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 وتقديرشكر 

وصددحاي ومددن مدداعهم  آلدديالحِمددد ر  ا العددالمين والصددالال والسددالم علددش معلددم الاإلدد يي وودداد  ا نسددانيي وعلددش 

فقددد  أينددا أنددل مددن الوايددا القلقددي أن نمقدددم اقددال  الإلدد   والمقدددي  ىلددش : ، أمددا اعددد  .اإحسددان ىلددش يددوم الدددين

مدن   يإلد   الندا  ، : "  -صلش هللا عليل وسدلم  – ل من ساوم في ىنياز وذا المإل وع ، من منطلق قولل 

 "   يإلُ   هللا 

ىلددش أعددوام قهدديناوا فددي  حدداا   اددد لنددا ونحددن نقطددو قطوامنددا القيدد ال فددي الحيدداال اليامعيددي مددن ق ددي نعددُود 

امعددي مددا أسددامذمنا ال دد ام الددذين قدددموا لنددا ال ديدد  ادداذلين يهددوداا  ايدد ال فددي انددا  ييددل ال ددد لماعدد  المددي مددن يال

الإل   وا ممنان والمقدي  والمحاي ىلش الدذين حملدوا أقدد   سدالي فدي  آياتيديد وقال أن نمهي ، نقدم أسمش 

 .ىلش الذين مهدوا لنا الط يق العلم والمع في ىلش يميا أسامذمنا الفاهل.. الحياال 

 الونق  االمقدي  االإل   ىلش مدن علمندا المهدي ىلدش المدام، ىلدش مدن وقدف ىلدش ياناندا وقدام اموييهندا الدد مو  

 .سشي ىيمان عيال اهل

 مددا   نسددش أن نإلدد   السددامذال ال دد ام الددذين فمحددوا لنددا أاددوااهم وأعطونددا مددن وقددمهم الدمددين، الددذين اسددم دنا مددن 

 .اسماذال  نا حسنميد  القولي، : قا امهم العلميي والعمليي ومنهم الد مو 

 . زميو ذلك نإل    ل من ساعدنا علش ىممام وذا الاح  وقدم العون لنا، وزودنا االمعلومات الال

  مدا نددود أن نإلد   الطددالا الددذين سداعدونا االاحدد  وأعطوندا ف صددي المناقإلددي معهدم ومع فددي آ ا هدم وأف ددا وم

 ونق  االإل  

 فجزاهم هللا خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه
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 :المقدمة

إلد لت وسدا ل المواصدل ا يممداعي فدي عصدد نا ودذا وسديلي ىعالميدي ذات مدألدي  ادال  الوميددي 

، وفدددي ودددذة األوندددي القيددد ال مدددا ا نمإلدددا  الممسدددا ع للمقنيدددات الميممعددداتسدددوا   دددان علدددش الفددد اد أو 

، ومددا الط دد ال ال ايدد ال ل نم نددت ووسددا ل المواصددل ايددت مددن ايومندداالمددي اامددت مسدد ن  ددل الم نولوييددي و 

ا يمماعي المي انمإل ت فدي الميممعدات اإلد ل عدام والميممعدات الع ادي أ دد  مدألد اا اهدذة الم نولوييدا 

 . 1ووسا لها الممعددال في المواصل ا يمماعي

عددددن وددددذة الدددددو ات عيدددددال وقددددد نيددددد اددددألن الميممددددا القطدددد    ألحددددد الميممعددددات الممحهدددد ال لددددم م ددددن ا

 ايدددد ال فددددي المحددددو ت ىلددددش أن م ددددون هددددمن  المددددالي مإلددددهد منددددذ عدددددال عقددددود ىقاددددا ا ، فهددددي االمعلوماميددددي

، مقددمها ودذة المطدو ات الم نولوييديالميممعات المي ممماز االمقنيات ل ي مسم يد من ودذة المزايدا المدي 

ت والددذ  فُدد ى علددش معلومدداو انددت وسددا ل ا مصددال أادد ز وددذة المقنيددات لموا ددا العصدد  الملددي  اال

ومدن المإلداود فدي . 2، ول ي   ميدد ن سدها فدي زعزعدي عدن اقيدي دول العدالم القدا ييالميمما القط  

نسدم  ام مدويم  وا) ات المواصدل ا يممداعي وذة األوني القي ال علش الساحي ا يمماعيي نيد ادألن إلدا 

يدداك  ايدد  اا مسداك سددوا   ددان مددن والمددي حققدت ن (لمواقددا المدي قامددت علددش ودذا ال دد ىوغي ودا مددن ا

اليانا السلاي أو ا ييااي ول ن ىذ ننظ  ىلش المألدي ات المي أحددمها ومدا زالدت محدددها ودذة الوسدا ل 

                                                           
1
دراسة ميدانية على طالب : دوافع استخدامات الشباب السعودي الجامعي لشبكات التواصل االجتماعي و اإلشباعات المتحققة منها  - 

 .بن ثنيان بن دمحم آل سعود، نايف/  ه ٣٣١١جامعة الملك سعود في الفصل الثاني من العام 

2
دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة  –؛إدمان اإلنترنت وعالقته بمهارات التواصل االجتماعي (  0202)الحمصي ، روال  - 

  .غير منشورة ، جامعة دمشق ، سوريادمشق ، رسالة ماجستير 
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ومن قالل وذة الوسا ل ظه  لنا ال دي  من المإلاوي  الذين اإلمه وا  .ا مصاليي في الميمما القط  

المواصدل ا يممداعي المدي سدهلي م داميح سد عي انمإلدا   وادألنواع وسدا ل. في األوني القيد الاإل ل  اي  

قا  ما او الوصول ىلش النا  اإل ل س يا فلم يعد ىظهدا  الإلدااا ح د اا علدش الطد ق المقليديدي والمدي 

أعطدددت لهدددم الصدددالحيي اإنإلدددا  قندددوات علدددش اليوميدددوا ونإلددد  آ ا هدددم واقمصدددا وا فدددي م  يددددات مدددويم  

فهددالا عددن نإلدد  الم اصدديل القاصددي احيددامهم علددش ا نددامج   ام ومإلددا  ي الصددو  والحدددا  علددش انسددم

سددناا إلددات ل لددذلك ندد ا اددألن مإلدداوي  المواصددل ا يممدداعي ويدددوا مددا يسدداعدوم علددش طدد ك آ ا هددم 

وأف ددا وم سددوا   انددت سددلايل أو ىيياايددي مددن وددذة المنافددذ المددي اامددت فددي  ددل ايددت ومددا  ددل ىنسددان فددي 

ة غي وا من اليهزال ا ل م ونيي المنمإل ال والمنمإلد  معهدا ودذو  حواسيا اللوحييوال هوامف الذ ييأغلا ال

، لذلك ن ا األن وؤ   المإلاوي  نيوماا في وقت قياسي غي  أن الميممدا المملقدي الوسا ل ا يمماعيي

 .أعطاوم وقت  اي  من حيامهم لالسمماع والم  ي  والمحد  في اعى ا حيان ما وؤ   المإلاوي 

  اإلدد ل واهددح وندا وددو لن المإلدداوي  مقمل ددين فمدنهم مددن لددل آ ا  سياسدديي وقدد ندد ا أيهدداا ادألن المددؤد
سديدال واألق  مميل ىلش ط ك آ ا  وأف ا  ايمماعيي والق  لل آ ا  أدايل ودقافيي والقد  لدل آ ا  فنيدل 
وغي وددا مددن ميددا ت الحيدداال ل واهددذا يمهددح لنددا اددألن الإلدده ال لهددا العديددد مددن اليوانددا المددي ممدديح لهددا 

المألدي  في حياال ا ف اد المملقين والممااعين لهؤ   المإلاوي  علش وذة الوسا ل ، ومن المم ن المدقل و 
علددش العديددد مددن الد اسددات ول ددن مددن الواهددح اعددد ا طددالع  ،اددألن م ددون وددذة األ ا  سددلايي أو ىيياايددي

ال اد   وذة الظداو ال  غدم قلدت مسدليط الهدو  عليهدا ىنمدا حصددت ادألن الياندا تالمي ناقإل مقا توال
وو اليانا السلاي الذ  يساعد علش نإل  أف ا  وآ ا  ودقافات وعادات دقيلل علش المملقدي وقاصدي و 

في الميمما الع اي ل ووذا لنها لها مألدي  قو  علش ا نسدان لناهدا  المملقدين األنإلدطمهم أ  ان  اندت 
 . ن اإل ل  اي وفي ال الا أن ي ون ال  د مإلهو  إله ال فنيي ووي غالااا ما ميذا المملقي
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وعلددش ن دد  السددياق ندد ا اددألن مددا ينإلدد ة مإلدداوي  المواصددل ا يممدداعي يددمم مداولددل واإلدد ل  ايدد  يمسددا 
نطاقي اسد عي انمإلدا ة مدن قادل محاديهم وودذا مدا يعدود ادالن ا علدش المإلدهو  عمومداا ىذ يدمم ملقدي ال  د ال 

ا يمماعيدي الدذين يعماد ون الواحدال عدال م ات ووذا قد ي ون في اعى الحيان من قادال وذة الوسدا ل 
امدااي قددوات أو مددل عليدا للعديدد مدن الممدااعين فقدد يمصدو ون ادألن مدا ي وندل او يسدمعونل مدن أف دا  

عددادال نإلدد وا ووددذا   وامياوددات وددي المماندداال مددن قاددل الميممددا   ددل في هددلون وددم امادداع ن دد الف ددا  واا
ت الد اسدي مسددلطي الهدو  علددش وددذا وعليددل فقدد يددا  .لايقدون هددمن السدياق وا نقدد اط مدا مددن حدولهم

السياق ووو مإلاوي  المواصل ا يمماعي ومع في ىلش أ  مدا يألمي مألدي وم علش الإلقا  المملقين 
وول م ون آ ا هم لها نساي عاليي في اليانا ا ييااي أم السلاي ووذا ما مدو  حولل الد اسي  يهاك 

 .قيوذة الف ا  واأل ا  والدا  علش اليمهو  الممل

 

 :االخالقيات

 والدذ  القط   الميممامإلهو  في  وناك األن لنا ماين االمإل وع القا  ا سمايان عمل اعد
 ي يددد مصددوي   فيددديو لعمددل "ال دداف   عادددهللا" مددا امواصددل قمنددا ،سددي  لددي  ومحمددواة ىييددااي ي ددون قددد

 مإلداوي  احدد ا وندل للميممدا يقددمها المدي يياايداتا  ومداوي إلده مل ساا عن فيل ويمحد  المإل وع
 ،فقدط المقد   مإلد وع عد ى فدي  ى ال يدديو ودذا ينإلد    ادألنمعدل  ا م اق ممو  ،ا يمماعي المواصل
 فدددي او انددا القاصددي ا يممددداعي المواصددل حسددااات فددي المقطدددا ننإلدد  ولددم  المدددل فددي المزمنددا ونحددن
 .المإل وع مناقإلي في فقط ع هي ومم ال عاليي
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 البناء المنهجي للمشروع 

 : صياغة المشكلة

ا نم نت وسيلي امصال غايي في الوميي اعصد نا الحاهد ، فقدد أصداحت يدز اا   يميدزأ مدن 

 ما أن اسمقدامها أصاح غي  مقمص  علش ف ي عم يي اعينها، ال يسمقدمها الص ي  . حيامنا اليوميي

عيددي وحيدداال العا لددي ونظدد اا لن ا نم نددت وددو يددز  أساسددي مددن حيامنددا ا يمما. وال ايدد  علددش حددد سددوا 

األس وا، فالإلااا وا ط ال ينإلؤون في اي ي ا نم نت المحيطي اهم فدي  دل م دان، ويإلد ل اسدمقدامها 

فدي اليهدزال  ا يممداعيإلا ات المواصدل يز اا  اي اا من حيامهم وأنإلطمهم المعمادال، قاصي ما مواف  

أصداح يمدألد  ييدل اليدوم  ى  أن اماداعهم،ومدا فيهدا مدن إلقصديات ومإلداوي  يدمم المحمولي  ا ل م ونيي

اهدددم اإلددد ل  ايددد  يدددداا، لدددذلك اامدددت مإلددد لي مإلددداوي  المواصدددل ا يممددداعي وقدددد مهم علدددش المدددألدي  فدددي 

 .مإل لي في غايي الومييونإل  أغلاهم للمحموا السلاي الإلااا والط ال 

 

 : أهمية الدراسة

وودددو مدددألدي  مإلدددداوي   قطدددو الأوميمهدددا مدددن أنهددددا منددداقي موهدددوع فدددي غايددددي ال مسدددممد الد اسدددي

الميممدا سدوا   دان فدي  مألدي ال د ال علشوما يمل ونل من ق ييال القادمي،المواصل ا يمماعي علش ال

االسدددلا أو اا ييددداا مدددن قدددالل مدددا يط حوندددل مدددن أف دددا  ومدددواد يدددمم مدددداولها اإلددد ل واسدددا مدددن قادددل 

ط دال حيد  أن ال ،ملقدي اإلد ل عدامأو الم ط ال والإلااااليمهو  ل لذلك وذة المواد قد مؤد  علش ال
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ووددذا لمدددألمين  ،ىلددش عنايددي ومحافظددي ونحمددايي، و مسددمقال  ددل أمددي ومصددي   دددل ميممددا وددم والإلددااا

والوقوف علش اعى اليوانا والنقاط المهمي والمؤد ال في مواقا المواصل  .ومسمقالهممسمقال الميمما 

ودقدافمهم أ  ان  اندت ودذة األ ا   واألف دا وم، وعالقمها اهدم والذ  منإل  اواسطي المإلاوي  ماعيا يم

 . والف ا 

ووذة الد اسي أيهاا معد من الد اسات الولش المي مسلط الهو  علش ودذة الظداو ال اإلد ل واهدح وودذا 

ها عن غي وا من الد اسات لمناولها موهوع غيد  مماددل لموهدوعات أقد ا اإلد ل أو مما يزيدوا أومي

، امدا يسدهم لمم يد ات المدؤد ال فدي ودذة الد اسديي مهديف المزيدد مدن ااألق  واصو ال علميي وإلداملي والمد

 . ي محقيق الم ا م المع في والاحديف

 

 :األهمية النظرية والتطبيقية للموضوع

احا  مناا أوميي الد اسي من قالل ا وميي ال اي ال للموهوع، فهناك ال دي  من الد اسات وال

اإل ل معمق ى   ا يمماعي ومألدي  المإلاوي  علش المسمقدمينوسا ل المواصل  المي مناولت موهوع

وسددا ل المواصددل أننددا نددؤمن أن وددذا الموهددوع زادت أوميمددل فددي السددنوات القليلددي الماهدديي نظدد ا  لمنددامي 

الحدذ  ، لذلك نيد أنل مدن الهد و   موعيدي اليمهدو  المسدمهدف األوميدي ومألدي وا ال اي ، ا يمماعي 

المإلدداوي  ووسددا ل ، سنسددلط الهددو  علددش لمإلدداوي  وسددا ل المواصددل ا يممدداعيمددن المددألدي ات السددلايي 

لدددي نظ يدددي ىنظددد ا  ليوميدددي القصدددوا للمإلددد وع فإندددل ينقسدددم مدددن حيددد  الوميدددي . المواصدددل ا يممددداعي

 .ومطايقيي
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 :األهمية النظرية

مدألدي ات وسدا ل ا يممداعي وذة الد اسي من إلدألنها أن ماحد  فدي الد اسدات المدي  مادت اإلدألن 

، والنمددا ج المددي نوقإلددت فيهددا، ىننددا نألمددل اددألن نهدديف لهددذة النمددا ج ولددو اإلدد ل علددش الإلددااا وا ط ددال

مدددددألدي  مإلددددداوي  وسدددددا ل المواصدددددل محديدددددد المدددددألدي ات السدددددلايي المويدددددودال فدددددي الميممددددا نمييدددددي . اسدددديط

فدي دولدي قطد ، ومدن  علدش  3106 ا ل م ونيدي اليد ا م انونمدن قد 5 المدادالوودذا يددعم  .ا يمماعي

 ألدف ما دي( 011,111) علدش مزيدد   المدي واال  امدي سدنوات، دال  مياوز   مدال االحا  يعاقاأن 

 نإلدد  أو ا يمماعيددي، القدديم أو المادداد  مددن أ  علددش معدددا مددن  ددل العقددوامين، وددامين اإحدددا أو لاير،

 ليإلدقا ، العا ليدي أو القاصدي الحيداال اح مدي ممصدل م  يدي أو صوميي مسييالت أو صو اا  أو أقاا اا 

 ىحددا أو المعلوماميدي الإلدا ي ط يدق عدن القدذف، أو االسا ال ي  علش معدا أو صحيحي،  انت ولو

 .المعلومات مقنيي وسا ل

 

 : األهمية التطبيقية

 م مدن الوميدي المطايقيددي للموهدوع المقدددم فدي وددذة الد اسدي فددي أندل  اددد مدن اييدداد آليدي ييدددال

حي   المواصل ا يمماعي والمي مؤد  علش الإلااا وا ط ال المياوزات المما سي في وسا لللحد من 

يهددف ىلدش نإلد   محمدوا للوصدول ىلدش مإلداوي  وسدا ل المواصدل ا يممداعيم فا ملك األليي مدن ادا  

 :مميلش الوميي المطايقيي في النقاط الماليي سا ل ايياايي 



 

 
13 

 

 دددذلك  .دددد ال عاددد  وسدددا ل المواصدددل ا يممددداعيالمدددي منمإلددد  ا ال سدددا ل السدددلايي  مزايددددسدددوف محدددد مدددن 

سمساوم المؤسسات المعليميي ما المؤسسات الم اويي في عمل ندوات وو ي فدي سدايل موعيدي الإلدااا 

 .مإلاوي  وسا ل المواصل ا يمماعيو ا   ا ني افاه و ال الوعي وعدم 

 

 :األهداف األساسية

  ومألدي وم السلاي علش الإلااا والط ال ا يمماعيموعيي الميمما اظاو ال مإلاوي  المواصل. 

 ا يمماعيحموا السلاي المنمإل  ا د ال علش وسا ل المواصل لملمصد  ال. 

 

 :منهجية المشروع

سددديمم اسدددمقدام المدددنهج المسدددحي قدددالل ودددذة الد اسدددي لعددددال أسدددااا، منهدددا قيدددا  مددددا وعدددي 

وسددددا ل المواصددددل عدددديهم اددددألن مدددددا و ، اا هددددافي ىلددددش مع فددددي ظدددداو الاقطددددو ال الاليهددددو  المسددددمهدف 

انا   علش النما ج سيمم اسمهداف نقاط ا يمماعي لها اه ا  سلايي  اي ال يدا ا د  من منافعها ولذلك 

الهعف لدا اليمهو  المسمهدف، وذلك سيساعدنا لمحديد الوداف اإل ل افهل حمدش نعدالج مإلد لي 

 .ات الع اييالمي مم  اها الميممع مإلاوي  وسا ل المواصل ا يمماعي
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 ولالفصل األ

 

 البحث
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 :البناء النظري للمشروع

 النظريات العلمية 

  نظرية التعلم االجتماعي

 والظدد وف والسددياق ا يمماعيددي والمعددايي  ا يممدداعي الم اعددل أوميددي علددش النظ يددي وددذة م  دز

صداحا  .ايممداعي محديط فدي ال ف اغ في يمم   المعلم أن ذلك ويعني المعلم، حدو  في ا يمماعيي

 األق ين اامياوات يمألد  ايمماعي  ا ن ا نسان ، وي م ى ااندو ا أن"الا ت ااندو ا"ملك النظ يي وو 

 المالحظددي ط يددق عددن سددلو يي نمدداذ  مددنهم يددمعلم أن يسددمطيا أ  وسددلو هم، ومصدد فامهم ومإلدداع وم

الإلااا والط ال يمألد ون امن حولهم من وقد فادمنا وذة النظ يي األننا  حظنا األن ال دي  من . والمقليد

 .المإلاوي  ويمعلمون منهم ويقومون امقليدوم

 : اساسيات النظرية

 والمددألدي ات والمع فددي للسددلوك المسددمم  المماددادل الحممددي الم اعددل علددش ا يممدداعي الددمعلم نظ يددي مؤ ددد

 المددألدي ات مددن ممإلدداا ا نظامددا مإلدد ل والاي يددي الإلقصدديي ومحددامددل ا نسدداني السددلوك أن وعلددش الاي يددي،

 اإمادداع مدمعلم ا نسداني السدلوك معظدم أن ىلدش المالحظددي قدالل مدن الدمعلم يإلدي  .والمم اعلدي المماادلدي

 فامالحظدي.  ا ي ا دي أو ال السي ي ا إلم اط عمليات قالل من ولي  وواقعي، حي مدال أو نموذ 

 لمصددد فامنا مويدددل أو  ددددليل المعلومدددات ومسددداعد مدددا سدددلوك م دددوين  ي يدددي عدددن ف ددد ال ممطدددو  األقددد ين

 .القاصي
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. ومقليدوم األق ين مالحظي قالل من معلمها يمم السلوك من  دي ال أنماطا أن ىلش ا نمااة ل ت ااندو ا

 القا ييدي الاي دي نادأل االمالحظدي الدمعلم ف د ال  ومدملق االمالحظدي المعلم النظ يي وذة علش يطلق لذلك

 .سلو ها اممدل ال  د يقوم المي السلوك من  دي ال نماذ  لل  د مقدم

المل ددداز  فددديمدددن ودددذة النظ يدددي، فحدددين م دددون ا عالندددات  ا يممددداعيماددد ز قطدددو ال منصدددات المواصدددل 

ا  أن  ،المملقدديالصددحف مح ددش علددش لسددان ممدلددين و مددؤدين ممددا يإلدد ل حددايزا مددا اددين الم سددل و و 

أن أاطالهددا وددم أإلددقا  حقيقيددون مدلددل، و ليسددوا مددؤدين أو ممدلددين  المملقدديوسددا ل المواصددل ي مدد ى 

 3.المعلم منهم و مقليدوم و امقاذوم  مدل و نموذ  يطمح لن ي ون مدلل فيمما يعزز  غامل 

 نظرية الغرس الثقافي 

وظه ت وذة النظ يدي  ”George Gerbner“النظ يي وو الااح  يو   ي ين   وذةصاحا 

في الساعينيات من الق ن العإل ين في الو يات الممحدال ا م ي يدي، ومدد   قدد ات وسدا ل ا عدالم فدي 

مإل يل المعا ف ليف اد والمألدي  علش اد ا هم للحقا ق المحيطي اهم، واقاصدي ودؤ   الدذين يمع هدون 

م ددد   فدددي اعدددى الفددد اد  يممددداعيا و حظندددا أن وسدددا ل المواصدددل  .اإلددد ل مم ددد   لوسدددا ل ا عدددالم

 .القط   ناميممععلش " الدقيلي"اعى الف ا  والدقافات 

نظ يي ال    الدقافي من النظ يات المهمي في ا عالم وا مصدال لنهدا مؤإلد  الدش  ي يدي قيدام وسدا ل 

ألدي  المد)ا عالم ا    م اويم دقافيي يديدال، ا فمد اى ا ساسدي مدن النظ يدي يقمد ا مدن ف د ال نظ يدي 

المددي ممحددد  عددن الم دد ا  الممعمددد لل سددا ل ا عالميددي الددذ  يددؤد  الددش موافقددي المملقددي اإلدد ل ( النددا م
                                                           

3
 .102 - 011 ، 4 ع الجزائر،- واالنسانية االجتماعية العلوم مجلة. لروتر االجتماعي التعلم نظرية(. 0991. )ب معمرية، 
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فاعد مإلاودال اعالن ما عدن مدألدي  الإلد و مي علدش المدزا  و السدعادال لمد ات .  ملقا ي علش ما وو م   

 .عديدال سيقوم المملقي ملقا يا اإل ا  السلعي المعلن عنها عندما يسو  مزايل

ي ان  في ملك النظ يي وو وسا ل ا عالم مقوم ا    عالم وومي في ذون المملقدي  ليو  ا فم اى 

والذ  يقوم اد وة في نقل وذة الصو ال علش انها معاي  حقيقي للواقا، ل ونل غي  واع اعمليي صنا وذا 

ا حيدت مقدوم انإلد  منطادق ودذة النظ يدي اط يقدي مدا علدش المواقدا ا  إلداديي و الدعا يدي ليهدي مد. الواقا

 سددا ل محدددودال العدددد و م   وددا اإلدد ل ممواصددل و دا ددم لقلددق وددذا المددألدي  فددي الالوعددي، ييددا ا إلدداد 

, المملقي و الممعامل ما وسا ل المواصل ا يمماعي ىلش ا نمااة حين مم د    سدالي مدا اإلد ل مسدمم 

نإلد وا المم د   مدن و ا  فيقوم اممحيصها و فح  صحمها و مألدي وا عليل و علدش ميممعدل و الددافا 

 4.علش اليمهو 

 
  

                                                           
4
 .019ص  ،نشأ نظرية الغرس الثقافي وتطورها (. 1100. )كاويم 
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 النظرية االنتقائية

من اا ز ا سدمنمايات  و ،عدد  اي  من الد اسات ام ايعي "Joseph Klapper"قام  الا  

المي قل  لها أن وسا ل ا مصال ليست عامل مألدي  قدو  لنهدا مندد   هدمن ميموعدي مدن العوامدل 

و حمددش أن داددت ويددود ذلددك المددألدي  فسددي ون فددي اميدداة مدددعيم و معزيددز الوهددا  ،ا يمماعيددي ا قدد ا

 .القا م و لي  الم يي 

 :الو   الا عند مسمويات  لم هوم ا نمقا يي  2ووناك 

   Selective Exposureالمع ى ا نمقا ي -أ

 د ممااعمهدا و علدش ا  فد ا ل ا عالميي والمهامين  يسمحيلوسا ل ا مصال مقدم  ما مهو  من ال س

أ  انددل لددن ، لددذا فسدديقوم اإلدد ل ملقددا ي اا امعدداد عددن المهددامين المددي   يهددمم اهددا ا وممددام اهددا  لهددا

لل سدددا ل المددي   ممناسددا مدددا مصددالحل و   منسدديم مدددا اف ددا ة وقيمددل و مواق دددل و “  يعدد ى ن سددل ”

  يع فون أف ا وم المساقي و ة من لقين علش ميمما أن ي ون أف اد أ ولنل من القطي  علش . معمقدامل

علدددش ا سدددمماع لويهدددات نظددد  مقمل دددي و مم ددداي ال   المملقددديعدددن األقددد  فمدددن الهددد و   مإلدددييا  إلدددي اا 

 .لموهوع معين حمش ي هم  ل ااعادة و ي هم ويهي نظ  الط ف األق 

   Selective Perceptionا د اك ا نمقا ي –ا 

ومددن المعدد وف أنددل  ،الددذ  ملقدداة مددن وسدديلي ا عددالموددو الط يقددي المددي سي سدد  اهددا المملقددي المهددمون 

ن  دل فد د ل ، إلقصدان ن د  ال سدالي اطد ق مقمل دي أ  أن ي سد انها اإلد ل م داي يم ن أن يسدموعا
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ال سددددالي و يعطددددي لهددددا معنددددش اط يقددددي ممناسددددا مددددا م  يامددددل ال   يددددي و مقزونددددل المع فددددي و “ سدددديق أ”

ال سدددالي ادددن   المعندددش المدددي ا ادة الم سدددل أ  أن مدددن الهددد و   أن ي سددد  المملقدددي ، فلدددي  مصدددالحل

موهدوع و أ  نملقداة  أ وونا ما ز ه و ال اي ا  مناقإلدات و يددل ف د ا حدول . اعطيها معنش م اي ا

 ما فهمناة من الم ال الولش لن النقاي الهادف سيوهح ال   ال  ما ي يد صاحاها و لي   ما ي همهدا 

  .المساقي أل ا لماعا  المملقي

  Selective Retentionالمذ   ا نمقا ي –  

يعمل اط يقي ، ل نل يم ن لل  د أن يمذ    ل ا حدا  المي م ت عليل و المعلومات المي ع فها  
. إلعو يي او   إلعو يي علش اسماعاد المهامين المي  يعما وا غي  مهمي و ا حم اظ اما ي م يل مهما

فالمعلومات المي مم سخ في الذا  ال :  سي  سلو يات ا ف اد ىن المذ   ا نمقا ي مهم يدا االنساي لم
و لذلك ييا دوما مذ   ا يياايات و الم  يز عليها و وي المي سمحدد في ال الا  دود ا فعال 

  5.الميمما فيعن نإل وا  الم اهيالذا  ال و اومال السلايات و  فيمعزيزوا 

 

  

                                                           
5
 - والتوزيع للنشر الحكمة كنوز مؤسسة - الحكمة مجلة. والتحسيس التوعية في ودوره االجتماعي االتصال(. 1100. )ق عبدالكريم، 

 .109 - 114 ، 1 ع الجزائر،
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 :نظرية تدفق المعلومات على مرحلتين

 المددي علومدداتلما ، وملقدد  وددذة النظ يددي أن" ددامز ايددل" و " زا فيلددد ادداول" ومددا نظ يدديال وددذة مؤسسددا

 :ينم حلم عا  اليمهو  ىلش منقل ا عالم وسا ل منإل وا

 .ا عالميي لل سا ل غالااا  يمع هون الذين ال أ  قادال: الولش  حليلما

  سدددميي،يددد  غ امصددداليي قندددوات عاددد  اليمهدددو  ىلدددش الددد أ  قدددادال مدددن ال سدددا ل منمقدددل :الدانيدددي  حلددديلما

 .الإلقصي ا مصال عن ط يق وقصوصاا 

 عليهدا مم ق محددال سمات لهم ولي  ،في ال أ  العام لقاد ين علش المألدي وم الإلقا  اوقادال ال أ  

نمددا النظ يددي، وددذة فددي  فددي مددؤد ين ااعماددا وم ا مصدداليي العمليددي سددياق فددي يظهدد ون أإلددقا  وددم واا

 الدددد  ىحددددا  علدددش ومسددداعدوم صدددداقييلما م سددداهم اط يقدددي ينومدددؤول ،فيهدددا يمحدددددون المدددي القهددديي

 6.طلواالم
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 دراسـات مركز: بيروت( 3ط رابح، وصادق لعياضي الدين نصر ترجمة ،االتصال نظريات تاريخ ماتالر، وميشال أرمان 

 .59-58ص ،(م2005 العربية، الوحدة
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 :نظرية محو األمية اإلعالمية
ييادودددا ومقييمهدددا ومحليلهدددا ا عالميدددي ال سدددا ل ىلدددش الوصدددول علدددش القدددد ال ودددي  أإلددد ال فدددي واا

 ادددا عالم المددد  يمعلدددق عنددددما وا اداعيدددي الح يدددي الندددا  قدددد ات امنميدددي المددد  يمعلدددق، فهندددا ممنوعدددي

دي يدد "و "  يندي ودواز"أصحاا وذة النظ يدي ودم  .ال قميي ا عالم ووسا ل الإلعايي والدقافي اليماوي  

 ".اا نيهام

 : للممعلمين ا عالميي الميي محو  دقال ط ق دالديفحدد وواز 

 واليمهو  المؤل ين.  
 والمعاني ال سا ل. 
 والواقا الممديل. 

 

 ميموعددي علددش مطايقددل يم ددن نظ يددا ىطددا ا مددوف " أساسدديي م دداويم أ اعددي ىلددش اا نيهددام دي يددد موصددلو 
 :ووي ،المعاص ال ا عالم وسا ل من  املي

 :اإلنتاج .2

، ووندداك مددن يقدددم وددذة المددواد فقددط مددن أيددل الدد اح وم يدددالوادفددي وندداك مددن يقددوم اإنمددا  مددواد ىعالميددي 
 .الماد 
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 :التمثيل .1

عدادال لعالمعن ا ميس ال نظ ال للمإلاودين ا عالم وسا ل موف   ا نمدا  وينطدو . للواقدا ممديدل واا
 اطد ق العدالم  ؤيدي للمإلداودين وممد ِدل. الإلقصديات وقلق قص ، في الحدا  يعل علش ا عالمي

 حدول أح امداا  ويصدد ون القاصدي اميا اهم ا عالم وسا ل اليمهو  يقا نو . أق ا ط قاا  ولي  معيني
 يزالدددون   ذلدددك ومدددا وومدددي فقدددط ودددو ي وندددل مدددا أن نالمإلددداودي ي هدددم قدددد. الميدددا ا ودددذة واقعيدددي مددددا
 .الواقا ي س  أن يم ن أنل ونيعمقد

 

 :الجمهور .2

 و ي يددي وقياسددل، الددديم  افي اليمهددو  اسددمهداف  ي يددي فددي النظدد  معنددي اليمدداوي  د اسددي ىن
 الفد اد اهدا يسدمقدم المدي المقمل دي الطد ق في منظ  وقد. العالم أنحا  يميا في ا عالم وسا ل موزيا
 علدش المنداف  ىلدش ممزايدد اإلد ل ا عدالم وسدا ل اهدط ت وقد. لها ومسمييا وم س وا ا عالم وسا ل
  دان ممدا مطدو اا نهدوياا و  أ دد  األن أصداحت اليمداوي  أن أظهد ت الاحدا  لن ،الندا ادل  ما يهمم

 7. يالسااق العقود في
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 .10 - 01 ، 11 ع األردن، - أفكار. بالجماهير اإلتصال نظريات(. 0924. )أ. ف جرار، 
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 :أدوات جمع البيانات

 .ا سمناد الش د اسات سااقي لمع في مدا انمإلا  وذة الظاو ال عالمياا مم 

 : الدراسات السابقة

د اسدات  فهنداك ا يممداعي والقديم، المواصدل إلدا ات ميدال في السااقي الد اسات اعى ونا ع ىسمن

 ا نم ندت مدألدي  د اسدات مناولدت واعدى القديم، مناولدت ود اسات ا يمماعي، المواصل إلا ات مناولت

 :الد اسات وذة ومن القيم، علش

ىلش  ودفت اد اسي ،"Alexandra Rankin Macgill, 2007"ما ييال   ين ي ال سند ا قام

 فدددي األادددا  آ ا  علدددش ل نم ندددت، والمعددد ف المددد ي يين والمددد اوقين األادددا  اسدددمقدام مددددا علدددش المعددد ف

 أ دددد  الإلدددااا أن: منهدددا نمدددا ج عددددال ىلدددش موصدددلت الد اسدددي وقدددد ل نم ندددت، المددد اوقين أاندددا هم اسدددمقدام

 أ ددت  مدا .سدهولي أ دد  حيدامهم ميعدل ال قميدي الم نولوييدا وأ ددوا أن والديهم، من ل نم نت اسمقداماا 

 والاندا  األادا  أ دد  مدا أاندا هم، حيداال فدي م يدد عامدل ودو ا نم ندت أن األادا  أ ددوا أغلايي أن الد اسي

 فدي الإلدااا مإلدا  ي يحداولون األاا  معظم أن  ما .الس  داقل منمو زالت ما الم نولوييا ال قميي أن

 ومقددا  الوقددت ا عدالم وسدا ل محمدوا اإلدألن قلقداا  أ دد  الوالددين أن ىلدش اا هدافي الحيداال ا ل م ونيدي،

 8.ا نم نت أمام الانا  يقهيل الذ 

                                                           
8
 .111 -111 ، مرجع سابق. ف الطيار،  
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ونداك، وأن ودذا الموهدوع منمإلد  فهذة الد اسي ماين أنل حمش في الميممعدات الينايدي المإلد لي قا مدي 

المددو ، اددل يحدداولون مإلددا  ي اانددا هم فددي  أوليددا ول ددن ويدددنا أن وندداك م حيددا ومقاددل مددن قاددل ، يددداا 

فددي دولنددا  نوايههدداواددال غم مددن ان وددذة المإلدد لي  ايدد ال فددي الدددول ال  ايددي ى  أننددا . الحيدداال ا ل م ونيددي

وأن المعمقددات القا ييدي اددأت مألقدذ  ،الع ايي ل ن علش نطاق أقل، أ  أن وناك مدألدي  وم ييد  للدقافدي

 .ال  ا ىليهاي وصل ملد يي اللمي اوا ومؤد  علش الميمما، ول ننا لن نصل 

 ااسمقدام الم ماطي السلو يي المإل الت اعى» : اعنوان د اسي( 3112) الإلويقي أي ا  ما

 األدددا  قددالل مددن ا نم نددت  سددمقدام الن سدديي المإلدد الت مع فددي ىلددش ، ودددفت«الإلددااا لدددا ا نم نددت

 المدددنهج الااحددد  واسدددمقدم ا نسدددانيي، المنزلدددي والعالقدددات وا قمصددداد والوقدددت القلقيدددي اليواندددا علدددش

 طددالا مددن فدد د (011) مددن الاحدد  عينددي وم ونددت ا سددمايان، ودديالد اسددي  وأداال ا  مادداطي، الوصد ي

 الد اسدي نمدا ج وأظهد ت ا نم ندت، مقاوي علش المم ددين (سني 31-01) اين ما السعوديي اليامعات

وأن  يديددددال، سدددلو يي أنمدداط منميدددي فددي فعدددال دو  لدددل ا نم نددت أن يددد ون الد اسددي أفددد اد مددن %61 أن

 أن يد ون العيندي مدن أف اد من ىن حي  ا سالميي، القلقيي القيم ما ممنافش الم مساي السلو يي النماط

 يعددزز ا نم نددت أن العينددي يدد ون أفدد اد مددن% 71 وأن ذلددك، ع دد % 53و ال هدديلي ينإلدد  ا نم نددت

 9.المسلم للإلااا القيم ا سالميي  هعاف فعالي وسيلي ا نم نت أن ي ون% 51و ال ذيلي،

 اددالقيما نم نددت  عالقددي: مناولددت اد اسددي (م 3116) والمإلددهداني عيطددي، أاددو مددن  ددل قددام وقددد

 ا نم ندددت اسدددمقدام عالقدددي مع فدددي ىلدددش الد اسدددي وقدددد وددددفت. ال ليدددات طلادددي لددددا العلميدددي وا مياودددات
                                                           

9
 .01ص. جامعة القدس المفتوحة: َعّمان. مواقع التّواصل االجتماعّي واألبناء(. 3102. )عماوي، إ 
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 أدوات ددال  مدم مطايقدل الهدف وذا ولمحقيق الطلاي، لدا وا مياوات العلميي االقيم حولل والمعلومات

 حولدل، والمعلومات ا نم نت اسمقدام واسمايان حول القيم ومقيا  العلميي ا مياوات اقماا : للد اسي

 اقمالفداا  ونداك أن ىلدش الد اسدي نمدا ج أإلدا ت وقدد. وطالادي طالاداا  (055) مدن الد اسي عيني م ونت وقد

 مم يدد ات: وفددق والقدديم واسددمقدامامل ا نم نددت حددول م ميددا معلومددامهم فددي وا نددا  الددذ و  الطلاددي اددين

 دالدي ا مااط عالقي وناك أن النما ج أظه ت  ما المقمل ي، والمقصصات المسمويات الد اسيي الد اسي،

 والقديم واسدمقدامامهم لدل ا نم ندت حدول الطلادي معلومدات وادين العلميي، وا مياوات الوسيليي اين القيم

 10.الوسيليي

ودفت (: ود0626)، "قادال ال أ  في عص  ا عالم اليديد"وأي ا محمد الاإل  د اسي اعنوان 

الصدددحافي، )المعددد ف علدددش سدددمات القدددادال المدددؤد ين وفدددق ا عدددالم المقليدددد  ( ودددد0626)د اسدددي الاإلددد  

ومدددا مدددألدي وم علددش اليمهدددو  اعدددد ظهددو  ا عدددالم اليديددد أ  إلدددا ات المواصدددل ( ا ذاعددي، المل زيدددون

، وويدددت الد اسدي ادألن قدادال الد أ  والمدؤد ين فددي (مدويم ، وامد  اا، يوميدوا، ونحدو ذلدك)مداعي ا يم

الميممدددا السدددعود  يصدددن ون ىلدددش ندددوعين، حيددد  أن الندددوع الول يدددؤد  علدددش اليمددداوي  وفدددق القهدددايا 

سد ان وقددمات عامدي، فهنالدك العديدد  العامي المي ممعلق االميمما،  الحايات الساسيي من معيإلدي واا

ن المددؤد ين ا ددى النظدد  عددن الم انددي ا يمماعيدي أو الصدد ي ا عماا يددي المددي يمممعددون اهددا أصدداحوا مد

يعاددد ون عدددن الحايدددات المدددي ي دددون المدددواطن االحايدددي ىليهدددا، ليمددد ك أدددد ا  ايددد ا فدددي القهدددايا الممعلقدددي 

العامي المي وفي المقاال، ونالك نوع آق  من المؤد ين في القهايا . احايات المواطن في ال أ  العام

                                                           
10
 .جامعة الملك عبد العزيز: الرياض. أثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونية على العالقات االجتماعية(. 3100. )الشهري، ح 
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مقدد  الميممددا، ووددي م م ددز علددش اليانددا ال  دد   والدقددافي لدددا المددواطن، حيدد  أن وددذا النددوع مددن 

المددؤد ين يسددعش  قامددي الصددالك ونإلدد  ا سددمقامي فددي الميممددا، ويإلددهد لهددم العديددد مددن النددا  االدقددي 

ألمون فدي أولدش قا مدي والمقال في الوسط ا يمماعي المحافظ، حي  أن العلما  وطلاي العلم وم الذين ي

المؤد ين في ال أ  العام في الميمما السعود ، وقد مم نوا من المحد  ااسم الميممدا ا عاليدي وعاد وا 

.  عدن الهويددي والدقافددي امددا يم دق مددا مادداد  الدددين المدي معددد مددن صدددا ال الولويدات فددي الحيدداال السددعوديي
11 

 المدددؤد ون.. «ا يممددداعي مواصدددلال» مإلددداوي "  مدددا قامدددت قدييدددي ال ديددد   اد اسدددي عنوانهدددا 

ودددددفت د اسددددي مناقإلددددي مدددددا مددددألدي  مإلدددداوي  وسددددا ل المواصددددل ا يممدددداعي فددددي (: 3101)، "اليدددددد 

الميممددا ا مددا امي، ومدددا سددهولمهم فددي الوصددول ىلددش أ ادد  قددد  مددن ال  ددات الميممعيددي نمييددي موسددا 

اعي، و إلد ت الد اسدي ادألن الإله ال وقد مهم في ىنإلا  قنوات قاصي اهم عاد  إلدا ات المواصدل ا يممد

ونالددك العديددد مددن المواوددا الإلددااايي المددي ادد زت علددش السدداحي نمييددي امسدداع فعاليددي إلددا ات المواصددل 

ا يممدداعي، وأصدداح العديددد مددن المإلدداوي  والمددؤد ين ينقلددون م اصدديل حيددامهم الإلقصدديي عادد  ادد امج 

ناسداات، ويقومدوا امادادل األ ا  المواصل ا يمماعي، وقدد دعدا ذلدك لن يإلدا  وا الميممدا امقملدف الم

والمناقإلات، مما قد دعا ذلك لن ماد ز إلقصديات  ديد ال ومصدل ىلدش م امدا الإلده ال، ويحققدوا نيوميدي 

واسعي ويم اعل معهم قد   اي  من ف ي الإلااا، وقد م  وا أد ا واهحا وفق أف ا  ومويهدات الإلدااا، 

 ات قويدي فدي قد ا ات الإلد ا ، وونالدك العديدد مدن حي  أنهم محولوا ىلش ويوة مسويقيي واامت لديهم مدألدي
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 ،0ص اإلسالمية، سعود بن دمحم اإلمام جامعة: السعودية العربية المملكة الجديد، اإلعالم عصر في الرأي قادة(: هـ0414. )دمحم البشر، 
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فقد ا زوا في موعيي الميمما ومعزيدزوم للهويدي   للميمما، الهادفي ال سا ل اا  المؤد ين الذين يقومون

الوطنيددي، ويناقإلددون القهددايا المددي مقدددم الميممددا الددوطن وفددق  سددا ل ومادداد ات مقمل ددي، وونالددك عدددد 

وا فددددي مصددددحيح الف ددددا  والم دددداويم الممسدددد عي لدددددا ف ددددي الإلددددااا مددددن المددددؤد ين الإلددددااا الددددذين سدددداوم

ومصددحيح مسددا ات  حيددامهم، وونالددك أيهددا ممددن سدداوم  اإيياايددي فددي المع يددف االمسددؤوليي فددي موعيددي 

الميممددا، ونإلدد  الممييددز والعطددا  ومدددا أوميددي العمددل مددن أيددل قدمددي الميممددا، ولقددد ادد زت نمدداذ  

ي، حي  أنها أحد زت ا عاليدي آددا  ىيياايدي فدي مقملدف يواندا قياديي عا  إلا ات المواصل ا يمماع

الحيدداال الصددحيي وا يمماعيددي والدقافيددي ونحددو ذلددك، نمييددي مقددديمها لمحمويددات وادفددي م إلددد ىلددش ط يددق 

القي  والمطوع وا  إلاد ونحو ذلك، مما قد دعا ذلك لن يحهوا اماليين الممااعين والمؤيدين ليف ا  

فددي المقااددل، فهنالددك أيهددا ممدددن أصدداح ينإلدد  أف ددا  غ ياددي ممنددافش مددا القددديم  المددي يقومددون انإلدد وا،

والمادداد  واددات عدددد مددن المددؤد ين ينإلدد  أل اظددا ومصددطلحات   معنددش لهددا، وم  ددوا ووسددا  ايدد ا لدددا 

الممددااعين فددي اماددداع أسددلوا حيدددامهم والمددألد  امعمقددددامهم المددي مإلدد ل قطددد ا علددش ال  ددد  لدددا الإلدددااا 

  12.لذلك ييا حمايي الإلااا من الف ا  ال  ياي والمي ممنافش ما القيم والمااد   وقاصي الم اوقين،

 قليلدددي ا يممدداعي مندددافا المواصدددل وسددا ل"وفددي د اسدددي قامددت اهدددا أسدد ا  النصدددا  ، اعندددوان 

قامت االاح  عن مدا مألدي  أف ا  المإلداوي  علدش أف دا  وم داويم (: 3105)، " دي  «غ   » يإلواها

وويددت ادألن ونالدك إلد يحي  ايد ال مدن الإلدااا المدي اامدت ممدألد  اصدو ال  ايد ال امإلداوي   الييل اليديد،

ا امج المواصل ا يمماعي، فالإلااا أصاحوا يصن ون المإلاوي  امدا طايعي مص فامهم، فهنالك من 
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: اإللكترونية االتحاد صحيفة الجدد، المؤثرون.. «االجتماعي التواصل» مشاهير(: 1101 يناير 11. )خديجة الكثيري، 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=8072&y=2015&article=full 
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يمص ف اإيياايي وونالك من يمص ف اصو ال سلايي، ونظ ا  فم اهات نظ يي ال    الدقافي فقد دعا 

ن يسددمهلك العديددد مددن الإلددقا  أدوات ا عددالم ويظهدد وا اصددو ال مقمل ددي عددن صددو مهم فددي ذلددك ل

ا ى الواقا، فهناك عدد من المؤد ين الذين ااموا يحم دون اداألق ين فدي اد امج المواصدل ا يممداعي، 

قدد ويماادلون ما األق ين مقملف الف ا  واأل ا ، ول نهم فدي الواقدا منعدزلين عدن الحيداال العامدي، ممدا 

أد  ذلك علش العالم الحقيقدي فدي الميممدا فياددأ ال د د اإل دا   دل مدا يمعلدق ادأل ى الواقدا وي  دز علدش 

، ولقد ماين األن مإلاوي  المواصل ا يمماعي قد سداوموا فدي م ييد  طايعدي العالقدات ا فم اهيالعالم 

ذلددك لن يصدداح  المددؤد ينا يمماعيدي وأإلدد ال الم اعددل وفددق منظومدي دقافيددي مام دد ال،  وقددد دعدا اعددى 

الإلااا علش قد  من المع في الييدال االقهايا الميممعيي علش الصعيد العالمي والمحلي، وامهح ادألن 

المؤد ين من ف ي الذ و  قد ا زوا اصو ال ىيياايي في مناقإلي المسا ل والقهايا ا يمماعيي والسياسيي، 

 ت المنميددي الذاميددي وال مااددي والحيدداال الم فيهيددي فددي حددين أن المددؤد ين ا نددا  قددد ادد زوا ا عاليددي فددي ميددا

ونحددو ذلددك، واددال غم مددن ذلدددك أ  أن المددألدي  السددلاي يط ددو علدددش اليانددا ا ييددااي لمددؤد   إلدددا ات 

المواصددل ا يممدداعي، اسدداا اقمحددامهم الميممددا امقملددف الف ددا  والمعمقدددات المددي غالاددا مددا معددا ى 

 13.ليهاالمااد  والعادات الميممعيي الممعا ف ع

و مادددددت الصدددددح يي السدددددعوديي أسدددددمهان ال امدددددد  عدددددن معلدددددق الم اوقدددددات امإلددددداوي  المواصدددددل 

 لإلاإلددات أسدد ا ييعلهددم والم اوقددات، المدد اوقين مددن ال ديدد  يألسدد  افم اهددي علددش أنددل عددالم ا يممدداعي

 المعقدددول، زا دددد عدددن اهدددو  مسدددميدامهم أاددد ز و صدددد المإلددداوي  أقادددا  لممااعدددي والمل زيدددون ال مايدددوم 
                                                           

13
 العدد الكويتية، الرأي صحيفة كثير، «غث  » يشوبها قليلة منافع... االجتماعي التواصل وسائل(: 1101 نوفمبر 1. )أسرار األنصاري، 

 .  01ص ،(01141)
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 ييعلهدددم ممدددا ا عالمدددي، للظهدددو  والمصدددطنعي الزا  دددي وإلقصددديامهم حدددديدهم وط يقدددي لاسدددهم  محا ددداال

 ادددداللا  سددددوا  ميددددممعهم و  واقعهددددم يناسددددا   اقالددددا ويمطاعددددون الحقيقيددددي إلقصدددديامهم مددددن ينحلددددون

 سهالا  وصو وم المإلاوي  أقاا  علش الحصول أصاح وأنل قاصي وال غاات، والميول الإلع  وقصات

 ووامدددف فدددامميت ومحا دددامهم، عدددنهم الاحددد  ىلدددش اال ميدددات حددددا ممدددا والمعيادددات، للمعيادددين ومميسددد اا 

 أن النظدد  يل ددت ومددا .مسددمم  اإلدد ل عددنهم ال ميددات حدددي  وأصدداح اددل الصددو ،" ألاومددات"ا ال ميددات

 لصدد حامهم انهددمامهن يانددا ىلددش المإلدداوي ،  ددل عددن مم امددل أقاددا  مقددزن أصدداح مددنهن الدداعى

 قهدديي ومعددد .يمددااعونهم الددذين للمإلدداوي  صدد حات وقلددق ا يممدداعي المواصددل إلددا ات عادد  القاصددي

 إلقصدديي علددش والمددألدي  الميممددا م ددوين فددي ذلددك مددألدي  ومدددا االمإلدداوي ، والم اوقددات المدد اوقين معلددق

 ادددت وظدداو ال مهددم أمدد  يوفددا  إلقصدديات ىلددش الحقيقيددي إلقصدديامهم مددن وانحاللهددم وال ميددات الإلددااا

 .ملحوظ اإل ل منمإل 

 المدي ا نم نت وويود ا عالم وسا ل ىلش االمإلاوي  المعلق ظاو ال م إلي ووو السلاي المطو 

 صدو ال علش   يموق ن فهن   الإلقصيات، ملك عن ال ميات ما م يدة  ل علش والمع ف الحصول سهلت

 سداا فا نم ندت ،الممددل وأ المطد ا اذلك يمعلق الذ  اليديد القا  علش يم ا هن ال معلومات، أو

 .المعلق ذلك في   يسي

 مندددل المقددد ا ومحاولدددي وأسددد مل، الم اودددق ادددين  حدددايز  سددد ة هددد و ال وودددو الزيدددايي حدددايزال

 اعاددا ات ا طدد ا  أوميددي موهددحيا  العا ليددي، اليلسددات أو الحددوا  ط يقددي عددن ىمددا الوسددا ل، مددن االعديددد

 داقدل الم اودق يعيإلدل الدذ  ال د اغ أن ومد ا و ياندل، وأوميمدل اقيممل الم اوق يإلع   ي والمديح، الدنا 
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 ياندا ىلدش الانا ، ما األاا  عالقي في فيوال ساا والانا ، األاا  اين ال     المقا ا وعدم الس ال،

 ىلددددش اا هددددافي  قااددددي، دون القددددا يي العددددالم علددددش ين محددددون يعلددددمهم الحديدددددي للمقنيددددات اسددددمقدامهم

 الإلااا داعييا  اهم، معلقاا  أ د  والم اوقي الم اوق ميعل ىظها ومل وط يقي وؤ   محو  المي ا عالنات

 عليهم الن ا ليعود ال  اغ وقت لإل ل الممنوعي، والم ا ز المطوعيي العمال ىلش ا نهمام ىلش وال ميات

 .الميمما وعلش

 اعدددى مإلدددي  حيددد  االمإلددداوي ، ال ايددد  المعلدددق والمدددي يسددداا وا يمماعيدددي الن سددديي المإلدددا ل

 العا ليي المإلا ل واعى والقلق ا  م اا مدل أم اى اين مإلم  ي  وااط ويود ىلش الحديدي الد اسات

 المواصدل مواقدا وسداومت .أقد ا يهدي مدن حيدامهم ط يقي ومحا اال المإلاوي  أقاا  وممااعي يهي من

 الصد حات ادال ف المواقدا ودذة ممملد  حيد  وال ياهدي، ال دن انيدوم المد اوقين وو  ازيادال ا يمماعي

 .االمإلاوي  الممعلقي االقاا  الساعي مدا  علش منإل  المي

 المدددو  فدددي أصددداحت الإلددده ال ان يقينددداا  يعلدددم المإلددداوي  ودددؤ   أقادددا  يممادددا مدددن ان وأهدددافت

 ذلك دون وما والم اوقات الم اوقين من اهؤ   يمعلق من وان ا يياايي، المو  من أ د  مؤد  السلايي

 المواصدددل مواقدددا أن وأهدددافت .ادددذلك  حقددداا  حيدددامهم ممدددألد  ادددل الم اوقدددي م حلدددي عندددد معلقهدددم يموقدددف  

 اددال ف المواقددا وددذة ممملدد  حيدد  وال ياهددي، ال ددن انيددوم المدد اوقين وددو  ازيددادال سدداومت ا يممدداعي

 .االمإلاوي  الممعلقي االقاا  الساعي مدا  علش منإل  المي الص حات

 انمإلددا  الهدداد  نددايف أحمددد الددد مو  الن سددي الطددا اسمإلددا   عددزا يهمددل مددن: الن سددي الطددا

  ويدددود لليميدددا ظددداو ال لسدددااا أسدددااا لعددددال القيددد ال األوندددي فدددي انمإلددد ت االمإلددداوي  المعلدددق ظددداو ال
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 الطد فين  دال مدن معلق وناك  ان الماهي في وحمش الذ يي والهوامف وا نم نت ا يمماعيي الإلا ات

 ذلددك علددش سدداعد وقددد أ ادد ، اإلدد ل األن الحددال ول ددن فنددانين أو اعالميددين أو  دد ال  عاددي  ددانوا سددوا 

 .االسااق مقا ني لقاا وم الوصول سهولي

ون ددش أن ي ددون السدداا قلددف م إلدديل ان صددال الميممددا، مإلددي ا الددش أن وددذة الظدداو ال معدداني منهددا حمددش 

ا عيداا الإلعوا المن محي والو وايي ويعود ذلك لسااا ن سيي يم  اهدا الم اودق، وغالادا ي دون ودذا 

 .غي  م ٍى ومي د اعياا م حلي حول أدا  أو لا  أو إل ل معين

واعمقدددد اسمإلدددا   الطدددا الن سدددي أن الودددل   ييدددا أن يمصددد فوا اقسدددوال مدددا الم اودددق : معامدددل الودددل

المهوو ، فالمنا المام أو المياول المام سيؤد  ىلش نما ج أسوأ مما وو مموقا، فييا أن ي ون وناك 

وو الالفت في الإلقصيي، و أا أن المالم الول فدي م إلدي ودذة الظداو ال  سااا ومااحموا  ومع في ال

وسا ل ا عالم المقمل ي فهي المالم الول في ىعطا  الاه يي والزقم لإلقصيات لدم م دن مع وفدي فدي 

 .السا ، وييا علش الول ا حموا  والمق ا من الم اوق

 زال ممعلقددا االمإلددداوي  ومهووسدددا اهددم فهدددذا يعدددد  عامدددا وودددو ٠٢وقددال ىن الم اودددق ىذا ميددداوز سددن ال

مؤإلدد ا لويددود مإلدد لي، فددإذا أددد  المدد  علددش الإلددق  وعلددش نومددل وأ لددل وإلدد ال اسدداا ممااعددي أقاددا  

وحيامل ا يمماعيي فذلك يعد م هدا وييدا علدش ا سد ال اسمإلدا ال  الد اسيالمإلاوي  وأد  علش وهعل 
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ما دد ا ويددمم المعد ف علددش السددااا المددي أدت ىلددش  طايدا ن سددي حددول وددذا المدد  احيد  محددل المإلدد لي

 14.عدم الدقي االن   وو  الم اوق االمإلهو ،  ويود ف اغ أو سو  الق ان أو

 

 أوجه االستفادة من الدراسات 

  إلدك أن للد اسددات السدااقي أوميددي  ايد ال لدددا الاداحدين  افددي، وقدد يسددم يد مدن وددذة الد اسددات 

الااحدون أو اليهات الاحديي الق ا ىذا  انت ممعلق اموهوعات احودهم أو مقم ا منها فدي ا ياادي 

قدد مسدهم عن مساؤ ت الد اسي ومحقيق أودافها، ومن قاللها يموصل الااحدون ىلدش نمدا ج واسدمنمايات 

ويالحظ أن معظم الد اسات السااقي واال غم من قلمها، فقد مناولت ىلش . في ىد ا  موهوعامهم الاحديي

 ا يممداعيحد مدا اعدى اليواندا الساسديي مدن ودذة الموهدوع، وأإلدا ت ىلدش مدألدي  وسدا ل المواصدل 

ن  اندددت الد اسدددات ( ام و يوميدددوا فدددي  ادددوك و سدددناا إلدددات و انسدددم)فدددي  مممددددالا  مناولدددت إلدددا ي ، واا

دادات مدألدي  إلدا ات . ا نم نت اصو ال عامي وقد اقم ادت اعدى الد اسدات مدن ودذة الد اسدي فدي مأل يدد واا

المواصل ا يمماعي علش القيم، ومنها القيم ا يمماعيي، ووو الهدف الدذ  مسدعش ىليدل، أغلاهدا   دزت 

حليدل موهدوعي لسددلايات اينمدا نسددعش مدن قدالل وددذة الد اسدي ىلدش مقددديم م. علدش الياندا السددلاي فقدط

يياايات إلا ات المواصل ا يمماعي، ايانا مألدي وا علش القيم ا يمماعيدي وودو مدا يعطدي للد اسدي  واا

 .الحاليي أوميمها في اليانا المطايقي أو العملي

                                                           
14
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المقااالت في وذة الد اسي ما أسامذال اليامعي من قسم ا عالم وقسم العلوم ا نسانيي مدن  اسمقداممم 

 ددددون وددددذة ا داال وددددي الداال ال ددددد  مناسدددداي ليمددددا أ ادددد  قددددد  مددددن  ا يمماعيدددديعلددددم الددددن   والعلددددوم 

اا هددافي الددش المسددح الميددداني مددن . المعلومددات الدقيقددي والإلدداملي ل ددل يانددا مددن يوانددا الموهددوع

فهال  عن المناقإلدات اليماعيدي   اي ال من الميمما القط  ي إل يحمقنني اسمقدمت ما  اسماانيل قال

 .الم  زال

 الميدانية سةراالد

 :الرئيسية التساؤالت

فد د مدن  دل ف دات الميممدا القطد  ، وان  222، وقمندا اموزيعدل علدش ا سدمايانقمنا ااح  أولي وودو 

السددااقي اينددت ان  فالاحددا ، قا مددي محليدداا وددذة المإلدد لي  الهدددف مددن وددذا ا سددمايان وددو ان نوهددح ان

وا سدمايان . لنمأل د األن ودذة المإلد لي مويدودال محليداا  ا سمايانوذا  قمناوذة المإل لي مويودال عالمياا، و 

 .علش المساؤ ت الماليي، ما مدا المألدي  السلاي، وما  أ  اليماوي  في وذة الظاو ال ل يااييهدف 

اد اسي ميدانيي ميممعيدي لقيدا  مددا مدألدي  مإلداوي  المواصدل ا يممداعي علدش الميممدا مم القيام فقد 

نحن طلاي قسم ا عالم ف ع العالقات العامدي  نمييي، واذلك قمنا 222لموصل ىلش القط  ، واهذا مم ا

 ومم ون. اإل ك ومحليل ما موصل ىليل من وذة ا سمااني المي مسمهدف الميمما القط   ا افي إل ا حل

  .سؤال 02وذة ا سمااني من 
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  :السؤال األول

 

 

 

 %34.83 ذكر
  

– 

 أنثى

65.17% 
  

 

هم من اإلناث، فهم ضعف عدد الذكور تقريباً الذين قاموا  االستبانةنالحظ هنا في أول سؤال أن أغلب من قاموا بحل 

ً  االستبانةبحل   .ايضا
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 :السؤال الثاني

 

 

 

15-19 15.32% 

  

– 
20-24 

46.85% 

  

– 
25-29 

19.52% 

  

– 

30-34 

7.51% 

  

– 
35- 39 

10.81% 

  

 

 .22-21، وأقل فئة هم 32-31نالحظ هنا أن أغلب من قاموا بحل االستبانة هم من الفئة العمرية 
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 :السؤال الثالث

 

 

 

 %0.00 طالب إعدادي
  

– 
 طالب ثانوي

9.91% 
  

– 
 طالب جامعي

73.27% 
  

– 
 طالب ماجستير

4.20% 
  

– 
 طالب دكتوراه

0.30% 
  

– 
 موظف

12.31% 
  

 

.هم طلبة جامعين، وأقل النسب هم طالب الثانوية والماجستير والدكتوراه االستبانةنالحظ هنا، أن أكثر من قاموا بحل 
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 ؟االجتماعيهل تستخدم شبكات التواصل  :السؤال الرابع

 

 

 

 

 %99.10 نعم

  

– 

 ال

0.90% 

  

 

 

مىن األشىخاص يسىتخدمون شىبكات التواصىل % 99بُـناء علىى العينىة التىي قامىل بحىل االسىتبيان، وجىدنا أن ان بنسىبة 

  .االجتماعي
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 (اختيار من متعدد)إذا كانت إجابتك نعم حدد  :تابع السؤال الرابع

 

 

 

Facebook 15.36% 
  

– 
Instagram 

92.47% 
  

– 
Twitter 

82.53% 
  

– 
Snapchat 

94.58% 
  

– 
WhatsApp 

94.88% 
  

– 
YouTube 

71.69% 
  

 

و  WhatsApp هي األقل، وأن نسب المستخدمين للـ Facebookنالحظ هنا أن نسبة األشخاص المستخدمين للـ 

Snapchat  وInstagram استخدماجداً، وهم أيضاً األكثر  متقاربين. 
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 ما المدة التي تقضيها في استخدام وسائل التواصل االجتماعي في اليوم؟ :السؤال الخامس

 

 

 

 %2.41 أقل من ساعة
  

– 
 ساعة لساعتين

14.16% 
  

– 
 ثالث ساعات ألربع ساعات

29.52% 
  

– 
 خمس ساعات لست ساعات

23.80% 
  

– 
 اكثر من ست ساعات

30.12% 
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 أسباب استخدامك لخدمات شبكات التواصل االجتماعي ؟ :السؤال السادس

 

 

 

 %67.27 البحث عن معلومات
  

– 
 متابعة أشخاص معينين

57.36% 
  

– 
 للترفيه

86.19% 
  

– 
 للتواصل اجتماعيًا

79.58% 
  

– 
 أسباب سياسية

17.12% 
  

 

، وأن أقل نسبة اجتماعياللترفيه و التواصل  االجتماعيالحظنا أن النسبة األكبر من الناس تستخدم شبكات التواصل 

 .لمن هم من يستخدمونها ألسباب سياسية
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 هل تتابع احد الشخصيات المشهورة في مواقع التواصل االجتماعي؟ :السؤال السابع

 

 

 

 

 

 %90.06 نعم
  

– 
 ال

9.94% 
  

 

لهىىم شخةىىية معينىىة أو عىىد  شخةىىيات يقىىوم  االسىىتبانةالحظنىىا أن اللالبيىىة العظمىىى مىىن األشىىخاص الىىذين قىىاموا بحىىل 

 .بمتابعتها
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 من تتابع من مشاهير وسائل التواصل االجتماعي؟ :السؤال الثامن

 

 

 

 %28.57 دكتور حمود
  

  
 قطر يوتيوب

9.24% 
  

  
 عبدهللا الغافري

74.79% 
  

  
Top BB 

39.08% 
  

  
 فهد بو زوير

23.95% 
  

  
 راشد الشريم

5.46% 
  

 

 :وأضاف بعضهم

  ( حمد قلم - سلطان المعاضيد -العجيل  عبدالعزيز - مودل روز - ماجد الصباح  - حسن الساعي - دوحه اليف)
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 ما هو السبب في متابعتك للمشاهير في مواقع التواصل االجتماعي؟ :السؤال التاسع

 

 

 

 %38.63 للتسلية
  

– 
من ما يقدموه من معلومات لالستفادة  

33.02% 
  

– 
من خبراته الشخصية والمجتمعية لالستفادة  

10.28% 
  

– 
عائلتي الذين يتابعونهم/للحديث عن هذه المواضيع مع أصدقائي  

2.80% 
  

– 
 فضول لمعرفة ما يقال في هذه الوسائل

8.10% 
  

– 
 أخرى

7.17% 
  

 

  .يقدمونها المعلومات التي من لالستفاد نالحظ هنا أن األغلب يتابعون مشاهير التواصل االجتماعي للتسلية فقط أو 
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 ذا؟اهل يستحق مشاهير التواصل االجتماعي الشهرة ولم :السؤال العاشر

 

 

 

 %4.83 نعم
  

– 
 بعضهم يستحق

87.01% 
  

– 
 ال

8.16% 
  

 

 :أضاف بعضهم

 نعم ال
 

 ألن أغلبهم كاذبين 

 هدف لديهم وليس تافهين ألن اغلبهم. 

 

 المجتمع به يخدمون شيء قدموا ألنهم. 

 مهمة معلومات منهم يقدم البعض ألن. 

 المجال هذا في نفسه اثبل ألنه. 

 للبلد مشرفة واجهه يكونوا ألنهم. 

 

 

 



 

 
45 

 

 هل مشاهير التواصل االجتماعي يقدمون شيء إيجابي للمجتمع؟ :السؤال الحادي عشر

 

 

 

 %10.51 نعم
  

– 
 بعضهم يقومون بهذا

83.78% 
  

– 
 ال

5.71% 
  

 

 :اضاف بعضهم

 نعم ال
 

 السلبيةطاقة أغلبهم ينشر ال. 

 يقدمون أشياء سخيفة وغير محترمة. 

 مصدر شائعات. 

 يطرحون مواضيع غير هادفة 

 

 تطوير المجتمع في يساهمون. 

 للمواطن اليومية والمشاكل االخبار ينقلون. 

 بعضهم يروج للسياحة في قطر. 

 الخير فعل على الشباب يشجعون. 
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هل هناك أفكار او عادات دخيلة على المجتمع بسبب ما يطرحه مشاهير  :الثاني عشرالسؤال 

 وسائل التواصل االجتماعي؟

 

 

 

 

 

 %83.69 نعم
  

– 
 ال

16.31% 
  

 

هنا نالحظ أن األكثرية يؤيدون أن هناك العديد من األفكار والعادات الدخيلة على المجتمع القطري بسبب ما يطرحه مشاهير 

 .االجتماعيالتواصل 
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هل ترى بأن ظاهرة المشاهير في التواصل االجتماعي لها اضرار مستقبلية  :السؤال الثالث عشر

 على المجتمع؟ ولماذا؟

 

 

 

 

 %78.48 نعم
  

– 
 ال

21.52% 
  

 

 :ولماذا

  

 نعم ال
 

 والذين المتابعة، يستحق من متابعة تمت إذا 

 .والمجتمع الذات بتطوير يقومون

   ال أرى أن المجتمع سيتأثر بهم كثيرا. 

 

 سيئة عادات و قيم ينشرون المشاهير بعض. 

 للحياء الخادش واعمالهم سلبياتهم لكثره. 

 االطفال على جداً  كبير بشكل يوثرون. 

 وعي بدون يقلدونهم و المراهقين بهم يتأثر. 
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 عن الشهرة؟ االجتماعيما سبب بحث مشاهير وسائل التواصل  :عشر السؤال الرابع

 

 

 

 

 %6.10 تثقيف المجتمع
  

– 
 بث أفكار تنتقد المجتمع

2.13% 
  

– 
عن المجتمع توصيل رسالة ايجابية  

20.73% 
  

– 
 لألرباح المادية

51.22% 
  

– 
 لزيادة عدد المتابعين

19.82% 
  

 

عن الشهر  هو األرباح  االجتماعيوالحظنا هنا أن أغلب من حل االستبانة يرى أن السبب األكبر لبحث المشاهير عن التواصل 

 .المادية، والسبب األقل هو تثقيف المجتمع
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االجتماعي، وهل هي  التواصل مواقع شخصية من مشاهير ذكر الرجاء :السؤال الخامس عشر

 ولماذا؟ سلبية أم إيجابية شخصية

 

 

 لماذا إيجابية أم سلبية الشخصية

 

ابو  –عبدهللا الغافري  –ماجد الصباح 

 –حسن الساعي  –دمحم الضاحي  – خالد

 حمد اليافعي –طارق المطيري 

 

 إيجابية

 

 السيئةبعض االمور والعادات  يبرزون

يقومون بطرح  –على المجتمع  الدخيلة

بعض المواضيع الممتاز  ويستفيد منهم 

 .الناس

 

 حمد قلم –راشد شريم  –دكتور حمود 

 

 سلبية

 

ال يقدمون شيئاً مفيد وأكثر من يتابعهم 

 .بعضهم يشوه ثقافة الدولة - أطفال
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 الشباب؟ على فكريا   تؤثر االجتماعي التواصل شبكات ان تعتقد هل :السؤال السادس عشر

 

 

 

 

 

 

 %24.76 تؤثر إيجابياً بشكل قوي
  

– 
 تؤثر إيجابياً بشكل ضعيف

23.51% 
  

– 
 تؤثر سلبياً بشكل قوي

38.87% 
  

– 
 تؤثر سلبياً بشكل ضعيف

12.85% 
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هل تؤيد الوسائل اإلعالمية الجرائد والتلفزيون بأنها تستضيف المشاهير  :السؤال السابع عشر

 االجتماعي؟ ولماذا؟ االتصالوسائل 

 

 

 

 %53.56 نعم
  

– 
 ال

46.44% 
  

 

 ولماذا؟

 ال نعم

 

 على تطغي االجتماعي تواصل تأثير قوة ألن 

 .والتلفزيون الجرائد

 الشباب وتحفيز وتجاربهم خبراتهم لنقل. 

 منها والهدف شهرتهم اسباب لمعرفة. 

 ذلك تستحق الشخصية كانت إذا.  

 

 االستضافة لدرجة يرقون ال النهم. 

 يحملون ال الذين االشخاص حجم نضخم ال حتى 

 .لمجتمعنا واضحه رسائل

 شهره من اليه وصلوا لما يرقى ال ما يقدمونه ألن. 
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 ثانيالفصل ال

 

 خطةال
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  :العناصر االساسية للحملة

 :السياسي

“  ددداني آل“  قطدد  لدولددي والمؤسسددي الحا مددي للعا لددي  الو ادددي علددش قطدد  دولددي فددي الح ددم نظددام يقددوم

 الميدد  يمدد أ  ذلددك علددش وانددا ا . مسدداقاا  للعهددد ولياددا الميدد  يعينددل الددذ  ا اددن ىلددش الح ددم و ادددي ومعطددش

 السدددلطي الإلدددو ا ميلددد  ويمدددولش الدددوز ا  ميلددد  فيهدددا يعاونهمدددا المدددي المن يذيدددي السدددلطي العهدددد وولدددي

 أندل  مدا ، للقهدا  العلدش الميلد  فيمو ودا قطد  فدي القهدا يي السدلطي عن أما. الاالد في المإل يعيي

 .والقوانين ليح ام وفقا ى  العدالي إلؤون في المدقل أو القها  ااسمقالل المسا  ييوز  

 

 :االقتصاد

 انحددو يقددد  والددذ  وايدد ان،  وسدديا مددن  ددل اعددد العددالم فددي ال دداز مددن احميدداطي ا ادد  دالدد  قطدد  مدلددت

 معدددل الددش واسددمنادا. المعددادل الددن ط مددن ا ميددل مليددا  055 يعددادل مددا أو م عددا، قدددم م يليددون 573

 مدن واحددال ودي سدني  مدا ان قطد  015 نحدو ا حميداطي وذا يدوم ان المقد  من فانل الحالي ا نما 

 .$ 98.814:ل ل ف د المحلي النامج ىيمالي مموسط يال  ، العالم دول أغنش
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 :اجتماعي

 المقليديدددي، والسدددواق الدوحدددي، ممددداحف فدددي اوهدددوك حاهددد اا  المقليدددد  القطددد   الحيددداال أسدددلوا زال مدددا

 أنحددا  اقيددي فددي السددا د الحيدداال نمددط مددن ال ديدد  مإلدد ات المدينددي أن غيدد  والصددحا  ، العامددي والحدددا ق

 القط يون يحا  ما, وغي وا والم فيل وال ياهي والمإل واات المأل و ت قيا ات منو ع صعيد علش العالم

 .عليها للمع ف وقمهم يألقذون أنهم غي  الق ا الدقافات علش ا طالع

 

 :تكنولوجي

حيد  يالد  الدوعي  ،ومدات فدي قطد مصا ت وم نولوييدا المعلمن قالل مقا ي  احديي من قال وزا ال ا 

يم دوق القطد ين علدش غيد وم فدي مع فدي )اإلا ات المواصدل ا يممداعي اعلدش مسدمويامل لددا القطد يين 

، %51مقاادل % 67 ام وانسدم %  26مقاادل % 77إلات انساي  ويود واسمقدام إلا ات مدل سناا

وذلدك مقا ندي . فقدط يسدمقدمونل% 66من القط يين علش د ايي اموقا فيسداوك ، ونداك % 61 ما أن 

 . منهم ااسمقدامل% 56من غي  القط يين الذين علش د ايي االموقا ، في حين يقوم % 66انساي 
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 :البيئة

 مدن ال  يسدي اليدز  مدن مممدد والمدي م ادا ممد   يلدو 00.627 مسداحمها ومالد  يزيد ال إلدال قط  معما 

 عددام واإلدد ل. نقطددي أعدد ى عنددد  ددم 51 وع هددها ممدد اا   يلددو 051  حددوالي طولهددا ويالدد  العدد ا اددالد

 صددح اويي أ ى مددن ومم ددون لهددا نقطددل أعلددش عنددد ممدد  001 امقدددا  وم م ددا مسددطحي ال اهددي فددإن

 .السا ا والحصش ال مال م طيها

 وطددول مددن اددال غم لل ايددي محدددودال م ددون والمددي معمدلددي إلددما  فصددول مددا صددح او  امنددا  قطدد  ممممددا

 فصددل فددي الحدد ا ال د يددي مموسددط ويمدد اوك ، عاميددي عواصددف إلدد ل فددي ي ددون مددا غالادداا  والددذ  المطددا 

 مصددحاها المددي الصدديف فصددول فددي الحدد ا ال د يددات مزيددد فيمددا م ويددي د يددي 21-31 اددين مددا الإلددما 

 .م ويي د يي 61 عن ال طواي

 

 :قانوني

 الحيداال علدش المعدد  علدش عقوادات مدن قا مدي علدش يإلدمل قطد  فدي ا ل م ونيدي اليد ا م م افحي قانون

 والمعدد  النإلد  يد ا م ميدال حيد  وغي ودا، الإلقصديي وانمحدال ا ل م وندي وا امدزاز والمهديدد القاصي

 .ذلك نألاإل ” ادعي عقواات" القانون ف ى فقد ، والعالمات النإل  وحقوق القاصي المل يي علش
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  (:SWOT) الموقف تحليل

Strengths نقاط القوة: 
  أوميدددددي موهدددددوع الحملدددددي، حيددددد  ممنددددداول الحملدددددي م هدددددوم المواصدددددل

 ا يمماعي وادا ة علش الميمما وأوميي مإلاوي ة
 .المنوع في اسمقدام وسا ل المواصل ا يمماعي في الحملي

  معد وذة الحملي الموعويي المدي مهدمم اموعيدي الميممدا علدش مدا يقدمدل
وي الولش من إلألنها في دولدي  ا يمماعيالمإلاوي  علش المواصل 

 .قط 

  الحمالت طبيقالسابقة في ت وخبرتهتعاون فريق الحملة. 

Weaknesses نقاط الضعف: 
 ال م ال الزمنيي قصي ال يدا   نياز المإل وع االإل ل المطلوا. 
 قلي الميزانيي. 

  في الحملي المإلا  ين الممطوعين  عدد قلي. 

Opportunities الفرص: 
  م حيددا اعددى مددن أعهددا  وي ددي المددد ي  ايامعددي قطدد  االمإلددا  ي

 .االحملي
  يمانهدددامعددداون اعدددى المؤسسدددات ا عالميدددي مدددا الحملدددي اهددد و ال  واا

علددش الإلددااا وا ييددال  ا يممدداعيموعيددي الميممددا االدددا  المواصددل 
 .القادمي

   ميانيدي لعقدد نددوات ممنداول موهدوع مقداط  ( قاعات، اودات)موف
 .في يامعي قط  ا يمماعيا سمقدام القاط  لوسا ل المواصل 

  اسددددمعداد عدددددد مددددن المإلدددداوي  علددددش عمددددل ندددددوات موعيددددي للإلددددااا
عنددما يدمم اسدمقدامها االإلد ل  ا يممداعيله ا  وسدا ل المواصدل 

 .ط ، ومقليد  ل ما فيهاالقا
  امإلدد وع الحملدددي، مددددل  ا يممددداعيمإلددا  ي المدددؤد ين فددي المواصدددل

 (.، د ام ال يامعي قط ا يمماعيىعالميين، مإلاوي  المواصل )
   قلددددي الحمددددالت السددددااقي المددددي مهددددمم اموعيددددي الميممددددا مددددن مقدددداط

 .وأد ة علش الإلااا وا ييال القادمي ا يمماعيالمواصل 
  ممدددا  السدددعي و ا  ال ا ددددال وحدددل محلدددل المقليدددد العمدددشغيددداا م هدددوم

 .يعطي الحملي ف صي للموعيي

Threats التهديدات: 
  قلدددي ويدددود المؤسسدددات المهممدددي اهددد و ال دعدددم حمدددالت  حملدددي

 .ا يمماعيموعيي لمقاط  وسا ل المواصل 
  يويددددد وعددددي  ددددافي لدددددا عدددددد  ايدددد  اليمهددددو  المسددددمهدف  

وأدا وددددا علددددش الميممددددا  ا يممدددداعياقطددددو ال وسددددا ل المواصددددل 
 .وا ييال القادمي

  اعدددى المإلددداوي    ي  ددد  امنميدددي الميممدددا، ادددل يهمدددل محقيدددق
أ ادد  عدددد مم ددن مددن المإلدداودات وينددي ا ادداك ولددو  ددان ذلددك 

لحاق ه   االميمما  .عن ط يق نإل  السلايات واا
   وسددا ل ا عددالم   مددؤد  دو وددا اإلدد ل فعددال فددي موعيددي ونإلدد

 .وسا لل علش الميمما والإلااام هوم مألدي  ا نم نت و 
  ممددددداد  اعدددددى وسدددددا ل ا عدددددالم فدددددي نإلددددد  والمددددد ويج لددددداعى

الإلقصيات السلايي علدش ا نم ندت ممدا يدؤد  ىلدش ازديداد عددد 
 .ومألدي وم ممااعيهم

  ا يممددددداعيقلدددددي الدا سدددددات السدددددااقي لم هدددددوم مدددددألدي  المواصدددددل 
 .ومإلاوي ة علش الميمما قصوصا  االل ي الع ايي

  ممواهددعي لمهددمون المددواد المنإلددو ال  يقددوم ام اقادديان الميممددا
 .ا يمماعيفي وسا ل المواصل 
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 :العوائق والمنافع والسلوك المنافس

 السلوك المنافس المنافع العوائق

عدددددم ويددددود مؤسسددددات مناددددذ  .0
علدددددددددددش  السدددددددددددلايالمحمدددددددددددوا 
ومهددددف ىلدددش زيدددادال  ا نم نددت
اقددددددوال مددددددألدي  وسددددددا ل الددددددوعي 

 ا يممدددددددددددددددددداعيالمواصددددددددددددددددددل 
ومإلددددداوي وا علددددددش الميممددددددا 

 .والإلااا
المحمدوا عدم وهدوك م هدوم  .1

وقلطددددددددددل ام هددددددددددوم  السددددددددددلاي
 الإلقصددددددديي وح يددددددديح يدددددددي ال

 .النإل و  الممااعي

والإلددددددددااا  ميممدددددددداموعيددددددددي ال .0
نإلددددددددددد  المحمدددددددددددوا اقطدددددددددددو ال 

الوعي اقدد ال وه و ال  السلاي
وقددددددددددددوال وسددددددددددددا ل المواصددددددددددددل 

  .علش المألدي  ا يمماعي
المحمددددددددددددوا هددددددددددددمان نإلدددددددددددد   .1

لدددددددددددددا  ا ييددددددددددددااي والم يددددددددددددد
عنددددد مددددوق هم عددددن  المإلدددداوي 

نإلدددددددددددددد  المحمددددددددددددددوا المافددددددددددددددل 
 .والسلاي

انطاددددداع صدددددو ال ذونيدددددي لددددددا  .0
اعددددددددددم هددددددددد و ال   المإلددددددددداوي 

نإلدددد  المحمدددددوا الموقددددف عددددن 
نإلدددد  أ  محمددددوا أن  السددددلاي

يقدددددددددددا محدددددددددددت اندددددددددددد الح يدددددددددددي 
  .الإلقصيي

 ينالمويدددددود أغلدددددا المإلددددداوي  .1
اددددددددددالوطن الع اددددددددددي ي مقدددددددددد ون 

 .ييااييوا للمهنيي 

 

 :الموقف التسويقي

لهددذا ييددا عليهددا أن  اننددا فددي م حلددي الدددقول للسددوق ألنهددا حملددي يديدددال ولددي  لهددا منافسددين مااإلدد ين

ي و ي يي المعاون في نإل  ايياايات مإلاوي  مواقدا يماال ؤيي وال سالي والوداف وا ومع ف اليمهو  

اسلوك الم غوا المد ويج واسمادال السلوك المناف   .اعي، والحد من مألدي امهم السلاييالمواصل ا يمم

 .لل
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  :7P’s المزيج التسويقي عناصر

2. Product-المنتج:  

ل التواصل ئوساالتوعية بأثار ا هوذلك ألنه في صورة رسالة فكرية هدف الحملة فكري توعوي،منتج 

 الجيااد االختيااار يجاابف. توعيااة الشااباب للحااد ماان أثارهااا الساالبيةو ،علااى الشااباب الساالبية االجتماااعي

 المساهمة لعدم نالسلبيي المشاهير بعض محتوى تداول وأ نشر عدمو ،طرحة من لالستفادة لمشهورل

 .وتشهره تشجعه ال لكي يقدمه مفيد محتوى له ليس من متابعة الو شهرته في

 

1. Price-القيمة : 

ة لامياث سايقدون وقات فاي التعارف علاى الحبالنسبة للجمهور المستهدف القيمة معنوية واجتماعية ح

هاذا سايتم مان . ويبذلون جهد في تجنب مشاهير وسائل االتصال االجتماعي الذين يضرون المجتماع

 : خالل

  متابعة مشاهير التواصل االجتماعياكتشاف األسباب التي تدفع الشباب إلى. 

 مشاهير وسائل التواصل االجتماعي تسليط الضوء على مخاطر تقليد الشباب. 

  الوعي لدي الجمهور المستهدفتحقيق هدف الحملة في زيادة.  

 

2. Place-المكان  : 

 نطاق الحملة محلي داخل دولة قطر 

 فعاليات في المدارس وجامعة قطر . 

  (. كما موضح في جزئية الترويج)نشر اإلعالنات في وسائل التواصل المختلفة 
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4. Promotion-الترويج : 

 :سيتم استخدام أدوات متنوعة في عملية الترويج تشمل

  :ندوات .0

مادارس للتعرياف بالحملاة وارثاار  عادة في جامعة قطر وفاي تعريفية بالحملةسيتم عمل عدة ندوات 

  .السلبية لمتابعة مشاهير التواصل االجتماعي

  :وسائل اإلعالم في .0

 (المقروءة )تم نشر بيان صحفي عن الحملة في جريدة الشرق القطرية.  

 (المسموعة ) الاذي ياتم ( سوالف شابابية)خالل برنامج سيتم الترويح لرسالة الحملة من

  .بثه عبر إذاعة قطر

فاي ساهولة نشار الاوعي لادي المجتماع، وتوصايل هاذه الرساالة إلاى  وتكمن فائادة هاذه األدوات

مشاااهير التواصااال أبناااائهم لأولياااء األماااور ماان أجااال اتخاااذ احتياطااااتهم فااي مواجهاااات تقليااد 

  .االجتماعي

 :التواصل االجتماعيوسائل في  .3

المعباار  اسااتخدام هاشااتا تاام و ،"رامانسااتغ"وعلااى " تااويتر"ي للحملااة علااى إنشاااء حساااب رساام تاام

اختيااار هااذه  وجاااء (بياادك –شااهرته #) هوالساالس الااذي يجعاال الجمهااور أكثاار تفاعاال معااه ماان خاللاا

وسهولة تحديث أخبار الحملة من ة اإللكترونية النتشار استخدامها بين أفراد الفئة المستهدف اتالمنص

 .  خاللها والتواصل مع المهتمين برسالة الحملة الفكرية

 : العالقات العامة .4

لتعرياف بأهاداف الحملاة والتارويج  (قطار -جلف مول)األماكن العامة من خالل بوث في العديد من 

من هذه األداة تتحقق من خالل ما تقدمه من تواصل مباشر مع الفئاة المساتهدفة  الكبرىلها، والفائدة 

 .  وأفراد في محيطهم اإلنساني وبيئتهم  االجتماعية
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5. People-األشخاص : 

 .(صالحمهند عاطف  -حازم سليم   -فهد النعيمي ): فريق العمل

 .إيمان عيسي. د: المشرفة على البحث

خاصة  حضورهم الفعاليةخالل  من (فهد بوزوير -عادل المي -حسن الساعي ) :الشخصيات العامة

 . ودعم الفعالية من خالل حساباتهم على وسائل التواصل االجتماعي  بالحملة

 

2. Physical Evidence- األدلة المادية: 

 (مبني اإلدارة العليا -بجامعة قطر)شهرته بيدك  الفعالية. 

  الذين لهم تأثر سلبيخفض عدد المتابعين للمشاهير. 

 

7. Processالعملية التنفيذية : 

  اجراء استبيان 

  رصد التحذيرات والنصائح على وسائل االتصال 

  تقييم مدى نجاح الحملة 
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 :الجمهور المستهدف

 :الجمهور األولي 

 الإلااا 

ندا   36الدش  03 سدنمن : القصا   الديموغ افيي  ونويسدمقدم فدي الميممدا القطد  سدني، ذ دو  واا
 .ا يمماعيوسا ل المواصل 

   محمدواومنإلدإعدادال امااعون مإلاوي  المواصل ا يمماعي ويقومدون من ي  افي: السي وغ افيييانات الا
 . سا لهمأو 

 

 :الجمهور الثانوي 

  اوليا  المو 

 .سني 51 – 21 سنمن : الديموغ افيي قصا  ال

ااندددا  واندددات يسدددمقدمون وسدددا ل المواصدددل  لدددديهمالدددذين  أوليدددا  المدددو  افدددي : السدددي وغ افييالاياندددات 
 .ا يمماعي

 

 

 

 



 

 
62 

 

 :الحملة أهداف

 ا سمقدام القاط  لوسا ل المواصل  علش المم ماي السلايي ليدا  الميمما اد اك

 . ا يمماعي

 ا يمماعيمإلاوي  وسا ل المواصل  أوميي امدا الميمما ىقناع. 

 ا يمماعيوسا ل المواصل ا د ال علش  المنمإل  السلاي االمحموا اليمهو  وعي زيادال. 

 والط ال الإلااا علش مألدي اا  ال د  ووم وممااعمهم، السلايين المإلاوي  مقليد ف  ال ناذ. 

 السلايي الإلقصيات وناذ ا يياايي، الإلقصيات لممااعي الميمما أف اد من عدد ماني .  

 

 
 

 :رسالة الحملة

ومإلداوي وا علدش  ا يممداعياألددا  وسدا ل المواصدل  قطد  دولدي فدي الميممدا وعدي منميدي ىلدش نسدعش

 ا يممداعيالمحمدوا السدلاي وغيد  الم يدد علدش وسدا ل المواصدل  وموايهدي الإلدااا والييدال القادمدي،

 .االميمما القط   لال مقا 



 

 
63 

 

 :رؤية الحملة

وممدااعمهم مدن لسدلايين ا ا يمماعيلمإلا ل المم ماي علش المقليد العمش لمإلاوي  المواصل ا الحد من

 .علش ممااعمهمالإلااا ح  الهو  علش الإلقصيات ا يياايي و ، ومسليط قال الإلااا

 

 :الحملة استراتيجية

 وأد وا علش  ا يمماعياألوميي وسا ل المواصل  اليمهو  لموعيي وندوات فعاليات منظيم

 .الميمما

  وفعاليمها االحملي للم ويج ا وإلو ات نإل. 

 ولمقويمها الحملي نياك مدا لقيا  فعاليي  ل اعد اليمهو  علش اسماانات موزيا. 
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 :الخطة التكتيكية

وسيلة 
 االتصال

الجمهور 
 المستهدف

 مايو ابريل مارس فبراير يناير ديسمبر ملخص الرسالة

ندوال مع ي يي 
 االحملي

 طالا اليامعي

اليمهو  )
 (الولي

دا  السلايي ااألمع يف 
لممااعي ومقليد مإلاوي  
 المواصل ا يمماعي

      ا م اق ما
 الممحددين

 مصميم الدعوات 

 اقامي ال عاليي

ندوال مع ي يي 
 االحملي

 طالا المدا  

اليمهو  )
 (الولي

مع يف ااألدا  السلايي 
لممااعي ومقليد مإلاوي  
 المواصل ا يمماعي

     ا م اق ما
 الممحددين

  الحصول علش
 المصا يح

 ىقامي فعاليمان

 مد سي انين)
 (مد سي انات/

 

الايانات 
 الصح يي

اليمهو  الولي 
 الدانو + 

مع يف االحملي 
 وفعاليمها المي أقيمت

نإل  الايان لزيا ات     
 المدا  

نإل  الايان 
 ل عاليي اليامعي

فيلم قصي  في 
الحسااات 

 ال سميي للحملي

YouTube 

نإل  الوعي من قالل  اليمهو  الولي
نصا ح مقدمي من 

 المإلاوي 

ىي ا  المقااالت  
 و مصوي  ال يديو

   نإل  ال يديو المونما 

الظهو  في 
ا امج مل زيونيي 
 علش قناال ال يان

مع يف االحملي  اليمهو  الدانو 
 وفعاليمها المي أقيمت

 ع ى الا نامج     

اليمهو  الولي  مويم 
 الدانو + 

 مع يف االحملي 
 نإل  ال عاليات 
 مقديم النصا ح 
  الم اعل ما

 اليماوي 

فمح 
 حساا

نإل  المعلومات 
 الم اعل+ 

 نإل 
 المعلومات

 الم اعل+ 

 المعلومات نإل 
 الم اعل+ 

+  المعلومات نإل 
 الم اعل

 المعلومات نإل 
 الم اعل+ 

اليمهو  الولي  انسمي ام
 الدانو + 

 مع يف االحملي 
 نإل  ال عاليات 
 مقديم النصا ح 
  الم اعل ما

 اليماوي 

فمح 
 حساا

المعلومات نإل  
 الم اعل+ 

 نإل 
 المعلومات

 الم اعل+ 

 المعلومات نإل 
 الم اعل+ 

+  المعلومات نإل 
 الم اعل

 المعلومات نإل 
 الم اعل+ 



 

 
65 

 

 :التكلفة

 قطريريـال  وسيلة االتصال

 الندوات التعريفية

 (جامعة قطر+ مدرستان )

30,000 

 0 البيانات الصحفية

 YouTube 0فيلم 

 0 ظهور في قناة الريان

 0 انستجرام+ تويتر 

 10,000 المطبوعات والهدايا

 40,000 المجموع
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ثالثفصل الال  

 

 االتصال
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 :الحملة  رشعا

 

نصددف دددوا الإلددااا  لاددا وددامف ذ ددي، ويظهدد  مددن قددالل ال مسددمقدمإلددعا  الحملددي يم ددون مددن يددد 

قدد و . المسمقدم قد ي ون ذ   أم اندشين والنصف الق  العاايي لا  الانات القط يات، أ  ان القط ي

ليعا  عن الحملي ويوهح ان إله ال الإلقصيي المي ممااعها علش وسا ل ( إله مل ايدك)أسم  اقميا مم 

اللدون ومدم اقميدا   محمدواة، نإلد وي م ووني ايدك، فألنت من قداد  علدش ىإلدها ة و  ا يمماعيالمواصل 

 .ي مز للم نولوييا لنل الز ق
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 :الفعاليات

 ،3107مددايو  0ايامعددي قطدد  فددي مانددش ا دا ال العليددا امددا يخ " إلدده مل ايدددك"مدإلددين مددؤمم  حملددي مددم 

، وفهدد ادوزوي  أحدد نإلدطا  مواقدا المواصدل والالعدا عدادل  مدي ،احهو  ا عالمدي حسدن السداعي

 .ا يمماعي
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 :البيانات الصحفية

 عادددال حمن اقلددمفددي ي يدددال الإلدد ق القط يددي " إلدده مل ايدددك"مددايو عددن حملددي  6مددم نإلدد  مقددال امددا يخ 

 .العايدلي
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 :التلفاز

علدش ا ندامج  يد   ق، ومدم ىذاعدي الممدن قادل قنداال ال يدان ال هدا يي" إلده مل ايددك"مم م طيدي مدؤمم  حملدي 
 ."الصااك  ااك"
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 شبكات التواصل االجتماعي  

انيداك  المدألدي  احددا علدش  وقدد مهاإلدا ات المواصدل ا يممداعي   نسدمطيا أن نن د  فهدلاالطاا   

 .اس عيواليمهو  المسمهدف من الميمما  قد مها علش النإل  والوصول ل ا  عددلحمالت و ل

فمددن وددذا المنطلددق يددا  الم  يددز علددش إلددا ات المواصددل ا يممدداعي اسدداا انهددا ميمددا يميددا ال  ددات 

وإلااا وذلك عن ط يق أنإلا  حسااات قاصدي  مإلاوي العم يي والعناص  المسمهدفي من الحملي من 

االحملددددي مهدددددف اددددالمع يف االحملددددي وللوصددددول الددددش ا ادددد  عدددددد مددددن اليمهددددو  المسددددمهدف علددددش ملددددك 

 .الإلا ات
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 shohrta_b@: مويم 

 

 
 

 

https://twitter.com/shohrta_b
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74 

 

  



 

 
75 

 

 shohrta_b@ :  ام انسم

 

 

  

https://www.instagram.com/shohrta_b/
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 :المطبوعات

 .وا وإلو ، ومم موزيا دفام  علش طالا المدا  فالي  مم عمل 

 

 

  



 

 
77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعالفصل ال  

 

تقييمال  
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 :التقييم

قمنا امطايق حملمنا لمدال سمي أإله  وفي قالل وذة ال م ال قمنا االمواصل ما اليماوي  األ د  من 
 .ووذا ال صل سيوهح ط ق مقييم مدا نياك الحملي. وسيلي

من % 51مم موزيا اسمايان علش الحهو  وقام اا يااي عنل  الندوات
 .واإل ل عام  انت نساي  ها الحاه ين عاليي ،الحاه ين

 
 مم نإل  ايان صح ي في ي يدال الإل ق القط يي الايانات الصح يي

الصااك "مم الظهو  في مق ي  علش قناال ال يان ال ها يي في ا نامج  ظهو  في ا امج مل زيونيي
 .3107مايو  3يوم "  ااك

 .ممااا علش مويم  611 مويم 

 

 
 . ام نسمممااا علش ا 021  امانسم 
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 خاتمةال
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 :الخاتمة

يصدل ىلدش نمييدي مؤ ددال قدد   يقملدف عليهدا ادندان وودي  ا يمماعيالممااا لوسا ل المواصل 

ن  ا يممداعي سيادال المحموا السلاي علش نحو غي  مساوق في معظدم إلدا ات ومنصدات المواصدل واا

لدف ادندان أيهدا علدش النمدا ج وقد   يقم.  انت اد يات مم اومي من ميمما لق  ومن وسيلي لق ا

 فددي الاذي دديوالمإلددهي  اددالمو  السددلايي و فنإلدد  السددلوك السددي  والمافددل  ،المحمددوا السددلايي لهددذا السددلاي

ي  لها نما ج مدنع   موهوعيوال ييياايوغياا الحد الدنش من العقالنيي وا  قالقون ي ال ،ميممعنا

 نحطددداطا الم اودددي والسدددلايي و وقدددد محيلدددل ىلدددش حالدددي مدددن الإلدددااا الع ادددي وأييدددال المسدددمقال سدددلاا علدددش 

 .الالمعقول

اسدددمند ودددذا المإلددد وع ىلدددش د اسدددات موسدددعي علدددش عددددال أصدددعدال أومهدددا مناقإلدددي الد اسدددات السدددااقي علدددش 

، فهددال عددن اسددميال  آ ا  الإلددااا مإلدداوي المقددااالت مددا  اددا  ندددوات و المسددمويين الع اددي والدددولي و 

علددش ال دد د والميممددا  مددألدي وم القددو مإلدداوي ة و و  ا يممدداعيلوسددا ل المواصددل والمعدد ف علددش  ؤيددمهم 

لنإلدددد  الدددددوعي ا ييددددااي حدددددول إلددددا ات المواصدددددل ، ويددددا ت حملدددددي وددددذا المإلددددد وع والييددددال القادمدددددي

المحمدددوا السدددلاي  يقدددلاحيددد  ... لميسدددي  ال يدددوال ادددين الواقدددا المعددداي والمسدددمقال المدددألمولا يممددداعي 

نإلددد  القددديم والماددداد  ىلدددش  ا نحددداللنإلددد  ومدددن  المحمدددوا ا ييدددااي الم يددددىلدددش  "ولدددو مدددد يييا" والمافدددل

 آملددين أن ي ددون مإلدد وعنا للمقدد   ادايددي لنههددي.... وا قددالق المددي مدددفا اعيلددي الميممددا ىلددش المقدددم 

 .  مقدمي لنههي أممنا األس واعلش ا نم نت الع اي محموانا 
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 :نصائح للمشاهير

المحمددوا السددلاي الددذ  يقومددوا انإلدد ة علددش وسددا ل المواصددل أن يدد وا اددألن  المإلدداوي ن يددد مددن 

من ا سااا ال  يسيي فدي انمإلدا  العديدد مدن الظدواو  السدلايي ادالميمما وذلدك مدن قدالل  ا يمماعي 

 .السلايي المي ملحقها وسا ل المواصل ا يمماعي علش ا ط ال والإلااا ااألدا النظ  

 

 :لمجتمعنصائح ل

 المواصددددل  ددددون وحساسددددي هددددقمي مهمددددي ا يممدددداعي المواصددددل مسددددمقدمي عددددامق علددددش يقددددا

 فدي غايدي أمدو  وودي وويامدل الدوطن سمعي يها ما ووذا مااإل  اإل ل الإلعوا عن يعا  ا يمماعي

 ملقا يداا، ا يممداعي المواصدل مسدمقدمي يدد فدي -دوسديديد  احسا- السياسي الصعيد علش الوميي

 وندددداك يددددزال   .المسددددؤوليي قددددد  يسمإلددددع وا أن ا يمماعيددددي الإلددددا ات مسددددمقدمي علددددش ويددددا ولددددذلك

 غيدد  وسدديلي واعماا وددا ا يممدداعي المواصددل إلددا ات عادد  المويهددي ال سددا ل اقددد ات إلددعاي اسددمق اف

 مقا ندديا  مددألدي اا  ال ددد  وددي  سددا لها أن ا مإلدد نا -احدنددا واحسددا- ل نهددا ا مصددال عمليددات-فددي  سددميي

 ا نهدااط د يات أقصش المزام فإن ولذلك للميمما، ال   يي المويهات علش الق ا ا مصال اوسا ل

 ويمصددل الميممعددي، المددن علددش ا سددمق ا  مددن مزيددد ى سددا  إلددألنل مددن ادهددا قاددل المعلومددي مددن والمداددت

 .المواطنين يد في النظي  منقطا واإل ل يم  ز الن اات للدولي الداقلي ا سمق ا  أن ا   ال وذا

 ممملددك أنهددا  مددا المعلومددات، ونقددل ا مصددال م نلوييددا صددعيد علددش الدددول طال ددا قطدد  دولددي ممصددد 

 مسدددمويات أدنددش فيددل ممملددك الددذ  االقددد  نددداتاالاي نقددلا القددا  ا ل م ونيددي السدد عي مسددمويات أعلددش
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 م نلوييدي ددو ال أعمداا علدش ودو ياندا فمن ط ق م م ق أمام الوطن وها ما ووذا الم نلوييي، الميي

 الواا   نمإلا  الصالحي الاي ي موف   اي ال مهددات أمام وو الق  اليانا ومن ال املي، أدوامها يمملك

 المؤسسددات يهددود نسددمنهى ولددذلك والسددلايي، الم لوطددي والمعلومددات اا إلدداعات الممعلددق لددوييو الم ن

 .ادها قال المعلومي من المدات  ي يي علش ال ديف الهو  لمسليط قط  دولي في الطوعيي

 المدألدي  عمليدي فدي ال حش قطا يمدلون ا يمماعي المواصل مإلاوي  أن الاح  ممن في أوهحنا  ما

 ىعالميدددي مؤسسدددات قادددل مدددن دو   مألويدددل ونددداك ي دددون ادددألن ننصدددح ولدددذلك وقيادمدددل، الميممدددا علدددش

 ا عالميي القالقيات ناحيي من ومألويلهم مد ياهم ممولش -ا يمماعيي المسؤوليي ىطا  في-( مسمقلي)

يهاك  .عامقهم علش الملقاال المسؤوليي قد  واا

 

 :المرحلة الثانية للحملة

وميديدد  لموا ادي عمدل الحملدي اإلد ل سدنو   سوف يسدمم  ودف الحملي و سالمها، و سمم ا 

 ،لمذ ي  اليمهو  المسدمهدف اهداو ومإلاوي وا،  ا يمماعيالمواصل  علش منصات مط أالم ي ات المي 

 دو ات ونددواتوسديمم عمدل . ا يمماعيمنصات المواصل  نحوا  سلوك الإلااا   حمش نهمن اسممو 

ألقالقيددات النإلدد  والقدديم الممعددا ف عليهددا فددي الميممددا، حمددش   م ددون الموعيددي مددن المإلدداوي  الموعيددي 

 .الحملي فيما اعد وال ياهيوزا ال الإلااا وسوف ممانش  ،يانا واحد فقط
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 المراجع والمصادر

 اإلشااااعاتدوافاااع اساااتخدامات الشاااباب الساااعودي الجاااامعي لشااابكات التواصااال االجتمااااعي و  .0

الملااك ساعود فااي الفصال الثاااني مان العااام  دراساة ميدانيااة علاى طااالب جامعاة: المتحققاة منهااا 

 .ثنيان بن دمحمآل سعود، نايف بن /  ه ٣٣١١

دراساة  –؛إدمان اإلنترنت وعالقته بمهارات التواصل االجتمااعي (  1101)الحمصي ، روال  .1

ميدانية على عينة من طالب جامعة دمشق ، رسالة ماجساتير غيار منشاورة ، جامعاة دمشاق ، 

 .سوريا

- نساانيةواال االجتماعياة العلاوم مجلاة. لروتر االجتماعي التعلم نظرية(. 0991. )ب معمرية، .1

 .102 - 011 ، 4 ع الجزائر،

 .019ص  نشأ نظرية الغرس الثقافي وتطورها ،(. 1100. )مكاوي .4

 - الحكماة مجلاة. والتحسايس التوعياة في ودوره االجتماعي االتصال(. 1100. )ق عبدالكريم، .1

 .109 - 114 ، 1 ع الجزائر، - والتوزيع للنشر الحكمة كنوز مؤسسة

 راباح، وصاادق لعياضاي الادين نصر ترجمة االتصال، نظريات تاريخ ماتالر، وميشال أرمان .1

 .19-11ص ،(م1111 العربية، دراسـات الوحدة مركز: بيروت( 3ط

. الجامعااة طااالب لاادى القاايم علااى وأثرهااا االجتماااعي التواصاال شاابكات(. 1104. )ف الطيااار، .2

 .092 ، 10 ع, 10 مج الرياض، - والتدريب األمنية للدراسات العربية المجلة

 .10 - 01 ، 11 ع األردن، - أفكار. بالجماهير اإلتصال نظريات(. 0924. )أ. ف جرار، .1

ااان. مواقااع التاواصاال االجتماااعيا واألبناااء(. 1101. )عماااوي، إ .9 . جامعااة القاادس المفتوحااة: َعما

 .01ص

أثاااار اسااااتخدام شاااابكات التواصاااال اإللكترونيااااة علااااى العالقااااات (. 1100. )الشااااهري، ح .01

 .جامعة الملك عبد العزيز: الرياض. االجتماعية

: الساعودية العربياة المملكاة الجدياد، اإلعاالم عصار فاي الرأي قادة(: هـ0414. )دمحم البشر، .00

 .4-1 ،0ص اإلسالمية، سعود بن دمحم اإلمام جامعة
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  الجدد، المؤثرون.. «االجتماعي التواصل» مشاهير(: 1101 يناير 11. )خديجة الكثيري، .01

: اإللكترونية االتحاد صحيفة

http://www.alittihad.ae/details.php?id=8072&y=2015&article=full 

 يشاوبها قليلاة مناافع... االجتماعي التواصل وسائل(: 1101 نوفمبر 1. )أسرار األنصاري، .01

 .  01ص ،(01141) العدد الكويتية، رأيال صحيفة كثير، «غث  »

 ، صحفية الرياض السعودية،(1101يوليو  19. )الغامدي، أسمهان .24

www.alriyadh.com/1068789. 
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  :الملحقات
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