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  ةجتماعياال املرأة بالقضايا يةوعيف ت دور الشبكات االجتماعية

 )دراسة ميدانية(
 *سلمى إبراهيم محمد إبراهيم شاهين/ إعداد 

 **أ.د.نجوى كامل/ إشراف

 ***د.محرز غالي  

 :تقديم
وذادددل علدددف ا دددتال   م تهود معلريستق  منه  اافااتددد  ئيسة رااأبدددال اادرددد د  اإلعالم  يعدددد     

واا د عددد   اد رجيه األفوأصبح أداة ات لب، اادعلومددد   لانق اة أداإلعدددالج م ددداد  يعدددداددد  و ، وسددد ئله
اإلعدددددالج  و فدددددة وسددددد ئله أصددددد ح ، ومددددد    ددددد  وااسي سدددددية ية واالجتم عيةراافك ماقفهوم نيوددددددوتك

ددً  فدد  تبددوي  وتلددو ة اإلت   دد   ااد تلفددة ن ددو  يلعدد  وأشددو اه، ، م تلددا ااقيدد ي دو ًا مهدددً  وويًو
ا ااد تدعاا وتوجيه   .دهو  ت  ه سلوكي   تس    ف  تطًو

واددد  يقتردددا  دددعا ااددددو  علدددف وسددد ئ  اإلعدددالج ااتقليديدددة ف سددد   بددد  امتدددد ايبدددد     
ويدددو كونددد  شددد وة االنتانددد  ع ادددد  جديددددا أاءلددد  عليددده اسددد  اافيددد   اإلعدددالج اا ديدددد 

طدة معد  مد  اادعلوم ت  أو ااواقع االفتااض  وااعي يتكون م  ماليي  اا  سد    اادات 
 ددالا اابدد وة  فسدد   االنتاندد  وسدديلة ات دد دا اا ةدداا  ااد تلفددة وتقدددي  االج  دد   علددف 
ااتس ؤال  ااد تلفة  فهف ايس  ملك  ادوادة معي دة إندد   دف ملدل عد ج ي هدا إايهد  علدف 

 1أنه  ملل مب ع مث  ااهوا  وااد  .
إي د د شدو  جديددد  و ودعا فقدد سد  د  ااتطددو ا  اادتالوقدة فد  شد وة اإلنتاندد  فد     

م  اإلعالج، تعدد  تر يف ته ومسدي ته ادى اادهتدي  وااد تري  اإلعالميدي ، اادعي 
أءلقددددوا عليدددده اإلعددددالج اا ديددددد، واإلعددددالج ااةدددددي ، ااددددعي يبددددد  اابدددد و   اإلجتد  يددددة 
اإلفتااضدددية، واادددددون  ، وااد تددددي   اإلاكتاونيدددة وااد دوعددد   ااةًاديدددة، و يا ددد  مددد  

 واع اادتعددة.األشو ا واألن

                                                           
 باحثة دكتوراه *

 ج معة ااق  اة – اإلعالجأست ذ اار  فة  ولية  **
 ج معة ااق  اة – أست ذ اار  فة اادس عد  ولية اإلعالج ***
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شد و   ااتواصد   مدع ههدو    صدةقد تزايد  عا ااتدثييا اإلعالمد  ابد وة اإلنتاند  و   
تلددل ااتدد  أصدد    تسددتقط  أعدددادا كةيدداة مدد  اادسددت دمي  علددف ا ددتال   االجتددد ع 

اهد  دو ا كةيداا  وم      أص ح  أعد     ومستًو ته  ااتعليدية واالجتد  ية واالقتر دية
 ف  تبوي  ات      اااأى ااع ج وتكًو  وعف اا دهو  ن و م تلا ااقي ي . 

ددة ونو يددة، أيدد    جدددًال  ةجتد  يدد ددعه اابدد و   االجدد    وقددد     اتبددو  ءفدداة ت اً 
واسدعً  بدي  اادهتددي  وصدد ل ع ااقداا ، ودوا  دعا اا ددوع مد  أدوا  االترد ا اا ددد  ياي، 

ااد تدعد  ، كدد  أن  دعه اادواقدع أصد    تدثد  م د ًال ع مدً   وقد ته  علف ااتدثييا فد 
يتدديح ويددزًا أعلددف مدد  ااتف عليددة، مددد  ي علهدد  وسدديلة مالئدددة اد اسددة ااتعةيدداا  ااسي سددية 

    صة مع تزايد أعداد اادست دمي  اهعه اادواقدع واادتهددي   د اتعام ادد  جتد  يةواال
 تقدمه م  مواد علف ا تالفه .

ددً ، نقدد  اإلعددالج إاددف وتددعال فقددد و     فلددا ههددو  شدد و   ااتواصدد  االجتددد ع  فت ددً  يوً 
آفد    يدا مسدةوقة، وأعطدف مسدت دميه فاصدً  كةداى التدثييا واالنتقد ا عةدا اا ددود بدال 

إذ أوجددد ههددو  وسدد ئ  ااتواصدد  االجتددد ع    قيددود وال  ق  ددة إال  بددو  نسددة  م دددود
دد   االتردد اية ق ددوا  الةددو ااد  شددا مدد  جدهو  دد  فدد  تطددو  ي يددا مدد   جددو ا اا هًا

وقددا اوتكدد   صدد  عة اااسدد اة اإلعالميددة اي قلهدد  إاددف مدددى أوسددع وأ ثددا  اادعاوفددة، ًو
ددة وتف عليددة ادد  يترددول     ةدداا  االتردد ا. واقددد أودددي  مواقددع    2شدددواية، وتقددد ة تثييًا

ااتواصدد  اإلجتددد ع  تطددو ًا كةيدداًا ادديا فقددإل فدد  تدد ً ي اإلعددالج، ودنددد  فدد  ويدد ة األفددااد 
علف اادستوى ااب رد  واإلجتدد ع  وااسي سد ، وجد    اتبدو  ع اددً  افتااضديً  يفدتح 
ااد  ا علف مرداا يه اففدااد واات دعد   واات هيدد    د تلدا أنواعهد ، إلبددا  آ ائهد  

تعدد ه  دو  ومددوا ددة  يددا مسةوقددددة، ًو قفه  فدد  ااقيدد ي  واادوضددوع   ااتدد  تهدهدد    ًا
مددد   اا يددد ة االجتد  يدددةواقدددع  اإلعدددالج اا ديدددد فددد  تهيفتددده الهددداو  اادالئددددة ات سدددي 

، وءدددا  اد تددددعااد  قبدددة اا ددد دة الدبدددوال  واات ددددي   ااتددد  تواجددده اااطدددا  و  دددالا 
ي  اااسدددد  واأل لددد ، وشدددا  فددد  مواجهدددة  دددعه  كددد  مدددواء   دو  اا لدددوا علدددف اادسدددتًو

تسددهي  اا يدد ة  ويددو أيةتدد  ااعديددد مدد  ااد اسدد   دو  شدد وة االنتاندد  فدد  اادبددوال 
االجتد  يددة الدسددت دمي  مدد   ددالا ااتعدد    علدد  أصدددق   جدددد، واادااسددلة وااد  ديددة 
ددة فيددال عدد  ليدد ج اابدد وة بوهدد ئا اجتد  يددة فدد  م تلددا م دد ال  اا يدد ة فددد   اافوً 

ددد دة اادددوع  ااتعلدددي ، وا ارددد ة، واات ددد  ة و يا ددد  مددد  ميددد دي  اا يددد ة اا ددداي، وكدددعال ًل
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وا تس ب اادعد    واادعلومد   مد   دالا ااوصدوا إادف ااعديدد مد  اادعلومد   متعدددة 
 .ااد  ال ، ودت وة اافاص ال وا  وااد  قب   ووا ااقي ي  واادوضوع   ااد تلفة

ونهدداا أل ديددة دو  ااددداأة فدد  ااد تدددع وأ ديددة ت ديددة وعيهدد   د تلددا ااقيدد ي  ااسي سددية 
واالقتر دية واالجتد  ية   صة مع ااتقدج ااعي تبهده ااد تدع   اادع صداة ااسد  ية 

ددة اادسددتةدة   ومددع اات ددوال  اادهدددة ااتدد  ن ددو تدوددي  ااددداأة وااددت لق مدد  ااثق فددة األبًو
اد تددع  دالا اافتداة اا  ايددة وت  يقهد  الكثيدا مد  اإلن دد لا  يبدهد   وضدع اادداأة فدد  ا

اادةهاة اات  جعل  م هد  إنسد ن  لي ديد  فد  م تدعهد ، فثصد    اادداآة مه دسدة ومعلددة 
وءةي ددة وصدد و ة أعددد ا و ةيدداة تك واوجيدد  معلومدد  ، و يددا ذاددل مدد  ااوهدد ئا ااتدد  

ضددع اا  ددو علددف مددددى تاكددز ااد اسددة مو   مدد  ااددزم  وودداا علددف اااجددد ا افتدداة  ندد  
تعام ااداأة اوس ئ  اإلعالج اا ديد و  صة ش و   ااتواص  االجتدد ع  اد اسدة دو  

تة ددد   االت ددد ه ن دددو  صدددة مدددع  دددعه اابددد و   فددد  تبدددوي  اادددوعف االجتدددد ع  الدددداأة  
اسددتااتي ي   اعالميددة واتردد اية جديدددة تيددع فدد  االعت دد   وضددع ااددداأة ك ددز  ال يت ددزأ 

ل  ااد اسددة اادد  م دوعددة م تلفددة مدد  اا تدد ئ  ااه مددة تلددل ااتدد  وقددد توصدد مدد  ااد تدددع
 أج ب  علف تس ؤال  ااد اسة ووقق  أ دافه   و عا م  س ت  واه ف  اارف    اات اية. 

 مشكلة الدراسة ومنهجيتها
 الدراسات السابقةأوال: 

أسدددفا اادسدددح ااعلدددد  الد اسددد   ااسددد  قة عددد  وجدددود م دوعدددة مددد  ااد اسددد   ذا     
فددد   اإلعدددالج اا ديددددااردددلة  دوضدددوع  دددعه ااد اسدددة  وقدددد شددددل  د اسددد   ت  واددد  دو  

 نبددددا ااددددوعفتبددددوي  ات   دددد   اا دهددددو   وأ دددداى ت  وادددد  دو  وسدددد ئ  اإلعددددالج فدددد  
   ونوضح ذال فيد  يل :جتد ع اال

 ف  تبوي  ات      اا دهو  االنتان ت  وا  دو  ااد و  األوا: د اس   
 ةجتد  ياال يةو تاا   وا  دو  وس ئ  اإلعالج ف  نباااد و  ااث ن : د اس   ت

 ونستعام  عه ااد اس   فيد  يل :
 ااد و  األوا

 ف  تبوي  ات      اا دهو  بدو  االنتان أوال : ااد اس   اا  صة 
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ج( معافدة 2013) 3استهدف  د اسة ك  مد  عةدد ااكدًا  اادبيسد ، ول يدا ااط  د      
معددددال  اسدددت داج ءل دددة اا  معددد   األ دنيدددة ابددد و   ااتواصددد  االجتدددد ع  اااقديدددة، 
وااكبددا عدد  ااعوامدد  اادددتياة فدد  تبددوي  ات   دد   اادداأي ااعدد ج ادددى ااطل ددة، ومسددتوى 

إلعدددالج ااتقليديدددة   عتد د ددد  مرددد د  م  فسدددة شددد و   ااتواصددد   االجتدددد ع  اوسددد ئ  ا
اف     واادعلوم    وم   الا است داج اادد ه  ااوصدف  عد  ءًاد  ترددي  اسدت  نة 
ادسدددح آ ا  ااطل دددة، وجددددع اا قددد ئ  واادعلومددد  ، يددد  ت ليلهددد   توصدددل  ااد اسدددة اادددف 
انتب   است داج شد و   ااتواصد  االجتدد ع  بدي  ااطل دة، وأن تلدل اابد و   أصد    

مرد ا م  مر د  ورواه  علدف األ  د   واادعلومد   ااتد  مد  شدثنه  ااتدثييا  تبو 
ددز اادداو  ااوء يددة  فدد  تبددوي  اادداأي ااعدد ج، وقددد كدد ن  عددج معلوم تهدد  إي  بيدد  مثدد  تعًز
واادددوال  واالنتدددد  ، وااددد عج األ دددا سدددلةي  مثددد  ااتبدددويل فددد  مرددددالية ج تةثددده وسددد ئ  

 اإلعالج اااسدية. 
( وع وانهددد  ردو  اإلعدددالج فددد  ت بددديإل اا ددداا  2011) 4شددديد ددددف  د اسدددة  و  كدددد    

شددد و   ااتواصددد  االجتدددد ع  ندوذجدددً ر إادددف ااتعدددا  علدددف كي يدددة  –ااسي سددد  ااعاتددد  
توهيدددل اا ددداا  ااسي سددد  ااعاتددد ، إلمو نددد   مواقدددع ااتواصددد  االجتدددد ع  فددد  تدددثجي  

 ددعه اادواقددع  ااثددو ا  ااعاتيددة وددامددة ل دهدد  وتعةفددة شدد  به   و لردد  ااد اسددة إاددف أن
أصدددد    م طدددد   وبددددد الدبدددد  كة فدددد  اا دددداا  ااسي سدددد ، وكسددددا  ودددد جز اا ددددو  
ادد  ااعددد  ااسي سدد  ااسدداي إاددف نبدد ت عل دد ، وق مدد  بدددو  ااتعةفددة االيديواوجيددة  ووول
الثو ا ، ووقق  ويو    ف  نبدا أفكد   ااثدو ا  وتة د  مط اد  ااثدوا  وااتداًو  اهدعه 

ه اادواقع أد  دو ًا كةياًا فد  اات سدي  بدي  ااثدوا  اادط ا   كد  أوض   ااد اسة أن  ع
وتددد  توهيفهددد  فددد  مسدددثاة ااتبدددةيل بدددي  ااد دوعددد   ااسي سدددية وت هدددي  االعترددد م  ، 
وس  د  ف  ت ييا اارو ة اا دطية الب  ب ااعات ، إذ وواته م  شد  ب كد ن يوصدا 

   اسط ية، إاف ش  ب ف ع  يتو  ال ًاة وااكاامة واات ييا.
( د اسددددة اسددددتهدف  معافددددة ااعالقددددة بددددي  اسددددت داج 2011) 5وقددددد أييدددد  عددددداو أسددددعد 

اابدددد  ب اادردددداي ابدددد و   ااتواصدددد  االجتددددد ع  ولدددديده  االجتد  يددددة  ومدددد   ددددالا 
مدددد  مالمددددح  %97اسددددت داج مدددد ه  اادسددددح واداة االسددددتةي ن توصدددد  اا  وددددو اادددد  أن 

أن م دوعدددد   اادسددددت دج ااب رددددية مت وددددة ا ديددددع مسددددت دم  شدددد وة اا دددديا بددددو   و 
اا قدد ا ااتافيهيددة ج ئدد  فدد  مقدمددة م دوعدد   اا قدد ا ااتدد  ي يدد  اايهدد  اادسددت دمي  
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وواج ا ثددددا مقدددد ءع اافيددددديو مبدددد  دة ادددددى اابدددد  ب  ددددف اادقدددد ءع ااتدددد  تت دددد وا قيدددد ي  
 اجتد  ية او اوداث سي سية.

( وع وانهد  رتواصد  اابد  ب اا د مع  مد   دالا 2011) 6  د  اسدتهدف  د اسدة ود ف 
و   االجتد  يددةر ااتعددا  علددف اادددوافع اا  ي يددة التواصدد  بددي  اابدد  ب اا دد مع  اابدد 

مددد   دددالا اابددد و   االجتد  يدددة  وأ دددد  ااد اسدددة أن تواصددد  اابددد  ب اا ددد مع  مددد  
 دددددالا اابددددد و   االجتد  يدددددة يعدددددد هددددد  اة اجتد  يدددددة أ ثدددددا م هددددد  ضددددداو ة أودددددديته  

  بية علدددف االسدددت داج اادفدددات ااتك واوجيددد  اا ديثدددة  كدددد  أههدددا  أن إدمددد ن ااففدددة اابددد
الب و   االجتد  ية، أدى إاف فقدان ااده  ا  اادطلوتة إلق مة عالق   إجتد  يدة فد  
ااةيفددة ااد تدةيددة ااواقةيددة، وتااجددع االتردد ا ااب ردد  اادددواجه  فدد  مق بدد  ااتواصدد  
عةدددا اابدددد و   اإلجتد  يدددة، األمددددا اادددعي يددددتدي إادددف ج ددددو  اابددد  ب ن ددددو اإل تددددااب 

 ع .اإلجتد 
ت  واد  اسدت داج اابد  ب الدواقدع  د اسدة( 2010) 7ماكدز اارد ف  ااعاتد    قددجبي د  

ددة ااعاتيددة واإلشدد  ع اادت قدد  م هدد  ، و دددف  ااد اسددة إاددف  صددد وت ليدد  أنددد ت  اإل   ً 
دددة ااعاتيدددة، اسدددت دام ته اهددد ،  تعدددام اا دهدددو  اادرددداي مددد  اابددد  ب الدواقدددع اإل   ً 
دة  واإلش  ع ااعي يت ق  م   الا تعاضه  اه ، وكعال  صد أنواع ااديد مي  اإل   ً 

، وانتهدددد  ااد اسددددة إادددد  اعتددددد د ليددددة اادسددددت دية اادقدمددددة مدددد   الاهدددد واا دددددم   ااتف ع
دددة ااعاتيدددة كدردددد  الد%51اابددد  ب ب سددد ة كةيددداة )  ، علومددد  ( علددد  اادواقدددع اإل   ً 

دددة فددد  أوقددد   األلمددد    ويةددد  تفدددو  نسددد ة اادددعكو  اادددعي  يسدددت دمون اادواقدددع اإل   ً 
  .ااط  ئة ع  نس ة اإلن ث

دددددة الةوا ددددد   2009) 8لدددددة عةدددددد هجلي  دددددد  قددددددم  ( د اسدددددة ت  واددددد  ااوهيفدددددة اإل   ً 
ااةوا دددة(، واعتددددد  ااد اسدددة علددد  ت ليددد  ميددددون  دددعه  –م ددديإل  –اإلاكتاونية)نسدددي  

أن ااةوا ددد   اإلاكتاونيدددة  اادواقدددع. وقدددد توصدددل  ااد اسدددة ااددد  عددددد مددد  اا تددد ئ  أ دهددد  
سدد ياة تطددو ا  األوددداث  وذاددل ااعاتيددة تعتدددد علددف أسددلوب اات ددديو وت ديددد نفسدده  اد

  .م   الا إت وة إمو نية اادب  كة ف  إبدا  اااأي وااتعلي  علف ااديدون اادقدج به 
( ت ددددددد وا أدوا  مسدددددددت دم  اادواقدددددددع 2008) 9د اسدددددددة سددددددديد   يددددددد بي دددددددد  اسدددددددتهدف  

االاكتاونيدددددة فددددد  صددددد  عة ااديددددد مي  اإلعالميدددددة، وقدددددد أشددددد    إادددددف قلدددددة مسددددد  دة 
هددد   دددد اادواقدددع   اديددد مي  اإلعالميدددة ااتددد  يدوددد  أن تثًا اادسدددت دمي  ااعددداب فددد  تزًو
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وتطدددددو  مددددد  ءةيعدددددة ت طيتهددددد  اإلعالميدددددة افودددددداث وم  قبدددددته  القيددددد ي  ااد تلفدددددة، 
اإلسه م     اً   ف  ااتعلي  علدف  عدج األ  د   واادقد ال  وااردو ، وان را   عه 

دون مبدد  كة و ي يددة فدد  إنتدد   ميدد مي  ت بددا فدد  شددو  أ  دد   ومقدد ال  وفيددديو    
 .وصو 

( أج دددة ا تد مدد   اادواقددع  2008)  10د اسددة وسدد ج نرددااادد  ج ندد  ذاددل  ت  وادد     
ًة، وسدددع  ااد اسدددة التعدددا  علدددف اإلاكتاونيدددة ال هددد   اادع يدددة  بدددفون اادددداأة اادردددا 

مواقددع ااكتاونيددة  3أج دددة ا تد مدد   عي ددة مدد  اادواقددع اإلاكتاونيددة وذاددل تطةيقدد  علدد  
و   ااد لا ااقوم  الداأة، وااداكز اادرداي ا قدو  اادداأة ، ودي د  ايددي مد   دالا 
ااتعا  علف نو ية اادوضوع   وااقيد ي  ااتد  تتردد  ق ئددة ا تد مد    دعه اادواقدع، 

كيفدددية ت  واهدد  ، وأشدد    اا تدد ئ  إاددف وجددود عالقددة ا ت  ءيدده بددي  ندددإل اادلكيددة الدوقددع و 
ملكيددة   صددة( وتددي  أج دددة ا تد م تدده ، واتسدد   /تدد  ع ا دةيدد   أ ليددة   /)تدد  ع الدواددة 

ت دديو اادواقددع ااثاليددة  ردفة عدددج االنتهدد ج، وان رددا  نو يدة اات ددديو فدد  اات ددديو 
 .اادوضوع  دون اابول 

دددددة  (2008) 11ولددددددف م ددددددود م سددددد  وقددددددج د اسدددددة ودددددوا تف عليدددددة اادواقدددددع اإل   ً 
دداة و  ، واسددت دم   CNNااتليفًزونيددة علددف اإلنتاندد  وذاددل تطةيقدد  علددف مددوقع  اا ًز

فددددف اادددددوقعي  ، وانتهدددد    ااد اسدددة األسددددلوب اادقدددد  ن ات ديددددد أ عدددد د ااعدليددددة ااتف عليددددة
فف اا دم   ااتف علية  ردفة ع مدة  علف موقع اا ًزاة CNNااد اسة اتفو  موقع ق  ة 

م  ويو ساعة اا روا علف اادعلوم   وسهواة االتر ا ااب ر ، وقد قددج موقدع 
ددد   دمدددة  ددداة أ  ددد  ه الدبدددتاكي  عددد  ءًا ًو تدددوى  دددعا ااتقددددي  علدددف   SMSق ددد ة اا ًز

 واأل  د   ااسي سدية واأل  د   ااًا ضدية ااع جلة أ تعة أنواع م  اا دم     : األ    
 ددعه اا دمدة اتقددي  أوددث ااع دد ًو   CNNبي دد  اسدت دج موقدع  االقترد دية  د  واأل 

 .اات  عة اه  Time Warner  إاف اادست ددج عةا ااه تا وااتاًو  اد ت    شاكة
ايدا األيديواوجيدة ااسي سدية علف  (2007) 12د اسة جد ا عةد ااعهي  اودد  د   كز 

دة ، تطةيقد  و ق د ة رااعد ا ر   "BBC"علد  مع ا دة مدوقع  الدواة ف  ب    األءا اإل   ً 
اإلياانيددددة أللمددددة دا فددددو ، وسددددع  ااد اسددددة التعددددا  علدددد  عالقددددة اا طدددد ب اإلعالمدددد  
)اإل  دد  ي( فدد   ددعه اادواقددع االاكتاونيددة   إليديواوجيددة ااسي سددية الدواددة ااتدد  ع اهدد  كدد  
دة ، وانتهد  ااد اسدة اوجدود فداو  بدي   دة األءدا اا ةًا موقع م هد  ، اعتد دا علد  نهًا
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دة فد  ألمدة دا فدو   وانعود ي اإليديواوجيدة اادوقعي  ف   ب    أءا ااب ردي   ااد وً 
فدد  أنددواع األءددا ااتدد  تدد  ب دد    ددعه ااقيدد ي  فدد  إء   دد  ن وأههددا اات ليدد  اإلوردد ئ  
ت  ي دد  فدد  أءددا األشددو ا ااف يددة ااتدد  قدددم  فدد  إء   دد   ددعه األلمددة ويددو ا ددت  موقددع 

BBC  ا ةا م  ق  ة رااع ا ر اإلياانية  ألشو ا اإل   ً ة  و  أنواعه  بد جة. 
 13وعدددد د م ددددد اشدددتيوى ل يدددا مردددطفف دوادددة   إلضددد فة ااددد  مددد  سدددة   قددددج كددد  مددد  

ددددة االاكتاونيددددةوددددوا ااقدددد ئ    التردددد ا فددددد اسددددة ، (2006) ، وذاددددل   اادواقددددع اإل   ً 
ددة اافلسددطي ية دد اتطةي  علدد  عدددد   ، وتوصددل  ااد اسددة إادد  وجددود مدد  اادواقددع اإل   ً 

 . ، وءغي ن اار  ة اا زتية علف أدا  ااعد قععام األ     بهعه اادوات يز ف  
ت  وادد  ات   دد   ااردد فيي  فدد  قطدد ع  ددزة  فقددد( 2005) 14د اسددة أمدد  اا  دد ل أمدد 

ددددة االاكتاونيددددة ،وذاددددل  دددد اتطةي  علدددد  عي ددددة مدددد  ااردددد فيي ،  ن ددددو اادواقددددع اإل   ً 
دددة وأشددد    إادددف أن أ ددد  األسددد  ب ااتددد  تددددفع اارددد فيي  إادددف مت  عدددة اادواقدددع   اإل   ً 

ا االاكتاونية  د  اااب دة فد  مت  عدة األ  د   واألودداث ااط  ئدة فد  فلسدطي  ، وع رد
ددة فدد  اا رددوا علدد  اادعلومدد   ويددو تعددد اادرددد  األوا ال رددوا علددف آ ددا  اافوً 

 .األ     وااتطو ا  نهاا اساعته  ف  نق  األوداث
 ةاالجتماعي يةوعتالمحور الثاني: دراسات خاصة بدور اإلعالم في نشر ال

د اسددة اسددتهدف  ااتعددا  علددف عالقددة االتردد ا اا ددد  ياي  15 قدددم  شدديًا  اايدد ن 
  اوع  االجتد ع   ودباال أ دية وس ئ  االتر ا اا دد  ياي ودو  د  فد  اا فد ى علدف 
ااثق فددددددة ااد تدةيددددددة  وكددددددعال فهدددددد  اادهدددددد ج اادسددددددتقةلية اادطاووددددددة اوسدددددد ئ  االتردددددد ا 

وضددددع آايدددد    اا ددددد  ياي ال يدددد ج بدددددو    ااتوعددددوي ااة دددد    وقددددد توصددددل  اادددد  ضدددداو ة
عدليددة ادواجهددة ءوفدد ن ااددد دة اإلعالميددة  يددا ااه دفددة، وااتدد  تسددتهد  واسددتااتي ي   

لي  ومفد يي  ااد تددع، وااعدد  علدف ت قيد  اإلشد  ع ااسي سد ، وااثقد ف ، واالجتدد ع ، 
وااتاتوي  وأ دية تعدي  وع  ااد تدع  دي مي  اا دزو اإلعالمد  وسدلةي ته علدف اافداد 

دددة فدد  وسددد ئ  اإلعدددالج مددد   دددالا اات سدددي  وعالق تدده، وااعدددد   علدددف إبددداال اا دددي  اات دًو
ا بدداام  واقةيددة  اادتك مدد  بددي  األجهددزة ااد تدةيددة ااد تلفددة  وكددعال ااعددد  علددف تطددًو
د    دعلوم   ووقد ئ  عد  واقعده وت د وا أ د   تكون ق د ة علف استقط ب ااب  ب وتزًو

قدددمه  ا ابدد  ب أنفسدده  اد  قبددة مبدد  له  ااقيدد ي  ااتدد  تدددا واقعهدد ،   يددو يعددد   ًو
 اات     أد ى فيه  م   يا  .
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د اسددددة  دددددف  ااددددف بيدددد ن دو  وسدددد ئ   (2013 )16  ددددد  أعددددد م دددددود جديدددد  اا  دددددي
اإلعالج ف  نبا ااوع  ااد تدع  م   الا ت  واهد  واوددة مد  أ د  ااد طد   ااف علدة 

واسددددت دج  >تدددو فددد  نبدددا اادددوع  ااد تدعدددد  و ددد  إذاعدددة األمددد  ااعدددد ج/ ااةانددد م  اادف
  عت دددد  ه أنسددددد  ااد دددد    اا  ثيدددددة ادثدددد   دددددعه « اادسددددح االجتدددددد ع »اا  وددددو مددددد ه  

أن أ د  أسد  ب ومد   دالا اداة االسدتةي ن توصد  اا  ودو ااد  نتد ئ  توضدح ااد اس  ، 
ودوافددع مت  عددة أفددااد عي ددة ااد اسددة ادددواد وتدداام  إذاعددة امدد  أ  أج تت دددد فدد  مت  عددة 

واإلاددددد ج ااتددد ج   اقيدددد ي  اادثدددد  ة الددددتدو  مددد  اا ددددوا  مددددع اا ددددًا  األودددداث ااد ليددددة 
ا ااددددعو  ااعدددد ج فدددد  ااسددددلو  ومعافددددة  والتسددددلية وااتافيدددده وتديددددية وقدددد  اافدددداام واتطددددًو
ااقددواني  وادت  عددة اادواضدديع وااقيدد ي  االجتد  يددة واا رددوا علددف معلومدد   تفيددد فدد  

 .اا ي ة ااعلدية وااعدلية
  تد  اسدتهدا  ااتعدا  علدف  دو  17 ا ون صدا مهدديوف  د اسدة كد  مد  موسدف ولد

وسددد ئ  اإلعدددالج فدددف تبدددوي  اادددوع  االجتدددد ع  اددددى اابددد  ب اافلسدددطي   ومددد   دددالا 
وددوا دو  وسدد ئ  اإلعددالج  اسددت داج مدد ه  اادسددح واداة االسددتةي ن توصددل  ااد اسددة اادد 

وكةيدا  ف  ااتثييا علف ااوع  االجتد ع  أ د ااد  دويي  علدف أ ديتهد  وتبدو  متوسدإل
ة، وجد   ذادل انعو ًسد  ، م   الا مت  عة األوداث ااد ليد% 87.2ويو بل   اا س ة 

ا روصددية ااد تدددع اافلسددطي ف  ث عدد ده ااد تلفددة و  صددة ااسي سددية م هدد  كددد  ك ندد  
قيددديت  اافقدددا واا ط ادددة مددد  أ ددد  ااقيددد ي  ااتددد  تهددد  أفدددااد ااعي دددة  وودددوا دو  وسددد ئ  

 افاد وااد تدع، يتيدح تثييا د   ي  األس سية اا  صة  د ا  القياإلعالج ف  مستوى اإل
فدد  فهدد  قيدد ي  اابدد  ب ومبدد  له  مدد   ددالا اإلعددالج، ويددو بل دد  نسدد ه ااد  ددويي  

 .االجتد ع  اإلعالج وسيله ادعدهااعي  ياون ف  
 ددددف  إادددف ااتعدددا  علدددف د اسدددة  ( 2001)  18 جديلدددة  ودددا وسدددي  دددعا وقدددد قددددم  

مفهدددوج اادددوع  االجتدددد ع  اددددى وددد ال  ااد اسدددة، ومددددي ا تالفددده وفًقددد  ال عدددد ااط قددد  
إادددف أن ومددددى إد ا  أفدددااد ااد تددددع ادبدددوالته  االجتد  يدددة، ويدددو توصدددل  ااد اسدددة 

ااددوع  االجتدددد ع  أتدددف انعو ًسدد  ا روصدددية ااد تددددع اادردداي  ث عددد ده االجتد  يدددة، 
دددون يعدددد   علدددف  لددد  اادددوع  اادت ددد قجج ألنددده يدددوع  اجتد  ًيددد  مددد  ن ويدددة وأن ااتلفًز

دع  لي  وسلوكي   تهدج ااوع  م  ن وية أ اى.  ًو
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دددة كددد   1995)  19  ددد  اسددتهدف  د اسددة عدد دا فهددد  ااةيددوم  ( ت ليدد  مبددولة اا ًا
دددون فددد  ضدددو  مفهدددوج اادددوع  االجتدددد ع  اددددى اادددداا قي  عي دددة ااد اسدددة  يقددددمه  ااتلفًز

اادددوع ، وأنددده ةإاف أن   ددد   عالقدددة بدددي  دافةيددده اادبددد  دة ومسدددتوى  وتوصدددل  ااد اسددد
يدو  أن يتقة  ااداا   تلل اا ي  واادع    اادتيد ة ف  ع ا  ااتلفًزون بددون تفكيدا، 
وتوصدد  اا  وددو إاددف أن ااددداا قي  يعتددددون علددف االتردد ا اا ددد  ياي فدد  ت رددي  

 مع  فه .
هدف  ااتعددا  علددف تد اسددة اسدد (1983) 20 إيددد ن ااسددعيد م دددد ااسدد دوت  ددد  قدددم  

دو  وس ئ  اإلترد ا اا دد  ياي فد  ت ديدة لدي  ااطفد   دو صد  فة األءفد ا فد  ت ديدة 
لددددي  ااطفدددد   م لتدددد  سدددددديا وميودددد  ودو  ددددد  إلا  لدددددي  ااطفدددد  اادردددداي  اإلجددددداا ا  
ااد ه يدددة اترددددي  إسدددتد  ة ت ليددد  ااديددددون  نتددد ئ  ت ليددد  ميددددون م لتددد  ميوددد  

  وتوصدددل  ااد اسدددة إادددف أن 1979وتددد  ي ددد يا  1974اة مددد  ي ددد يا وسدددديا فددد  اافتددد
عا يتفدد  مددع شدد ا ااطفدد  بهددعة اابددو  اا  ادد  فدد  ااد لتددي   ددو ااقرددة اادرددو ة و دد

نوع  م لة سديا إا  ود م  ف  ااديددون اادقددج بهد  فد  ودي   لد  ااقرق  كد  
ادة ت ديدة فقد  ااد لتد ن فد  م  و وا دون م لدة ميود  ااديددون اإلجتدد ع   و علف مي

 ااقد ا  ااعقلية الطف  بتقدي  مس  ق   واألا  ل واافواًلا. 
فقددد اسددتهدف  ااتعددا  علددف دو   (1978)  21 أمدد  د اسددة صددال  اادددي  ااطيدد  تافدده

اارددد  فة ااسدددودانية فددد  اات ديدددة اإلجتد  يدددة  ومددد   دددالا تطةيددد  مددد ه  اادسدددح وأداة 
ااعي ددة يقدداؤن ااردد ا بي ددد  مدد  أفددااد %64 94االسددتةي ن توصددل  ااد اسددة إاددف أن 

مدد  أفددااد ااعي ددة ال يقاؤنهدد   أمدد  عدد  تفيددي  ااردد ا  أسددفا اا  ددو عدد  أن 36% 5
مدددد  إجددددد ا   %93 46أ ثددددا ااردددد ا تفيدددديًال  دددد  ص يفةرااردددد  فةروذال ب سدددد ة 

يددد  صددد يفةرااقوا  اادسدددل ةر  %06 44اإلج  ددد   تليهددد  صددد يفةراألي جر وذادددل ب سددد ة 
 ج    .م  إجد ا  اإل %01 9ب س ة 

 التعليق على الدراسات السابقة
فد   مواقدع شد و   ااتواصد  االجتدد ع أ دد  ااد اسد   أ ديدة ااددو  اادعي تقدوج  ده  -

ددددددت   دددددد   اال  فددددددة ااد تدعدددددد    وتثييا دددددد  علددددددف  واالجتد  يددددددة  ااسي سدددددديةو ة فكًا
اافعدد ا اهددعه اابدد و   فددد  ااتددثييا علددف سدددلوكي     كددد  أ ددد  ااددددو  الدسددت دمي 

 .ن و ااقي ي  ااد تلفةاا دهو  
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مدد   شدد و   ااتواصدد  االجتددد ع  دده  تقددوجاشددتاك  ااد اسدد   فدد  ااتث يددد علددف مدد   -
 وًاة اااأي وااتعةيا.أدوا  تست د ف  األص  إاف م  دئ 

أءددا  اابدد و   االجتد  يددةادد  تسددت دج   اةيددة ااد اسدد   ااسدد  قة تلددل ااتدد  ت  وادد   -
ددددة  تددددف ااد دددد ا ااعدددد ج وت دددددد  أ لدددد  األءددددا   تقليديددددةنهًا اادسددددت دمة فدددد  نهًا

 .واالعتد د علف وس ئ  االعالج
يدة اد عج   اد اسدة اات ليل اابد و   االجتد  يدةا تد   عج ااد اس   اات  ت  وا   -

دددة اشدددد  ودددوا  دددعه اابددد و    ااديددددون اادددعي تقدمددده مدددد  سددد عد علدددف تكدددًو   ًؤ
 اا ي ة ااد تدةية. م تلا نواو  ف ال دهو  

االعالمدد  فدد  نبددا ااددوعف ااد اسدد   اإلعالميددة ااتدد  ت  وادد  اادددو  اشددتاك   عددج  -
إادددف ج نددد  أسددد اي  اادسددد   واادددد ه  اادقددد  ن  فددد  اسدددت داج اادددد ه   االجتدددد ع 

 اادق بال  اار  ية.ااكيف  الديدون  و اات لي  
االعالج علف ما ااعرو  فد  نبدا اادوعف أ د  ااد اس   اادو  ااعهي  ااعي اة ه  -

د دة إد ا هد   و فدة ااقيد ي  االجتد  يدة ااد تلفدة االجتد ع  اد دى افدااد اا دهدو  وًل
 .علف ا تال  أعد     ومستًو ته  اافكًاة وااتعليدية

توسددع  ااد اسدد   ااسدد  قة فدد  د اسددة دو  وسدد ئ  االعددالج ااتقليديددة فدد  نبددا ااددوعف  -
االجتددد ع   كددد  توسددع  فددد  د اسددة دو  شدد و   ااتواصددد  االجتددد ع  فدد  نبدددا 
ااددددوعف ااسي سدددد  بددددي  أفددددااد اا دهددددو   وادددد  تت دددد وا  ددددعه ااد اسدددد   دو  اابدددد و   
االجتد  يدددة فددد  نبدددا اادددوعف االجتدددد ع  علدددف ن دددو كةيدددا و دددو مددد  يبدددو  أ ديدددة 

 .ااد اسة اا  اية
 :حدود االستفادة من الدراسات السابقة

 عد دًا م   الا اإلءالع علف  عه ااد اس   فد  جواند  أضد ف  أ ةاا  وث  أف د      
ادبدولة ااد اسدة وأ ددافه   ويدو   مهدة ف  وضدع تردو  عد ج الد اسدة واات ديدد ااددقي 

اادددو  ااددعي تتديدده شدد و   ااتواصدد  االجتددد ع  فدد  نبددا تطاقدد  م  شدداة إاددف د اسددة 
علدددف  دددعه ااد اسددد   ، كدددد  سددد  د  اادردددًاة اادددوعف االجتدددد ع  اددددى جدهدددو  اادددداأة 

ت ديدددد  ؤال  ااد اسدددة اا  ايدددة  فيدددال عددد  اادسدددتوى اإلجاائددد  فددد  ت ديدددد صدددي  ة تسددد
وت اتدد ا  فددذن  ددعه ااد اسددة ت دد وا أن تيدديل جديدددًا الد اسدد    أ ديددة ااد اسددة وأ دددافه  
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ااسدد  قة وتلفدد  اا هددا إاددف م دد ا قدد  ااتاكيددز عليدده مدد  قةدد  اا دد وثي   بددو  عدد ج وفدد  
 بيفة ااد اسة  بو    ص.

دو  ت ديد م دوعة م  أوجه االستف دة فيد  ي  ل :ًو
ااتعددددا  علدددد  ااد دددد    واألدوا  واألسدددد اي  اا  ثيددددة اادسددددت دمة وكي يددددة توهيفهدددد   -

 ا دمة ااد اسة.
االستف دة م  اا ت ئ  اات  توصل  إايه   دعه ااد اسد   فد  صدي  ة اادبدولة اا  ثيدة  -

 وت ديد أ دا  ااد اسة وتس ؤالته  وت ديد أ دية ااد اسة.
دو  وسدد ئ  االعددالج ااد تلفددة فدد  أمودد  مدد   ددالا ااد اسدد   ااسدد  قة ااتعددا  علددف  -

 عةا مااو  لم ية متعددة.نبا ااوعف االجتد ع  ادى أفااد اا دهو  
شد و   ااتواصد  االجتدد ع  فد  أمو  م   دالا  دعه ااد اسد   ااتعدا  علدف دو   -

ااتدد  ت وددد  فدد   ددعا وءةيعددة اادت يدداا  ااد تدةيددة  نبددا ااددوعف بددي  مسدد  دميه 
 اادو .

ت  وا  دو  ش و   ااتواص  االجتدد ع  فد  استكد ا مسياة ااد اس   ااس  قة اات   -
نبا ااوعف  وذال م   الا ت ديد دو  د  فد  نبدا ااعدف االجتدد ع  اددى جدهدو  

 .ااداأة 
إمو نيددة إجدداا  اادق  نددة بددي  نتدد ئ  تلددل ااد اسدد   واا تدد ئ  ااتدد  ستتوصدد  إايهدد   ددعه  -

ااد اسدددة  كددد  فددد  م  اددده  مدددد  يددددع  ااتواصددد  ااعلدددد  بدددي  ااد اسددد   ااعلديدددة فددد  
س عد ف  تفسيا  عج اا ت ئ  اا ديدة  بو  أ ثا عدق .  ااديدان اادبتا  ، ًو

 مشكلة الدراسة ثانيا: 
ادددى اا دهدددو  فدد  تبددوي  ااددوع   شدد و   ااتواصدد  االجتدددد ع دو   نهدداا اتعدد ه    

ااوسددددد ئ  ااددددددتياة فددددد  تبدددددوي  اادددددوع  أقدددددوى مددددد   أصددددد    ثءي فددددده ااد تلفدددددة ويدددددو 
 ن ددو الجتددد ع  وااسي سدد  واالقتردد دي ادددى اادسددت دمي   فقددد ههددا االت دد ه اا  ثدد ا

وس ئ ، وتت ع ااي   ااتد  يدود  أن تتاكهد  اادد دة اإلعالميدة،  عه اااال تد ج  د  تقدمه 
 .اادست دجومي مي ه  ف  أند ت تفكيا، وسلو  اا دهو  
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دو  اادداأة فد  ااد تدددع اادرداي أصدد ح أ ثدا ف عليدة فتطددو   أوضد عه    صددة وألن 
االجتد  يددة وتزايددد  معدددال  اسددت دامه  ابدد وة االنتاندد  فثصدد    شدد و   ااتواصدد  

 ددددعه اابدددد و    د اسددددة تددددثييا دددد وا م دددد  اا  ددددو ت ااد اسددددةفددددذن  االجتددددد ع   ااددددداأة 
و  علددف اا تد ئ  اادتات ددة علددف ج بهددد  ااوقدالدداأة  علددف اادوع  االجتددد ع  االجتد  يدة

ااتوص  إاف نت ئ  علديدة وعدليدة عةدا ااد اسدة و ، تعام ااداأة اادرًاة اهعه ااب و  
واافع ايددد    دددداأة اا   علدددف عالقددد  دددعه اابددد و   تدددثيياا اادوضدددو ية، وااديدانيدددة أل ددد  

لفدة  ومواقفهد  ت د ه ااقيد ي  االجتد  يدة ااد تاالجتد  ية، وأند ت ااسدلو  االجتدد ع ، 
 وكي ية مواجه ااهوا ا ااسلةية اا  ت ة ع  ذال. 

و    أن مواقدع ااتواصد  االجتدد ع  ال تعدد ااع مد  األسد ي الت ييدا فد  ااد تددع، اال 
دد  تكددًو  ااددوع   فدد   انهدد  اصدد    ع مدد  مهدد  فدد  تهيفددة متطل دد   اات ييددا عدد  ءًا

ده  ده عةد دة أو نهاة اإلنس ن إاف م تدعه وااع ا . ف اديدون اادعي تتوجل ا  سد ئ  إ   ً 
يق فية أو تافيهية أو  يا  ، ال يدتدي   ايداو ة إادف إد ا  اا  يقدة فقدإل، بد  انده يسده  

 ف  تكًو  اا  يقة، وو  اشو اي ته .
ااتعدا  علدف دو  شد و    وت    علف م  سة  يدو  ت ديد صي  ة مبولة ااد اسة ف 

 ااتواص  االجتد ع  ف  نبا ااوعف االجتد ع  ادى جدهو  ااداأة. 
 -أهمية الدراسة :

 يمكن تحديد أهمية الدراسة فيما يلي:
أ دية د اسة ااوع  االجتد ع  اددى اادداأة مد  م طد  أنهد  ااففدة االجتد  يدة األ ةدا  -

 واادتياة ف  ااد تدع اادراي.
  وسد ئ  اإلعدالج اا ديدد فد  ت ديدة وتبدوي  اادوع  االجتدد ع  اددى ااتث يد علدف دو  -

 ااداأة.
ااتعددددا  علددددف أ دددد  شدددد و   ااتواصدددد  االجتددددد ع  ااتدددد  تسدددد    فدددد  ت ديددددة ااددددوع   -

ا وت سددي  أدائهددد  فددد  ضدددو  متطل ددد   ااد تددددع  االجتددد ع  الدددداأة مددد  أجددد  تطدددًو
ا جديدددة فدد  اادردداي ااطدد مح اادد  نبددا ااددوعف بددي  اادرددًا   بهددد  ب دد   أجيدد 

 مستقة  أفي .
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ااوقددو  علددف نقدد ت اايددعا فدد  م دد و  ااددوع  االجتددد ع  ع ددد ااددداأة وتب يردده   -
ا ف عليددددة اتبددددوي  ااددددوع  بدقددددة، األمددددا ااددددعي قددددد يسدددد عد علددددف وضددددع بدددداام  أ ثدددد

 .االجتد ع 
 أهداف الدراسة :

 : ت قي  م دوعة م تلفة م  األ دا    ف تهد  ااد اسة إاف   
 ف  اافتاة اا  اية . ااداأة اادرًاة  ادى جتد عمستوى ااوع  االااكبا ع  -
كدرددد   ابدد و   ااتواصدد  االجتددد ع ااددداأة ااتعددا  علددف عدد دا  وأنددد ت تعددام -

 ة.الجتد  يالتث يل وااوع    اقي ي  ا
 .  اادفيلة ادى ااد  ويااب و   االجتد  ية ااكبا ع  -
 ااد تلفة.   االجتد ع ااتواصب و   ا ااداأة  تعامااكبا ع  و   -
 شدد و   ااتواصدد  االجتددد ع  فدد  إوددداث تددثيياا  معافيددة ودد ا يددةااكبددا عدد  دو  -

 .م  وجهة نها ااداأة 
 ااكبا ع  دو   عه ااوس ئ  ف  إوداث تثيياا  سلوكية علف جدهو  ااداأة.-

 تساؤالت الدراسة
 يدو  ت ديد ااتس ؤا ااائيس  الد اسة فيد  يل  :

شدد و   ااتواصدد  االجتددد ع  بدددو  فدد  تبددوي  ااددوع  االجتددد ع  الددداأة مدد  مدددى ليدد ج 
 اادرًاة؟

 واإلج  ة علف  عا ااتس ؤا فذن األما يستلزج اإلج  ة علف ااتس ؤال  اافا ية ااتية :
 م  مفهوج ااوع  االجتد ع  وم  أ ع ده ؟ وم  ااعوام  اادتياة ف  تبويله ؟

 واات  تتعام اه  ااداأة اادرًاة ؟ م  ااب و   االجتد  ية األ ثا شيوع ً 
 م  و   تعام ااداأة اهعه ااب و   ؟

ددددد دة اادددددوع   مددددد  و يقدددددة ااددددددو  اادددددعي تقدددددوج  ددددده شددددد و   ااتواصددددد  االجتدددددد ع  فددددد  ًل
 االجتد ع  ااداأة ؟
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مددد  عالقددددة تعددددام ااددددداأة البدددد و   االجتد  يددددة فدددد  بلددددو ة مسددددتوى معافتهدددد   ووعيهدددد  
   اقي ي  االجتد  ية؟

تعددددام ااددددداأة البدددد و   االجتد  يددددة فدددد  ت فيز دددد  علددددف ات دددد ذ سددددلوكي   مدددد  عالقددددة 
 اجتد  ية م ددة؟

 االطار النظري للدراسة
مددد   االعتددد د  كدد  مدد  فدد  ب  ئهدد  اا هدداي علددف م دد  اا  ددو اعتدددد  ااد اسددة     

 :ونوضح ذال فيد  يل وندوذ  ااتلق   علف وس ئ  اإلعالج، 
 مدخل االعتماد على وسائل اإلعالم: أوال:
دددة علدددف فاضدددية  ئيسدددية مف د ددد  ان اافددداد كلدددد  اشددد ع و جتددده مددد      تقدددوج  دددعه اا هًا

وسدد ئ  االعددالج كلددد  اصدد    ذا  دو ا ا دد  فدد  وي تدده ومدد  يدد  يوددون اهدد  تددثيياا كةيدداا 
دد  عليه  ومد  م هدو  ااد تددع ااكةيدا كلدد  لاد اعتدد د اا د ي علدف وسد ئ  االعدالج  كل

اص ح اه  دو ا م وً   ف  ااد تدع  وتعال ن د ان س ئ  االعالج تتدي دو ا مهد  فد  
تكدددًو  ااب ردددية ااقوميدددة وا سددد به  صدددف   معي دددة وت ييدددا صدددف   ا ددداى ق ئددددة  وقدددد 
قتدداب  ددعا اادددو  مدد  دو  وسدد ئ  االعددالج فدد   تكددون  ددعه اارددف   جيدددة او سدديفة  ًو

دة  دف ان ت بفة االفااد وتعليده  وتث يفه  فثو د االسدت  ت ج   اادتات دة علدف  دعه اا هًا
االفددااد اال ثددا اعتددد دا علددف وسدد ئ  االعددالج يوونددوا أ ثددا اسددتعدادا التددثيا  دد العالج فدد  

 22ت ييا معتقدات    وسلوكي ته  فير  ون ا ثا ق بلية اتثييا ودال  االعالج.
ددة فدد  ااعقدددي  اال يددًا  ن    هدداًا التطددو  ااتق دد  ااه ئدد  واقددد الداد اال تددد ج بهددعه اا هًا

د  إادف أن وجدود اإلنتاند  وتدثيياه  وااثو ة اادعافية اات  نةيبه  ويو أشد   ديد ا م  ًو
اًا فد  ااةيفدة  اادتزايد   مو ني ته اادعلوم تية ااه ئلة واست دام ته اادتعدددة قدد أوددث تطدًو

 23اإلعالمية، وف  ااعالق   ااتقليدية بي  اافاد واا ه ج اإلعالم .
وم  األ دا  ااائيسية ا هًاة االعتد د علدف وسد ئ  اإلعدالج ااكبدا عد  األسد  ب    

ددة وم  شدداة وفدد  أويدد ن أ دداى تكددون اهدد   ااتدد  ت عدد  اوسدد ئ   اإلعددالج أوي ندد  ايدد  ا قًو
دود  ااقدوا أتثي دة االعتدد د علدف وسد ئ  ياا   يدا م  شداة وضدةيفة نوعد  مد   ًو ن نهًا

ددددة بيفيددددة(، واا  ددددة ااةيفيددددة ت هددددا إاددددف ااد تدددددع   عت دددد  ه تاكي دددد  اإلعددددالج  دددد  )نهًا هًا
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عيددًو ، و دد  ت  ددو فدد  كي يددة ا ت دد ت أجددزا  مدد  اادد ه  االجتد  يددة صدد ياة وكةيدداة 
 24.اعالق  يات إل ك  م ه    ا ا  ي  ت  وا تفسيا سلو  األجزا  فيد  يتعل  بهعه ا

االجتددددد ع  ن يوددددون نهدددد ج وسدددد ئ  اإلعددددالج جددددز ا   مدددد  مدددد  اا سددددي  أواادفتددددام    
الد تدددددع اا ددددديو  و ددددعا اا هدددد ج ادددده عالقددددة  دددد إلفااد واا د عدددد   وااد هددددد   واادددد ه  
االجتد  ية األ اى، وااعالقة ااائيسدية ااتد  ت ودهد   د  عالقدة االعتدد د  بدي  وسد ئ  
اإلعددددالج واا هدددد ج االجتددددد ع  واا دهددددو  وقددددد تكددددون  ددددعه ااعالقدددد   مددددع نهدددد  وسدددد ئ  

ددددون –ااااديددددو  -أجزا  دددد  مثدددد  :ااردددد ااإلعددددالج جديعهدددد  او مددددع اوددددد    -ااتلفًز
 25االنتان .

اى )    ع ده،  اا د  ًل  اادددافعي دوفلو (، بوصفه أود أقط ب  عا اادد   اا هداي و ًو
ذو ءةيعددة تف عليددة ( Social Systemأن اادتسسدة اإلعالميددة  د  نهدد ج اجتددد ع  )

ذندده مدد  اارددع  فهدد  وت  دايددة مددع األنهدددة األ دداى اادوجددودة فدد  ااد تدددع  وعليدده، ف
ءةيعة األدوا  وااوه ئا اات  تقوج بهد ، ومد  اادتعدع  فهد  ااتدثييا اادعي ت ديده، مد  اد  

وااتددداا إل ااوييددد  بي هددد  وتدددي   (Interdependent)االعتدددد د اادت ددد دا  ءةيعدددةيدددت  فهددد  
 ،األنهدددة األ دداى، وت  صددة اا هدد مي : ااسي سدد  واالقتردد دي، مدد  جهددة، ومدد  ادد  يددت 

اا دهدددو  علدددف  دددعه اادتسسدددة مددد  جهدددة ت ديدددد ااد ددد ال  ااتددد  يعتددددد فيهددد   ،أييددد ً 
  26.أ اى 

ف يدددد  يترددد   عالقتهددد    ا هددد ج ااسي سددد  فددد  ااد تدعددد  ، فهددد  عالقدددة اعتدددد د       
مت  دا، كد  ياى )دوفلو (ج فهو ال يدو ه االست     ع ه  م  أجد  نبدا م  دئده وليدده 

السددت     ع دده ادددع  مبدد ً عه  وود يتهدد ، أييددً ، وااتدداًو  اهدد ، وال  دد    سددتط عته  ا
دددة او دددا ال يددد ج بوه ئفددده تفددد   ،فكددد  مددد ه     جدددة قًو وت قيددد  مرددد ا ة اا  صدددة. ًو

 ددددعه ااعالقدددة ااتددد  تددداتإل ) اتدددا  شددديللا( مدددع  دددعا اادددداأي إادددف ودددد  عيددددج إذ يعتقددددد أن 
ددة  ددعا اا هدد ج اهدد    وسدديلة  ثنهدد ،اادتسسددة   ا هدد ج ااسي سدد   دد  عالقددة ق ئدددة علددف  ًؤ

ويق فتده  ،وم  دئده ،تده، وااتداًو  ألفكد  هد ييفدام وأداة ف علة فد  نبدا سدلطته و  ،م  س ة
 27.ف  ااد تدع

وأمددد  فيدددد  يترددد   عالقتهددد    ا هددد ج االقترددد دي فهددد  عالقدددة ال تقددد  فددد  قوتهددد        
عدد  تلددل ااعالقددة ااتدد  تاتطهدد    ا هدد ج  ،أييدد ً  ،ومت نتهدد  واات دد دا اادبددتا  بي هدد  وتي دده

ااسي سد ج إذ يل دث اا هد ج االقترد دي إايهد  مد  أجد  ت قيد  أ دافده ااد ديدةج فهد  ااتد  
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تددداو  ادبددد ً عه اايددد دة، و ددد  ااتددد  تقدددوج  ددد إلعالن ع هددد  واادع يدددة اهددد . وال توجدددد 
 دددعان  دقددددو    اا يددد ج بهدددعا ااددددو   ف عليدددة كهدددعه اادتسسدددة. ودذا كددد ن  متسسدددة أ ددداى 

فهدد  األ دداى ادديا  دقدددو     ،اا ه مدد ن ال يدو هددد  االسددت     ع هدد  افسدد  ب ااسدد  قة
. فهدددد  االدددعان يدددوفاان اهددد  اا د يدددة ااسي سدددية وااق نونيدددة، و دددد  االدددعان االسدددت     ع هدددد 

تدداًو  ادده، ونبدداه بددي  يقومدد ن بتقدددي  اادددع  ااددد دي ااددعي ت ت جدده اتردد يع م ت هدد  واا
  28.اا  يأ ةا قط ع مدو  م  

وفيد  يتر   طةيعة ااعالقة بي  اادتسسة اإلعالمية واا دهدو ، فيداى )دوفلدو (       
أنهدد   دد  األ دداى عالقددة وييقددة ومتي ددةج فلدديا  دقدددو   ددعا اا دهددو ، االسددت     ع هدد . 
فد ًا   وي ته ااسي سية واالقتر دية واالجتد  ية، وشدتون وي تده اايوميدة تكد د تعتددد 

شددد ه كلددد . و  ددد  وجدددود متسسددد   أ ددداى يل دددث إايهددد  األفدددااد فددد   دددعه  عليهددد  اعتدددد دا
ددددددد   واألفعددددددد ا: )  ألسددددددداة، واألصددددددددق  ، وتعدددددددج  ااد تدعددددددد   اتسدددددددييا  دددددددعه ااد ًا
االت دد دا ، واا دةيدد   ااتدد  ي تدددون إايهدد  ... ااددي(، ومددع ذاددل ي قددف اعتددد د   علددف 

  29 عه اادتسسة ف   عه اابتون أقوى  وثيا.
، فددددذن اعتددددد د األفددددااد علددددف اادتسسددددة اإلعالميددددة فدددد  ااد تدعدددد   وفدددد  ااواقددددع      

يفددو  أي اعتددد د آ ددا علددف أيددة متسسددة أ دداى: فهدد  ااتدد  تددزود     ادعافددة، اا ديثددة، 
وتدددد     ادعلومدد   واأل  دد    و فددة أشددو اه  وأنواعهدد ، م ليددً  و   جيددً ، و دد  ااتدد  تعددد  

و د  ااتد  تاسد  اهد  اا طدوت ااع مدة علف توجيه سدلوكه ، وتيسديا تفد عله  االجتدد ع ، 
وقددددد ت دددد مف اال تددددد ج بدددددو  اادتسسددددة اإلعالميددددة فدددد  تعدددد مله  مددددع اادواقددددا ااط  ئددددة، 

ددددد  (  ددددداى )جددددد ن بودً  ووه ئفهددددد  وتثييااتهددددد  فددددد  ااعقددددددي  ااد ضددددديي   بدددددو  كةيدددددا، ًو
(Baudrillard دددة ( أن وسددد ئ  اإلعدددالج واالترددد ا عدلددد  علدددف إد ددد ا ت ييددداا  جو ًا

ت وال  جعً ة  يا مسةوقة ف  ويد ة اا د ي  سدة  ااتطدو  ااددع   اادعي ءداأ ودوداث 
  30علف ص  عة االتر ا اا د  ياي.

دد  ( فدد  تث يددده علددف دو  وسدد ئ  اإلعددالج واالتردد ا اإلاكتاونيددة        ديدد  )بودً  ًو
اا ديثددة وأ ديتهدد  فدد  ااد تدعدد   اادع صدداة ايقددوا  ددثن  ددعه ااوسدد ئ    تدد  تت ل دد  فدد  

وتهديد  علدف أفك  ند  وليد د  وع اد د  كلده، وتدف  ،مد  م د و  وي ت د  اايوميدة    م  دف
 31بد  وي ت   ت    وتعوب ف  إء  ا  ش ش   ااتلف ل.
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ددددد  ( نهاتددددده اهدددددعا اددددددو  اا يدددددوي اادددددعي تعل ددددده وسددددد ئ  االترددددد ا     بددددد ءا )بودً  ًو
سدد ئ  اإلاكتاونيددة وسددعة انتبدد     ايبددد  كدد  ج ندد  مدد  جواندد  وي ت دد ، وقددد ة  ددعه ااو 

علدددف اات ل ددد  فددد  كددد  موددد ن، مفكدددا آ دددا مددد  مفكددداي مددد   عدددد اا دايدددة و دددو )جدددون 
إذ يددددداى  دددددعا اادفكدددددا أن وسددددد ئ  االترددددد ا، م دددددع بدايدددددة  (Thompson)تومسدددددون(. 

عراااط  عة واادط  ع وتدف االترد ال  اإلاكتاونيدة، قدد ق مد  بددو  ماكدزي فد  نددو 
 32اادتسس   اا ديثة. 

يدوددد  توهيدددل  دددعا ااددددد   اا هددداي فددد  اا  دددو  ومددد   دددالا مددد  سدددة  عاضددده     
موضدددع ااد اسدددة اكونددده يتفددد  مدددع أ ددددا  ااد اسدددة  ويدددو تتفددد  األ ددددا  ااتددد  تسدددعف 
ااد اسدة اادف ت  يقهد  مدع اافاضدية ااائيسدية اهدعا ااددد   تلدل ااتد  تقدوج علدف ان اافدداد 

يد    لد  اش ع و جتده مد  وسد ئ  االعدالج كلدد  اصد    ذا  دو ا ا د  فد  وي تده ومد 
يوون اه  تثيياا كةياا عليه  و و م  تسدعف ااد اسدة إادف ااكبدا ع ده مد  ويدو ااتعدا  
علدف دوافدع وأندد ت تعددام جدهدو  اادداأة ادواقدع شدد و   ااتواصد  االجتدد ع  وعالقددة 
ذاددل بدددو   ددعه اابدد و   فدد  تبددوي  ااددوعف االجتددد ع  ادددى ااددداأة مدد  ويددو ااتددثييا 

الجتد  يددة ااد تلفددة وت فيز دد  علددف تة دد  سددلوكي   علددف مع  فهدد  ودد ا هدد    اقيدد ي  ا
دة  اجتد  ية م ددة  و و م  يتف  أيي  مع أود االست  ت ج   اادتات ة علدف  دعه اا هًا
و دددف ان االفدددااد اال ثدددا اعتدددد دا علدددف وسددد ئ  االعدددالج يووندددوا أ ثدددا اسدددتعدادا التدددثيا 

ة اتددددثييا ودددددال   دددد العالج فدددد  ت ييددددا معتقددددداته  وسددددلوكي ته  فيردددد  ون ا ثددددا ق بليدددد
 االعالج.

  Reception Modelثانيا : نموذج التلقي 
ددد   اافا يدددة واادق  تددد   ااتددد  وواددد      دددة ااع مدددة واا هًا يقردددد ب ددددوذ  ااتلقددد  اا هًا

ااد اسدددة مددد  م تدددوى اااسددد اة وعالقتهددد    اتدددثييا اادددعي ي ددددث فددد  سدددلو  اا دهدددو  ر 
إادف ااتاكيدز علدف مرديا  راا دهدو اااس اة وااتثييا م  م ذا تفع  وسد ئ  اإلعدالج فد  

اااسددد اة  عددددم  يتلق  ددد  اا دهدددو  االنتقددد ئ  واافعددد ا إادددف مددد ذا يفعددد  اا دهدددو  بوسددد ئ  
 33.اإلعالج أي اال تد ج   ااس اة واادتلق 

،  ني د   ااقدان ااد ضد وقد ءاو  إشدو اية تلقد  اااسد اة اإلعالميدة انطالقد  مد  يد   
االنتاوتوادددددوج  فددددد  د اسددددد   االترددددد ا  ويدددددو تطدددددو  اا ددددددوذ  مدددددع تطدددددو  اادددددد ه 

اا ددددد  ياي ود اسدددد   اا دهددددو  إاددددف تيدددد   األ  دددد ث اادتعلقددددة   ألسددددا وااتك واوجيدددد   



 دور الشبكات االجتماعية في توعية المرأة بالقضايا االجتماعية

 428  الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

دددون  ااد زايدددة عددد  االسدددتعد ا ااعددد ئل  الدةتكددداا  ااتك واوجيددد   اا ديددددة اافيدددديو،   ااتلفًز
 34ر.اا  سوب

دون و     تدأ اال تد ج ف  م تردا ااثد ني د   ي رد  ودوا االسدتعد ال  األسدًاة التلفًز
مدد  فكدداة متدا دد  أن اا دهددو  ، ت طلدد  1986فدد  د اسددة ق مهدد  ر دافيددد مددو ا ر سدد ة 

ددون، ويددو انتقدد   نبددإل وفعدد ا فدد  تعاضدده ااد تددوىر مددو ا  مدد  د اسددة اااسدد ئ  رالتلفًز
بتوضدديح سدديا عدليددة اادبدد  دة فدد  سددي    إاددف د اسددته الدبدد  دي  )اادسددتقةلي (، وذاددل

 35 .األساي 
ددوقددد     فدد  د اسددة ااددد ه  اإلي ددو ااف  ااتفدد عال  بددي  م تلددا أفددااد  اا دددوذ  تعد اسا

ااع ئلددة أمدد ج ااب شددة إلسددت   ا اااسدد ئ  ااتلفًزونيددة ااددعي  ددو اافيدد   ااد زادد  وشدددل  
ت تددد  إاددف ااط قددة  ءفلددي و ع ئلددة بًاط نيددة متكونددة مدد  ش رددي   اشدددي   18ااد اسددة 

ااع ملددددة ذا  مسددددتوى اجتددددد ع  ويقدددد ف  ، وكدددد ن  ددددد  دافيددددد مددددو ا   ددددو ا تبدددد   
ددون أي تددثييا ع مدد  اا دد ا  اال تالفدد   بددي  ااعدد ئال  ا هددة تعاضدده  ادبدد  دة ااتلفًز
واادسدددتوى ااتعليدددد  واالت ددد ه األيدددديواوج  علدددف امدددتال  قددداا  ا تيددد   ااةددداام  ا هدددة 

ددو مبدد  دة ااع ئلددة ا ف سدد  ر مددو ا ر تعتةددا اادبدد  دة ااتلفًزونيددة عدليددة يوميددة  ن لتلفًز
وت دد  اإلشد  ة إادف أن أ  د ث ر مدو ا  د  ي ع ئلي  ، فد  اافيد   األسداي  معقدة ، ت

دفيدددر قددد قدددم  ااكثيددا الد  قبدد   اادتعلقددة  دسددثاة االسددت   ا أو اادبدد  دة ااتدد  بددال  
اتلفًزون  ددالا ااثد ني دد   و أ دد   هدد  اة  ئيسددية و  مددة ا ت طدد    أل  دد ث اا  صددة  دد 

مدد  ميددز  ددعه األ  دد ث أنهدد  تعاضدد  اتددد   ااعوامدد  االجتد  يددة وااعالقدد   ااب رددية 
 36أي    مب  دة ااتلفًزون.

ًو تدددد   دددعا االت ددد ه مددد  األ  ددد ث إادددف ااد اسددد   ااثق فيدددة وااتددد  تبدددو  اادق  تدددة     
دودد  اإلشد  ة إ اا قديدة ااتدد  تهدت   ذشددو اية اا دهددو  اددف أن  ددعه ااد اسد   تلتقدد  فدد  ًو

أ ددافه  مدع مق  تدة االسدتعد ا واإلشد  ع فد  تعاضده  إادف مد ذا يفعد  اا دهدو  بوسد ئ  
 37اإلعالج.

وقددد تديددز ندددوذ  ااتلقدد    نتقدد ا ا تد مدد   اا  ددو مدد  قيدد ي  االيدددواوجي  وت ليدد     
مول إادف ااتدد يز اااس ئ  اادتلفزة م   الا تس ؤال  ووا ااة ية ااط  ية وعدلية فل ااا 

فدد  مد  سددة اادبدد  دة مدد  م هددو  اا ددوع دا دد  ااع ئلددة تاتدد  عدد   ددعا اات ددوا إعدد دة 
تددثءيا قيددية ااتلقدد  دا دد  سددي   يسددتدع  اادداتإل بددي  ااتك واوجيدد   اا ديدددة ووسدد ئ  
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االتردددددد ا اا ددددددد  ياي واادددددددي  ميوي   ااع ئليددددددة بهددددددد  عدليددددددة ااتلقدددددد  فدددددد  أ ع د دددددد  
 38اادتعددة.

األ عددد د اا ديددددة ااتددد  ا تسدددةه  م هدددو  ااتلقددد   فيددد  تطدددو  أ  ددد ث ومددد  ضدددد      
اا دهددو  وانعو سدد   تك واوجيدد  االتردد ا واإلعددالج اا ديدددة، ع رددا ااوجددود ااالمدد دي 
وااالم دوديددة فدد  ااددزم ، واادودد ن، )مع دد ه هدد  اة ااقددد ة ااكليددة علددف ااتواجددد فدد  كدد  

م   عد اا دهو ، ويدو أضد ف  وااعي أص ح يطل  عليه ع ا    مو ن وف  نفا اازم 
 ددعه ااتك واوجيدد  تبددويلة مت وعددة مدد  ااع  صددا اادا لددة فدد  تكددًو  اا دهددو ، ادد  تكدد  
دددددددة سددددددد  ق  و دددددددو نهددددددد ج االترددددددد ا اااقدددددددد   متدددددددوفاة فددددددد  أنهددددددددة االترددددددد ا اا د  يًا
وااب وة.ااع كةوتية ااع ادية، ويو أن االتر ا اااقد  ا  يد ح وًاة اال تيد   اادطلد  

 ، اك هددد  قيددد  أييددد  علدددف ااعديدددد مددد  ااقيدددود ااتددد  تفاضددده  وسددد ئ  الدلتقدددف ووسددد
اإلعددالج ااتقليديددة علددف جدهو  دد  و ددعا  عددد عددام نسددي مدد   دددم   وسدد ئ  اإلعددالج 

دة إايوتاونيدة  (e-media) عةا مواقع ااب وة ااع كةوتية ودنب   وس ئ  إعالج جد  يًا
دددددون عةدددددا وكدددددعا اا اائدددددد وااد دددددال  اإلايوتاونيدددددة عةدددددا مواقدددددع اإلنتانددددد   وكدددددعا ااتلفًز

األنتان . ويو سد  د   دعه ااتك واوجيد   فد  ت د م  وتطدو  مفهدوج جدهدو  اادتلقدي  
اا بإل واافع ا ااعي يت ع قاا ه ف  اااس اة واادرد  وااد تدوى وجعلده يتف عد  مدع  دعه 
ااتك واوجي  ، وأعط  الدعافدة اإلد ا يدة دو ا فعد ال وااتد  تعدد  علدف إودالا ااتف عليدة 

ااتدددثييا، فددد افاد فددد  اا دهدددو  يقةددد  أو يدددافج، يقتددداب، يت  ددد ، يتعدددام أو ال م ددد  
 39.يتعام اوس ئ  اإلعالج ك   عا ب    علف قاا  ا تي  ه وتفييله

قدددوج اافدددام اادددائيا ا ددددوذ  ااتلقددد  علدددف أن اافددداد اادتلقددد  الدعلومددد   فددد  أي      ًو
تدثيا فد  دعلومد  ئ  اإلعدالج فدف اسدت   ا ااموقدا يعتددد  بدو  أس سد  علدف وسد  ، ًو

، ندددوع ااديددددون، وا تد مددد   إل اسدددت داج ااوسددديلةذادددل   اعديدددد مددد  ااعوامددد  مثددد  ندددد
وتددات إل عدليددة ااتلقدد  م  شدداة  فكدداة   اادتلقدد  واتفدد   ااديدددون مددع ات    تدده اااا  ددة ،

تكدددًو  اادع دددف ع دددد اا دهدددو  اادتلقددد  ، مددد   دددالا ااتع مددد  مدددع اا ردددوص اادقددداو ة 
  Mc willians .40)-  (2003واادائية

و و م  يوضح كي ية توهيل  عا اا دوذ  ف  ااد اسة موضدع اا  دو  ويدو يتفد      
 دددعا اافدددام مدددع أ ددددا  ااد اسدددة ااسددد  ية ن دددو ااكبدددا عددد  دو  شددد و   ااتواصددد  

 االجتد ع  ف  تبوي  ااوعف االجتد ع  ادى جدهو  ااداأة.
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 اإلطار المنهجي للدراسة
 أوال: نوع الدراسة

ااتد  تسدهدف  وصددا هد  اة أو مبددولة تعتةدا  دعه ااد اسددة مد  ااد اسد   ااوصدد ية    
ا   كديدددً  اعتدددد دًا علدددف جددددع اا قددد ئ  وااةي نددد   وترددد يفه  ومع ا تهددد   م دددددة وتردددًو
وت ليلهدد  ت لدديًال ك فيددً  ودليقددً ج السددت الص دالاتهدد  وااوصددوا إاددف نتدد ئ  أو تعديددد   

  و.ع  ااه  اة أو اادوضوع م   اا 
 منهج الدراسةثانيا: 

عددد مدد ه  اادسددح جهدددا علديدد  دليقدد  تعتدددد علددف مدد ه  اادسددح ) مسددح اا دهددو  (     ًو
وم هدددد  ال ردددوا علدددف بي نددد   ومعلومددد   وأوصددد   عددد  ااهددد  اة اادد وسدددة  وافتددداة 

 41لم ية ك فية الد اسة بهد  تكًو  ق عدة أس سية م  ااةي ن   واادعلوم   اادطلوتة.
دوددد        فددده  ثنددده اا  دددو اادددعي يسدددتهد  وصدددا ااهددد  اة اادد وسدددة، أوت ديدددد ًو تعًا

دددا ااهددداو  واادد  سددد  ، أو ااتقيدددي  واادق  ندددة، أو ااتعدددا  علدددف مددد   اادبدددولة أو تةًا
 42يعدله اا اون ف  ااتع م  مع اا  ال  اادد يلة اوضع اا طإل اادستقةلية.

كونه اادد ه  األ ثدا مالئددة ( Surveyتست دج اا  وثة م ه  اادسح اإلعالم  )و      
الد اسددد   ااوصددد ية ويدددو تهدددت  ااد اسدددة  دسدددح عي دددة مدثلدددة ا دهدددو  اادددداأة اادردددًاة 

 التعا  علف دو  ش و   ااتواص  االجتد ع  ف  نبا ااوعف االجتد ع  اديه .
 عينة الدراسة

اعتدد  ااد اسة علف ت ديد عي ة مدثلة ادسدت دم   شد و   ااتواصد  االجتدد ع      
اددد  18مفددادة   ثيددة تتددااو  أعددد     بددي   400  تطةيدد  ااد اسددة علددف عي ددة قوامهدد  فددت

 .2015وتف فةاايا  2014ع م   وذال  الا اافتاة اازم ية م ع نوفدةا  65
 أداة ااد اسة 

اعتدددد   ددعه ااد اسددة علددف صدد يفة استقردد   موونددة مدد  عدددة أسددفلة، تاكددز علددف     
عد االستقر    و أودد األسد اي  األس سدية ااتد   ااد  و  ااائيسية ادوضوع ااد اسة  ًو

تسددت دج فدد  جدددع بي ندد   أوايددة أو أس سددية  أو ودداة مدد  ااعي ددة ااد تدد  ة أو مدددد  جديددع 
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مفادا  م تدع اا  و ع   ءًا  توجيده م دوعدة مد  األسدفلة ااد دددة اادعددة مسد ق  
 ته  .بهد  ااتعا  علف وق ئ  معي ة أو وجه   نها ااد  ويي  أو ات    

 اارد  وااث   
ءًاقدة ااردد  ااهد  اي  وذادل علدف ف  وس ب صد  االسدتةي ن  ةوث اا   اعتدد    

 عددام فقدداا  االسددتةي ن علددف م دوعدددة مدد  ااد ودددي  اتقددديا م  سددةته  وصدددالويته  
واددد  أجددداا  تطةيددد    كدددد  تدد  إادوضددوع اا  دددو  وتددد  إجددداا  ااتعددديال  ااد  سددد ة عليهددد 

مدد   عي ددة م دددودة مدد  اا دهددو  اادسددتهد  مددد  مودد  اا  وثددةمردد ا االسددتد  ة علددف 
ااوقو  علف م دوعة م  ااد ددا  مث  مدى  س ءة اافسفلة وقد ته  علدف ت ردي  

 اادعلوم   اادطلوب وااتث د م  وضووه  وقد ة ااد  وث علف فهده .
مع مد    اتث د م  ي    األداة م   دالا  اا  وثة   مفقد قم  فيد  ي ق ااث     أ    

)ي    اإلع دة( ويو ت  تطةي  األداة علف عي دة اسدتطال ية مد  أفدااد م تددع ااد اسدة 
وتعددد أسددةوعي  تدد  إعدد دة ااتطةيدد  وتدد  وسدد ب مع مدد  )ا ت دد ت بياسددون( بددي  ااتطةيقددي  

مع مدد    اتث ددد مدد  ي دد   األداة وفدد   اا  وثددة  ق مدد كددد (،  0.84وقددد بل دد  ليدتدده ) 
عتةا  عا ك في  أل اام ااتطةي .(  0.81)  ليدته  االتس   اادا ل  وقد بل   ًو

 األس اي  اإلور ئية اادست دمة ف  ااد اسة
األس اي  اات  تت  س  مدع بي ند   ااد اسدة وتسد عد علدف ت قيد   ةاا  وث  است دم    

 العلدددوج االجتد  يدددة اادعاوفدددة   سددد   سدددت داج ااالمدددة اإلورددد ئية   أ ددددافه ، فقدددد ق مددد
(statistical package for the social sciences: SPSS  وتعدد ذادل تد )

 وس ب اادق ييا األور ئية اات اية :
ددة التعددا  علددف اا ردد ئق ااب رددية وااوهي يددة ألفددااد عي ددة  ااتكدداا ا  واا سدد  اادفًو

ت دد ه   دد  ا  ااد دد و  ااائيسددية ااتدد  تتيددد ه  أداة اد اسددة وت ديددد اسددت      أفااد دد  ا
 ااد اسة.

 لد اسةاإلجاائية ااادف يي  
 وتت دد  عه اادف يي  ف  ك  م :

 ش و   ااتواص  االجتد ع مفهوج 



 دور الشبكات االجتماعية في توعية المرأة بالقضايا االجتماعية

 432  الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ا   اا ا  ال دددددددا، نهدددددداا اتددددددد امفهددددددوج رمواقددددددع ااتواصدددددد  االجتددددددد ع ر مثيددددددا يعددددددد    
عَودددا  دددعا اادفهدددوج، ااتطدددو  ااتق ددد  اادددعي ءددداأ علدددف  واالت   ددد   فددد  د اسدددته ويدددو

است داج ااتك واوجي ، وأاءل  علدف كد  مد  يدود  اسدت دامه مد  قةد  األفدااد واا د عد   
 علف ااب وة ااع كةوتية ااعدالقة.

بيا اإلعالج االجتد ع      رااطا  اا ديددة فد  االترد ا فد  ااةيفدة اااقديدة  دد   إافًو
م  اا  ي  ذمو نية اإلاتق   واات دع علدف اإلنتاند  وت د دا يسدح الد دوع   األص ا 

ااد دد فع واادعلومدد  ، و دد  بيفددة تسدددح اإلفددااد وااد دوعدد    ذسددد ع صددوته  وصددو  
 43.م تدع ته  إاف ااع ا  اجدعر

فدد  ادواقددع ااتواصدد  االجتددد ع  علددف أنهدد لا  قدددج اا  وددوو     رم هومددة   ددا  اضدد  تعًا
موقدع  د ص  ده، و مد  يد   م  ااب و   اإلاكتاونيلة ااتد  تسددح الدبدتا  فيهد   ذنبد  

ددد  نهددد ج اجتدددد ع  إاكتاونددد  مدددع أعيددد   آ دددًا  ادددديه  اإل تد مددد     تطددده عددد  ءًا
 44وااهواي   نفسه ر

أن مواقع ااتواص  االجتد ع  تبيا إاف و ادة مد  اات دوع  وقد اتف  اا  وثون علف     
 ا وااتك واوجيد  واا ردد ئق ااتد  ودلتهدد  ااوسد ئ  اادسددت دية عد  ااتقليديددة، فد  االشددو

واات ردددددديق   Individualityالسدددددديد  فيددددددد  يتعلدددددد   دددددد عال  ودددددد ال  اافاديددددددة 
Customization  ،فدذذا مد  كد ن االعددالج وتثتيد ن نتي دة اديدزة  ئيسدة  د  ااتف عليدة .

وسدد  اعددالج ااقددان ااعبددًا   فددذن اا ددد  ياي واالعددالج واسددع اا طدد   و ددو بهددعه اارددفة 
ومددد  ي ددت  عددد  ذادددل مددد  ت ييدددا واافدددادي  دددو اعددالج ااقدددان اا ديدددد   االعددالج ااب رددد 

انقالبدد  ال دددوذ  االتردد ا  اادددو وث  ددد  يسدددح الفدداد ااعدد دي ايردد ا  سدد اته إاددف مدد  
يًاد ف  ااوق  ااعي يًاد، وتطًاقة واسعة االت      واديا مد  أعلدف اادف اسدف  وفد  

  االترد ا  ااتقليددي. فيدال عد  تة دد   دعه اادواقدع تطةيقد   ااواقدع االفتااضدد  اا ددوذ
 45.وت  يقه اديزا  اافادية واات ريق وت  وله ادفهوج اادواة ااوء ية واا دود اادواية

 ةاالجتد  ي ةو يتمفهوج اا
عدددا  تو   ر اافهددد  وسدددالمه اإلد ا  ر اال دددة علدددف أنهددد فددد   ةو يدددتيعدددا  مردددطلح اا   

   ات دد ه عقلدد  يدودد  اافدداد مد  إد ا  نفسدده وااةيفددة ااد يطددة  دده ) بددد ج  ر ثنهدد ةو يدتاا
 46. متف وتة م  ااوضو  وااتعقيد ر
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ددل     ددو ر أنددهعلددف ااددوع  االجتددد ع ، فدد  دائدداة اادعدد    ااةًاط نيددة  كددد  جدد   تعًا
قردددد  دد إلد ا    ددد  معافددة اإلنسدد ن ا فسددده، وااد تدددع اادددعي  اافهدد  وسددالمة اإلد ا ، ًو
عددا  ااددوع  االجتددد ع   ثندده ر م دوعددة مدد  اادفدد يي  وااترددو ا   يةدديف فيدده ر كددد  ًو
واا ا  واادعتقدددا  اابدد ئعة ادددى األفددااد فدد  بيفدددة اجتد  يددة معي دده، وااتدد  تههددا فددد  

 ثنهد  تعةدا  ه    ج تة يهد  اا داونج إلق د عه ااةداية  رو ة واض ة ادى م دوعدة مد 
 47 .ع  موقفه ر

 مناقشتهانتائج الدراسة و 
توصددل  ااد اسددة ااددف م دوعددة م تلفددة مدد  اا تدد ئ  ااتدد  أج بدد  بدددو    علددف تسدد ؤال  
ااد اسة اادطاووة  ونوضح ف  اا دوا اات ا   ر ئق ااعي ة اات  تد  إجداا  ااد اسدة 

 عليه .
                       خصائص عينة الدراسة

 ( يوضح خصائص عينة الدراسة1جدول رقم )
   ف وضح ذال فيد  يل :نت ئ  ااد اسة أم  فيد  يتعل  بت لي 

 ااتاتي  إجد ا  ااعي ة  اافف   اادت ياا 
 % ااتكاا 

 - %5 37 150 ااق  اة اإلق مة
 - %25 100 ب ه 

 - %5 22 90 ااد رو ة
 - %15 60 ااد وفية

 2 %25 100 متوسإل ااتعلي 
 4 %8 32 فو  اادتوسإل

 1 %47 188 ج مع 
 3 %20 80 د اس   علي 

 5 %25 11 45 ةأ  ديدي ااوهيفة
 1 %75 28 115 فةموه
 4 %14 56 ةف ي -ةمه ي
 3 %20 80  ةء ا

 2 %26 104  تة م زا
 1 %30 120 س ة 25إاف اق  م   18م   ااس 

 2 %29 116 .س ة 35إاف اق  م   25م  
 3 %25 100 س ة 45إاف اق  م   35م  
 4 %16 64  س ة 65إاف م   45م  

 1 %5 77 310 متزوج   اا  اة االجتد  ية
 3 %5 7 30  يا متزوج  

 2 %15 60 آنس  
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 دواقع ااتواص  االجتد ع ا داأة تعام اا معدا -1
ة ااتكاا  ااة د  اا س ة اادفًو

 %5 20 ضةيل
 %75 7 31 ن د ا

 %25 11 45 أوي ن 
 %76 304 دائد 

 %100 400 ااد دوع
 لشبكات التواصل االجتماعييبين معدل تعرض أفراد عينة الدراسة  ( 2جدول رقم ) 

يتيح م   الا اا دوا ااس ب  أن معدا تعدام جدهدو  اادداأة ابد و   ااتواصد     
مددددد   %25 11  بي دددددد  تتعدددددام نسددددد ة %76االجتدددددد ع  يدددددثت   بدددددو  دائددددد  ب سددددد ة 
ااد  ويدد   أنهدد  ندد د ا مدد  تتعددام عةددا  كددد  ااد  ويدد   اهددعه اابدد و    دعدددا أقدد   

 .ع  ضعا تعاضه  %5بي د  عةان ب س ة  %75  7اهعه ااب و   ب س ة 
 و   تعام أفااد ااعي ة اب و   ااتواص  االجتد ع  -2
 
 
 
 

 يبين حجم تعرض أفراد عينة الدراسة لوسائل اإلعالم (3)جدول رقم 
 6يوضددددح اا دددددوا ااسدددد ب  أن ااددددداأة تتعددددام البدددد و   االجتد  يددددة أل ثددددا مدددد     

سد ع    6إادف  3بي د  يثت  تعاضه  افتداة تتدااو  مد   %75 40س ع   يومي  ب س ة 
  كدددد  عةدددا  ااد  ويددد   عددد  تعاضددده  اهدددعه اابددد و   افتددداة تتدددااو  مددد  %36ب سددد ة 

عدد  تعاضدده  ألقدد  مدد   %5 6فيددد  عةدان ب سدد ة  %75 17سد عة إاددف يددالث ب سدد ة 
 س عة يومي .

 
 
 

ة ااتكاا  ااة د  اا س ة اادفًو
 %5 6 26 أق  م  س عة

 %75 17 71 م  س عة إاف يالث
 6مدددد  يددددالث سدددد ع   إاددددف 

 س ع  
140 36% 

 %75 40 163 س ع   6أ ثا م  
 %100 400 ااد دوع
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 أنواع ش و   ااتواص  االجتد  ية اات  است دمته  ف  مت  عة األوداث -3
 ااد دوع ا  است دج متوسطةبد جة  بد جة كةياة ااب و   االجتد  ية

   %   %   %   % 
 %100 400 %25 2 9 %19 76 %7 78 315 اا يا بو 

تا  %100 400 %5 11 46 %7 16 67 %7 71 287 تًو
 %100 400 %5 62 250 %13 52 %5 24 98 جوج  بلا
 %100 400 %70 282 %5 5 22 %24 96 م ى سةيا

 %100 400 %84 336 %25 5 21 %7 10 43 اي كد إن
( توزيع العينة وفقا لنوع شبكات التواصل االجتماعية التي 4جدول رقم )

 استخدمتها في متابعة األحداث
تدددثت  فددد  مقدمدددة  دددعه اابددد و   االجتد  يدددة ااتددد  تسدددت دمه  اادددداأة فددد  ااتعدددام     

ويددددو عةددددا  اادسددددت دم   عدددد   القيدددد ي  االجتد  يددددة ااد تلفددددة شدددد وة اا دددديا بددددو 
  كددد  عةددان عدد  اسددت دامه  بد جددة متوسددطة %7 78ب سدد ة  ة كةيدداةاسددت دامه   رددو  

  وتددددثت  فدددد  %25 2بي ددددد  عةددددان عددد  عدددددج اسددددت دامه  مطلقددد  ب سدددد ة  %19ب سددد ة 
تا وذادل ب سد ة  اادات ة ااث نية م  ويو است داج ااد  وي   اه   رو ة كةيداة شد وة تدًو

دد  أعل د  نسد ة في %19بي د  عةان ع  است دامه  بد جدة متوسدطة ب سد ة  7% 71
 ع  عدج است دامه  مطلق .  5% 11

وف  اادات ة ااث اثة عةا  ااد  وي   ع  اسدت داج شد وة جوجد  بلدا  ردو ة كةيداة    
بي ددد  عةددان  %13كددد  عةددان عدد  اسددت دامه   رددو ة متوسددطة ب سدد ة  %5 24ب سدد ة 

 ى   بي دد  جد   تعدام ااد  ويد   ابد وة مد%5 62ع  عدج است دامه  مطلق  ب سد ة 
سةيا ف  اادات ة قة  األ ياة  ويو أشد    ااعي دة ااد  تعاضده  البد وة  ردو ة كةيداة 

فددد  ودددي   %5 5بي دددد  بل ددد  نسددد ة االسدددت داج  ردددو ة متوسدددطة  %24بل دد  نسدددةته  
أمددد  اادات دددة   %70عةدددا  ااد  ويددد   عددد  عددددج اسدددت داج  دددعه اابددد وة مطلقددد  ب سددد ة 

األ يددداة ف ددد   بهددد  اسدددت داج أفدددااد ااعي دددة ابددد وة اي كدددد إن ويدددو عةدددان عددد  اسدددت داج 
ف  ودي  عةدا   %25 5وترو ة متوسطة ب س ة  %7 10ااب وة  رو ة كةياة ب س ة 

 ع  عدج است دامه  اهعه ااب وة مطلق . %84نس ة 
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شددد و   ااتواصددد  لدوضدددوع   االجتد  يدددة علدددف أسددد  ب ودوافدددع تعدددام اادددداأة ا -4 
 االجتد ع 

 يبين أسباب ودوافع تعرض أفراد عينة الدراسة لوسائل اإلعالم ( 5)  جدول رقم
يتيددح مدد  اا دددوا ااسدد ب  أسدد  ب ودوافددع تعددام جدهددو  ااددداأة ابدد و   ااتواصدد     

االجتد ع   ويو ت ددد   دعه األسد  ب وااددوافع فد  م دوعدة مد  ااعوامد  ج ئد  فد  
مقدددمته  قددد ة  ددعه اابدد و   علددف تكددًو   أى عدد ج ن ددو ااقيدد ي  االجتد  يددة ااد تلفددة 

بي د  ج   ع مد  اادوضدو ية  %25 99ويو عةا  ااد  وي   ع   عا اادافع ب س ة 
تال   دافع فهد    %99ف  ءا  ااقي ي  االجتد  ية ااد تلفة ف  اادات ة ااث نية ب س ة 

ي  سدهواة مت  عدة  دعه  %25 98ااواقع االجتد ع  وااتع م  مع قي ي ه اادهدة ب س ة 
 . %5 97ااب و   وتوفا   ب س ة 

تثييد   اع مد  سداعة  دعه اابد و   فد  وف  اادات ة ااس دسة عةا  ااد  وي   ع     
بي ددد  أيددددن ع مدد  قدددد ة  %25 96نبددا ااقيدد ي  وتو يدددة أفددااد اا دهدددو  وذاددل ب سددد ة 

فيدد  أيددن  %5 94ااوسيلة علف اا دع بي  ع  صا اارو  وااردو ة واا اكدة ب سد ة 

 
 األس  ب واادوافع

 

 ااد دوع  يا مواف  م  يد مواف 

  %   %   %   % 
تس عد ف  تكًو   أي ن و 
 %100 400 %75 0 3 %0 0 %25 99 397 ااقي ي  االجتد  ية ااد تلفة

اادوضو ية ف  ءا  ااقيية 
 %100 400 %1 4 %0 0 %99 396 التداوا

فه  ااواقع االجتد ع  وااتف ع  
 %100 400 %75 1 7 %0 0 %25 98 393 مع قي ي ه اادهدة

 %100 400 %5 1 6 %1 4 %5 97 390 وتوفا  سهواة مت  عته  
مت  عة وجه   اا ها ااد تلفة 

ووا األوداث وااقي ي  
 االجتد  ية

388 97% 10 2 5% 2 0 5% 400 100% 

 اد  قبة ااقي ي  سًاعة وسيلة
 %100 400 %75 3 15 %0 0 %25 96 385 وتو ية اا دهو 

وسيلة ت دع بي  اارو  
 %100 400 %3 12 %5 2 10 %5 94 378 واارو ة واا اكة

تقدج معلوم   تفريلية ع  
 %100 400 %6 24 %5 2 10 %5 91 366 األوداث االجتد  ية اادهدة
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ع مدددد  قددددد ة ااوسدددديلة علددددف تقدددددي  معلومدددد   تفردددديلية عدددد  األوددددداث  %5 91ب سدددد ة 
 اادهدة.االجتد  ية 

 د جة ف علية ش و   ااتواص  االجتد ع  ف  ًل دة وعف ااداأة اجتد  ي  -5

 الوعى زيادة في شبكات التواصل االجتماعي فعالية درجة يبين (6) رقم جدول
 االجتماعي

مددد  ااد  ويددد   تددداى قدددوة ف عليدددة دو   %3 77يوضدددح اا ددددوا ااسددد ب  أن نسددد ة     
 %17شد و   ااتواصدد  االجتددد ع  فد  تبددوي  وعددف ااددداأة اجتد  يد  بي ددد  تدداى نسدد ة 

تبددوي  ااددوعف االجتددد ع  فيددد  تدداى نسدد ة أن  ددعه ااف عليددة متوسددطة فدد  ااقددد ة علددف 
 ضعا د جة  عه ااف علية. 75% 5

 ااوس ئ  اادس ندة اب و   ااتواص  االجتد ع  ف  نبا ااوعف االجتد ع  ادى ااداأة  -6
 
 
 
 

 في نشر الوعي لشبكات التواصل االجتماعييبين الوسائل المساندة  ( 7جدول رقم ) 
يوضددح اا دددوا ااسدد ب   أى ااد  ويدد   فدد  ااعديددد مدد  ااوسدد ئ  اادسدد ندة ابدد و       

ااتواصدد  االجتددد ع  فدد  نبددا ااددوعف االجتددد ع  اددديه   وقددد جدد    فدد  مقدمددة  ددعه 
بي ددد  أيددد  ااد  ويدد   دو  اادتسسدد   ااتعليديددة فدد   %7 78ااوسدد ئ  األسدداة ب سدد ة 

  %5 53اثدة اادتسسد   اادي يدة ب سد ة   وتثت  ف  اادات دة ااث %76 عا ااردد ب س ة 

 ااد دوع  يا مواف  م  يد مواف  ااب و   االجتد  ية
   %   %   %   % 

 %100 400 %25 2 9 %19 76 %7 78 315 األساة
 %100 400 %21 84 %3 12 %76 304 اادتسس   ااتعليدية

 %100 400 %25 31 125 %25 15 61 %5 53 214 اادتسس   اادي ية
 %100 400 %5 59 238 %5 20 %35 142 اادثقفون واادفكاون 

 %100 400 %5 72 290 %75 9 39 %75 17 71 اادتسس   اا وومية
 %100 400 %58 232 %28 112 %14 56 اا دةي   األ لية

 %100 400 %84 336 %25 5 21 %7 10 43 ااداا ز ااثق فية

ة ااتكاا  ااة د  اا س ة اادفًو
 %3 77 309  بو  فع ا

 %17 68  بو  متوسإل ااف علية
 %75 5 23  بو  ضةيل

 %100 400 ااد دوع
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  وفد  اادات دة اا  مسدة %35بي د  تاى ااد  وي   أن الدثقفون واادفكداون دو ا ب سد ة 
يتلدددو ذادددل تثييدددد ااد  ويددد   اددددو   %75 17يدددثت  دو  اادتسسددد   اا ووميدددة ب سددد ة 

 .%43ي  ااداا ز ااثق فية ب س ة  %14اا دةي   األ لية ب س ة 
ا دهو  اادستهد  علدف شد و   ااتواصد  االجتدد ع  كدردد  فد  د جة اعتد د ا -7

 اادعافة   اقي ي  االجتد  ية
ة ااتكاا  ااة د  اا س ة اادفًو
 %75 77 311  ةياة

 %75 14 59 متوسطة
 %5 7 30 م دودة
 %100 400 ااد دوع

( ما درجة اعتمادك على شبكات التواصل االجتماعي في الحصول 8جدول رقم )
 المعرفة بالقضايا االجتماعيةعلى 

يوضح م  سة  ات  ه ااد  وي   ن و االعتدد د علدف شد و   ااتواصد  االجتدد ع  فد  
معافددددة م تلددددا ااقيدددد ي  االجتد  يددددة واسددددتق   اادعلومدددد   وواهدددد  ب سدددد ة كةيدددداة بل دددد  

  %75 14بي دددد  عةدددان عددد  توسدددإل اعتدددد د   علدددف  دددعه اابددد و   ب سددد ة  75% 77
 .%5 7عةان ع  م دودية  عا االعتد د وج   ذال ب س ة  وف  اادات ة األ ياة

 أ   ااقي ي  اات  تقدمه  ش و   ااتواص  االجتد ع  م  وجهة نها ااداأة  -8

 ( يبين القضايا التي تقدمها شبكات التواصل االجتماعي وتهم أفراد عينة الدراسة9جدول رقم )

 ااد دوع  يا مواف  م  يد مواف  أ   ااقي ي 
  %   %   %   % 

 %100 400 %5 7 30 %10 40 %5 82 330 اازوا 
   %12 48 %5 7 30 %5 80 322 األمومة وااطفواة

 %100 400 %15 60 %75 9 39 %3 75 301 مب    ااب  ب
 %100 400 %25 14 57 %5 12 50 %3 73 293 اار ة

 %100 400 %18 72 %5 9 38 %5 72 290 ااتاا إل األساي 
االن ددددددددددددددددددالا اال القددددددددددددددددددد  

 72 %10 40 %72 288 واالجتد ع 
 

18% 400 100% 

 %100 400 %7 17 71 %5 9 38 %3 71 285 ااتوهيل
 %100 400 %7 5 23 %7 24 99 %5 69 278 اافقا واا ط اة

 %100 400 %5 7 30 %26 104 %5 66 266 االدم ن
 %100 400 %5 7 30 %26 104 %5 66 266 األمية

 %100 400 %7 10 43 %5 2 100 %3 64 257 ااع ا وااتطا 
 %100 400 %7 10 43 %25 23 93 %5 62 250 اادو وي   االجتد  ية
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يتيح م   الا اا دوا ااس ب  أن ااد  وي   قد أجدع   ثعلف نسد ة بل د   
علددف أن أ دد  ااقيدد ي  االجتد  يددة ااتدد  تقدددمه  شدد و   ااتواصدد  االجتددد ع   5% 82

يد  مبد    اابد  ب  %5 80 ف قيد ي  اادزوا  تتلو د  قيد ي  األمومدة وااطفوادة ب سد ة 
 ة تدددثت  فددد  اادات دددة اااا عدددة   بي دددد   أ  ااد  ويددد   أن قيددد ي  اارددد%3 75ب سددد ة 
فقيددددد ي  االن دددددالا اال القددددد   %5 72يددددد  ااقيددددد ي  األسدددددًاة ب سدددد ة  %3 73ب سدددد ة 

 %3 71  وتثت  ف  اادات ة ااسد  عة قيد ي  ااتوهيدل ب سد ة %72واالجتد ع  ب س ة 
 %5 66يتلددو ذاددل قيدديتف اإلدمدد ن واألميددة ب سدد ة  %5 69يدد  اافقددا واا ط اددة ب سدد ة 

 %3 64  قيدد ي  ااع ددا وااتطددا  فدد  اادات ددة قةدد  اال يدداة ب سدد ة اكدد  م هددد   وتددثت
 . %5 62بي د  تثت  قي ي  اادو وي   االجتد  ية ف  اادات ة األ ياة ب س ة 

 الب و   االجتد  ية علف جدهو  ااداأة  واإلد ا ية ااتثيياا  اادعافية -9
 الب و   االجتد  ية تثيياا  معافية علف ت  ه

  يةااقي ي  االجتد  
 اا س ة ااتكاا 

 %75 78 315 مواف 
 %75 6 27 م  يد

 %5 14 58  يا مواف 
( يوضح نسبة التأثيرات المعرفية لشبكات التواصل االجتماعي على 10جدول رقم )

 جمهور المرأة
مدد  ااد  ويدد   قددد وافقدد  علددف أن  %75 78يتيددح مددد  سددة  عاضدده  أن نسدد ة     

ابدد و   ااتواصدد  االجتددد ع  دو ا فدد  إوددداث تددثيياا  معافيددة ودد ا يددة علدديه  ت دد ه 
عد  موقفهد  ااد  يدد  %27ااقي ي  االجتد  ية ااد تلفة بي د  عةا  ااد  وي   ب س ة 

 ع   فيه  اعال. %5 14ت  ه  عا ااتس ؤا فيد  عةا  نس ة 
ووددوا أنددواع ااتددثيياا  اادعافيددة واإلد ا يددة ابدد و   ااتواصدد  االجتددد ع   أوضدد      

ددددة مددد  ااد  ويددد   ا ائهددد  ودددوا أندددواع  دددعه ااتدددثيياا  اادعافيدددة واإلد ا يدددة   اا سددد ة اادًت
 ونوضح ذال فيد  يل :

 
 
 

 ااد دوع مواف  يا  م  يد مواف أندددددددواع ااتدددددددثيياا  اادعافيدددددددة 
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 %   %   %   %   الب و   االجتد  ية
تعلدددددددددددد  اا ديدددددددددددد كي يدددددددددددة 

 ااتع م  مع األءف ا
 وأس اي  تاتيته  

310 98 4% 0 0% 5 1 6% 315 100% 

تعافدددددددد  علددددددددف اادقومدددددددد   
 االجتد  ية ااسليدة

 اة    األساة  

303 96% 10 3 2% 2 0 6% 315 100% 

ا تسددددددة  معلومدددددد   وددددددوا 
 وقوق  ااددنية

ت ه  قيد ي  اات   وااقواني  
 وت دد اازوا 

اا قددددو  وااواج دددد   دا دددد   
 األساة

300 95 2% 12 3 8% 3 0 9% 315 100% 

تعافدد  علددف سددة  اادددف ع -
 ع  اا فا ضد ووادث

 ااع ا واات اا 

298 94 6% 17 5 4% 0 0% 315 100% 

ا تسددددددة  معلومدددددد   وددددددوا 
 اا د  واااض عة

 وأس اي  ت هي  األساة 

290 92% 15 4 7% 10 3 2% 315 100% 

تعلدددددددددد  اا ديدددددددددد عددددددددد   -
 اا ي ة اازوجية

280 88 8% 0 0% 35 11 1% 315 100% 

تعافددددددددد  علدددددددددف  طدددددددددو ة -
  عج ااهوا ا االجتد  ية

مث   تد ن اإلند ث واادزوا   
 ااد وا

276 87 6% 19 6% 20 6 3% 315 100% 

تعافدددددددددد  علددددددددددف ءددددددددددا   -
 جديدة ف  ءه  ااطع ج

270 85 7% 25 7 9% 20 6 3% 315 100% 

ا تسددددة  معلومدددد   وددددوا -
 اار ة وكي ية ااوق ية

 م   عج األماام 

245 77 7% 20 6 3% 50 15 8% 315 100% 

تعاف  علف م د ءا اا دزو 
 ااثق ف  اا ات  

وضدددددددددددددددددددددددددداو ة ود يددددددددددددددددددددددددددة 
 اا روصي   ااثق فية 
 واالجتد  ية اد تدع  

128 40 6% 43 13 6% 144 45 6% 315 100% 

تعافدددددددد  علددددددددف قيددددددددد ي   -
 واادوضةاألًل   

113 35 8% 100 31 7% 102 32 38% 315 100% 

( يوضح أنواع التأثيرات المعرفية واإلدراكية لشبكات التواصل 11جدول رقم )
 االجتماعي

أن ا تسدددد ب ااددددداأة الدعلومدددد   وددددوا كي يددددة ااتع مدددد  مددددع  يوضددددح اا دددددوا ااسدددد ب    
األءفددد ا وأسددد اي  تددداتيته  قددددد جددد   فددد  مقدمدددة ااتددددثيياا  اادعافيدددة واإلد ا يدددة ب سدددد ة 

يتلددو ذاددل معافددة ااددداأة ودد ا هدد  الدقومدد   االجتد  يددة ااسددليدة اة دد   األسدداة  4% 98
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اقدواني  ااتد  تد ه  اادزوا  ي  ا تس به  الدعلومد   ودوا اا قدو  ااددنيدة وا %96ب س ة 
 .%2 95واا قو  وااواج    ب س ة 

ددثت  فدد  اادات ددة اااا عددة ب سدد ة     ا تسدد ب ااددداأة ادعلومدد   ومعدد    وددوا  %6 94ًو
اادددف ع عددد  اادد فا ضدددد وددوادث ااع دددا واات دداا  يتلدددو ذاددل معافدددة ااددداأة  دعلومددد   

ا تسد ب اادعد    ودوا يد   %92ووا اا د  واااض عة وتسد ئ  ت هدي  األسداة ب سد ة 
 .%8 88اا ي ة اازوجية ب س ة 

قيد ي  د د ءا  عدج ااا  واد ا هد  عةا  ااد  وي   ع  معافته %6 87وت س ة    
مثدد   تددد ن اإلندد ث واادددزوا  ااد وددا فيدددد  عةددان عددد  ا تسدد به  ادعددد    وددوا ااطدددا  

    ت سددعة ا تسدد ب اادعدد  يتلددو ذاددل فدد  اادات ددة اا%7 85اا ديدددة فدد  ااطهددف ب سدد ة 
ودددوا اااع يدددة اارددد ية واد ا  ااد  ويددد   اسدددة  ااوق يدددة مددد   عدددج األمددداام ب سددد ة 

عددد  معدددافته   د ددد ءا اا دددزو ااثقددد ف  اا اتددد   %6 40فيدددد  عةدددان ب سددد ة  7% 77
واد ا ه  أل دية ود ية اا روصية ااثق فية واالجتد  ية الد تدع اادراي  وج   فد  

 .وي    قي ي  تتعل    ألًل   واادوضةمعافة ااد   %8 35اادات ة األ ياة ب س ة 
 ااتثيياا  ااسلوكية الب و   االجتد  ية علف جدهو  ااداأة  -10

 الب و   االجتد  ية تثيياا  سلوكية علف ت  ه
 ااقي ي  االجتد  ية 

 اا س ة ااتكاا 

 %75 78 300 مواف 
 %75 6 25 م  يد

 %5 14 75  يا مواف 
المبحوثات حول مدى قدرة الشبكات االجتماعية على ( يوضح رأى 12جدول رقم )

 إحداث تأثيرات سلوكية
دددددد ااتدددددثيياا   %75  78يوضدددددح اا ددددددوا ااسددددد ب  أن نسددددد ة     مددددد  أفدددددااد ااعي دددددة تًت

ااسددددلوكية ااتدددد  ت ددددديه  شدددد و   ااتواصدددد  االجتددددد ع  علددددف اا دهددددو  ت دددد ه ااقيدددد ي  
ع  موقفه  ااد  يد إلا  ذال فيدد  عةدا  نسد ة  %75 6االجتد  ية بي د  عةا  نس ة 

 ا  ااسلوكية.ع  عدج موافقته  علف تلل ااتثييا  %5 14بل   
ابددد و   ااتواصددد  االجتدددد ع   أوضددد   اا سددد ة  ااسدددلوكيةوودددوا أندددواع ااتدددثيياا     

دة م  ااد  وي   ا ائه  ووا أنواع  عه ااتثيياا   ونوضح ذال فيد  يل :  اادًت
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أندددددددددددواع ااتدددددددددددثيياا  ااسدددددددددددلوكية 
 الب و   االجتد  ية

 ااد دوع  يا مواف  م  يد مواف 
  %   %   %   % 

وفزت ددد  علدددف  فدددج اسدددتداا  
  عج ااسلوكي  

اا   عددددة مدددد  اا ددددي  االجتد  يددددة 
 ااتقليدية واادو وي  

وااعددددددد دا  ااتددددددد  تددددددددن  مددددددد   
 وضع ااداأة ومو نته 

298 99 3% 2 0 6% 0 0% 300 100% 

شدد عت   علددف تة دد  سددلوكي   
 م ددة ف  تاتية

األب ددددددد   وفددددددد  اا يددددددد ج بددددددد عج 
 األعد ا ااد زاية

270 90% 27 9% 3 1% 300 100% 

ش عت   علف ااتدسل   قدوق  
 ااددنية وات  ذ

ااسة  ااق نونية ااسليدة الددف ع  
 ع   عه اا قو  

265 88 3% 25 8 3% 10 3 3% 300 100% 

وفزت ددد  علدددف ات ددد ذ سدددلوكي   
 تتعل     تي  

اادددددددددزو  ااد  سددددددددد  واارددددددددد ة  
 اإلن  بية

245 81 6% 5 1 6% 50 16 6% 300 100% 

اسددتكد ا مااودد  وفزت دد  علددف 
 تعليدية م ددة

234 78% 17 5 6% 40 13 3% 300 100% 

وفزت ددددددد  علدددددددف اا  دددددددو عددددددد  
 فاص عد  سوا  ف 

سددددددو  ااعددددددد  أو ااعددددددد  مدددددد  
 ااد زا

230 76 6% 40 13 3% 30 10% 300 100% 

دفعت دددددد  ن ددددددو اادبدددددد  كة فدددددد  
 أعد ا اا دةي  

 اا يًاة 

190 63 3% 30 10% 80 26 7% 300 100% 

علدددددف اادبددددد  كة فددددد  وفزت ددددد  
 نب ء   م و األمية

فدد  اءددد   ااد ددديإل االجتدددد ع  
 ااعي انتد  إايه 

120 40% 36 12% 144 48% 300 100% 

 ( يوضح أنواع التأثيرات السلوكية لشبكات التواصل االجتماعي13جدول رقم )
يوضح اا دوا ااس ب  عاضه أن ش و   ااتواص  االجتدد ع  اهد  تدثيياا  سدلوكية    

أن مقدمدة  دعه ااتدثيياا   %3 99م تلفة علف جدهدو  اادداأة  فداأ  ااد  ويد   ب سد ة 
 دددو  فيددده  اا يددد ج   اسدددلوكي   االجتد  يدددة اا  ايدددة ااتددد  ت دددإل مددد  مو ندددة اادددداأة فددد  
ااد تدع  بي د  يثت  ف  اادات ة ااث نيدة تبد يع ااد  ويد   علدف تة د  سدلوكي   م دددة 

  بي دددد  يدددثت  %90ااواج ددد   ااد زايدددة وذادددل ب سددد ة  فددد  تاتيدددة األب ددد   واا يددد ج بددد عج
تدسددددو    قددددوقه  ااددنيددددة وات دددد ذ ااسددددة  ااق نونيددددة الدددددف ع عدددد   ددددعه اا قددددو  ب سدددد ة 

88 3%. 
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 أ  ااد  ويددددددد   أن ابددددددد و   ااتواصددددددد   %6 81ب سددددددد ة  وفددددددد  اادات دددددددة اااا عدددددددة   
االجتددددد ع  دو ا فدددد  ت فيددددز   علدددددف اإلقددددداج علددددف ا تيددددد   ااددددزو  ااد  سدددد  ودت ددددد ع 

أن اهددعه اابدد و   أيدداا  %78سددلوكي   وأسدد اي  ااردد ة اإلن  بيددة  بي ددد   أيدد  ب سدد ة 
 عليه  ف  ت فيز   علف استكد ا مااو  تعليدية م ددة.

ادات ددة ااس دسددة ت فيددز   علددف اا  ددو عدد  فدداص عددد  سددوا  فدد  يتلددو ذاددل فدد  ا   
  بي ددد  دفعددته   ددعه %6 76سددو  ااعددد  أو مدد   ددالا ااعددد   دد اد زا وذاددل ب سدد ة 

ددة ب سدد ة  ددثت  فدد  %3 63اابدد و   ن ددو اادبدد  كة فدد  نبدد ء   اا دةيدد   اا يًا   ًو
 .%40س ة ت فيز   علف اادب  كة ف  م و أمية اا ًا  وذال ب اادات ة األ ياة 
 نتائج الدراسة

 توصل  ااد اسة اا  م دوعة م تلفة م  اا ت ئ  أ ده :
( تتعددام ابدد و   ااتواصدد  %76أوضدد   نتدد ئ  ااد اسددة أن نسدد ة كةيدداة مدد  ااعي ددة )
لة يومي .  االجتد ع   بو  دائ  واعدد س ع   ءًو

ة يتلددوه جدد   موقددع اا دديا بددو  فدد  مقدمددة اابدد و   االجتد  يددة ااتدد  تتعددام اهدد  ااددداأ 
تا يدد  موقددع جوجدد  بلددا فدوقددع مدد ى سددةيا بي ددد  جدد   موقددع اي كددد إن فدد   موقددع تددًو

 اادات ة األ ياة.
ودد  ااد  وي   عدة دوافع التعدام ابد و   ااتواصد  االجتدد ع  جد   فد  مقددمته  
قد ة  دعه اابد و   علدف تكدًو   أى عد ج ودوا ااقيد ي  االجتد  يدة ااتد  تت  واهد   كدد  

أن اادوضددو ية ااتدد  تتدتددع بهدد   ددعه اابدد و   فدد  ءددا   %99  ب سدد ة  أ  ااد  ويدد 
 ااقي ي  تلع  دو ا كةياا ف  ًل دة معدال  تعاضه  اه .

أن اهدددعه اابددد و   االجتد  يدددة دو ا  %3 77 أ  نسددد ة كةيددداة مددد  ااد  ويددد   بل ددد  
ددد  فددد  تبدددوي  وعددديه  ت ددد ه ااقيددد ي  االجتد  يدددة ااد تلفدددة كدددد  عةدددا  نسددد ة  فعددد ال قًو

عددد  اعتددددد د   بد جدددة كةيدددداة علدددف شدددد و   ااتواصددد  االجتددددد ع  كدرددددد   7% 77
 اتبوي  وعيه  ت  ه ااقي ي  االجتد  ية.

ااوسددد ئ  اادسددد ندة ابددد و   ااتواصددد  االجتدددد ع  فددد  نبدددا جددد    األسددداة فددد  مقدمدددة 
 ااوعف االجتد ع  ادى ااداأة تال   اادتسس   ااتعليدية ف ادتسس   اادي ية.
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أن أ دد  ااقيددية االجتد  يدة ااتدد  تقدددمه  شد و   ااتواصدد  االجتددد ع    أ  ااد  ويد  
فيدد ي   5 80يدد  قيدد ي  األمومددة وااطفواددة ب سدد ة  %5 82 ددف قيدد ي  ااددزوا  ب سدد ة 

بي ددد  ج ئدد  فدد  اادات ددة  %3 73يدد  ااقيدد ي  ااردد ية ب سدد ة  %3 75اابدد  ب ب سدد ة 
 .%5 62األ ياة قي ي  اادو وي   االجتد  ية ب س ة 

أن ادواقددددددع شدددددد و   ااتواصددددددد   %7 78نسدددددد ة ع ايددددددة مدددددد  ااد  ويددددددد   بل دددددد   أ  
االجتد ع  دو ا ف  اوداث تثيياا  معافيدة ودد ا يدة علديه  جد   فد  مقددمته  ا تسد ب 

يدددد  ا تسدددد ب اادعدددد    وددددوا  %4 98اادعدددد    وددددوا ااتع مدددد  مددددع األءفدددد ا ب سدددد ة 
ذادل ا تسد به  الدعد       يتلدو%96اادقوم   االجتد  ية ااسليدة اة    األساة ب سد ة 

وددوا اا قددو  ااددنيددة الددداأة وااقددواني  ااتدد  تدد ه  عالقدد   ااددزوا  واا قددو  وااواج دد   
 .%2 95وذال ب س ة 

أن ادواقع ش و   ااتواصد  االجتدد ع   %7 78 أ  نس ة كةياة م  ااد  وي   بل   
ة السدلوكي   دو ا ف  إوداث تثيياا  سلوكية عليه  ج ئ  فد  مقددمته  عددج تة د  اادداأ 

  يد  تة يهد  اسدلوكي   م دددة %3 99اات  ت إل م  مو نة ااداأة ووضعه  وذال ب س ة 
فذت  عهد  السدة  ااق نونيدة ااتد  تيدد  اهد  وقوقهد   %90ف  م  ا تاتية األب    ب سد ة 

 .%3 88ااددنية ب س ة 
و وددددعا أج بدددد  ااد اسددددة علددددف تسدددد ؤالته  اادطاووددددة ووققدددد  أ دددددافه  وأج بدددد  علددددف   

تسد ؤالته  اادطاووددة وفدد  مقدددمته  ااتسدد ؤا ااائيسد  وددوا مدددى ليدد ج شدد و   ااتواصدد  
االجتد ع  بدو  ف  تبوي  ااوع  االجتد ع  الداأة اادردًاة  ويدو توصدل  ااد اسدة 
ااف لي ج ش و   ااتواص  االجتد ع  بدو  كةيا وفعد ا فد  تبدوي  اادوعف االجتدد ع  

 افية ودد ا ية وسلوكية ادى ااداأة.ادى جدهو  ااداأة ودوداث تثيياا  مع
وقد ج    نت ئ  ااد اسة اتتف  مع م  دئ ندوذ  ااتلق  ذال ااعي ا دت  بد اسدة مرديا 
اااسددد اة اإلعالميدددة  عدددد تعدددام اا دهدددو  اهددد  وكي يدددة تثييا ددد  علدددف معددد    اا دهدددو  

د  دة وسلوكي ته  كد  اتفق  مع م  دئ مد   االعتدد د علدف وسد ئ  اإلعدالج ااق ضدية بًز
قددد ة وسددد ئ  اإلعدددالج علدددف إودددداث تددثيياا  معافيدددة وسدددلوكية علدددف اا دهدددو  كلدددد  لاد 
تعددام  ددعا اا دهددو  الوسدد ئ  وكلددد  لاد اعتددد ده عليهدد  كدرددد   ئيسدد  مدد  مردد د  

 اادعلوم  .
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 مراجع الدراسة
  لي  ص      جد ا عةد ااعهي   روس ئ  االتر ا: نبثته  وتطو   ر  موت ة االن لو اادرًاة  .1

2001 
 باى جدي  ااااوي  ردو  مواقع ااتواص  االجتد ع  ف  اات ييا مد   نهاير  م لة اا  وو  .2

 2013  18ااعلد   ااعدد 
عةد ااكًا  عل   ل يا ي سي ، ردو  ش و   ااتواص  ااواجتد ع  ف  تبوي  اااأي ااع ج ادى  .3

  201341، ااعدد 40د لد ءل ة اا  مع   األ دنيةر، م لة ااعلوج اإلنس نية واالجتد  ية، اا
2013 

ش و   ااتواص   –مااد ك م   و شيد  ردو  اإلعالج ف  ت بيإل اا اا  ااسي س  ااعات   .4
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