار اامهتتتتتف ف  ااىربتتتتت ب : اا تتتتتاهرج)هااتتتتتر  فتتتتتدااررسو : لر متتتتتر. ثتتتتت رج االلصتتتتتا . ستتتتتيرن برسفيايتتتتت  برلتتتتتر  -

 773ص(  4556

ل اإل فار تتتر ااىربيتتتر اامفتصصتتتر ا  تتتدا  ااهياستتتير اا ار تتتر سال اهتتتال مىاا تتتر اا  تتت ا. "صتتتوا محمتتت د  دمتتتا  -

 امىتتتتر اا تتتتاهرجب ةايتتتتر اإل تتتت  ب كهتتتتم : اا تتتتاهرج. )رستتتتاار دةفتتتت را  غيتتتتر م  تتتت رج". اا تتتتت  اامصتتتتر ر  ح هتتتتا

 .644ص(  7442اإلذا ر ساافايوز   ب 

 .49ص(  7444تا  ب دار اا: اا اهرج ) اام تت ااىام  ف  اافح   اإل  مير .  اطف  ا  ااىفد -

اام ظمتتتتر ". موت متتتتوب  سهتتتتوب سساكىتتتتو فتتتت  اام فمتتتت  ااىربتتتت : اافىاتتتتيم  تتتت  بىتتتتد. " فتتتتد ااىز تتتتز  فتتتتد   ااهتتتت ف  -

ب اا تتتتتاهرجب  امىتتتتتر ااتتتتتدس  ااىربيتتتتترب مىتتتتتتد اافحتتتتت   ساادراستتتتتال 72ااىربيتتتتتر اافىربيتتتتتر سااد افتتتتتر سااىاتتتتت  ب  

 .  66 ب ص4529ااىربيرب 

دار اافتتتتتتاتسرت ااىاميتتتتتتر اا  تتتتتتر :  متتتتتتا ) ا  يتتتتتتا اافىاتتتتتتيم ساامىا متتتتتتال االلصتتتتتتا  سل  .  فتتتتتتدااحافن ستتتتتت مر -

 .447ص(  7440سااف ت  ب 

اامتتتيلمر ااىامتتت  ". اام ففتتتال ااركميتتترب  دسال  د تتتدج اافىاتتتيم فتتت   صتتتر اامىا متتتال. " تتت   ااتتتد   محمتتتد فتمتتت  -

اإلا فرس يتتتر ااىربيتتتر  حتتت  لنتتت  ر مصتتتادر اامىا متتتال : اارابتتت  اتتت ظم اامىا متتتال سل   ا  يتتتا ااحاستتتفال بى تتت ا 

 449 ب ص4552د همفرب اا اهرجب اام ففر ا ةاد ميرب  47-44ام ا تر اافحدت ااح ارت ف  ااوفرج م  

 ا رشتتتتتيف بر تتتتتامت:  ا رشتتتتتيف س اا ثتتتتتا   بتتتتترامت فتتتتتم بىتتتتتد  تتتتت  ااتتتتتفىام لنفيتتتتت "  فتتتتتدااىظيمب ركتتتتتا  ايتتتتتا  -

 الدا ب كهتتتتم بةايتتتتر اا تتتتاهرج  اهرجب امىتتتتراا)رستتتتاار ما هتتتتفير غيتتتتر م  تتتت رج   " ااموفتتتت   بتتتتاافىايم اإلا فرس تتتتم

 ( .  7442اامىا مال س اا ثا   س اام ففال

 اإلا فرس تتتم ا رشتتتيف بر تتتامت:سا رشتتتيف اا ثتتتا   بتتترامت فتتتم بىتتتد  تتت  ااتتتفىام لنفيتتت "  فتتتدااىظيمب ركتتتا  ايتتتا  -

 ساا ثتتتتا   اام ففتتتتال كهتتتتم الدا ب ةايتتتتر اا تتتتاهرجب  امىتتتتر ) رستتتتاار ما هتتتتفير غيتتتتر م  تتتت رج"ااموفتتتت   بتتتتاافىايم

 (  7442ساامىا مال

 اافىاتتتتيم اافىاتتتتيم فتتتت  اامىا متتتتال اامىا متتتتال ل   ا  يتتتتا ل   ا  يتتتتا استتتتفتدا  استتتتفتدا "ب محمتتتتد زبتتتتراهيم   اطتتتتف -

 در تتتر ا يتتت  ل مياتتت  بحتتت " بىتتتد  تتت  اادراستتتر اادراستتتر  ايتتتر ااترطتتت   ااترطتتت    امىتتتر  ااتتتر دراستتتر: بىتتتد  تتت 

 . 7445ساام ففال اامىا مال اامىا مال الدا ب كهم ااترط  بةاير ااف اا ر   بااه دا ب امىر

دسر اا  تتتت ال اافايوز   يتتتتتر ساإل تتتت   اا د تتتتتد فتتتتت  ل تتتت ي  اامتتتتتتارال اا  د تتتتر  حتتتتت  ااممارستتتتتر . "غتتتتادج ممتتتتتدس  -

 امىتتتر اا تتتاهرجب ةايتتتر اإل تتت  ب كهتتتم اإلذا تتتر : اا تتتاهرج)رستتتاار دةفتتت راج غيتتتر م  تتت رج ". ااد م راطيتتتر فتتت  مصتتتر

 .799ص(  7442ساافايوز   ب 

م اتتتتر اافحتتتت   ".  ل د تتتتد م ظ متتتتر اافىاتتتتيم اإلا فرس تتتت  متتتت  س تتتتتر  ظتتتتر طافتتتتر  امىتتتتر دم تتتت . "فر تتتتا  مت تتتتا -

 .447 ب ص7443د همفرب  0ب 0ب  2مت: اإل  ميرب  امىر دم  ب ةاير اإل   ب كهم ااصحافرب دم  

افنتتت  ر  ستتتااي  اافتتتدر   اافصتتترت  االلصتتتا  ل   ا  يتتتا ةتتتر م  تتت اد بر هتتتمب فا ايتتتر بر تتتامت لتتتدر ف  باستتتفتدا  -

 ااتتتتتتدس   امىتتتتتتر)برستتتتتتا  دةفتتتتتت را  غيتتتتتتر م  تتتتتت رج "ااميتتتتتتدا   فتتتتتت  ةايتتتتتتال اافربيتتتتتتر ا ساستتتتتتير فتتتتتت  ااىتتتتتترا 

 -اافربيتتتر كهتتتم - ااىربيتتتر اادراستتتال س اافحتتت   بمىتتتتد(سااىاتتت   ااد افتتتر س اافربيتتتر ااىربيتتتر اام ظمتتتر)ااىربيتتترب

 .  7442اافىايم ل   ا  يا 

بم اتتتتر ااح متتتتر اادراستتتتال "اامىا متتتتال سااللصتتتتاالل فتتتت  اافىاتتتتيم االا فرس تتتت  ل ظيتتتتف ل  يتتتتر " انيوتتتتر  اتتتت ب -

 .  7442ب 20:  95ب ص5اال  مير سااللصاايرب ااىدد

https://ejsrt.journals.ekb.eg/issue_13428_17678_.html
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دسافتتت  استتتفتدا  اا تتتفا  اا تتتامى  ام تتتاط  ااي ليتتت   اافىايميتتتر فتتت  اافىاتتتيم ااتتت ال  . "ماهيفتتتا   متتتا   فتتتد ااهتتت   -

 امىتتتر اا تتتاهرجب ةايتتتر اإل تتت  ب كهتتتم اإلذا تتتر : اا تتتاهرج) رج رستتتاار ما هتتتفير غيتتتر م  تتت". ساإلشتتتفا ال اامفح  تتتر

 .  767ص(  7442ساافايوز   ب 

اام اصتتتوال ااو يتتتر ا  تتتا  استتتفتدا  اافايوز تتت   ة ستتتيار الصتتتا  لىايميتتتر فتتت  اافىاتتتيم ااىتتتا  . "محمتتتد  نيتتتر  متتتي  -

  ا  يتتتا اافىاتتتيمب  امىتتتر  تتتي  شتتتم ب ةايتتتر ااف تتتالب كهتتتم ل : اا تتتاهرج)رستتتاار ما هتتتفير غيتتتر م  تتت رج ". بمصتتتر

 .745ص(  7444

 .645ص(  7440 ما ب دار اامهيرجب )ل   ا  يا اافىايم بي  اا ظر ر ساافنفي  . محمد محم د ااحيار -

سركتتتر  تتت   اافىاتتتيم اا تتتامى   تتت  ". ا تتتد  متتتاذن اافىاتتتيم  تتت  بىتتتد: اافىاتتتيم اإلا فرس تتت . "محمتتتد  فيتتت  ااىنتتترستت -

 ب 7447 ت اافاستتتت  ب اا تتتتاهرجب  امىتتتتر  تتتتي  شتتتتم ب د هتتتتمير رر تتتتر مهتتتتف فايرب اامتتتتيثمر اا تتتت م  ااهتتتت : بىتتتتد

 . 453ص

  اتتتم اامحايتتتر اإل  ميتتتر اام تتترس ال ل تتتار  د تتتم فتتتم ااف   ا  يتتتر اافنتتت رال لتتتأثير" فتتتدااوفا ب   متتتد مىفتتتز -

دكتننننورار سيننننر منشننننورة رستتتتاار " اار يهتتتتر اإل فار تتتتر اام اكتتتت  م افهتتتتر  اتتتتم كتتتتدرلتا سمتتتتد  اإل فر تتتتت شتتتتف ر

 (م2121الصحافة  قسم اإلعالم، القا رة،كلية جامعة)

(  7445دار اا  اةتتتت  اا  تتتتر سااف ت تتتت ب : بيتتتترسل)ااف   ا  يتتتتا س مايتتتتر اافىاتتتتيم ساافىاتتتتيم .  تتتتاد   ساتتتتيم اا اتتتت   -

 .794ص

 . 7442اا اك  اامى د ب أ  ركا اام اط ب:  دت  فد اا ادر م ص رب اافىايم ف  كنر -

  تتت الت ل ميتتتر  اتتتم  ثتتتر  س اا ستتتا   مفىتتتدد م فتتتد  س زا فرس تتتم م تتترر بتتتي  اافوا تتت "   فتتتدااانيفب محمتتتد هفتتتر -

 اا تتتاهرجب)  م  تتت رج غيتتتر دةفتتت را  رستتتاار" بىتتتد  تتت  اافىاتتتيم شتتتىفر اافربيتتتر فتتتم ااىتتتا  ااتتتدبا   طتتت   اتتتد  ااتتتفىام

 (   7442اافىايم ل   ا  يا كهم اافربيرب ااىايا اادراسال ةاير اا اهرجب  امىر

ااميسهتتتتتر ااىربيتتتتتر اافربيتتتتتر سااىاتتتتت   سالدا  " دسر اافىاتتتتتيم االا فرس تتتتت  فتتتتت  االدارج ااصتتتتتوير " هتتتتتدت ةامتتتتت ب -

 . 749:770بص 2ب دد7445باام ار ااىربير ااىا   اافرب  ر ساا وهيربمار 

يم باام اتتتتر اادسايتتتتر اافىاتتتت"دراستتتتر لحايايتتتتر –همهتتتتر  فتتتتداا ها  فر تتتتدب ااح ستتتتفر ااهتتتتحابير ساافىاتتتتيم اإلا فرس تتتت   -

 . 52:477بص 7442باال فر تبسركر بحديرب مىير ااف مير ااف   ا  ير سااف ر ربد همفر

ا ستتتتا   اام فتتتتر  اف ميتتتتر ااتتتت ال  ساال فمتتتتا  اتتتتد  اا تتتتفا  اامصتتتترت سا ى استتتتو . "سا تتتت   فتتتتد ااحميتتتتد اا تتتتربي   -

ب اا تتتاهرجب دفتتتا  سط تتت  06ااتتتدسرج . بحتتت  ز تتتاتج تمااتتتر ةايتتتر ااتتتدفا  ااتتت ط  ".  اتتتم ا متتت  اا تتت م  اامصتتترت

 . 7440ةاير اادفا  اا ط  ب اةاد مير  اصر ااىه ر ر ااىاياب 

دار اازركتتتا  ااف ت تتت  :  متتتا )مهتتتفحدثال ل   ا  يتتتا اافىاتتتيم فتتت   صتتتر اامىا ماليتتتر . سايتتتد ستتتاام محمتتتد ااتاوتتتاست -

 .473ص(  7443ساا  رب 

م  تتت رج اام ظمتتتر اإلستتت مير ) دراستتتال  تتت   ز فتتتان اامتتت اد اافىايميتتتر افتتترامت اافىاتتتيم  تتت  بىتتتد.  ى تتت     تتت ا  -

 . 744ص(  7444اافربير سااد افر سااىا  ب 

- fldlc.org,UNDERSTANDING THE CONCEPT BEHIND VARIOUS FORMS 

OF DISTANCE EDUCATION , 05/09/2020 

- fldlc.org ,UNDERSTANDING THE CONCEPT BEHIND VARIOUS FORMS 

OF DISTANCE EDUCATION , 05/09/2020 

- https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8

%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D9%86_%

D8% 

- https://www.ammonnews.net/article/531237  .  

- https://www.thaqafnafsak.com/2019/09/%D9%85%D8%A7 

- Robinson, R.,Molenda, M.,   & Rezabek, L. (2016). Facilitating learning.In 

A.Januszewsk &M.  

- Robinson, R.,Molenda, M.,   & Rezabek. Op.Cit. p.105. 

- Susanna Hornig Priest ,Doing Media Research : An Introduction , California: 

Sage Publication,2010),P.29. 

- wikiwand.com , Distance education , 05/09/2020 

 

https://www.fldlc.org/understanding-the-concept-behind-various-forms-of-distance-education/
https://www.fldlc.org/understanding-the-concept-behind-various-forms-of-distance-education/
https://www.fldlc.org/understanding-the-concept-behind-various-forms-of-distance-education/
https://www.fldlc.org/understanding-the-concept-behind-various-forms-of-distance-education/
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D8%25
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D8%25
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D8%25
https://www.ammonnews.net/article/531237
https://www.thaqafnafsak.com/2019/09/%D9%85%D8%A7
https://www.wikiwand.com/en/Distance_education


ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 3, January 2021 

  
ARID Journals 

ARID International Journal of Media Studies and 
Communication Sciences (AIJMSCS) 

ISSN: 2709-2062 

 Journal home page: arid.my/j/AIJMSCS 

 

 

 

 
 831 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 

عالمية وعلوم اإلتصالإلللدراسات اَمجلُة ُأريد الدَّوليُة   
 م2021 كانون الثاين،   2، اجمللد  3العدد 

 

Local news in Facebook posts and its role in economic development in the 

Iraqi cities: A survey on shopkeepers in Tikrit city from 1/5/2016 to 1/8/2016 

 

Issa Ayaal Majeed Al-Mazrouei 

Department of Mass Media, College of Arts, Tikrit University 

 

 االخبار المحلية في منشورات فيسبوك ودورها في التنمية االقتصادية في المدن العراقية

 6112\8\1ولغاية  2016\5\1استبيان ألصحاب المحالت التجارية في مدينة تكريت 

 

 عيسى عيال مجيد المزروعي

 جامعة تكريت-كلية الفنون-قسم اإلعالم

 

 

essamgd@tu.edu.iq 

Arid.my/0005-9484 

https://doi.org/10.36772/arid.aijmscs.2021.236 



ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS) VOL: 2, NO. 3, January 2021 

 

 
 831 

ARID International Journal of Media Studies and Communication Sciences (AIJMSCS)  

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Though it is the second decade of the 21
st
 century, there still a great variation in the 

concepts of mass media. For decades ago, media have been under the control of 

governmental or semi-governmental authorities. Nowadays, everyone in society 

(possessing a smartphone) controls a means of media through which s/he can post 

freely and inform thousands or millions of people about what is posted. This in turn 

reflects the difficulty of applying the old concept of news in developing countries, 

which is based on the principle of "development and promotion of society". Therefore, 

the researchers, as being part of these countries that seek to keep pace with developed 

countries, must create concepts and change media mechanisms and strategies in line 

with the objectives desired to achieve sustainable development in various fields. In 

addition, the citizens in these countries should be the instruments of real development 

because of their control of the modern media known as "the new media". The 

propagation of partisan satellite channels in Iraq after 2003 and the political reality 

based on allocations and division have made the Iraqi local media tending to political 

education and propaganda of the parties rather than their interest in conveying news to 

the audience independently and objectively. This is attributed to that the professionals 

in these institutions are subject to the policy of the institution inevitably. Consequently, 

the Iraqi people consider Facebook a means to know the news, especially the local 

news, because they are related to each other as being relatives, friends, and neighbors. 

Hence, the individual trusts the news obtained from Facebook posts as s/he knows the 

people from whom s/he gets information realistically. This is confirmed by Ibn 

Khaldun who says that people trust each other. Accordingly, this study aims at 

determining the extent to which the audience is dependent on Facebook as a source of 

news and information. Additionally, it attempts to identify the extent to which news 

posted on Facebook affects the local trading activities and its relevance to the future 

economic development of Iraqi society in general. 

Keyword :facebook-media- information- news-economic-society   
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لملخصا  

، كان منذ عقود. ، ال يزال هناك تباين كبير في مفاهيم وسائل اإلعالمالثاني من القرن الحادي والعشرينعلى الرغم من أنه العقد 

( يمتلك هاتفًا ذكيًا)، يتحكم كل فرد في المجتمع في الوقت الحاضر. و شبه الحكوميةاإلعالم تحت سيطرة السلطات الحكومية أ

وهذا بدوره يعكس صعوبة . في وسيلة وسائط يمكن من خاللها النشر بحرية وإبالغ آالف أو ماليين األشخاص بما يتم نشره

، لذلك ، يجب على الباحثين". وض بهتنمية المجتمع والنه"لألخبار في الدول النامية والذي يقوم على مبدأ  تطبيق المفهوم القديم

، خلق مفاهيم وتغيير آليات واستراتيجيات اإلعالم بما يتماشى لتي تسعى لمواكبة الدول المتقدمةباعتبارهم جزًءا من هذه الدول ا

، يجب أن يكون المواطنون في هذه باإلضافة إلى ذلك. ختلف المجاالتتدامة في ممع األهداف المرجوة لتحقيق التنمية المس

إن انتشار الفضائيات ". اإلعالم الجديد"الدول أدوات التنمية الحقيقية بسبب سيطرتهم على وسائل اإلعالم الحديثة المعروفة بـ 

صات والتقسيم جعل اإلعالم المحلي العراقي يتجه والواقع السياسي القائم على التخصي م،3003الحزبية في العراق بعد عام 

ويعود ذلك إلى أن . نحو التثقيف السياسي والدعاية لألحزاب بدالً من اهتمامه بنقل األخبار للجمهور بشكل مستقل وموضوعي

لة لمعرفة وسيوبالتالي فإن الشعب العراقي يعتبر الفيسبوك . المهنيين في هذه المؤسسات يخضعون حتًما لسياسة المؤسسة

، فإن الفرد يثق في ومن ثم. ض كأقارب وأصدقاء وجيران، ألنهم مرتبطون ببعضهم البعاألخبار، وخاصة األخبار المحلية

ألنه يعرف األشخاص الذين يحصل منهم على المعلومات بشكل  الفيس بوك األخبار التي يتم الحصول عليها من منشورات

، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وبناًء على ذلك. ون ببعضهم البعضفي أن الناس يثقفي مقدته، وهذا ما أكده ابن خلدون . واقعي

، يحاول تحديد مدى تأثير األخبار باإلضافة إلى ذلك. ار والمعلوماتكمصدر لألخب الفيس بوك مدى اعتماد الجمهور على

 .االقتصادية المستقبلية للمجتمع العراقي بشكل عامعلى أنشطة التجارة المحلية وصلتها بالتنمية  في الفيس بوكالمنشورة 

 الفيس بوك-مجتمع–اقتصاد  -أخبار-معلومات –وسائل االعالم :  الكلمات المفتاحية
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1. Introduction  

Social networks occupy a great place of interest in modern human social communication. With 

the spread of Internet as a means of communication and its availability for a broad and educated 

social segment able to interact and adapt to its information services, the users find ways of 

communication and interaction that go beyond the limits and engage members of society within 

multimedia in cyber space. The availability of internet service in every part of the world has 

made urban societies in particular almost entirely dependent on the news and information 

provided by the new media, especially with the evolution of internet programs in smartphone. 

After the popularity of satellite television, this evolution has converted the old concept (the 

world as a small village) into a more common concept closer and easier to use, which is the 

world as a phone screen. This small screen has become the most used medium by the audience 

everywhere, especially after the emergence of such programs as Facebook, Tweeter, WhatsApp, 

Viber, Tango, WeChat, Coco, FaceTime, Skype, Telegram and Messenger and other programs 

that may be of limited use. Accordingly, this study aims at determining the extent to which the 

audience relied on Facebook as a source of news and information in Tikrit after June 10, 2014, 

especially after it was liberated from the control of the terrorist organization ISIS. In addition, it 

attempts to identify the extent to which news posted on Facebook affects the local trading 

activities and its relevance to the future economic development of Iraqi society in general. 

Research Problem  

Each scientific research has a problem to be analyzed and investigated to identify the reason for 

its emergence and determine its dimensions and the circumstances surrounding it. The problem 

of this study lies in the following questions: 

1. Why do the local audience in Tikrit city rely on Facebook as a source of news? 
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2. What is the effect of news posted on Facebook on the local trading activities? And What 

are its implications on the local economic development in Iraq in general? 

Research Objectives 

This study aims at identifying:  

1. The audience who most view the news posted on Facebook.  

2. The educational level of the audience who view the news posted on Facebook. 

3. The occupations of the audience (research sample). 

4. The extent to which the audience (search sample) rely on Facebook as a source of news. 

5. The means whereby the audience can access Facebook pages.  

6. The extent to which the audience is affected by the news posted on Facebook. 

7. The extent to which the trading activities in the local market are affected by the news 

posted on Facebook. 

8. The effect of abovementioned issues on the national market in general. 

9. The effect of abovementioned issues on the future economic development of the Iraqi 

city. 

Research Significance 

The importance of this study stems from the importance of problem and its future impact on the 

society concerned in particular and Iraq in general. This study is based on the possibility of 

addressing the audience's reliance on personal pages in Facebook as a source of news, which 
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effectively affects the local trading and economic development. In addition, it attempts to 

provide alternative and effective solutions that improve the development process. This is to 

prevent the influence of personal opinions that sometimes are not based on a scientific and 

practical approach in reality and those people who are not experienced, and hence the results 

would be negative rather than positive. 

Research Method  

This study is based on the method of media survey with the aim of surveying and analyzing the 

commercial behavior associated with trading for the research sample because it is in line with the 

nature of the research. According to Abdul-Hameed, the descriptive survey method aims to: 

depict and document current facts; describe the size and composition of the audience; categorize 

cultural and social motivations, needs and standards; as well as behavioral patterns, degrees or 

intensity; and levels of interest and preference.
1
 The study employs a questionnaire to collect 

data on business behavior patterns and the effect of the media studied on this behavior and its 

future results on economic development. 

Research Sample  

Snowball sampling technique is employed in this study. This sampling technique begins with a 

small number of participants with certain characteristics, who recruit other participants sharing 

the same characteristics. Thus, the sample size increases until the researcher reaches the target 

number of the sample that has certain characteristics. Therefore, the experts believe that it grows 

like a rolling snowball or is similar to the cluster sample technique.
2
 Since this research is based 

on surveying stakeholders in Tikrit city, research sample consists of (100) participants, 

representing owners of shops and commercial offices in the city.  

                                                             
1 Mohammed Abdul-Hameed. Scientific Research in Media Studies. Cairo, World of Books, 2000, p. 159. 
2 Sami Taya. Media Research. Beirut, Arab Renaissance Press, 2001, p. 306. 
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Definition of Terms 

Facebook: it is a web site and one of the most popular social media. It can be defined as a social 

network run by a joint stock company (Facebook). Hence, users can join networks organized by 

the city, employer, school or region in order to connect with others and interact with them. In 

addition, they can add friends to their list of friends, send messages to them, update their 

personal profiles and introduce friends themselves. Mark Zuckerberg has co-founded Facebook 

with his friends Dustin Moskovitz and Chris Hughes in 2004. Facebook becomes available to all 

in 2006.
3
 

Development: is an essential element of stability and human and social development. It is a 

process of continuous comprehensive or partial development and takes different forms aimed at 

promoting the human condition to well-being, stability and development in accordance with its 

economic, social and intellectual needs and possibilities.
4
 

2. Theoretical Part 

New Media 

A global study indicates that the world is now sinking in a flood of information as a result of the 

widespread and great use of the Internet. Scientists estimate that 800 million information is 

directed per person annually and that the rate of new information annually increases 

significantly. The emergence of new media means the beginning of freeing man from the media 

                                                             
3 www.ar.m.wikipedia.org 
4 The United Nations. The international organization’s website, www.un.org  

http://www.ar.m.wikipedia.org/
http://www.un.org/
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routers that control his mind. This is considered a dual freedom that includes freedom of 

communication and freedom of reception.
5
 

The researchers point out that the most important thing that distinguishes new media is the end of 

the era of isolation and silence in the face of opinions in favor of what the media says. Thus, the 

person who could not express his opposing opinions through traditional means has used the 

alternative means to express his opinion clearly to interact with other groups. The most important 

thing that the new media has provided to the audience is the social media that have allowed 

millions of people to communicate with each other and exchange ideas and knowledge of all 

kinds. Perhaps the most important thing is achieving commercial deals and marketing large 

quantities of goods through these media, later known as electronic marketing. Thus, new media 

can solve all the problems of life very quickly. Consequently, its use in sustainable economic 

development will certainly improve it if used scientifically by applying the elements of this 

development in reality. 

Mass Media and Development  

The new world system and the subsequent new media system have also created a series of 

challenges for the world in general and developing countries in particular, represented by the 

dimension of development. In this study, development refers to sustainable development. The 

media is no longer a means of entertainment, as some believe, but it instigates revolutions and, at 

the same time, it is disheartening. The media also has a role in urging people to cooperate and 

struggle to create real development in their communities. The media has the ability to motivate 

and draw attention to the means and objectives desired by the society (i.e., serious media).
6
 

                                                             
5 Yas Khudhair al-Bayati. New Media: Freedom, Chaos and Revolutions. United Arab Emirates, Fujairah Authority 

for Culture and Media, 2014, p. 112. 
6 Ahmed As-Sayed Kurdi, a research published online, www.kenanaonline.com  

http://www.kenanaonline.com/
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The seminars held on this important topic are of national and international nature. These various 

seminars, studies and discussions have demonstrated of disagreement and conflict between the 

development institutions and media institutions on the one hand, and compatibility, homogeneity 

and integration between them, on the other hand. This topic is important in the current and future 

phase in Arab world in particular. It acquires special importance because it raises new problems 

other than those previously raised. Accordingly, it is necessary to identify the traditional and new 

problems posed by the relationship between the media and development, especially after the 

emergence of new media.
7
 

Wilbur Schramm argues that increasing expectations in a country has risks. When a government 

seeks to achieve the demands of its people, it has to consider the extent to which it can satisfy 

them. In case if the needs are provoked without satisfaction, the people will not react to it. Thus, 

the worst result is that the government finds itself in an unenviable position. The right policy 

requires balance between demand and achievement. The core point is that there should be 

demands and efforts done for well-being and national development; otherwise, development may 

not be achieved.
8
  

Based on this vision, the researcher believes that the development will decline in developing 

countries if they do not follow the pace of the 1970s and 1980s for several reasons, the most 

important of which are: 

1. Governments in these countries do not fulfil their obligations towards their citizens and 

deprive them of life benefits in general.   

                                                             
7 Abdul Razzaq Mohammed al-Dulaimi. Media and Development. Al-Masera Press for Publishing, Distribution and 

Printing, Amman, 2013, p. 161. 
8 Wilbur Schramm. Mass Media and National Development. Translated by: Mohammed Fathi. Egyptian General 

Authority for Authorship and Publishing, Cairo 1970, p. 175. 
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2. Governments in a number of countries tend to build military armories, particularly in the 

Arab world, because of regional threats as well as internal challenges and inter-conflict.   

3. Development programs in the media are largely limited to military mobilization and 

militarization of society. Therefore, citizens in these countries have not received the 

expected returns from development.  

4. Developing countries lack democracy and the dictatorial regimes have dominated their 

capabilities for decades and control most of the capital and economic activities in general. 

In order to bear fruit, development efforts must reflect the interests of the audience, their issues 

and actual needs. The audience is the goal of development and the instrument for implementing 

its programs. Without the participation of audience, the government cannot put forward 

development thought or try to implement it. Hence, individual's awareness of his actual needs 

and the issues of his society and his desire to change the conditions that obstruct development 

motivate him to believe in the feasibility of development and make efforts for the success of its 

plans and objective. Monitoring the government decisions and projects and forming a public 

opinion on them to reveal their shortcomings contribute to the adjustment of policies and ensures 

their benefit to the audience in the light of the available possibilities.
9
 

Lerner opines that developing countries can reach the ranks of developed countries if they can 

acquire certain behavioral characteristics. Lerner calls for four basic variables for development, 

they are: urbanization, education, participation in mass media and political participation. Lerner 

emphasizes that the new society achieves a high score in the rank of these characteristics, while 

the traditional society achieves only a low score in it. In this context, mass media provided and 

                                                             
9 Farouk Khalid Al-Hassanat. Mass Media and Contemporary Development. Osama Press for Publishing and 

Distribution, Amman 2011, p. 86. 
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still provides people with information, ideas, opinions, events and changes, and can therefore 

provide new lifestyles that raise the standard of the traditional environment.
10

 

Media Dependency Theory and Development Theory  

The theorists of media dependency determine the increasing interrelation among mass media, 

social systems and the audience within a comprehensive framework. This interrelation affects the 

content of communication media and the dependence of the audience on them. So, the more 

these media provide important information services the more the audience depends on them. 

Therefore, they believe that the most dependent individuals are the most vulnerable to their 

influences in their beliefs and perceptions.
11

 

Based on this theory, employers in Tikrit city rely mostly on local news posted on Facebook 

regarding trading processes. This is attributed to that they constantly browse Facebook through 

using their smartphones, taking advantage of modern communication technologies or what is 

known as new media. This effect belongs to the cognitive effects of the theory. It is represented 

by removing the ambiguity resulting from the lack of sufficient information to understand the 

event by providing adequate information and correct interpretations of the event. In addition to 

influencing the perception of the audience for the importance it gives to certain issues, as well as 

the influences of values and beliefs. 

Because of the situation in developing societies, development theory has emerged in the 1980s. It 

is based on the ideas and opinions contained in the MacBride Commission report on 

communication problems in the third world. The principles and ideas contained in this theory are 

important and useful to developing countries because it opposes dependency and the policy of 

                                                             
10 Ibid, p. 129. 
11 Yousra Khalid Ibrahim and Fatima Abdul Kadhim Hamad. An-Nahrein Press for Distribution, Advertising and 

Publishing, Baghdad, 2010, p. 76.  
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foreign domination. Moreover, the general principles work to affirm national identity, national 

sovereignty and cultural specificity of societies. Although this theory allows only a little 

democracy according to the prevailing circumstances, it simultaneously imposes cooperation and 

calls for concerted efforts between different sectors to achieve development goals. Development 

theory acquires its independent existence from other media theories and its recognition and 

acceptance of comprehensive development and social change.
12

 The development that Facebook 

is spreading today is unintended and not based on government planning and most of audience 

believe that it is a part of the democratic practice sought by them. 

The researcher believes that it is the actual development that can serve the society now and will 

have more positive effects in the future because it is based on the need and provides what is 

possible in reality according to Wilbur Schramm. Therefore, governments in developing 

countries should develop their development planning mechanisms and rely on new media 

technologies to broadcast their development programs. As mentioned in the introduction, the 

essence of development today is the culture of the citizen and the extent of his communication 

and interaction with new media technologies. 

3. Survey   

The researcher prepared a questionnaire consisting of several questions and distributed to a 

representative sample of employers in Tikrit. This questionnaire was presented to a group of 

experts 
13

 and then was amended according to their observations. In order to measure the 

reliability of the questionnaire, the Test-Retest method was applied to a random sample of 10% 

equal to 10 forms of the total sample after three weeks of the first application. The reliability was 

                                                             
12 Khaldoun Abdullah. Media and Psychology. Osama Press for Publishing and Distribution, Amman, 2009, p. 106-

107. 
13 The experts committee included Prof. Dr. Saad Salman Abdullah, Assist. Prof. Dr. Fareed Saleh Fayadh, Lecturer 

Habeeb Khalaf Milh.    
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(82.2%). The researcher prepared (100) questionnaire for the sample and conducted interviews 

with the participants. Based on the interview, the researcher found that (4) participants do not 

have Facebook accounts, but they browse the news using their friends' Facebook accounts; 

therefore, their responses were excluded from the sample. Then, the researcher collected the data 

obtained from the questionnaire and analyzed them, as clarified in tables. 

Table (1): gender of participants 

Male Female 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

48 4,78%  23 2378%  

Table (1) clarifies that the first rank was for male in the practice of trade in Tikrit with a 

frequency of (84) by (87.5%); while female ranked second with a frequency of (12) by (12.5%). 

In a conservative Eastern society and under the poor situation witnessed in Iraq, this percentage 

of female engaged in trade is a major challenge to traditions, customs and unstable security and 

political conditions. 

Table (2): age of participants 

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50 and older 

F % F % F % F % F % F % F % 

83 8872%  33 3372%  6 6738%  6 6738%  8 872%  8 872%  3 3704%  

Table (2) demonstrates that the first rank was for the age group (20-25 years) with a frequency of 

(52) by (54.1%). This large percentage indicates that those who work in trade in Tikrit are young 

people and certainly have an average level of education that enables them to access Facebook, 

have their own Facebook accounts and belong to groups concerned with their business activity. 

As for the second rank, it was for the age group (25-30 years) with a frequency of (22) by 

(22.9%). It is the most experienced group in the business with good level of education 
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accompanied by exposure to the new media. The two age groups (30-35 years) and (35-40 years) 

came in third place with equal frequency (6) by (6.25%). These two groups are mostly based on 

business experience. The fourth place was for the age groups (40-45 years) and (45-50 years) 

with equal frequency (4) by (4.1%). Finally, the age group (50 years and older) ranked last with a 

frequency of (2) by (2.08%). The researcher considers that this age group rarely accesses 

Facebook for entertainment only. 

Table (3): qualification of participants 

Primary High school Bachelor Postgraduate 

F % F % F % F % 

20 20782%  33 3372%  84 80%  26 2676%  

As shown in table (3), bachelor degree ranked first among other qualifications with a frequency 

of (48) by (50%). This percentage of those who are well educated represents half of the total 

sample. Since access to new media needs a good level of education, this means that the majority 

of those who do business use Facebook. The second rank was for high school with a frequency 

of (22) by (22.9%). These participants also have a scientific qualification that qualifies them to 

access Facebook and benefit from it for commercial purposes. The postgraduate qualification 

ranked third with a frequency of (16) by (16.6%). These participants can actually benefit from 

access to Facebook in terms of business because they can analyze the news and link it to reality 

and its implications for the overall situation. Finally, primary ranked fourth with a frequency of 

(10) by (10.41%). This qualification has the lowest number of participants who may rely on their 

experience in trade rather than Facebook. 
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Table (4): means of access to Facebook 

Computer Smartphone Computer and smartphone 

F % F % F % 

4 473%  ,3 ,6708%  28 2876%  

Table (4) indicates that (73) participants accessed Facebook via smartphone by (76.04%). 

Computer and smartphone were used by (15) participants by (15.6%). While computer ranked 

third with a frequency of (8) by (8.3%). 

Table (5): Facebook accounts of participants 

Have their own Facebook account Do not have Facebook account 

F % F % 

26 26%  8 8%  

Based on results shown in table 5, (96) participants (represented by 96%) have their own 

Facebook accounts. While only (4) participants (represented by 4%) do not have Facebook 

accounts; therefore, they were excluded from the research sample. 

Table (6): participants' dependence on news posted on Facebook 

Facebook is a main source of news Facebook is not a main source of news 

F % F % 

84 6078%  34 3278%  

Table (6) shows that the first rank was for participants who consider Facebook as their main 

source of news with a frequency of (58) by (60.5%). This is a high percentage, showing that the 

majority of employers in Tikrit depend on local news on Facebook. The second place was for 

participants who do not consider Facebook as the main source of news with a frequency of (38) 

by (39.5%). They access Facebook and in the future Facebook may become their primary news 

source. 
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Table (7): type of business practiced by participants 

Food Household 

items 

Electrica

l 

applianc

es 

Upholst

ery 

Clothes 

and 

fabrics 

Medica

l 

supplie

s 

electron

ic 

devices 

Librarie

s and 

statione

ry 

Craftsm

en 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

33 337

2 

8 872 20 207

8 

6 673

8 

2

0 

207

8 

2

0 

207

8 

2

0 

207

8 

2

0 

207

8 

2

8 

287

8 

Table (7) clarifies that participants who trade food ranked first with a frequency of (22%) by 

(22.9%). The food trade is prevailing in Tikrit, especially after its liberation from the terrorist 

organization ISIS. Food is a priority for the population, so traders have focused on food trading. 

Artisans including barber, blacksmith, carpenter, baker, photographer, and maintenance offices 

ranked second with a frequency of (14) by (14.5%). This group benefited from the situation in 

the city, especially after the defeat of terrorist groups that most houses were stolen and 

destroyed. Third place was for trades of electrical appliance, clothing and fabric, pharmacies and 

medical supplies, electronic device and libraries and stationery with a frequency of (10) by 

(10.4%). This is almost the average ratio, representing insignificant tools that are bought when 

needed. As for upholstery, it ranked fourth with a frequency of (6) by (6.25%). This category is 

almost limited to houses that were burned and damaged by military actions. Finally, household 

items including cooking utensils and accessories ranked last with a frequency of (4) by (4.1%). It 

is observed that the low frequency of this category indicates its insignificance to the public; 

therefore, few people are involved in this trade.  
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Table (8): the effect of news posted on Facebook on participants 

No.  Effects of 

viewing news 

posted on 

Facebook  

Always  Sometimes Never Weighted 

mean 

Percentage 

weight   
F  % F  % F  % 

1 I follow news 

posted on 

Facebook daily 

86 8,72%  80 83704%  - - 

278 80 

2 I know about 

local news from 

relatives and 

friends  

34 3478%  88 86738%  8 872%  

276 8373 

3 I trust Facebook 

news more than 

other news media 

4 473%  84 60782%  30 32738

% 

3733 ,873 

4 I won a business 

deal because of 

Facebook news 

- - 20 20782%  

46 

4278%  

372 2678 

5 Wholesalers deal 

with me based on 

Facebook news 

3 3704%  38 38782%  60 6378%  

376 4674 

6 Facebook news is 

inaccurate 

30 3074%  60 6378%  26 2676%  
272 6873 

7 I use Facebook 

for entertainment 

only 

36 3,704%  63 6878%  4 473%  

274 6078 

8 Facebook news 

causes me 

anxiety and fear 

2 273%  82 6278%  34 3272%  

372 ,078 

9 I closed my 

Facebook 

account one time 

or more 

8 872%  88 86’38%  34 3278%  

373 ,478 

10 In my business, I 

rely on my 

expertise and not 

on what is posted 

on Facebook 

83 837,8%  80 8276%  28 2878%  

27, 867, 

11 I get important 

news from 

private sources 

3, 3478%  32 8076%  30 3074%  
272 6373 
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regarding my 

trade 

12 I use Facebook to 

post news for 

commercial 

purposes 

20 20782%  82 8372%  38 3678%  

373 ,873 

13 The political and 

security situation 

controls the 

market 

68 6,7,%  38 36708%  6 6738%  

273 8672 

14 I have closed my 

shop several 

times based on 

news posted on 

Facebook 

2 2708%  88 8,73%  32 3073%  

3706 647, 

15 In the future, 

trade will depend 

on mass media 

32 8076%  83 8873%  8 872%  

276 8878 

16 In the future, 

Facebook will 

have a major role 

in improving the 

local and national 

economy 

32 3373%  8, 8273%  4 473%  

27, 847, 

17 Facebook offers 

more experiences 

in commerce and 

economics 

38 3678%  82 8372%  20 2078%  

27, 8,74 

Based on results presented in table 8, the item (I won a business deal because of Facebook news) 

ranked first with a weighted mean of (2.9) and a percentage weight (96.5%). This shows that 

trade professionals have achieved a profit by concluding business deals based on Facebook news. 

This will certainly reflect in future development. The item (Wholesalers deal with me based on 

Facebook news) ranked second with a weighted mean of (2.6) and a percentage weight (86.8%). 

It is clear that wholesalers do not risk supplying goods for retailers when security and political 

news is discouraging or intimidating. As for third place, it was for the item (I closed my 

Facebook account one time or more) with a weighted mean of (2.3) and a percentage weight 
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(78.5%). This indicates that shopkeepers are closing their shops based on news posted on 

Facebook, and this news certainly represents a threat to the city. The fourth place was for the 

item (I use Facebook to post news for commercial purposes) with a weighted mean of (2.2) and a 

percentage weight (75.3%). It is observed that traders were interested in Facebook and a large 

proportion of them have used Facebook for commercial purposes. In fact, this news may be 

untrue and is intended as an illegal commercial competition. 

Regarding the fifth rank, it was for the item (I trust Facebook news more than other news media) 

with a weighted mean of (2.23) and a percentage weight (74.3%). This demonstrates that local 

merchants rely on and trust Facebook news more than other media. While the item (Facebook 

news causes me anxiety and fear) ranked sixth with a weighted mean of (2.1) and a percentage 

weight (70.3%). This item indicates the importance of Facebook in people's lives as the news 

posted on Facebook has become a source of concern and fear for people. The seventh place was 

for the item (I have closed my shop several times based on news posted on Facebook) with a 

weighted mean of (2.06) and a percentage weight (68.7%). This denotes that shopkeepers are 

closing their shops based on news posted on Facebook. The item (Facebook news is inaccurate) 

ranked eighth with a weighted mean of (1.9) and a percentage weight (65.3%). Participants 

express their doubt about the news posted on Facebook and consider it inaccurate; yet, they 

access Facebook. The ninth place was for the item (I get important news from private sources 

regarding my trade) with a weighted mean of (1.9) and a percentage weight (63.3%). They rely 

on their own sources when it comes to trade, selling and buying. They often benefit from their 

relationships with sources in the security services, particularly the secure ways of transporting 

goods. 

As for the tenth rank, it was for the item (I use Facebook for entertainment only) with a weighted 

mean of (1.8) and a percentage weight (60.4%). They access Facebook for the purposes of 
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entertainment, enjoyment and formal interaction with posts without affecting their commercial 

behavior. The item (In the future, Facebook will have a major role in improving the local and 

national economy) ranked eleventh with a weighted mean of (1.7) and a percentage weight 

(58.7%). This demonstrates the conviction of a large proportion of participants of the role played 

by Facebook in deepening the principles of local and national economic development. 

Concerning the twelfth rank, it was for the item (Facebook offers more experiences in commerce 

and economics) with a weighted mean of (1.7) and a percentage weight (57.8%). A large 

proportion of participants acknowledge that Facebook offers more business experience, which 

means that they have achieved commercial benefits from access to Facebook. The item (In my 

business, I rely on my expertise and not on what is posted on Facebook) ranked thirteenth with a 

weighted mean of (1.7) and a percentage weight (56.7%). They are traders who rely on their own 

business experiences and not on Facebook news. Perhaps a part of these experiences may be 

acquired from other mass media. 

Moreover, the item (In the future, trade will depend on mass media) ranked fourteenth with a 

weighted mean of (1.6) and a percentage weight (54.5%). These participants support that in 

future, trade will depend on mass media and the information and expertise they provide to 

traders. The fifteenth rank was for the item (I know about local news from relatives and friends) 

with a weighted mean (1.6) and a percentage weight (53.3%). These participants rely on private 

sources of relatives and friends that they trust to some extent rather than mass media. Concerning 

the sixteenth rank, it was for the item (I follow news posted on Facebook daily) with a weighted 

mean of (1.5) and a percentage weight (50%). This indicates that half of research sample follow 

the news posted on Facebook daily and they certainly rely on Facebook news in a large part of 

their work. Finally, the item (The political and security situation controls the market) ranked last 

with a weighted mean of (1.3) and a percentage weight (46.1%). Here, participants support that 
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the security and political situation in the city and the country controls the market to some extent. 

This is clear from the reality of the local trading activities. Hence, the more the security crisis in 

the city, the more the decline of trading activity. This leads employers not to open their shops, 

followed by the lack of shopping. The researcher observed that during the period of study, 

people crowded in front of filling stations in long queues for long time. People explain that they 

may be forced to leave the city because of the deteriorating security situation, as happened on 

June 10, 2014 when ISIS terrorist organization took control of the city. It is noteworthy that on 

July 15, 2016 on the night of coup happened in Turkey, people remarkably crowded in front of 

filling stations in Erbil city. After posting the news with pictures on Facebook about the control 

of the coup by the Turkish government, the crowd began to decrease on filling stations.  

Based on the above, the researcher found that local trade has become mainly dependent on new 

media, especially Facebook, for easy access to news through it. The local trade in Iraq is 

dependent on external commercial forces. It becomes clear that unfortunately, this dependence is 

dividing the country by sect. Hence, the north deals commercially with Turkey and imports 

European goods through it, the south deals commercially with Iran and imports Asian goods 

through it, while the mid cities have a diversity of goods from both directions. 

4. Conclusions and Recommendations  

a. Conclusions  

1. Trade is no longer a male profession in Iraqi society as the researcher found that a good 

percentage of women do business in Tikrit despite being a conservative city and cannot 

be compared to the capital. 
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2. Most of those who practice trade in Iraqi society are young people under the age of 30 

years and have a qualification of higher education. 

3. The vast majority of Iraqi society access Facebook via smartphones.  

4. The researcher found that (96) participants out of (100) have their own Facebook 

accounts.  

5. The audience consider Facebook the best source of local news.  

6. The food trade is the most important trade in Iraqi society. This means that the State has 

failed to provide food in accordance with the ration card system in time and according to 

health specifications. 

7. Nowadays, the Iraqi public is almost addicted to Facebook because of the security and 

political conditions prevailing in the country as the people find a room in Facebook to 

express their grievances from the poor situation and the government and its disappointing 

policies. 

b. Recommendations  

1. Employing Facebook to spread the spirit of cooperation and love and reject sectarianism, 

violence and terrorism that is ravaging the country. 

2. Directing the Iraqi public to benefit from Facebook to promote the principles of 

development through the new media. 

3. Using Facebook to advertise and promote goods and services provided by employers in 

Iraqi society. 
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4. Directing government institutions to adopt their own pages and use them to publicize the 

decisions and services provided by them to the public. 

5. Benefiting from the services provided by Facebook to the fullest extent possible in 

national awareness, education and promotion of e-commerce. 

6. Providing facilities for traders and employers to use new media in trading activities. 
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