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 شكر و تقجير

دور اإلعالـ و وسائل التػاصل  حػؿ فقج تع االنتياء مغ كتابة ىحا التقخيخ بسا يحتػيو مغ خمفية نطخيةالحسج هلل ، 
تع تحجيج الفئة االجتساعي في تسكيغ الػعي الدياسي و الجراسات الدابقة و التي بشيت عمييا أىجاؼ ىحه الجراسة و 

تع تحميميا و عخضيا في ججاوؿ و أشكاؿ بيانية و قج و ،  شسل التقخيخ الشتائج مفرمة حدب األىجاؼالسدتيجفة ، كسا 
 استخالص االستشتاجات و التػصيات. تع مشيا

و باكتساؿ ىحا العسل نتقجـ بالذكخ الجديل لكل مغ شارؾ بالتخصيط و جسع البيانات و التحميل و السخاجعة مغ شاقع 
لسخاجعة المغػية و الفشية سل السيجاني أو مغ قاـ بادار السعارؼ لمبحػث و اإلحراء أو مغ الستجربيغ السذاركيغ في الع

 شا كل الذكخ و التقجيخ.فميع م

 سجتسعي و الدياسينخحب بأؼ مالحطات عمسية مغ القخاء و الستابعيغ لمذأف الفإنشا نقجـ ىحه الجراسة  و إذ أنشاكسا 
 سا يديع في تحديغ جػدة أؼ عسل قادـ.ب

 

 مع خاص تحياتي

 

    أ. د. عبجهللا  سالم بن غهث                                                        

 مجير البحهث و اإلحراء / دار السعارف 

 أستاذ طب السجتسع/ جامعة حزرمهت

 م2222مايه  2                                                      
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 ممخص الجراسة

، و في اليسغ ال  ا في فئة الذباب و الصالبلإلعالـ كفعل مؤثخ عمى تكػيغ الػعي الدياسي خرػص  يشطخ  :مقجمة
 لتيا دارىحه الجراسة التي نفحتيا و مػ   وتدتيجؼ شقرو الكثيخ مغ الجراسات. يمػضػع اإلعالـ و الػعي الدياسي  زاؿ

دراسة دور اإلعالـ و وسائل التػاصل االجتساعي في تكػيغ الػعي الدياسي في  السعارؼ لمبحػث و اإلحراء
ىحه الػسائل التي تسّكغ السيتسيغ بالفكخ الدياسي و االجتساعي  مغحزخمػت كسحاولة الستقراء مرادر السعمػمات 

 . مغ االستفادة مغ ىحه الفخص في مجاؿ التشسية الدياسية
 األىجاف الخاصة لمجراسة:

لتعخؼ عمى حجع تعخض السجتسع لػسائل اإلعالـ  و وسائل التػاصل االجتساعي السختمفة  في ا. 1
 . حزخمػت

تحجيج األسباب و السحفدات التي تجعل السجتسع  يتابع و يدتخجـ وسائل التػاصل االجتساعي . 0
 . السختمفة

 لمقزايا الدياسية. عشج تعخضيافخاد السجتسع لجور وسائل التػاصل االجتساعي أتقييع مػاقف . 1
 . تحجيج اتجاىات تذكيل الػعي الدياسي في حزخمػت. 2

 مشيجية الجراسة:
 محكسة و السجتسع السدتيجؼ ح لجسع البيانات باستخجاـ استبانةة وصفية استصالعية اعتسجت عمى شخيقة السددراس 

و مغ  األعسارشخز مغ كل  222حجسيا و  كل السػاششيغ بسجيشة السكال و ضػاحييا و كانت العيشة عسجية  فييا
 الجشديغ.  كمي

 : نتائج الجراسة
و  السذاركيغ يذاىجوف التمفديػف  أغمب. ةسش 11,1شخز مغ الجشديغ بستػسط عسخ  222شارؾ في ىحه الجراسة  

لإلذاعة  مغ السذاركيغ يدتسعػف  %33حػالي .   تحتل قشاة العخبية السختبة األولى في السذاىجة تمييا قشاة الجديخة
% مغ 42%(. في حيغ أف 61,3السذاركيغ ال يقخؤوف الرحف اليػمية ) أغمب لكغ السحمية كثاني مرجر لمسعمػمات

أكثخ السحفدات الستخجاـ  كانتو يحتل الػاتذ السختبة األولى. السذاركيغ يدتخجمػف وسائل التػاصل االجتساعي 
%   يميو مباشخة التعخؼ عمى 64مع األسخة و األصجقاء بشدبة تسكغ مغ التػاصل ال:  وسائل التػاصل االجتساعي ىي

 .%61,1األخبار السحمية و اإلقميسية و العالسية بشدبة 
 حػالي%( يذعخوف باألماف عشج التعبيخ عغ أفكارىع الدياسية في مػاقع التػاصل االجتساعي.  20,1أغمب السذاركيغ )

لخغع مغ ىحا السػقف الدمبي إال  اوب،  الرحيح مغ الشاحية الدياسيةأف البالد ال تديخ في االتجاه  ف % يعتقجو 32,2
%( و يعتقجوف أف تصبيق 36,3ا.  األغمبية تتسشى أف تكػف اليسغ دولة ديسقخاشية )ا سياسي  مػقف   أيزا   نو يعتبخأ

الدياسية  التشسيةفي  إيجابي% مغ السذاركيغ أف الجيغ لو دور 25,3 و يخػ  .%(32,1لمبالد ) جيج يءش الجيسقخاشية
 .ايع مػقف مغايخ تسام  لكاف % مغ السذاركيغ 12,0% لع يحجدوا أؼ مػقف ليع كسا أف 16,1 فأ إال في بالدنا 

 اذ و %(  اليع األكبخ71,1%(  وتصػيخ الخعاية الرحية )72,1%(  و تحديغ التعميع )72,1الكيخباء )قزية تذكل 
 أف%(. كسا 45,3األولػية  في تفكيخ السذاركيغ أكثخ مغ مػاضيع السذاركة الدياسية و الجيسقخاشية و مذاركة السخأة )

 . لجػ السذاركيغ اأيز  أىسية  تذكل%( 67,6%( و مكافحة التصخؼ )70,1الفداد ) ةمكافح
اجتساعية لمػعي الدياسي و ركيغ وعي اجتساعي بالسذاكل الحياتية اليػمية و ىي محجدات الجػ السذ االستشتاجات :

فأؼ بخنامج سياسي ال يسكغ أف  مجخد مغ السحجدات االجتساعية لوخخ ال يسكغ أف يكػف ىشاؾ وعي سياسي آبسعشى 
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( و تصػيخ التعميع و تعديد مثال   الكيخباء تػفيخ الخجمات )كعية ما لع يالمذ االحتياجات االجتسا امجتسعي   ايجج لو زخس  
 نجاح ؼ بخنامج سياسي مغ غيخ ىحه السحجدات فيػألح انجأؼ ، و  الرحة إضافة إلى الحػكسة و مكافحة الفداد

 وقتي ال غيخ. 
قخاشية كسا أف ىحه األولػيات السجتسعية تحطى بسػافقة الجسيع الكبار و الذباب بيشسا قزايا السذاركة الدياسية و الجيس

 و دور السخأة تحطي باىتساـ الذباب أكثخ مغ الكبار. 
 التهصيات:

ا مغ قبل الجسيػر وىي وسائل لتػعية الدياسية يجب اختيار الػسائل األكثخ استخجام  ابخامج ال وضععشج  -
 بجرجة أساسية( و اإلذاعات السحمية و بجرجة أقل القشػات التمفديػنية السحمية.  التػاصل االجتساعي )الػاتذ

البخامج الدياسية تصػيخ آليات إبجاعية لشذخ مفيـػ الجيسقخاشية و ربصيا باالحتياجات الحياتية و  واضعيعمى  -
 ا بيغ صفػؼ الذباب و السخأة.التشسػية لمشاس خرػص  

و الػاجيات االجتساعية و رجاؿ الجيغ  عييغيبية  لمسرمحيغ االجتساتصػيخ بخامج تػعية سياسية و تجر   -
ا في فعالية دور الجيغ في التسكيغ ا ما ىػ مػجو لمذباب و السخأة و ىسا الفئتاف األكثخ تخدد  خرػص  

 الدياسي. 
عيغ االعتبار السحجدات االجتساعية لمػعي الدياسي  لشجاح أؼ  األخح بالبخامج الدياسية  واضعيعمى   -

بخنامج سياسي كػف الخجمات االجتساعية و التعميسية و الرحية و الحػكسة متصمبات اجتساعية  و تشسػية 
 ذات أولػية في التفكيخ السجتسعي ال يسكغ إغفاليا. 
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 1فرل 
 الشظري لمجراسة اإلطار

 :مقجمة . 1. 1
تصػرت وسائل و تعجدت ا في تذكيل  الػعي السجتسعي فقج ا ىام  يمعب اإلعالـ بكافة أشكالو التقميجية و الججيجة دور  

بفزل التقجـ العمسي والثػرة التكشػلػجية التي شيجىا القخف العذخوف.  في الدشػات األخيخة تصػر ا ىائال  االتراؿ 
، حيث تعج  فأصبحت وسائل اإلعالـ تسارس دور ا جػىخي ا في إثارة اىتساـ الجسيػر بالقزايا والسذكالت السصخوحة

ا يمجأ إليو الجسيػر  واالجتساعية  والثقافية  اسيةعغ كافة القزايا الديمشو ستقاء معمػماتو الوسائل اإلعالـ مرجر ا رئيد 
القدع األعطع مغ التكػيغ ومخاشبة  بسخونة حخكتو –اإلعالـ  –بدبب فاعميتو االجتساعية وانتذاره الػاسع فيػ 

أخح صػرة مباشخة وإنسا يقػـ بتذكيل الػعي االجتساعي يكػف ب ، يستمظ اإلمكانية عمى التأثيخ الحؼ ال  يالسجتسع
 اس لمفكخ والثقافةوالسخوج األس سثل اإلعالـ عشرخ ا مؤثخ ا في حياة السجتسعات باعتباره الشاشخ. كسا يمباشخةبرػرة غيخ 

ة في عسمية تذكيل الػعي االجتساعي لألفخاد إلى جانب األسخة والسؤسدات التعميسية والسؤسدات يديع بفاعميكسا أنو 
، وفى  في كثيخ مغ دوؿ العالع أحج مشتجي الثقافة عغ شخيقو التفاعل والتأثيخ اإلنداني الستبادؿ يعج نوأبل  ؛ السجنية

ا ججيجة زادت مغ قػة تأثيخه عمى األفخاد والجسا  باختالفيا  الدشػات األخيخة اكتدبت وسائل اإلعالـ  .عاتأبعاد 
، و في  ا في فئة الذباب و الصالبالدياسي خرػص  و في الجوؿ العخبية يشطخ لإلعالـ كفعل مؤثخ عمى تكػيغ الػعي 

وفي ىحه الجراسة التي نفحتيا و مػلتيا  .  شقرو الكثيخ مغ الجراساتياليسغ ال زاؿ مػضػع اإلعالـ و الػعي الدياسي 
تدتيجؼ دراسة دور اإلعالـ و وسائل التػاصل االجتساعي في تكػيغ الػعي والتي   اإلحراءدار السعارؼ لمبحػث و 

الدياسي في حزخمػت كسحاولة الستقراء مرادر السعمػمات مغ ىحه الػسائل التي تسّكغ السيتسيغ بالفكخ الدياسي 
 و االجتساعي مغ االستفادة مغ ىحه الفخص في مجاؿ التشسية الدياسية.

 :اإلعالم مفيهم. 2.  1
  :. تعريف اإلعالم1.  2. 1

: ىػ إحجػ الػسائل أو  ااإلعالـ اصصالح   .معمػمة لذخز ما وتأكيج درايتو بيا، نقل  ، اإلفادة : اإلبالغ اإلعالـ لغة  
، وتختمف  ، وتكػف عادة غيخ ربحية السشطسات التجارّية التي تتػلى مدؤولّية نذخ األخبار وإيراؿ السعمػمات لألفخاد

ر كالتخفيو مختمفة لمجسيػ  اية مػاضيع  ، كسا تقجـ ىحه التقش في ممكّيتيا فقج تكػف عامة أو خاصة ورسسّية أو غيخ رسسّية
اإلعالـ في اآلونة األخيخة مع ضيػر  أثخ، وزاد انتذار  ا ييع الفخدساألخبار وغيخىا مإضافة إلى والسعمػمات والتدمية 

   1.، ويكػف إيراؿ ىحه السعمػمات بػاسصة تقشيات أو وسائل خاصة بيا تدّسى وسائل اإلعالـ الثػرة التمفازّية
 :وسائل اإلعالم. 2. 2.  1

يقرج بػسائل اإلعالـ الستمكية ما يجخؼ مغ  (، و (Mass mediaجسيع الػسائل واألدوات التي تشقل إلي الجساىيخ 
 والتمفديػف  التي تتجدج في الخاديػ”  تمظأنيا  حػليا عغ شخيقة الدسع والبرخ وىشاؾ مغ يخؼ أف وسائل اإلعالـ

   وقيع  واإلعالف. وىي مغ أىع السؤسدات السخجعية التي تؤثخ في شخريةوالكتب والديشسا  والرحف والسجالت
   0ومسارسات الذباب عمى مدتػػ األمج البعيج.   وأفكار
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 :مفيهم الهعي. 3.  1
 :تعريف الهعي 1.3.1

الفخد مغ اتجاه عقمي يسكغ : ”  ويعخؼ الػعي بأنو” اإلدراؾ  ةالفيع وسالم: ”  أنوبيعخؼ مرصمح الػعي في المغة 
  0”إدراؾ نفدو والبيئة السحيصة بو بجرجات متفاوتة مغ الػضػح والتعػػػػػػػقيج 

، بحيث يكػف في وضع اّتراؿ مباشخ مع كل األحجاث  يعّبخ الػعي عغ مجػ إدراؾ اإلنداف لألشياء والعمع بيا و 
ويفّكخ   ويذّع رائحتيا   ويتحّجث بيا وإلييا   ويدسعيا   فيبرخىا  ، مغ خالؿ حػاّسو الخسذ التي تجور حػلو

،  ، والسعمػمات ، ويزّع مجسػعة األفكار أؼ أّنو يسثل عالقة الكياف الذخري والعقمي بسحيصو وبيئتو .بأسبابيا
، والسفاليع ذات العالقة بكل ما ىػ مادّؼ وكحلظ  ، والسرصمحات ، ووجيات الشطخ ، واآلراء ، واألرقاـ والحقائق

 ذيخو ت 1.، كسا تشجرج مرصمحات السشصق واإلدراؾ الحاتي والعقالني والحدّي والحكسة تحت مدّسى الػعي معشػؼّ 
إف عادة  إلى فكخة السخء الحؼ يتستع بػعي ذاتي. وىي خاصية يتسيد بيا اإلنداف عغ غيخه مغ الكائشات.  الػعي كمسة 

، فيشاؾ الحجس والخياؿ  ، فالتفكيخ وحجه ال يتفخد بتذكيل الػعي الػعي ىػ محرل عسميات ذىشية وشعػرية معقجة
 مختكدات الفصخة وحػادث الحياة والشطع االجتساعيةالزسيخ، وىشاؾ السبادغ والكيع و  واألحاسيذ والسذاعخ واإلرادة و
الكتداب الػعي  انات الػعي يعسل عمى نحػ معقج جج  ، وىحا الخميط اليائل مغ مكػ  والطخوؼ التي تكتشف حياة السخء

   2.مغ أحجاث وضخوؼ سياسية متدارعة وديشاميكية مغ وقت آلخخ اإلندانيةالدياسي حػؿ كل ما يجور في البيئة 
 مفيهم الهعي االجتساعي: 2 .3.  1

،  ىػ الفيع وسالمة اإلدراؾ: ”  بأنو dictionary 1762  ، في دائخة السعارؼ البخيصانية ويعخؼ الػعي االجتساعي
: ”  كسا ويعخؼ الػعي االجتساعي بأنو” ، والسجتسع الحؼ يعير فيو  ويقرج باإلدراؾ ىشا معخفة اإلنداف لشفدو

، والتي تطيخ في ة ػ األفخاد في بيئة اجتساعية معيشوالترػرات واآلراء والسعتقجات الذائعة لجمجسػعة مغ السفاليع 
  3بأنيا تعبخ عغ مػقفيع . القتشاعيع؛  ىا اآلخخوف شاتب عّ ثالبجاية برػرة واضحة لجػ مجسػعة مشيع 

 الػعي الدياسي. 1. 1. 1
يحخكو مغ تجاذبات ومخّصصات مغ الفاعميغ الدياسييغ داخل الػعي الدياسي ىػ الفيع العاـ لمسشاخ الدياسي وما '

" باألفخاد والسشطسات والسجتسعات  ا لمتخابط العالسي لألحجاث..ويتعمق مفيـػ "الػعي الدياسيالقصخ أو حتى خارجو نطخ  
  2.سػاء..وإنذاء الػعي الدياسي يعشي تكػيغ ضخب مغ ضخوب التفكيخ الػاعي بالخاىغ الدياسي مى حجّ  ع
   
 شبكات التهاصل االجتساعي:. 4.  1
 :شبكات الّتهاصل االجتساعيّ . تعريف 1. 4. 1

غ الّشاس  أّنيا مػاقع إلكتخونّية مبشّية عمى ُأُسذ ُمعي شةب (Social Networks) ُتعخ ؼ شبكات الّتػاصل االجتساعيّ  ؛ ُتسكِّ
، وُيسكغ القػؿ بأف  شبكات  االىتسامات نفديا ، والتعخُّؼ عمى أشخاص آخخيغ ُيذاركػنيع مغ الّتعبيخ عغ أنفديع

غ ُمدتخِجمييا مغ مذاَركة األفكار واالىتسامات ، باإلضافة  الّتػاصل االجتساعّي ىي عبارة عغ مجتسعات افتخاضّية ُتسكِّ
مغ  (Instagram) ، وإندتغخاـ(Twitter) ، وتػيتخ (Facebook) ُتعّج مػاقع الفيدبػؾ . إلى تكػيغ صجاقات ججيجة

، واليجؼ مغ استخجاـ ىحه السػاقع وغيخىا مغ شبكات الّتػاصل  اي  أشيخ شبكات الّتػاصل االجتساعّي السعخوفة حال
مغ يخغبػف في البقاء عمى اّتراؿ مع أصجقائيع وأقاربيع  ا؛ خرػص   االجتساعّي ىػ ربط الشاس ببعزيع بعزا  

 5&4.بيع، ومتابعة آخخ األخبار واألنذصة الُستعمِّقة  بديػلة
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%8A
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 :االجتساعيأنهاع شبكات التهاصل  . 2 .4.  1
 :، نحكخ مشيا كثيخ مغ أنػاع مػاقع التػاصل االجتساعييػجج 

 8:الفيدبهك
: مارؾ زوكخبيخغ، وإدواردو  ، وقج أسدو كل مغ ـ0222، تأسذ عاـ  ويعتبخ مغ أشيخ مػاقع التػاصل االجتساعي

 ، وداستغ مػسكػفيتد، ومقّخه الخسسي في الػاليات الستحجة األمخيكية في والية سافخيغ، وكخيذ ىيػز، وأنجرو ماكػلـػ
، أؼ  تصبيق إندتغخاـ وتصبيق ماسيشجخ، والتصبيق متػفخ بعّجة لغات متشػعة  ، ويتفّخع مغ تصبيق الفيذ بػؾ كاليفػرنيا

 .أكثخ مغ سبعيغ لغة
 8: رتيالته 

، وإيفاف ويميامد، ونػح غالس، وبيد ستػف، ومقخه الخئيدي في ـ، وقج أسدو كل مغ: جاؾ دورسي0224تأسذ عاـ  
قـػ التػتيخ بتقجيع خجمة التجويغ السرغخ يفخانديدكػ، ووالية كاليفػرنيا، و الػاليات الستحجة األمخيكية في والية ساف 

 . ، السعخوفة باسع التغخيجات اغ حخف  يجة ال تتجاوز السائة واألربعبخسالة واح
 8:الفايبر

وإرساؿ   السخاسمة الفػرية وإجخاء السكالسات خجمة ، ويقـػ بتػفيخ ـ، ونطاـ تذغيمو متعجد السشرات0212تأسذ عاـ  
 .رسائل سػاء كانت مكتػبة أو فيجيػ أو صػر أو صػت بذكل مجاني

 : Youtube اليهتيهب
لسدتخجميو مذاىجة حّية لمفيجيػىات  يسكغ،  عبارة عغ مػقع إلكتخوني يعخض فيجيػىات متشّػعة في شّتى السجاالت

يسشح مذاىجيو فخصة ، كسا  أو إنذاء حداب لمسذاىجة دوف الحاجة إلى تحسيل لمفيجيػ التي يعخضيا بذكل مباشخ
، أو عغ شخيق إضافة تعميقيع عمى الفيجيػ الحؼ  التعبيخ عغ رأييع بالفيجيػ عغ شخيق إبجاء إعجابيع بو أو عجمو

، ولكغ ىحه  ، مثل رفع فيجيػىات أو إنذاء قشاة عمى اليػتيػب إلى تقجيسو خجمات أخخػ مجانية، باإلضافة  يذاىجونو
مػضفيغ  ةثالث ـ2005فبخايخ سشة  12أسدو في  7.الخجمات تدتمـد إنذاء حداب عمى اليػتيػب لمتسكغ مغ التسّتع بيا

ومحتػػ السػقع يتشػع  . ،ساف بخونػ، في مجيشة وجاود كخيع ستيف تذيغ و تذاد ىيخليىع  باؼ باؿغ مغ شخكة سابقي
وغيخىا. وىػ حالي ا مدود بأكثخ مغ ألفي   وكحلظ الفيجيػ السشتج مغ قبل اليػاة  سػسيقىوال والتمفاز مقاشع األفالـبيغ 

، دوالر أمخيكيمميار  1.43التػصل التفاقية لذخاء السػقع مقابل  Google شخكةأعمشت  0224مػضف. وفي أكتػبخ 
 12مميار يػرو.  1.11أؼ ما يعادؿ 

 :الهاتس اب
درس في جامعة ساف و في مجيشة كييف األوكخانية  1754ىػ جاف كـػ وىػ مغ مػاليج العاـ مرسع الػاتذ أب 

أنيى جاف كـػ دراستو وحرل عمى شيادة اليشجسة في التكشػلػجيا وعسل في  ،  خػسية التي لع تكغ تفي بتصمعاتو
خكا العسل بو مع ا وانصمقا بحث ا عغ ياىػو حيث قابل رفيقو بخياف أكتػف، واستسخت صجاقتيسا مشح عسال مع ا في ياىػو وت

، إلى أف تػصل كـػ إلى فكخة إنذاء تصبيق ججيج وبجأت تتبمػر فكخة التصبيق وقاـ بتقجيع ندخة  أفكار ججيجة لمعسل
 11.التصبيق إلى سػؽ العسل إنداؿتجخيبية لألصجقاء لمتجخبة والحرػؿ عمى السالحطات بذأنو قبل 

مسا جعل جاف يجرؾ حكيقة أو الصبيعة  2009أيفػف تحجيثاتيا في عاـ  أشمقتػ إلى أف لع يمقى التصبيق الشجاح السخج
غييخات التي جعمتو يصمق الشدخة ت، لحا قاـ بإجخاء بعس ال الفعمية لمتصبيق الحؼ أنتجو وبأنو تصبيق لمسخاسالت الفػرية

قو أكتػف مذاركتو، وبالفعل شاركو أكتػف السبجئية مغ التصبيق فبجأ التصبيق يجحب السذتخكيغ مسا جعمو يصمب مغ صجي
العسل عمى التصبيق وأصبح التصبيق مشتذخ ا نطخ ا لبداشتو وسيػلتو ومع الشجاح الكبيخ لو بجأ أصحاب رؤوس األمػاؿ 

، إلى أف قبمػا تسػيل مغ جيع جػيتدثع ومغ بعجه تسػيل مغ سيكيػ إلى أف  يدعػف إليو لعسميات التسػيل وقػبمػا بالخفس
 10. مميار دوالر 17بسبمغ  0212بيع التصبيق إلى فيدبػؾ في عاـ تع 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88_(%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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 :دور وسائل اإلعالم و التهاصل االجتساعي في تذكيل الهعي. 5.  1
 :اإلعالم وتذكيل الهعي االجتساعي.  1 . 5. 1

،  والسعمػمات السعخفيةالحقائق  يذسل اإلعالـ جسيع أوجو الشذاط االترالية التي تعسل عمى تدويج اإلنداف بجسيع
، فاالتراؿ  باعتبار أف االتراؿ ىػ قػة محخكة لمسجتسع بحيث يؤدؼ إلى حخكة السجتسع حخكة تفاعمية مؤثخة ومتأثخة

ويتدايج دور  ، وىشاؾ تفاعل بيغ االتراؿ والسجتسع. ، تؤثخ فييا وتتأثخ بياة ، وتجخؼ في بيئة معيش عسمية اجتساعية
،  ، وتعج تمظ الػسائل في الػقت الخاىغ مرجر ا ىام ا ة وعي األفخاد وزيادة معمػماتيع وتصمعاتيعوسائل اإلعالـ في تشسي

،  ، فيي تمعب دور ا مؤثخ ا في تذكيل وعي السػاششيغ بل وأىع مرجر نأخح مشو معارفشا ومعمػماتشا عغ العالع السحيط بشا
خصػرة وسائل   Mills))  ويبخز عالع االجتساع  ميمد، حيث تؤثخ ىحه الػسائل في الصخيقة التي يجرؾ بيا األفخاد 

 ، وتذكيل أفكار األفخاد والتأثيخ في آرائيع وكيفية تأثيخىا في صياغة communication Mass” اإلعالـ الجساىيخية 
 إليو بأنفدشاعخفو مغ حقائق اجتساعية عغ العالع قج تػصمشا نفقط مسا  ضئيال  نب ا جا ِإفّ : “قاؿ ، حيث عييعوتكػيغ و   ،

ـ وسائل تأثيخ واضحة عمي وىكحا نجج أف لإلعال” واالتراؿ الجساىيخؼ   ، والجانب األكبخ عغ شخيقو وسائل اإلعالـ
  وأيجيػلػجية  خالؿ ما يتبشاه مغ اتجاىات فكخيةمغ ، حيث يعسل الشطاـ اإلعالمي لمسجتسع  الػعي االجتساعي تذكيل 

ائل في معالجة الخسالة وأساليب تمظ الػس  ويعتسج ذلظ عمى وسائل اإلعالـ نفديا،  وشبكية عمى صياغة وعى األفخاد
، وقج فتح الشسػ  خالؿ القخف الحالي اا وانتذار  تأثيخ   األكثخصبحت األداة اإلعالمية ىي الػسيمة أكسا  0.اإلعالمية

السعخفة و خمق بيئة  إلىخية الػصػؿ ا ججيجة وزاد مغ حالدخيع في وسائل االتراؿ والتػسع الكبيخ في استخجامو آفاق  
  11.ةوثقافية ججيج اجتساعية

الخقسي ال بج مغ االعتخاؼ بأف مػاقع  لإلعالـالكبيخ  التأثيخوفي ضل  نعيذوالػاقع الحؼ و  و عمى مدتػػ الػاقع العخبي
واإلقباؿ الذجيج عمييا مغ الذباب ا النتذارىا الستدايج التػاصل االجتساعي أصبحت مغ الحتسيات في العالع العخبي نطخ  

غ االختخاعات ، ولكغ مثميا مثل أؼ م في السحتػػ السعمػماتي في العالع العخبي ، كسا أنيا خمقت بيئة أكثخ ثخاء   العخبي
العسل عمى نذخ الػعي لمحج مغ الدمبيات واالستخجاـ األمثل لسػاقع التػاصل و   سمبياتو إيجابيات الحجيثة لجييا مغ 

  12.اعي ىػ التحجؼ األكبخ الحؼ يػاجو السجتسعات العخبية في السدتقبل القخيباالجتس
 :يدور اإلعالم في تذكيل الهعي الدياس. 2. 5 . 1

قخية ما يذبو المغ حيث تعجد الػسائل كالذبكة العشكبػتية وتحػيل العالع إلى  اكبخ  أ ااإلعالـ في الػقت الخاىغ دور   يسارس
األفكار الحخة مغ  وتبشيرغيخة لحا أصبح بإمكاف اإلفخاد الحيغ يعيذػف تحت نيخ االستبجاد التعخؼ عمى العالع الػاسع ال

األثخ الحؼ يجمبو اإلعالـ العالسي في اكتداب نػع  إدراؾ األقسار االصصشاعية. وىشا البج مغبث  خالؿ االنتخنيت و
السعمػمات بيغ  انتقاؿا لدخعة يؤثخ برػرة واضحة في تفكيخ الذعػب نطخ   ، فاإلعالـ العالسي اليـػ مغ الػعي الدياسي

في ىحه  األفخادالذخؽ والغخب والذساؿ والجشػب ويتجمى ىحا األثخ بقػة في السجتسعات الشامية والسغمقة وذلظ لكػف 
في العػاقب واآلثار التي تفخزىا ردود األفعاؿ اآلنية والسخحمية دوف التفكيخ  زاويةالسجتسعات تكيع األحجاث الدياسية مغ 

ما  اف الطػاىخ التي تعبخ عغ الػعي الدياسي كالسطاىخات والسصالبة بالتغييخ غالب  أخوؼ الدياسية الستشػعة لحا نخػ الط
اإلعالـ السحمي فاف أثخه ليذ  وأما،  تالشى في الػقت الحؼ رسستو األنطسة الحاكسة في ىحه البمجافتتكػف مخحمية 

ا عمى السفاليع التي تخيج يكػف مقترخ   حكيكية إنسا تػعية سياسية األفخادمداىستو في تػعية  وبالسدتػػ السصمػب 
الذارع وفق مرالح الشخبة الحاكسة ولكي عمى فخض فكخة معيشة و دلجة أإلى الذارع أو بذكل آخخ  الدمصة إيراليا

  2.العاـ الذعبي الخأؼإليو الذارع أو  يتجودوره البج مغ تفاعمو مع ىسـػ السػاشغ وتعبيخه عسا يسارس اإلعالـ السحمي 
تحميل األحجاث القابمية عمى  ػ الذارعوعي سياسي عقالني بحيث يكػف لجأىع الدبل والػسائل الكفيمة باكتداب  إف

جل أ، ومغ  تسثل في مؤسدات التشذئة الدياسية والصبيعية الدػسيػلجية لمسجتسعات البذخيةي اوأكاديسي   ا مػضػعي  تحميال  
،  األولية مشيا –التعخؼ عمى شخؽ اكتداب الػعي الدياسي نػضح دور نػعيغ مغ مؤسدات التشذئة الدياسية 
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  .شبجأ بالسؤسدات األوليةلواألساسية و 
ت األولية التي ليا الجور البارز في التػعية الدياسية لإلفخاد )األسخة و عمى السؤسدا ىشا : ونخكد السؤسدات األولية -

اكتداب الػعي والتػعية الدياسية  فيدور ىشاؾ مؤسدات أخخػ أساسية ليا السجرسة و الجامعة( و السؤسدات الثانػية )
   .وسائل اإلعالـ( -جساعات الزغط-: )األحداب الدياسية  لإلفخاد ومشيا

وسائل االتراؿ في عرخ الفزائيات وشبكات السعمػماتية قج غدت العالع ببخامجيا وعخوضيا حتى تحػؿ العالع  إف
نفذ الػقت وبدخعة ىائمة فاقت الترػرات في الجشػب عمى أخبار أىالي الذساؿ  ، بحيث يصمع أىالي إلى قخية كػنية

لمشاس مقارنات ثقافية غيخ  أتاحفية عمى ىحا الشحػ العجيب البذخية في بجاية القخف الحالي فتجفق الرػر والخمػز الثقا
، مسا أدػ بالتالي إلى  األرضمػقع بمجه بيغ أمع و مػقعو  يجرؾ أففي العالع بإمكاف أؼ فخد  أصبح ، فقج مدبػقة

الجولية ع عمى األحجاث الدياسية والطخوؼ ساعج عمى اإلشالع الػاسع والدخيحا ، وى تجاخل ثقافي بيغ شعػب السعسػرة
، فزال عغ الػعي الدياسي لكل  وتكػف بحلظ نػع مغ الػعي الدياسي العالي لإلحجاث السثيخة عمى الداحة الجولية

  .شعب مغ شعػب السشصقة باإلحجاث واألمػر الجاخمية الستعمقة بدياسات حكػماتيع
، ففي داخل  الػعي الدياسي تختمف باختالؼ أنػاعيا ومرجر تمظ الػسائلالكتداب  اف وسائل األعالـ باعتبارىا شخق  إ

 كل وسائل األعالـ بيج الحدب الحاكع أو الدمصة السشفخدة بحيث يفخض إرادتو عمى أفكار العامة تكػف  الذسػليةاألنطسة 
 .وإرادتيا عمى الحكػمات وسياساتيا رائياآ، عمى عكذ ما نخاه في السجتسعات الجيسقخاشية حيث تفخض وسائل األعالـ 

 
،  حػؿ مختمف السفاليع واألحجاث الدياسية ف لجييع تػجيات وآراء  كػّ تصية اإلعالمية تؤثخ في األفخاد و ف التغإوىكحا ف
 اوتشػع   انجج في عالع اليـػ تعجد   حيثف ىحا الجور معخض لمتصػر والتػسع إشا نعير اليـػ عرخ السعمػماتية فوما دم

مسؤثخات التي تديع في تشسية الػعي الدياسي عمى السدتػػ الكػني )العالسي( ل ااكتداب الػعي الدياسي واتداع   صخؽ ل
 ا مافالبعج الدمبي في تذكيل الػعي الدياسي غالب   .خخآفيحا أمخ  اوإيجاب   ابعاده سمب  أأما كيفية تحقق ذلظ و  .والسحمي

ثخ في ؤ لجرجة ت امػجي  فييا  اإلعالـ  حيث يكػف  الخأؼفي األنطسة الذسػلية التي تعتقل فييا الكمسة ويشعجـ فييا  ه نخا 
وتػجييع نحػ نػع معيغ مغ األفكار والسعتقجات وذلظ مغ خالؿ الػسائل التي تسارس مغ خالليا الحخب  األفخادعقػؿ 

مغ تكػف إنسا  لحلظ الغخض لحا فاف أؼ تطاىخات والسدسػعةالشفدية والجعائية السػجة وتدتغل وسائل اإلعالـ السخئية 
  .سػجوال أو سديفالقبيل الػعي الدياسي 

العالع إلى قخية  مسا حػؿكالذبكة العشكبػتية  ووسائممغ حيث تعجد  اكبخ  أ االػقت الخاىغ يسارس دور  اإلعالـ في  وبسا أف
األفكار الحخة مغ  وتبشيأصبح بإمكاف اإلفخاد الحيغ يعيذػف تحت نيخ االستبجاد التعخؼ عمى العالع الػاسع فصغيخة 

األثخ الحؼ يجمبو اإلعالـ العالسي في اكتداب نػع  إدراؾاألقسار االصصشاعية. وىشا البج مغ بث  خالؿ االنتخنيت و
السعمػمات بيغ  انتقاؿا لدخعة ، فاإلعالـ العالسي اليـػ يؤثخ برػرة واضحة في تفكيخ الذعػب نطخ   مغ الػعي الدياسي

في ىحه  خاداألفالذخؽ والغخب والذساؿ والجشػب ويتجمى ىحا األثخ بقػة في السجتسعات الشامية والسغمقة وذلظ لكػف 
ردود األفعاؿ اآلنية والسخحمية دوف التفكيخ في العػاقب واآلثار التي تفخزىا  زاويةالسجتسعات تكيع األحجاث الدياسية مغ 

ا ف الطػاىخ التي تعبخ عغ الػعي الدياسي كالسطاىخات والسصالبة بالتغييخ غالب  أخوؼ الدياسية الستشػعة لحا نخػ بالط
ف أثخه إاإلعالـ السحمي ف أما ، و في الػقت الحؼ رسستو األنطسة الحاكسة في ىحه البمجاف تالشىتػف مخحمية و ما تك

عمى السفاليع التي تخيج الدمصة  ةكػف مقترخ تتػعية سياسية  األفخادمداىستو في تػعية  وليذ بالسدتػػ السصمػب 
فخض فكخة معيشة عمى( الذارع وفق مرالح الشخبة الحاكسة ولكي يسارس دلجة )أآخخ  بتعبيخإلى الذارع أو  إيراليا

 2.العاـ الذعبي الخأؼإليو الذارع أو  يتجواإلعالـ السحمي دوره البج مغ تفاعمو مع ىسـػ السػاشغ وتعبيخه عسا 
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 :الجراسات الدابقة. 6.  1
 :15م2215، نادية  ،بن ورقمة 1. 6. 1

 :في ىحه الجراسة اعتسجت الباحثة  عمى أداتيغ مغ أدوات البحث العمسي لمػصػؿ إلى نتائج مػضػعية تسثمت في
التي احتػت عمى أربع محاور فييا باعتساد أسئمة خاصة باإلذاعة و أخخػ بالتمفديػف و  واالستسارةالسالحطة بالسذاركة 

في مجيشة الجمفة في   ةسش 23 – 14مغ الذباب مغ عسخ  مفخدة054الرحافة السكتػبة و كانت عيشة البحث ب:  
يتابعػف التمفديػف الحيغ ائع ،فالحكػر : أف أفخاد العيشة مغ الحكػر ال يتابعػف التمفديػف بذكل د الجدائخ. و بيشت الشتائج

أما  %3,62، أما اإلناث فيتابعغ التمفديػف بذكل دائع بشدبة %1,62ا قجرت ب: ندبة ضئيمة جج  يذكمػف بذكل دائع 
 .%46,6و الحيغ يتابعػنيا بشدبة  الحيغ شاليع البحث مغ شخؼ اإلذاعة السحمية فيي الػسيمة األكثخ استعساال  

ج الخاصة باستعساؿ اإلذاعة أف معطع أفخاد العيشة يػاضبػف عمى االستساع لمبخامج اإلذاعية بشدبة كسا كذفت الشتائ
و برفة رئيدية إذاعة الجمفة  41,01أف معطع السبحػثيغ يدتعسمػف اإلذاعة السحمية حيث بمغت الشدبة % و  25,61

 % 46,62السحمية و بسعجؿ 
لمجخائج بالمغة  غا مغ شخؼ اإلناث التي شكمت ندبة مصالعتيكبيخة خرػص  بجرجة  استعساؿ أفخاد العيشة لمجخائج وجاء

 % 40,46العخبية ندبة عالية قجرت ب: 
و البخامج الثقافية بشدبة  %00,61كسا عادت السختبة األولى مغ حيث االىتساـ إلى البخامج اإلخبارية السحمية بشدبة 

 1,04خبارية الػششية و البخامج التخبػية بشدب متداوية قجرت ب: أما السختبة األخيخة فذغمتيا البخامج اإل%  12,11
% 
بمغ متػسط الستابعة لجييا  حيثىي الشدبة األكثخ متابعة لمبخامج اإلذاعية %  23-04الفئة العسخية ما بيغ  أف

  16-14 فجاءت مسثمة في % أما الفئة األقل إقباال  15,53
يفزمػف قخاءة األخبار الخياضية و قخاءة األخبار الػششية و الجولية أما غمب الحكػر الذباب مغ أفخاد العيشة أ  حيث

 . اإلناث فيصالعغ السػاضيع االجتساعية
:  الشطخ إلى اختيارات السبحػثيغ بيغ مختمف أنػاع البخامج عمى أنيا مؤشخات أف و استشتجت الباحثة مغ ىحه الجراسة 

 عغغ ياد العيشة يبيغ لشا أنيع غيخ راض، و إف كاف اتجاه أفخ  ض لوتعبخ عغ رغباتيع الحكيكية حػؿ ما يػدوف التعخ 
، و بالتالي تفعيل دورىع مغ خالؿ السػاضيع  مدتػػ تقجيع و عخض وسائل اإلعالـ العسػمية لسػاضيعيا و بخامجيا

 .التي تعخضيا و تبثيا وسائل اإلعالـ مسا يؤىميا الكتداب مكانة ىامة في حياة السبحػثيغ
 : 16م2216بن ورقمو، ناديو . 2. 6. 1

في تشسية الػعي الدياسي و  االجتساعيعشػاف " دور شبكات التػاصل التي حسمت رصجت الباحثة في دراستيا 
دور تشاولت و ( 11، العجد  جمج الخامذسفي مجمة دراسات و أبحاث )ال السشذػرة" و  لجػ الذباب العخبي االجتساعي

خت عغ مجػ استخجاـ ـ، و ذك0211ية في الجوؿ العخبية عاـ سإصالحات سيا إحجاثمػاقع التػاصل االجتساعية في 
مميػف مدتخجـ عخبي لسػقع  10أف ىشاؾ  إلىخمرت  0211دراسة بحثية عخبية في ذكخت أف   ىحه السػاقع فسثال  

يدتخجمػف )تػيتخ( حػالي مميػف ومائة ألف مدتخجـ عخبي ىشاؾ ، وأف  ةلسائفي ا 322الفيذ بػؾ( بسعجؿ نسػ قجره )
  ، فيولمتجويغ 

 لالتراؿأحج مطاىخ التفاعل في إشار ثػرة التكشػلػجيا الحجيثة تسّثل  االجتساعيمػاقع التػاصل أف  و خمرت الباحثة
ا في تشسية وتجعيع ا ميس  أصبحت تمعب دور  ف، والتي يسارس مغ خالليا السدتخجمػف كل األنذصة التفاعمية التذاركية

خالؿ الحخاؾ مغ وبخز الجور الياـ ليا  .الدياسي لألفخاد بسختمف القزايا عمى الرعيجيغ الجاخمي والخارجيالػعي 
في تػجيو الػعي الدياسي لمسجتسعات العخبية وتحػلت شبكات  0211الحؼ شيجتو العجيج مغ الجوؿ العخبية بجاية 

  .األنطسة الدياسية لسعطع دوؿ الخبيع العخبياإلصالحات والسصالبة بتغييخ  لتبشيلسشرات  االجتساعيالتػاصل 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C8%E4+%E6%D1%DE%E1%C9+%E4%C7%CF%ED%C9
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 : 17م2219،إبتدام بجري . 3. 6. 1
( أكجت فييا الباحثة أبتداـ بجرؼ دور وسائل 1العجد  15)السجمج  اإلندانيةفي دراسة أخخػ نذختيا مجمة العمـػ 

أحج مطاىخ  االجتساعيتسثل مػاقع التػاصل :  التػاصل االجتساعي في تشسية الػعي الدياسي حيث ذكخت ما يأتي
والتي يسارس مغ خالليا السدتخجمػف كل األنذصة التفاعمية  لالتراؿالتفاعل في إشار ثػرة التكشػلػجيا الحجيثة 

ا في تشسية وتجعيع الػعي الدياسي لألفخاد بسختمف القزايا عمى الرعيجيغ ا ميس  ، وأصبحت تمعب دور   التذاركية
في تػجيو  0211وبخز الجور الياـ ليا خالؿ الحخاؾ الحؼ شيجتو العجيج مغ الجوؿ العخبية بجاية  .الجاخمي والخارجي

اإلصالحات والسصالبة بتغييخ  لتبشيلسشرات  االجتساعيالػعي الدياسي لمسجتسعات العخبية وتحػلت شبكات التػاصل 
 .األنطسة الدياسية لسعطع دوؿ الخبيع العخبي

 :18سسيو حهادسي،. 4. 6. 1
 ا إلى محاولة فيع شبيعة الجور الحؼ تؤديو مػاقع التػاصل االجتساعي داخل السجتسعات العخبيةتيجؼ ىحه الجراسة أساس  

مميػف مدتخجـ لسػقع فيدبػؾ في  72ىشاؾ حػالي  فإف ه السػاقع في العالع العخبيخواد ىحلوحدب آخخ إحرائيات  ؛
إجسالي عجد الدكاف وجاء مػقع تػتيخ في السخكد الثاني بإجسالي عجد بالسائة مغ  01، بشدبة قجرىا  دولة عخبية 00

مميػف. أما مغ حيث نػع وأعسار رواد ىحه الذبكات فإف عجد الحكػر السدتخجميغ ليحه السػاقع  32مدتخجميغ يقجر ب 
قائسة  عام ا 13 و 13، كسا ترجرت فئة الذباب التي تتخاوح أعسارىع بيغ  % مغ اإلناث13%، مقابل 43بمغ 

% مغ إجسالي عجد رواد ىحه السػاقع في العالع العخبي. كسا تترجر مرخ قائسة الجوؿ 52السدتخجميغ لترل إلى 
 % مغ إجسالي عجد الخواد العخب03، بشدبة  مميػف مدتخجـ 01األكثخ استخجام ا لسػاقع التػاصل االجتساعي بإجسالي 

 6.2%، ثع تأتي العخاؽ في السخكد الثالث بػ 10مميػف مدتخجـ بشدبة  7.8، يمييا السسمكة العخبية الدعػدية بإجسالي 
مميػف  3.5%، ثع اإلمارات بإجسالي 7.3مميػف مدتخجـ بشدبة  6.0%، تمييا الجدائخ بػ 12مميػف مدتخجـ بشدبة 

%. 2مميػف مدتخجـ بشدبة  1.2% ثع األردف بإجسالي 2.3مميػف بتػنذ بشدبة  2.3، مقابل  %3مدتخجـ بشدبة 
، قائسة الجوؿ األقل استخجام ا لسػاقع التػاصل  اإلحرائيات أشارت إلى ترجر الرػماؿ وجيبػتي وجدر القسخ

، وفي جدر القسخ حػالي  ألف ا 66، وفي جيبػتي حػالي  ألف مدتخجـ 112، حيث بمغ العجد في الرػماؿ  االجتساعي
 .[5]ألفا 21

 غيػػخ مذػػيػد في السجتسعات أف مػاقع التػاصل االجتساعي عخفت إقباال  بيسكغ القػؿ  فإنو ليحه اإلحرائياتوكشتيجة 
، وتكػيػغ مػاقػف  ، والتعبيػخ عػغ اآلراء التي أصبػػحت تعتسػػج عميػػيا لمحرػػػؿ عمػى األخبار والسعمػمػات  العخبية

 .قع أسيل وأقخب لألفخاد، وبالتالي أصبحت ىحه السػا وحػخكات اجتساعيػة
،  مغ الػاضح أف مػاقع التػاصل االجتساعي ليا دور فاعل في تذكيل الػعي الدياسي واالجتساعي في السجتسع العخبي

،   ، وبيغ الشخبة والجساىيخ فجور ىحه السػاقع في تجعيع الجيسقخاشية فيي تعكذ شبيعة العالقة بيغ الجولة والسجتسع
، ودرجة  ، يختبط بفمدفة الشطاـ الدياسي الحؼ تعسل في ضمو لدياسية وصشع القخار الدياسيوتعديد قيع السذاركة ا

يجابي ودورىا الدمبي ػاقع اإلالحخية التي تتستع بيا داخل البشاء االجتساعي. لكغ الججؿ القائع ىشا بيغ دور ىحه الس
 و السيسا في نذخ الثقافات السشحخفة وبث الكخاليةا ا فذيئ  حجيغ، فالتأثيخ الدمبي بجأ يطيخ شيئ   اذ ااعتبارىا سالح  ب

الصائفية والشداعات القبمية وتكفيخ الشاس في إشارة واضحة إلى قجرة السشطسات اإلرىابية عمى استغالليا في التخويج 
السؤثخ ف مػاقع التػاصل االجتساعي أصبحت إامية. ألفكارىا الستصخفة وتجشيج الذباب في صفػفيا وتشفيح أجشجتيا اإلجخ 

ا في تذكيل الػعي الدياسي مغ خالؿ تدويج مدتخجمييا ، فيي تؤدؼ دور   القػؼ عمى األفخاد في العالع العخبي
ا في تذكيل الػعي االجتساعي ؛ وتؤدؼ دور   ػمات الدياسية ، كسا تداىع في سخعة االستجابة لألحجاث الدياسيةمبالسع

، وكسجاؿ  ، إضافة إلى دورىا التخبػؼ التثكيفي والتشػيخؼ  صحيحةمغ خالؿ إكداب الفخد عادات وسمػكيات اجتساعية 
 لمتػاصل والتبادؿ الثقافي مع مختمف السجتسعات األخخػ 

http://jilrc.com/%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86/#_ftn5
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بتعديد دور مػاقع التػاصل االجتساعي في نذخ الػعي الدياسي واالجتساعي بيغ الذباب العخبي الجراسة و تػصي 
سيؤدؼ بالسقابل إلى نذخ مقاربة شبابية تذاركية مسا ؛  الحياة الدياسيةا وليع أدوارىع في باعتبارىع فاعميغ سياسي  

 شيج .والحكع الخ   ديسقخاشية
 : 19م2228العزعزي،. 5. 6. 1

في دراسة لػديع دمحم العدعدؼ مغ جامعة أـ القخػ بعشػاف " دور وسائل اإلعالـ في تذكيل الػعي الدياسي لمذباب 
ت الحكػمية اليسشية الدبعة مغ ج حجد مجتسع البحث في شمبة الجامعاقو  "  الجامعات: دراسة ميجانية عمى شمبة  اليسشي

في  ة مع شمبة الجامعات )عيشة البحث(الجشديغ  الحكػر واإلناث. وتع جسع البيانات مغ خالؿ السقابمة السباشخ  يكم
 ( شالب وشالبة.355، كاف إجسالي عيشة البحث الشيائية ىػ ) 0225شيخ فبخايخ

 - أ : في الػعي الدياسي لمذباب الجامعي مغ خالؿ اإلعالـالتعخؼ عمى دور وسائل   ىػأىجاؼ الجراسة  أىع و مغ
الكذف عغ العالقات  - ب .رصج مجػ اعتسادية شمبة الجامعات عمى وسائل اإلعالـ في استقاء معمػماتيع الدياسية

ومدتػػ السعخفة   ـ وبيغ حجع السذاركة الدياسيةاالرتباشية بيغ مدتػػ اعتساد شمبة الجامعات عمى وسائل اإلعال
  .الدياسية لجييع

 الشقاط اآلتية في تُلخرالشتائج التي تػصل إلييا البحث حػؿ الػعي الدياسي لجػ الذباب اليسشي )شمبة الجامعات( 
، فعمى الخغع مغ ارتفاع معجؿ  افي تذكيل الػعي الدياسي لمذباب الجامعي كاف ضعيف   اإلعالـدور وسائل   -

%( إال أف أغمب الشتائج اإلحرائية أضيخت عجـ 50) اإلعالـحجع اعتساد الذباب الجامعي عمى وسائل 
وجػد عالقة ذات داللة إحرائية بيغ معجؿ االعتساد عمى وسائل اإلعالـ السختمفة ومعجؿ حجع السذاركة 

 ذباب الجامعي.الدياسية ومعجؿ مدتػػ السعخفة الدياسية لجػ ال
ال تػجج عالقة ارتباط بيغ االعتساد عمى الرحف واإلذاعة والفزائية اليسشية مغ جية واالىتساـ بستابعة  -

، فيسا تػجج عالقة ارتباط ذات داللة إحرائية بيغ االعتساد عمى البخامج الدياسية في  القزايا الدياسية
 ا الدياسية مغ قبل الذباب الجامعي.القشػات الفزائية العخبية واالىتساـ بستابعة القزاي

ال تػجج عالقة ارتباط بيغ معجؿ التعخض لمرحف الحكػمية والحدبية والبخامج الدياسية اإلذاعية والتمفديػنية   -
، فيسا تػجج عالقة ارتباط ذات داللة إحرائية بيغ معجؿ التعخض  مغ جية ومعجؿ امتالؾ البصاقة االنتخابية

 . امتالؾ البصاقة االنتخابيةلمرحف الخاصة ومعجؿ 
ال تػجج عالقة ارتباط بيغ التعخض لػسائل اإلعالـ السقخوءة والسدسػعة والسخئية وبيغ معجؿ السذاركة في  -

  الترػيت في االنتخابات األخيخة مغ قبل الذباب الجامعي .
السدسػعة والسخئية ال تػجج عالقة ارتباط ذات داللة إحرائية بيغ التعخض لػسائل اإلعالـ السقخوءة و   -

  . ومدتػػ السعخفة الدياسية لجػ الذباب الجامعي

  .امعي )عيشة الجراسة( كاف متػسص امدتػػ الػعي الدياسي لجػ الذباب الج -
 معي كاف متػسص ا.معجؿ حجع السذاركة الدياسية لمذباب الجا  -
 . معجؿ مدتػػ السعخفة الدياسية لمذباب الجامعي كاف ضعيف ا بذكل ممحػظ -

جاء التمفديػف في مقجمة الػسائل اإلعالمية التي يعتسج عمييا الذباب الجامعي في متابعة السػاد الدياسية  -
 . ويميو الرحف ثع اإلذاعة

ضيخ مغ الشتائج اإلقباؿ الستػاضع لمذباب الجامعي عمى متابعة السػاد اإلخبارية والدياسية الرحفية والبخامج  -
 . ، وال سيسا في وسائل اإلعالـ السحمية الدياسية اإلذاعية والتمفديػنية

جاءت القشػات الفزائية العخبية في السختبة األولى في قائسة السرادر التي يعتسج عمييا الذباب الجامعي في . -
 . ، ثع الرحف الحكػمية ، ثع األصجقاء والدمالء ، تمييا االنتخنت الحرػؿ عمى السعمػمات الدياسية
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% فقط ال 10، في حيغ أف (%88)مغ الذباب الجامعي بستابعة القزايا الدياسية  أف ىشاؾ اىتسام ا كبيخ ا. -
  .، ويخجػف الدبب إلى عجـ الججوػ مغ الستابعة لمقزايا الدياسية ييتسػف 

و مغ تػصيات الجراسة، يقتخح الباحث في ضػء ما تػصل إليو البحث مغ نتائج مجسػعة مغ التػصيات تختبط بعجة 
، فاإلعالـ  مػضػع تشسية الػعي الدياسي لمذباب اليسشي يجب أف يتع في إشار سياؽ مجتسعي أوسع، كػف أف  جيات

واحج مغ أدوات متعجدة تحقق ىحه الغاية فال زالت الحاجة إلى مديج متكامل تذتخؾ فيو العجيج مغ السؤسدات الدياسية 
  :يمي أىع التػصياتوالتعميسية ومؤسدات الجولة األخخػ ومشطسات السجتسع السجني وفيسا 

بقزية السذاركة الدياسية  ااىتسام ا أكبخ  ) ضخورة أف تبجؼ وسائل اإلعالـ اليسشية )السقخوءة والسدسػعة والسخئية -
، وتػعيتيع بأساليب تستمظ عػامل الجحب والسػضػعية والرخاحة في  والسعخفة الدياسية لمذباب اليسشي

  .جاقية فيسا تقجمو ىحه الػسائل مغ مػاد ومػضػعات سياسيةالتشاوؿ والسعالجة وبسا يديج الثقة والسر
، بسا يحفدىع عمى مسارسة  أىسية نذخ ثقافة سياسية تديج مغ درجة الػعي الدياسي لجػ الذباب اليسشي -

 حقػقيع الدياسية والسذاركة السجتسعية الفاعمة. 
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 و أىجافيا : أىسية الجراسة الفرل الثاني
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 2الفرل 
 أىسية الجراسة و أىجافيا

 :أىسية الجراسة
األساليب و الصخؽ التي تتشاوؿ بيا وسائل اإلعالـ و  تتحجث عغقمة الجراسات التي ل نطخ ا تكتدب ىحه الجراسة أىسيتيا

 . .حزخمػت وسائل التػاصل االجتساعي قزايا التسكيغ الدياسي في اليسغ و خرػصا  
متعخيف بصبيعة العالقة القائسة بيغ الػسائل اإلعالمية و السجتسع بكافة فئاتو ،و تدعى ل أنياتكسغ في   أىسيتيا أفكسا 
إضافة إلى تالفيا صحف، إذاعة، و تمفديػف  ووسائل التػاصل االجتساعي قياس حجع التعخض ليحه الػسائل باخكحا 

يج محجودية القزايا و السػاضيع خاصة و أنشا نذ، استخجاـ  و سائل التػاصل االجتساعي  أغخاضالتعخؼ عمى 
تصمب يمسا . الدياسية التي تذغل اىتسامات السجتسع ضسغ ما تقجمو مختمف وسائل اإلعالـ السختمفة مغ بخامج و مػاد

ػسائل اإلعالمية مغ سبخ أغػار السجتسع الستكذاؼ التفاعل السجتسعي في تكػيغ الػعي الدياسي و ما تػفخه ىحه ال
 الدياسية.  تشسيةلمىامر و فخص 

تصػيخ مشيجية تأشيخ في  اإلعالميةالفخص  يةناكأم أف يحجدوانتائج ىحه الجراسة ستتيح لمسيتسيغ بالذأف الدياسي  
 الػعي الدياسي في حزخمػت.

 مذكمة الجراسة:
وسائل : ما ىػ دور وسائل اإلعالـ و  الدؤاؿ السحػرؼ  حػؿ، فقج تبمػرت مذكمة الجراسة  بشاء عمى ما ذكخ أعاله

 التػاصل االجتساعي في تذكيل الػعي الدياسي في حزخمػت؟
 : الفخعية التالية و عميو فقج تفخعت مغ ىحا الدؤاؿ السحػرؼ األسئمة

 ما ىػ حجع تعخض السجتسع لػسائل اإلعالـ  و وسائل التػاصل االجتساعي السختمفة  في حزخمػت؟ -
مغ قبل أفخاد  السجتسع في  التػاصل االجتساعي السختمفة ما ىي األسباب و السحفدات لستابعة واستخجاـ وسائل -

 ؟حزخمػت
 ما ىػ تقييع إفخاد السجتسع لجور وسائل التػاصل االجتساعي لمتعخض لمقزايا الدياسية. -
 ما ىي اتجاىات تذكيل الػعي الدياسي في حزخمػت ؟ -

 :أىجاف الجراسة
 :اليجف العام

 التػاصل االجتساعي في تذكيل الػعي الدياسي في حزخمػت.الستكذاؼ دور وسائل اإلعالـ و وسائل 
 الخاصة: األىجاؼ

 . تعخؼ عمى حجع تعخض السجتسع لػسائل اإلعالـ  و وسائل التػاصل االجتساعي السختمفة  في حزخمػتال .1
 . تحجيج األسباب و السحفدات التي تجعل السجتسع  يتابع و يدتخجـ وسائل التػاصل االجتساعي السختمفة .0
 تقييع مػاقف إفخاد السجتسع لجور وسائل التػاصل االجتساعي لمتعخض لمقزايا الدياسية.  .1
 .تحجيج اتجاىات تذكيل الػعي الدياسي في حزخمػت .2
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 3الفرل 
 مشيجية الجراسة

 مجتسع و عيشة الجراسة:
الجشديغ و  مغ مختمف الفئات العسخية و مغ كمياستيجفت ىحه الجراسة عيشة مغ السػاششيغ بسجيشة السكال و ضػاحييا 

تع التعخؼ عمييع مغ خالؿ الستجربيغ الحيغ انخخشػا في دورات التحميل اإلحرائي التي أقامتيا دار السعارؼ لمبحػث و 
 فخد. 222عيشة عسجية حجسيا  اإلحراء و الحيغ تع تجريبيع لجسع البيانات مغ

 نهع الجراسة:

 محكسة تع إعجادىا مغ قبل ستخجاـ استبانةدراسية وصفية استصالعية اعتسجت عمى شخيقة السدح لجسع البيانات با

 غخاض ىحه الجراسة.خبخاء بجار السعارؼ و اإلحراء أل

 االستبانة:

 ثسانية، و تذسل السعمػمات الذخرية كستغيخات مدتقمة و  تع إعجاد االستبانة لتشاسب تحقيق أىجاؼ ىحه الجراسة
 : (ق بسػضػع الجراسة )كستغيخات تابعةمحاور تتعم

 : العسخ و الجشذ و السدتػػ التعميسي و السيشة.   السعمػمات الذخرية و تذسل
 . أسئمة 4سل عمى  تشا : عغ وسائل اإلعالـ التي يتابعيا أفخاد عيشة الجراسة و السحػر األوؿ
 . أسئمة 5 عمى سلتشا : و :   القشػات التمفديػنية التي يذاىجىا أفخاد العيشة السحػر الثاني
 . أسئمة 2سل عمى تشا: وسائل التػاصل االجتساعي التي يدتخجميا أفخاد العيشة و  السحػر الثالث
 .أسئمة  5 عمى سلتشا: أغخاض استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي  و  السحػر الخابع

 عمى سلتشاو  في التػجيات الدياسية: مػاقف أفخاد العيشة تجاه استخجاـ وسائل التػاصل االجتساعي  السحػر الخامذ
 .أسئمة  12

 .أسئمة  3 عمى سلتشاو   اتجاىات أفخاد العيشة تجاه الجيسقخاشية:  السحػر الدادس
 . سؤاؿ واحج فقطعمى  سلتشاو   رأؼ عيشة الجراسة حػؿ دور الجيغ في التػعية الدياسية :  الدابعالسحػر 

 . أسئمة 5 عمى سلتشا: مػاقف أفخاد العيشة تجاه القزايا الحيػية في السجتسع و  السحػر الثامغ
سكػف مغ الفي السحاور الستعمقة بسػضػع الجراسة )الستغيخات التابعة( و تع قياسيا بسكياس ليكخت  ال  سؤا 25بإجسالي 

درجتاف و غيخ مػافق و غيخ مػافق   درجات 1غيخ محجد  ، درجات 2مػافق  ، درجات 3 اجج    : مػافق درجات 3
 .درجة واحجة بذجة

 :الطرق اإلحرائية
لتعخيف وتخميد   SPSS version 23امج الحدمة اإلحرائية لمعمػـ االجتساعية تع ترسيع قاعجة بيانات باستخجاـ بخن

الستغيخات و إدخاليا بعج مخاجعتيا ثع تحميميا باستخجاـ الصخؽ الػصفية مثل التكخارات و الشدب السئػية و الستػسصات 
 2.23و تع تحجيج كاؼ السخبع. ستشتاجي  اختبارات استخجـ ألغخاض التحميل اإلحرائي اال. و  و االنحخاؼ السعيارؼ 

تع عخض البيانات في ىحه التقخيخ عمى شكل ججاوؿ .  الختبار كاؼ السخبع اإلحرائيةكحج فاصل لمجاللة السعشػية 
 باستخجاـ بخنامج الػورد و أشكاؿ بيانية باستخجاـ بخنامج اإلكدل.
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 3الفرل 
 الشتائج

 :وصف السذاركين  1.  4
 07سشة( و وسيط العسخ ىػ  12,5±) سشة 11,1شخز مغ الجشديغ بستػسط عسخ  222شارؾ في ىحه الجراسة 

%( و 35,1( الشدبة األكبخ )سشة 12 ػو يذكل الذباب )دوف ال. سشة 53و  16واسع مغ األعسار بيغ  بسجػ سشة
%( و السػضفيغ 41,5التعميسي و السيشي  كانت لمجامعييغ )%( بيشسا الشدبة األكبخ حدب السدتػػ 31)الحكػر 

 . 1( . ججوؿ %15,3الحكػمييغ )
 (422. وصف السذاركين )ن= 1ججول 

 % عجد السذاركين الخرائص االجتساعية لمسذاركين
 %35,1 007 ةسش 12 ≥ الفئة العسرية

 %20,5 151 ةسش 12 ˂
 %31 022 ذكخ  الجشس

 %27 174 أنثى
 %1,3 4 أمي التعميسي السدتهى 

 %13,6 121 ابتجائي/أعجادؼ/ثانػؼ 
 %41,5 031 جامعي +

 %07 114 شالب/شالبة السيشة
 %10,1 27 ربة بيت

 %15,3 132 مػضف حكػمي
 %13 42 عسل خاص

 %4,0 04 عاشل عغ العسل
 
 
  :وسائل اإلعالم . 2.  4
 :بل السذاركينقوسائل اإلعالم السختمفة من  متابعة  1.  2.  4

ا و نفذ الشدب تقخيب  ا. % فقط يتابعػنو يػمي  11ا بيشسا حػالي نرف السذاركيغ ال يذاىجوف التمفديػف السحمي بتات  
% 13في حيغ أف %(. 61,3اليػمية ) الرحف يقخؤوف السذاركيغ ال  أغمبتشعكذ عمى قشػات التمفديػف الخاصة. 

ياـ في األسبػع إال أ 4-2% يدتخجمػنيا بسعجؿ 12,1ا و االجتساعي يػمي  مغ السذاركيغ يدتخجمػف وسائل التػاصل 
 سعػف % مغ السذاركيغ يدت33حػالي  فو رغع أ% ال يدتخجمػف أؼ وسيمة مغ وسائل التػاصل االجتساعي. 14ف أ

% 11,1و  احمية يػمي  % فقط يدتسعػف لإلذاعة الس14,6 فأ إال األخبارالسحمية كثاني مرجر لمسعمػمات و  لإلذاعة
 . 1، شكل 0ججوؿ  . أياـ في األسبػع 4-2عػف إلييا بسعجؿ يدتس
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 وسائل اإلعالم من قبل السذاركين متابعة. 2ججول 
أيام في  6-4 يهميا   وسيمة اإلعالم

 األسبهع
أيام في  3- 1

 األسبهع
يهم واحج في 

 األسبهع
 أبجا ال أتابع

قشهات التمفزيهن 
 السحمية

 30  (11)% 16   (7,3)% 22   (11 )% 42   (14)% 020 
(32,3 )% 

قشهات التمفزيهن 
 الخاصة

43  (14,0 )% 11  (5,5)% 27 (10,1)% 30 (11)% 002 
(32,6)% 

 112 %( 5,5)  11 %( 1,1)   11 %(1)   10 %( 1,3) 12 الرحف اليهمية
(60,3)% 

شبكات التهاصل 
 االجتساعي

121 
(13,1)% 

35  (12,1 )% 13  (6,6 )% 01  (3,6)% 122 (14)% 

 155 %( 13)  42 %( 10,6)  31 %( 11,1) 23 %( 14,6)  45 اإلذاعة السحمية
(22,1)% 

 

 

 

 :خبار و تذكيل الهعي الدياسيالقشهات التمفزيهنية كسرجر لأل. 2 . 2 . 4
% مغ السذاركيغ بيشسا احتمت 16,5ا يػمي  % ( حيث يذاىجىا 35,3أكثخ القشػات التمفديػنية مذاىجة ىي قشاة العخبية )

العخبية في  بي بي سيو تأتي قشاة  % مغ السذاىجيغ02,1ا %( حيث يذاىجىا يػمي  32قشاة الجديخة السختبة الثانية )
و تأتي قشاة سكاؼ نيػز العخبية في السختبة  % مغ السذاركيغ12,3ا %( حيث يذاىجىا يػمي  15,6السختبة الثالثة )

. وأقل القشػات التمفديػنية مذاىجة ىي قشاة روسيا اليػـ % مغ السذاركيغ11ا %( حيث يذاىجىا يػمي  15,0الخابعة )
% فقط مغ 6,1ا %(  التي يذاىجىا يػمي  06,3)  02فخندا اة و قش% فقط 5,6ا %( حيث يذاىجىا يػمي  05,1)

 0، شكل 1ؿ السذاركيغ.  ججو 
 

64% 

55.50% 

50% 49.20% 

17.50% 

شبكات التواصل 
 االجتماعً

 الصحف الٌومٌة قنوات التلفزٌون الخاصة قنوات التلفزٌون المحلٌة اإلذاعة المحلٌة

 نسبة متابعة وسائل االعالم من قبل المشاركٌن بغض النظر عن عدد أٌام االستخدام فً االسبوع . 1شكل 
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 . ندبة مذاىجة السذاركين لمقشهات التمفزيهنية حدب تكرار السذاىجة في األسبهع الهاحج3ججول 
أيام في  6-4 يهميا   وسيمة اإلعالم

 األسبهع
أيام في  3- 1

 األسبهع
يهم واحج في 

 األسبهع
 أبجا ال أتابع

 %(32)  022 %(12)  34 %(12)   22 %(5,1)   07 %(16,5)  53 قشاة الجزيرة
 %(20,3)  150 %(11,0)  31 %(16)   50 %(4)   02 %(02,1)  61 قشاة العربية

   035 %(12,1)  21 %(12)   22 %( 2,5)  17 %(12,5)  21 الحرةقشاة 
(42,1 )% 

 %(40,0) 027 %( 6,5)  13 %( 5,6)  11 %( 4,6)   05 %(12,3)  36 ي عربيبي س البيقشاة 
 %(51,3)  064 %(5,6)  11 %(3,1)  01 %( 5,1)  07 %(6,1)  11 24قشاة  فرندا 

 %(50,1)  067 %(5,6)  11 %( 4,1)  03 %(4)   02 %(5,6)  11 قشاة روسيا اليهم
 %(40,6) 031 %(6,3)  12 %(4,5)  05 %(7)  14 %(11)  30 قشاة سكاي نيهز عربي

 

 

  الخرائص االجتساعية:اإلعالم حدب  مقارنة استخجام وسائل . 3. 2. 4
واحجة عمى األقل( بفتخات مختمفة في اليـػ  بشدبة  قشاةمغ العسخ( القشػات التمفديػنية ) ةسش 12يتابع الكبار )ما فػؽ 

بيشسا يتابع الحكػر القشػات  (2,221)قيسة ب =  اإحرائي   يةداللة معشػ  ؼ%( بفخؽ ذ26,7% أكثخ مغ الذباب )47
(. 2,222ا )قيسة ب = داللة معشػية إحرائي   %( بفخؽ ذؼ22,4ة أكبخ مغ اإلناث )%(  بشدب52,3التمفديػنية )

 . 2ججوؿ 
% أكثخ مغ الذباب 40بفتخات مختمفة في اليـػ  بشدبة  اإلذاعة السحميةمغ العسخ(  ةسش 12يتابع الكبار )ما فػؽ كسا 

%(  بشدبة 42,6بيشسا يتابع الحكػر اإلذاعة السحمية ) (2,21)قيسة ب =  اإحرائي   يةداللة معشػ  ؼ%( بفخؽ ذ31,1)
 . 3&2(. ججوؿ2,222)قيسة ب =  داللة معشػية إحرائيا   %( بفخؽ ذؼ25,1أكبخ مغ اإلناث )

 

57.50% 

50% 

37.80% 37.20% 35.70% 

28.50% 27.70% 

قناة البً بً سً  قناة الجزٌرة قناة العربٌة
 عربً

قناة سكاي نٌوز 
 عربً

 قناة روسٌا الٌوم 24قناة  فرنسا  قناة الحرة

نسبة مشاهد القنوات التلفزٌونٌة بٌن المشاركٌن حسب نوع القناه و تكرار المشاهده خالل . 2شكل 
  اسبوع واحد
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 حدب الخرائص االجتساعية متابعة القشهات التمفزيهنية. 4ججول 
 قيسة  ب كاي السربع ياالحتسال ال يتابع يتابع الخرائص االجتساعية

 *2,221 16,4 007 %(31,1) 115 %(26,7) 110 ةسش 12 ≥ الفئة العسرية 
 151 %(11) 31 %(47) 116 ةسش 12 ˂

 222 %(20,3) 152 %(35,3) 012 اإلجسالي
 *2,222 17,2 022 %(07,1) 35 %(52,3) 125 ذكخ  الجشس

 174 %(33,2) 111 %(22,4)  61 أنثى
 222 %(20,3) 152 %(35,3) 012 اإلجسالي

 *ذو داللو معشػية
 . متابعة اإلذاعة السحمية حدب الخرائص االجتساعية5ججول 

 قيسة  ب كاي السربع ياالحتسال ال يتابع يتابع الخرائص االجتساعية
 *2,21 12,1 007 %(26,7) 110 %(31,1) 115 ةسش 12 ≥ الفئة العسرية 

 151 %(16)  43 %(40) 124 ةسش 12 ˂
 222 %(22,1) 155 %(33,5) 001 اإلجسالي

 *2,222 04,6 022 %(13,0)  47 %(42,6) 113 ذكخ  الجشس
 174 %(30,7) 126 %(25,1) 66 أنثى

 222 %(22,1) 155 %(33,5) 001 اإلجسالي
 *ذو داللو معشػية

 :وسائل التهاصل االجتساعي.   3.  4
  :استخجام وسائل التهاصل االجتساعي 1. 3.  4

% يدتخجمػف 50,3%( حيث أف 66,2ا مغ قبل السذاركيغ  )يعتبخ الػاتذ أكثخ وسائل التػاصل االجتساعي استخجام  
%( رغع أنو ال يدتخجمو 47,0ا. و يأتي تصبيق اليػتيػب في السختبة الثانية في استخجاـ السذاركيغ )تصبيق الػاتذ يػمي  

%. أما التػيتخ 20,3% مغ السذاركيغ بشدبة يػمية تقجر ب 45,0% فقط بيشسا يدتخجـ الفيدبػؾ 11,0ا سػػ مي  يػ 
ػسط الداعات التي يقزييا كسا بيشت الشتائج أف مت . 1، شكل  2%(. ججوؿ 16,5ا )فيػ أقل الػسائل استخجام  

 ا.ساعات يػمي   3و  ةبسجػ بيغ ساع(  ةساع 1,1)±ساعات  1ف لترفح وسائل التػاصل االجتساعي ىي ػ السذارك
 4ججوؿ 

 . ندبة استخجام وسائل التهاصل االجتساعي6ججول 

وسائل التهاصل 
 االجتساعي

أيام في  6-4 يهميا  
 األسبهع

أيام في  3- 1
 األسبهع

يهم واحج في 
 األسبهع

 أبجا ال أتابع

 %(10,6)  111 %(5,0)  07 %(6,3)   12 %(7)   14 %(20,3)  152 الفيدبهك

 %(41,1) 023 %(5,3)   12 %(4,6)  05 %(4)   02 %(16,3)   52 تهيتر
 %(12,6)  101 %(11)   22 %(15,1)  47 %(7,5)   17 %(11,0)  103 اليهتيهب

 %(11,4)    24 %(1,5)  13 %(2,5)  17 %(5,3)  12 %(50,3)  072 الهاتس
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%( 61%  مغ الكبار )71بة  ( بشدلػسائل التػاصل االجتساعي )الػاتذ مثال   غع أف الذباب ىع األكثخ استخجام او ر 
نو ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية بيغ الحكػر و اإلناث )قيسة = ( إال أ2,220لة معشػية ) قيسة ب= دال بفخؽ ذؼ
 . 5(. ججوؿ 2,421

 

 . استخجام وسائل التهاصل االجتساعية حدب الخرائص االجتساعية7ججول 
 قيسة  ب كاي السربع ياالحتسال ال يتابع يتابع الخرائص االجتساعية

 *2,220 16,5 007 %(5) 14 %(71) 011 ةسش 12 ≥ الفئة العسرية 
 151 %(15)  07 %(61) 120 ةسش 12 ˂

 222 %(11,1) 23 %(66,5) 143 اإلجسالي
 2.421 1,4 022 %(10,0) 02 %(65,6) 162 ذكخ  الجشس

 174 %(12,1) 01 %(67,5) 153 أنثى
 222 %(11,1) 23 %(66,5) 143 اإلجسالي

 *ذو دالله معنوٌة

 :فهائج استخجام وسائل التهاصل االجتساعي. 2. 3. 4
إضافة إلى  وسائل التػاصل االجتساعي غخضيع والفائجة التي تعػد عمييع مغ استخجاـعّبخ أفخاد عيشة الجراسة عغ 

% 22,5%  )64بشدبة : تسكغ مغ التػاصل مع األسخة و األصجقاء التي تجعػىع الستخجاميا بالتالي السحفدات 
% ) 61,1بشدبة يميو مباشخة التعخؼ عمى األخبار السحمية و اإلقميسية و العالسية % مػافقيغ( 23,1و  ةمػافقيغ بذج

 .2، شكل6ججوؿ %(.51غ فخص عسل )البحث ع كانتو أقل األغخاض  % مػافقيغ(26,3و  ة% مػافقيغ بذج10,5

 

 

 

 

88.40% 

69.20% 67.20% 

38.70% 

 توٌتر الفٌسبوك الٌوتٌوب الواتس

  نسبة استخدام وسائل التواصل االجتماعً بٌن المشاركٌن فً الدراسة. 3شكل 
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 ل التهاصل االجتساعيئ. فهائج استخجام وسا8ججول 

أغراض و  فهائج استخجام 
 وسائل التهاصل االجتساعي

 ةغير مهافق بذج غير مهافق غير محجد مهافق  مهافق بذجة

 األسرة مع التهاصل من تسكن
 األصجقاء و

141  
(22,5)% 

161 
(23,1)% 

13    
(6,5)% 

13   (1,6)% 4   (1,3)% 

 أشخاص إلى التعرف من تسكن
 ججد

71  (01,1)% 011 
(31,0)% 

25  (11,5)% 12  (6,3)% 11  (1,1)% 

 ووجية أفكاري  عن لتعبر
 الخاصة نظري 

71  (00,5)% 012 
(31,3)% 

46  (15)% 01  (3,6)% 2  (1)% 

 تدهيق تجارية إلغراض
 الخجمات أو السشتجات

111  
(05,6)% 

166 (25)% 54  (17)% 15  (2,1)% 6  (0)% 

 اإلخبار مختمف عمى لمتعرف
 والعالسية والهطشية السحمية

111  
(10,5)% 

172 
(26,3)% 

35  (12,0)% 10   (1)% 4   (21,4)% 

  111 العسل فرص عن لمبحث
(05,6)% 

151 
(21,0 )% 

52  (16,3)% 11   (6,0)% 7   (0,1)% 

 

 

 

 :لمتعبير عن الرأيمهاقف السذاركين من استخجام وسائل التهاصل االجتساعي .3. 3. 4
%( يذعخوف باألماف عشج التعبيخ عغ أفكارىع الدياسية في مػاقع التػاصل االجتساعي 20,1أغمب السذاركيغ )

نقج  ا فيالشاس أحخار   بكػف % مغ السذاركيغ يعتقجوف 34,0.  رغع أف % مػافق(06,6و  ة% مػافق بذج11,1)
% 13,6% مػافقيغ( إال أف 15,5و  ة% مػافقيغ  بذج16,3االجتساعي  ) حكػمات بمجانيع عبخ مػاقع التػاصل

% مغ 40,5 و يؤمغ . مخاقبة الحكػمة لمستحجثيغ في الدياسة عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي عمىمتحفطيغ 

86% 
81.20% 

76.20% 75.50% 74.80% 
71% 

تمكن من التواصل 
مع األسرة و 

 األصدقاء

للتعرف على مختلف 
اإلخبار المحلٌة 
 والوطنٌة والعالمٌة

لتعبر عن أفكاري 
ووجهة نظري 

 الخاصة

تمكن من التعرف 
 إلى أشخاص جدد

إلغراض تجارٌة 
تسوٌق المنتجات أو 

 الخدمات

للبحث عن فرص 
 العمل

  أغراض استخدام وسائل التواصل االجتماعً.  5شكل 



28 
 

% مػافقيغ  04,3نتخنت دوف تجدذ مغ الدمصات )ف مغ حقيع التستع بحخية التعبيخ عغ أفكارىع عبخ االأالسذاركيغ  ب
% فقط مغ السذاركيغ يذعخوف بأف مذاركتيع في الذؤوف الدياسية زادت بدبب 25,5 ، (غ% مػافقي14,0و  ةبذج

بػف ح% مشيع ي35,2ف أ إال % مػافقيغ(12,2و  ة% مػافقيغ  بذج11,1ل االجتساعي )استخجاميع لػسائل التػاص
حػالي  % مػافقيغ(.22,5و  ة% مػافقيغ  بذج14,5دياسية فقط  )ال يعاآلخخيغ التي تتفق مع تػجياتقات قخاءة  تعمي

% يدتصيعػف الحرػؿ عمى تقاريخ مغ صحفييغ ومعمػمات عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي والتي ال تديصخ 31,0
 7ججوؿ  % مػافقيغ(.16,3و  ة% مػافقيغ  بذج10,5الـ الحكػمي )عمييا وسائل اإلع

 
 

 الرأيلمتعبير عن  مهاقف السذاركين من استخجام وسائل التهاصل االجتساعي 9ججول 

غير مهافق  غير مهافق غير محجد مهافق  مهافق بذجة الدؤال/ العبارة
 ةبذج

الدياسية  أفكاري في التعبير عن  باألماناشعر 
 في مهاقع التهاصل االجتساعي

31   
(11,1)% 

113 
(06,6)% 

114  
(07)% 

67  
(00,0)% 

05  
(4,5)% 

في نقج حكهمات  اأحرار  يكهنها  أنعمى الشاس 
 بمجانيم عبر مهاقع التهاصل االجتساعي

52  
(16,3)% 

131  
(15,5)% 

121 
(03,0)% 

41  
(13,1)% 

11  
(1,1 )% 

تراقب حكهمة بمجي  أنبسكان  األىسيةمن 
 ألسبابالستحجثين في الدياسة عبر االنترنت 

 الجاخمي باألمنتتعمق 

30  (11)% 117  
(07,5)% 

121 
(13,6)% 

34  (12)% 12  
(5,3 )% 

بان من حقي التستع بحرية التعبير عن  منأؤ 
عبر االنترنت دون تجدس من  أفكاري 

 الدمطات

124 
(04,3)% 

123 
(14,0)% 

63  
(01,1% 

31  
(10,5)% 

11 
(1,1)% 

ن مذاركتي في الذؤون الدياسية أاشعر ب
استخجامي لهسائل التهاصل  لبمجي زادت بدبب

 االجتساعي

31   
(11,1)% 

115  
(12,0)% 

111 
(06,0)% 

36  (15 )% 07  
(5,1)% 

 التي تتفق مع اآلخرينأقرأ تعميقات  أنأحب 
 تهجياتي الدياسية

45  
(14,5)% 

141  
(22,5 )% 

61 
(02,0)% 

41  
(13,1)% 

06 
(5,1)% 

استطيع الحرهل عمى تقارير من صحفيين 
ومعمهمات عبر مهاقع التهاصل االجتساعي 

 الحكهمي اإلعالموالتي ال تديطر عمييا وسائل 

31  
(10,5)% 

132 
(16,3)% 

107 
(10,0)% 

15 (7,1)% 07  
(5,1)% 

 

 :تجاه الجيسقراطيةتكهين السهاقف الدياسية   . 4.  4
أف البالد ال  ف % يعتقجو 32,2ف أ%(  إال 03,6ة )مػقفيع مغ التػجو الدياسي لمجولرغع أف ربع السذاركيغ لع يحجدوا 

ا.  سياسي   نو يعتبخ مػقفا  أ  إال، فبالخغع مغ ىحا السػقف الدمبي  تديخ في االتجاه الرحيح مغ الشاحية الدياسية
لمبالد  جيج يءالجيسقخاشية شأف تصبيق %( و يعتقجوف 36,3األغمبية تتسشى أف تكػف اليسغ دولة ديسقخاشية )

و عشجما تع عخض الدؤاؿ عغ الجيسقخاشية بصخيقة الشفي مثل %(. 06,3%( رغع تحفع حػالي ربع السذاركيغ )32,1)
 %  مغ السذاركيغ 11,3( رغع تحفع %31,5السػافقة )  ـعج األغمبيةكاف رأؼ ريج تصبيق الجيسقخاشية في بالدؼ ال أ
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24% 23.50% 

38.30% 

9.70% 

4.50% 

 ال أوافق لشده ال أوافق غٌر محدد أوافق أوافق بشده

 الدٌن له تأثٌر اٌجابً على التنمٌة السٌاسٌة فً بلدي.  6شكل 

ا % لع يحجدوا مػقف  13,1ف إفا لحكػمة بالدؼ ا جيج  قخاشية لع تكغ شيئ  الجيس:  الدؤاؿ  التالي، كسا أنو عشجما تع عخض 
 12ججوؿ  ػؿ ذلظ. ح

 

  لمسذاركين تجاه الجيسقراطية السهاقف الدياسية 12ججول 

غير مهافق  غير مهافق غير محجد مهافق  مهافق بذجة الدؤال/ العبارة
 ةبذج

 في الدياسية الشاحية من بالدي تدير
 الرحيح االتجاه

07  (5,1)% 32  
(10,3)% 

121 
(03,6)% 

67  
(00,0)% 

107 
(10,0)% 

  112 قراطيةديس دولة بالدي تكهن  أن أتسشى كشت
(11,3)% 

122 (03)% 125  
(04,5)% 

12 (6,3)% 03 (4,1)% 

 نأ شأنيا من بمجي في قراطيةالجيس طبقت إذا
 اجيج   ادور   تمعب

115  
(07,1)% 

122 (03)% 112 
(06,3)% 

21 
(12,0)% 

06 (5)% 

 112 %(7) 14 %(3,6) 01 بالدي في قراطيةالجيس تطبق أن أريج ال
(11,3)% 

12 
(01,3)% 

111 
(06,0)% 

 47 %( 7,6)  17 بالدي لحكهمة اجيج   اشيئ   تكن لم قراطيةالجيس
(15,1 )% 

121 
(13,1)% 

63 
(01,1)% 

44 
(14,3)% 

 

 :الجين و التشسية الدياسية  5.  4
 :مهقف السذاركين من دور الجين في التشسية الدياسية  1.  5.  4

،  % مػافق بذجة02)الدياسية في بالدنا  التشسيةفي  إيجابي% مغ السذاركيغ يخوف أف الجيغ لو دور 25,3رغع أف 
. مغايخ تساما   يع مػقفل % مغ السذاركيغ12,0% لع يحجدوا أؼ مػقف ليع كسا أف 16,1 فأ %  مػافق( إال01,3
 .4شكل 
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  :دور الجين في التشسية الدياسية حدب الخرائص االجتساعية 2.  5.  4
 زالػا متخدديغ%( أكثخ مغ الذباب الحيغ ال 32,1يجابية لجور الجيغ في التشسية الدياسية )إأكثخ  اكبار الدغ يتبشػف رأي  
ف الحكػر إ(. و في نفذ الدياؽ ف2,21سة ب = ا )قيداللة معشػية إحرائي   ؼ%( بفخؽ ذ20,2في تكػيغ رؤيتيع )

%( بجاللة 20,2ا )%( بيشسا ال زالت اإلناث أكثخ تخدد  33,0جور الجيغ في التشسية الدياسية )ل ايجابي  إ ايتبشػف مػقف  
 . 11(. ججوؿ 2,222معشػية )قيسة ب = 

 . الجور االيجابي لمجين في التشسية الدياسية حدب الخرائص االجتساعية11ججول 
 قيسة  ب كاي السربع اإلجسالي غير مهافق غير محجد مهافق الخرائص االجتساعية

الفئة 
 العسرية

 *2,21 11,0 007 %10,0 %20,2 %23,2 ةسش 12 ≥
 151 %15 %10,5 %32,1 ةسش 12 ˂

 *2,222 12,1 022 %13,1 %07,4 %33,1 ذكخ الجشس
 174 %11,0 %24,4 %22,0 أنثى

 *ذو داللو معشػية

 و الدياسي: اتجاىات الػعي االجتساعي. 4.   2
 :في القزايا الحيهية  ذات األولهية في السجتسع لسذاركين ا رأي . 1. 6.  4

األولػية   ا%(  اليع األكبخ ذ71,1الرحية )ة %(  وتصػيخ الخعاي72,1%(  و تحديغ التعميع )72,1تذكل الكيخباء )
 ةمكافح أف%(. كسا 45,3في تفكيخ السذاركيغ أكثخ مغ مػاضيع السذاركة الدياسية و الجيسقخاشية و مذاركة السخأة )

 5شكل. لجػ السذاركيغ.    أيزاأىسية  اذ كاف  %(67,6%( و مكافحة التصخؼ )70,1الفداد )
 

 

 

 

94.30% 94.30% 93.30% 92.30% 89.80% 87.80% 87.50% 

67.50% 

تحسٌن الخدمات 
 (الكهرباء مثال)

تحسٌن وتطوٌر 
 نظام التعلٌم

تحسٌن وتطوٌر 
نظام الرعاٌة 

 الصحٌة والسكن

مكافحة الفساد 
 والمحسوبٌة

مكافحة التطرف 
 واالرهاب

االنفتاح 
 االقتصادي

اجراء اصالحات 
سٌاسٌة او 

 حكومٌة

الدٌموقراطٌة 
والمشاركة 

زٌادة ,السٌاسٌة 
مساحة الحرٌات 
 الممنوحة للمرأة

 رأي المشاركٌن فً القضاٌا الحٌوٌة فً المجتمع  . 7شكل 



31 
 

 :السذاركين حهل القزايا الحيهية في السجتسع  حدب الخرائص االجتساعيةرأي . 2.  6.  4
ال يختمف الكبار عغ الذباب حػؿ أىسية القزايا الحيػية لمسجتسع في حياتو اليػمية كسا أنيع لع يختمفػا في تختيب 

مكافحة الفداد و ،  و تحديغ الخجمات الرحية تحديغ وتصػيخ نطاـ التعميعمثل  تػفيخ خجمات الكيخباء و  أولػياتيا
. االختالؼ  ، إجخاء إصالحات سياسية أو حكػمية ، االنفتاح االقترادؼ مكافحة اإلرىاب و التصخؼ،  السحدػبية

قخاشية والسذاركة الدياسية  و زيادة مداحة الحخيات السسشػحة لمسخأة الجيسعشجما تع تػجيو الدؤاؿ عغ فقط كاف الػحيج 
%( بجاللة معشػية 42,6%( أكثخ مغ الكبار )50,2ا )ف الذباب يعتبخوف ذلظ ميس  أحيث  افكاف رأؼ السذاركيغ متبايش  

ا ا واضح  %(  أكثخ مغ الحكػر الحيغ يبجوف فتػر  57,7ا  )ذلظ ميس   ف كحلظ اإلناث يعتبخ  (2,222ا )قيسة ب = إحرائي  
 1. ججوؿ . (2,222داللة معشػية )قيسة ب =  ؼ%( بفخؽ ذ32,4)

 

 . رأي السذاركين حهل القزايا الحيهية في السجتسع  حدب الخرائص االجتساعية12ججول 
 تحدين الخجمات )الكيرباء مثال(

 قيسة  ب كاؼ السخبع االحتسالي غيخ ميع غيخ محجد ميع الخرائص االجتساعية
الفئة 
 العسرية

 2,044 2,344 007 %1,0 %1,3 %73,1 ةسش 12 ≥
 151 %1,6 %2,1 %72,1 ةسش 12 ˂

 2,136 2,15 022 %1,3 %1,1 %73,2 ذكخ الجشس
 174 %0,3 %2,2 %73,1 أنثى

 تحدين وتطهير نظام التعميم
 قيسة  ب كاؼ السخبع االحتسالي ميعغيخ  غيخ محجد ميع الخرائص االجتساعية

الفئة 
 العسرية

 2,256 1,2 007 %0,0 %2,2 %71,2 ةسش 12 ≥
 151 %1,0 %1,3 %73,2 ةسش 12 ˂

 2,531 1,72 022 %0 %1,1 %72,7 ذكخ الجشس
 174 %1,3 %2,7 %71,4 أنثى

 تحدين وتطهير نظام الرعاية الرحية والدكن
 قيسة  ب كاؼ السخبع االحتسالي غيخ ميع غيخ محجد ميع الخرائص االجتساعية

الفئة 
 العسرية

 2,756 2,176 007 %1,5 %2,6 %71,3 ةسش 12 ≥
 151 %1,6 %3,1 %70,7 ةسش 12 ˂

 2,522 1,22 022 %0 %2,4 %71,2 ذكخ الجشس
 174 %1,3 %4,2 %70,1 أنثى

 مكافحة الفداد والسحدهبية
 قيسة  ب كاؼ السخبع االحتسالي غيخ ميع غيخ محجد ميع الخرائص االجتساعية

الفئة 
 العسرية

 4 2,176 007 %1,1 %4,0 %70,3 ةسش 12 ≥
 151 %2,4 %5,4 %71,6 ةسش 12 ˂

 2,413 0,44 022 %1,3 %3,4 %70,7 ذكخ الجشس
 174 %2,3 %5,6 %71,5 أنثى

 اإلرىابمكافحة التطرف و 
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 قيسة  ب كاؼ السخبع االحتسالي غيخ مػافق غيخ محجد مػافق الخرائص االجتساعية
الفئة 
 العسرية

 2,672 1,10 007 %1,2 %6,5 %67,7 ةسش 12 ≥
 151 %1,6 %6,6 %67,3 ةسش 12 ˂

 2,116 2,51 022 %0,3 %5,0 %72,1 ذكخ الجشس
 174 %2,3 %12,1 %67,0 أنثى 

 االنفتاح االقترادي
 قيسة  ب كاؼ السخبع االحتسالي غيخ ميع غيخ محجد ميع الخرائص االجتساعية

الفئة 
 العسرية

 2,522 1,75 007 %0,4 %7,0 %66,0 ةسش 12 ≥
 151 %0,2 %12,3 %65,1 ةسش 12 ˂

 2,246 1,43 022 %1,1 %6,0 %66,5 ذكخ الجشس
 174 %0 %11,1 %64,5 أنثى 

 إجراء إصالحات سياسية أو حكهمية
 قيسة  ب كاؼ السخبع االحتسالي غيخ ميع غيخ محجد ميع الخرائص االجتساعية

الفئة 
 العسرية

 2,711 2,631 007 %2 %7,0 %64,6 ةسش 12 ≥
 151 %1,4 %6,1 %66,1 ةسش 12 ˂

 2,115 2,516 022 %3,1 %4,1 %66,6 ذكخ الجشس
 174 %0,3 %11,1 %64,0 أنثى 

 قراطية والسذاركة الدياسية ،زيادة مداحة الحريات السسشهحة لمسرأةالجيس
 قيسة  ب كاؼ السخبع االحتسالي غيخ ميع غيخ محجد ميع الخرائص االجتساعية

الفئة 
 العسرية

 *2,222 13,3 007 %14,0 %11,2 %50,2 ةسش 12 ≥
 151 %05,3 %11,5 %42,6 ةسش 12 ˂

 *2,222 17,1 022 %01 %11,5 %32,4 ذكخ الجشس
 174 %6,6 %11,1 %57,7 أنثى
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 5الفرل 
 االستشتاجات و التهصيات

 :اتاالستشتاج. 1.  5
ا ىي وسائل التػاصل االجتساعي و اإلذاعة السحمية تمييسا التمفديػف السحمي و أكثخ وسائل اإلعالـ استخجام   .1

 ا ىي الرحف اليػمية. قل استخجام  األالخاص و 
ندا ميا مذاىجة قشاة روسيا اليـػ و فخ أقو ة خ قشاة العخبية تمييا قشاة الجدي أكثخ القشػات التمفديػنية مذاىجة ىي .0

. . كبار الدغ أكثخ متابعة لمقشػات التمفديػنيةا.  الػاتذ ىػ أكثخ وسائل التػاصل االجتساعي استخجام  02
 .الحكػر أكثخ متابعة لمقشػات التمفديػنية مغ اإلناث 

و يتابع الحكػر اإلذاعة فتخات أكثخ مغ الذباب ل اإلذاعة السحميةمغ العسخ(  ةسش 12يتابع الكبار )ما فػؽ  .1
 . %(  بشدبة أكبخ مغ اإلناث42,6السحمية )

ف في استخجاـ و متداو  كغ الحكػر و اإلناثل  ،ا لػسائل التػاصل االجتساعي مغ الكبارالذباب أكثخ استخجام   .2
 وسائل التػاصل االجتساعي. 

خض التػاصل مع األسخة و األصجقاء و لسعخفة يدتخجـ أغمب السذاركيغ وسائل التػاصل االجتساعي لغ .3
 األخبار السحمية و اإلقميسية و العالسية. 

 .يذعخ السذاركػف باألماف عشج التعبيخ عغ أفكارىع الدياسية في مػاقع التػاصل االجتساعي  .4
 عمىفي نقج حكػمات بمجانيع عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي و يتحفطػف  يعتقج األغمبية أف الشاس أحخار .5

ف مغ حقيع التستع أب  ػف كسا يؤمش ،مخاقبة الحكػمة لمستحجثيغ في الدياسة عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي
 .بحخية التعبيخ عغ أفكارىع عبخ االنتخنت دوف تجدذ مغ الدمصات 

أقل مغ نرف السذاركيغ فقط يذعخوف بأف مذاركتيع في الذؤوف الدياسية زادت بدبب استخجاميع لػسائل  .6
 .الدياسية فقط   يعق مع تػجياتبػف قخاءة  تعميقات اآلخخيغ التي تتفحاألغمبية مشيع ي ول االجتساعي صالتػا

ف ثمث السذاركيغ لع تكغ ليع مػاقف أيجابية تجاه الجيسقخاشية  إال إلسػاقفيع الدياسية الرغع تحجيج األغمبية  .7
 محجدة. 

ف أالتشسية الدياسية في بالدنا إال يجابي في إالسذاركيغ يخوف أف الجيغ لو دور % مغ 25,3رغع أف  .12
كبار الدغ  . االسذاركيغ ليع مػقف مغايخ تسام   % مغ12,0% لع يحجدوا أؼ مػقف ليع كسا أف 16,1

يجابية لجور الجيغ في التشسية الدياسية  أكثخ مغ الذباب الحيغ ال زالػا متخدديغ في تكػيغ إأكثخ  ايتبشػف رأي  
 ا. مغ دور الجيغ في التشسية الدياسية  بيشسا اإلناث أكثخ تخدد   ايجابي  إ اػف مػقف  رؤيتيع و الحكػر يتبش

تذكل الكيخباء و تحديغ التعميع و الخجمات الرحية اليع األكبخ في تفكيخ السذاركيغ أكثخ مغ مػاضيع  .11
 .السذاركة الدياسية و الجيسقخاشية و مذاركة السخأة 

اجتساعية لمػعي الدياسي و بسعشى بالسذاكل الحياتية اليػمية و ىي محجدات  اجتساعيركيغ وعي الجػ السذ .10
فأؼ بخنامج سياسي ال يسكغ  مجخد مغ السحجدات االجتساعية لوخخ ال يسكغ أف يكػف ىشاؾ وعي سياسي آ

ػيخ تصو  (مثال   الكيخباءتػفيخ الخجمات )كما لع يالمذ االحتياجات االجتساعية  امجتسعي   اأف يجج لو زخس  
، و إذا نجح أؼ بخنامج سياسي مغ غيخ ىحه  الرحة إضافة إلى الحػكسة و مكافحة الفدادتعديد التعميع و 

 وقتي ال غيخ.  مجخد نجاح السحجدات فيػ
كسا أف ىحه األولػيات السجتسعية تحطى بسػافقة الجسيع الكبار و الذباب بيشسا قزايا السذاركة الدياسية و الجيسقخاشية 

 خأة تحطي باىتساـ الذباب أكثخ مغ الكبار. و دور الس
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 :. التهصيات2.  5
ا مغ قبل الجسيػر وىي وسائل لتػعية الدياسية يجب اختيار الػسائل األكثخ استخجام  ا بخامج  ال وضععشج  .1

 التػاصل االجتساعي )الػاتذ بجرجة أساسية( و اإلذاعات السحمية و بجرجة أقل القشػات التمفديػنية السحمية. 
البخامج الدياسية تصػيخ آليات إبجاعية لشذخ مفيـػ الجيسقخاشية و ربصيا باالحتياجات الحياتية و  واضعيعمى  .0

 ا بيغ صفػؼ الذباب و السخأة.التشسػية لمشاس خرػص  
االجتساعية و رجاؿ الجيغ  الػاجياتو  ة و تجريبية  لمسرمحيغ االجتساعييغة سياسيتصػيخ بخامج تػعػي .1

ا في فعالية دور الجيغ في التسكيغ لمذباب و السخأة و ىسا الفئتاف األكثخ تخدد   مشيا  مػجوا ما ىػ خرػص  
 الدياسي. 

 نجاح أؼزساف جتساعية لمػعي الدياسي  لعيغ االعتبار السحجدات االبخح األالبخامج الدياسية  واضعيعمى  .2
سة متصمبات اجتساعية  و تشسػية بخنامج سياسي كػف الخجمات االجتساعية و التعميسية و الرحية و الحػك

 . إغفالياذات أولػية في التفكيخ السجتسعي ال يسكغ 
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