
 0 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

 التواصل ملواقع اإلمارات يف اجلامعة شباب استخدام

 حتدثها اليت والتأثريات االجتماعي

 *حسام على سالمة د. 
 أوال: مقدمة الدراسة: 

من المؤكد أن االنترنت قد غيرت طرق االتصال  انناالنت تيييارا ريار،ال   ان كلنات 

علا  نقال الموليمالت   وسلئل االتصل  الجملاير،ة التقليد،ة تتيح نماين  اتصال  ،قاي  

ماان مصاادح والااد الاا  متلقااين كاياار،ن   وراالات ااايةة الي،اام الوللميااة لتقااد  نماالن  

اضاليية   أاماال نماين  االتصال    مان مصالرح كايارت الا  متلقات والاد     ونماين  

اليث   من مصلرح كايارت الا  متلقاين كايار،ن   ونماين  االتصال  اللخصات الخال  

التياصاال االرتماالعت   ليااث ،تاايح الي،اام نيلماال اتصاالليل  والتاات ماااال ااايةلت ومياقاا 

 )1،تام بللالمركز،ة   و،تيح رحرة من ر،مقراطية االتصل  .)

وال ،مةاان لااال ياات تةايليرياال االتصاال  أن ناااتخد  وساايلة ماااال بألعليااة وحاااد رون أن 

ل ما  نأامال  وتةمن القيت الحقيقية لمياق  التياصل االرتملعت يات كيناال قلبلاة للتولما

الطييوة اليلر،ة والتت ترغم رائمل يت التياصل والمللحكة وتةي،ن الوالقلت  كمال أن 

االك مجميعة مان الويامال أرت الا  احتيالط الجماايح بمياقا  التياصال االرتمالعت  

وااات مياال الطييوااة اليلاار،ة للاياار لللااتا أكااار ماان القااراات عااا   وبخلصااة انا ماال 

( ولااكلع  بلتاات  مياقاا  2ق علاا  تلااع العماال .  )تاايايرت لااد،ام القاادحت علاا  التولياا

التياصااال االرتمااالعت تأااارل نأااااال علااا  محيطاااال انناااالنت ورائرتاااال االرتملعياااة 

 وصللم الامي المضطرر ليسلئل التياصل االرتملعت  خال  الوقير الملضاية  تييارا 

ياة يت مدى االستخدا  وأاةلل  ليث اادت وسلئل التياصل االرتملعت حوارل من نلل

االسااتخدا  لماال تحدناا  ماان تألعاال ارتماالعت ،لااير الاا  الوملياالت انرحاكيااة واليردانيااة 

والاليكية التت  تتم بين أطارا  عملياة االتصال    والتات تتايح لمااتخدميال الملالحكة 

من خال  كلية المضلمين سياا صيح  أو ملرت ييلمي   أو خير،اة وغيراال أو المحلرناة 

لال ماان االتصاال  الماايارات  الماار الااكل ،راااحال للقياال  الأيح،ااة التاات تقتاارك ياات اااة

 بدوح تأنيرل يلعل.  

وويقل لتقر،ار انعاال  االرتمالعت الوربات الاكل تصادح  كلياة محماد بان حاااد لا راحت 

 051ياات الماطقااة الوربيااة  7102عاال   « يياااييك»الحةيميااة   بلااد عاادر ماااتخدمت 

مليين ماتخد  نلط  00.0  وأن  7101مليينلً يت عل   005مليين ماتخد   مقلحنة بـ

مال،اااين قيااال ناااال   5.5  مقلحناااة باااـ7102يااات الماطقاااة الوربياااة يااات  « تاااي،تر»لــاااـ

 (3سايات.)
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أوضح استطالع للرأل أررت  ايةة بلحومتر اليحاية لصللح بت بت ست عربات أن كمل 

ياقاا  الةاياار ماان اللاايلك ياات الاادو  الوربيااة ،اقااين بللموليماالت التاات ،تلقينااال عياار م

واامل  .التياصل االرتملعت أكار من انعاال  التقليادل الاكل تاايطر عليا  الحةيمالت

وحبيا  عال   7105االستطالع  الكل أررل لصللح بت بت ست عربت يات أواخار عال  

 ألف اخص يت علر رو  عربية. 75  عل  أكار من 7102

التياصال اتضح أن أكار من نصاف مااتخدمت االنترنات يات تلاع الادو  ،ارون مياقا  

االرتماالعت محااالً للاقااة كمصاادح أخياالح أكااار ماان التلأز،ااين والجرائااد  التاات وصااأيال 

بأنال ماحلزت وال تاقل الخيالح بحيلر،اة  يات مويام الادو  الملاميلة بلالساتطالع  وان 

،أضال مياقا  التياصال االرتمالعت كمصادح لل  01الا   05الليلك الوربت من سن 

 ة.موليملت عاد وحور أخيلح علرل

ونكاار تقر،اار صاادح عاان رلموااة أوح،يااين المر،ةيااة أن يياااييك اااي الماصااة الكياار 

ملياين ااخص يات  011استخدامل لدى الليلك الوربت  ان بلد عادر مااتخدمي  لايالت 

  وأاالح التقر،ار 7100مليين يت الول   51  يت لين بلد عدر الماتخدمين 7105عل  

ياات  11الميقا  بااااية بليات لايالت  تألعاال علا  71الا   05الا  ان اللايلك ماان سان 

 (.4. )7102يت المئة يت الول   05يت لين بليت اك  الااية ليالت  7105المئة يت 

  «كاااراور أنااالليزح»الاااكل أعدتااا   7105وويقااال لتقر،ااار لللاااة التياصااال االرتمااالعت  

أبةاي بلاد عادر الحاالبلت »و« لةزنيةااي »  وبللتولون ما  «ايتايت»بلللراكة م  

 مليااين لااالك . 02.0  مياقاا  التياصاال االرتماالعت ياات انماالحات نحااي الالااطة علاا

وأوضح التقر،ر أن لالبلت مياق  التياصل االرتملعت الالاطة يات انمالحات تتايزع 

لياةاد »ملياين مااتخد  نلاط علا   0.5  و«ييااييك»مليين مااتخد  علا   5.5بياق  

  والوادر ناتا  «تايتير»لـ   ومليينت ماتخد  «اناتيرا »مليين ماتخد  لـ  0.0  و«ان

 %11علا  نحاي « ييااييك»كمال  اساتحين  .«سالك االت.»من الحالبلت عل  ميق  

من الحالبلت الالطة علا  مياقا  التياصال االرتمالعت الرئيااة يات انمالحات  لياث 

 7.7ملياين لاالك للاككيح  و 1.0بين التقر،ر أن مااتخدمت الميقا  ،تيزعاين بياقا  

 مليين ل نل .

مااان الحاااالبلت الالاااطة علااا  مياقااا   %02نحاااي « انااااتيرا »صاااة ميقااا  وبليااات ل

التياصاال االرتماالعت الرئياااة ياات انماالحات  ليااث بااين التقر،اار أن ماااتخدمت اااكا 

ملياين ل نال     0.0ملياين لاالك للاككيح  و 7.0الميق  يت الدولة ،تيزعاين بياقا  

  مياقاا  ماان الحااالبلت الالااطة علاا %01.0نحااي « سااالك ااالت»كماال بلياات  لصااة 

ألاااف مااااتخد   575التياصااال االرتمااالعت الرئيااااة يااات انمااالحات ،تيزعاااين بياقااا  

 )5للككيح  ونحي مليين لالك ل نل )



 

 لتي تحدثهاالجامعة في اإلمارات لمواقع التواصل االجتماعي والتأثيرات ااستخدام شباب 

 2 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

وقد تيل،ات الاريل الأةر،اة واليحاي  الولمياة عااد تاالو  وسالئل التياصال االرتمالعت 

ليسالئل للدحرة التت ،مةن موال تقايمام ال  ير،قين الو  ،رى أنال اةل رد،د وباد،ل 

االتصل  التقليد،ة ليث قربت الماليلت وساالت مان التياصال ييمال باين اليارار راخال 

الاقلية المتملنلة وبياام وبين غيرام وأتت بللوللم بين ،دل ماتخدميال موليملتيل ونقلييال 

وقيميل   غير أن اليوض اآلخر نير اليال بلعتيلحال قد خلقت عاللم ايتراضات نجام عاا  

ال تجادال اال مان خاال  تلاع اليسالئل وااي المار الاكل زار مان عزلاة  عالقلت وامياة

الأرر وأنوة  نلع علا  الوالقالت االرتملعياة الحقيقاة وبخلصاة راخال السارت اليالاد 

يضال عن التطيي  الاقليت للأرر م  نقلية تختلف يت نيابتال م  نقليت  واي،تا . رون أل 

ات االرتملعياااة واالساااتخداملت التياصااالية اعتيااالح للاااايلقلت التقاياااة وأامياااة االبتةااالح

 والاقليية لتلع اليسلئل.

وظل الخطلك انعالمت يت كاير من الليلن مرتيةال ومضاطربل يات التولمال ما  أنار 

يمن راة ،اير اكا الخطلك ‘وسلئل التياصل االرتملعت يت عالقتال بللاقلية واالبداع 

تولمال ما  تلاع اليسالئل  ومال ،وايا  الت الماتخد  الوربت بلعتيلح  يلعل ونلااط يات ال

نلع من تةر،  نقلية رد،دت قلئمة عل  التاايع وانباداع  ومان رااة  خارل ،ايار ااكا 

الخطلك الت الماتخد  الوربت بلعتيلح  ضاحية يضالا الةترونات تاايطر عليا  كيلنالت 

 (6كيرى.)

وماان غياار اااع أن وساالئل التياصاال االرتماالعت أصاايحت مااايطرت بلااةل كيياار علاا  

ستخداملت والتأنيرات لدى يئة اللايلك يات اات  الولاي  والموالح  واساتطلعيا مان اال

خاللااال تجاالوز القللاام الموتاالر الخاالح  ماان المؤسااالت انعالميااة الرساامية يضااال عاان 

احتأاالع غياار ماااييق ياات سااقف الميضاايعلت التاات ،ااتم تالولااال بجلناام للدحرااة التاات 

ل ماصاالت للتياصاال والتويياار تخطاات وساالئل التياصاال االرتماالعت روحااال بلعتيلحااا

 يحام.

 ثانيا اإلطار النظري للدراسة: )مدخل االستخدامات والتأثيرات(

( ومااال   عاد  7نيرا لالنتقلرات التات وراات الات مادخل االساتخداملت واناايلعلت )

القاادحت علاا  تحد،ااد الحلرااة ليااث ال ،تااياير ماادى مالساام ماان الدحاساالت الاأاااية التاات 

ت المتولقااة بومليااة االتصاال . كااكلع غياالك مأاااي  الجمااايح تيضااح أو تلاارح الحلراال

الالااط  وغياالك محدراتاا  بااين التألعليااة واالنتقلئيااة. كماال أنااال تومااد الاا  توماايم الاااليك 

 الأررل عل  المحيط االرتملعت.

كمل ،رى اليوض أن اك المدخل ال ،ودو عان كينا  ،ماال اساتراتيجية لجما  الموليمالت 

ة للحللة الوقلية التت ،ةاين علياال الأارر  كمال ان نتالئح اليحاي  من خال  التقلح،ر الكاتي

حبماال تتخااك نح،وااة ننتاال  المحتاايى الااالبط  يضااال عاان عااد  التحد،ااد الياضااح لمأاااي  

الاللط الكل تصف ب  رمايح المتلقين يت عالقت  بلالستخدا  واالايلع  كاكلع اااةللية 
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يت التورل ال  وسالئل انعاال  أو  قيلس االستخدا  يال ،ةأت اليقت الت ،قضي  الأرر

محتياال يت قيلس كالية التورل وال ،لير ولاد  الات االساتيراق   واال ،لاير نلاع 

 ( 8الت قيت الداي  وضيط الحلرلت .)

  كمل أن  ،لي  ميدأ لر،ة االختيالح  يلاي  كال ساليك اتصاللت ،يراا  لاليز  ياللةاير  

در  وراير وسايلة اتصاللية والادت من الاليك االتصللت للجمايح ااي ساليك عالرل ،حا

وال ،يراد املماال أل مجاال  للاريض او االختيالح للمضاامين االتصاللت المواارول  أن 

االك ردال وتاليال لي  قيلس استخدا  المتلقت لليسيلة االتصاللية   والةيأياة التات ،اتم 

ييال القيلس   وزمن االستخدا  من لياث القيالس خاال  وقات التوارل أ  بواد  وكالياة 

 (9محدور،ة المللحكة )و

ولن التحدل الكيار للماداخل المختلأاة لاير،اة االساتخداملت واناايلعلت ااي حبطاال 

بللتأنير واقلماة الادليل علا  قيال  الوالقاة باين االساتخدا  وتحقياق الرضال واناايلع مان 

 رلنم ولدو  التأنير من رلنم  خر.

ل الاا  وسالئل انعااال  خصيصال أن مأااي  االسااتخدا  ،جام ان ،تجاالوز لادور التوار

يقط ال  تيظيف كل الويامل المرتيطة بلالستخدا  يت اكتاالك الألئادت أو تحقياق الولئاد 

الكل ،مةن أن ،تيلد يت اطلح مأايمت انايلع من رلنام المتلقات والتاأنير مان رلنام 

وسااالئل انعاااال . كمااال حأى باااللمجر،ن و خااارون أن مختلاااف الدحاسااالت أوضاااحت ان 

نات عالقااة بتااأنيرات وساالئل االعااال  التاات تلاامل الموريااة  تلااةيل  اااايلعلت المتلقااين

االتجلااالت  ارحاك الحقاالئق االرتملعيااة  ترتياام الولي،االت  المالقلااة  بلنضاالية الاات 

 متييرات التأنيرات الايلسية.

وماان الاماالن  التاات تالولاات الوالقااة بااين االسااتخداملت والتااأنيرات نمااين  و،اااداال 

رات الااكل أاااتم بدا،ااة بتحد،ااد مأاااي  االسااتخدا  ياااي ،ااربط بااين لالسااتخداملت والتااأني

االستخداملت والتأنيرات من خال  عرل نمين  االستخداملت وانايلعلت أوال التات 

 تؤرل غلت تحد،د مأاي  االستخدا  بلللةل الكل ،را .

يقااراح اسااتخدا  وساالئل االعاااال  ،ااأتت نتيجااة للمرالاال التللياااة التاات تتمااال يااات  أوال 

االاتململت والحلرالت التات تاؤرل الا  نلنيال  حسام التيقوالت بواد المألضالة باين قاراح 

 استخدا  اليدائل اليظيأية الخرى أو استخدا  وسلئل االعال  ومحتياال.

ناام ،تااالو  الامااين  محصاالة عمليااة االتصاال  الجماالايرل  وعالقتااال بلسااتخدا  وساالئل 

 االعال  التت تأخك االاةل  التللية 

تحد،د خصلئص المحتيى المحصلة الاالئية  وعادمل ،اير االعتقالر باأن اساتخدا   -0

وسلئل االعاال  ااي الولمال اليلياد ااال ،ةاين وصاف المحصالة الاالئياة بللتاأنير. 

 وتةين عملية االستخداملت وانالعلت وسيطل ،دعم أو ،ضوف تأنير المحتيى. 
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رئيااات لمحصاالة الومليااة وعااادمل ،صاايح اسااتخدا  وساالئل انعااال  اااي الااايم ال -7

االتصااللية ،ااتم تصااايف المحصاالة بلنااال نتيجااة  وعااادمل تتحاادر المحصااالت ماان 

خال  خصلئص المحتيى وبتأنير استخدامال كولمال وسايط  يهنا  تحاد  يات ااك  

الحللااة عمليتاالن تةااين الااايم ياات تتاالب  التااأنيرات  الاايوض ييااال ،حااد  بتااأنير 

 االستخدا .خصلئص المحتيى والخر بتأنير عملية 

وعل  الرغم من نجالح ااكا الاماين  يات الاربط باين االساتخداملت والتاأنيرات   اال أن 

االك صويبلت ترتيط بود  وضيح مخررلت  وعملية االتصل  الجمالايرل   وبللتاللت 

عد  القدحت عل  وض  لدور يلصلة بين مال ااي تاأنير أو مجارر نتيجاة أو تتالب  للتاأنير 

عية وأسا  مااجياة وقلبلياة للقيالس   بلنضالية الات نلاع ياهن بالا عل  مول،ير ميضي

تحد،د االستخدا  يت اطلح كمية المحتيى ونيع  وعالقلت  ،ض  صويبة مااجياة لاي  

الحاادور الخلصااة بماال ،صاال بااللمتلقت الاا  ماااتيى التااأنير أو تتاالب  التااأنير   وكااكلع أل 

التات ،مةان أن تاؤرل يات  نمط الستخدا  وسلئل االعال  وقادح  ونيعا  وعالقلتا  أ،ضال

 (10الدا  التأنير أو تتلب  التأنير وغيلب  اكتألا بتحقيق الاتلئح . )

لكلع يهن نمين  االستخداملت والتأنيرات لروبين وكيم من الاملن  التات اساتطلعت أن 

تمااز  بااين ماادخل االسااتخداملت وانااايلعلت بصاايحت  التقليد،ااة وماادخل التااأنيرات 

أن ،تيلاام علاا  أوراا  القصاايح التاات ساايقت   ونلااع ماان خااال  انعااـالمية الميلااارت و

ايترال أن بوض أنملط الاللط التت ،ملحسال اليارار أناالا التوارل ليسالئل انعاال  

 ،مةن أن تدعم التأنيرات االتصللية  أمل اليوض اآلخر ،مةن أن ،ويق تلع التأنيرات.

تاااالية مأنماااط النتاااط وأطلقااا علاام أنماااط النتاااط التااي تاادعث وتتااهل التااأثيرات اال

 وهي  Facilitative Activitiesالمدعث للتأثيرات االتاالية 

 االنتباه:

عملية عقلية ،تم ييال لصار الاكان  يات عاصار والاد مان خيارت مركياة   مال ،واات أن 

الماتقيل اور ب    وقد ،حاد  بصايحت ال احار،اة أمال االنتيال  الاالاحارل ،ااتح عان قايت 

واااي الومليااة التاات ،قااي  ييااال الأاارر بتيرياا  راااد  الوقلاات   (11.)الماياارات الخلحريااة 

والكاات أنالا اساتقيل  المضامين االتصالل    وتاؤنر روايا  الأارر أو االاايلعلت التات 

،او  ال  تحقيقال يت عملية انتيلاا  لمال ،قاد  يات وسالئل انعاال    واالنتيال  االنتقالئت 

نتيلااا  لتلقاا  ماال ،تاااق ماا  موتقداتاا  ،ااد  علاا  حغيااة الأاارر ياات تيريااا  ااتملماا  وا

واتجلالت  القلئمة لد،  بللأول وتجام الرزاا مان الرساللة انعالمياة التات تماال علئقالً 

 12)أو ملنولً لتلع الموتقدات واالتجلالت 

ان اليرار بصاأة علماة ،يلاين انتيالاام للمضالمين االتصاللية التات ،مةان أن ،ادحكيال 

ث ال تتطلاام ماااام الةاياار ماان الصااويبلت لأااام تلااع و،اااتيعييال باااايلة و،ااار  لياا

الرسللة  يللتورل لمضمين اليسيلة ،مةن أن تتحةم يي  رواي  سلبقة لادى الأارر  تلاع 
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الاادواي  حبماال توياار عاان خصاالئص الياارار الكاتيااة  ولااكلع ،اااتالع الياارار مضاالمين 

 بوياال لتدعيم موتقدات واتجلالت لد،ام. 

 االدراك االنتقائي:

اك اااي الومليااة التاات ،قااي  بااال الوقاال ماان خااال  الموريااة لمختزنااة بتحد،ااد رالالت انرح

وموالنت الماادحكلت الحاااية  واااكا ،وااات أن الأارر ال ،قااي  بتأاااير الرساالئل ياات مواالنت 

مطلبقة لال تململ ولةن التأاير ،ةين يات اطالح التألعال باين الرمايز التات تام اساتقيللال 

التات ،ااتوين باال الأارر المتلقات  وااي مال ،يضاح عاد  وبين المورياة نات الوالقاة باال 

تطاالبق التأاااير بااين كاال الياارار بللااااية للرسااللة اليالاادت  لتياال،ن الموريااة انرحاكيااة 

ونيل  عملال بين كل يرر و خر بتأنير التالئة االرتملعية  والتألعل االرتملعت والاكل 

 ،ختلف من يرر  خر.

الوقلاات الااكل ،قااي  باا  الأاارر نسااقلط المواالنت علاا  وانرحاك االنتقاالئت ،مااال الالاالط 

الرميز التت ،تلقلال كمايالت  وبللتللت يهن اكا الاللط ،تأنر باللمخزون الموريات الاكل 

 13تم تلةيل  بتأنير الخيرات الكاتية واالرتملعية )

واااي ماال ،وااات ان النماالط المختلأااة ماان اليلاار   ،ختاالحون و،أااارون محتاايى وساالئل 

ق متايعة ومتيل،اة   وأن الويامل الاأاية من الممةان ان تاؤرل الا  خلاق انعال  بطر

لااليز السااتخدا  وساالئل االعااال    كماال ،مةاان لااال أن تحاادر أصااي  الةاياار ماان اااك  

 (14االستخداملت .)

 االستيراق 

االسااتيراق ياات علاام الاااأ  ،وااات أن ،يااي  الوقاال علاا  ميضاايع يةاارل أو لااات 

وااي كاكلع الحللاة الكااياة التات تجوال  )15الا  غيار  .)غيصل كليل ،ماو  من االلتأالت 

الأارر ،ياك  رااادا عقليال لتأااير وتحلياال مادخالت الوملياة االتصااللية التات ،توارل لااال 

 لت  ،اتطي  أن ،تخك القراحات التت تليال من قييلال ومللحكتال م  اليير .

ل الاات وساالئل ومأاااي  االسااتيراق ياات االسااتخدا  ،أاايق كاياارا الةاليااة اللااد،دت للتواار

االعال  التت تتأنر رحرلتاال كايارا بتاأنيرات الييئاة المحيطاة والمورياة الماايقة باللميار 

 (16انعالمية والقلئمين بلالتصل  ييال .)

أماا أنماااط النتاااط التااي تعيااا التااأثيرات االتااالية فقااد أطلقااا عليهااا أنماااط النتاااط    

 هي. Inhibitory Activitiesالمعوقة للتأثيرات االتاالية 

 تحويل االنتباه:

قااد ،قااي  الياارار باايوض العماال  التاات قااد تصاار  انتياالاام عاان متلبوااة المضاامين 

االتصلل  من خال  االحتيلط بايوض التصاريلت التات ال تمات للرساللة االتصاللية باأل 
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صلة ممل ،ترتم علي  تحي،ل انتيالاام عان متلبواة الرساللة وياماال ممال ،اؤرى أن تأقاد 

االتصاللية مقادحتال علا  الادا  أل تاأنيرات اتصاللية ممةااة يات ااؤالا  تلع الرسالئل

 اليرار. 

ان قيل  اليرار بيوض النلطة غير المرتيطة بمضامين الرساللة االتصاللية ،وازز مان 

ير  عاد  التاأنر باال و،قلال امةلنيالت االنتيال  الياال واالقتاالع باال لناال تقلال مان ياام 

 الرسللة االتصللية 

 التجنب:

لين ،تم تجام المتصأح لمياق  التياصل مضالمين اتصاللية باكاتال نتيجاة لناال لام تواد 

تلي  تطلولتا  كاأن تةاين مةارحت أو ال تقاد  مال ،جاد ييا  يلئادت أو أناال متوادرت وباللةارت 

قااد ال ،رغاام الأاارر ياات متلبوااة بوااض المضاالمين االتصااللية لااكلع  التاات تلااتت يةاار .

تيلرلتاا  أو أنااال ال تحقااق تيقولتاا  أو اناا  ال ،اااتم بتلااع ،تجايااال ونلااع لناا  ال تلااي  ال

المضاالمين أصااالً. ولااكلع ياالليرار الااك،ن ،تجايااين التواارل لمضاالمين اتصااللية بوياااال 

 ،صيح من الصوم أن ،ةينيا مورضين لل تأنير ميلار لاك  المضلمين  

التيلرالتام  يةمل ،يحث أيرار الجمايح عن المضلمين االتصللية التت تتأق موام وتليا 

وتلي  حغيالتام ساياا كلنات موريياة كلليحاث عان الموليمالت أو للترييا   أو وردانياة 

 كلللويح بلللأة والصداقة م  اليسيلة أو التألعل م  اللخصيلت االتصللية  

يأيرار الجمايح عايدون وحبمل ال ،ر،دون أن ،اتم الاايطرت علايام بياساطة أل ااخص 

  تأنير وسلئل انعال  بلةل يوال أو أل اتا لت  وسلئل انعال  يام ،تجايين نملن  

وقد استاتح بوض الةتلك أن وسلئل االتصال  الجمالايرل غيار يوللاة نااييلً يات التاأنير 

ؤمن ييا  الاالس علا  القال علا  مااتيى انرحاك علا  المجال  الاكى ،أةار و،لاور و،ا

 (17طي،ل المدى  )

 التك:

اي التررر باين االعتقالر واالنةالح   التاررر باين أمار،ن متالقضاين رون تارريح ألادامل 

( و،قااي  اااكا الامااين  علاا  ايتاارال مأاالر  أن 18علاا  اآلخاار   واااي نقاايض اليقااين .)

  وأنمالط الالالط المادعم للتاأنيرات الدواي  الاأوية الستخداملت مضمين وسلئل انعال

االتصااللية سااي  تاارتيط ا،جلبياالً بتااأنيرات اااكا المضاامين علاا  أياارار الجمااايح   أماال 

الاادواي  الطقيسااية وأنماالط الالاالط المواايق للتااأنيرات االتصااللية سااي  تاارتيط ساالييلً 

(   واااي ماال ،وااات  الجمااايح الااكى 19بتااأنيرات اااكا المضاامين علاا  أياارار الجمااايح .)

ختلح و،اتق  المضمين انعالمت بطر،قة واعية       وتلع الأةرت أكار ا،جلبياة لناال ،

تضأ  عل  الالس المز،د من الايطرت والاتحةم يات مال ،قيماين با  مان أنلاطة   لياث 
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،اتطي  الأرر أن ،تير  الستخدا  اليسيلة التات تحقاق لا  أاادا  ،ااو  لليصاي  الياال   

(20) 

 ويمكن تقتيث التأثيرات االتاالية الناتجة عن استخدام وسائل االعالم إلي 

 تأنيرات موريية  والتت تتمال يت مجلالت عد،دت ماال 

تجلوز ملةلة اليميل الالتجة عن تالقص الموليملت التت ،تورل لال الأارر   او  -

أل،تاال تالقص الموليمالت التات ،توارل لاال الأارر   او نقاص الموليمالت او عاد  ك

لأااام مواالنت اللاادا    او تحد،ااد التأااايرات الممةاااة والصااحيحة لاااك  اللاادا    

يضال عن التأنيرات الموريية التت تيضح الرواح التت تقي  بال وسلئل االعال  يات 

تلااااةيل االتجلااااالت ليااااث تقااااي  وساااالئل االعااااال  باااادي  غياااار محاااادر ل نااااراا 

ل وخلصة يت أليا  الزمالت   اضالية والميضيعلت التت تاير التلقين لالاتمل  با

الت تأنير وسلئل انعال  يات تحد،اد ترتيام ااتملمالت المتلقاين وكاكلع التاأنير علا  

نيم الموتقدات بز،لرتال سياا كلنت بز،لرت الأئلت التت ،مةان تايايم ااك  الموتقادات 

تياار يت اطلحال أو ز،لرت الموتقدات يت كل يئة   واالك التأنيرات الموريياة التات 

ياات لاالالت بااالا الااايلق التاات تيااار ماان خاللاا  القاايم   وال تقااي  وساالئل انعااال  

به،ضاالح القاايم يقااط   ولةاااال تقااي  أ،ضاال بتقااد،م الموليماالت التاات تلااترك ييااال القاايم 

 المتيل،اة .

 تأنيرات وردانية 

مااال ملاالعر الحاام والةراايااة  وغيرااال التاات تقااي  بأاااةل  مختلأااة وياات ساايلقلت  -

و،ياااار ااااكا التاااأنير عاااادمل تقاااي  موليمااالت مويااااة مااان خاااال  الرسااالئل متوااادرت  

انعالمية. تؤنر عل  مللعر اليرار واستجلبلتام بللتللت يت االتجل  الاكل تااتادي  

الرسلئل ومن أمالة اك  التأنيرات الأتيح الوالطأت لياث ،ارى الايوض أن التوارل 

 رل ال  الأتيح الولطأت.المةاف ال  ميضيعلت الواف يت الرسلئل انعالمية ،ؤ

كاكلع القلااق والخاي  ليااث أن التوارل للاادحامل التات ترساام مادنل علاا  أناال تتميااز  -

 بللواف حبمل ،ؤرل نلع التورل ال  الخي  من الحيلت ييال.

ككلع التأنيرات الخالقياة والمواي،اة لياث أن الادعم الخالقات والمواايل ال ،مةان  -

 تطي،ر  رون تأنيرات نيم االتصل .

 يرات سليكية تأن

يللتيير يت االتجلاالت أو الموتقادات أو المجالالت ليردانياة ،ااتم باال الجميا   لةان  -

عل  انال رحرة للتاأنير يات الااليك الياضاح  ومان أاام التاأنيرات يات ااكا المجال  
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الأوللية او عد  الأوللية  او تجام القيل  بللأول  ومأااي  الأوللياة ،ياار عاادمل ،قاي  

 كلن ،ومل  ليال تورض  للرسللة انعالمية الأرر بومل مل 

وحغاام اخااتال  الود،ااد ماان المااداخل ياات تحد،ااد اسااتخداملت الجمااايح وعالقتااال  -

بيسلئل انعال  نجد أن االك يروقل طأيأة يت تأاير اك  االستخداملت بيامل نجادال 

تةاالر تتأااق علاا  أاميااة المااداخل الاأاااية واالرتملعيااة ياات تحد،ااد الحلراالت التاات 

 21د  الأرر تلييتال من استخدا  وسلئل االعال .)،اتا

 ثالثا: متكلة الدراسة: 

أصيحت وسلئل التياصل االرتملعياة للضارت يات الملااد االتصاللت بصايحت مقطايع 

بال وبخلصة بين الليلك كمل ان تيييرال للامط التات اعتالر عليا  الجماايح يات التولمال 

ااع  كاكلع ياهن التارا  الأةارل يات  م  وسالئل االتصال  التقليد،اة لام ،واد كاكلع محال

مجل  االتصل  ،ؤكد لللة االحتيلك يت التولمل م  كل اةل رد،د مان أااةل  االتصال  

لت  تاةلف الري،ة يضال عن مياقف متيل،اة أو متالقضاة باين الميللياة يات التاأنيرات 

يت التت تحدنال لدحرة تكام الت مدى بويد وباين التااي،ن مان تأنيراتاال لدحراة قاد تجال

الياق . بين نلع ،أتت الليلك بلعتيلحام الجمايح الماتاد  بللدحرة الول  لةل رد،اد 

العتياالحات تتولااق بطييوااة المرللااة الااااية الااالعية للتجر،اام واالنأتاالح علاا  الجد،ااد 

بلعتياالح عااد  تلااةل االتجلااالت بصاايحتال الاالئيااة التاات قااد تجواال مااياقأام أكااار لاادت. 

قااة لةاال نلااع بوياادا عاان االيااراط والتأاار،ط أو الميلليااة ولليقااي  علاا  الخطاايط الحقي

والتاااي،ن يااهن اااك  الدحاسااة تاااو  لليحااث ياات رواياا  اسااتخدا  ااايلك الجلموااة ياات 

انملحات ليسلئل التياصل االرتملعت وانالعلت وكاكلع التاأنيرات التات تحادنال تلاع 

  اليللاث يات اليسلئل سياا عل  الماتيى الموريت أو اليرادانت  أو الااليكت. و،ااو

اطاالح نلااع موريااة أنماالط وأاااةل  االسااتخدا  والوياماال التاات تز،ااد ماان يلعليااة الولميااة 

 االتصللية ومويقلتال.

 رامعا: أهمية الدراسة.

 ترر  أامية الدحاسة ال    -

تاتمد الدحاسة أاميتال من أامية االتصل  الرقمت نات  بةل أااةلل  ومااتي،لت  لياث  -

ومال نلع رايول قي،ال للياللاين   –الايرل والتطييقت  –لولمت يرل نأا  عل  الياق  ا

يت مجال  الدحاسالت انعالمياة لمورياة ملايتا  وابوالر  وعالصار  وعالقتاال  وعالقاة 

 اكا الامط من االتصل   وتود الدحاسة الحللية اسال  يت اك  المايرت الولمية الممتدت.

مل من مصلرح اكتالك المورياة ان وسلئل التياصل االرتملعت أصيحت مصدحا ما  -

والحصي  عل  موليملت وبخلصة لدى الليلك. لكا يهن حصد روايا  اساتخدا  اللايلك 

لاك  اليسلئل التأنيرات الالرمة عاال ااي يات لاد ناتا  الااييل الا  اليلاي  الا  عاللمام 
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واالقتراك كايرا من يام المايرات والمؤنرات الألعلة يت ماتي،لت تأةيارام والمحادرت 

 لنملط سليكام.

أن الدحاسااة ياات سااويال للتواار  علاا  اسااتخدا  اللاايلك الجاالموت ليساالئل التياصاال  -

االرتمالعت لاام تقصار نلااع علاا  راااية بوياااال لةااال تولملاات ماا  اللايلك ماان مختلااف 

الجاااايلت الوربيااة واااي الماار الااكل قااد ،ااالعد ياات اليصااي  الاا  نياارت أكااار اتااالعل 

للحدور والاقليلت. واي المر الكل لا  انوةلسالت علا   وبخلصة أن اك  اليسلئل علبرت

 الريى المتولقة بللليلك والخطط التت تاتاديام.

سااوت الدحاسااة الاا  موريااة التااأنيرات المحتملااة لتجااام رياناام القصاايح ياات ماادخل  -

االستخداملت وانالعلت. وال اع ان مورية رواي  االستخدا  والتأنيرات الالتجة عاال 

لعلة ييال سياا بللدعم او انعلقة  ،االعد يات وضا  حي،اة واضاحة لاي  والويامل الأ

وسلئل التياصل وكلف رلنم من اليمايل او االلتيالس المصاللم رومال لياايح أ،اة 

 وسلئط اتصللية بداا من رالز الرار،ي ولي  انتالا بيسلئل التياصل االرتملعت.

ل الولمية عل  ان  نلط انا كلن ،تم تصايف رمايح وسلئل انعال  يت بوض الأرو -

يهن  يت التولمل م  مياق  االنترنت أكار نللطل  و،مةن وصأ  بلن  مللحك من خاال  

التألعلية التات ،تاام باال االتصال  الرقمات و،ادعمال  لاكلع ،يال متلبواة التاأنير  مطليال 

 أسلسيل.

ان الدحاسة لم تخاص بللتاالو  وسايلة والادت مان وسالئل التياصال االرتمالعت لةااال  -

تالولات وساالئل التياصاال االرتماالعت الكااار ااييعل للخاارو  باياارت ااالملة بوياادا عاان 

التوميم الخلطئ لين ،تم التركيز عل  وسيلة بكاتال نم تومم نتلئجاال علا  غيراال  علا  

 اك  اليسيلة من ليث االستخدا  ويلعليت .  الرغم من االختاليلت القلئمة بين

اااييع اسااتخدا  وساالئل التياصاال االرتماالعت عياار الرااازت الككيااة  والتاات بلتاات  -

بدوحال يت متالو  القطلع الكير مان اللايلك ان لام ،ةان الغلام رون ان ،حاي  بيااال 

ل موااال وبياااام مياناا  اقتصاالر،ة أو صااويبلت تقايااة تتولااق بللمااالحات المطليبااة للتولماا

بألعلية المر الاكل ،مةااال مان التولمال ما  طياف واسا  مان اللايلك الجالموت مختلاف 

الاملت رون أن نةين أسرى لطيقة او يئة بكاتال  واي المر الكل ،اوة  عل  الاتالئح 

 التت تتيصل اليال الدحاسة التت نحن بصدرال.

رد،ادت ال تادو  مواال اال أن طييوة التولمل م  وسلئل التياصل االرتملعت ،مال لللة  -

بمقداح مل تضيأ  من توز،زات اضاليية تياا  وتوازز وتااال عمليالت االتصال  المار 

الااكل ،جواال لللااة خلحطااة االحتياالط باااك  اليساالئل ال ،مةاان اليقااين بااال أو قااي  الةلمااة 

الخيرت ييال رون الويرت اليال مرات متتللياة ومتقلحباة  الحال  الاكل ،ختلاف ما  تالح،  

 ة بين وسلئل االعال  التقليد،ة والجمايح.الوالق
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أن غللم الدحاسلت التات تالولات الوالقاة باين اللايلك وقاايات التياصال االرتمالعت  -

حكاازت علاا  االسااتخداملت وانااالعلت ياات لااين ناادحت الدحاساالت التاات ناياات الاا  

لات التأنيرات التت ،حدنال استخدا  الليلك لااك  اليسالئل وااي مال تااو  ااك  الدحاساة ا

 اليصي  الي .

 خامتا: أهداف الدراسة.

 تتمال أادا  الدحاسة ييمل ،لت 

 الةلف عن أام وسلئل التياصل االرتملعت التت ،قيل الليلك عل  استخدامال. -

الوالقة بين وسلئل التياصل االرتملعت والليلك من خال  حصد أنمالط  التور  عل -

 وطييوة االستخدا .

 ك الجلموة ليسلئل التياصل االرتملعية.مورية رواي  استخدا  ايل -

 مورية النلطة االتصللية التت ،ملحسال الليلك الجلموت من خال  وسلئل التياصل -

 تحد،د أنياع التأنيرات التت تحدنال وسلئل التياصل االرتملعت وماتي،لتال.  -

 التور  عل  النملط االتصللية التت تويق عملية االتصل  والمدعمة لال..  -

التواار  علاا  المتيياارات الألعلااة ياات تحد،ااد طييوااة الوالقااة بااين وساالئل التياصاال  -

 االرتملعت والليلك  استخدامل وتأنيرا.

 سادسا: الدراسات التامقة:

الدراسات التامقة علم مراجعاة اددمياات العلمياة التاامقة التاي تمكان البا ا  تتتمل 

 إلم المحاور التالية:من التوصل إليها في مجال البح  المقترح، مقتمة 

 المحور ادول: دراسات  ول مواقع التواصل االجتماعي والتباب وتتمل:

 .أوال: التباب والمتاركة التياسية عبر وسائل التواصل االجتماعي

وقااد سااوت الود،ااد ماان الدحاساالت الستةلاال  الوالقااة بااين اسااتخدا  وساالئل التياصاال 

المللحكة سيلسيل يت الحيلت الياقوياة وبخلصاة االرتملعت والأوللية الايلسة لام وككلع 

والتاي  (Ahmad, Taufiq, et al -9102دراساة ) باين طاالك الجلموالت ومااال

بحاااات يااات كيأياااة تاااأنير النلاااطة الايلساااية عيااار اننترنااات علااا  الأوللياااة الايلساااية 

والملاالحكة الايلسااية ياات الحياالت الياقويااة بااين طااالك الجلمواالت   وكلااأت الاتاالئح أن 

ليية الطالك ،اتخدمين وسلئل التياصل االرتملعت للتيعية الايلساية والموليمالت. غل

توتمد الأوللية الايلسية بلةل كيير عل  الملالحكة الايلساية عيار اننترنات. بلنضالية 

الاا  نلااع  توتياار وساالئل التياصاال االرتماالعت ماصااة ليي،ااة لماااتخدمت اننترناات 
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دراساة ) أماال وااي مال تيصالت اليا   )22ياة.  .)للمللحكة يت النلطة الايلسية الياقو

مااان أن  مياقااا  التياصااال االرتمااالعت مااان أاااام الروات التاااات    ( 9102 –عاااامر 

،اتخدمال الطلية و،القلين من خاللال قضل،لام الايلسية   كمل أنال تزورام بللموالح  

،صاوم  والموليملت الايلسية   يضال عن كينال وسايلة للتوييار بحر،اة   السايمل وانا 

 Bäck, Emma A., et -9102) (  يات لاين تيصالت رحاساة23الايطرت عليال .) 

al. )   وأن اليرار الحالسين للريض اام أقال عرضاة للملالحكة الايلساية الموليمالت

و أن الياارار الااك،ن ،واالنين ماان الااريض أقاال مااياًل  ياات وساالئل التياصاال االرتماالعت. 

ماان راااة أخاارى أوضااحت  )24االرتماالعت)لالنخااراط سيلساايًل ياات وساالئل التياصاال 

      ( Boulianne, Shelley, and Yannis Theocharis -9102دراسااة )
أن التأنيرات ان،جلبية توتماد علا  االساتخداملت الايلساية الميلاارت لليسالئط الرقمياة  

مال المدونلت وقراات الخيلح عير اننترنات والمالقلاة الايلساية عيار اننترنات. ااك  

طة عياار اننترناات لااال عياقاام خاالح  اننترناات علاا  الملاالحكة  مااال االتصاال  النلاا

بللماؤولين والحد،ث يت الايلسة والتطيع وااللتجل . نجد أ،ًضل عالقة قي،ة ردًا باين 

النلااطة الايلسااية عياار اننترناات  مااال االنضاامل  الاا  المجميعاالت الايلسااية وتيقياا  

لميلارت  والتات تقايل ارعالاات الركاير باين االلتملسلت  م  النلطة الايلسية غير ا

 Velasquez, Alcides, and -9102دراسااة )( واااي ماال أكدتاا   25اللاايلك.)

Robert LaRose)  والتاات تيصاالت الاات ان تصاايحات الأولليااة الجملعيااة عياار  

  ( 26اننترنت تؤنر  عل  مللحكة اليرار يات انرارااات الجملعياة عيار اننترنات   )

كياف ،وتماد الالاطلا اللايلك    (.Lee, Ashley-9102دراساة )ئج كماا أههارت نتاا

اعتماالرًا كييااًرا علاا  التةتيةاالت الخأيااة لمملحسااة التااأنير علاا  القضاال،ل الولمااة بلسااتخدا  

وسلئل التياصل االرتمالعت يات المالخالت الايلساية المايارت للجاد  اللاد،دت الخطايحت. 

المدنت بيسلطة حقميل وسلطة الدولة التات تقد  اك  الدحاسة نيرت نلقية ر،الميلت الومل 

وفااي تات التاايان وماان منظااور  خاار   (27تقاا  ياات ساايلقلت ارتملعيااة ونقلييااة أوساا .)

بلسااتخدا  عيااالت التملليااة  (.Chan, Michael, et al -9102جااا ت دراسااة )

لطااالك الجلمواالت ياات تاال،يان واااينح كااينح والصااين  تيحااث اااك  الدحاسااة ياات أرواح 

ووساالئل انعااال  االرتملعيااة ياات الملاالحكة الايلسااية عياار اننترناات  أخياالح المحمااي 

 -التيراالت  -التأةيار  -التحأياز  -)التيراالت  OSRORوخلحرال. تمليل م  نمين  

االستجلبة(   أظارت الويالت الاالنة عالقلت غير ميلارت بين استخدا  وسلئل انعاال  

خاال  الاقالا الايلسات باين الااخل   المتاقلة / االرتملعية والمللحكة الايلساية مان

 Yang, Hongwei -9102( وااااي مااال أكدتااا  رحاساااة 28والأوللياااة الايلساااية.)

“Chris,” and Jean L. DeHart.)    والتاات أظااارت الاتاالئح أن حأس الماال

االرتماالعت عياار اننترناات  والأولليااة الايلسااية الكاتيااة  وملاالحكة مجميعااة يياااييك 

كلنت تايئًل ا،جلبيًل بللمللحكة الايلسية عير اننترنت  يت لاين أن الاقاة االرتملعياة لام 

  الايلسات تؤنر بلةل ميلاار علا  الملالحكة الايلساية عيار اننترنات. كالن االساتخدا
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أماا  )29)الول  لأياييك وتي،تر مؤارا ا،جلبيل عل  الملالحكة الايلساية علا  اننترنات.

وخلصاااات الاااا  أن المضاااالمين   ( 9102 –دراسااااة )محمااااود إسااااماعيل و خاااارو  

المطرولة من خال  اك المياق  تود مصادحا لمورياة الخيالح والقضال،ل الايلساية كمال 

ضاال،ل وتاايير لااام ماال ،حتاالرين الياا  ماان موليماالت أنااال تااالام ز،االرت موااريتام باااك  الق

لااي  روح مياقاا  ( 9102 –دراسااة )عبااد الاار من أ مااد  واااي ماال أكدتاا  )30ليلااال. )

التياصل االرتملعت يت تامية اليعت الايلست لدى الليلك الجالموت  والتات أكادت أن 

 مياقاا  التياصاال االرتماالعت لااال روح كيياار ياات تاميااة الاايعت الايلساات لاادى اللاايلك

الجلموت  وأن الأياييك رالا يات الترتيام الو  لااكا المياقا  مان لياث االساتخدا  نام 

التات أاالحت الا      (.Holt, Kristoffer, et al -9102دراساة ) تاي،تر  ،يتيايك

أن االستخدا  المتةارح ليسالئل التياصال االرتمالعت باين الماياطاين اللايلك ،مةان أن 

 -9102دراسااااة )و )31حكة الايلسااااية.)،ةااااين بمالبااااة ،حأااااز علاااا  المز،ااااد الملاااال

Yamamoto, Masahiro, et al التاات  أظااارت الاتاالئح أن التويياار الايلساات  )

عياار اننترناات قااد عاازز  ناالح تطييقاالت الاياتااف المحميلااة الايلسااية ووساالئل انعااال  

 )32التقليد،ة غير المتصلة بلننترنت والمياق  االرتملعياة علا  الملالحكة الايلساية.  )

 -)منام مااى م روح وسلئل التياصل يات اكاالك اللايلك القايم رالات رحاساة ولي 

التااات تيصااالت الااات تاااياير قااايم المياطااااة لااادى اللااايلك الجااالموت المصااارل ( 9102

واكتااالبال ماان خااال  اسااتخدامام مياقاا  التياصاال االرتماالعت  كماال ان اااالك عالقااة 

اة الدحاساة يات الحصاي  احتيلطية رالة بين ز،لرت اعتملر الليلك الجلموت المصرل عي

عل  الموليملت عن القضل،ل الايلسية عيار مياقا  التياصال االرتمالعت واكاالبام قايم 

الا  توالظم   ( 9102 –)دعاا   لماي  (   علا  الجلنام خلصات  رحاساة33المياطاة .)

تأنير مياق  التياصل االرتملعياة علا  ريا  الحركاة الايلساية يات المجتما  المصارل  

ر علاا  ماااتيى اناالحت اللاايلك الجاالموت علاا  القياال  بأعماال  الواااف ياات لااين أن التااأني

والتخر،اام كاالن لااال تااأنير محاادور  وأن عياااة الدحاسااة تااريض أل ميااار ماان مياالار 

( إلااي أمعاد ماان تلاك  ااين 9102-)أميااره طا  (  وناياات رحاساة  34الوااف الايلسات. )

االرتماالعت   عااد  ورااير عالقااة بااين موااد  اسااتخدا  مياقاا  التياصاال توصاالإ إلاام 

وماتيى االاتمل  الايلست  والأوللية الايلسية  وماتيى الاقاة الايلساية كمال ان ااالك 

عالقااة عةاااية بااين اسااتخدا  مياقاا  التياصاال االرتماالعت وماااتيى الموريااة الايلسااية 

 (35الولمة .)

 ثانيا: التباب والمتاركة االجتماعية عبر وسائل التواصل االجتماعي:

لااف عاان روح وساالئل التياصاال ياات الأواال االرتماالعت بأاااةللة والتاات سااوت الاات الة

( حكازت ااك  الدحاساة .Qi, Cong -7102وتايعلت  ويت اكا الايلق رلات رحاسة )

عل  الدوح اليسيط للتياصل يت المجميعة والدوح الموتاد  لقايت التوالر  يات اللايةلت 

ليساالئل التياصاال االرتملعيااة عياار اننترناات وكلااأت الاتاالئح أن االسااتخدا  المتةاارح 
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دراساة  (وككلع36االرتملعت للطالك أرى ال  ز،لرت التياصل بين أعضلا المجميعة )

(9102- Scherman, Andrés, et al. )  كلاأت ااك  الدحاساة     .7100يات عال

عن ورير عالقة ا،جلبية بين استخدا  وسلئل التياصل االرتمالعت والملالحكة يات كال 

ولاي  انلاالس بللمالن االرتمالعت والتوييار بحر،اة  )37من الحركلت االرتملعية  )

وأوضااحت الدحاسااة أن نلااات الوياااة ماان   ( 9102 –)مناااور الراجحااي  راالات رحاسااة

طالك وطلليلت رلموة الةي،ت ماتخدمت ميق  الأياييك ،اتخدمين  بأسملا ماتولحت 

مال ،وةا   وال ،أضلين انللا لالبلتام اللخصية عل  الميق  بأسملئام الحقيقياة  واال

دراسااة )نيللااي  ( وياات نات الااايلق تااأتت38حغيااتام ياات اللااور بللماالن االرتماالعت. )

  والتت أكادت الدحاساة أن مياقا  التياصال االرتمالعت تجوال   ( 9102 –العمروسي 

الأارر أكااار لر،ااة ياات التويياار عاان أحائا  وأنااال تلااةل مصاادح ليصاايلان الاا  الخياالح 

( 39لاا  تياالر  اآلحاا واليةاالح باااايلة وساارعة .)االرتملعيااة والكلر،ميااة بااارعة وع

أكاااار مااال ،ااازعح  ( إلااام9102 –دراساااة )فاطماااة قىاااب علااا  الجلنااام اآلخااار نايااات 

الميحينين عل  مياق  التياصل االرتملعت اي   التدخل من رلنم اآلخر،ن يات الحيالت 

اللخصااية   مولناالت انناال  مماال ،ااامين    التحاارا انلةتروناات   وان لاار،تام لتاا  

ل    الأياييك  ،تم الماالس باال مان خاال  تادخل الايوض مان نو،اام مان الصادقلا ع

ومملحست  نيعل من الالطة عل  سليكام االتصاللت   وانتقالر مال ،قيماين با  مان نلار 

( ولي  الوالقة باين اساتخدا  وسالئل التياصال والياقا  الاكل ،تولمال ما  40تدو،الت .)

وكلااأت الدحاسااة أن للجياال الجد،ااد  . ( 9102-دراسااة )عااادل فهمااياللاايلك راالات 

مصلرح  التت ال تحص  للتلقت وقد وريرا ييال مللم ،جدو  يت المصالرح التقليد،اة  كمال 

أن  ،لور بلنأصال  ناايت عان المجتما  التقليادل   الندملرا  ما  يات اايةلت التياصال 

التاات  وتيصاالت  ( 9101 –)نتااوع عقاال  ( واااي ماال أكدتاا  رحاسااة41االرتماالعت   )

ة الاا  اناا  ال تيرااد عالقااة بااين موااد  اسااتخدا  اللاايلك لمياقاا  التياصاال ونمااط الدحاساا

ماااتيى  –رحرااة المصااداقية  –عالقااتام بيساالئل انعااال  التقليد،ااة )موااد  التواارل 

مواد  اليلاي  للمياقا  االلةترونياة وليسالئل –االعتملر علياال لتحقياق روايا  االتصال  

 (42االعال  التقليد،ة( )

 ستخدامات التعليمية لوسائل التواصل االجتماعي: ثالثا: التباب واال

وفااي هااالا االطااار سااعإ العديااد ماان الدراسااات الستكتاااف اسااتخدام وسااائل التواصاال 

)يااونأ أ مااد  االجتماااعي كوساايلة تعليميااة والتواصاال االكاااديمي وهنااا تااأتي دراسااة

اقاا  وأااالحت الاتاالئح الاا  أن اتجلااالت الطليااة نحااي اسااتخدا  مي( 9102 –ومهااا وليااد 

التياصل االرتملعت كلنت ا،جلبياة بدحراة عللياة   غيار أن ااالك اتجلاالتام نحاي روح 

ودراسااة )إسااالم ( 43المياقاا  ياات الومليااة التوليميااة كلناات ا،جلبيااة بدحرااة متيسااطة   .)

والتااات أكااادت ان ااااالك عالقاااة احتيلطياااة نات راللاااة باااين الصااايحت ( 9102 -عثماااا 

المتيلرلاة بااين أساالتكت وطااالك الجلموااة عياار الياقاا  االيتراضاات للأااي  باايك ونييرتااال 
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  ,Kothari-9102دراساااة )( و44المتيلرلاااة بيااااام ياااات الياقااا  االرتماااالعت. )

Ammina, and Andrea Hickerson )   أوضاااحت اساااتخدا  الطاااالك

Facebook  بلاااةل متةااارح لسااايلك اخصاااية  يااات لاااين أنTwitter   ااااي الايااال

السلست الكل ،تطلي  أعضلا ايئاة التادح،  للقيال  بماال  الأصال. لقاد ورادنل أ،ًضال أن 

تخصص الطالك وخيرات أعضلا ايئة التدح،  يت الصالعة لم تؤنر يقط عل  كيأياة 

الدحاسية ولةن أ،ًضل علا  تقييمام لمدى يلئدت وسلئل التياصل االرتملعت يت الدوحات 

( وياات نات الااايلق 45كيأيااة اسااتخدامام لمختلااف الماصاالت ياات الأصااي  الدحاسااية.)

 (الويااة طاالك مويام اتأقالتت    ( Uthman T. Alturki7105‘ )‘رلات رحاسة 

يات رحاساتام   تةين مأيادت أن ،مةن االرتملعية الليةلت مياق  أن لقيقة عل  ) % 71

 كاأرات االرتملعياة اللايةلت مياقا  نحاي الطاالك ميقاف باين كييارت عالقاة وان ااالك

ولاي  التليأز،اين ومياقا  التياصال االرتمالعت )46).التحاايلي وأرائاام يوللاة توليمية

 كمصلرح موليملت يت تلةيل صيحت الجلمولت الخلصة لدى طالبال يت الايمن رالات

والتات أوضاحت وراير اتجلاالت ا،جلبياة ريادت لادى  (9102 –دراسة ) محماد ال قيا  

الطااالك نحااي الجلمواالت الخلصااة ،ليااال صاايحت الطللاام ناام صاايحت المااالاح الدحاسااية 

 (47وطرق التوليم .)

  والتاات أوضااحت أن   ( 9102 –علاام الجانااب اجخاار جااا ت دراسااة )فو يااة العلااي 

وليمياة اات اتجلاالت مويم اتجلالت الطلية ازاا وسلئل التياصل االرتملعت كيسيلة ت

ساااليية   وخلصاااة ييمااال ،تولاااق باااللقي  باااأن تااادح،  مقااارحات عااان وسااالئل التياصااال 

( كما أكدت دراساة )خولاة 48.) االرتملعت ،حتل  نمةلنيلت غير متيايرت لدى رلموتال

عاااد  وراااير ياااروق نات راللاااة باااين مجااالالت اساااتخدا  مياقااا   ( 9109 –القااادومي 

أحبااد وبااين ماااتيى الدحاسااة ونلااع بااايم تااايع التياصاال االرتماالعت لطليااة رلموااة 

 (  49الماتي،لت الدحاسية لماتخدمت مياق  التياصل االرتملعت.)

 رامعا: التباب والدور التنموي والتثقي ي لوسائل التواصل االجتماعي.

وسوت اك  الدحاسلت الت مورية الدوح التاميل والتاقيأت ليسلئل التياصل وااال تاأتت 

الاتالئح. وأن ااالك أاالحت   (.Nawi, Noorshella Che, et al -9102دراساة )

تااأنيًرا ا،جلبيًاال موتاادالً للتااأنير االرتماالعت بااين الوالقااة بااين الياارو  الميااارت واعتماالر 

وسااالئل التياصااال االرتمااالعت. ،تياااا  حوار العمااال  مااان الطاااالك وسااالئل التياصااال 

والتات  رالات قضال،ل   ( 9102-دراسة ) أيمن مريك  (50االرتملعت كماصة أعمل  .)

الاماي االقتصالرل يات المرتياة الولات مان باين قضال،ل التامياة المااتدامة التات ،حار  

 -9102أماا دراساة )( 51الليلك عل  متلبوتال من خال  مياق  التياصل االرتملعت .)

Boczkowski, Pablo J., et al. ) ( حواباط قي،اة 0يقاد. وخلصات الا  وراير )

تيى  والدانيلت  يت أل مةلن وزملن   واررااات الموليمالت بين التةايليريل والمح

( أنملط القراات المجزأت  ويقدان التالاال 7الملتقة  والتياصل االرتملعت المتزا،د و )
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( التت  خلصت الت أن  7105 –وككلع رحاسة ) علر  علايح  (52الارمت ل خيلح   )

رضااين لاا  عياار ميقاا  الأياااييك اااالك عالقااة بااين كاليااة االسااتخدا    ونقااتام ييماال ،تو

وراير ياروق نات راللاة باين ( 9102 –وأوضحإ دراساة )إيماا  عباد المحتان (53.)

أياارار الوياااة الااككيح وانناال  ياات ماادى نقااتام بااللحمالت التاات ،ااتم نلاارال عياار مياقاا  

حماااالت انعالمياااة المضااالرت التياصااال االرتمااالعت عااان التيعياااة بةيأياااة ميارااااة ال

 (  54 )للمملةة

وعن القيمة والمصاداقية للمايار المقدماة علا  وسالئل التياصال االرتمالعت واعتيلحاال 

وخلصات الدحاساة ا   ( Boehmer, Jan -9102دراسة )مصدح للموليملت رلات 

اعتماالرًا علاا   Twitterأن مجميعااة يرعيااة ماان الياارار ماان المااررح أن توتمااد علاا  

 Twitterاساااتخدامام علااا   مااايلام لالنخاااراط يااات تأااالعالت غيااار ارتملعياااة وأنمااالط

  ( 9102 –دراساة )عاال عاامر ( كمال أوضاحت 55وخيراتام المتصايحت يات الر،لضاة.)

ورير عالقاة احتيلطياة باين اساتخدا  اللايلك لمياقا  التياصال وارحاك القضال،ل الد،اياة 

التات تطرلااال تلااع المياقاا   ونلااع لنااال ماان أكااار اليساالئل التاات تقااي  بطاارح القضاال،ل 

دراساة )فاطماة ( وكاكلع 56ال ،اتم طرلاال يات وسالئل انعاال  الخارى .) الد،اية التات

والتاات تيصاالت  وان غللييااة الوياااة ،وتماادون علاا  مياقاا  التياصاال ( 9102-شااعبا  

االرتملعت لمورية الخيلح وأسيلك نلع ترر  ال    الاارعة يات نقال الخيالح   قادحت 

لام   كمال لام تياار الدحاساة اك  المياق  علا  اعطالا الميحاينين يةارت عمال ،ادوح لاي

يلحق ،ككر يت حي،ة الوياة لأياحق يت رحرة المصاداقية باين كال مان   ييااييك   و  

  وخرراات باتاالئح ماااال  ( 9102-دراسااة )عبااد و الااو ا  ( ياات لااين 57تااي،تر   .)

احتأاالع ناااية مصااداقية وساالئل التياصاال االرتماالعت بللااااية لتااي،تر  أماال الأياااييك 

وااد  الاقااة يياماال ماخأضاال  كماال تيااين أن تااي،تر أكااار وساالئل التياصاال والييتياايك يم

االرتماالعت اعتماالرا واااميلية وانتلاالحا بااين اللاايلك الاااويرل تااال  الأااي  باايك ناام 

ال   (Rosengard, Dana, et al -9102دراسة )( يت لين أكدت  58الييتييك  )

ملعت  لةاام ،وتمادون أن الطالك قد ،اموين الخيلح من خال  وسلئل التياصل االرت

عل  مصلرح اننترنت الخرى لتأكيدال. ال ،يدو أن الخيلح المحلية لال نأ  القدح مان 

الامية  ولةن ،مةن اقالعاال بلالاتمال  بمادن الةليالت الخلصاة باام  انا كالن نلاع يقاط 

 (59للحصي  عل  أخيلح وموليملت المجتم .)

الاا  وعاات   ( 9102 –م الاادين علاام الجانااب اجخاار توصاالإ دراسااة )نتاارين  تااا 

الميحينين لالييلت مياقا  التياصال االرتمالعت والمخالطر المترتياة علا  اساتخدامال  

وتحد،ااادا ييمااال ،تولاااق بتااارو،ح اللااالئولت ونلااار الكلن،ااام وتضاااليل الجماااايح مااان 

الماتخدمين  بلنضلية ال  انال من أكار اليسلئل التت تااتخدمال التاييمالت انحالبياة 

( ياات لااين 60وتوةاا  ماان خاللااال القاادحات التةايليريااة لاااك  التاييماالت. )المااالحة 

الا   أن طلياة الجلمواة ( .Chock, T. Makana, et al -9102دراساة )تيصالت 
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،رون ان المحتيى الميرير عل  وسلئل التياصل االرتملعت أكاار قيماة لاام   كمال أن 

 )61ل  تأنير كيير عليام .)

االساتخدامات والتاأثيرات لمواقاع التواصال االجتمااعي المحور الثاني: دراسات  ول 

 وتتمل:

 أوال: التباب والتأثيرات التياسية لمواقع التواصل االجتماعي.

وسااوت اااك  الدحاساالت الاا  موريااة الناار الايلساات السااتخدا  وساالئل التياصاال بااين 

الليلك وتوادرت ااك  التاأنيرات وتلاويت غيار أناال رميوال تادوح يات انطالح الايلسات 

 .Yamamoto, Masahiro, and Alyssa C -9102دراساااة ) ومااااال

Morey )  والتاات أوضااحت أن التواارل انعالماات ل خياالح علاا  وساالئل التياصاال

( مان خاال  اليحاث 0االرتملعت ،رتيط بز،لرت يت المللحكة الايلساية عيار اننترنات )

( ماان خااال  اليحااث عاان الموليماالت 7عاان الموليماالت الايلسااية عياار اننترناات و )

دراساة و (62المالاال.)الايلسية عير اننترنات والتوييار الايلسات عيار اننترنات يات 

(9102- Cacciatore, Michael A., et al.)   الستةلال  الوالقالت باين مقال،ي

وماتي،لت المورية الايلسية لليالليين يات اليال،الت المتحادت. لقاد  Facebookاستخدا  

لاي  لا  عالقاة   بللمورياة  Facebookوردنل أن  عل  الارغم مان أن مجارر اساتخدا  

كلنات مرتيطاة  SNSبللتألعل م   Facebookاتصل  ماتخدمت الايلسية  يهن كيأية 

 Facebookبلدت بماتي،لت المورية. الام من نلع   كالن االساتخدا  المتزا،اد لميقا  

 )63الستاالك الخيالح وملالحكة الخيالح مرتيًطال ساليًل بمااتي،لت المورياة الايلساية.)

ياقااا  التياصااال ( وخلصااات الااا  أن أكاااار م7105 –وكاااكلع رحاساااة )اااالنت اليااادحل 

االرتملعت التت ،أضل الطلية اساتخدامال كالن  الأيااييك  كمال بياات الدحاساة وكاكلع 

وراااير روايااا  سيلساااية لااادى اللااايلك الجااالموت الحرنااات الساااتخدا  مياقااا  التياصااال 

والتات أوضاحت  (.Lane, Daniel S., et al -9102دراساة )( امال 64االرتملعت )

ننترناات ،ااؤنر بلااةل غياار ميلااار علاا  الملاالحكة أن الاقاالا الايلساات المتزا،ااد عياار ا

الايلسية خالح  اننترنات مان خاال  تاأنير ملالحكة الموليمالت الايلساية عيار وسالئل 

ويت اتجال   خار غيار أنا  يات نطالق التاأنير تاأتت رحاساة )  )65التياصل االرتملعت  ) 

لايلك (   والتت أكدت عل  احتأالع موادالت اساتخدا  ال7101 –اعتملر خلف و خرون 

الجلموت لميق  الأياييك   وككلع احتألع مودالت ااتملمام بمتلبوة الزملت الايلساية 

التت خلصت الات أن ( 9102 –دراسة ) ميرال ماى م ( كمل تيصلت 66من خالل  .)

ااااالك  عالقاااة احتيلطياااة عةااااية باااين لجااام التوااارل لمياقااا  التياصااال االرتمااالعت 

 ,Skoric, M,& Pangدراسااة )( و 67)واالغتااراك الايلساات بأبواالر  المختلأااة .

N.2016  )0 00 ل  أالحت الاتلئح ال  أن استخدا  وسلئل التياصل االرتمالعت

للتوييار عاان الاارأل والالاالط ،تيسااط ياات الوالقاة بااين االسااتخدا  الواال  ليساالئل انعااال  

االرتملعيااة وسااليك االلتجاال . توماال اااك  الاتاالئح علاا  توميااق موريتااال بلسااتخداملت 
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وتأنيرات وسلئل التياصل االرتملعت وتقاد،م أرلاة رد،ادت علا  روح الماصالت الرقمياة 

 ,Chan - 9102دراسااااة )وسااااوت   )68كميااااار،ن للوماااال الايلساااات الميلااااار.)

Michael)  سوة الدحاساة لمورياة الوالقاة باين القايت الحزبياة ومجميعاة متايعاة مان

ن القااايت الحزبياااة كلنااات ساااليكيلت وسااالئل التياصااال االرتمااالعت. وأظاااارت الاتااالئح أ

Lev-دراسااة )وأكاادت )69مرتيطااة ا،جلبياال بلسااتخدا  وساالئل التياصاال االرتماالعت  .)

On, A. (2018). اااالك مياضااي  باالحزت اضااليية تلااير الاا  وساالئل التياصاال .  )

االرتمالعت بلعتيلحاال قاايات اعالمياة بد،لاة مان قيال الايلسايين والملالاير وكحالالت 

  (Diehl, Trevor, et al -9102دراساة )أمال رحاساة  )70)للدبليملساية الولماة.  .

والتاات أكاادت . توتياار وساالئل التياصاال االرتماالعت ماصااة تياصاال ير،اادت  وقااد تااؤنر 

سملتال علا  التوارل للموليمالت الايلساية. ان ميال المااتخدمين الا  انلالا وصايلنة 

ما  الربيالت ايةلت الصدقلا ،خلق مااللة تداولياة محتملاة ل قاالع الايلسات. تملايل 

الالبقة  ،ؤرل استخدا  الخيلح ال  انقالع الايلست. والمر الكار انلحت لالاتمال  ااي 

أن استخداملت التياصل االرتملعت غير الايلسية  ولةن االرتملعية  تؤرل أ،ًضل الا  

 de Zúñiga, Homero Gil, et -9102دراساة )يت لاين  )71انقالع الايلست.)

 al. الاا   أن الازعااة االسااتاالكية الايلسااية مرتيطااة احتيلًطاال ونيقًاال خلصاات  (  التااي

بللملاالحكة المدنيااة أكااار ماان احتيلطااال بللملاالحكة الايلسااية   وأن اسااتخدا  وساالئل 

التياصاال االرتماالعت ،تيسااط ياات الوالقااة بااين االسااتخدا  الواال  ل نترناات واالسااتاالك 

  .Valenzuela, S)- ساة( واات نات الاتيجاة التات تيصالت الياال رحا72الايلسات.)

نتلئجاال  الا  أن اساتخدا  وسالئل التياصال االرتمالعت للتوييار التات أاالحت   (2013

عن الرأل والاللط ،تيسط يت الوالقة بين االستخدا  الول  ليسلئل انعاال  االرتملعياة 

 Yoo, Sung -9102دراساة ) ( مان نللياة أخارى أو ضاحت 73وسليك االلتجل .)

Woo, et al. )     أن الاااخل  الاك،ن ،الاارون محتاايى نصاايًل ومرئيًاال ،ميلااين الاا

تيضايح الموليمالت بأنأااام. ،ختلااف التاأنير بالختال  أنااياع روايا  المالقلاة للمالقلااة 

(.74( 

 ثانيا: تأثيرات وسائل التواصل االجتماعي في مجال الثقافي والتعليمي:

رات اسااتخدا  اللاايلك وياات اااكا المجاال  تواادرت الدحاساالت التاات تاااتاد  بحااث تااأني

ليساالئل التياصاال االرتماالعت ياات التياصاال والتحصاايل الاقااليت يضااال عاان التااأنيرات 

واسااتاديت موريااة ( 9102-دراسااة )محمااد  ااا ي الليي،ااة والصااراع الاقااليت وماااال 

مدى تأنير وسلئل التياصل االرتملعت عل  التلي  اللييل لدى طالك عمالرت اليارامح 

انماال  محمااد باان سااوير  وتيصاالت الدحاسااة الاا  أن اااالك تااأنير التحضااير،ة بجلموااة 

ليساااالئل التياصاااال االرتماااالعت بلااااةل رزئاااات علاااا  التلااااي  اللياااايل لاااادى عياااااة 

الا    ( 9102 –وعن التحايل الثقافي  توصلإ دراسة ) خولة الجاراح )75الدحاسة.)

وأن  أن أبرز نال  وسلئل اتصل  استخدامل ات  ييااييك    واتا   ك    و تاي،تر  
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اااالك عالقااة بااين اسااتخدا  اااك  اليساالئل وبااين نلاار نقليااة الاااال  بااين طااالك الجلموااة 

التاااات   وأظااااارت نتاااالئح الدحاسااااة أن  ( 9102 –)ر مااااة القرنااااي  ورحاسااااة )76.)

المضلمين االرتملعية والاقليية ات الكاار متلبواة عااد عيااة الدحاساة  وأن   تاي،تر   

م يات تةاي،ن نقلياة عيااة الدحاساة  كماال أن ااي أكاار مصادح مان مصالرح المورياة ساالا

غلليية أيرار الوياة اكتاييا علرت القراات بود استخدامام لميق   تي،تر   كمال أن غلليياة 

(غياار أن 77عياااة الدحاسااة ،أضاالين متلبوااة المحلضاارات علاا  ميقاا    ،يتياايك  .)

والتاات أكاادت أن اسااتخدا  ( Ahmed Y. Abdel Raheem – 9102دراسااة )

مياق  التياصل االرتمالعت يات الغارال االرتملعياة  أكاار مان اساتخدامال الطالك ل

ل غرال الكلر،مية  كمل ان اليرار الك،ن لد،ام اياتف نكية نقللة كلنت اساتخداملتام 

دراسااة )عبااد و ( علاا  الاارغم ماان أن 78لاااك  المياقاا  أكااار ماان الااك،ن ال ،متلةينااال. )

الأياييك   الكار استخدامل بين طاالك كلياة والتت خلصت ال  ان   ( 9102 –محمد 

اآلراك بجلموة سرت   وان غلليية عياة الدحاسة ،رون أن مياق  التياصل االرتمالعت 

دراساة محماد ( كمل أو ضاحت 79تالام يت الحصي  عل  المرار  الولمية لليحي   .)

ن لياث أن مياق  التياصل االرتملعت لال تأنير عل  الطلية م  (9102-سلما  فياض 

تمتين عالقة الخيت والتولمل الصلرق والتحلات باللخالق  كمال تومال علا  تامياة الاقاة 

 –دراساة ) عازو  ناب  ( وكاكلع 80بللاأ  بين الملاتركين واالساتقاللية اللخصاية. )

والتت أوضاحت ان ميقا  الأيااييك ،مةان مان اراراا نقلاالت ولاياحات باين  (9102

  امةلنياة التاقياف والتولايم مان خاال  الحاد،ث ما  الطلية مان مختلاف أنحالا الواللم   ما

( ما  الخاك يات االعتيالح الاتالئح التات تيصالت 81أااخل  مان مختلاف المااتي،لت  .)

مان     (Dimitrova, Daniela V., and Jörg Matthes- 2018دراساة )اليال 

أن تااأنيرات اليساالئط االرتملعيااة قااد توتمااد علاا  عياماال متواادرت   بماال ياات نلااع ناايع 

و  Twitter vs. Instagramالقاااايات التااات ،اااتم يحصاااال )علااا  ساااييل الماااال    

Snapchat   (   وخصاالئص الجمااايح المحاادرت وانعاادارات )الااايابق   مااال الوماار

يامال الاأااية الخارى(  والاايلق الوال  واالاتمل  الايلست   وملالحكة الحملاة(   والو

قاادمت ( التااي Zeitzoff, Thomas -9102وفااي هااالا االطااار تااأتي دراسااة ) )82.)

الدحاسة اطلًحا لأام تاأنير وسالئل التياصال االرتمالعت علا  الصاراع مان خاال  أحبا  

( تز،اد مان 7( تقلل وسلئل التياصل االرتمالعت تةالليف االتصال   )0نقلط مترابطة  )

تركيز عل  التألعال االساتراتيجت ( ،جم عل  الولملا ال0الموليملت ونلرال  )سرعة 

ال ،ود التةياف التالياات للجاالت الألعلاة اساتجلبة لتييارات تةايليريال االتصالالت  و و

( الييلناااالت الجد،اااادت التاااات تييرااااال وساااالئل التياصاااال االرتماااالعت ماااايحراً الًماااال 1)

   (  Park, Min Jae, et al -9102)دراساة (  علا  الجلنام اآلخار ياهن 83يحام .)

  وأكدت الدحاسة علا  أامياة الأاام المالسام للخصالئص انعالمياة ليسالئل التياصال 

االرتملعت مان أرال ز،الرت حضال الماياطاين عان خادملت وسالئل انعاال  االرتملعياة 

وأوضااحت أن اسااتخدا  اللاايلك ( 9102 –أمااا دراسااة )محمااد التااويد  (84).الحةيميااة
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مواد  اطالعاام علا  الصاحف االلةترونياة والقاايات التليأز،ينياة كمال أن  لتي،تر حيا 

 ( 9102-دراساة )جيهاا  سايد أ ماد عل  الوة  مان نلاع ياهن  (85اللؤون المحلية .)

تيصاالت الاا  أن ااااالك عالقااة ساااليية بااين اسااتخدا  الأيااااييك وبااين الراا الدحاسااات 

,Rajesh, and  Kumar -9102كمااا   توصاالإ  دراسااة )  ) 86للميحااينين  )

Devam Thapa)    أن وساالئل انعااال  االرتملعيااة لاام تيااار بوااد كمضاالعف قاايت

 )87محدر لحركلت المجتم  المدنت يت الااد.)

 ثالثا: تأثيرات وسائل التواصل في المجاالت االجتماعية والن تية:

والتاات ااااتملت ياات مويمااال علاا  روح وساالئل التياصاال ياات انااراا الحللااة االرتملعيااة 

وتقلحبال وككلع تم الدخي  الت الجلنم الاأات وأبوالر  ورايرت الحيالت وتأنيراال وكاكلع 

. والتاات  ( 9102-دراسااة ) تاان التااهراني الوالقاالت االساار،ة وتأنرااال وبدا،ااة تااأتت 

ساالئل التاات ،وتمااد عليااال الطليااة الخليجيااين ياات تيصاالت الاات أن  تااي،تر  ماان أباارز الي

تياصاالام ماا  الايئاالت الدبليملسااية   ،لياا    الأياااييك   ناام   واتاا   ك     كماال أن 

التأنيرات الموريية تمالت يت تييير الموليملت عن المالسيلت والنلاطة   واليردانياة 

لحت   أمال الااليكية كلنت الرغية بللتألعل ما  مياقا  التياصال االرتمالعت التلبواة للااأ

( 88يةلنااات التياصااال ميلاااارت مااا  الااااخل  المواياااين   والحاااياح مااا  الااازمالا .)

ال  أن  (  (Ley, Barbara & Paul, Brewer – 2018دراسة واالحات نتلئح 

لويات أرواًحا حئيااية يات كيأياة تولام  -وخلصةً ييااييك  -وسلئل التياصل االرتملعت 

جل . يات اليقات نأاا   تولام المجيياين أ،ًضال التياصال المجييين وتياصلام بلأن االلت

موااام ماان خااال  قااايات أخاارى  بماال ياات نلااع الرساالئل الاصااية والير،ااد انلةتروناات 

( 9102 –دراساة )سامر جاالل من نللية أخرى أوضاحت  )89والمحلرنلت الميلارت. )

 من الوياة ال ،أضالين الادخي  يات عالقالت رد،ادت مان خاال  %10والتت أظارت أن 

،دخلين يات عالقالت رد،ادت مان خاال  مياقا   %02مياق  التياصل االرتملعت  بيامل 

،اروا أن مياقا  التياصال االرتماالعت تاؤنر علا  قايت الوالقاالت  %52التياصال   وأن 

والتات تيصالت الات أن ( 9102-دراسة )عبد الوهااب الحاايأ ( وككلع  90السر،ة .)

يااات التياصااال وتاااايع ميضااايعلت  اعتمااالر اللااايلك الومااالنت علااا  ميقااا  الأيااااييك 

وااتململت    والقدحت عل  التألعل اننالنت م  مختلف الجاايلت ن والتاأنير ان،جالبت 

 أ)91للتألعل االرتملعت عل  ريانم اللخصية الللبة .)

وأوضااحت الاتاالئح أن   ( 9102 –و ااول البعااد الن تااي جااا ت دراسااة )كلياار الحلااو 

بللحضايح االرتمالعت   وأن ااالك عالقاة رالاة  استخدا  ااك  المياقا  ،وازز انلاالس

بين المود  الييمت الستخدا  مياق  التياصل وانرمالن الااييرانت   والييارت وانليالط 

التاات أكاادت أن اااالك عالقااة ( 9102 –دراسااة )يمينااة  ناادي يات لااين تيصاالت  )92.)

لاادى احتيلطيااة بااين انرماالن علاا  مياقاا  التياصاال االرتماالعت والوزلااة االرتملعيااة 

أوضااحت ورااير  ( 9102 -دراسااة )فاطمااة الزهاارا ( غياار أن 93اللاايلك الجاالموت .)



 

 لتي تحدثهاالجامعة في اإلمارات لمواقع التواصل االجتماعي والتأثيرات ااستخدام شباب 

 20 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

عالقة بين أسليك استمراح المحلرنلت باين المااتخد  وغيار  مان الااخل  اآلخار،ن 

ت \وموج  عام أكاد(94عير الميق  وتياير سملت االنأتللية والوصلبية  واالنيالطية .)

عالقااة ساللية باين رحراة اساتخدا  ااايةلت      وراير  ( 9102 –دراساة )هناا  التايد 

التياصااال االرتمااالعت ورااايرت الحيااالت السااار،ة   وضاااوف تاااأنير كااال مااان الجاااا    

والماتيى االرتملعت االقتصلرل ونمط الاقلية )ح،اف /لضار( والتألعال باين كال مان 

دراساة ( ولي  بواد  خار يات نات الاايلق تيصالت  95الجا  والماتيى االقتصلرل )

أن مياق  التياصل االرتملعت تاطايل علا  الود،اد   ( 9102- د أمين )رضا عبد الوا

من المخلطر عل  السرت الوربية كأن ،ق  الماتخد  ير،اة لودر مان الجارائم كللتصايد 

أو ساااارقة الاي،ااااة وانلاااالا لااااالبلت واميااااة والمالرمااااة االلةترونيااااة   وااللتياااال  

والتات أظاارت ( 9102 –دراساة )أساما  العتيباي يات لاين كلاأت  )96الروملنات .)

نتلئجال  أن االك عالقة بين استخدا  مياق  التياصل وبين االكتئلك  القلق  واالنطاياا 

  ( 9102 –وفاي تات التايان أكادت دراساة )علام أماو الازود (97لدى طلية الجلمواة  .)

أن انرملن عل  مياق  التياصل االرتملعت ،ؤنر بلةل كيير عل  الحيلت الياقوياة  بمال 

من اروك مان ااكا الياقا  وعاد  سايطرت علا  الااأ  وز،الرت يات التوارل للمالرت يي  

  التااي رمىااإ مااين ( 9102 –وهااو مااا أكدتاا   دراسااة )هيااثث جااودع ( 98انرملنيااة  .)

( وات  نات الاتيجاة التات تيصالت لاال 99وارملن مياق  التياصل  وكالية االستخدا ( )

  ليااث أكاادت ورااير عالقااة احتيلطيااة سااللية بااين   9102 –) محمااود رامااز  رحاسااة 

ارمااالن اساااتخدا  مياقااا  التياصااال االرتمااالعت والمااااؤولية االرتملعياااة لااادى طاااالك 

 (  100الجلموة .)

أنر اساتخدا  طلياة الجلمواة   ( 9102 –دراسة )ممدوح الترعة ويت بود  خر كلأت 

  كماال تيااين أن الالااامية لمياقاا  التياصاال االرتماالعت تواازل للجااا  ولصااللح انناال  

االك احتيلط را  بين أنر اساتخدا  مياقا  التياصال االرتمالعت وماييماة القايم الد،اياة 

التات خلصات  (9102 –ودراساة )نزها   اانو  ( 101والخالقية لدى طلية الجلموة .)

الت أن استخدا  الليلك الجزائرل لمياق  التياصل االرتملعت أنوة  ا،جلبال علا  قايم 

ة يت تلاةيل الدولاة الحد،ااة   وانلاالس بللاي،اة   وساليل بتةار،  المياطاة بللمللحك

( مااان نللياااة أخااارى أو ضاااحت رحاساااة 102المياطااااة الااااليية   والمياطااااة الملر،اااة .)

ا أن االك يروق نات راللة يت اآلنالح الااليية الساتخدا  مياقا   7102 –)رغيي  وليد 

لجاااااا  لصاااااللح التياصااااال االرتمااااالعت علااااا  ساااااليكيلت الطاااااالك تيوااااال لمتييااااار ا

  كلاأت أن التاأنير الااليت   ( 9102 –)محمد مح وه الزهري  (ورحاسة 103اننل .)

لال يات نلار اللالئولت والخيالح الةلنباة   وضايلع اليقات والتةلسال عان أراا الصاالت 

   (9102-دراساااة )محماااود الحلباااي و خااارو   فااا   .(104واالنلاايل  عااان الدحاساااة )

ن كال مان بواد اساتخدا    الأيااييك  مان لياث وتيصلت الات أن ااالك احتيالط را  باي

 (105الميي  واالتجلالت ومقيلس القيم االرتملعية كةل )
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 ,Lai, Cheng-Yu-9102دراسااة )ولااي  الحلرااة الاات وساالئل التياصاال راالات 

and Heng-Li Yang  أن االلتيلرااالت االرتملعياااة   التاااي أههااارت نتائجهاااا

والتيلراالت االسااتمتلع ومتلبوااة االتجلااالت تااؤنر بلااةل كيياار علاا  اسااتخدا  مياازات 

  يات لاين أن التيلرالت االنيمالس والتيلرالت Facebookالتألعل االرتمالعت علا  

اننجااالز تاااؤنر بلاااةل كييااار علااا  اساااتخدا  اللوااالك االرتملعياااة المرتيطاااة بميقااا  

 Nongpong, Santika, and Peerayuth -9102) ( نام رحاساة106الي،ام.)

Charoensukmongkol.)     أااالحت الاتاالئح   الاا  أن الياارار الااك،ن أرحكاايا أن

اركلئام ،اتخدمين وسلئل التياصل االرتملعت ،ميلين بلةل مأرط ال  انباال  عان 

 (2007)دراساااة  )107ارحاك أعلااا  لواااد  االاتمااال  بلليلااادت واللاااويح باااللييرت  .)

Lenhart & Madde)   توصالإ   إلام أ   البياة الماراهقين يتاتخدمو  شابكات

التواصل االجتماعي لكي يبقوا علم  اتاال مع االصادقا  أو تكاوين صاداقات جديادع  

( ماان أفااراد العينااة شااعروا مااالخوف عناادما تااث التواصاال معهااث ماان قباال %92وأ  )

 9102( وأخياااارا مااااا دراسااااة )108) رمااااا  عباااار شاااابكات التواصاااال االجتماااااعي.

 )-Madianou, Mirca  تيصاالت الاات لقيقااة أن بوااض الملاالحكين ،اااتخدمين

وسالئل التياصال االرتمالعت للتوااليت بايتيرت سار،وة بيامال ،تااأخر  خارون عان الركاام 

،مااال تومقاالً ياات التألوتاالت االرتملعيااة. وباااكا الموااا   ،مةاان أن ،ااؤرل عااد  المااالوات 

عد  المالوات االرتملعية التت تؤرل ال   كلحنة من الدحراة  الرقمية ال  تضخيم أور 

الالنية  محتملة. و،لير اكا ال  كياح  ماتد،مة انالنيًل ،مةن أن تتجلوز  نالح الةلحناة 

 (109الطييوية.)

 التعليا علم الدراسات التامقة وعالقاتها مالدراسة الحالية:

الدحاساالت التاات أرر،اات ياات مجاال  ماان خااال  تتياا  المااالحات واالتجلااالت للود،ااد ماان 

اسااتخدا  اللاايلك بصااأة علمااة والجاالموت علاا  وراا  الخصااي  ليساالئل التياصاال 

 االرتملعت من نللية  ككلع التأنيرات الالتجة عن اكا االستخدا  ورد اليللث 

غاازاحت بحايااة ياات مياالر،ن مختلأااة وبخلصااة التااأنيرات الايلسااة واالرتملعيااة   -0

رتماالعت  يضااال عاان اسااتخداملتال ياات المجاال  السااتخدا  وساالئل التياصاال اال

 التوليمت والتاقيأت.

 صيلغة ملةلة الدحاسة الحللية وككلع يت وض  التاليالت والأرول.  -7

تحد،د انطلح الايرل الكل ستوتمد علي  الدحاسة واي مدخل   االساتخداملت  -0

 والتأنيرات 

التياصال  غير أن  عل  الرغم ويرت الدحاسلت التت أرر،ت يات مجال  وسالئل -1

االرتملعت يهن الةاير ماال انطلق مان مادخل االساتخداملت واناالعلت علا  

الرغم من االنتقلرات الود،دت التت ،يارال  ولم تتجلوز نلع الت التأنيرات التات 
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تحدنال من خال  مدخل االستخداملت والتأنيرات واي الكل ،واللح الةايار مان 

واناالعلت اال رحاسالت قليلاة  الماللم التات توارل لاال مادخل االساتخداملت

لليل،ة. خصيصل وان مأاي  االستخدا  ،جم أن ،تجالوز لادور التوارل الا  

 وسلئل انعال  يقط.

كمال أن الود،ااد ماان ااك  الدحاساالت تالولاات وساايلة والادت أو اناااين ماان وساالئل  -5

التياصاال واغأاال  بقيااة اليساالئل وعلاا  الاارغم ماان ورلاااة المقصااد وماطقيااة 

ااكا ،اؤرل أليلنال الا  اليقايع يات خطاأ التومايم علا  بقياة  الميرحات غيار أن

اليسلئل عل  الرغم من االختاليلت القلئماة والياضاحة باين طييواة وامةلنالت 

 اك  اليسلئل.

و،ااارى اليللاااث أن التولمااال مااا  وسااالئل التياصااال ساااياا مااان نللياااة االساااتخداملت 

ى الجمايح بصأة علماة وانالعلت أو التأنيرات  وككلع امةلنلت اليسلئل ومةلنتال لد

والليلك عل  ور  الخصي  واي القطلع الكير الموات بلستخدا  ااك  اليسالئل ويقال 

لموياام المااايح والدحاساالت  اااي تولماال ال ،مةاان مواا  الجااز  بميقااف نلباات وقاالط  

لأترات طي،لة م  تأضيالت وامةلنلت واستخداملت وتأنيرات المر الكل ،ااتيرم ان 

تارات متقلحباة لتا  تةاين كلااأة رائمال لمالمحا  وقالرحت علا  تاللق  الدحاسالت يات ي

 التولمل م  موطيلت  واي مل تاو  الي  الدحاسة الحللية.

 سامعا: تتاؤالت الدراسة وفروضها.

 تتاؤالت الدراسة:

 مل أكار وسلئل التياصل التت ،اتخدمال ايلك الجلموة يت انملحات؟ -1

حات ليسلئل التياصل االرتملعت يات مل مود  استخدا  الليلك الجلموت يت انمل -2

 السييع؟

مل مدى متلبوة اايلك الجلمواة يات انمالحات التحاد،الت التات تادخل علا  وسالئل  -3

 التياصل االرتملعت؟

ااال اضاالية تحااد،الت رد،اادت ليساايلة تياصاال االرتماالعت ،مةاان أن تاادي  اللاايلك  -4

 الجلموت يت انملحات ال  استخدامال؟

مل اليسلئل التةايليرياة التات ،تولمال اللايلك الجالموت يات االمالحات ما  وسالئل  -5

 التياصل االرتملعت من خاللال.  

مل الوقلت التت ،أضل الليلك الجلموت يات انمالحات اساتخدا  وسالئل التياصال  -6

 االرتملعت خاللال؟
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صاال ماادت الجلاااة اليالاادت السااتخدا  ااايلك الجلموااة ياات انماالحات ليساالئل التيا  -7

 االرتملعت؟

ملات اللية التت ،اتخدمال اايلك الجلمواة يات انمالحات يات التولمال ما  وسالئل  -8

 التياصل االرتملعت؟

ااال لاادل ااايلك الجلموااة ياات انماالحات أكااار ماان لااالك اخصاات علاا  وساايلة  -9

 التياصل االرتملعت اليالدت؟

كار مان ملات وسيلة التياصل التت لليلك الجلموة يت انملحات التت أنلئ ييال أ -11

 لالك؟

ال قل  ايلك الجلموة يت انمالحات باهغالق الحاالك اللخصات لل مان وسالئل  -11

 التياصل االرتملعت خال  استخدام  لال  وأسيلك نلع؟

 ملات رواي  استخدا  ايلك الجلموة يت انملحات ليسلئل التياصل االرتملعت؟ -12

ماان خااال   ماال النلااطة االتصااللية التاات ،ملحسااال ااايلك الجلموااة ياات انماالحات -13

 وسلئل التياصل االرتملعت؟

ماال الماالرت التاات ااالحك بااال ااايلك الجلموااة ياات انماالحات ياات وساالئل التياصاال   -14

 االرتملعت؟

ماال أكااار الميضاايعلت والقضاال،ل التاات ،يحااث عاااال ااايلك الجلموااة ياات وساالئل  -15

 التياصل االرتملعت؟

 ماال مااادى نقاااة اااايلك الجلمواااة ياات المضااامين المتاااداو  عيااار وسااالئل التياصااال -16

 االرتملعت؟

مل التاأنيرات التات تحادنال وسالئل التياصال االرتمالعت علا  اايلك الجلمواة يات  -17

 انملحات وماتي،لتال؟

مااال أنمااالط الالااالط المااادعم والموااايق للتاااأنيرات االتصاااللية ليسااالئل التياصااال  -18

 االرتملعت وماتي،لتال؟

 فروض الدراسة:

 ال رض ادول 

ايلك الجلموة يت انملحات لمياق  التياصال تيرد عالقة احتيلطية بين رواي  استخدا  

 الاأوية( وبين كالية االستخدا . –االرتملعت )الطقيسية 

 



 

 لتي تحدثهاالجامعة في اإلمارات لمواقع التواصل االجتماعي والتأثيرات ااستخدام شباب 

 24 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

 ال رض الثاني 

االك عالقة رالاة الصالئيل باين مادى نقاة اايلك الجلمواة يات انمالحات يات المضامين 

 –وردانياة  –المتداو  عير وسلئل التياصل االرتملعت وبين نايع التاأنيرات )موريياة 

 سليكية( الالتجة عن اكا االستخدا .

 ال رض الثال 

والاأوياة( الساتخدا  اللايلك الجالموت  –تيرد عالقة احتيلطية باين الادواي  )الطقيساية 

 –وردانياة  –يت انملحات ليسلئل التياصل االرتملعت وبين نيع التاأنيرات )موريياة 

 سليكية(.

 ال رض الرامع

لئية ،اان رواياا  اسااتخدا  اللاايلك الجاالموت ياات تيرااد عالقااة احتيلطيااة نات راللااة الصاا

نأوياة( وباين مااتي،لت التاأنير ات  –انملحات ليسلئل التياصل االرتمالعت )طقيساية 

 اليردانية( –الاليكية  –الموريية الالتجة )الموريية 

 ال رض الخامأ

تختلااف ااادت الوالقااة بااين رواياا  بلااةل عاال  سااياا نأويااة أو طقيسااية اسااتخدا  اللاايلك 

 –اليردانيااة  –موت ياات انماالحات وبااين ناايع التااأنيرات بةليااة أنياعااال المورييااة الجاال

   سليكية  بلختال  أنياع الاللط المدعم لوملية االتصل 

 ال رض التادس

تختلااف ااادت الوالقااة بااين رواياا  بلااةل عاال  سااياا نأويااة أو طقيسااية اسااتخدا  اللاايلك 

 –اليردانيااة  –أنياعااال المورييااة الجاالموت ياات انماالحات وبااين ناايع التااأنيرات بةليااة 

 سليكية  بلختال  أنياع الاللط المويق لوملية االتصل .

 ال رض التامع

الحللاااة  -الجاااااية –ااااالك ياااروق رالاااة الصااالئيل باااين ساااملت عيااااة الدحاساااة )الاااايع 

 الاليكية(. –اليردانية  –الان( وبين التأنيرات )الموريية  –االرتملعية 

 ثامنا ماىلحات الدراسة: 

 االستخدام

نلالط ارتمالعت ،تحاي  الا  نلالط عالرل يات المجتما  بأضال التةاراح والقاد   يحيامال 

،صيح االستومل  متةرح و،ادمح يت مملحسلت وعلرات الأرر ،مةن ليائك الحد،ث عان 

االسااتخدا   وياات أربياالت االتصاال  ،لااير االسااتخدا  أن رمااايح وساالئل انعااال  اااي 
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نلط ،ختلح و،اتقت وسلئل االعاال  ومحتيااال مال ،تأاق ما  ااتملما  وتأضايل   رمايح 

وأن استخدا  وسلئل انعال  ،وتير نمطل من أنملط الاليك الأررل الكل ،تأاق عالرت ما  

اتجلالت الأدح التت تدعم اكا الاليك. كمل ان اليرار ،ااتخدمين تلاع اليسالئل لتحقياق 

مجميعاة مان  Alex Tanد طايح الاية  تالن أاادا  محادرت وناايلع للرالتام  وقا

 الحلرلت التت ،او  الأرر ال  اايلعال م  وسلئل االعال  وات.

 للرلت موريية  متصلة بتدعيم المورية والموليملت ويام الييئة. -

 للرلت وردانية  الحلرة الت الحم والصداقة والاوت وحاا الياجة. -

 لظ عل  مةلنت .للرلت اخصية  تدعيم نقة الأرر واستقراح  والحأ -

للرااالت ارتملعياااة  التيلاااد مااا  المجتمااا  مااان ارااال تقي،اااة الاااروابط مااا  السااارت  -

 والصدقلا.

 (110الاروك من الياق  الاروك واطالق التيتر والرغية يت التالية .) -

 التأثير:

و،قصااد بللتااأنير ياات عمليااة االتصاال   لاادو  االسااتجلبة الماااتادية ماان اااك  الومليااة  

الااد  مان االتصال  أو وظيأاة االتصال   وعالرت مال ،ةاين ااكا والتت تتأق ما  مأااي  

الاااد  ياات وعاات المرساال أو القاالئم بلالتصاال  و، تيقاا  تحقيقاا  ماان طاار  الماااتقيل أو 

 المتلقت  انن يللتأنير مرتيط بللقصد،ة والرغية يت بث حسللة موياة.

و القياال  بأنماالط و،تماال التااأنير ياات اكتااالك موليمااة   او االقتاالع بااللأةرت أو الاارأل   أ

سليكية تلير ال  لدو  النر   وال ،لترط أن ،تم لادو  النار بلاةل يايحل بال أنا  

 (111قد ،ةين محصلة عمليلت موريية ونأاية وارتملعية عد،دت تختلف يت تأنيرال .)

وعلي  يلستخدا  وسيلة اعالمية أو مضمين اعالمت مل ،تحادر بللخلأيالت الد،ميرايياة   

والاقليية ل يرار يللويامل االقتصلر،ة والتةايليرية اات مصادح سايروحت واالقتصلر،ة 

االساااتخدا   نلاااع أن الاااداي   ااااي الاااكل ،قاااف وحاا االساااتخدا   مااال ،واااات  أن مأااااي  

االستخدا  ،قتضت أوال اليصي  ال  التقاية أو اليسايلة  بمواا  أن تةاين متاييرت ملر،ال 

رر،اة التات تومال علا  تلاجي  االساتخدا  أو نم تأتت بواد نلاع الويامال االرتملعياة والأ

 (112تومل عل  اعلقت .)

 مواقع التواصل االجتماعي:

،وة  مأاي  التياصل االرتملعت التطيح التقات الكل طرأ عل  استخدا  التةايليريال  

 التياصال وسالئل رميا  أن   اال عد،ادت  تور،أالت االرتمالعت التياصال وليسالئل

 المحماي  الاالتف أو اننترنت عل  ماصلت  ات السلست  مأايمال يت االرتملعت 

 عان يضاال أنأااام  المااتخدمين ،اتجاال محتي،الت عيار االتجال  الااالئت التألعال تتايح
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 كيسالئل لياات االرتمالعت التياصال ييسالئل نام  ومان  .المااتخدمين باين التياصال

لةان اات مياقا  نلبات   اايةت ميقا  من أو والد مصدح من اال تخر  ال التت انعال 

الي،م والتطييقلت التت تمةن الماتخدمين مان انلالا وملالحكة المحتايى أو الملالحكة 

 )113يت الليةلت االرتملعية.)

كمل أنال نيع رد،د من انعال    حقمت تألعلت  و،وتمد علا  انادمل  الااص والصايحت 

اننتال  والأيد،ي والصايت  يضاال عان اساتخدا  الةمييايتر كرلياة حئيااة لا  يات عملياة 

 والورول وتود التألعلية من أام سملت   

 أن الماام مان يهن ا  كيسايط  اننترنات علا  االرتمالعت التياصال وسالئل توتماد وييمل

 أو المياقا  رميا  علا  ،اطياق ال االرتمالعت التياصال وسالئل تور،اف أن   الا  نلاير

 التألعل م  امةلنية تةأل ال انلةترونية المياق  ييوض .اننترنت ايةة عل  الماصلت

 علا  حرا توليقالتام  بأن ال ،الروا للماتخدمين أخرى مياق  تامح ال بيامل الجمايح 

 ،اد،رال) ’نقالا سلاالة‘ (مالقلاة يات كملالحكلت الميقا   عل  ماليح بويا  محتيى

 المصادح  ما  التألعال مان قادحا الاقالا تةف سالسال قد وييمل .عليال و،لر  الميق 

 (114االرتملعت) التياصل ماصلت من ت وتير ال يهن ال

 Webبأناا  و،اام المحتاايى  Web 0.1بياماال وصااف الجياال الو  ماان ااايةة الي،اام 

Content  يت االحت لام مل تميز ب  واي عملية نلر الموليملت أ،ل كلنات مجلالتاال  

ت وبلستخدا  وسلئط موليملتية مختلأة وامةلنية اليحث والتصاأح الالئلاة لااك  الموليمال

 ماال الي،ام تطييقالت ليصاف اللالئوة المصاطلحلت مان 2.0 يقاد أصايح والي،ام

 وماصالت االرتملعياة  اللايةلت ومياقا  تايتير  ماال القصاير والتادو،ن المادونلت 

 وكياكلع الي،ةت ةمالا الجملعت التحر،ر وماصلت والملألت والصيح الأيد،ي مللحكي 

 Tim O'Reilly اوح،لات تيم الت 2.0 و،م مصطلح و،وير .الككية الاياتف تطييقلت

 ان كماصة  الي،م استخدا  عل  ل  السلسية الأةرت وتقي   2005 عل  يت صة  الكل

 ولال   1.0 و،ام ياتpublishing الالار  محال participation الملالحكة للات

والاي،ةيز     personal websites اللخصاية المياقا  محال blogging التادو،ن

wikis المحتايى اراحت أنيماة محال content management systems   واليسام 

tagging التصايألت محلdirectories  (115) 

اال بااـ  أباارز اااك  التطييقاالت  ماصاالت أو وساالئل التياصاال االرتماالعت  وت واار  أ،ض 

  يلليوااد الموليماالتت ولااد  لااي  اااي الااام Social Media انعااال  االرتماالعت  

والكاااار تميياااًزا للمحتااايى المتاااداو  عيااار وسااالئل االتصااال  التألعلياااة  اليواااد الاقاااليت 

واالرتماالعت صاالح أكااار لضاايًحا وتااأنيًرا ياات عمليااة االتصاال  التاات تااتم عياار اااك  

 اليسلئل   
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وايااا  تيراااد أنمااالط مختلأاااة مااان وسااالئل التياصااال االرتمااالعت  وتختلاااف أاااادا  ور

استخدامال كمل تختلف التأنيرات التات تااجم عان اساتخدا  كال مااال  وان بقيات رميواال 

تمااال لزمااة والاادت  تجتماا  ييااال عاادت خصاالئص ماا  اخااتال  قاايت اااك  الخصاالئص 

وضيللً وصويراً بين تطييق و خر تيولً لايع التطييق. غير أن  ،مةان ارمال  تطييقالت 

 التللية وسلئل التياصل االرتملعت يت الأئلت 

  تطييقلت توتمد عل  تاايل عملية التياصل باين مااتخدميال بيارل ارمالرام يات

ايةلت ارتملعية  تمدر رائرت مولحيام وعالقلتام االرتملعياة وتومال علا  تةاي،ن 

رملعاالت نات ااتماال  ملااترك. وااات مياقاا  اللاايةلت االرتملعيااة  وماان أاااارال 

Facebook  . 

 خيااالح وتمر،ااار الموليمااالت وتااااايل نأااالن تطييقااالت توتماااد علااا  سااارعة نلااار ال

اآلخااار،ن الياااال. و،ااادخل يااات تلاااع الأئاااة مياقااا  التااادو،الت المصااايرت  وأااااارال 

 .Twitterوأوسوال استخداملً 

  تطييقااالت توتماااد علااا  اتللاااة التاااأليف الجمااالعت الحااار للموليمااالت والمضااالمين

ةن من تطي،ر الماليحت اليال  ليتم التود،ل ييال تةراحاً وصيالً ليضل ماتيى مم

 .  Wikisالمورية. وات مياق  التأليف الحر الموروية بـ 

  تطييقاالت توتمااد علاا  نقاال الري،ااة الكاتيااة لصااحلبال وتمةياااام ماان التااأنير ياات

اآلخر،ن بللتويير المأصل عمل ،رصدون  مان مياقاف ومال ،ااوين لاقلا  ل خار،ن 

 .Blogsمن تجلحك و حاا. و،ادح  تحتال المدونلت الرقمية 

 طييقلت توزز سايلة نقل وتيلر  ملألت الموليملت المصايحت ماال ملأالت الأياد،ي ت

وملألت الصيح  والملألت الصيتية  وامةلنية التلالحك يياال وتاداولال للالار علا  

نطلق واس  باايلة. و،ادح  تحتال مياق  تللحك الأيد،ي والصيح  ومان أااارال 

 ,YouTube, Instagram, Snapshat, Sound cloud, Flickrمياقا   

Ustream, Picasa. 

 أام مياق  التياصل االرتملعت 

  Facebookفيتبوك

 علا  الجادر والتوار  الصادقلا لتةاي،ن اننترنات اايةة علا ميقا  الةترونات  ااي

 لياث مختلأاة  وصاأحلت مجميعالت الا  االنضامل  أو الواللم  لي  الدحاسة أصدقلا

 أمالكن أو الماداحس  ماال أكاار  أو اايةة يات االااتراك الميقا  يات للملاتركين ،مةان

 تتايح اللايةلت وااك  االرتملعياة  المجميعالت أو الجيرايياة  الماالطق أو الومال 

 ،ضايأيا أن لاام و،مةان اللايةة  نأا  يات اام الاك،ن بللعضالا االتصال  للماتخدمين

 116)لصأحلتام  أصدقلا
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اليايد،ن يات الحار     التت تماح للطللم Facebook و،لير اسم الميق  ال  وحقة الـ  

الجاالموت ياات اليال،االت المتحاادت والمااداحس والةلياالت ليتواالح  كاال ماااام علاا  اآلخاار 

(.117( 

بياسطة ملحك زوكربيار   بماالعدت  7111رلات االنطالقة الول  لأياييك يت عل  

زميليااا  يااات رلمواااة الحيااالحر   راساااتين ميساااةيييتز  وارواحرو سااالير،ن  وأنااادحو 

و، ود يياييك من أكار مياق  التياصال االرتمالعت اساتخداًمل  .زملكيلي   وكر،  ايي

وأكارااال اااارت أ،ًضاال  يماال ،ميااز  عاان غياار   الساايقية التاات اكتااايال  ماال أكاااي  اااك  

اللااارت الياسااوة  والتاات رولاات مااا  الميقاا  الو  ياات اااكا المجاال   كلناات عضااي،ة 

حياالحر  ولةاان تاام الميقاا  محاادورت ياات اليدا،ااة ماان قياال المؤساااين لطااالك رلموااة ال

تيسيوال ال  كليلت أخرى يات ماطقاة بيساطن  وبللتادح،ح اامل مويام الجلموالت يات 

  لةل اخص لد،  عايان بر،اد 7111وبحلي  أ،لي  / سيتمير  اليال،لت المتحدت وكادا 

   .علمال ومال يايق 00الةترونت سلحل المأوي  ال  رلنم ارط الاان الياللد مان الومار 

ر مان مليالح مااتخد  مان رميا  الأئالت الومر،اة ورميا  الطيقالت ،يلد حوار  للليال أكاا

   .االرتملعية والاقليية ومن لي  الوللم كل 

 YouTube،يتييك 

اي ميقا  مجالنت الستضالية الأياد،ي ،تايح ل عضالا تخاز،ن محتايى  YouTubeوق  

وزواح ميقاا  الي،اام ملاالحكة مقاالط   YouTubeالأيااد،ي وعرضاا . ،مةاان لعضاالا 

عل  مجميعة متايعاة مان ماصالت الي،ام بلساتخدا  حاباط أو عان  YouTubeييد،ي 

 HTML(.118)طر،ق تضمين كير 

  وكالنيا ،وملاين ”تللر ايرلات  وساتيف تلاين  ورالور كار،م“أس  ،يتييك  كٌل من 

بيال،اة كلليأيحنيال المر،ةياة. وقاد قلمات  7115عال   ”paypal بالل بال “يات ااركة 

ملياالح روالح. و، وااد ،يتياايك ماان الجياال  0.15بلاارائ  مقلباال  7111 عاال ” ريراال“

ماان مياقاا  التياصاال الولاا   7111  وأصاايح عاال  7.1الااالنت  أل ماان مياقاا  الي،اام 

،تايح لاع ،يتيايك تحميال مقالط  الأياد،ي ماا  أو  .المر،ةياة” تل،م“لام اختيلح مجلة 

ة عليا   ،لاترك ييا  مئالت المال،اين  كمال ،ازوح  المال،اين ،يميال  ولا  امتيالزات خلصا

تخااد  الملاالحكين  ومتاالح لةاال ماان ،رغاام ياات الحصااي  علاا  قالتاا  الخلصااة باا  لةاال 

 الأئلت الومر،ة واالرتملعية  ويت ات  ريانم الحيلت.

 Twitterتوتير  

عيلحت عن خدمة تدو،ن مصير للليةلت االرتملعية المجلنية تتيح ل عضلا المااجلين 

باااث التير،ااادات  Twitter. ،مةااان لعضااالا tweetsباااث ملااالحكلت قصااايرت تاااام  

ومتلبوااة تير،اادات الماااتخدمين اآلخاار،ن بلسااتخدا  ماصاالت وأرااازت متواادرت. ،مةاان 
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احساال  تير،اادات وحرور علاا  تير،اادات عياار حسااللة نصااية عياار الااالتف الخلياايل أو 

 .Twitter.comعميل سطح المةتم أو عن طر،ق الالر عل  ميق  

  LinkedInأو  Facebookعةاا  علمااة. علاا   Twitterنعاادارات االيتراضااية لااـ 

ليث ،حتل  العضالا الا  الميايقاة علا  االتصالالت االرتملعياة  ،مةان لل ااخص 

. لااااح تير،اادات ياات سلااالة محلرنااة أو public Twitterمتلبوااة أل اااخص علاا  

تيصيلال بميضيع عل   ،مةن ل عضلا اضلية عالملت تصايف ال  كلمة حئياية يت 

ماليحاتام. ،تم التويير عن عالمة التجزئة  التت تومل مال عالمة التور،ف  عل  أناال 

 #keyword. 

نياًرا لقياير  لريًال  011تقتصر تير،دات  والتت قد تتضامن احتيلطالت تلاويية  علا  

. نياًرا لنا  ،مةان تااليم Twitter( علا  SMSنيل  تاليم خدمة الرسالئل القصايرت )

التير،اادات الاا  المتاالبوين ياات اليقاات الأولاات  يقااد تياادو الرساالئل الأيح،ااة للماااتخد  

الميتااد . ولةااان علااا  عةااا  الرسااالئل الأيح،اااة التااات تختأااات عاااادمل ،يلاااق المااااتخد  

. اناال رائماة  و،مةان اليحاث Twitterأ،ًضال علا  ميقا   التطييق  ،اتم نلار التير،ادات

  ساياا أكالن Twitterييال وات علاية. ،مةن لل اخص اليحث يت التير،ادات علا  

 (119عضًيا أ  ال.)

  كٌل من رلك روحس   ونيح غالس  وا،ألن و،ليلمز بيز ساتين. 7111أطلق  يت عل  

ا ِّف كألد وكلن رلك روحس  اي صللم يةرت تأسيا   واي حرل أعم ل  أمر،ةت  ص 

 .05أكار اللخصيلت الميتةرت يت الوللم تحت سن الـ 

ملياااين مااااتخد   أغلااايام مااان الملااالاير الايلسااايين الاااك،ن  511،ضااام تااايتير لااايالت 

وعار  تايتير  .،أضلين استخدام  نبقلا متلبويام عل  علم برخر أخيلحام ونلالطلتام

ت الكاار تاداواًل باين مااتخدمت تايتير  بلستخدا  مأتلح الالا تل  # واي حمز الةلمال

لريًل لةن ،اتم التحل،ال  011و،تيح تيتير لماتخدمي  كتلبة تير،دات قصيرت بحد أقص  

 .عل  نلع بتةملة التير،دت برابط عل  يياييك ،قيلين يي  يةرتام كلملة

   Instagramإنتتجرام 

 Mikeو Kevin Systromياااات ساااالن يراناياااااةي بياسااااطة  Instagramباااادأ 

Krieger  الك،ن للوليا يت اليدا،ة انللا ماصاة ملالباة للخصايلت قصاص االبطال  

الخااالحقين ولةااان بواااد نلاااع ليلااايا انتيااالاام لصااار،ًل الااا  ملااالحكة الصااايح. كلماااة 

Instagram   ااات مااز،ح ماان  الةاالميرا الأيح،ااة  و  التلياارا  . واااي ميقاا  لتياالر

يتر. و،تيح للمااتخد  حباط لاالب  الصيح والأيد،يالت عير الالتف المحمي  أو الةميي

بأل لالك  خر ل  كأياييك  ومان نلاع االختيالح ،مةاا  بمجارر نلار صايحت لا  علا  

اناتجرا  أ،ًضل تالر عل  بلقت المياق  التت تم الربط بال يت اليقت نأا . وم  ظاايح 

 اناتجرا   ظارت سملت عد،دت يت مقدمتال الايلأت.
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  7101أكتايبر  1يات  iTunes App Store من خال  متجار iOSتم اصداح تطييق 

. احتأوات ااويية الايال  السلسات  7107أبر،ال  0يات  Androidوتم اصاداح تطيياق 

مليااين ماااتخد  نلااط بوااد عاالمين يقااط ماان  11ليااث أبلياات اللااركة عاان أكااار ماان 

حساميًل بمليالح  Instagramالاكل اااترى  Facebookانطالق. لأت اكا االنتيل  الا  

 .7107ف عل  روالح يت صي

مليين ماتخد  نلاط   أل أكاار مان  211  كلن لدى اللركة  7102اعتيلًحا من أبر،ل 

 Instagram  طارح  ويات نأا  الوال   )120ضوف قلعدت ماتخدمت تيتير انرمللية.)

ميازت تااامح للمااتخدمين بالاار صايح أو مقاالط  يياد،ي متواادرت يات وقاات والاد   و،ااتم 

 تقد،مال بتاايق رائرل.

 LinkedInلينكد إ  

LinkedIn   اي ميق  للتياصل االرتملعت مصمم خصيًصل لمجتما  العمال . الااد

من الميقا  ااي الااملح ل عضالا المااجلين بهنلالا وتينياق اايةلت الااخل  الاك،ن 

 ،وريينام و،اقين بام بلةل الترايت.

ق المااؤو  من قِّيل ح،د اييمالن  نلئام الارئي  التاأياكل الاالب LinkedInتم تأسي  

. ،ضام الميقا   الاكل تام اطالقا  يات PayPalعن تطي،ر العمال  واللاركلت للاركة 

صاالعة. ويقال  021رولاة  ،مالاين  711مليين عضي مان  011  أكار من 7110مل،ي 

 ام من المجاد،ن. LinkedInيت المئة من الملتركين يت  72لر،د اييملن  

  والتااات تلااادر علااا  LinkedInتحتااايل صاااأحة الملاااف اللخصااات للاااد أعضااالا 

المالحات وتلح،  التيظيف والتوليم  عل  ميرز أخيلح ايةة مااياة وعادر محادور مان 

مجلنياة. ، طلاق  LinkedInاليلدات الامطية القلبلة للتخصيص. الوضي،ة السلسية لاـ 

علاا  أعضاالا اللاايةة  اتصاالالت . علاا  عةاا  مياقاا  اللاايةلت االرتملعيااة المجلنيااة 

وراااير اتصااالالت لاااال  LinkedIn  ،تطلااام Twitterأو  Facebookالخااارى ماااال 

 عالقة ميريرت مايقًل.

 LinkedInمليين ملف تور،ف  775بتجمي  الييلنلت عير أكار من  LinkedInتقي  

يت حسم بيلنت اقتصلرل لتزو،د صالع الايلسالت وأصاحلك الومال والومال  والماربين 

عد علا  ميااماة الوارل باين القايى بايرت مياية عل  الييلنلت يت النملط التت ستاال

الولملة والطلم. تتضمن اك  النملط عادمل ،يحث الالس عميًمل عن الخطيت التللية يت 

ليلتام المااية   واتجلاالت اجارت الومال يات مياقا  ريرايياة محادرت   والأجايات يات 

المالحات يت صالعلت موياة   ومال اات المادن  الكاار صاويبة    أل الماالطق التات 

 (121،ةين الميظأين أقل عرضةً لالبتولر عاال.)
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 Google plusجوجل ملأ 

.و،مةن انللا لالك علي   م  قيي  عدر غير محادور 7100أطلقت  اركة ريرل عل  

 وماان أااام مميزاتاا  خدمااة .ماان الصاادقلا  عااالوت علاا  سااوة غياار محاادورت للتخااز،ن

“sparks قمااات بخيااالحك لاااال  التااات تااازورك بةلياااة ااتململتاااع التااات ” االاتملمااالت

ال ،وتير ريرل+ الخدمة  .”الصيتية والدحراة االرتملعية hangouts“ ومةللملت الـ

 الول  التت تطلقال اركة ريرل يت مجل  التياصال االرتمالعت  ولةان سايقال خدماة

google buzz  التت يللت بود يترت قصايرت مان اطالقاال  ييمال أعالرت خدماة ريرال

  مرت أخرى م  يياييك وتيتير. بل  للركة ريرل التالي  

 My spaceماي سبيأ 

كأو  ميقا  تياصال ارتمالعت علا  اننترنات  مال  7110أطلق  تيملس أندحسين عل  

،قا   .أال  الكتالك قلعدت ملتركين كييارت  خلصاة راخال اليال،الت المتحادت المر،ةياة

ل ال  نيي،يحك بواد أن مقر الميق  يت سلنتل مينيةل بيال،ة كلليأيحنيل المر،ةية  نم انتق

 ااترت  اركة نييز كيحبيح،لن  ليأقد بودال الةاير مان زواح   خلصاة عقام ظاايح

Facebook.. 

 :  WhatsAppواتتاب 

  و،مةان بلنضالية للاياتاف الككياة متوادر الماصالت محتةار حلتراسال ياي اي تطييق

والرسااالئل الصااايتية والأياااد،ي  الصااايح الااا  الرسااالئل السلساااية للمااااتخدمين احسااال 

 .واليسلئط

بر،الن  مان قيال المر،ةات( ساايات 01مااك  )2009 يات عال   WhatsAppتأسا  ا 

ي  التاأيكل أ،ضلً(  وكالامل من الميظأين الاالبقين )الرئ رلن كي  والوكرانت أكتين

ما   WhatsApp و،تاالي  .يت ميق  ،لاي  و،قا  مقراال يات سالنتل كاالحا بةلليأيحنيال

  وتام WeChatو LINEو KakaoTalk عادر مان خادملت الرسالئل اآلسايي،ة ماال

. كماال زارت 7107ياات  WhatsApp احساال  علاار ملياالحات حسااللة ،يميااة علاا  ا 

علا   WhatsApp ومليالح يات أكتايبر الملضات  وأعلاات 7107يات نياالن  مليالح،ن

ملياالح  72أن سااجالتام الييميااة الجد،اادت وصاالت الاا   7100ماان ،ينيااي  00تاايتير ،ااي  

 7101ييرا،ار مان الوال   02حسللة  وقلمت اركة الأي  بايك بلاراا الايات   ك يات 

 (122) .مليلح روالح أمر،ةت 02بميلد 

بلداً ،ااتخدمين واتاالك لليقالا علا   ٠٨١اخص يت أكار من  وااللع أكار من بليين

اتصاال  ماا  أصاادقلئام وأياارار أساارام ياات كاال مةاالن وزماالن. واتااالك برناالمح مجاالنت 

،ايير اتصالالت ومراساالت ييح،اة ومضامينة وامااة علا  الاياتاف الخلي،اة يات كلياة 

 .أنحلا الوللم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%85
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   بين الطاريين أو مال ،وار  باـان الرسلئل والمةللملت محمية من خال  التلأير التل .

end-to-end encryption. ان التلأير التل  ،حمات موليملتاع ياال ،مةان للاد  بمال  

أكااار مال ،اادي   .يات نلااع واتاالك قااراات محتايى رحرااالتع أو التاصات علاا  مةللملتاع

ير،ق واتالك لتطي،ر كل خلصية أطلقال اي حغيتام يت ابقلا الالس لاي  الواللم علا  

 .مل بياام ومن رون عقيلتتياصل يي

 Snapchatسناب شات 

اااي تطييااق تياصاال ارتماالعت لتاااجيل وبااث وملاالحكة الرساالئل المصاايحت ومقاالط  

عان طر،اق ا،أالن اايييل وحوبارت مايحيت  ،ملاع  7100الأيد،ي. تم اطالقا  يات عال  

تطييااق سااالك ااالت مياازت ير،اادت ماان نيعااال وااات أمةلنيااة عاارل الصاايحت أو مقطاا  

وريزت قيل أن تختأت ل بد  وحغام أن اللقطاة ال تيال متيارادت بلاةل رائام الأيد،ي لمدت 

اال ان بهمةاالن الماااتخد  القياال  بأخااك لقطااة مصاايحت للللاااة لحأااك ماال تاام أحساالل . كماال 

،متلع تطييق سالك الت الود،د من الاملت والخصلئص التات ،قاي  بلساتخدامال رميا  

 (123) الماتخدمين ل 

 ة:تاسعا: نوع ومنهج الدراس

تاتماات اااك  الدحاسااة الاات اليحااي  اليصااأية وااات تلااع اليحااي  التاات تاااتاد  وصااف 

ميضيع موين كمل اي يت الياق  مان لياث الخصالئص الولماة والتأصايلية للميضايع 

بمال يياا  مان متيياارات وعالصار وعالقاالت وماؤنرات وااات تااتاد  تحد،ااد تةااراحات 

ليالارات ما  االساتولنة يات لدو  ظلارت موياة امال مااتقلة أو مرتيطاة بييراال مان ا

 (124أغلم الحلالت بأرول ميدئية محدرت .)

و،قي  اليللث بدحاساة أنمالط اساتخدا  اايلك الجلمواة يات انمالحات ليسالئل التياصال 

االرتملعت التأنيرات التت تحدنال ويام طييوة تلاع التاأنيرات والمتييارات الألعلاة يياال 

 سياا بللتدعيم أو التوي،ق.  

حاساة قال  اليللاث بلساتخدا  ماااح المااح  والاكل ،ااو  ليصاف ساملت ويت اطلح الد

رمااايح اليساايلة وأنماالط سااليك  كماال ،مةاان ماان رحاسااة الوالقاالت المتيلرلااة ماان خااال  

 (125رحاسة الوالقلت القلئمة بين المتييرات من ليث نيع ورحرة االحتيلط بياامل .)

 عاشرا: اإلجرا ات المنهجية للدراسة 

 أدوات الدراسة: 

 عينة الدراسة: -أ

(  01 -05تمال عياة ايلك الجلموة بلنملحات الوربية المتحدت يات المرللاة الومارل) 

الوملياة  -ورلموة الللحقة من مختلف التخصصلت الدحاسية  من طلية رلموة عجملن 



 

 لتي تحدثهاالجامعة في اإلمارات لمواقع التواصل االجتماعي والتأثيرات ااستخدام شباب 

 33 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

( مأاارر  حوعاات ييااال 751وقااد تاام اختياالح عياااة علاايائية بااايطة قيامااال ) -والاير،ااة 

وق  اختيالح اليللاث علا  طلياة الجلمواة بلعتيلحاال المرللاة التات اللمي  والتايع وقد 

تتلةل يياال اخصاية الأارر واات المرللاة الالاطة التات ،ااو  يياال الأارر لليحاث عان 

الموريااة عياار مختلااف المصاالرح كماال حاعاا  تماياال متيياارات الدحاسااة المختلأااة وقااد 

 ارراا الدحاسة .سلعدت اقلمة اليللث يت رولة انملحات الوربية المتحدت عل  

 وقد تم اختيلح الوياة من رلموتت عجملن والللحقة ل سيلك اآلتية 

انامل من أوائل الجلمولت الخلصة بدولة انملحات ممل رولامل تحاتالن مةلناة  -

 متميزت عل  خلحطة التوليم يت رولة انملحات.

ان المةااين الطالباات لاماال ،مااال كليااة أطياال  المجتماا  الطالباات ياات مختلااف  -

نملحات كمل أنامل من الجلمولت التت توتير مقصد توليمت موتيار للود،اد مان ا

 ايلك الوللم الوربت.

وال اااع ان اقلمااة اليللااث ياات رولااة انماالحات ساالعد  علاا  القياال  بللدحاسااة  -

 الميدانية.

وال ااع ان طييواة ميضاايع الدحاساة رواال اليللاث ،تجا  الاات طلياة الجلموااة  -

بيسالئل التياصال االرتمالعت وتاأنرا ور،الميةياة  بلعتيلح أنام الكاار ااتملمال

ياات متلبوتااال باال واااي ماان الوياماال الألعلااة ياات تحد،ااد الوزان الاااايية لاااك  

 المياق .

خاااائع عينااة الدراسااة ماان  ياا  النااوع والتاان والحالااة االجتماعيااة والمر لااة  

 الدراسة.

مقلبال  %10.1( طللياة باااية 051كلنت ناية اننل  ات الغلم لياث االحكت ) -0

من ارمللت عياة الدحاسة واات الاااية الممالاة لتيز،ا   %05.1( طللم بااية 21)

الطليااة ماان ليااث الااايع ياات الجلمواالت انملحاتيااة التاات تمااال ييااال الطللياالت الااااية 

 اليللية من الملتحقين بللجلموة. 

ماان عااين الدحاسااة ياات  %10.7لمرللااة الومر،ااة يقااد راالات ناااية أماال ماان ليااث ا -7

مان  %07.1ساة( يت لين رلات نااية  77ال  أقل من  05المرللة الومر،ة من )

سااة( وأخيار رالا  01الا  أقال مان  71مان ) %5.7ساة( نام  71ال  أقل من  77)

ساة ياأكار( و،تضاح مان نلاع ان ااالك نااية ،وتاد باال مان عيااة  01) %0.7ناية 

ساة( نلع ان االك سمة لاال  77الدحاسة تأتت يت مرللة تتخط  المرللة الومر،ة )

لضيح يت الجلمولت انملحاتية وات حغية اليوض يت استةمل  الدحاسة الجلموية 

 بود االلتحلق بللومل ونلع حغية يت الترقت الاقليت واالرتملعت. 
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ماااام  %5لااين ماان عياااة الدحاسااة ياات يئااة )أعاازك( ياات  %20.1كماال أن ناااية  -0

 . %( 1)متزورين( ولللة والدت مطلقة بااية )

يات المرللاة الدحاساية الرابواة   %01.5أمل من نللية المرللة الدحاسية يقد رالات نااية  -1

ناام تااأتت المرللااة  %02.1ياات المرللااة الاللاااة  ناام المرللااة الالنيااة بااااية  %77تلتااال 

 (.%1الخلماة بااية ) ( وأخير تأتت الااة%02.1الدحاسية الولت بااية )

من الوياة رااية االملحات  نم الجااية الوراقية يت المرتياة الالنياة  %02.1رلات  -5

  تليال الجااية المصر،ة باااية %01.5  نم الجااية الايح،ة بااية %00.7بااية 

تليااال الألاااطياية بااااية  %1.2  وراالات الجااااية الحرنيااة للطليااة بااااية 2.1%

ناام  %7.1ناام ان،رانيااة بااااية  %1.7الجااااية اليميايااة يجاالات بااااية   أماال 5.1%

 %0.7  لةال ماامال  والجاااية الاايرانية باااية %0.1الميربية والاوير،ة باااية 

ناام تااأتت ياات المرتيااة الخياارت الجاااايلت عماالن  ليااالن  تااين   الةي،اات  الجزائاار  

ع يات الجااايلت واات ألاد . % ( . وال ااع ان ااكا التااي5بلكاتلن  ليييل  باااية )

سااملت المجتماا  الخليجاات بصااأة علمااة واالماالحاتت علاا  وراا  الخصااي  سااي  

،العد يت اعطلا صيحت أكار اميلية يت تأطير استخدا  الليلك الجالموت ليسالئل 

 التياصل والتأنيرات التت تحدنال يت اطلح أوس .

 أدوات جمع البيانات: -ك

لقال مان انطالح الايارل للدحاساة الاكل ،وتماد قل  اليللث بتصميم استملحت اساتييلن ماط

عل  مدخل االستخداملت والتأنيرات للتور  علا  روايا  اللايلك الجالموت بلنمالحات 

ليسلئل التياصل االرتملعت المتحققة والتأنيرات التت تحد  نتيجة لاكا االساتخدا  لاام 

 مراعيل تايع السئلة وتيطيتال لمختلف متييرات الدحاسة

 الادن والثبات:اختبار  - 

 .validity اختبار الادن:

تاام اختياالح الصاادق ماان خااال  تحد،ااد أااادا  الدحاسااة وتاااليالتال وانوةاالس نلااع ياات 

  لصااة ماادخل االسااتخداملت والتااأنيراتالأاارول   وبوااد االطااالع علاا  الربياالت الخ

والدحاسلت الالبقة يت نات المجل  وككلع عارل االساتملحت علا  عادرا مان السالتكت 

(  ونلاع للتأكاد مان صادق  126والخيراا  والمختصاين يات مجال االعاال  وعلام الااأ )

 (  127المقيلس لمل اي ميضيع ل  .)

 ..Reliabilityاختبار الثبات 

،مةاان تور،ااف الاياالت ماان خااال  مأاالايم أخاارى تتأااق مواا  ياات الموااا  وااات االتااالق 

Consistency  والدقاةAccuracy   والايالت أو االساتقراحStability   واات كلاال
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تلير ال  مل ،وات اليصي  ال  نأ  الاتلئح بتةراح تطييق المقيالس علا  نأا  اليارار 

يات نأا  المياقاف أو الياارو    وبللتاللت ياهن كلياة انراارااات ،جام أن تتاام بللدقااة 

 (128واالتالق والايلت لليصي  ال  نيلت الاتلئح )

تطييق االساتملحت بواد يتارت زماياة تم ارراا الايلت الستملحت االستييلن من خال  اعلرت 

( مان عيااة الدحاساة  ونلاع بواد %01يرر وات تمال نااية ) 75عل  عياة مةينة من 

علر،ن ،يمل من أو  تطييق لالستملحت  وقد أظارت الاتلئح نااية نيالت مرتأواة لياث 

اعتماالرا علاا  كميااة االتأاالق ياات  %55راالات ناااية مولماال الاياالت لالسااتملحت ناااية 

 يحينين يت التطييق الو  والالنت.ارلبلت الم

 ( 129التحليل اإل اائي المتتخدم في الدراسة )  -د

 SPSSتم االستولنة بيرنلمح  الحزمة انلصلئية للولي  االرتملعياة والموارو  بلسام

  نرخال  Statistical Package For The Social scienceاختصالح لماامت  

بيلناالت الدحاسااة التحليليااة والميدانيااة علياا   ونلااع بوااد أن تاام ترميااز الأئاالت المأتيلااة  

لتاااأتت مرللاااة موللجاااة الييلنااالت واساااتخرا  الاتااالئح ونلاااع بااالللجيا الااا  الموااالمالت 

 واالختيلحات والموللجلت انلصلئية التللية  

 رلبة اليالدت.التةراحات اليايطة والجداو  المزرورة للمتييرات نات ان 

   ضم يئلت انرلبلت التت تحتل  ال  تجميgrouping  والتات ،طلاق علياال السائلة

 متودرت انرلبلت نعدار رداو  تةراح،ة ورداو  مزرورة لال. 

 .المتيسط الحالبت واالنحرا  المويلحل 

  الاكل ،حاام بضارك التةاراحات بايزن مواين ،قارح  اليللاث باالًا اليزن الماررح

لمراتم يت الاؤا   نم تجم  الاقلط التت ،حصل عليال كل بااد للحصاي  عل  عدر ا

 .  عل  مجميع الوزان المررحة وتحام الاام المئي،ة لياير الاؤا  كلال

 مولمل احتيلط بيرساين (Pearson correlation coefficient)  لدحاساة اادت

 interval)واتجل  الوالقة االحتيلطية بين متيير،ن من ماتيى المالية أو الاااية 

or ratio  خطيااة أل ،مةاان تمايلااال بخااط ماااتقيم ،صااف  الوالقااة  أل تةااين اااك

 الوالقة يت رلنيين ماال.  

  رلمل االحتيلطمولمل Gamma أ  طرر،اة كلنات انا واتجلااال الوالقة قيت لقيلس 

و،قاي  علا  راادو  التةاراح المازرو   وعلاا  لالالت االتأالق واالخااتال    عةااية

 بين أزوا  القيم. 

 ( للمجميعااالت المااااتقلة )ت( اختيااالحIndependent-Samples T-Test )

لدحاساااة الداللاااة انلصااالئية للأاااروق باااين متيساااطين لاااالبيين لمجمااايعتين مااان 

 Interval Orالميحااينين ياات ألااد المتيياارات ماان ناايع المااالية أو الااااية )

Ratio  .) 



 

 لتي تحدثهاالجامعة في اإلمارات لمواقع التواصل االجتماعي والتأثيرات ااستخدام شباب 

 36 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

  التيااال،نتحلياال ( نو اليواااد اليالااادOne-way Analysis of Variance )

لدحاساااة الداللااة انلصاالئية للأااروق باااين  ANOVAالمواارو  اختصاالًحا بلساام 

المتيسطلت الحالبية لكار من مجميعتين من الميحاينين يات ألاد المتييارات مان 

 (.Interval Or Ratio)نيع المالية أو الااية 

    متتوى الداللة المعتمدع في هاله الدراسة

يااأكار  أل عاااد  %25تاام قيااي  نتاالئح االختياالحات انلصاالئية عاااد رحرااة نقااة   -

 يأقل. 1.15ماتيى مواي،ة 

 ماتيى االحتيلط 

 -( ،وات رحرة احتيالط ماخأضاة لليل،اة  والقيماة )أكيار مان +  0-  0أقل من )+  -

 2  +-( توااات رحرااة احتياالط متيسااطة  والقيمااة الكياار ماان )2-وأقاال ماان +   1

 ( توات رحرة احتيلط عللية وقي،ة. 0لت  

 الحادي عتر نتائج الدراسة.                       

 ي الم ضلة لدى شباب الجامعة في االمارات( وسائل التواصل االجتماع0جدول )

 % ك الوسائل الم ضلة

 %11.1 76 يي  بيك

 %6.7 46 تيتير

 %13.1 90 ،يتييك

 %23.1 159 وات  اك

 %23.3 160 سالك الت

 %21.7 149 اناتجرا 

 %1.0 7 ريرل بل 

 %100.0 687 اإلجمالي

،تضح من بيلنالت الادو  والمواات بتأضايل اايلك الجلمواة يات االمالحات ييمال ،خاص  

وسلئل التياصل االرتملعت رلات وسيلة   ساالك االت   يات الترتيام الو  ليسالئل 

،لياا      واتاا  أك   بااااية  %70.0التياصاال المأضاالة لاادى عياااة الدحاسااة بااااية 

ياات لااين راالا    %00.0ااااية .  ناام ،يتياايك ب%70.2ناام اناااتجرا  بااااية  70.0%

. %0.1وأخير ،أتت ريرل بلا  باااية  %1.2نم تي،تر بااية  %00.0يياييك بااية 

وال اع ان تأضيالت وسلئل التياصل توتمد الا  لاد كييار علا  روايا  االساتخدا  مان 

نللية ومادى تلييتاال اللتيلرالت المااتخدمين مان نللياة أخارى  يضاال علا  نلاع ياهن 

ن أخاارى ،وتمااد علاا  التحااد،الت التاات تضاايأال اليساايلة والمياازات تأضاايالت وساايلة رو

الجد،اادت التاات تتيحااال والتاات تز،ااد ماان االقياال  علاا  اسااتخدا  التطييااق  لتاا  ولاام ،قاام 

الجد،اادت ياات الحاال  غياار ان الالساا  بااأن اااك   –الماااتخد  ف ياات تقااد،رل المياازات 

               اليسيلة تتيح ل  ميزت اضليية تجول  ،قيل عليال           
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 ( معدل استخدام وسائل التواصل االجتماعي في ادسبوع9جدول )

 % ك معدل االستخدام 

 88.4 221 ،يميل

 7.6 19 من خماة الت  ستة أ،ل  أسييعيل

 4.0 10 من ،يمين الت أحبوة أ،ل  أسييعيل

 100.0 250 االجمالي

،تضح من بيلنالت الجادو  الخال  بمواد  االساتخدا  الساييعت ليسالئل التياصال االرتمالعت أن 

  ياات لااين راالا االسااتخدا  ماان %55.1االسااتخدا  الياايمت اااي اليللاام علاا  عياااة الدحاسااة بااااية 

  وأخيرا رالا االساتخدا  مان ،ايمين الا  أحبواة أ،ال  %2.1خماة الت ستة أ،ل  يت السييع بااية 

  والااع ان ااك  الاتيجاة تيضاح االساتخدا  المرتأا  ليسالئل التياصال  %1.1يع باااية يت السي

االرتملعت لدى اايلك الجلمواة يات االمالحات   وأناال أصايحت رازاا مامال مان ليالتام الييمياة   

وان اك  الاةل  الجد،دت استطلعت ان ترسا  مةلنتاال باين رماايح اللايلك ويات تقاد،رل ان نلاع 

ك  اليسااالئل والتجد،اااد المااااتمر مااان لياااث اللاااةل او المضااامين واااات لللاااة ،ررااا  لد،المياااة اااا

ضروح،ة لجيل ال ،صير كايرا عل  اةل نلبت او خصلئص محادورت ،قاا  باال وااي أمار ال لادور 

 .ل  

 ( مدى متامعة التحديثات التقنية التي تدخل علم وسائل التواصل االجتماعي2جدول )

 % ك متامعة التحديثات 

 51.5 017 رائمل

 37.8 94 أليلنل

 6.0 15 نلرحا

 %100.0 921 االجمالي

،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق والخل  بمدى متلبوة اايلك الجلمواة عيااة الدحاساة 

مان  %21للتحد،الت التت ،تم اضليتال ليسلئل التياصل ال  احتألع ناية المتلبوين ال  

 %02.5التحااد،الت بلااةل رائاام  ،تاالبوين تلااع  %51.5ارمااللت عااين الدحاسااة ماااام 

وال ااع ان التحاد،الت التقاياة  %1.1أليلنل  يت لين رلا الك،ن ،تلبوينال أليلنل باااية 

التات تضاال  لاااك  اليساالئل ااات ماان عيامال الجااكك المامااة للااك،ن ،اااتخدمينال بللأواال 

 بصأة علمة والماتخدمين المرتقيين عل  ور  الخصي .

لوسيلة تواصل ما يمكن تحولك الي استخدام  ( إضافة تحديثات جديدع2جدول )

 أخرى وترك أخرى

 % ك مدى التحول

 67.2 186 نوم

 32.8 82 ال

 %100.0 250 االجمالي

من الليلك الجلموت عيااة الدحاساة  %12.7،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق أن ناية 

،مةن أن اضلية تحد،ث ليسيلة تياصل بوياال أن ،تحي  اليال و،تارك اليسايلة الاالبقة  
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وات نااية ال ااع مرتأواة وبخلصاة أن التحاي  مان وسايلة تياصال الا  أخارل ،واا  

دت تم بالا عالقلت أو تيلر  موليمالت وكاكلع التحي  من اةل تم استخدام  لأترات ممت

رائاارت ارتملعيااة عياار يتاارت زمايااة وراااد ،وتااد باا  غياار أن نلااع ال ،صاامد طااي،ال اماال  

انضليلت التقاية والتت تيس  رائرت وميزات االستخدا  وكاكلع اللاةل الجالنك   واات 

تياصال الاع كاكلع تواد مؤاارا مامال علا  التييار يات أنمالط االساتخدا  ما  وسالئل ال

ورحرة االحتيلط باال   مان نللياة أخارى ياهن ااك  الاتيجاة توطات تأااير واضاح لحللاة 

التالوك التت عل  قمة االستخدا  التات تحتلاال وسالئل التياصال االرتمالعت بمال ال ،ادع 

وسيلة بكاتال تأخك مةلنة ،مةن أن نطلق عليال مطلقة   واي يت نات  سيم حئي  لاوت 

علا  التطاايح المااتمر   واخيار يااهن اللايلك ااام مان الأئاالت  ااك  اليسالئل والتطييقاالت

التت لد،ال القدحت عل  التحي  وتجر،م أاةل  اتصاللية رد،ادت . يات لاين نكارت نااية 

أنام ال ،تحيلين الت وسيلة أخرى وقاد ،ررا  نلاع الا  أن اليسالئل التات باين  07.5%

تركن رائمل الا  مال اعتالرت  أ،د،ام تليت التيلرلتام وأنام قلنوين بال وام ناية ميريرت

ال تليات للراة مااتخدمين يحاام لن  –يات تقاد،رل  –علية  كمل أن وسلئل التياصل 

الميزات المتللة لاك  اليسلئل ال ،تم اساتخدامال كلملاة غيار اناال تااوت لليقالا والجاكك 

 من خال  خلق للرة والاوت الت اايلعلال.

 مواقع التواصل االجتماعي ( الوسائل المتتخدمة في التعامل مع2جدول )

 % ك الوسائل المتتخدمة 

 %64.6 243 الالتف الككت )الميبل،ل(

 %10.9 41 الرازت الليلية.

 %11.4 43 الرازت المحميلة.

 %13.0 49 الحلسم اآللت.

 %100.0 376 االجمالي

،تضااح ماان بيلناالت الجاادو  أن الااالتف المحمااي  راالا ياات الترتياام الو  ماان ليااث 

اليسالئل التات ،ااتخدمال اايلك الجلمواة ياات التولمال ما  وسالئل التياصال االرتماالعت 

وال اااع ان نلااع ،رراا  الاا  أن الااالتف المحمااي  ،حتاايل علاا   %11.1ونلااع بااااية 

موياام انمةلنياالت المتللااة ياات غياار ماان مختلااف الرااازت يضااال عاان سااايلة لملااة 

ولح  الاالتف الاككت أصايحت والتولمل مو  والتياصل من خالل  يضال عن نلع أن أسا

نام الةمييايتر المحميلاة باااية  %00.1يت المتالو  نم ،أتت بود والحلسم االلت باااية 

. واي المر الكل ،يضح أن الاالتف %01.2  وأخيرا الرازت الليلية بااية 00.1%

المحماااي  ااااي الخيااالح المأضااال لااادى عيااااة الدحاساااة لليلاااي  الااا  مياقااا  التياصااال 

أق اك  الاتيجة م  رحاسة مل،ل ألمد الييضل   لي  استخداملت اللايلك االرتملعت. وتت

المصاارل لتطييقاالت التألعاال بيساالئل التةايليرياال الحد،اااة وتأنيراتااال علاا  الوالقاالت 

الساار،ة   ليااث راالا الااالتف المحمااي  ياات الترتياام الو  ناام أرااازت الحلساام   ياات 

 130االنترنت .)مقدمة اليسلئل التت ،اتخدمال الليلك لليصي  الت 
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 ( ال ترع الم ضلة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي2جدول )

 % ك ال ترع الم ضلة

 %3.9 10 الأترت الصيللية

 %3.9 10 يترت اليايرت -

 %19.0 49 الأترت المالئية -

 %6.2 16 بود ماتصف الليل -

 %67.1 173 ال ،يرد وقت محدر -

 %100.0 258 االجمالي

مان عيااة الدحاساة ال ،خصصاين  %12.0بيلنلت الجادو  الاالبق أن نااية ،تضح من 

وقت محدرا للتولمل م  وسلئل التياصل االرتملعت والااع ،ررا  نلاع ،ررا  الات أن 

ااااك  الوملياااة االتصاااللية لياااات نات طااار  والاااد بااال متوااادرت الطااارا   كمااال ان 

ولمال مواال  كمال أن الماتجدات الجلح،ة ناتاال تأارل عاد  القادحت علا  الاتحةم يات الت

تودر القاية الممةن اليصي  الات مياقا  التياصال مان خاللاال ماال الاالتف المحماي   

الحلسااام المحماااي   الراااازت الليلياااة  كلاااال عيامااال سااالعدت علااا  تيااااير عملياااة 

وات غلليل مل ،تم التولمال يياال  %02.1التياصل  يت لين رلات الأتر المالئية بااية 

اليي   وات يترت بال قدح من االسترخلا ناييل . ورلات يترت  م  مجمل مل لد  خال 

وتالوت الأترت الصيللية ما  يتارت بواد اليايارت باااية  %1.7بود ماصف الليل بااية 

 لةل ماامل. 0.2%

 ( مدع الجلتة الوا دع الستخدام وسائل التواصل االجتماعي2جدول )

 % ك مدع الجلتة

 29.6 74 من سلعة الت أقل من سلعتين

 28.8 72 رقيقة الت أقل من سلعة. 05من 

 28.4 71 .نال  سلعلت يأكار

 13.2 33 .سلعلت 0من سلعتين الت أقل من 

 100.0 250 اإلجمالي

،تضااح ماان بيلناالت الجاادو  الااالبق أن الااااية اليلليااة ماان اللاايلك الجاالموت تمةااث ياات 

  ناام تااأتت ناااية %72.1الجلاااة اليالاادت ماان )ساالعة الاا  أقاال ماان ساالعتين( بااااية 

رقيقاة الا  أقال مان سالعة(  وبأالحق باايط ،اأتت 05يت الجلااة اليالادت مان ) 75.5%

( من عيااة الدحاساة %00.7)نال  سلعلت يأكار( وأخير رلات ناية ) %75.1ناية 

سلعلت( وات الاع مدر زماية ،وتد بال وخلصة انا كلنات  0)من سلعتين ال  أقل من 

يضح الماللة الزماية التت تحتلال مياقا  التياصال االرتمالعت متةرحت   المر الكل ،

يت ليلت ايلك الجلموة وكيف انال أصيحت نليكت ماماة ،طلاين مان خاللاال يات اليقات 

الااكل ،مةاان موريااة خلحطااة ااتملماالتام . وتتأااق اااك  الاتاالئح ماا  رحاسااة عيااد اليااالك 

ضين مان مال ،صال من طلية الجلموة يت عملن ،ق %71الحل،  والتت أوضحت ناية 

 131سلعلت يت التياصل عير وسلئل التياصل االرتملعت ) 1الت 
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 ( اللغة المتتخدمة في التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي2جدول )

 % ك اللغة المتتخدمة

 %47.7 196 الوربية

 %40.4 166 اننجليز،ة 

 %11.2 46 يرانةي 

 %7. 3 الألحسية

 %100.0 411 االجمالي

بيلنلت الجدو  الالبق أن اللية الوربية ات اللية الماتخدمة يات اليللام مان  ،تضح من

نم تليال اللية اننجليز،ة باااية  %12.2خال  وسلئل التياصل االرتملعت ونلع بااية 

والاااع ان نلااع ،رراا  الاات اراالرت الااااية الغلاام ماان ااايلك الجلموااة ياات   11.1%

يز التات تجماا  باين الحاارو  والةلمالت ياات االمالحات لليااة اننجليز،اة   ناام تاأتت الرماا

واي نمط من الةتلبة ،جيد  قطالع مان اللايلك   والااع  %00.7الترتيم الاللث بااية 

أن اكا الامط من الةتلبة ،ادر اللية الوربية لللايلك يات اليقات الاكل ال ،مةان االساتألرت 

ساتألرت مان ما  بلعتيلح  لياة لنا  ااةل حمازل غر،ام ولاي  لياة ،مةان اكتاالبال واال

مخررلتال الولمية وانبداعياة غيار اناال تز،اد مان الجأالا واليرباة باين اللايلك ولياتام 

 . % .2ال  . نم تأتت اللية الألحسية يت الترتيم الخير بااية 

( مدى وجود أكثر من  تاب شخاي علم وسيلة وا دع من وسائل 2جدول )

 التواصل االجتماعي

 % ك مدى وجود اكثر من  تاب 

 56.4 141 نوم

 43.6 109 ال

 100.0 250 االجمالي

الااية الكار من الليلك عياة الدحاسة ،ملةين أكار من لاالك علا  اليسايلة اليالادت 

. % من الليلك أن لد،ام لالك والاد علا  اليسايلة.  10يت لين نكر  %51.1بااية 

وال اع أن ااكا ،لاير الا  أن ااك  المملحساة لاال أسايلك عد،ادت ياد تةاين ارتملعياة أو 

رتمالعت تتايح للأارر قادح مان الخصيصاية  اخصية وبخلصاة ان وسالئل التياصال اال

 تامح ل  بللتويير عن أحاا  بحر،ة الت لد مل  

 ( وسائل التواصل التي مها أكثر من  تاب للتخع الوا د 01جدول )

 % ك الوسيلة

 %17.6 42 يي  بيك

 %10.9 26 تي،تر 

 %30.3 72 اناتجرا 

 %3.8 9 ريرل بل 

 %21.8 52 سالك الت

 %15.5 37 وات   ك 

 %100.0 238 االجمالي
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،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق أن أكار اليسالئل التات تحيات باأكار مان ميقا  للأارر 

وقاد ،ررا  نلاع لسايلك مااال أن التطيياق ناتا  ،ايير  %01.0ات )اناتجرا (  باااية 

تلع االمةلنية تحت ماميلت أخرى ماال مل اي اخصت وماال مل اي تجلحل   كمال أن 

ظاالارت ،مةاان مالليتااال بااين ااايلك الجلموااة وااات انلاالا عماال اسااتاملحل لاار اااالك 

لنأاااام ،ةااين ،تميااز بللصااير و،خضاا  للطلاام كماال أناا  ،تخااك ماان مياقاا  التياصاال 

االرتملعت الاليكت التت ،طل ماال عل  الزبالئن والمااتالةين يات مجالالت مختلأاة ويات 

لت محادورت و،حقاق أحبالح ريادت اليللم ،لترك أيرار السارت يات ااكا الالالط وبهمةلنيا

بوياادا عاان متطلياالت الملااروعلت التجلح،ااة ماان تاارخيص ومااالللت مةلنيااة وعمللااة 

  ،لياا   %70.5وتااأمين وغياار  .ناام ،ااأتت )سااالك ااالت ( ياات الترتياام الااالنت بااااية 

وااي المار ناتا  لياث ،مةان  %05.5)وات   ك ( بااية  %02.1)الأياييك ( بااية 

الك الخل  ب  نم االك مجميعالت عمال او صاداقلت أو أعمال  للأرر ان ،ةين ل  الح

تجلح،ة تختلف من ليث الاخل  الكل ،تياصل موام والاد  من اكا التياصل   نام 

وتختلااف اااك   .%0.5  وأخياارا ،ااأتت )ريراال بلاا ( بااااية  %01.2)تااي،تر ( بااااية 

باين اساتخدا  لاي  الوالقاة “الاتيجة م  مل تيصلت الي  رحاسة  أمالنت عمار الحاايات 

الليلك لليةلت التياصل االرتملعت والألعلية الايلسية   والتت رلا ميق   الأيااييك 

  يت الترتيم الو  باين المياقا   تاال  يات الترتيام الاالنت ميقا   ريرال   نام ميقا  

 (  132،يتييك يت الترتيم الاللث  نم ميق    تي،تر  )

 لتواصل االجتماعي( مدى إ الن موقع علم أي من وسائل ا00جدول )

 % ك اإل الن

 58.8 147 نوم

 41.2 103 ال

 100.0 250 االجمالي

ماان اللاايلك الجاالموت ساايق لاا  لااام ان  %55.5،تضااح ماان بيلناالت الجاادو  الااالبق أن 

من الوياة لم ،قيمايا  %10.7أغلقيا ميق  لام عل  وسلئل التياصل  يت لين أن ناية 

 بكلع.

 أ الن مواقع عليها( الوسائل التي تث 09جدول )

 % ك الوسائل والتىبيقات

 %39.4 91 يي  بيك

 %19.9 46 تيتير

 %14.7 34 اناتجرا 

 %3.0 7 ريرل بل 

 %2.2 5 لياةد ان

 %12.6 29 سالك الت

 %8.2 19 وات   ك

 %100.0 231 االجمالي
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،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق أن   الأي  بيك   مان أكاار التطييقالت الات تام اليالا 

ماان أرمااللت المياقاا  التاات تاام )اناااتجرا ( بااااية  %02صااأحلت علياا  ونلااع بااااية 

نم ،أتت باام ضويأة كال مان )واتا   ك(  %07.1،لي  )سالك الت( بااية  01.2%

 .  %7.7)لياةد ان( بااية وأخيرا  %0.1  )ريرل بل ( بااية %5.7بااية 

 ( ادسباب التي تودي إلم أ الن مواقع التواصل02جدول )

 % ك ادسباب

 %35.7 40 استخدامال غير مأيد

 %50.0 56 .أيضل استخدا  وسلئل أخرى 

 %8.9 10 .تحد،التال قليلة 

 %5.4 6 امةلنيلتال محدورت 

 %100.0 112 االجمالي

الاالبق والخال  بأسايلك قيال  اليارار عيااة الدحاساة لميقا  ،تضح من بيلنلت الجدو  

لام عل  وسلئل التياصل االرتمالعت أناال تتولاق بللدحراة الولا  باللتحي  الا  وسايلة 

  كمل أن عد  اويح الأرر بأنال ليت للرت  أو أنال لم تقاد  لا  %51أخرل ونلع بااية 

يلك المتولقااة بللمزا،اال التقايااة أماال الساا %05.2الألئاادت التاات كاالن ،رريااال ونلااع بااااية 

واي نات المر م  محدور،اة  %5.2لليسيلة مال قلة التحد،ث يقد رلات باام ضئيلة 

 .  %5.1اية انمةلنلت ونلع با

 ( الدوافع الن عية الستخدام التباب الجامعي وسائل التواصل االجتماعي02جدول )

الاااااااااااااااااو    نادرا أ يانا   دائما   الدوافع

 النتبي 

  % ك % ك % ك نأوية

 83.20 2.8 2 28.0 21 69.2 173 متامعة اد داث التي تحيط منا.

 81.20 4.4 11 28.8 72 66.8 167 الحاول علم معلومات جديدع.

 67.20 13.6 34 38.4 96 48.0 120 متاركة الاور مع ادخرين.

 62.00 19.2 48 36.8 92 44.0 110 االستماع إلم اد اني والموسيقي.

 79.20 3.6 9 34.4 86 62.0 155 متاهدع مقاطع ال يديو.

 83.00 6.0 15 22.0 55 72.0 180 التواصل مع اجخرين.

 30.60 15.6 39 30.0 75 54.4 136 الترويج لمتروعي التجاري.

 57.00 17.6 44 31.6 79 50.8 127 التعبير عن تاتي.

 67.80 8.4 21 44.0 110 47.6 119 الحاول علم معلومات متعلقة مما أدرس .

 45.60 24.0 60 32.8 82 43.2 108 التواصل مع اساتالتي.

 60.60 17.6 44 38.8 97 43.6 109 أستىيع من خاللها أ  أعبر عن أفكاري.

أصل من خاللها إلام معلوماات  يار التاي تخار  مان 

 وسائل اإلعالم الرسمية.

120 48.0 99 39.6 31 12.4 83.20 

،تضااح ماان بيلناالت الجاادو  الااالبق أن الاادواي  الاأويااة راالات ياات مقدمااة رواياا  ااايلك 

الجلموة الستخدا  وسلئل التياصل االرتملعت  ورالا الادواي    متلبواة اللادا  التات 

أصاال ماان خاللااال الاا  موليماالت غياار التاات تخاار  ماان وساالئل انعااال  تحاايط بااال     

( لةاال مااماال  ناام التياصاال ماا  اآلخاار،ن 50.7الرساامية.  ياات المقدمااة باايزن نااايت )
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(  نام 50(  تليال الداي  الحصي  عل  موليملت رد،ادت بايزن ناايت )50بيزن نايت )

(  نام ،اأتت الاداي  المتولاق بللحصاي  علا  22.71مللادت مقلط  يياد،ي بايزن ناايت )

(  تليال ملالحكة الصايح ما  اآلخار،ن 12.51موليملت متولقة بللدحاسة بيزن نايت )

(   تلياال 17(  نم االستملع ال  الغلنت والميسيق  بيزن نايت )12.71زن نايت )بي

(   نم تأتت الادواي  الاوياة 11.11أستطي  من خاللال التويير عن أيةلحل بيزن نايت )

( 15.11(  ناام التياصاال ماا  أساالتكتت )52الخلصااة بااللتويير عاان الااكات باايزن نااايت )

(  ،تضاح 01.11لترتيم الخير بيزن ناايت )وأخيرا الترو،ح لملروعت الخل  يت ا

ممل سيق أن الدواي  الاأوية المتولقة بللتياصل م  اآلخار،ن واكتاالك موليمالت رد،ادت 

تأتت يت مقدمة الادواي  الاأوياة   تلياال الادواي  الخلصاة باللتويير عان الارأل وملالحكة 

ما  السالتكت وقاد الصيح   نم تأتت يت الخير الغرال المتولقة بللدحاساة والتياصال 

،رر  نلع الت أن االك بدائل حسمية تتيحاال للطاالك التياصال ما  أسالتكتال   وأخيارا 

تأتت الدواي  المتولقة بللاادا  االقتصالر،ة أو اساتياللال كالياكت لملاروعلت تجلح،اة . 

لاي  الوالقاة “وتختلف اك  الاتيجة م  مل تيصلت الي  رحاساة  أمالنت عمار الحاايات 

  الليلك لليةلت التياصل االرتمالعت والألعلياة الايلساية  والتات أاالحت بين استخدا

الاات أن الرغيااة ياات التواارل آلحاا وانطيلعاالت مختلااف الااالس   كاالن أكااار أساايلك 

 .%21استخدا  الليلك لمياق  التياصل االرتملعت بااية 

( الدوافع الىقوسية الستخدام التباب الجامعي وسائل التواصل 02جدول )

 ماعياالجت

  % ك % ك % ك طقيسية 

 74.00 4.8 12 41.6 104 53.6 134 لتمضية الوقإ.

 76.40 6.8 17 33.6 84 59.6 149 أصبحإ جز  مرنامجي اليومي.

 41.00 23.6 59 36.4 91 40.0 100 أشعر مالتوتر إتا لث أتامعها.

 79.00 3.2 8 35.6 89 61.2 153 للترفي 

 51.00 25.6 64 27.6 69 46.8 117 ليأ هناك سبب محدد.

 يتضح من ميانات الجدول التاما: 

أن   للتريي    تحتل المرتية الولت يات الادواي  الطقيساية الساتخدا  اللايلك الجالموت 

(  ناام أصاايحت راازا ماان برناالمجت 22ليساالئل التياصاال االرتماالعت باايزن نااايت )

(  أمل لاي  ااالك 21)(  تليال لتمضية اليقت بيزن نايت 21.11الييمت بيزن نايت )

( وأخيارا ،اأتت الاداي  أااور باللتيتر انا لام أتلبواال 50سيم محدر رلات بيزن ناايت )

 (.10بيزن نايت )
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( ادنتىة االتاالية التي يمارسها شباب الجامعة من خالل وسائل 02جدول )

 التواصل االجتماعي.

 %  ك ادنتىة 

 %28.6 203 التحد  م  اآلخر،ن 

 %20.0 142 الماليحاتقراات  

 %22.1 157 التياصل م  الولئلة والصدقلا 

 %5.3 38 اليحث عن أصدقلا ردر

 %9.3 66 مالقلة اللدا  الجلح،ة 

 %14.8 105 تيلر  ميار رحاسية م  زمالا الدحاسة 

 %100.0 711 االجمالي

الدحاساة مان خاال  ،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق أن الالالط الارئي  لللايلك عيااة 

  نااام %75.1وسااالئل التياصااال االرتمااالعت ااااي التحاااد  مااا  اآلخااار،ن ونلاااع باااااية 

  %71  وقااراات المالاايحات بالااية %77.0التياصاال ماا  الولئلااة والصاادقلا بااااية 

وات يت اليللم أنملط اتصللية تحمل اد  ارتمالعت بللدحراة الولا   نام ،اأتت تيالر  

  مالقلااة اللاادا  الجلح،ااة بااااية %01.5بااااية ماايار رحاسااية ماا  زمااالا الدحاسااة 

. و،تضااح مماال ساايق أن %5.0وأخياارا ،ااأتت اليحااث عاان أصاادقلا راادر بااااية  2.0%

الاد  اليللم عل  أنملط النلطة التت تملحس عير وسالئل التياصال اات الرغياة يات 

 اقلمة لياح وتياصل م  الخر،ن سياا السرت او الصدقلا.

 يتث متاركتها من خالل وسائل التواصل االجتماعي ( المواد التي02جدول )

 % ك المواد المتداولة

 %37.3 223 صيحت 

 %21.4 128 حأل 

 %16.9 101 خير

 %24.4 146 .مقلط  ييد،ي 

 %100.0 598 االجمالي

،تضااح ماان بيلناالت الجاادو  الااالبق أن الصاايح تااأتت ياات مقدمااة الماايار التاات ،تااداولال 

نام مقالط   %02.0اليرار عياة الدحاسة عير مياق  التياصل االرتملعت ونلع باااية 

  نم ،أتت يت الترتيم الاللث ميار الرأل ساياا التات تااام للأارر %71.1الأيد،ي بااية 

و،ااو  لترو،جاال  وأخيارا تااأتت المايار الخير،اة بااااية ناتا  أو أحاا  خار،ن ،قتاا  بااال 

واي المر الكل ،ؤكد الطلب  الكاتت االرتملعت ككلع للمايار المتداولاة نام يات  01.2%

مرللااة تلليااة تااأتت الااادا  التاات تحماال طاالب  أوساا  ماان االاتملماالت. وتختلااف اااك  

المقالط  انخيلح،اة  أنالاتيجة م  مل تيصلت الي  رحاسة عل  نجلرات لي  الأياييك  

الالمة والاالرحت والمقالط  الد،اياة رالات مأضالة عااد الميحينالت بدحراة كييارت  وبمال 

 (133( من مجميع ارلبلت الميحينلت)%15.2مجميع  )
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 ( البح  عن مواد معينها علم وسائل التواصل االجتماعي02جدول )
 % ك مدى البح 

 64.4 161 نوم

 35.6 89 ال

 100.0 250 االجمالي

مان عيااة الدحاساة ،توالملين ما  مايار التياصال  %11،تضح من بيلنلت الجدو  الاالبق أن نااية 

ماااام  %05.1االرتماالعت بلااةل مقصااير ومحاادر و،يحاااين عاان ماايار بوياااال  ياات لااين ناااية 

 ،تجيلين يت الأضلا الاييرانت بال اد  محدر أو اليحث عن ملرت محدرت.

 يتث البح  عنها في وسائل التواصل االجتماعي(   الموضوعات التي 02جدول )
 % ك المواد

 %8.6 41 سيلسية 

 %19.8 95 نقليية 

 %26.5 127 تريياية 

 %19.4 93 علمية 

 %11.9 57 ح،لضية 

 %13.8 66 ياية 

 %100.0 479 االجمالي

،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق أن الاد  الترييات اي الاد  اليللم عااد الميحار،ن 

عل  الصأحلت والمياق  ليث رلات الميار التريياياة المقصايرت بلليحاث يات الترتيام 

  تلياال  %02.5  نم تأتت الميار الاقليية يت الترتيم الالنت باااية %71.5الو  بااية 

 %00.2  نم الر،لضية باااية  %00.5تليال الأاية بااية  %02.1الميار الولمية بااية 

وتاأتت ياات الترتياام الخيار الماايار الايلسااية   واااكا ملماح ،اااتحق التيقااف بلعتياالح أن 

ميار التياصال االرتمالعت لام تواد الماصاة الرئيااة لتاداو  الميضايعلت الايلساية او 

اع أن نلاع قاد ،ررا  لسايلك االستالر اليال يت تةي،ن حال يت القضل،ل الايلسية   وال

 تتولق بللمملحسلت الالبقة   وككلع المصداقية التت تتمت  بال تلع اليسلئل . 

( التأثيرات المعرفية لوسائل التواصل االجتماعي علم التباب الجامعة 91جدول )

 المتتخدمين لها

 معارض جدا   معارض محايد موافا موافا جدا   التأثير
الو   

 النتبي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

 78.50 1.2 3 1.6 4 13.6 34 49.2 123 34.4 86 ساعدت علم نتر  خر المتتجدات في العالث.

 يرت وسائل التواصل االجتماعي الكثير من المعلومات 

 التي نعرفها عما يحيط منا
31 12.4 174 69.6 40 16.0 5 2.0 1 1 73.10 

المعلومات امتدنا وسائل التواصل االجتماعي مكثير من 

 عن القضايا التي تواجهنا.
30 12.0 161 64.4 49 19.6 10 4.0 1 1 71.10 

وسائل التواصل االجتماعي هي مادري الرئيأ في 

 الحاول علم ادخبار.
61 24.4 99 39.6 66 26.4 19 7.6 5 2.0 69.20 

تبادل ادثرا  والتجارب من خالل وسائل االتاال 

امتكارية  وتنمية مهاراتي  ساعدني في الوصول الي أفكار

 اإلمداعية.

47 18.8 128 51.2 61 24.4 12 4.8 2 .8 70.60 

كثير من المعلومات التي اتامعها عبر وسائل التواصل 

 االجتماعي مضللة و ير صحيحة.
41 16.4 89 35.6 90 36.0 26 10.4 4 1.6 63.70 
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 65.80 6.8 17 6.0 15 30.4 76 30.8 77 26.0 65 ساعدت علم نتر التائعات.

 59.90 4.8 12 10.8 27 38.4 96 32.0 80 14.0 35 تقدم مواد تتعارض مع ثقافتي المحلية.

 66.20 8. 2 7.6 19 37.6 94 34.0 85 20.0 50 تتاعدني علم الت كير مىريقة مختل ة و ير اعتيادية.

 61.80 5.6 14 12.4 31 27.2 68 38.8 97 16.0 40 اثرت علم تعلث اللغة العرمية.

 73.20 2.0 5 4.0 10 19.6 49 48.0 120 26.4 66  ادت من االنجالاب الي تعلث اللغات ادجنبية.

ساعدت في توسيع شبكة العالقات علم المتتوى الوطني 

واإلقليمي والدولي مغض النظر عن الخل ية التياسية أو 

 الجنتية أو العرن.

76 30.4 113 45.2 50 20.0 9 3.6 2 .8 75.20 

ساهمإ في نتر الثقافة المحلية والت اعل مع الثقافة 

 العالمية.
73 29.2 113 45.2 52 20.8 9 3.6 3 1.2 74.40 

 63.50 4.4 11 10.0 25 31.6 79 35.2 88 18.8 47 ساعدت في نتر ادفكار الهدامة.

 ساعدتني في توسيع مدارك عقلي وتوسيع

 نىاق  العلمي والمعرفي.
61 24.4 114 45.6 66 26.4 6 2.4 3 1.2 72.40 

 ،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق االتت 

ساالعدت علاا  نلاار  خاار الماااتجدات ياات الوااللم  راالات ياات مقدمااة التااأنيرات  ان  

(  تلياال   ساالعدت ياات 25.51“)الموريياة ليساالئل التياصال االرتماالعت بايزن نااايت 

تيسااي  ااايةة الوالقاالت علاا  الماااتيى الاايطات وانقليماات والاادولت بيااض الاياار عاان 

(  نم   سلامت يات نلار 25.71الخلأية الايلسية أو الجااية أو الورق.  بيزن نايت )

(  وتلاتام   زارت 21.71الاقلية المحلية والتألعل م  الاقلية الوللمية.  بايزن ناايت  )

(  نام  غيارت وسالئل 20.71من االنجكاك الات تولام الليالت الرايياة   بايزن ناايت )

التياصل االرتملعت الةاير من الموليملت التت نوريال عمل ،حيط بال   بايزن ناايت   

(  تلتال   سلعدتات يت تيسي  مداحك عقلت وتيسي  نطلقا  الولمات والموريات 20.01)

(  وراالات   امتاادنل وساالئل التياصاال االرتماالعت بةاياار ماان 27.11  باايزن نااايت )

تباااادل ادثااارا  (  و20.01الموليمااالت عااان القضااال،ل التااات تيارااااال.  بااايزن ناااايت )

وصول الي أفكاار امتكارياة وتنمياة والتجارب من خالل وسائل االتاال ساعدني في ال

ناام )وساالئل التياصاال االرتماالعت ااات ( 21.21مهاااراتي اإلمداعيااة. مااو   نتاابي )

(  و   تاالعدنت 12.71مصدحل الرئي  يت الحصاي  علا  الخيالح.( بايزن ناايت )

  ناام راالات ”11.71علاا  التأةياار بطر،قااة مختلأااة وغياار اعتيلر،ااة.  باايزن نااايت   

(  تلتااال )ساالعدت ياات نلاار 15.51ئولت.( باايزن نااايت   ))ساالعدت علاا  نلاار اللاال

(  و )اناارت علاا  تولاام الليااة الوربيااة.( باايزن 10.51اليةالح الادامااة.( باايزن نااايت )

  )وأخياارا )تقااد  ماايار تتواالحل ماا  نقااليتت المحليااة.( باايزن نااايت ”10.51نااايت   

 52.51.” 

م شباب الجامعة ( يوضح متتوى التأثير المعرفي الناتج عن استخدا90جدول )

 لوسائل التواصل االجتماعي

 التأثير المعرفي
 % ك

 8. 2 سلبي

 36.8 92 معتدل

 62.4 156 إيجامي

 011 921 اإلجمالي
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 يتضح من ميانات الجدول التاما ما يلي:

( وااات %17.1ان التااأنيرات المورييااة ان،جلبيااة راالات ياات المركااز الو  بااااية )

 تيسااي  ااايةة الوالقاالت علاا  الماااتيى الاايطات وانقليماات المتولقااة بللمااالعدت ياات 

والادولت بياض الايار عاان الخلأياة الايلساية أو الجااااية أو الوارق.  و   سالامت ياات 

نلر الاقلية المحلية والتألعال ما  الاقلياة الوللمياة   وكاكلع   زارت مان االنجاكاك الات 

ال  وسلئل االتصل  سالعدنت تولم الليلت الرايية  و   تيلر  النراا والتجلحك من خ

يات اليصاي  الات أيةاالح ابتةلح،اة وتامياة ماالحاتت انبداعيااة.  يات ورالات التااأنيرات 

المورييااة الموتدلااة مااال    وساالئل التياصاال االرتماالعت ااات مصاادحل الاارئي  ياات 

(  وراالات التااأنيرات %01.5الحصااي  علاا  الخياالح.  ياات المرتيااة الالنيااة بااااية )

( وات المتولقاة )أناال سالعدت %5يت المرتية الاللاة وبااية ضئيلة ).الموريية الاليية 

يت نلر الللئولت(  و )سلعدت يت نلر اليةلح الادامة.(  و )تقد  ميار تتولحل ما  

نقليتت المحلية.( و)كاير من الموليملت التت اتلبوال عيار وسالئل التياصال االرتمالعت 

 مضللة وغير صحيحة.(

يرات التلوكية الستخدام شباب الجامعة في االمارات ( يوضح التأث99جدول )

 لوسائل التواصل االجتماعي

 معارض جدا   معارض محايد موافا موافا جدا   التأثيرات التلوكية
الاااو   

 النتبي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

وسلئل التياصل سلعدتات يات اليادا 

 بملروع استاملحل

48 19.2 69 27.6 76 30.4 37 14.8 20 8.0 58.80 

ساالعدتات وسااالئل التياصاال يااات أن 

 أرد وظيأة.

49 19.6 86 34.4 63 25.2 33 13.2 19 7.6 61.30 

تولمت بوض مان الماالحات الوملياة 

 عير وسلئل التيصل االرتملعت.

55 22.0 113 45.2 56 22.4 18 7.2 8 3.2 68.90 

رولتات أغير من نيال  ليالتت الياي  

عيااااار تياااااات عااااالرات ومملحسااااالت 
 رد،دت.

56 22.4 109 43.6 64 25.6 14 5.6 7 2.8 69.30 

اصاااايحت القااااراا راااازا مااااام ماااان 

 برنلمح ،يمت.

49 19.6 108 43.2 69 27.6 16 6.4 8 3.2 67.40 

ساالعدتات ياات التويياار عاان أيةاالحل 
 بحر،ة.

55 22.0 104 41.6 66 26.4 16 6.4 9 3.6 68.00 

 65.30 3.2 3.2 10.4 26 27.6 69 39.6 99 19.2 48 سلعدت يت تطيحل اليظيأت

قللت من التولمل الميلار بيات وبين 
 اآلخر،ن.

44 17.6 99 39.6 71 28.4 28 11.2 8 3.2 64.30 

زارت ماان الةااال والخمااي  وقللاات 

 من مملحسة النلطة الر،لضية

50 20.0 106 42.4 62 24.8 23 9.2 9 3.6 66.50 

 63.90 2.8 7 10.8 27 32.4 81 36.0 90 18.0 45 اللويح بللتوم وانحالق

أظاارت سااليكيلت مرييضاة تتولااق 
 بللتودل عل  خصيصية اآلخر،ن.

41 16.4 91 36.4 71 28.4 31 12.4 16 6.4 61.00 

 52.50 12.0 30 18.8 47 28.4 71 28.8 72 12.0 30 انرت عل  تحصيلت الدحاست

 46.00 19.2 48 23.6 59 22.0 55 24.4 61 10.8 27 رولتات أكار عاأل

قللااااااات قااااااادحتت علااااااا  التركياااااااز 
واالسااااااتيولك ياااااات المحلضاااااارات 

 الدحاسية

44 17.6 65 26.0 62 24.8 43 17.2 36 14.4 53.80 
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 يتضح من ميانات الجدول التاما االتي:

رلا يت مقدمة التأنيرات الاليكية ليسلئل التياصل االرتملعت علا  اللايلك الجالموت 

ماان نياال  لياالتت اليااي  عياار تيااات عاالرات ومملحساالت الماااتخد  لااال   رولتااات أغياار 

(  واااي ،يضااح كيااف أن السااتخدا  وساالئل التياصاال 15.21رد،اادت.  باايزن نااايت )

تولمااات بواااض مااان  االرتمااالعت روح يااات ماااالح الحيااالت الييمياااة للمااااتخدمين  نااام  

( 15.21المااالحات الومليااة عياار وساالئل التيصاال االرتماالعت  ونلااع باايزن نااايت  )

  وااي المار 15.11دتات يات التوييار عان أيةالحل بحر،اة( بايزن ناايت   تلتال )سلع

الكل ،يضح أنال بلتت نليكت ،وير من خاللال ايلك الجلموة عمل ،جي  بخاياطرام مان 

  12.11يةر ,أمل )اصيحت القراا رزا مام من برنلمح ،يمت ( رلات بيزن ناايت  

طة الر،لضاية   بايزن ناايت زارت من الةال والخمي  وقللت من مملحسة النلا نم  

( واي االمر الاكل ،ااتح عان اليقات الاكل تااتقطو  وسالئل التياصال مان ،اي  11.51)

( 15.01سالعدت يات تطايحل الايظيأت   بايزن ناايت )  الليلك عياة الدحاسة   نم  

ونلع لن ناية من ايلك الجلموة يت ماطقة الخليح بصأة علمة واالملحات عل  ورا  

اللويح بللتوم وانحاالق  بايزن ناايت  لملين يت اليللم   نم  الخصي  ام من الو

( ليث أن استخدا  وسلئل التياصل تتطلام رااد نااات للضار وكاكلع  بادنت 10.21)

 ( تلتاال   10.01سلعدتات وسالئل التياصال يات أن أراد وظيأاة.  بايزن ناايت )  و  

( تلتااال اليراا  11.01قللاات ماان التولماال الميلااار بيااات وبااين اآلخاار،ن  باايزن نااايت )

اآلخاار السااتخدا  وساالئل التياصاال االرتماالعت وماااال  أظااارت سااليكيلت مرييضااة 

وسالئل التياصال  (  نام  10تتولق بللتودل عل  خصيصاية اآلخار،ن   بايزن ناايت )

سااالعدتات يااات اليااادا بملاااروع اساااتاملحل  وبخلصاااة أن ااااك  اليسااالئل مااان الممةااان 

الصييرت والةييارت علا  لاد ساياا  ونلاع  استخدامال كاليكت تجلح،  مامة للملروعلت

(   و  قللات قادحتت علا  التركياز واالساتيولك يات المحلضارات 55.51بيزن نايت  

انرت عل  تحصيلت الدحاسات   (  ويت نات االتجل   57.51الدحاسية  بيزن نايت ) 

 ( .11.11(   وأخير   رولتات أكار عاأل   بيزن نايت )57.51بيزن نايت )

يوضااح متااتوى التااأثير التاالوكي الناااتج عاان اسااتخدام شااباب الجامعااة ( 92جاادول )

 لوسائل التواصل االجتماعي

 التأثير التلوكي
 % ك

 4.0 10 سلبي

 58.0 145 معتدل

 38.0 95 إيجامي

 011 921 اإلجمالي



 

 لتي تحدثهاالجامعة في اإلمارات لمواقع التواصل االجتماعي والتأثيرات ااستخدام شباب 

 49 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

 يتضح من الجدول التاما ما يلي:

الاااليكية السااتخدا  ااايلك أن الاااليك الموتااد  وان،جاالبت اااي اليللاام علاا  التااأنيرات 

( %05(  )%55الجلموااة عياااة الدحاسااة ليساالئل التياصاال االرتماالعت ونلااع بااااية )

لةل ماامل عل  التيالت وات تلع الاليكيلت المتولقة  المالعدت يات التطاي،ر الايظيأت 

    المااالعدت ياات الحصااي  علاا  وظيأااة      التويياار عاان الاارأل بحر،ااة    تولاام “

    الماااالعدت يااات اليااادا بملاااروع “ة     تياااات مملحسااالت رد،ااادت الماااالحات الومليااا

( وااات المتولقااة  أظااارت %1اسااتاملحل  ياات لااين راالات التااأنيرات الاااليية بااااية )

سليكيلت مرييضة تتولق بللتودل عل  خصيصاية اآلخار،ن.  و   قللات قادحتت علا  

الخمي  وقللت التركيز واالستيولك يت المحلضرات الدحاسية  و   زارت من الةال و

 من مملحسة النلطة الر،لضية   رولتات أكار عاأل .

( التأثيرات الوجدانية الستخدام التباب الجامعي في االمارات لوسائل 92جدول )

 التواصل االجتماعي

 معارض محايد موافا موافا جدا   التأثير
معاااااااااارض 

 جدا  

الاااو   

 النتبي

  % ك % ك % ك % ك % ك 

االرتماالعت  رولتااات وساالئل التياصاال 
 أكار قربل من اآلخر،ن

68 27.2 112 44.8 53 21.2 13 5.2 4 1.6 72.70 

ساالامت وساالئل التياصاال االرتماالعت 

ياااات رواااال اتجلااااالتت ا،جلبيااااة نحااااي 

 الاقليلت الخرى.

53 21.2 121 48.4 60 24.0 13 5.2 3 1.2 70.80 

كاالن ليساالئل التياصاال روح كيياار ياات 

والملالعر الااليية باين ز،لرت الةرااية 

 أصحلك الاقليلت المختلأة.

36 14.4 86 34.4 71 28.4 37 14.8 20 8.0 58.10 

اخااتال  وتياال،ن اآلحاا لااي  مختلااف 

القضااال،ل روااال مااان وسااالئل التياصااال 

 أروات ليث الةرااية.

39 15.6 89 35.6 79 31.6 26 10.4 17 6.8 60.70 

التويياار عاان الاارأل ماان خااال  وساالئل 
ساالعدنت يااات الااتخلص مااان  التياصاال

 انليلط أو الضييط الاأاية.

43 17.2 98 39.2 86 34.4 19 7.6 4 1.6 65.70 

تياصاال اآلخاار،ن مواات عياار  وساالئل 
التياصاال ساالعد ياات توميااق اااويحل 

 بلالطمئالن والقيت.

47 18.8 109 43.6 74 29.6 15 6.0 5 2.0 67.80 

موريااة نقلياالت الخاار،ن عياار وساالئل 

االرتماالعت ساالام ياات بااالا التياصاال 
 رايح من الاقة المتيلرلة.

64 25.6 108 43.2 57 22.8 18 7.2 3 1.2 71.20 

أصاايحت وساالئل التياصاال ماياارا ليااث 

 الواف اللأيت.

46 18.4 96 38.4 79 31.6 18 7.2 11 4.4 64.80 

 68.20 4.0 10 6.4 16 28.8 72 34.4 86 26.4 66 اضوأت الحميمية بين السرت اليالدت.

تلااورنت بللياجاااة والاااولرت وتضااايف 

 المز،د من اننلحت عل  ليلتت.

51 20.4 98 39.2 82 32.8 13 5.2 6 2.4 67.50 

تأقاااادك اللااااويح بااااللزمن وانلااااالس 

 بلليقت.

69 27.6 104 41.6 62 24.8 11 4.4 4 1.6 72.30 

 يتضح من ميانات الجدول التاما:
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رولتااات أكاار قرباال ماان اآلخاار،ن   ياات الترتياام رالات  وساالئل التياصاال االرتماالعت 

تأقدك اللاويح باللزمن وانلاالس بلليقات  بايزن  (  نم  27.21الو  بيزن نايت )

(  تل  نلع )مورية نقليالت الخار،ن عيار وسالئل التياصال االرتمالعت 27.01نايت )

سالئل (  تلتام )سلامت و20.71سلام يت بالا رايح من الاقة المتيلرلة( بيزن نايت )

التياصل االرتملعت يت رول اتجلالتت ا،جلبياة نحاي الاقليالت الخارى.( بايزن ناايت 

  ”15.71  و )اضاااوأت الحميمياااة باااين السااارت اليالااادت( بااايزن ناااايت  ”21.51 

و)تياصل اآلخر،ن موت عير وسلئل التياصال سالعد يات تومياق ااويحل بلالطمئاالن 

جااة والاااولرت وتضاايف المز،ااد ماان   و )تلااورنت بلليا”12.51والقاايت( باايزن نااايت  

( نام )التوييار عان الارأل مان خاال  وسالئل 12.51اننلحت عل  ليلتت( بايزن ناايت  

التياصااال سااالعدنت يااات الاااتخلص مااان انليااالط أو الضاااييط الاأااااية( بااايزن نااااية 

  وأخيرا )أصيحت وسلئل التياصل مايرا ليث الوااف اللأيات( بايزن ناايت ”15.21 

 11.51.” 

تااتوى التااأثير الوجااداني الناااتج عان اسااتخدام شااباب الجامعااة لوسااائل ( م92جادول )

 التواصل االجتماعي

 % ك التأثير الوجداني

 8. 2 سلبي

 46.8 117 معتدل

 52.4 131 إيجامي

 011 921 اإلجمالي

،تضااح ماان الجاادو  الااالبق ان التااأنيرات اليردانيااة ان،جلبيااة ااات اليلليااة علاا  نتاالئح .

الجاالموت عياااة الدحاسااة ليساالئل التياصاال االرتماالعت ونلااع بااااية اسااتخدا  اللاايلك 

( واات التاأنيرات المتولقاة %11( يت لين رلات التأنيرات الموتدلة باااية )57.1%)

رولتات أكار قربل مان اآلخار،ن  و  سالامت وسالئل التياصال االرتمالعت يات روال “

ت الاتخلص مان انليالط سلعدتات يا“اتجلالتت ا،جلبية نحي الاقليلت الخرى.  وككلع 

أو الضييط الاأاية.     سلعدت يات تومياق ااويحل بلالطمئاالن والقايت.    سالامت 

يت بالا راايح مان الاقاة المتيلرلاة   تلاورنت بللياجاة والااولرت وتضايف المز،اد مان 

,%( واات 5اننلحت عل  ليلتت.  يت لين رلات التاأنيرات اليردانياة الااليية باااية )

الحميمية بين السرت اليالدت.   روال مان وسالئل التياصال أروات  الخلصة   اضوأت

 ليث الةرااية.    تأقدك اللويح بللزمن وانلالس بلليقت .

 أنماط النتاط المدعث للتأثيرات االتاالية (92جدول )

أنمااااااالط الالااااااالط 

المااادعم للتاااأنيرات 

 االتصللية

ً  الويلحت ً  رائمل  نلرحاً  أليلنل

 % ك % ك % ك 

 10.4 26 69.2 173 20.4 51توةااا  مياقااا  التياصااال االرتمااالعت الياقااا   استيراق
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 الأولت كمل اي

ااااااالك بواااااض الملاااااةالت التااااات تورضاااااال  استيراق

الصأحلت والمجميعلت عل  مياق  التياصال 

 االرتملعت توة  ليلتت اللخصية بملةالتال

50 20.0 164 65.6 36 14.4 

علااا  أيةااار ريااادا قيااال ملااالحكة المالااايحات  استيراق

 صأحتت اللخصية

112 44.8 122 48.8 16 6.4 

ايضااال التوااارل للصاااأحلت الايلساااية التااات  ارحاك انتقلئت

 تتيا  نأ  أيةلحل وتيرالتت الايلسية

52 20.8 128 51.2 70 28.0 

،لأت انتيلات الماليحات التت بال صيح أكاار  االنتيل 

 من غيرال

105 42.0 128 51.2 17 6.8 

للصااأحلت أو المجميعاالت التاات تواارل انتياا   االنتيل 

للااي  للملااةالت االرتملعيااة وأتياا  اااكا تلااع 

 الحلي 

78 31.2 131 52.4 41 16.4 

ااور بلليضام عاادمل ،خاللأات ألاد أصادقلئت  ارحاك انتقلئت

 عل  صأحلت التياصل االرتملعت الرأل

37 14.8 108 43.2 105 42.0 

الولماة ،جكك انتيال  يات صاأحلت اللخصايلت  االنتيل 

 القيم والحةم التت تالر بصأحلتام

61 24.4 152 60.8 37 14.8 

اختلف م  صد،ق لت يت تأااير نأا  محتايى  ارحاك انتقلئت

الأياااااد،ي المالااااايح علااااا  مياقااااا  التياصااااال 

 االرتملعت

49 19.6 141 56.4 60 24.0 

 ،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق.

 للتأنيرات االتصللية ويقل ل بولر التللية.والكل ،يضح نتلئح أنلطة الاليك المدعم 

 االنتيل   

( من ارلبلت عيااة الدحاساة أناام  ،لأات انتيالات المالايحات %17ليث رلات ناية )

انتيا  للصاأحلت أو المجميعالت التات  كمال رالات““التت باال صايح أكاار مان غيراال 

(     %00.7)تواارل للااي  للملااةالت االرتملعيااة وأتياا  اااكا تلااع الحلااي   بااااية 

،جكك انتيل  يت صأحلت اللخصيلت الولمة القيم والحةم التت تالر بصاأحلتام  باااية 

 ( من ارلبلت الوياة.71.1%)

 انرحاك االنتقلئت 

اننااالن ،اادحك ماال ،ختاالح   و،ختاالح ماال ،دحكاا   وتااؤنر الوياماال اللخصااية ليااث أن 

الاقليياة  وتمال،ز اليارار يات والكاتية يت تحد،د انرحاك الحاات تيوال للأاروق الأرر،اة و

أن االختيالح ،ويار عان  (D. Macquial) تأضايلام اللخصات. و،ارى ر،ااي  ملكي،ال

الكوق الاالئد يات كال الاقليالت  وأن مضامين الرسالئل انعالمياة ،اتم تحد،اد  ليااتميل 

الااكل ،اارى أن تااأنير  (Harris) الياارار مااال الااال   وتاقاال ليلاا  الااايد حأل ااالح، 

  ،ااتم ماان خااال  تااأنير االنتقاالا الااكل ،ختلااف لااام الأااروق الأرر،ااة  وساالئل انعااال

 (134). و،ختلف الالس يت ارحاك الرسللة ويت طييوة استجلبتام لال

أيضاال التواارل للصااأحلت الايلسااية التاات تتيااا  نأاا  أيةاالحل  وويقاال لااكلع راالات 

  اختلاف ما  صاد،ق لات يات تأااير نأا (  نام  %71.5وتيرالتت الايلسية   باااية )



 

 لتي تحدثهاالجامعة في اإلمارات لمواقع التواصل االجتماعي والتأثيرات ااستخدام شباب 

 52 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

 (  تلايام  %02.1محتيى الأيد،ي الماليح عل  مياقا  التياصال االرتمالعت  باااية )

ااااور بلليضاام عااادمل ،خااللأات ألااد أصاادقلئت علاا  صااأحلت التياصاال االرتماالعت 

 (.%01.5الرأل  بااية )

 االستيراق.

كلمل كلن  الجمايح الالاط محلطالً بألادا  وسالئل انعاال  الجلح،اة أو ماامةالً يياال زارت ملالحكت  يات 

المضمين المقد  من خاللال   ليث أن استيراق الجماايح ما  المضالمين االعالمياة  )،وتماد علا  مادى 

تالحت الولطأياة تيلد الجمايح م  اللخصيلت التلأز،ينياة (   ونلاع مال ،مةان أن نطلاق عليا  أ،ضال االسا

Affective Arousal    واي مل ،مةن مالليت  من خاال  الحاد،ث عان المضامين المقاد  ما  أااخل

رالات  أيةاار رياادا قياال ملالحكة المالاايحات علاا  صااأحتت اللخصااية    ( وياات اطاالح نلااع135 خار،ن)

( %71.1توةاا  مياقاا  التياصاال االرتماالعت الياقاا  الأولاات كماال اااي  بااااية ) (  ناام  %11.5بااااية )

ااااالك بواااض الملاااةالت التااات تورضاااال الصاااأحلت والمجميعااالت علااا  مياقااا  التياصااال  تلاااتام   

 (%71بااية )“االرتملعت توة  ليلتت اللخصية 

 ( متتوى النتاط المدعث للتأثيرات االتاالية92جدول )
 % ك الماتيى

 63.2 158 متيسط 

 26.0 65 مرتأ  

 10.8 27 ماخأض

 100 250 انرمللت

 من بيلنلت الجدو  الالبق االتت ،تضح 

أن الالاالط الااكل ،قااي  باا  اللاايلك عياااة الدحاسااة الماادعم لتااأنيرات وساالئل التياصاال 

( نام ،اأتت %71( يت لين ،أتت مرتأ  بااية )%10.7االرتملعت ،أتت متيسط بااية )

 (.  %01.5بلةل ماخأض بااية )

 ( أنماط النتاط المعيا للتأثيرات االتاالية92جدول )
 ماط النتاط المعون  للتأثيرات االتااليةأن

تحويااااااااال 

 االنتباه

تنتامني  الة من اإل باط والملال أثناا  اساتخدام 

 مواقع التواصل االجتماعي

38 15.2 140 56.0 72 28.8 

تحويااااااااال 

 االنتباه

اتا ح مواقع التواصل االجتمااعي وأناا اتحادث 

 مالهاتف المحمول

49 19.6 137 54.8 64 25.6 

تحويااااااااال 

 االنتباه

مواقع التواصل االجتماعي تادر لنا ماا يخاالف 

 عاداتنا وتقاليدنا

53 21.2 152 60.8 45 18.0 

 23.6 59 62.8 157 13.6 34 ال تعكأ الواقع وتهتث منتر التائعات فقط التك

اتجناااب اساااتخدام مواقاااع التواصااال االجتمااااعي  التجنب

لتكاارار ن ااأ المحتااوى علاام ا لااب الااا حات 

 والمجموعات

44 17.6 152 60.8 54 21.6 

تعدد مواقع التواصل االجتماعي يجعلني ال ارياد  التجنب

 استخدامها 

43 17.2 137 54.8 70 28.0 

تااا ثر مواقاااع التواصااال سااالبيا  علااام سااالوكيات  التك

 التباب

59 23.6 159 63.6 32 12.8 
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 15.6 39 60.0 150 24.4 61 تقدم محتويات إما ية دو  رقيب التك

 21.2 53 65.6 164 13.2 33 اصبحإ ال تقدم لي ما يل إ انتباهي او يبهرني التجنب

 تحويل االنتباه:

ليث رلات  مياق  التياصل االرتملعت تصدح لال مل ،خللف علراتال وتقلليدنل   ونلاع 

( ناام   تااؤنر مياقاا  التياصاال ساالييلً علاا  سااليكيلت اللاايلك   ونلااع %70.7بااااية )

اتصأح مياق  التياصل االرتملعت وأنل اتحد  بللالتف المحماي    (  %70.1بااية )

(وأخياارا  تاتاالبات لللااة ماان انلياالط والملاال أنااالا اسااتخدا  مياقاا  %02.1بااااية )

 (.%05.7التياصل االرتملعت  بااية )

 التك:

مياقااا  “( تلتاااال %71.1وتمالاات يااات   تقاااد  محتي،ااالت ابلليااة رون حقيااام  باااااية )

(  نام  ال %70.7تصدح لال مال ،خاللف علراتاال وتقلليادنل  باااية ) التياصل االرتملعت

 (.%00.1توة  الياق  وتاتم بالر الللئولت يقط  بااية )

 التجنب:

اتجام استخدا  مياق  التياصل االرتمالعت لتةاراح نأا  المحتايى علا   وتمالت يت  

 توااادر مياقااا  التياصااال (  نااام  %02.1اغلااام الصاااأحلت والمجميعااالت  باااااية )

اصايحت ال تقاد   (  وأخيارا  %02.7االرتملعت ،جولات ال اح،اد اساتخدامال  باااية )

 (%00.7لت مل ،لأت انتيلات او ،يارنت   بااية )

 (-ردو  )

 ( متتوى النتاط المعون لالتاال92جدول )

 % ك الماتيى

 56.8 142 متيسط

 23.2 58 ماخأض

 20.0 50 مرتأ 

 100 250 انرمللت

الموطيلت يات الجادو  الاالبق ،مةان تقاايم النلاطة المويقاة للوملياة للالالط بالا عل  

االتصااللت الاات ماااتي،لت ،ااأتت ياات مقاادمتال النلااطة المويقااة بلااةل متيسااط بااااية 

(  %70.7(  تليال ماتيى من الاللط الموياق بلاةل مااخأض ونلاع باااية )51.5%)

 (.%71.1وأخير تأتت النلطة الويقة بمود  مرتأ  بااية )

 نتائج اختبارات ال روض:

 ال رض ادول 
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تيرااد عالقااة احتيلطيااة بااين رواياا  اسااتخدا  ااايلك الجلموااة ياات انماالحات لمياقاا   -0

 الاأوية( وبين كالية االستخدا    –التياصل االرتملعت )الطقيسية 

 ( معامل ارتباط جاما لداللة العالقة مين الدوافع وكثافة االستخدام21جدول )

 كالية االستخدا  الدواي 

 ماتيى المواي،ة  قيمة مولمل رلمل

 1.110 1.10 رواي  طقيسية

 1.117 1.02 رواي  نأوية

 1.110 1.05 رواي  بلةل عل 

 ،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق 

ورير عالقة احتيلطية بين الدواي  الاأوية للليلك عياة الدحاساة وباين كالياة االساتخدا  

(  وكااكلع الاادواي  1.10( وقيمااة مولماال احتياالط رلماال )1.110)عاااد ماااتيى مواي،ااة 

 (.1.02( وقيمة مولمل احتيلط رلمل )1.117الطقيسية عاد ماتيى مواية )

وماااللك يثبااإ صااحة ال اارض ادول ماناا  توجااد عالقااة ارتباطيااة مااين دوافااع اسااتخدام 

ياة( وماين الن ع –شباب الجامعة في اإلمارات لمواقع التواصل االجتماعي )الىقوسية 

 كثافة االستخدام  

 ال رض الثاني 

هناك عالقة دالة إ اائيا مين مادى ثقاة شاباب الجامعاة فاي اإلماارات فاي المضامو  

 –وجدانياة  –المتداول عبر وسائل التواصل االجتماعي ومين نوع التأثيرات )معرفية 

 سلوكية( الناتجة عن هالا االستخدام.

لداللة العالقة االرتباطية مين ثقة شباب الجامعة ( معامل ارتباط ميرسو  20جدول )

 –في االمارات في مضمو  وسائل التواصل االجتماعي ومين التأثيرات )الوجدانية 

 المعرفية( –التلوكية 

ماادى ثقااة شااباب الجامعااة فااي اإلمااارات فااي المضاامو  المتااداول عباار  

 وسائل التواصل االجتماعي

 ى المواي،ة ماتي قيمة مولمل االحتيلط بيرسين

 1.1110 1.012 التأثيرات الوجدانية

 1.1110 1.521 التأثيرات التلوكية

 1.1110 1.171 التأثيرات المعرفية

 يتضح من ميانات الجدول التاما:

وراير عالقاة نات راللاة باين مادى نقاة اللايلك الجالموت يات االمالحات يات المضاامين 

المقد  يت وسلئل التياصل االرتملعت وباين التاأنيرات اليردانياة عااد مااتيى مواي،اة 

(  وككلع التأنيرات الاليكية عااد 1.012( وقيمة مولمل االحتيلط بيرسين )1.1110)

(  نام باين مادى 1.521االحتيالط بيرساين )( وقيماة مولمال 1.1110ماتيى مواي،اة )
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( وقيمااة مولماال 1.1110المصااداقية وبااين التااأنيرات المورييااة عاااد ماااتيى مواي،ااة )

 (.1.171احتيلط )

وماللك تثبإ صحة ال ارض الثااني القائال موجاود عالقاة دالاة إ ااائيا ماين مادى ثقاة 

صال االجتمااعي شباب الجامعة في اإلمارات في المضمو  المتداول عبر وساائل التوا

 سلوكية( الناتجة عن هالا االستخدام. –وجدانية  –ومين نوع التأثيرات )معرفية 

 ال رض الثال   

والن عياااة( الساااتخدام التاااباب  –توجاااد عالقاااة ارتباطياااة ماااين الااادوافع )الىقوساااية  

 –الجامعي في اإلمارات لوساائل التواصال االجتمااعي وماين ناوع التاأثيرات )معرفياة 

 سلوكية(. –وجدانية 

 والتت انقامت الت 

اااالك عالقااة احتيلطيااة رالااة بااين الاادواي  الطقيسااية السااتخدا  اللاايلك الجاالموت ياات 

 –االمااالحات ليسااالئل التياصااال االرتمااالعت وباااين التاااأنيرات التااات تحااادنال )موريياااة 

 سليكية( –وردانية 

الن عية ( معامل ارتباط ميرسو  لداللة العالقة مين دوافع االستخدام 29جدول )

 والتأثيرات التي تحدثها

 

 

 دوافع االستخدام  الن عية

 ماتيى المواي،ة قيمة مولمل االحتيلط بيرسين

 1.110 1.050 التأثيرات الوجدانية

 1.117 1.015 التأثيرات التلوكية

 1.110 1.012 التأثيرات المعرفية

 ،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق

ورير عالقة نات راللة بين الادواي  الاأوياة الساتخدا  اللايلك الجالموت يات االمالحات  

( 1.110ليسلئل التياصل االرتملعت وبين التأنيرات اليردانياة عااد مااتيى مواي،اة )

(  وبين التأنيرات الاليكية عاد ماتيى مواي،اة 1.050وقيمة مولمل احتيلط بيرسين )

(  وبااين التااأنيرات المورييااة عاااد 1.015بيرسااين )( وقيمااة مولماال احتياالط 1.117)

 (.1.012( وقيمة مولمل احتيلط بيرسين )1.110ماتيى مواي،ة )

( معامل ارتباط ميرسو  لداللة العالقة مين دوافع االستخدام الىقوسية 22جدول )

 والتأثيرات التي تحدثها

 

 

 دوافع االستخدام  الىقوسية

 ماتيى المواي،ة قيمة مولمل االحتيلط بيرسين

 1.110 1.001 التأثيرات الوجدانية

 1.110 1.015 التأثيرات التلوكية



 

 لتي تحدثهاالجامعة في اإلمارات لمواقع التواصل االجتماعي والتأثيرات ااستخدام شباب 

 56 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

 1.110 1.727 التأثيرات المعرفية

 

 ،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق

وراااير عالقاااة نات راللاااة باااين الااادواي  الطقيساااية الساااتخدا  اللااايلك الجااالموت يااات  

االملحات ليسلئل التياصل االرتملعت وبين التاأنيرات اليردانياة عااد مااتيى مواي،اة 

(  وبااين التااأنيرات الاااليكية عاااد 1.001( وقيمااة مولماال احتياالط بيرسااين )1.110)

(  وبااين التااأنيرات 1.015بيرسااين ) ( وقيمااة مولماال احتياالط1.110ماااتيى مواي،ااة )

 (.1.727( وقيمة مولمل احتيلط بيرسين )1.110الموريية عاد ماتيى مواي،ة )

ومااااللك تثباااإ صاااحة ال ااارض الااارئيأ الثالااا  توجاااد عالقاااة ارتباطياااة ماااين الااادوافع 

والن عيااة( السااتخدام التااباب الجااامعي فااي اإلمااارات لوسااائل التواصاال  –)الىقوسااية 

 سلوكية –وجدانية  –نوع التأثيرات )معرفية االجتماعي ومين 

 ال رض الرامع 

توجد عالقاة ارتباطياة تات داللاة إ ااائية يان دوافاع اساتخدام التاباب الجاامعي فاي 

ن عية( ومين متاتويات التاأثير ات  –اإلمارات لوسائل التواصل االجتماعي )طقوسية 

والاااالي تاااث تقتااايم  إلااام الوجدانياااة(  –التااالوكية  –المعرفياااة الناتجاااة )المعرفياااة 

 ال روض ال رعية التالية.

توجد عالقة ارتباطية تات داللاة إ ااائية ماين دوافاع اساتخدام التاباب الجاامعي فاي 

ن عيااة( ومااين متااتويات التااأثير  –اإلمااارات لوسااائل التواصاال االجتماااعي )طقوسااية 

 المعرفية.

االرتباطية مين دوافع االستخدام ( معامل ارتباط جاما لداللة العالقة 22جدول رقث )

 والتأثيرات المعرفية

 

 

 التأثير ات المعرفية  الناتجة

 ماتيى المواي،ة قيمة مولمل االحتيلط رلمل

 1.117 1.051 دوافع طقوسية

 1.1117 1.171 دوافع ن عية

 ،تضح من بيالت الجدو  الالبق 

الجااالموت يااات االمااالحات وراااير عالقاااة نات راللاااة باااين الااادواي  الطقيساااية لللااايلك 

( وقيماة مولمال احتيالط رلمال 1.117والتأنيرات الموريية الالتجة عاد ماتيى مواي،ة )

(  وبين الدواي  الاأوية والتأنيرات الموريية التت تحادنال عااد مااتيى مواي،اة 1.051)

 (.1.171(  وقيمة مولمل احتيلط رلمل )1.1117)



 

 لتي تحدثهاالجامعة في اإلمارات لمواقع التواصل االجتماعي والتأثيرات ااستخدام شباب 

 57 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

ية مين دوافع اساتخدام التاباب الجاامعي فاي توجد عالقة ارتباطية تات داللة إ اائ  

ن عية( ومين متاتويات التاأثير ات  –اإلمارات لوسائل التواصل االجتماعي )طقوسية 

 الوجدانية التي تحدثها.

( معامل ارتباط جاما لداللة العالقة مين دوافع االستخدام والتأثيرات 22جدول )

 الوجدانية

 

 

 التأثير ات الوجدانية  الناتجة

 ماتيى المواي،ة  قيمة مولمل االحتيلط رلمل

 1.110 1.050 دوافع طقوسية

 1.1110 1552 دوافع ن عية

 يتضح من مينات الجدول التاما:

وراااير عالقاااة نات راللاااة باااين الااادواي  الطقيساااية لللااايلك الجااالموت يااات االمااالحات 

احتيالط رلمال  ( وقيمة مولمل1.110والتأنيرات اليردانية الالتجة عاد ماتيى مواي،ة )

(  وبين الدواي  الاأوية والتأنيرات اليردانية التت تحدنال عااد مااتيى مواي،اة 1.050)

 (.1552(  وقيمة مولمل احتيلط رلمل )1.1110)

توجد عالقة ارتباطية تات داللاة إ ااائية ماين دوافاع اساتخدام التاباب الجاامعي فاي 

ية( ومين متاتويات التاأثير ات ن ع –اإلمارات لوسائل التواصل االجتماعي )طقوسية 

 التلوكية التي تحدثها.

 معامل ارتباط جاما لداللة العالقة مين دوافع االستخدام والتأثيرات التلوكية (22جدول )

 

 

 التأثير ات التلوكية  الناتجة

 ماتيى المواي،ة  قيمة مولمل االحتيلط رلمل

 1.115 1.012 دوافع طقوسية

 1.1110 1.127 دوافع ن عية

 يتضح من مينات الجدول التاما:

وراااير عالقاااة نات راللاااة باااين الااادواي  الطقيساااية لللااايلك الجااالموت يااات االمااالحات 

( وقيماة مولمال احتيالط رلمال 1.115والتأنيرات الاليكية الالتجة عاد ماتيى مواي،ة )

واي،اة (  وبين الدواي  الاأوية والتأنيرات الاليكية التت تحادنال عااد مااتيى م1.012)

 (. 1.127(  وقيمة مولمل احتيلط رلمل )1.1110)

وماللك تثبإ صحة ال رض الرامع فاي انا  توجاد عالقاة ارتباطياة تات داللاة إ ااائية 

ياان دوافااع اسااتخدام التااباب الجااامعي فااي اإلمااارات لوسااائل التواصاال االجتماااعي 

 –فياااة ن عياااة( وماااين متاااتويات التاااأثير ات المعرفياااة الناتجاااة )المعر –)طقوساااية 

 الوجدانية( –التلوكية 

 ال رض الخامأ:



 

 لتي تحدثهاالجامعة في اإلمارات لمواقع التواصل االجتماعي والتأثيرات ااستخدام شباب 

 58 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

تختلف شدع العالقة مين دوافع متكل عام ساوا  ن عياة أو طقوساية اساتخدام التاباب 

 –الوجدانيااة  –الجاامعي فاي اإلماارات وماين ناوع التاأثيرات مكافاة أنواعهاا المعرفياة 

 ، سلوكية، ماختالف أنواع النتاط المدعث لعملية االتاال

الوالقة بين المتييرات م  رخي  متيير الاللط المادعم لوملياة تام اساتخدا  ولقيلس ادت 

 (.1.117نلاع عااد ماالوى مواي،اة ) 1.75مولمل االحتيلط المتودر والكل بليت قيمت  

ماختالف شادع العالقاة ماين دوافاع متاكل عاام ساوا  ممل ،ؤكد صحة الأرل الخلم  

إلمارات وماين ناوع التاأثيرات مكافاة ن عية أو طقوسية استخدام التباب الجامعي في ا

ساالوكية، ماااختالف أنااواع النتاااط الماادعث لعمليااة  –الوجدانيااة  –أنواعهااا المعرفيااة 

 .االتاال

 ال رض التادس:

تختلف شدع العالقة مين دوافع متكل عام ساوا  ن عياة أو طقوساية اساتخدام التاباب 

 –الوجدانيااة  –المعرفياة الجاامعي فاي اإلماارات وماين ناوع التاأثيرات مكافاة أنواعهاا 

 سلوكية، ماختالف أنواع النتاط المعون لعملية االتاال.

ولقيلس ادت الوالقة بين المتييرات م  رخي  متيير الاللط المويق لوملية تام اساتخدا  

 (1.110نلاع عااد ماالوى مواي،اة ) 1.70مولمل االحتيلط المتودر والكل بليت قيمت  

ختالف شدع العالقاة ماين دوافاع متاكل عاام ساوا  مما ي كد صحة ال رض التادس ما

ن عية أو طقوسية استخدام التباب الجامعي في اإلمارات وماين ناوع التاأثيرات مكافاة 

ساالوكية، ماااختالف أنااواع النتاااط المعااون لعمليااة  –الوجدانيااة  –أنواعهااا المعرفيااة 

 االتاال.

 ال رض التامع:

الحالااة  -الجنتااية –اسااة )النااوع هناااك فاارون دالااة إ اااائيا مااين ساامات عينااة الدر

 التلوكية(. –الوجدانية  –التن( ومين التأثيرات )المعرفية  –االجتماعية 

 –)المورييااة ااادت ورحرااة التااأنيرات  ال اارض ال رعااي ادول لل اارض التااامع تختلااف -

والختياالح ماادى صااحة اااكا الأاارل ،جاارل باالختال  الااايع   الاااليكية( –اليردانيااة 

 الكل ،يضح  الجدو  التللت  T-testاليللث اختيلح  ت  

 ( اختالف متتويات التأثيرات ماختالف النوع22جدول )

رحرلت  قيمة ت (051أنات ن=) (21نكر ن=) مقيلس 

 الحر،ة

مااااااتيى 

 المواي،ة
المتيسط 

 الحالبت

االنحرا  

 المويلحل

المتيسط 

 الحالبت

االنحرا  

 المويلحل

 0.042 248 2.44 52. 2.5 46. 2.7 التأثيرات المعرفية



 

 لتي تحدثهاالجامعة في اإلمارات لمواقع التواصل االجتماعي والتأثيرات ااستخدام شباب 

 59 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

 0.002 248 3.19 0.52 2.4 0.48 2.6 التأثيرات الوجدانية

 0.001 248 4.13 0.55 2.2 0.50 2.5 التأثيرات التلوكية

 ،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق مل ،لت   

أظار استخدا  أختير  ت  عن ورير يروق رالاة الصالئيل باين الاايع وباين التاأنيرات 

( ومااتيى مواي،اة 715( عااد رحراة لر،اة )7.11الموريية ليث رلات قيماة  ت  )

( 7.2(   ونلااع لصااللح الااككيح ليااث راالا المتيسااط الحااالبت الخاال  بااام )1.117)

ت اليردانياة لياث رالات قيماة  ت  ( ل نل    وككلع بين الايع والتأنيرا7.5مقلبل )

( ونلااع لصااللح الااككيح 1.117( وماااتيى مواي،ااة )715( عاااد رحرااة لر،ااة )0.02)

( ل ناال    وكااكلع بااين 7.1( مقلباال )7.1ليااث راالا المتيسااط الحااالبت الخاال  بااام )

( 715( عاد رحرلت لر،اة )1.00الايع والتأنيرات الاليكية ليث رلات قيمة  ت  )

( لصللح الككيح ليث رلا المتيسط الحاالبت الخال  باام 1.110)  وماتيى مواي،ة 

شادع ودرجاة  ماختالفوماللك يتث قبول ال رض ال رعي الخاص ( . 7.7( مقلبل )7.5)

 ماختالف النوع، التلوكية( –الوجدانية  –)المعرفية التأثيرات 

 –)المعرفيااة شاادع ودرجااة التااأثيرات  الأاارل الأرعاات الااالنت للأاارل الااالب  تختلااف

والختياالح ماادى صااحة اااكا   ماااختالف جنتااية عينااة الدراسااة التاالوكية( –الوجدانيااة 

(  والاكل رالات One- Way Anovaاختيالح     )الأرل استخد  اليللث اختيلح 

 نتلئج  عل  الاحي التللت  

 ( اختالف متتويات التأثيرات ماختالف الجنتية22جدول )

مجمااااااااااااااااااااايع  المقيلس

 المربولت

مربااااااااااااااااااااااااااااااا  

 المتيسطلت

مااااااااااااااااااااااتيى  قيمة   رحرلت الحر،ة

 المواي،ة

التااااااااااااااااأثيرات 

 المعرفية

 

2.622 .154 17 

232 

249 

.591 .897 

60.514 .261 

63.136  

التااااااااااااااااأثيرات 

 الوجدانية

 

4.613 .271 1.018 

 

.439 

 61.823 .266 

66.436  

التااااااااااااااااأثيرات 

 التلوكية

3.759 .221 .709 .792 

72.341 .312 

76.100  

 ،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق  

أظااار اسااتخدا  اختياالح      عااد  ورااير يااروق نات راللااة الصاالئية بااين الجااااية 

( عااد مااتيى 591.واختال  ماتي،لت التأنيرات الموريية  ليث رلات قيماة     )

 (  وككلع بين الجااية وماتيى التاأنيرات اليردانياة لياث رالات قيماة897.مواي،ة )

(  وبااين الجااااية وماااتي،لت التااأنيرات 439( عاااد ماااتيى مواي،ااة ).0.105    )



 

 لتي تحدثهاالجامعة في اإلمارات لمواقع التواصل االجتماعي والتأثيرات ااستخدام شباب 

 60 الخامس عشرالعدد  – اإلذاعة والتلفزيونالمجلة العلمية لبحوث 

ومااللك يارفض ( 792.( عاد ماتيى مواي،اة )709.الاليكية ليث رلات قيمة     )

ال رض ال رعي الثاني من ال رض التامع  ي  ثبإ عدم وجود عالقاة دالاة إ ااائيا 

 التلوكية( والجنتية. –الوجدانية  –مين متتويات التأثيرات )المعرفية 

 –)المعرفيااة تختلااف شاادع ودرجااة التااأثيرات الأاارل الأرعاات الاللااث للأاارل الااالب  

والختيالح مادى   ماختالف الحالة االجتماعياة   لعيناة الدراساة التلوكية( –الوجدانية 

(  One- Way Anovaاختياالح     )صاحة اااكا الأاارل اساتخد  اليللااث اختياالح 

 والكل رلات نتلئج  عل  الاحي التللت  

 ( اختالف متتويات التأثيرات ماختالف الحالة االجتماعية22جدول )
مجمااااااااااااااااااااايع  المقيلس

 المربولت

مربااااااااااااااااااااااااااااااا  

 المتيسطلت

مااااااااااااااااااااااتيى  قيمة   رحرلت الحر،ة

 المواي،ة

التااااااااااااااااأثيرات 

 المعرفية

 

.998 .499 2 

247 

249 

1.984 

 

.140 

 62.138 .252 

63.136  

التااااااااااااااااأثيرات 

 الوجدانية

 

.882 .441 1.661 

 

.192 

 65.554 .265 

66.436  

التااااااااااااااااأثيرات 

 التلوكية

.848 .424 1.391 .251 

75.252 .305 

76.100  

 ،تضح من بيلنلت الجدو  الالبق مل ،لت   

الحللااة االرتملعيااة  أظااار اسااتخدا  اختياالح      عااد  ورااير يااروق نات راللااة الصاالئية بااين 

عااد مااتيى مواي،اة  (0.251واختال  مااتي،لت التاأنيرات الموريياة  لياث رالات قيماة     )

وكااكلع بااين الحللااة االرتملعيااة وماااتيى التااأنيرات اليردانيااة ليااث راالات قيمااة      140.))

ليكية الحللاة االرتملعياة ومااتي،لت التاأنيرات الاا (  وباين192.( عااد مااتيى مواي،اة )0.110)

ومااللك يارفض ال ارض ال رعاي ( 251.( عااد مااتيى مواي،اة )0.020ليث رالات قيماة     )

الثال  من ال رض التامع  ي  ثباإ عادم وجاود عالقاة دالاة إ ااائيا ماين متاتويات التاأثيرات 

 التلوكية( والجنتية. –الوجدانية  –)المعرفية 

 –)المورييااة ااادت ورحرااة التااأنيرات  ال اارض ال رعااي الرامااع لل اارض التااامع تختلااف

والختياالح ماادى صااحة اااكا باالختال  الااان عياااة الدحاسااة   الاااليكية( –اليردانيااة 

(  والاكل رالات One- Way Anovaاختيالح     )الأرل استخد  اليللث اختيلح 

 نتلئج  عل  الاحي التللت 

 ( اختالف متتويات التأثيرات ماختالف التن21جدول )
 ماتيى المواي،ة قيمة   رحرلت الحر،ة مرب  المتيسطلت المربولت مجميع المقيلس

 التأثيرات المعرفية

 

.341 .114 3 

246 

249 

.445 

 

.721 

 62.795 .255 

63.136  

 662. 530. 142. 427. التأثيرات الوجدانية
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 66.009 .268   

66.436  

 757. 395. 122. 365. التأثيرات التلوكية

75.735 .308 

76.100  

 يتضح من ميانات الجدول التاما ما يلي:

أظاااار اساااتخدا  اختيااالح      عاااد  وراااير ياااروق نات راللاااة الصااالئية باااين الاااان 

عااد مااتيى  445.)واختال  ماتي،لت التأنيرات الموريية  ليث رلات قيماة     )

اليردانيااة ليااث راالات قيمااة ( وكااكلع بااين الااان وماااتيى التااأنيرات 721.)مواي،ااة 

الان وماتي،لت التاأنيرات الااليكية  ( وبين662.( عاد ماتيى مواي،ة )530.    )

ومااللك يارفض ال ارض ( 757.عااد مااتيى مواي،اة )395.)ليث رلات قيماة     )

ال رعي الراماع مان ال ارض التاامع  يا  ثباإ عادم وجاود عالقاة دالاة إ ااائيا ماين 

 التلوكية( والتن. –الوجدانية  –فية متتويات التأثيرات )المعر

ومااللك يقبال ال ارض التاامع جزئياا،  يا  ثباإ وجاود عالقاة دالاة ماين إ ااائيا ماين 

التاالوكية( والنااوع  ياار أناا  لااث يثبااإ  –الوجدانيااة  –متااتويات التااأثيرات )المعرفيااة 

الحالااة  –وجااود هاااله العالقااة مااين متااتويات التااأثيرات التااامقة وكاال ماان )الجنتااية 

 التن(. –جتماعية اال

 أهث نتائج الدراسة:

 النتائج العامة للدراسة  -ا

رلات وسيلة   ساالك االت   يات الترتيام الو  ليسالئل التياصال المأضالة لادى  -

ناام اناااتجرا   %70.0،لياا      واتاا  أك   بااااية  %70.0عياااة الدحاسااة بااااية 

اااااية يااات لاااين رااالا   ييااااييك ب %00.0.  نااام ،يتيااايك باااااية %70.2باااااية 

 .%0.1وأخير ،أتت ريرل بل  بااية  %1.2نم تي،تر بااية  00.0%

االستخدا  السييعت ليسلئل التياصل االرتملعت أن االستخدا  الييمت ااي اليللام  -

  يت لين رلا االستخدا  من خماة الت ستة أ،ال  %55.1عل  عياة الدحاسة بااية 

،ايمين الا  أحبواة أ،ال  يات   وأخيارا رالا االساتخدا  مان %2.1يت السييع بااية 

 %1.1السييع بااية 

 %21احتألع ناية المتلبوين للتحد،الت التت تاتم ليسالئل التياصال االرتمالعت الا   -

،تاالبوين تلااع التحااد،الت بلااةل رائاام   %51.7ماان ارمااللت عااين الدحاسااة ماااام 

. كمال أن نااية %1.1أليلنال  يات لاين رالا الاك،ن ،تلبويناال أليلنال باااية  02.5%

اضااالية تحاااد،ث ليسااايلة  مااان اللااايلك الجااالموت عيااااة الدحاساااة ،مةااان أن 12.7%
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تياصاال بوياااال أن ،تحااي  اليااال و،تاارك اليساايلة الااالبقة  ياات لااين نكاارت ناااية 

 أنام ال ،تحيلين الت وسيلة أخرى 07.5%

الالتف المحمي  رلا يت الترتيام الو  مان لياث اليسالئل التات ،ااتخدمال اايلك  -

  نام ،اأتت %11.1الجلموة يت التولمل م  وسلئل التياصل االرتملعت ونلع بااية 

  %00.1نااام الةمييااايتر المحميلاااة باااااية  %00.1بواااد  والحلسااام االلااات باااااية 

 .%01.2وأخيرا الرازت الليلية بااية 

ماان عياااة الدحاسااة ال ،خصصااين وقاات محاادرا للتولماال ماا  وساالئل  %12.0ناااية  -

ورالات يتارت  %02.1التياصل االرتملعت يات لاين رالات الأتار الماالئية باااية 

وتاالوت الأتاارت الصايللية ما  يتاارت بواد الياياارت  %1.7لياال باااية بواد ماصاف ال

 لةل ماامل. %0.2بااية 

الااية اليللية من الليلك الجلموت تمةاث يات الجلااة اليالادت مان )سالعة الا  أقال  -

ياات الجلاااة اليالاادت ماان  %75.5  ناام تااأتت ناااية %72.1ماان ساالعتين( بااااية 

)ناال  سالعلت  %75.1،اأتت نااية رقيقة ال  أقل مان سالعة(  وبأالحق باايط 05)

( من عياة الدحاسة )من سالعتين الا  أقال مان %00.7يأكار( وأخير رلات ناية )

 سلعلت( 0

اللياااة الوربياااة اااات اللياااة المااااتخدمة يااات اليللااام مااان خاااال  وسااالئل التياصااال  -

  نام تاأتت %11.1نم تليال اللية اننجليز،اة باااية  %12.2االرتملعت ونلع بااية 

 .%00.7تجم  بين الحرو  والةلملت يت الترتيم الاللث بااية  الرميز التت

الااااية الكااار ماان اللاايلك عياااة الدحاسااة ،ملةااين أكااار ماان لااالك علاا  اليساايلة  -

. % مان اللايلك أن لاد،ام لاالك والاد 10يات لاين نكار  %51.1اليالدت باااية 

 عل  اليسيلة.

نام  %01.0جرا ( باااية أكار اليسلئل التت تحيت بأكار من ميق  للأرر ات )اناات -

  ،لياا  )الأياااييك( بااااية %70.5،ااأتت )سااالك ااالت( ياات الترتياام الااالنت بااااية 

  وأخياارا ،ااأتت %01.2  ناام )تااي،تر( بااااية %05.5)واتاا   ك( بااااية  02.1%

 .%0.5)ريرل بل ( بااية 

 %02  الأي  بيك   من أكار التطييقلت الت تم اليالا صاأحلت عليا  ونلاع باااية  -

،ليا  )ساالك االت( باااية  %01.2لت المياق  التات تام )انااتجرا ( باااية من أرمل

  )ريرال بلا ( %5.7نم ،أتت باام ضويأة كل مان )واتا   ك( باااية  07.1%

 .%7.7وأخيرا )لياةد ان( بااية  %0.1بااية 
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رااالات أسااايلك قيااال  اليااارار عيااااة الدحاساااة لميقااا  لاااام علااا  وسااالئل التياصااال  -

للدحرااة الولاا  بااللتحي  الاا  وساايلة أخاارل ونلااع بااااية االرتماالعت أنااال تتولااق ب

  كمل أن عد  اويح الأرر بأنال ليت للرت  أو أنال لم تقد  ل  الألئدت التت كالن 51%

أمل السيلك المتولقة بللمزا،ل التقاية لليسايلة ماال قلاة  %05.2،رريال ونلع بااية 

حدور،اة انمةلنالت وااي نات المار ما  م %5.2التحد،ث يقد رلات باام ضائيلة 

 .%5.1ونلع بااية 

الدواي  الاأوية المتولقة بللتياصل م  اآلخر،ن واكتالك موليمالت رد،ادت تاأتت يات  -

مقدمة الدواي  الاأوية  تليال الدواي  الخلصة بللتويير عن الرأل وملالحكة الصايح  

ررا  نم تأتت يت الخير الغرال المتولقة بللدحاسة والتياصل ما  السالتكت وقاد ،

نلع الت أن االك بدائل حسمية تتيحال للطالك التياصل م  أسلتكتال  وأخيارا تاأتت 

 الدواي  المتولقة بللادا  االقتصلر،ة أو استياللال كاليكت لملروعلت تجلح،ة.

التريياا  ،حتاال المرتيااة الولاات ياات الاادواي  الطقيسااية السااتخدا  اللاايلك الجاالموت  -

(  نام أصايحت رازا مان برنالمجت 22اايت )ليسلئل التياصل االرتمالعت بايزن ن

(  أمال لاي  21(  تلياال لتمضاية اليقات بايزن ناايت )21.11الييمت بيزن نايت )

( وأخيرا ،أتت الداي  أااور باللتيتر انا لام 50االك سيم محدر رلات بيزن نايت )

 (.10أتلبوال بيزن نايت )

صل االرتمالعت ااي أن الاللط الرئي  للليلك عياة الدحاسة من خال  وسلئل التيا -

  ناام التياصاال ماا  الولئلااة والصاادقلا %75.1التحااد  ماا  اآلخاار،ن ونلااع بااااية 

  وات يات اليللام أنمالط اتصاللية %71  وقراات الماليحات بالية %77.0بااية 

تحماال اااد  ارتماالعت بللدحرااة الولاا   ناام ،ااأتت تياالر  ماايار رحاسااية ماا  زمااالا 

وأخياارا ،ااأتت  %2.0الجلح،ااة بااااية    مالقلااة اللاادا %01.5الدحاسااة بااااية 

 .%5.0اليحث عن أصدقلا ردر بااية 

الصاايح تااأتت ياات مقدمااة الماايار التاات ،تااداولال الياارار عياااة الدحاسااة عياار مياقاا   -

  ناام %71.1ناام مقاالط  الأيااد،ي بااااية  %02.0التياصاال االرتماالعت ونلااع بااااية 

رر ناتا  أو أحاا  خار،ن ،أتت يت الترتيام الاللاث مايار الارأل ساياا التات تااام للأا

 %01.2،قتا  بال و،او  لترو،جال  وأخيرا تأتت الميار الخير،ة بااية 

ماان عياااة الدحاسااة ،تواالملين ماا  ماايار التياصاال االرتماالعت بلااةل  %11ناااية  -

مااام ،تجيلاين  %05.1مقصير ومحدر و،يحاين عن ميار بويااال  يات لاين نااية 

 ليحث عن ملرت محدرت.يت الأضلا الاييرانت بال اد  محدر أو ا
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الاد  الترييات اي الاد  اليللام عااد الميحار،ن علا  الصاأحلت والمياقا  لياث  -

  ناام %71.5رالات الماايار الترييايااة المقصايرت بلليحااث ياات الترتيام الو  بااااية 

  تلياال المايار الولمياة باااية  %02.5تأتت الميار الاقليية يت الترتيم الاالنت باااية 

وتاااأتت يااات  %00.2  نااام الر،لضاااية باااااية  %00.5ياااة باااااية تلياااال الأا 02.1%

الترتياام الخياار الماايار الايلسااية   واااكا ملمااح ،اااتحق التيقااف بلعتياالح أن ماايار 

التياصاال االرتماالعت لاام توااد الماصااة الرئياااة لتااداو  الميضاايعلت الايلسااية او 

،رراا   االسااتالر اليااال ياات تةااي،ن حال ياات القضاال،ل الايلسااية   والاااع أن نلااع قااد

لسيلك تتولق بللمملحسلت الالبقة   وككلع المصداقية التت تتمت  بال تلاع اليسالئل 

. 

  ساالعدت علاا  نلاار  خاار الماااتجدات ياات الوااللم  راالات ياات مقدمااة التااأنيرات  -

(  تليال   سلعدت يت 25.51“)الموريية ليسلئل التياصل االرتملعت بيزن نايت 

اليطات وانقليمت والادولت بياض الايار عان تيسي  ايةة الوالقلت عل  الماتيى 

(  نام   سالامت يات 25.71الخلأية الايلسية أو الجااية أو الورق.  بايزن ناايت )

(  وتلاتام 21.71نلر الاقلية المحلية والتألعل م  الاقلية الوللمية.  بايزن ناايت  )

(  ناام 20.71  زارت ماان االنجااكاك الاات تولاام اللياالت الراييااة   باايزن نااايت )

 غيرت وسلئل التياصل االرتملعت الةاير من الموليملت التت نورياال عمال ،حايط 

(  تلتال   سلعدتات يات تيساي  ماداحك عقلات وتيساي  20.01بال   بيزن نايت   )

(  ورااالات   امتااادنل وسااالئل 27.11نطلقااا  الولمااات والموريااات   بااايزن ناااايت )

ت تياراال.  بايزن ناايت التياصل االرتملعت بةاير من الموليملت عن القضل،ل الت

(  وتياالر  النااراا والتجاالحك ماان خااال  وساالئل االتصاال  ساالعدنت ياات 20.01)

( نام 21.11اليصي  الت أيةلح ابتةلح،ة وتامياة ماالحاتت انبداعياة. بايزن ناايت )

)وسلئل التياصل االرتملعت اات مصادحل الارئي  يات الحصاي  علا  الخيالح.( 

علاااا  التأةياااار بطر،قااااة مختلأااااة وغياااار (  و   تااااالعدنت 12.71باااايزن نااااايت )

  ناام راالات )ساالعدت علاا  نلاار اللاالئولت.( ”11.71اعتيلر،ااة.  باايزن نااايت   

(  تلتاال )سالعدت يات نلار اليةالح الاداماة.( بايزن ناايت 15.51بيزن ناايت   )

  )وأخيارا ”10.51(  و )انرت علا  تولام اللياة الوربياة.( بايزن ناايت   10.51)

 ”.52.51نقليتت المحلية.( بيزن نايت  )تقد  ميار تتولحل م  

وييماال ،تولااق بماااتي،لت التااأنير راالات التااأنيرات المورييااة ان،جلبيااة راالات ياات  -

( ورلات التأنيرات الموريياة الموتدلاة   يات المرتياة %17.1المركز الو  بااية )

(  وراالات التااأنيرات المورييااة الاااليية ياات المرتيااة الاللاااة %01.5الالنيااة بااااية )

 (.%5وبااية ضئيلة ).
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الاااليك الموتااد  وان،جاالبت اااي اليللاام علاا  التااأنيرات الاااليكية السااتخدا  ااايلك  -

( %05(  )%55الجلموة عياة الدحاسة ليسلئل التياصل االرتملعت ونلع باااية )

 (.%1لةل ماامل عل  التيالت   يت لين رلات التأنيرات الاليية بااية )

راالات  وسالئل التياصال االرتمالعت رولتاات أكااار يات اطالح التاأنيرات اليردانياة  -

تأقادك اللاويح  (  نام  27.21قربل من اآلخر،ن   يت الترتيم الو  بيزن نايت )

(  تلاا  نلااع )موريااة نقلياالت 27.01بااللزمن وانلااالس بلليقاات  باايزن نااايت )

الخر،ن عير وسلئل التياصل االرتملعت سلام يت بالا رايح من الاقة المتيلرلاة( 

(  تلااتام )ساالامت وساالئل التياصاال االرتماالعت ياات رواال 20.71ن نااايت )باايز

  و )اضااوأت ”21.51اتجلااالتت ا،جلبيااة نحااي الاقلياالت الخاارى.( باايزن نااايت  

  و)تياصال اآلخار،ن موات ”15.71الحميمية باين السارت اليالادت( بايزن ناايت  

ناايت  عير وسلئل التياصال سالعد يات تومياق ااويحل بلالطمئاالن والقايت( بايزن

  و )تلورنت بللياجة والاولرت وتضيف المز،د من اننلحت علا  ليالتت( ”12.51 

( نم )التويير عن الارأل مان خاال  وسالئل التياصال سالعدنت 12.51بيزن نايت  

  وأخياارا ”15.21ياات الااتخلص ماان انلياالط أو الضااييط الاأاااية( باايزن ناااية  

 ”.11.51بيزن نايت  )أصيحت وسلئل التياصل مايرا ليث الواف اللأيت( 

التأنيرات اليردانية ان،جلبية ات اليللية عل  نتلئح استخدا  الليلك الجالموت عيااة  -

( وراالات التااأنيرات %57.1الدحاسااة ليساالئل التياصاال االرتماالعت ونلااع بااااية )

 ,%(  5(   يت لين رلات التأنيرات اليردانية الاليية بااية )%11الموتدلة بااية )

( مان ارلبالت %17ة التت تدعم التاأنيرات االتصاللية رالات نااية )أمل عن النلط -

عياااة الدحاسااة أنااام  ،لأاات انتياالات المالاايحات التاات بااال صاايح أكااار ماان غيرااال 

كماال راالات انتياا  للصااأحلت أو المجميعاالت التاات تواارل للااي  للملاااةالت ““

أحلت (     ،جاكك انتيال  يات صا%00.7االرتملعية وأتي  اكا تلع الحلي   بااية )

( ماان %71.1اللخصاايلت الولمااة القاايم والحةاام التاات تالاار بصااأحلتام  بااااية )

ارلباالت الوياااة. و راالات  أيضاال التواارل للصااأحلت الايلسااية التاات تتيااا  نأاا  

(  نام   اختلاف ما  صاد،ق لات يات %71.5أيةلحل وتيراالتت الايلساية   باااية )

الرتماالعت  بااااية تأاااير نأاا  محتاايى الأيااد،ي المالاايح علاا  مياقاا  التياصاال ا

(  تلاايام   ااااور بلليضاام عااادمل ،خااللأات ألااد أصاادقلئت علاا  صااأحلت 02.1%)

(.كمل رلات  أيةر ريدا قيال ملالحكة %01.5التياصل االرتملعت الرأل  بااية )

(  نااام   توةااا  مياقااا  %11.5المالااايحات علااا  صاااأحتت اللخصاااية  باااااية )

( تلتام    االك بواض %71.1) التياصل االرتملعت الياق  الأولت كمل اي  بااية

االرتمالعت الملةالت التت تورضال الصأحلت والمجميعلت عل  مياق  التياصل 

 (.%71بااية )“توة  ليلتت اللخصية 
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الالاالط الااكل ،قااي  باا  اللاايلك عياااة الدحاسااة الماادعم لتااأنيرات وساالئل التياصاال  -

( نام %71) ( يت لاين ،اأتت مرتأا  باااية%10.7االرتملعت ،أتت متيسط بااية )

 (.%01.5،أتت بلةل ماخأض بااية )

أمل عن النلطة المويقة للتأنيرات االتصللية  رلات  مياقا  التياصال االرتمالعت  -

( نام   تاؤنر مياقا  %70.7تصدح لال مال ،خاللف علراتاال وتقلليادنل   ونلاع باااية )

 (   اتصاأح مياقا %70.1التياصل سلييلً علا  ساليكيلت اللايلك   ونلاع باااية )

(وأخياارا %02.1التياصاال االرتماالعت وأناال اتحااد  بللااالتف المحمااي   بااااية )

 تاتلبات لللة من انليلط والملل أنالا استخدا  مياق  التياصل االرتملعت  باااية 

مياقاا  “( تلتااال %71.1(.   تقااد  محتي،االت ابلليااة رون حقياام  بااااية )05.7%)

(  نام %70.7وتقلليادنل  باااية )التياصل االرتملعت تصدح لاال مال ،خاللف علراتاال 

( وكااكلع   اتجااام %00.1 ال توةا  الياقاا  وتاااتم بالار اللاالئولت يقااط  باااية )

استخدا  مياق  التياصل االرتمالعت لتةاراح نأا  المحتايى علا  اغلام الصاأحلت 

(  نم   تودر مياق  التياصل االرتمالعت ،جولاات ال %02.1والمجميعلت  بااية )

(  وأخيرا   اصيحت ال تقد  لت مال ،لأات انتيالات %02.7ية )اح،د استخدامال  باا

 (.%00.7او ،يارنت   بااية )

أمل عن ماتيى النلطة المويقة للتأنيرات االتصللية رلات النلطة المويقة بلاةل  -

(  تليال مااتيى مان الالالط الموياق بلاةل مااخأض ونلاع %51.5متيسط بااية )

 (.%71.1الويقة بمود  مرتأ  بااية )(  وأخير تأتت النلطة %70.7بااية )

 

 نتائج اختبارات ال روض: -ب

أنيتاات الدحاسااة ورااير عالقااة احتيلطيااة بااين رواياا  اسااتخدا  ااايلك الجلموااة ياات  -

 الاأوية( وبين كالية االستخدا . –انملحات لمياق  التياصل االرتملعت )الطقيسية 

الجلموة يت انملحات يت كمل اتضح ورير عالقة رالة الصلئيل بين مدى نقة ايلك  -

المضمين المتداو  عير وسلئل التياصل االرتملعت وبين نيع التاأنيرات )موريياة 

 سليكية( الالتجة عن اكا االستخدا . –وردانية  –

والاأوية( الستخدا  اللايلك  –عالقة احتيلطية بين الدواي  )الطقيسية وككلع ورير  -

تمالعت وباين نايع التاأنيرات )موريياة الجلموت يت انملحات ليسلئل التياصل االر

 سليكية(. –وردانية  –
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كمل تيرد عالقة احتيلطية نات راللة الصلئية ،ن روايا  اساتخدا  اللايلك الجالموت  -

نأويااة( وبااين ماااتي،لت  –ياات انماالحات ليساالئل التياصاال االرتماالعت )طقيسااية 

 .اليردانية( –الاليكية  –التأنير ات الموريية الالتجة )الموريية 

كمل نيت اختال  ادت الوالقة بين رواي  بلةل عل  سياا نأوية أو طقيسية استخدا   -

 –اللاايلك الجاالموت ياات انماالحات وبااين ناايع التااأنيرات بةليااة أنياعااال المورييااة 

 سليكية  بلختال  أنياع الاللط المدعم لوملية االتصل   –اليردانية 

عاال  سااياا نأويااة أو طقيسااية وكااكلع نياات اخااتال  ااادت الوالقااة بااين رواياا  بلااةل  -

استخدا  الليلك الجلموت يت انملحات وبين نيع التأنيرات بةلية أنياعال الموريياة 

 سليكية  بلختال  أنياع الاللط المويق لوملية االتصل . –اليردانية  –

كمل تم قيي  رزئت للأرل الالب   ليث نيت ورير عالقاة رالاة باين الصالئيل باين  -

الااليكية( والاايع غيار أنا  لام ،ايات  –اليردانياة  –)الموريياة  ماتي،لت التأنيرات

الحللااة  –ورااير اااك  الوالقااة بااين ماااتي،لت التااأنيرات الااالبقة وكاال ماان )الجااااية 

 الان(. –االرتملعية 
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 رلموة عجملن  –الدكتيحت حال عيد هللا حئي  قام علم الاأ   -

 رلموة عجملن. –الدكتيحت مال عيد المجيد   الستلن المللحك  -

 مر المين حئي  تليأز،ين عجملن.الستلن ع -

)القلارت  راح  0ير  الةلمل  بحي  انعال  والرأل الول   تصميمال  واررااال  وتحليلال  ط -127 

 .001(  7110الالر للجلمولت  

( 7111)القلارت  عللم الةتم   7محمد عيد الحميد  اليحث الولمت يت الدحاسلت انعالمية  ط -128 

 105-102 . 

. )القلارت  راح Spssالتحليل اإل اائي ماستخدام مرامج بلالنت  تررمة خللد الولمرل. ريلت  -129 

 (.7111الألحوق للالر والتيز،   

 .70مل،ل ألمد الييضل  مرر  سلبق    -130 

عيد اليالك ريرت الحل،   االنلح االرتملعية الستخدا  وسلئل انعال  االرتملعت عل  بوض  -131 

  رموية االرتملعيين يت 071  الودر07الللبة  مجلة اؤون االرتملعية  مجلد ريانم اللخصية 

 .22   7105الللحقة  

https://searchcio.techtarget.com/definition/YouTube
https://searchcio.techtarget.com/definition/Instagram
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8
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أملنت عمر الحايات  الوالقة بين استخدا  الليلك لليةلت التياصل االرتملعت والأوللية  -132 

  كلية )رلموة القلارت 51الايلسية الداخلية والخلحرية  المجلة المصر،ة ليحي  انعال   الودر

 (.7105انعال   

علت نجلرات   استخدا  المتزورلت الولمالت يت الجلموة الحرنية للأياييك وانالعلت  -133 

 . 7107المتحققة   

 134-http://www.minshawi.com/vb/showthread.php. 
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