
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 2.01=  م2020معامل التأثير العربي لعام                                   0.9655=   م2021"أرسيف" لعام   التأثير معامل             
             م2202 يونيو/أبريل - والثالثون التاسع العدد - العاشرةالسنة   -الجمعية المصرية للعالقات العامة  بإشراف علمي مندورية علمية محكمة 

 

 : بحوث باللغة العربية
 
 

 ا وزارة الصحة نموذج  : خالقيات ممارسي العالقات العامة في الجهات الحكومية وعالقتها باألداء المهني لديهمأ ▪

             (أم القرىجامعة ) عزة جالل عبد هللا حسين د.م.أ.

 9ص ( ...  أم القرىجامعة ) أسماء بنت بخت غالي السحيمي
 

األكاديمية   ▪ الطبية  النخبة  الوقائيتقييم  الطب  ألزمات  اإلخبارية  المواقع  لمعالجة  كورونا  )  المصرية  لقاح 
ا  دراسة ميدانية (:أنموذج 

 

 45ص ( ...  األزهرجامعة ) يشفق أحمد علي علد. 
 
 

 

فاعلية المواقع اإللكترونية الفلسطينية الحكومية وفق ا لنظرية االتصال الحواري: دراسة مقارنة بين هيئة  ▪
 السياسي والوطني والشرطة ووزارة الداخلية التوجيه 

                 ( جامعة النجاح الوطنية) معين فتحي محمود الكوعد.      
   311ص  ( ... جامعة النجاح الوطنية) دويكات فلسطين محمود محمد سعيد         

وعالقتها بالرقابة الذاتية نحو مضامين مواقع مهارات التربية اإلعالمية الرقمية لدى طالب المرحلة اإلعدادية  ▪
 التواصل االجتماعي

 153ص( ... بورسعيد جامعة ) سمر إبراهيم أحمد عثمان د.
دور استخدام استراتيجية التسويق االجتماعي في تبنَّي الُمنتَج في الحمالت اإلعالنية: دراسة ميدانية في إطار  ▪

 نموذج هيراركية تأثير الرسائل اإلعالنية

 195ص( ... الغريرجامعة ) د. غادة سيف ثابت
 

   سوق العمل الحتياجات  وفق اتقييم الممارسين لمخرجات تعليم العالقات العامة  ▪

   522ص ( ... معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال) إيناس السعيد إبراهيمد. 

تغطية مواقع القنوت الفضائية اإلخبارية لنقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش دراسة مقارنة   أطر ▪
 مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربيةبين 

 261ص( ... األزهرجامعة ) نيفين محمد عرابي حمادد. 

دراسة ميدانية على عينة من إدارات  : تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية ▪
 م 2021العالقات العامة واإلعالم في المؤسسات الحكومية بمنطقة جازان للعام 

                 (جامعة جازان) عمرو صالح باسودان 

               ( جامعة جازان) علي بن محمد الصومالي

 315ص( ...  جامعة جازان)  عبد الرحمن إبراهيم الحفاف 

 : رسائل علمية  ملخصات 

 : دراسة تحليلية ميدانية ألحداث المحليةاتوظيف الصحف اإللكترونية السعودية لصحافة الفيديو في تغطية  ▪

 351ص( ...  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية) حاتم عابد عبد هللا الصالحي
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     األ ما  مر بة وفق ا لتاري  الحصو  على  رجة   تا  جامعي 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
   جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  األسبقأستاذ العالقات العامة والرئيس 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - اإلعالم وعميد كلية أستاذ العالقات العامة 

  

    ( الجزائر) علي قسايسية   . أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 جامعة وادي النيل  بالعميد السابق لكلية تنمية المجتمع  -وعميد كلية االتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة اإلعالم أستاذ 

 

 ( اليمن)عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 للتكنولوجيا (اإلمارات) بكلية ليوا أستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،القاهرةوالتكنولوجيا ب العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o  دولية.تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية وال 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي ، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة فنوقشت  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات   - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  جميع اآلراء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  الوكالة  رسل  للعالقات    -العربية 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

بداية إصدارها في       يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  أكتوبرمنذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين  بانتظام  عدًدا  وثالثون   ثمانيةليصدر  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم   ،

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر    وهي 
بالقاهرة( والتكنولوجيا  العلمي  البحث  العامة  مطبوعات ضمن    بأكاديمية  للعالقات  العربية  وجد    الوكالة  ـــ 

على   للنشر  المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
الل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خ

لت المجلة على أول معامل تأثير عربي  للدوريات العلمية  (AIF)من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01ومعدل  م،2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

 . 0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=   وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي " Q1"األولى 
التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

ا العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  لمعايير  أصبحت  المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  لمحكمة 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  التاسعوفي العدد      

يضم   العلمي عدًدا  للنشر  مقدمة  الباحثين،  وكذلك  والمساعدين  المشاركين  لألساتذة  علمية  ورؤى  بحوًثا 
للتقدم   التدريس  هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  الدكتوراه  بهدف  لمناقشة  الباحثين  أو  للترقية، 

 والماجستير. 
أم " مـن المجلـة، ومـن جامعـة والثالثين التاسعالعدد "ب ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة   

ا ،القــرى  خالقيــات ممارســي العالقــات العامــة فــي الجهــات الحكوميــة أ" :تحــت عنــوانمشــترًكا  نجــد بحثــً
عزز ج لززبد ع زز    د. أ.م."، وهــو مقــدم مــن: اوزارة الصــحة نمو جًــ : المهنــي لــديهموعالقتهــا بــاألداء 

 .السعودية، من وأسماء بنت بخت غالي السحيمي، مصرمن  ،حسين
قد  األزهرجامعة  ومن        عليد.  :  ت م،  علي  أحم   ميدانية  ،مصرمن    شفق  تقييم  "  بعنوان:  دراسة 

المصرية   األكاديمية  الطبية  الوقائيالنخبة  الطب  ألزمات  اإلخبارية  المواقع  كورونا  :  لمعالجة  لقاح 
 ".أنمو ًجا



مالنجاح الوطنية بفلسطينجامعة  ومن       ، فلسطين، من  معين فتحي محمود الكوع  د.:  كل من   ، قد 
المواقع  "  بعنوان:  مشتركة  دراسة،  فلسطينمن    دويكات  فلسطين محمود محم  سعي  اإللكترونية  فاعلية 

والوطني   السياسي  التوجيه  هيئة  بين  مقارنة  دراسة  الحواري:  االتصال  لنظرية  وفًقا  الحكومية  الفلسطينية 
 ". والشرطة ووزارة الداخلية

بورسعيد ومن       قد مجامعة  إبراهيم أحم  عثمان  د.:  ت ،  مهارات "  بعنوان:  دراسة  ،مصر، من  سمر 
لدى   الرقمية  الذاتية نحو مضامين مواقع التربية اإلعالمية  بالرقابة  اإلعدادية وعالقتها  المرحلة  طالب 

 ". التواصل االجتماعي
جامعة      بدبي،ومن  م  الغرير  ثابتد.    ت قد  سيف  استخدام  "  بعنوان:  بحًثا،  مصرمن    ،غادج  دور 

استراتيجية التسويق االجتماعي في تبنَّي الُمنَتج في الحمالت اإلعالنية: دراسة ميدانية في إطار نمو ج  
 ". هيراركية تأثير الرسائل اإلعالنية

قدمَّت   ،مصرمن  ،  من معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال ،  إيناس السعي  إبراهيمد.    أما   
   ."سوق العمل الحتياجات  وفًقاتقييم الممارسين لمخرجات تعليم العالقات العامة عنوان: "ب  بحًثا

األزهرومن    قد  جامعة  محم  عرابي حمادد.  :  ت م،  تغطية    أطر"  بعنوان:بحًثا    ،مصرمن    نيفين 
الكباش  طريق  وافتتاح  الملكية  المومياوات  لنقل  اإلخبارية  الفضائية  القنوت  بين    :مواقع  مقارنة  دراسة 

 ".مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربية
 

 

مجامعة جازانومن     ع   الرحمن    ،علي بن محم  الصومالي  ،عمرو صالح باسودان:  كل من  ، قد 
المؤسسات  تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء  "  بعنوان:بحًثا مشترًكا    ،السعوديةمن    إبراهيم الحفاف

السعودية المؤسسات :  الحكومية  في  واإلعالم  العامة  العالقات  إدارات  من  عينة  على  ميدانية  دراسة 
 ".م2021الحكومية بمنطقة جازان للعام 

م ، اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة وأخيًرا من     ،  السعودية ، من حاتم عاب  ع     الصالحيقدَّ
"ب   ماجستيرلرسالة  ملخًصا   تغطية  عنوان:  في  الفيديو  لصحافة  السعودية  اإللكترونية  الصحف  توظيف 

   ".: دراسة تحليلية ميدانيةألحداث المحليةا
الدول     جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم وهكذا  ومن   .

بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت  
 العلمية. 

المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 
 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  والماجستيره الدكتورا  تيالمسجلين لدرج

الت       العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة    ي وجميع هذه البحوث واألوراق 
قبل  تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية

 النشر.
آخرً       وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل    يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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 ملخص:
 

الدراسة       هذه  التربية    علىالتعرف    إلى تسعي  مهارات  مستوى  بين  لدى    اإلعالميةالعالقة  الرقمية 
طالب المرحلة اإلعدادية ومستوى الرقابة الذاتية نحو ما يتعرضون له من مضامين عبر مواقع التواصل  

وذلك  االجتماعي المنهجي  ،  التكامل  إطار  من طالب    منهجباستخدام  في  عينة  المسح اإلعالمي آلراء 
حيث    ،من الذكور واإلناث   ا( عام  15-11)بين  ممن تتراوح أعمارهم  بمحافظ بورسعيد  المرحلة اإلعدادية  

 Forms Google. ( مفردة ممن أجابوا على االستبيان اإللكتروني عبر  350) العينة بلغت 
 وجاءت نتائج الدراسة كاآلتي:

جاء  حيث  ،  %100بنسبة  استخدام طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجتماعي  ارتفاع معدالت  -
  الدراسة بنسبة ن عينة  و مقدمة مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها المراهق)الفيس بوك( في  تطبيق  

(18%).  

 ، حيث الرقمية  المهارات   يمكتسب  أنفسهم  اعتبار  على   العينة  أفراد   معظم  اتفاقأكدت نتائج الدراسة على   -
 . 3.9071الب المرحلة اإلعدادية لط اإلعالمية جاء المتوسط المرجح لمقياس مهارات التربية 

لمواقع  - اإلعدادية  المرحلة  استخدام طالب  بين معدل  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية طردية  عالقة  وجود 
 .الرقمية لديهم اإلعالمية مهارات التربية  ومستوى التواصل االجتماعي 

لمواقع  - اإلعدادية  المرحلة  استخدام طالب  بين معدل  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية طردية  عالقة  وجود 
 الرقابة الذاتية لديهم. ومستوى الجتماعي التواصل ا

طالب المرحلة اإلعدادية عينة الدراسة    لدىالرقابة الذاتية    مستوى ق ذات داللة إحصائية في  و يوجد فر  -
  للنوع لصالح اإلناث. وفق ا

بين   - إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  التربية    مستوى وجود    لدى الرقمية    اإلعالميةمهارات 
 . الرقابة الذاتية لديهم ومستوى لمرحلة اإلعدادية طالب ا

 

 ، مواقع الرقابة الذاتية، اإلعداديةالمرحلة  طالب  ،الرقمية اإلعالميةمهارات التربية  الكلمات المفتاحية:
 التواصل االجتماعي.                    
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 مقدمة:
والشفافية     واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  بالشفافية  يتميز  مفتوح  عالم  في  نعيش  اآلن  نحن 

نتلقى   حيث  في    هائال    اكم    يومي االمعلوماتية،  الساعة  مدار  على  المتنوعة  والبيانات  المعلومات  من 
أفكار    أومرئية    أومقروء    أومسموعة    اء  جميع األشكال سو    اواتجاهات وقيم    ارقمية تحمل في طياتها 

فأصبحت   معينة،  أهداف  لتحقيق  أخرى  إلى  مصادر  من  ينقلونها  الذين  ومنتجيها  لصانعيها  أخالقية 
  أو ا  مكانها كم    أوزمانها    أوالجهات الرسمية ال تستطيع التحكم بها وال الكبار يمكنهم توجيه مضمونها  

 المراهقين.  أولألطفال  سواء   اكيف  
خيرة العديد من اإلشكاليات المعقدة خاصة لشباب وأطفال الجيل  ألاوهو ما طرح في السنوات  

بعد يوم وينفتح على    يوم ا تنوع  ييزداد و (  Digitation Climate)رقمي  الحالي الذين يعيشون في مناخ  
القيم والثقافات واألخالقيات المختلفة، مما يجعل من وسائل اإلعالم الجديد أداة أكثر فاعلية في نقل  

 وتوجيه المجتمع وغرس القيم وتعديل السلوك.
التربية   دور  لتفعيل  ملحة  حاجة  في  يجعلنا  ما  اإلعالمي    اإلعالميةوهو  الفضاء  عصر  في 

المعلو  والتدفق  فالتربية  الرقمي  يهدف    اإلعالمية ماتي،  دفاع"  "مشروع  وإنما    إلى ليست  فقط  الحماية 
التي تحيط بهم وتعلمهم كيفية    اإلعالمية"مشروع تمكين" يهدف إلى إعداد أفراد الجمهور لفهم الثقافة  

 (1) ومؤثرة.التعامل معها وحسن االنتقاء واالختيار منها والمشاركة فيها بصورة فعاله 
الفض ظل  قراءة  وفي  على  القدرة  من  المتعلم  تمكن  كافيا   يعد  لم  الجديد  الرقمي  اإلعالمي  اء 

اإلعالمي   التربية    وفهمهالنص  مهارات  إتقان  الضروري  من  أصبح  بل  في    اإلعالميةفقط،  الرقمية 
ا، باإلضافة إلى القدرة على إنتاج محتوى الوسائط  ومعالجة المعلومات نقدي    اإلعالميةالبحث والقراءة  

 (2)  الرقمية.المتعددة ونشره في مختلف المنصات  عالميةاإل
وما زاد من تأثير وسائل اإلعالم الجديد في العصر الحالي زيادة فترات االستخدام والتصفح  
والتنقل بين مواقع الشبكة العنكبوتية مما يجعل األفراد في كثير من األحيان ال يتحققون من المحتوى  

ع يستقبلونه  الذي  على  اإلعالمي  صفحاتهم  عبر  أخرى  مرة  نشره  بإعادة  يقومون  بل  اليوم،  مدار  لى 
تواصل االجتماعي دون التدقيق والفهم الواعي والنقدي لما يحتويه من أفكار وقيم ورسائل قد المواقع  

التحريض، وهو ما دفع الكثير من الدول لحماية مواطنيها من    أوالكراهية    أوعلى العنف    ث تكون تح
حجبها، ولكن مع تعدد طرق بث ونقل المعلومات    أوبوضع الرقابة على تلك المواقع    هذه المضامين

 فرض رقابة خارجية.  أوفي الفضاء الرقمي يجعل من الصعب السيطرة على تلك المضامين بالحجب 
ومن هنا نجد أن أبناء هذا العصر في أمس الحاجة إلى تنمية مفهوم الرقابة الذاتية في نفوسهم،  

له    علىلتساعدهم   ما  من تحديات وسلوكيات و نماذج غير أخالقية، وهو    يومي امواجهة ما يتعرضون 
مخاطر شبكات  أن الرقابة الداخلية أكثر فاعلية في الحد من    (3)(م2017)أشواق محمد الحارثي،  أكدته
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قادر   الفرد  يصبح  لكي  وأسرهم  المراهقين  نظر  وجهة  من  االجتماعي  وتقييم  التواصل  نفسه  مراقبة  على  ا 
 بالصواب والخطأ. سلوكه والسيطرة على رغباته وتحمل نتائج تصرفاته سواء  

 
 :الدراسات السابقة

 الرقمية:  اإلعالميةالدراسات المتعلقة بالتربية  -أولا 
التعرف على مستوى المهارات الشخصية    (4)(م2020دراسة )حنان محمد اسماعيل حسنين،  تهدف  ** 

التربية   مجال  تلك   اإلعالميةفي  بين  عالقة  وجود  ومدى  التربوي،  اإلعالم  بقسم  المعلمين  للطالب 
المهارات واالستهالك الناقد، حيث توصلت الدراسة إلى ارتفاع مستوى االستهالك الناقد لدى طالب قسم  

التم المعلم  الطالب  قدرة  إلى  يشير  مما  التربوي  الوسائل  ياإلعالم  لمضامين  المختلفة  الوظائف  بين  يز 
الرسائل، ومعرفة التأثيرات اإليجابية والسلبيات في مضمونها على األفراد، وتقييم الوسائل من  وتصنيف  

المهارات   ألحدي  الطالب  امتالك  ذلك  ويوضح  أخرى،  ومهارات  واألخالقية  القانونية  القواعد  حيث 
للتربية   دالة  اإلعالميةالمطلوبة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  توصلت  كما  بين    حصائي ا إ، 

 . اإلعالميةاالستهالك الناقد والمهارات الشخصية في مجال التربية 
هدفت    ** محمد،كما  القرني  بدر  محمد  )حياة  مهارات    (5)(م2020دراسة  مستوى  عن  الكشف  إلى 

  الرقمية و التربية الرقمية لدى طالب الجامعات وكيفية استخدامها في إتمام عملية التعلم   اإلعالميةالتربية  
من    %58اإللكتروني باستخدام المنصات التعليمية في ظل جائحة كورونا، وقد توصلت الدراسة إلى أن  

التدريب  من  مزيد  إلى  يحتاجون  وأنهم  متوسطة  بدرجة  الرقمية  التربية  لمهارات  مكتسبون  العينة  إجمالي 
ة تحت مفهوم التربية  وتوفير اإلمكانات، وهو ما يؤكد على ضرورة تدريب الطالب على المهارات التقني 

إيجابي    اإلعالمية استخدامها  كيفية  لمعرفة  بالقاهرة    ،االرقمية  المقيمين  الطالب  تفوق  الدراسة  وأوضحت 
التربية    ي طالب ذو الوطالب الجامعات الخاصة و    اإلعالمية مستوى الدخل المرتفع في اكتساب مهارات 

 الرقمية مقارنة بأقرانهم. 
  ( الخنيني  دراسة  وأكدت  السلبية    على  (6)(م2019**  التأثيرات  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود 

الرقمية على الطالب المراهقين وكل من وسائل    اإلعالميةواإليجابية المعرفية والسلوكية والوجدانية للتربية  
ة إحصائية بين المراهقين  وجود فروق ذات دالل  علىاالستخدام وعدد مرات التصفح، كما أكدت الدراسة  

 الرقمية لصالح الذكور.   اإلعالميةفي مجموع التأثيرات المختلفة للتربية 
 ,Banatul Murtafi'ah, Nur Hidayanto Pancoro Setyo Putro) دراسة  وتوصلت    ** 

األنشطة الطالبية المطلوبة    علىضرورة محو األمية الرقمية للطالب من خالل التطبيق    إلى  (7) (2019
ألحد المقررات الدراسية بإحدى المدارس، حيث تم إدراج مجموعة من األنشطة التعليمية الرقمية ضمن  

تض فاعلية  إلى  الدراسة  نتائج  توصلت  وقد  التقليدية،  األنشطة  إلى  باإلضافة  المقرر  هذا  مين  أنشطة 
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والمحاضرات  الندوات  إقامة  من  بدال   المقررات  بمختلف  الطالبية  األنشطة  داخل  الرقمية  التربية  مهارات 
 النظرية.                     
 لإلنترنت من  آل التصفح ا   ى الرقمية عل  اإلعالميةأثر التربية عن    (8)..2019** وكشفت دراسة الخنيني،  

  اإلعالمية أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين أثر التربية    على المراهقين، حيث أكدت نتائج الدراسة    لدى
ا   على التربية  آلالتصفح  أثر  بين  بينما ال توجد عالقة  التصفح،  الرقمية على    اإلعالميةمن وعدد مرات 

 التصفح. من وكل من وسائل االستخدام ومكان التصفح ومدة االستخدام ومدة آلالتصفح ا 
محمد،   )دعاء  دراسة  عن تأثير الوسائط المتعددة على تحسين مهارات التربية ( 9)(م2019**وأوضحت 

على    اإلعالمية تعليمي يحتوي  برنامج  تصميم  من خالل  الرقمي  اإلعالم  مع  التعامل  األطفال في  لدى 
الخاصة    اإلعالميةمواد وسائط متعددة تعليمية تركز كل منها على تعليم مهارة محددة من مهارات التربية  

إحصائية   داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  حيث  الرقمي،  اإلعالم  مع  التعامل  بين  في 
التربية   لمهارات  والبعدي  القبلي  االختبار  درجات  وأخبار    اإلعالميةمتوسطات  االجتماعي  والتواصل 

 لصالح االختبار البعدي. اإلنترنت و ألعاب الفيديو  اإلنترنت 
الرقمية لدى طالب   اإلعالميةتوافر مهارات التربية    (10)(م2019** بينت نتائج دراسة )ريهام سامي،  

هذه المهارات لديهم، كما أكدت  مستوى مواقع التواصل االجتماعي كان لها دور في ارتفاع  الجامعات وأن  
على أنه من أهم مقترحات الطالب لزيادة مهاراتهم في خلق المحتوى اإلعالمي زيادة االهتمام بمهارات  

ائل اإلعالم في  اإلنتاج اإلعالمي وزيادة االهتمام بمواقع التواصل االجتماعي التي تعد أهم وسيلة من وس
 الفترة الحالية وذلك من خالل دورات تدريبية إضافية وعقد ورشة عمل لذلك.

( دراسة  أكدت   **Francis, 2018)(11)الدور الذي يمكن أن تؤديه وسائل اإلعالم الجديد في   على
التربية   الدراسة    اإلعالميةنشر  نتائج  وتوصلت  الجامعات،  بين شباب  أدوات اإلعالم    إلىوتحسينها  أن 

تعد  التربية    الجديد  نشر  في  محوريا   من    اإلعالميةعنصرا   مجموعة  وظهور  للطالب،  بين  وتحسينها 
التربية   واكتسابهم أسس  الطالب  لدعم معارف  مناسبة  كبيئة  الجديد  اإلعالم  دور  المساهمة في  العوامل 

العناصر البصرية واإلبهار    -(2التكنولوجيا التي تعد أساس اإلعالم الجديد،    -(1تمثلت في:    ميةاإلعال
 التفاعلية.  -(3الذي يميز اإلعالم الجديد، 

عمر،   سحر  دراسة  وأشارت  تدريب  فاعلية  إلى  (12)م2018**  الطالبات    يوع  لتنميةمقترح    يبرنامج 
باألساليب   نجران  الدراسة    شبكات الستخدام    اإليجابيةبجامعة  نتائج  وأكدت  االجتماعي،    على التواصل 

   وتنمية دوافع االستخدام    بتحديد مهارات الطالبات بجامعة نجران    لتنمية المقترح    التدريبيالبرنامج    فاعلية 
 . االجتماعيالتواصل  شبكات وإيجابيات استخدام  بسلبيات  يالوع

إلى أن مستويات مهارات    (13)(2018Cahit Erdem and Bahadir ,) ** وتوصلت نتائج دراسة  
إلى وجود مشكلة في تحليل مضامين    اإلعالميةالتربية   التربية متوسطة، مما يشير  لدى طالب كليات 
للنوع، بينما تظهر النتائج وجود    وفق ا، كما أنه ال يختلف مستوى المهارات لدى الطالب  اإلعالميةالرسالة  
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التربية   مهارات  مستويات  بين  إحصائية  داللة  ذات  الدراسي  وفق ا  اإلعالميةفروق  البرنامج   ،لمتغيرات 
 .مللتحاقهم بالعافي تعليم المعلمين قبل  اإلعالميةوتوصي الدراسة على ضرورة دمج التربية 
عطا   رجب  )أشرف  دراسة  وهدفت  الكفاءات    (14)(م2017،  على**  توفير  درجة  على  التعرف  إلى 

التربية   متطلبات  إطار  في  التربوي  اإلعالم  أخصائي  لدى  الحادي   اإلعالميةالمهنية  القرن  مهارات  و 
والعشرين، ووضع قائمة بالكفايات المهنية لألخصائيين في إطار تلك المتطلبات، وأكدت الدراسة أنه كلما 

التربية   كفايات  امتالكهم   معها  زاد  التربوي  اإلعالم  أخصائي  لدى  المهنية  الكفايات  ،  اإلعالميةزادت 
التدري الدورات  من  مجموعة  عقد  الدراسة  الخاصة  وتقترح  المهارات  لتنمية  اإلعالمين  لألخصائيين  بية 

 . اإلعالميةبمتطلبات التربية 
التربية    ** مهارات  استخدامهم   اإلعالميةوعن  ومدي  بكين  في  االبتدائية  المرحلة  طالب  لدى  الرقمية 

 (15)(2017Hui Zhang& Chang Zhu ,دراسة)لوسائل االتصال الرقمية واإلعالم الجديد، أظهرت 
  اإلعالمية لطالب مستعدون الكتساب المهارات المرتبطة بالمستويات األربعة األساسية لمفهوم التربية  أن ا

االجتماعية،   والمشاركة  والتواصل  المحتوى  وإنتاج  النقدي  والفهم  والتحليل  التقنية  المهارات  مثل:  الرقمية 
خبرة األطفال في التعامل اليومي مع وسائل اتصال الرقمية يزداد معدل اكتسابهم مهارات    ت وأنه كلما زاد 

 الرقمية. اإلعالميةالتربية 
نتائج    و**   ) أظهرت  الحارثي،  محمد  أشواق  أن هناك العديد من المخاطر من    (16)(م2017دراسة 

ترتب   مما  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام   معدالت  المراهقات    يهعلارتفاع  موافقة  نسبة  ارتفاع 
التواصل   شبكات  مخاطر  من  الحد  في  اآلباء  قبل  من  والخارجية  الداخلية  الرقابة  أساليب  على  وأسرهن 

ن الرقابة الداخلية أكثر فعالية في الحد من  أاالجتماعي، كما أكدت النتائج أن المراهقات وأسرهن يرون  
ممارسة أساليب    فيض الصعوبات التي تواجه األسرة  مخاطر شبكات التواصل، ولكن مع ذلك هناك بع

منها سهولة المشاركة في تلك البرامج لمن هم دون السن القانونية، وضعف    ،الرقابة األسرية على األبناء
 العقوبات على سوء االستخدام، وضعف الثقافة التوعوية بمخاطر االستخدام. 

محمد  وجاءت  **   السيد  هناء  سكرة  علىدراسة  ا  على،  سالمحسن  محمد  عبد هللا  دعاء  ، لبريدي، 
وتنمية   (17)(م2017) التربوي  اإلعالم  ألنشطة  الثانوية  المرحلة  طالب  ممارسة  عالقة  على  للتعرف 

التربية   درجات    اإلعالميةمهارات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  الدراسة  لديهم، 
الطالب الممارسين ألنشطة اإلعالم التربوي ومتوسطات درجات الطالب غير الممارسين لها على مقياس  

ا، كما كشفت النتائج  اإلعالميةمهارات التربية   لدى الطالب   اإلعالميةمهارات التربية    مستوى ارتفاع    أيض 
 بالطالب غير الممارسين لهذه األنشطة.  اإلعالميةممارسين لألنشطة ال

بين مستويات  إحصائي اوجود عالقة ارتباطية  دالة (18)( 2016Hoffman ,دراسة ) وأظهرت نتائج   **
بالتربية   الطالب  وعي  مستويات  و  الجديد  اإلعالم  زيادة اإلعالميةاستخدام  أن  النتائج  أظهرت  كما   ،

 . اإلعالميةاإلعالم الجديد ارتبط بزيادة الميول نحو دراسة التربية  استخدام وسائل
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رصدت   الستار،   **  عبد  )سليم  التربية    (19)(2016دراسة  بالجامعات المصرية من    اإلعالميةواقع 
للتربية   مقترح  تصور  وطرح  التدريس،  هيئة  وأعضاء  الطالب  من  عينة  على  التطبيق    اإلعالمية خالل 

التربية   لمهارات  التدريس  هيئة  أعضاء  افتقار  إلى  الدراسة  نتائج  أكدت  حيث  المصرية،  بالجامعات 
واالتصال  اإلعالمية المعلومات  تكنولوجيا  توظيف  في  تتمثل  على    والتي  الطالب  وتشجيع  التدريس  في 

 البحث واالستقصاء، وتدريبهم على مهارات التفكير الناقد.
التربية    **  نحو  الجامعة  طالب  مفاهيم  تحسين  في  الجديد  اإلعالم  دور  دراسة  كانت    اإلعالمية وعن 

(,2015Schilder)(20)   ألدوات اإلعال المفحوصين  استخدام  بين  إيجابية  عالقة  وجود  م  التي أظهرت 
 . اإلعالميةالجديد ومفاهيمهم نحو التربية 

جمال،قام الباحث    ** محمد  التربية    (21)(م2015)أحمد    اإلعالمية ببناء نموذج مقترح لقياس مهارات 
طالب  لدى  االجتماعية  المسؤولية  تنمية  في  أثره  ودراسة  االجتماعية  الشبكات  مواقع  مضامين  نحو 
في   العينة  طالب  درجات  متوسطي   بين  إحصائية  دالة  فروق  وجود  النتائج  أظهرت  حيث  الجامعة، 

التربية   مهارات  قياس  الختبار  والبعدي  القبلي  للبرنامج   اإلعالمية التطبيق  تعرضهم  وبعد  لصالح    قبل 
 التطبيق البعدي.

محمد  ** وحددت   الالزمة للطالب   اإلعالميةقائمة بمهارات التربية    (22)(م2015،  علىدراسة )حسن 
الثقافة   على  الحصول  في  المصادر  مختلف  مع  التعامل  من  تمكنهم  بناء  اإلعالميةوالتي  خالل  من   ،

مقياس للتعرف على درجة ممارسة الطالب لهذه المهارات، وقد جاءت ممارسة الطالب ألخالقيات العمل 
األساسية، يليها قدرة الطالب على التفكير الناقد    اإلعالميةاإلعالمي في مقدمة ممارستهم لمهارات التربية  

المواد   محتوى  بش  اإلعالميةنحو  المناسب  القرار  للرسالة  واتخاذ  الطالب  قراءة  ثم    اإلعالمية أنها 
اإلعالمي اإلنتاج  في  التربية    ،ومشاركتهم  لمهارات  الطالب  ممارسة  درجة  األساسية    اإلعالمية وكانت 

أن الطالب في حاجة لمزيد من التعليم وتنمية القدرة على ممارسة هذه المهارات،   إلىمتوسطة، مما يشير 
المدرسية في تعليم الطالب وتنمية قدراتهم على ممارسة هذه    عالميةاإل وتقترح الدراسة توظيف األنشطة  

 المهارات.
نتائجو  ** )  توصلت  الطالب    2015Chu,d.& Chu)(23),دراسة  انتماء  من  بالرغم  أنه    إلى إلى 

عصر اإلعالم الجديد إلى أنهم يرون أن وسائل اإلعالم التقليدية كالتلفزيون والصحف من بين مصادر  
التربية    المهمة  اإلعالمية التربية   أنماط  مع    اإلعالمية وأن  المحتوى  على  التركيز  إلى  مالت  للطالب 

 ..اإلعالميةضرورة استخدام المفاهيم المتعلقة في زيادة وعي طالب التربية 
)و   ** دراسة    ارتباط ا أن  زيادة استخدام وسائل اإلعالم الجديد ارتبط    على  2014Bucht)(24),أكدت 

 . اإلعالميةبنمو الوعي بمفاهيم التربية   إيجابي ا
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 : الدراسات المتعلقة بالرقابة الذاتيةثانياا: 
 ,Svetlana S.Bodrunova, Anna Litvinenko, Kamilla Nigmatullina**  دراسة ) 

الذين أكدوا أنهم يعملون منطقة روسية    51صحفيا  من    95قامت الدراسة باستطالع رأي    (25)(2021
الذاتية   الرقابة  يجعل  مما  الغربية،  المجتمعات  في  الموجودة  تلك  عن  كبير  بشكل  مقيدة  صحافة  في 

للعمل اإلعالمي عبر   المهنية  المعايير  تأتي محل  ال  اإلنترنت والقرارات األخالقية للصحفيين  دوافع  وأن 
الشخصية للصحفيين هي العامل األساسي في صنع القرار حول ما ينشر عبر الشبكات االجتماعية وما  
الصحفية   الممارسات  في  للصحفيين  الذاتية  الرقابة  مستوى  ارتفاع  إلى  الدراسة  توصلت  كما  ينشر،  ال 

 . والتحريرية عبر الشبكات االجتماعية
المقصود،  **  نادي عبد  )هاني  تصدرت شبكات التواصل االجتماعي قائمة وسائل    (26)(م2020دراسة 

فراد العينة سمع أطالب الجامعات تالها الصحف اإللكترونية، أنه حوالي ثلث   لدىاإلعالم األكثر متابعة  
50%  من أفراد العينة يعرفون مفهوم التربية  اإلعالمية، كما أن  وأكثر من    اإلعالمية عن مفهوم التربية  

وسائل اإلعالم ال تلتزم بنسبة كبيرة بمفاهيم التربية  اإلعالمية  والنسبة األكبر من العينة ترى أن مستوى  
المعرفة بمفاهيم التربية  اإلعالمية  يؤثر في مستوى الرقابة عند التعرض لوسائل اإلعالم، بينما تبين أن  
الرقابة   مستوى  ثم  المرتفع  الرقابة  مستوى  يليه  منخفض  رقابة  مستوى  لديهم  العينة  من  األكبر  العدد 
ا  إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى معرفة العينة بمفاهيم   المتوسطة، وأشارت النتائج  أيض 

 التربية اإلعالمية و مستوى الرقابة الذاتية على المضمون المقدم بوسائل اإلعالم. 
)27( (Fernando Miró Llinares, Ana B. Gómez Bellvís,2019( دراسة*  

السياسية عبر        أفكارهم  الجماهير عن  الذاتية في تعبير  الرقابة  البحث عن دور  إلى  الدراسة  تهدف 
لدى   الذاتية  الرقابة  معدل  ارتفاع  إلى  التجريبية  الدراسة  توصلت  حيث  االجتماعي،  التواصل  شبكات 

شبكات   عبر  سياسية  أفكار  من  عنه  يعبرون  ما  نحو  شدة الجمهور  أن  حين  في  االجتماعي  التواصل 
 .اإلنترنت القانون الذي تم تطبيقه ليس له تأثير مباشر على قرار التعبير عن األفكار عبر 

الحارثي،  **   محمد  )أشواق  توصلت الدراسة إلى أن الرقابة الداخلية أكثر فاعلية    (28)(م2017دراسة 
في الحد من مخاطر شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر المراهقين وأسرهم، حيث أنهم متفقون  

 بدرجة كبيرة على طبيعة مخاطر شبكات التواصل االجتماعي. 
وى الرقابة الذاتية عند طلبة  سعت الدراسة إلى تقييم مست(29)(م2017دراسة )فاطمة صالح الخطيب،    **

إلى الدراسة  توصلت  حيث  االجتماعي،  التواصل  لشبكات  استخدامهم  أثناء  اليرموك  ارتفاع    أن  جامعة 
معدل  لمتغير  ترجع  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  عند  الطالب  لدى  الذاتية  الرقابة  مستوى 

ساعتين من  اقل  االستخدام  لصالح  للشبكات  اليومي  وجود  يومي ا  االستخدام  على  الدراسة  أكدت  كما   ،
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اليرموك ومقياس  بيجابي قوي بين اآلثار اإليجابية للشبكات التواصل االجتماعي من قبل الطلبة  إارتباط  
 الرقابة الذاتية عند استخدام شبكات التواصل االجتماعي.

وعد  توصلت   **  مقابلة  يوسف  نصر  يونس،  راسة  بن  حسن  محمد  عمران  إلى أن    (30)م2016مر 
مستوى الرقابة الذاتية لدى طالب جامعة اليرموك جاء بدرجة متوسطة، كما بينت الدراسة وجود عالقة 

كما أنه يوجد فروق في مستوى الرقابة الذاتية    ،بين التفكير الناقد والمراقبة الذاتية  إحصائي اارتباطية دالة  
 وكذلك لصالح طالب الكليات العلمية.ا كبر سن  ألبين الطالب كان لصالح المستوى الدراسي ا 

القرني،    ** سعد  مسفر  بنت  )نورة  تهدف الدراسة إلى التعرف على العالقة بين    (31) (م2016دراسة 
الرقابة الذاتية والقيم االجتماعية لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية والمتوسطة في جدة، وقد توصلت  

إيجاب  ارتباط  عالقة  وجود  إلى  النتائج  الدراسة  تلك  ضوء  وفي  االجتماعية،  والقيم  الذاتية  الرقابة  بين  ي 
المتأخرة   الطفولة  مرحلة  لتلميذات  الذاتية  الرقابة  لتنمية  إرشادية  برامج  تصميم  بضرورة  الباحثة  أوصت 
والمراهقة ويتم تفعيلها في المدارس من قبل المرشدات الطالبيات، وعقد الدورات وألقى محاضرة توعوية  

الذاتية لدى  تثقيفي الرقابة  تنمية  بنائهم ومعرفة أسباب ضعفها وتالفيها وكذلك أة لآلباء واألمهات بطرق 
 طرق تعزيز وغرس القيم االجتماعية لديهم منذ الصغر. 

هدفت الدراسة إلى مناقشة األسباب الكامنة    (32)(.2015Yilamaz, B.& Soylu, D ,دراسة )  **
في   الذاتية  الرقابة  النفسية  وراء  الجوانب  في  الذاتية  الرقابة  متضمنة  االجتماعي  اإلعالم  وسائل 

واالجتماعية واللغوية، وتوصلت الدراسة إلى أن الرقابة الذاتية تعمل على تثبيط التعبير عن طريق المواد  
اإلعالم   لمستخدم  الباطن  العقل  على  المحيطة  والبيئة  االجتماعية  الضغوط  تؤثر  حيث  للنشر،  المنتجة 

 الجتماعي في توجيه آرائه وأفكاره بطريقة محددة دون وجود أوامر معلنة من السلطات المسؤولة.ا
 التعقيب وأوجه الستفادة من الدراسات السابقة..** 

التربية   -1 مهارات  بدراسة  واألجنبية  العربية  الدراسات  اهتمام  شريحة   اإلعالميةظهر  لدى  الرقمية 
لوسائل اإلعالم    استخدام الفعل أكثر  بايرجع ذلك إلى أنهم  الشباب والمراهقين بشكل خاص، وقد  

فهم   األكثر  فهم  وبالتالي  ااألكثر  و   االجديد،  و   احتياج  المهارات  هذه  لتحسين  إالكتساب  تقانها 
 استخدام هذه الوسائل. 

تفعيل   -2 لكيفية  مقترحه  ونماذج  أطر  بوضع  الباحثين  من  كبير  اهتمام  وجود  الدراسات  أظهرت 
التربية   الحديثة مثل:    اإلعالميةاستخدام مهارات  الجمهور في استخداماته لوسائل اإلعالم  لدى 

(، ودراسة )دعاء محمد فتح  م2018(، و)دراسة سحر عمر،  م2015)دراسة أحمد محمد جمال،  
 Banatul Murtafi'ah, Nur Hidayanto Pancoro Setyo) ودراسة    (م2019هللا،

Putro, 2019)   
التربية   -3 مهارات  قياس  الدراسات  من  العديد  مواقع    اإلعالميةاستهدفت  مستخدمي  لدى  الرقمية 

التواصل االجتماعي، حيث أكدت الدراسات على وجود عالقة بين استخدام اإلعالم الجديد مواقع  
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االجتماع التربية  التواصل  ومهارات  التواصل اإلعالميةي  مواقع  يستخدم  الذي  الشباب  وأن   ،
لديهم   دراسة:    مستوى االجتماعي  مثل  أعلى،  إعالمية  تربية  (،  Hoffman,2016)مهارات 

 .(Hui Zhang& Chang Zhu,2017دراسة ) و
ب -4 وربطها  الجمهور  لدى  الذاتية  الرقابة  مفهوم  تناولت  التي  األجنبية  الدراسات  التعرض قلة 

لمضامين وسائل اإلعالم الحديثة، وقد يرجع ذلك إلى أن مفهوم الرقابة الذاتية نحو ما يشاهده  
 الجمهور نابع من النسق القيمي واألخالقي للمجتمعات العربية. 

تناولت الدراسات السابقة الرقابة الذاتية مع بعض المتغيرات المختلفة، ولذلك حاولت تلك الدراسة   -5
ال على  التربية  التعرف  مهارات  إتقان  مستوى  بين  بين    اإلعالميةعالقة  الذاتية  والرقابة  الرقمية 

 طالب المرحلة اإلعدادية. 
في تحديد األدوات التي سوف تستخدمها الباحثة  استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة   -6

على   الباحثة  اطلعت  حيث  التساؤالت،  على  واإلجابة  الفروض  مقالقياس  من  س  ييمجموعة 
التربية   تلك    اإلعالميةمهارات  وصياغة  إعداد  في  ساعدها  مما  الذاتية  الرقابة  ومقاييس  الرقمية 

 المقاييس في صورتها النهائية.
 

 :مشكلة الدراسة

الذاتي التنظيم  استراتيجيات  أهم  أحد  الذاتية  الرقابة  في    Self-regulation  تعد  فعالة  أداة  فهي 
ا سلوكيات  تعد  تنظيم  فهي  لذا  مستمرة،  بصورة  ذاته  ومراقبة  عمله  مسؤولية  لتحمل  االجتماعية  لفرد 

استراتيجية ذاتية لها دور فعال فيما يمارسه الفرد من نشاطات ومصممة لمعالجة الخلل وتعديل الضعف 
ا بشكل  ه وتقويم قدراته وإمكاناته واستثمارهئالسلوكي واالجتماعي وتقويم الفرد ومساعدته في معرفة أخطا

 (33)صحيح.
وهذه الرقابة البد أن ُتعزز منذ مرحلة الطفولة وتستمر مدى الحياة حتى تصبح جزءا  من سلوكه   

وهذا النوع من الرقابة ال يأتي من الخارج، وإنما التزام عقلي وأخالقي وانفعالي تجاه الذات والمجتمع تنشأ  
 (34) نسان.عند اإل  ا أخالقي   اوالتزام   فاعال   امنذ الطفولة المبكرة لتصبح ضمير  

وصغار   الشباب  بين  الرقمية  اإلعالم  وتطبيقات  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  انتشار  ومع 
كافي   يعد  فلم  وسرعتها  لسهولتها  نظرا   الحياة  نواحي  جميع  في  بالتربية  السن  فقط  االهتمام    اإلعالمية ا 

ولكن   التقليدية،  بوسائل اإلعالم  بتالخاصة  االهتمام  من ضرورة  على  البد  السن  وصغار  الشباب  دريب 
التربية   مهارات  من  المزيد  أن    اإلعالميةاكتساب  حيث  التواصل    % 58الرقمية،  مواقع  مستخدمي  من 

الرقمية كوسيلة   اإلعالميةوهنا يبرز دور التربية  ،  (35) االجتماعي لديهم مستوى متوسط من تلك المهارات 
المس  مهمةتربوية   لحماية  والمدرسة  األسرة  أن  بجانب  حيث  المضللة،  والمعلومات  األخبار  من  تخدمين 

 المستخدم لم يعد مستهلكا  للمحتوى اإلعالمي فقط ولكن أصبح منتجا  له عبر الوسائط الرقمية المختلفة. 
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والشباب  المراهقين  لدى  الذاتية  الرقابة  بمفهوم  الدراسات  من  العديد  اهتمت  أشارت    ؛ولهذا  حيث 
مستوى  ارتفاع  إلى  منها  التواصل    العديد  مواقع  مخاطر  من  للحد  اآلليات  كأحد  لديهم  الذاتية  الرقابة 

 ( 36) االجتماعي وسوء االستخدام. 
لإلجابة محاولة  كونها  في  الدراسة  مشكلة  تأتي  هنا  العالقة  ومن  ما  التالي:  التساؤل  بين    على 

التربية   الذاتية نحو ما    اإلعالميةمستوى مهارات  الرقمية لدى طالب المرحلة اإلعدادية ومستوى الرقابة 
 يتعرضون له من مضامين عبر مواقع التواصل االجتماعي؟ 

 
 أهمية الدراسة:

الرقمية ألهميتها في مواجهة المضامين المقدمة عبر    اإلعالميةمدخل التربية    علىتعتمد هذه الدراسة   -1
الرقمية تعطي لمستخدمي وسائل    اإلعالميةشبكات التواصل االجتماعي، خاصة أن مهارات التربية  

حيث   المضامين  بعض  وإنتاج  وتقييم  وتفسير  لقراءة  المعرفة  من  الكافي  القدر  االلكتروني  اإلعالم 
 قد.مستخدم نشط ونا إلىيتحول المستخدم 

تزايد استخدام مواقع التواصل االجتماعي بين مختلف فئات الجمهور وخاصة صغار السن، فركزت   -2
اتباع    علىالدراسة   الطفولة والمراهقة تستلزم  بين  انتقالية  المرحلة اإلعدادية باعتبارهم مرحلة  طالب 

 طرق وآليات خاصة للحد من مخاطر سوء االستخدام. 
ممارساتهم    علىمما ينعكس    السن،الجمهور وخاصة صغار    لدىالذاتية  االهتمام بنشر مفهوم الرقابة   -3

 وفكرهم وسلوكهم في تعاملهم مع مضامين وسائل اإلعالم االلكترونية لمواجهة االنحرافات السلوكية.
 

 أهداف الدراسة: 

   :إلىهذه الدراسة  ىتسع
 استخدام طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجتماعي.  مدى علىالتعرف  -1
 الكشف عن دوافع استخدام طالب المرحلة االعدادية لمواقع التواصل االجتماعي.  -2
 طالب المرحلة اإلعدادية بمواقع التواصل األشكال التفاعلية التي يقوم بها أهم على التعرف -3

 . االجتماعي      
 طالب المرحلة اإلعدادية.  لدىالرقمية  اإلعالميةالكشف عن أهم مهارات التربية  -4
المضامين المقدمة بمواقع التواصل    ونح  طالب المرحلة اإلعدادية  لدىالرقابة الذاتية    مستوى قياس   -5

 االجتماعي. 
مضامين   -6 نحو  الذاتية  الرقابة  في  اإلعدادية  المرحلة  طالب  يستخدمها  التي  اآلليات  مواقع  تحديد 

 التواصل االجتماعي. 
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 التساؤالت:
 استخدام طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجتماعي؟  مدىما  -1
 ما أهم مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها طالب المرحلة اإلعدادية؟  -2
 ما دوافع استخدام طالب المرحلة االعدادية لمواقع التواصل االجتماعي؟  -1
 طالب المرحلة اإلعدادية بمواقع التواصل االجتماعي؟  األشكال التفاعلية التي يقوم بهاما أهم  -2
 طالب المرحلة اإلعدادية؟  لدىالرقمية  اإلعالميةما أهم مهارات التربية  -3
الذا  مستوى ما   -4 اإلعدادية  الرقابة  المرحلة  طالب  لدى  التواصل تية  بمواقع  المقدمة  المضامين  نحو 

 االجتماعي؟ 
 

 :فروض الدراسة

التواصل   -1 لمواقع  اإلعدادية  المرحلة  طالب  استخدام  معدل  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 
 الرقمية. اإلعالميةاالجتماعي ومهارات التربية  

التواصل   -2 لمواقع  اإلعدادية  المرحلة  طالب  استخدام  معدل  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 
 يهم. د الرقابة الذاتية ل ومستوى االجتماعي 

داللة إحصائية في   -3 التربية    مستوى توجد فروق ذات  المرحلة   لدىالرقمية    اإلعالميةمهارات  طالب 
 . االقتصادي االجتماعي( المستوى -عليم نوع الت  -ل)النوع  وفق ااإلعدادية عينة الدراسة 

في   -4 إحصائية  داللة  ذات  فروق  الذاتية    مستوى توجد  عينة    لدىالرقابة  اإلعدادية  المرحلة  طالب 
 االقتصادي االجتماعي(  المستوى -نوع التعليم   -ل)النوع وفق االدراسة 

طالب المرحلة   لدىة  الرقمي  اإلعالميةمهارات التربية    مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين     -5
 الرقابة الذاتية ليهم.  ومستوى اإلعدادية 

 
 : اإلطار النظري 

التربية        بكل بساطة تعني تعلم مهارة التعامل مع اإلعالم وقد ظهر هذا المفهوم منذ    اإلعالميةإن 
حيث ركز الخبراء على استخدام أدوات االتصال ووسائل اإلعالم لتحقيق منافع تربوية،    ؛ات يأواخر الستين

لمقدرة  وإنها ا  ،القدرة على الوصول إلى المعلومات وتحليل الرسائل وتقويمها  اإلعالميةحيث تشمل التربية  
ومع مرور الوقت تعددت    ،على تفسير وبناء المعاني الشخصية والقدرة على االختيار من بين المضامين

التربية   مفاهيم  التربوية    اإلعالميةوتطورت  األبعاد  من  تكنولوجيا  كبعد  عصر  مقتضيات  فرضتها  التي 
 اإلعالم واالتصال الرقمي.

تصال واإلعالم الرقمي برزت الحاجة إلى متطلبات ومهارات وفي ظل ثورة المعلومات وتكنولوجيا اال      
من جانب أفراد الجمهور، فلم يعد تمكين   اإلعالميةوكفاءات جديدة في التعامل مع المضامين والنصوص 
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المتعلم من القدرة على قراءة النص اإلعالمي وفهمه ونقده، بل أصبح من الضروري إتقان مجموعة من  
معرفية والتقنية المتقدمة والتي تتعلق بالقدرة على امتالك مهارات في البحث والقراءة  المهارات والكفاءات ال

إنتاج محتوى الوسائط   القدرة على  النقدية، باإلضافة إلى  العلمية  وتوزيعه    اإلعالميةومعالجة النصوص 
المتط  والتطبيقات  البرمجيات  فهم  على  القدرة  ذلك  إلى  يضاف  والتنسيقات،  الصيغ  مختلف  ورة  في 

في البيئة الرقمية و امتالك  إلى هذه المهارات الجديدة من أجل تجنب المخاطر  فالمتعلمون اليوم يحتاجون  
 (37)القدرة على التكيف مع متطلبات الحياة في فضاء رقمي إلكتروني.

الرقمية والتي يقصد بها تربية النشء على حسن استغالل    اإلعالمية ومن هنا ظهر مصطلح التربية       
وتجنب مخاطرها الرقمي  االتصال  الرقمية    ،وسائل  بالبيئة  مرتبطة  ومهارات  بأدوات  تزويدهم  عن طريق 

تبثه   لما  التصدي  التواصل االجتماعي من رسائل   -مثال    –ونشر مبادئ وضوابط تساعد على  شبكات 
 (38) للمجتمع.بي يساهم في هدم جزء كبير من البنية االجتماعية والنفسية ا ما تكون ذات اتجاه سل غالب  
األمريكية"ووفق   للرابطة  بالتربية  American Libraryا  يقصد  استخدام    اإلعالمية"  على  القدرة  الرقمية 

 المعلومات والتكنولوجيا إلنتاج وتقييم المحتوى االتصالي والتي تحتاج إلى مهارات ذهنية وتقنية.
 (39)الرقمية في خمس مهارات أساسية: اإلعالمية( المهارات الالزمة للتربية Hobbs, 2010وقد حدد )

 التمكن من االستخدام: ويقصد به القدرة على استخدام التكنولوجيا بمهارة ومشاركتها مع اآلخرين.  -1
من   -2 والتأكد  وتحليل  المحتوى  نقل  على  القدرة  به  ويقصد  والتقييم:  وتوقع  التحليل  مصداقيته 

 التأثيرات المحتملة والنتائج المتوقعة.
تكوين    -3 وكيفية  والجمهور  بالهدف  الوعي  مع  إعالمي  محتوى  إنتاج  على  القدرة  وهي  اإلنتاج: 

 المحتوى. 
األخالقية  المسؤولية االجتماعية والمبادئ    تطبيق المسؤولية االجتماعية وهي القدرة على تطبيق -4

 الحياتية من خالل المحتوى المقدم. والخبرات 
بشكل فردي    أوالسلوك    -5 العمل  به  ويقصد  المبادرات:  وحل    أواتخاذ  المعلومات  لنشر  جماعي 

 المشكالت من خالل المشاركة في المجتمع والعمل التطوعي والمبادرات وغيرها. 
 New Mediaيه )الرقمية ويطلق عل   اإلعالميةنموذج التربية    م2011( وآخرون عام  (Chenكما طور

Literacy Fram  )أو(NML  التربية مهارات  تقسيم  يتم  حيث  أربع  اإلعالمية(،  إلى  محاور    ةالرقمية 
يوضح   كما  النقدي،  واإلنتاج  الوظيفي  واإلنتاج  النقدي  واالستخدام  الوظيفي  االستخدام  وهي:  أساسية 

االنموذج   ( 40):قمية فمثال  الر  اإلعالميةالمهارات الالزمة لجميع محاور التربية  أيض 
يحتاج االستخدام الوظيفي إلى مهارات استخدام والتي تتمثل في: القدرة على استخدام الكمبيوتر   -

 تكنولوجيا والبحث عن المعلومات وغيرها، باإلضافة إلى المهارات الالزمة لفهم المحتوى. ال أو
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اإلعالمي وتحليل اللغة والرموز وإدراك  ما مهارات االستخدام النقدي فهي تشمل تحليل المحتوى  أ  -
ذلك  بين  والمقارنة  محددة  اجتماعية  عملية  ضمن  متحيز  نص  هو  اإلعالمي  المحتوى  هذا  أن 

 المحتوى وغيره من النصوص والرسائل األخرى، ثم التقييم والنقد والتحليل لما هو مقدم.
و أ  - لإلنتاج  الالزمة  المهارات  تشمل  الوظيفي  اإلنتاج  مهارات  الوسائط  ما  بين  والدمج  التوزيع 

 (. Blog أو Video Clipsالمتعددة إلنتاج محتوى إعالمي من خالل )
وا  - المجتمعية  بالقيم  العلم  خالل  من  المشاركة  النقدي  اإلنتاج  مهارات  لوجيا  و يد ألوتشمل 

 المستخدمة في اإلنتاج باإلضافة إلى اإلبداع واالبتكار. 
   الرقابة الذاتية: •

الذات الرقابة  نفسه  إن  على  رقيب  فهو  الفرد،  داخل  من  نابع  داخلي  شعور  هي  سلوكه   أوية 
وأن ال يتعدى الحدود المسموح بها في ظل الحرية التي كفلها له دينه ومجتمعه، وأن يكون    ،وأعماله

كانت   قادرا  على التصرف في جميع شؤون حياته مع تحمل النتائج المتوقعة من تلك التصرفات سواء  
 (41)سلبية. أوإيجابية 

المتغير  أصبح  حيث  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عصر  والعشرين  الحادي  القرن  في  ويعد 
التكنولوجي هو المسيطر على الجمهور مع انهيار الحواجز الجغرافية، وتأتي هذه التكنولوجيا محملة  

كان   واالقتصادية، مما  والسياسية  والفكرية  والمعرفية  الثقافية  األنظمة  من  األثر في  بالعديد  أكبر  له 
تولد الصراع بين القيم والقيم المعاصرة التي تتولد مع الحيرة والقلق واختالل الموازين والتمرد على قيم  
المجتمع وعاداته وتقاليده، ولهذا كان البد من تنمية الرقابة الذاتية لدى الطفل منذ صغره فهي قضية  

 محاسبة.داخلية تغنيه عن الكثير من النظم والتوجيهات وال
الذاتية   الرقابة  تنمية  وسائل  الطرق وتتعدد  استخدام  بشرط  بعدها  وما  الطفولة  مرحلة  منذ  لتبدأ 

 (42)التربوية الفعالة ومنها:
 استخدام أسلوب الحوار فهو يدفع الطفل والمراهق إلى المشاركة واالستماع والفهم. -1
تعليم  -2 أن  يرون  التعلم  نظرية  فأصحاب  الحسنة  حية    القدوة  نماذج  مشاهدة  خالل  من  يتم  الفرد 

 مباشرة. 
 ديد في العقوبة ألخطاء الطفل والمراهقين. شعدم المبالغة والت-3
تدريب األطفال والمراهقين على مهارات ضبط النفس والتحكم بها وأن نقول "ال" في وجه الغرباء -4

 وأقرب األصدقاء. 
 بااللتزامات تجاه العهود والمواثيق.ممارسة أنواع التدريب اإلداري الخاصة -5

 (43)معوقات الرقابة الذاتية أثناء استخدام األجهزة اإللكترونية:
المحظورات بال رادع: فقط ضغطة زر واحدة قد يصل إلى مواقع محظورة    إلىسهولة الوصول  -1

 وتقاليدنا. وغير مالئمة ال تتناسب مع عاداتنا  
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اإلبهار الذي تتيحه التقنية البصرية السمعية: حيث تتميز التقنية بقوة قصبة للطفل فهي تخاطب -2
 السمع والبصر معا .

مانها: فاالستخدام المرضي لمواقع التواصل االجتماعي  التعلق بمنصات التواصل االجتماعي وإد -3
همة  ما األمور البينها تارك    مما يجعل الفرد يترك حياته االجتماعية ويقضي الساعات الطويلة متنقال  

 ونفسية وضعف القدرة على التركيز. بدون إنجاز مما يسبب له مشاكل صحية 
 

 :نوع ومنهج الدراسة
 : علىفي إطار التكامل المنهجي تعتمد الدراسة 

منهج المسح اإلعالمي والذي يستخدم في جمع وتصنيف وتحليل البيانات والربط بينها، وذلك من   -1
خالل مسح آلراء عينة من طالب المرحلة اإلعدادية للكشف عن مستوى الرقابة الذاتية نحو مضامين  

 الرقمية لديهم.  اإلعالميةهارات التربية ضوء قياس ممواقع التواصل االجتماعي في 
التواصل   -2 لمواقع  المراهقين  استخدامات  بين  المقارنة  في  عليه  الدراسة  وتعتمد  المقارن:  المنهج 

مضامين المقدمة عبر مواقع التواصل  الوكذلك المقارنة بين مستويات الرقابة الذاتية نحو    ،االجتماعي
نوع التعليم( وذلك في ضوء المقارنة بين مستويات   -النوع)المتغيرات  لمجموعة من    وفق ااالجتماعي  

 الرقمية لديهم.  اإلعالميةمهارات التربية 
 

 :مصطلحات الدراسة
الذاتية:   - أن يراقب اإلنسان نفسه في جميع أقواله وأفعاله وال يتعدى الحدود المسموح بها في  الرقابة 

النتائج المتوقعة من    علىظل الحرية التي كفلها له دينه ومجتمعه، وأن يكون اإلنسان قادرا    تحمل 
 سلبية. أوكانت إيجابية  تصرفاته سواء  

المعلومات والتكنولوجيا للوصول إلى المحتويات  هي القدرة على استخدام    الرقمية:   اإلعالميةالتربية     -
خاللها،    اإلعالمية من  مشاركته  يمكن  محتوى  وإنتاج  وتقيمها  وتحليلها  الجديد  اإلعالم  وسائل  عبر 

من أجل تعزيز األمن والسالمة اإللكترونية ومن    اإلنترنت كما تشمل الوعي بالمخاطر المحتملة عبر  
 لوسائل. أجل تحصين الجماهير ضد مخاطر تلك ا

التربية   - تمكن  الرقمية  اإلعالميةمهارات  التي  والتقنية  المعرفية  المهارات  من  مجموعة  إتقان  هي   :
وتحليله   وفهمه  اإلعالمي  النص  واختيار  والتفاعل  الرقمي  اإلعالم  وسائل  مع  التعامل  من  الطالب 

ين إعالمية جديدة ذات  وتقييمه، باإلضافة إلى مجموعة من المهارات التقنية تتمثل في إنتاجهم مضام 
 وسائط متعددة بهدف تعزيز اآلثار اإليجابية والتصفح اآلمن وتجنب مخاطر اإلعالم الرقمي. 
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 :مجتمع وعينة الدراسة
بين  أعمارهم  تتراوح  ممن  واإلناث  الذكور  من  اإلعدادية  المرحلة  طالب  في  الدراسة  مجتمع    يتمثل 

 . اعام   (11-15)
الثلج(،  تعتمد الدراسة على اختيار العينة باألسلوب غير االحتمالي عن طريق العينة الشبكية )كرة 
حيث يساعد هذا األسلوب من العينات في تحقيق الوصول إلى المبحوثين بصورة أسرع وأيسر، حيث تم  

حس عبر  اإلعدادية  المرحلة  طالب  من  لمجموعة  اإللكترونية  االستبيان  استمارة  ال  إرسال  على  اباتهم 
Facebook    والWhatsApp    ،الم  منسقي اإلع  معوكذلك بالتنسيق  وُطلب منهم إرسالها ألصدقائهم

بإرساله بين)  ا لطالب مدارسهمبالمدارس، كما قاموا  تتراوح أعمارهم  بلغت  ا( عام  15-11ممن  ، حيث 
 Forms Google. ( مفردة ممن أجابوا على االستبيان اإللكتروني عبر  350العينة)

 
 ( 1جدول )

 توزيع عينة الدراسة من طالب المرحلة اإلعدادية وفقًا للمتغيرات الديموجرافية 

 % ك المتغيرات الديمجرافية 

 النوع 
 4707 167 ذكر
 52.3 183 أنثى

 نوع التعليم 
 53.7 188 رسمي عربي
 22.0 77 رسمي لغات 
 24.3 85 خاص لغات

 100 350 العينة إجمالي
 

 :أدوات جمع البيانات
األكثر مال األداة  تعتبر  التي  وهي  اإللكتروني  االستبيان  استمارة  البيانات في  جمع  أدوات  مة  ءتتمثل 

وتعتبر الطريقة المثلى لجمع البيانات من المبحوثين بطريقة منهجية من أجل    ،لمستخدم اإلعالم الرقمي
 التحقق من فروض الدراسة والتساؤالت، وقد اشتملت على:

 أسئلة لقياس معدل ودوافع استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي.   -1
 الذاتية. مقياس للرقابة  -2
 .الرقمية اإلعالميةمقياس لمهارات التربية  -3

 

 :حدود الدراسة
المرحلة اإلعدادية   حدود موضوعية:*   الذاتية لدى طالب  الرقابة  للتعرف على مستوى  الدراسة  أجريت 

 الرقمية. اإلعالميةنحو المضمون المقدم عبر مواقع التواصل االجتماعي في ضوء مهارات التربية 
 أجريت الدراسة على طالب المرحلة اإلعدادية بمحافظة بورسعيد. حدود مكانية:*  
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 . م2022/ 1/2وحتى   م2022/ 1/1أجريت الدراسة في الفترة من   حدود زمنية:*  
( مفردة من طالب المرحلة اإلعدادية بمحافظة  325)  عينة قدرها  علىأجريت الدراسة    حدود بشرية:*  

 بورسعيد. 
 

 الصدق والثبات:
 

  الصدق  اختبار إجراءتم   وقد  ه،لقياس وضعت  ما االستقصاء  استمارة تقيس نأ  بالصدق يقصد  الصدق:  -
  الدراسة   تساؤالت   في   ذلك  وترجمة  الدراسة  هدافأ   تحديد   يتم  حيث   ،االستمارة  محتوى   صدق  من  لتأكد ل

  تساؤالت   أهداف  بتحقيق  تفي  التي  األسئلة  وضع  تم،  السابقة  الدراسات   على  االطالع  وبعد   ،الميدانية
  ن م *()مينالمحك  من  مجموعة  على  عرضها  خالل  من  االستمارة  صدق  من  التحقق  وتم  ،الدراسة

  وقد   ،الدراسة  أهداف  تحقيق  وإمكانية  االستمارة  ودقة  صدق  من   للتأكد   اإلعالم  مجال  في  األكاديميين 
 . النهائي شكلها  في أصبحت  حتى  المحكمين ةتذ اساأل آراء ضوء في عليها التعديالت  بعض  أجريت 

 تطبيق   تم  وقد   ،العينة  نفس على طبقت   ما  إذا  تقريب ا  النتائج  نفس  االستمارة  أن تعطي  به  يقصد   الثبات:  -
 بعد   ةالعين  نفس  على  أخرى   مرة  التطبيق  إعادة  ثم  (مفردة  40)  عددها  المراهقين  من  لعينة  االستمارة

 .%95 بلغت  والثاني األول التطبيق سقة بينمت نتائج على الحصول  وتم أسبوعين مرور
 

 اإلحصائية: المعامالت
  (SPSS)  برنامج  باستخدام  الكمبيوتر  خالل  من  للبيانات   اإلحصائي   التحليل  برنامج   على  االعتماد   تم    

 : التالية االختبارات  استخدام يتم وفيه ،االجتماعية للعلوم حصائيةإلا البرامج حزمة باسم والمعروف
 . المئوية والنسب  البسيطة التكرارات   -
 .المعيارية ت واالنحرافا الحسابية المتوسطات   -
  الحسابية   المتوسطات   بين  االحصائية  الفروق   لدراسة    ANOVA  االتجاه  حاديأالتباين    تحليل  -

 .المتغيرات  أحد  للمجموعات في
  من   مجموعتين ل  الحسابين   المتوسطين  بين  الفروق   للمجموعات المستقلة لدراسة T-TEST اختبار   -

 .الدراسة متغيرات  حد أ على  بحوثينالم
 في  المراتب   عدد ل  ااستناد  يقرره الباحث    معين   وزن   تكرارات   ضرب ب  يحسب   الذي  المرجح  الوزن   -

األ   على  حصوللل  بند   لكل  ضرب ال  راتب م  تجمع  ثم  ،السؤال   تحسب   ثم  ةالمرجح  وزانمجموع 
 . السؤال لبنود  المئوية النسب 

 .العالقات  بينية  االرتباط  العالقة قياسبيرسون ل   اختبار  -
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 نتائج الدراسة الميدانية

 ( 2جدول )
 مدى استخدام طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجتماعي

 % ك مدى الستخدام
 61.4 215 ادائم  
 38.6 135 اأحيان  

 100   350 االجمالي
اسحححتخدام طحححالب المرحلحححة اإلعداديحححة لمواقحححع  ارتفحححاع معحححدالت الجحححدول السحححابق: بيانحححات يتضحححح محححن       

ثحححم فحححي  ،%61.4ا( فحححي الترتيحححب األول بنسحححبة )دائمحح   ، فجحححاء االسحححتخدام%100بنسحححبة التواصححل االجتمحححاعي
افتراضحححيا  ، حيحححث تشحححكل مواقحححع التواصحححل االجتمحححاعي لهحححم عالمحححا  %38.6ا( بنسحححبة الترتيحححب الثحححاني )أحيانححح  

للتواصل وبناء العالقات مع أقرانهم وتبادل األخبار والمعلومات، وهو ما أكده اسحتطالع أجحراه " مركحز بيحو 
ا محححن  750م شحححمل 2018عحححام (44)لألبححححاث" ا أن 17-13مراهقححح  محححن المحححراهقين عينحححة الدراسحححة  %45عامححح 

 (45)م(2020عايححدة محمححد المححر،متصححلون باإلنترنححت بشححكل دائححم، وهححو مححا يتفححق مححع العديححد مححن الدراسححات )
استخدام طحالب المرحلحة اإلعداديحة لمواقحع التواصحل  في ارتفاع معدالت  (46)م(2021و)دينا محمد عساف،

 . االجتماعي
 ( 3جدول )

 أهم مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها المبحوثين من طالب المرحلة اإلعدادية  
   أكثر من بديل( )

 % ك الجتماعيمواقع التواصل 
 18 284  الفيسبوك
 17.7 280 انستجرام 
 17.4 275 تيك توك 
 15.2 240 يوتيوب  
 8.9 140 واتساب

 8.5 135 سناب شات 
 7 110 ماسنجر 
 4.1 65 تليجرام
 3.2 51 تويتر 

 100   350 جمالي من سئلوا إ
لدى المراهقين في    استخدام اتشير نتائج الجدول السابق إلى ترتيب مواقع التواصل االجتماعي األكثر      

ونظر   اآلخرين،  مع  للتواصل  اليومية  حرية  حياتهم  للعينة  أتيحت  فقد  االجتماعية  المواقع  وكثرة  لتعدد  ا 
المواقع من وجهة نظرهم، حيث وصلت  للتعرف على ترتيب  بديل  ا،  تكرار    1580إلى    اختيار أكثر من 

مقدمة مواقع التواصل االجتماعي التي  )الفيس بوك( في  تطبيق  يتضح من الجدول السابق أنه قد جاء  
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المراهق ) و يستخدمها  بنسبة  الدراسة   عينة  االجتماعية  (،  %18ن  الشبكة  الفيسبوك  تطبيق  يزال  ال  حيث 
م الشباب  وخاصة  المستخدمين  جمهور  استحسان  نالت  التي  عام  األولى  انطالقها  ووصل  م2004نذ   ،

  م 2020، كما بلغت أرباحه وإيراداته خالل عام  امليار    2.7النشطين شهري ا إلى حوالي  عدد المستخدمين  
                                                                    مليار دوالر. 86مبلغ 
والذي تم إطالقه في عام    (%17.7ثم جاء الترتيب الثاني )انستجرام( موقع الصور األشهر بنسبة)      

بالمشاهير  م 2010 وقدر عدد المستخدمين النشطين شهري ا بحوالي    ،ليعرض عددا  من الصور الخاصة 
وجاء في الترتيب الثالث تطبيق)التيك  ،  م2020مليار دوالر عام    6.8، وبلغت قيمة إيراداته  ار  مليا   1.16

والذي   عامتوك(  إطالقه  )م  2016  تم  نشر  % 17.4بنسبة  في  متخصص  اجتماعي  تطبيق  وهو   ،)
مع أصدقائه بكل سهولة،   اقصير    امقطع    أوالفيديوهات القصيرة بين رواده، ليشارك مستخدم المنصة فيديو  

قائمة تطبيقات الهواتف الذكية األكثر تحميال  في العالم خالل الربع األخير    علىحيث يتربع هذا التطبيق  
  م2020مليونا ، وبلغت إيراداته عام    689وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهري ا    ،(47)م2018من عام  

 .مليار دوالر 35مبلغ 
عام  في  جاء  و       إطالقه  تم  والذي  )يوتيوب(  الرابع  )   م2005الترتيب  موقع   ،(%15.2بنسبة  ويعد 

مليار    2  إلىالفيديوهات األشهر والذي يمتاز بعدد كبير من المتابعين ووصل عدد المستخدمين النشطين  
شهري   به  مستخدم  الخاصة  اإليرادات  وقدرت  دوالر في عام    19.8ا  إمكانية  م 2020مليار  عن  ، فضال  

والذي تم إنشاء مواقع وقنوات شخصية خاصة من خالله، وجاء في الترتيب الخامس تطبيق )واتس آب(  
ن طيلة اليوم سواء و ( وهو من أكثر التطبيقات التي يستخدمها المراهق%8.9بنسبة)  م2009تأسيسه عام  
ر وقدرت إيراداته مليا  2ا  البيت، حيث بلغ عدد المستخدمين النشطين شهري    أوالجامعات    أوفي المدارس  

( والذي تم إطالقه  %8.5بنسبة)   ، وجاء في الترتيب السادس )سناب شات(م2020مليارات دوالر عام  5ب 
مليون  911مليون مستخدم وقدرت إيراداته ب   433وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا  م  2011عام  

بنسبة  م2020دوالر عام  السابع )ماسنجر(  الترتيب  )تليجرام(  ، وجاء ف%7، وجاء في  الثامن  الترتيب  ي 
وبلغ عدد م  2006والذي تم إطالقه عام    %3.2، وجاء في الترتيب التاسع )تويتر( بنسبة  %4.1بنسبة  

  م 2020مليار دوالر عام   3.72مليونا ، كما بلغت اإليرادات الخاصة به  353المستخدمين النشطين شهريا  
تطبيقات للتواصل االجتماعي لعام    10حول أفضل  موقع             واتفقت تلك النتائج مع ما استعرضه

األربعاء    2021 عدد  في  الوطن  جريدة  نشرته  هذه  (48)م2021يونيو 23والذي  اتفاق  من  الرغم  وعلي   ،
في ان تطبيق    (50)م(2021ودراسة )دينا محمد عساف،   (49)م(2020النتائج مع دراسة)عايدة محمد المر،

الفيسبوك هو األكثر تفضيال  لدى المراهقين المصريين إال أنها اختلفت مع دراسة) عبد الرحمن بن عبدهللا  
السعودي   (51)م(2018العمري، الشباب  لدى  الفيسبوك  استخدام  تراجع  إلى  نتائجها  توصلت  التي 

                            (.  %16.1( وارتفاع ملحوظ في استخدام السناب شات بنسبة)%9.2بنسبة)
 

SEJ 
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 ( 4جدول )
 معدل استخدام طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجتماعي  

 % ك معدل الستخدام 
 57.1 200 ساعات  4أكثر من 

 27.1 95 ساعات  4-2من 
 15.7 55 أقل من ساعتين

 100 350 االجمالي
 التواصل  مواقععلى    المراهق  يقضيها  التي  الساعات   عدد   ارتفاع  إلى  الجدول السابق  نتائج  شيرتو      

  4)أكثر من  معدل استخدام طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجتماعيجاء  ، حيث  االجتماعي
بنسبة  ساعا األول  الترتيب  الثاني)من  %57.1ت( في  الترتيب  ثم في  بنسبة    2-4،  ،  %27.1ساعات( 

وهو ما يؤكد ارتفاع معدل استخدام تلك   ،  %15.7ساعتين( بنسبة  خير )أقل من  وفي الترتيب الثالث واأل
  يح التي تت  الذكية  الهواتف  أجهزةالمواقع بين المراهقين وقضاء جزء كبير من ساعات يومهم أمام شاشات  

  االجتماعي   التواصل  مواقع، كما أن  التطبيقات   تلك  كافةل  مكان  أيو   وقت   أي  في  ستخداماال  سرعة  لهم
منها)مها   الدراسات   من   العديد   هأثبتت  ما  وهو  واألخبار  المعلومات   اكتساب و   لمعرفة  مهمة  وسيلة  شكلت

بهنسي، راشد (52)م(2019السيد  بن  الحكيم  دراسة)عبد  مع  النتائج  تلك  تختلف  حين  في   ،
مواقع    (53)م(2015الصوافي، استخدام  في  الطالب  يقضيها  التي  المدة  انخفاض  على  أكدت  والتي 

وأرجعت ذلك إلى أن   %60.7التواصل االجتماعي لمدة من )ساعة: ساعتين( يومي ا والتي جاءت بنسبة  
 الطالب لديه التزامات أخري كاسترجاع دروسه والتحضير لها.

 ( 5جدول )
   أكثر من بديل(ب المرحلة اإلعدادية عبر مواقع التواصل االجتماعي )أهم األشكال التي يحرص على متابعتها طال

 % ك األشكال )القوالب(
 39.1 305 فيديوهات

 22.4 175 نص مكتوب وفيديو 
 20.5 160 نص مكتوب وصورة 

 10.1 79 كاريكاتير ورسوم ساخرة 
 7.9 62 نص ورسوم بيانية وتوضيحية

 100   350 اجمالي من سئلوا 
متابعتهححا  علحىيتضحح محن الجححدول السحابق: أن جححاءت )الفيحديوهات( فححي مقدمحة القوالححب التحي يحححرص      

، حيحث جحاءت فحي  الترتيحب األول اسة عبر مواقع التواصل االجتمحاعيطالب المرحلة اإلعدادية عينة الدر 
ب الثالحث )نحص ، وفحي الترتيح%22.4ي )نحص مكتحوب وفيحديو( بنسحبة ثم في الترتيحب الثحان  ،%39.1بنسبة  

وفححي  ،%10.1ثححم فححي الترتيححب الرابححع )كاريكححاتير ورسححوم سححاخرة( بنسححبة  ،%20.5مكتححوب وصححورة( بنسححبة 
، وهحو محا يتفحق محع نتحائج )جحدول %7.9الترتيب الخامس واألخير )نحص ورسحوم بيانيحة وتوضحيحية( بنسحبة 

( حيث جاء الفيس بوك في مقدمحة مواقحع التواصحل االجتمحاعي األكثحر تفضحيال  لحدى المحراهقين عينحة 2رقم  
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الدراسحححة، وذلحححك لمحححا يتميحححز بحححه محححن اسحححتخدام مجموعحححة محححن األدوات التفاعليحححة فحححي آن واححححد محححن نصحححوص 
مثلمحححا يححححدث فحححي بعحححض التطبيقحححات  وتواصحححل صحححوتي وصحححور ومقحححاطع فيحححديو ونصحححوص فائقحححة دون قيحححود 

األخرى التي تحد من حرية استخدام تلك الوسائط التفاعلية ويشترط نشحر نحوع واححد فقحط محن تلحك الوسحائط 
 أو عدد كلمات محدد.

 ( 6جدول )
 أكثر من بديل( أسباب استخدام طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجتماعي )

 % ك الستخدام  أسباب 
 19.8 268 التسلية وقضاء وقت الفراغ

 16.7 226 الحصول على معلومات عن موضوعات معينة
 16.6 225 األصدقاء األهل و التواصل مع 

 11.8 160 مشاركة اليوميات والصور مع األصدقاء 
 11.4 154 معرفة األخبار واألحداث المختلفة 

 8.9 121 التعرف على أشخاص جدد 
 8.3 113 نحو األحداث اليومية التعبير عن الرأي 

 3.7 50 إنشاء عالقات عاطفية 
 2.9 39 على اإلعالنات االطالع

 100   350 جمالي من سئلوا إ
استخدام   دوافع  إلى  السابق  الجدول  نتائج  التواصل  تشير  لمواقع  اإلعدادية  المرحلة  طالب 

األسباب   االجتماعي تلك  مقدمة  في  وكان  اليومية،  حياتهم  الفراغ(في  وقت  وقضاء  بنسبة   )التسلية 
وفي   ،%16.7، ثم في الترتيب الثاني )الحصول على معلومات عن موضوعات معينة( بنسبة  19.8%

والصور  ، وفي الترتيب الرابع )مشاركة اليوميات  %16.6لتواصل مع األصدقاء( بنسبة  الترتيب الثالث )ا
بنسبة   األصدقاء(  األخبار%11.8مع  )معرفة  الخامس  الترتيب  في  وجاء  بنسبة    ،  المختلفة(  واألحداث 

)ا11.4% السادس  الترتيب  في  وجاء  بنسبة  ،  جدد(  أشخاص  على  الترتيب  %8.9لتعرف  في  وجاء   ،
ن )إنشاء عالقات ، وجاء في الترتيب الثام%8.3السابع )التعبير عن الرأي نحو األحداث اليومية( بنسبة  

 . %2.9طالع على اإلعالنات( بنسبة  ، وجاء في الترتيب التاسع )اال%3.7عاطفية( بنسبة  
  التواصل   مواقع  استخدام  دوافعب  يتعلق  فيما  السابقة  الدراسات   نتائج  على   طالعاال  خالل  ومن 

  محمد )دينا  دراسة  أكدت   حيث   ؛االستخدام  دوافع  في  معين  ترتيب   على  تتفق   لم  نجدها  االجتماعي
 الفراغ   وقت   وقضاء  التسلية   أن  على   (55)م(2020،المر  محمد   )عايدة  ودراسة  (54)م(2021،عساف

 مواقع  المراهق  أجلها  من   يستخدم  التي  الدوافع  مقدمة  في  كانت   الواقع  في  موجودال  الملل  من  والهروب
  النفعية   افعو الد   تقدم   على   (56)م(2021،حسن  مصطفى  هبة)دراسة  ، في حين أكدت االجتماعي  التواصل

  كثر أ  الفهم  أجل  منمواقع التواصل    واستخدام  المواقع  لتلك  المراهقين  استخدام  في  الطقوسية  الدوافع  على
  أن  على  لتؤكد   (57)م( 2020،محمود   المقصود   عبد   يد نا  هاني)  دراسة  جاءت   حين  في  ،التسلية  من
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  نجد   كما  ،االجتماعي  التواصل  لمواقع  المراهقين  استخدام  أسباب   مقدمة  في  يأتي  اآلخرين  مع  التواصل
  يكون   االجتماعي  التواصل  مواقعل  المراهقين  استخدام  أنإلى    توصلت   (58)م(2017،طرشل  نجوى )دراسة

 . االستخدام دوافع مقدمة يأتي في جدد   أصدقاء مع عالقات   لتكوين
 ( 7جدول )

 حسابات شخصية على مواقع التواصل االجتماعيمدى اهتمام طالب المرحلة اإلعدادية بإنشاء  

 % ك مدى الهتمام 
 48.3 169 مهتم 

 40.9 143 إلى حد ما
 10.9 38 غير مهتم 
 100 350 االجمالي

صية  اهتمام طالب المرحلة اإلعدادية بإنشاء حسابات شخمستوى  ارتفاعيتضح من الجدول السابق:      
،  %48.3( في الترتيب األول بنسبة  )مهتم  ، حيث جاءت نسبة االهتماماالجتماعيعلى مواقع التواصل  

واألخير )غير مهتم( بنسبة    ، وفي الترتيب الثالث %40.9( بنسبة  إلى حد مامهتم  ثم في الترتيب الثاني )
عي  ، وهو ما يمكن إرجاعه إلى زيادة انتشار استخدام الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل االجتما 10.9%

بين المراهقين وصغار السن؛ مما أصبح من السهل ربط الناس ببعضهم البعض والتحدث فيما بينهم في  
أي مكان بالعالم وفي أي وقت وطرح أفكارهم الشخصية وتبادلها مع اآلخرين وإنشاء منشورات خاصة، 

الفيس   مثل  االجتماعي  التواصل  منصات  من  أي  على  حساب  وجود  يتطلب  الذي  األمر  بوك  وهو 
 وإنستجرام والواتساب وغيرها. 

 ( 8)جدول 
   أكثر من بديل( أهم األنشطة التفاعلية التي يقوم بها طالب المرحلة اإلعدادية عبر مواقع التواصل االجتماعي ) 

 % ك األنشطة التفاعلية
 16.7 207 على المنشور   Likeاقوم بعمل إعجاب 

 15.8 195 مشاركة المنشور عبر اليوميات الخاصة بي على صفحتي الشخصية 
 13.6 168  اكتب تعليقات للتعبير عن وجهة نظري في الموضوعات المنشورة

 13.2 163 وع كتابة بوستات تحمل آرائي الخاصة ونشر فيديوهات أو صور خاصة بالموض
ا لوجهة نظري  افعل الهاشتاج  11.5 142   للموضوع المثار وفقا

 6.5 81 تكوين الصداقات 
 4.6 57 األلعاب 

 4.4 54 الشتراك في بعض األنشطة اإللكترونية عبر مواقع التواصل الجتماعي
 4.3 53 أتابع وسائل أخرى للتحقق من المعلومات الواردة في الموضوع

 3.9 48 نقاشية حول الموضوع اشترك مع اآلخرين في حلقات 
 3.3 41 أشارك في بعض األحداث والقضايا المنتشرة على مواقع التواصل الجتماعي 

 203 29  أكتفي بالمتابعة فقط دون التفاعل
 100  350 جمالي من سئلواإ
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السابق   الجدول  نتائج  مواقع    إلىتشير  عبر  المثارة  الموضوعات  مع  المبحوثين  تفاعل  أشكال 
التفاعل   تفاعلية وتتيح العديد من أشكال  التواصل االجتماعي  التواصل االجتماعي، ونظرا  ألن منصات 

بديل من  أكثر  اختيار  للمبحوثين  أتيحت  فقد  )أقوم    ،للجمهور،  التفاعلية  األشكال  مقدمة  في  وجاء 
، في (59)(م2021)دينا محمد عساف،  ، وهو ما يتفق مع دراسة%16.7بنسبة  المنشور(    علىباإلعجاب  

( دراسة  مع  يختلف  لسوفي،حين  مرتبة    (60)(م2018شهرزاد  في  والتعليق  اإلعجاب  نشاط  جاء  حيث 
 متأخرة من قبل المبحوثين.  

جاء   الثانية  المرتبة  الشخصية)وفي  صفحتي  على  بي  الخاصة  اليوميات  عبر  المنشور   ( مشاركة 
( كتب تعليقات للتعبير عن وجهة نظري في الموضوعات المنشورةأ، وفي الترتيب الثالث )%15.8بنسبة  
صور خاصة   أوكتابة بوستات تحمل آرائي الخاصة ونشر فيديوهات ، وفي الترتيب الرابع )%13.6بنسبة 

)%13.2بنسبة  (  وعبالموض الخامس  الترتيب  في  وجاء  المثارأ،  للموضوع  الهاشتاج  لوجهة    وفق ا   فعل 
وجاء في الترتيب   ،%6.5( بنسبة  تكوين الصداقات وجاء في الترتيب السادس )  ،%11.5( بنسبة  نظري 

االشتراك في بعض األنشطة اإللكترونية عبر  ، وجاء في الترتيب الثامن )%4.6( بنسبة  األلعاب السابع )
االجتماعي التواصل  بنسبة  مواقع   )4.4%( التاسع  الترتيب  في  وجاء  من  أت،  للتحقق  أخرى  وسائل  ابع 

الترتيب العاشر )  ،%4.3( بنسبة  المعلومات الواردة في الموضوع شترك مع اآلخرين في حلقات  أثم في 
بنسبة   الموضوع(  حول  األحداث   ،%3.9نقاشية  بعض  في  )أشارك  عشر  الحادي  الترتيب  في  وجاء 

، وجاء في الترتيب الثاني عشر واألخير  %3.3التواصل االجتماعي( بنسبة    والقضايا المنتشرة على مواقع
والتي (61)(م2020، وهو ما يتفق مع دراسة)عايدة المر،%2.3( بنسبة  أكتفي بالمتابعة فقط دون التفاعل)

 . المتابعة فقط ليس من سمات المراهقين في تعاملهم مع منصات التواصل االجتماعيأكدت أن االكتفاء ب
أشكال   من  االجتماعي  التواصل  شبكات  تتيحه  مما  الدراسة  عينة  المراهقين  استفادة  يؤكد  ما  وهو 

واقعية، وهو    أولكترونية  إ  من األنشطة االجتماعية سواء    اجعلهم أكثر تفاعال  وجعلتهم جزء  مما  التفاعلية  
دراسة مع  يتفق  عيساني،   ما  الطيب  مع   (62) (م2016)رحيمة  والتواصل  المضامين  عن  البحث  أن  في 

 .اآلخرين والمشاركة بالنشر كانت أبرز أشكال التفاعلية التي يمارسها الشباب العربي في تلك الشبكات 
 ( 9)جدول 

 دمها طالب المرحلة اإلعدادية عبر مواقع التواصل االجتماعي اللغة التي يستخ

 % ك اللغة
 53.1 186 اللغة العربية

 26.0 91 ب  آرا الفرانكو
 20.9 73 اللغة اإلنجليزية

 100 350 االجمالي
التي يستخدمها طالب المرحلة    العربية جاءت اللغة األولي  أن اللغةإلى    الجدول السابق  تشير نتائج

( بنسبة  آراب   ، ثم في الترتيب الثاني )الفرانكو %53.1ع التواصل االجتماعي بنسبة  اإلعدادية عبر مواق



                      www.epra.org.eg                            www.jprr.epra.org.eg                        سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الثالثونو  التاسع العدد  177 ا

وهي اللغة التي تجمع بين لغتين )العربية واإلنجليزية( ويستخدمها رواد مواقع التواصل االجتماعي    26%
بع استبدال  فيها  ويتم  بينهم  فيما  العربية  للدردشة  الكلمات  وكتابة  معينة  بأرقام  العربية  الحروف  ض 

بالحروف الالتينية)اإلنجليزية( والتي ظهرت في األلفية الجديدة مع بداية ظهور اإلنترنت وقبل انتشاره في  
الالتينية  الحروف  استخدام  على  العرب  فاضطر  العربية  باللغة  الكتابة  تدعم  ال  فكانت  العربية،  البلدان 

 .%20.9( بنسبة اإلنجليزيةاللغة ، وفي الترتيب الثالث واألخير )للغة العربية)الفرانكو(والنطق با
وتؤكد تلك النتائج على تراجع استخدام المراهقين للغة الفرانكوآراب وعودتهم إلى اللغة العربية، وهو  

دراسة أكدته  دنيا،    ما  أبو  السعيد  هاني  الستخدام    (63)م(2018)سمر  الجمهور  تفضيل  عدم  إلى 
 . %98، وذلك ألنها تؤثر بالسلب على الهوية العربية بنسبة %88الفرانكوآراب بنسبة  

 ( 10)جدول 
 350ن =الرقمية  اإلعالميةمقياس مهارات التربية 

المتوسط  العبارة  
 المرجح 

اإلنحراف  
 المعياري 

التجاه  
 العام 

الوصول إلى 
المحتوى 

 

اختحححححار محححححن مواقحححححع التواصحححححل االجتمحححححاعي محححححا يتناسحححححب محححححع سحححححتطيع أن أ
 0.637 4.23 احتياجاتي واهتماماتي.

 موافق
 بشدة

-يمكننححححي اسححححتخدام مواقححححع التواصححححل االجتمححححاعي بكفححححاءة مححححن )المحمححححول
 الحاسب اآللي(-التابلت

4.23 0.67 
موافق  

 بشدة
 موافق 0.879 4.17 استخدام مصادر مختلفة للحصول على المعلومات واألخبار

 موافق 0.804 4.11 أصل بسهولة إلى مواقع التواصل االجتماعي
 موافق 0.898 4.10 اإلعالمي الذي يناسبني المحتوى انتقي 

-تححححويتر-)الفيسححححبوك أتصححححفح بشححححكل يححححومي مواقححححع التواصححححل االجتمححححاعي
 المدونات(  -اليوتيوب

 موافق 0.956 3.94

 موافق 0.872 3.89 االجتماعي للتعبير عن الرأي سلبا  أو إيجابا  استخدم مواقع التواصل 
 موافق 0.49186 4.0959 البعد األول

)التحليل والتقييم( 
 

  موافق 0.793 4.03 أدرك تأثير مواقع التواصل االجتماعي على سلوك مستخدميها
 موافق 0.819 3.96 أصنف الموضوعات التي اقرأها بين ماهو)سلبي( وماهو)إيجابي(

 موافق 0.713 3.91 أحدد الرسالة اإلعالمية الهادفة والبناءة
أتابع الصفحات التي تقدم مضامين هادفة عبر حسحابي علحى الفحيس بحوك 

 وتويتر واإلنستجرام
 موافق 0.972 3.83

استخدم معلوماتي اإلعالمية في اتخاذ القرارات اليومية والحياتيحة وتحسحين 
 موافق 1.028 3.79 حياتينوعية 

 موافق 0.874 3.74 أحدد الهدف الذي تحققه الرسالة اإلعالمية
اعترض على وسائل اإلعالم التي تقدم مضامين غير هادفة عبر حسابي 

 على الفيس بوك وتويتر واإلنستجرام
 موافق 1.106 3.74
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 موافق 0.55460 3.8571 البعد الثاني 
الوصول إلى 

المحتوى 
 

 موافق 0.828 3.87 يمكنني إنتاج المواد اإلعالمية التي تعبر عن ذاتي ورؤيتي ووجهة نظري 
يمكننحححي ابتكحححار مضحححمون ونشحححره عبحححر مواقحححع التواصحححل االجتمحححاعي مثحححل: 

 كتابة مقال أو تصوير صورة
 موافق 1.015 3.87

الفيسحححححبوك أو يمكننحححححي إنشحححححاء وإدارة صحححححفحة علحححححى موقحححححع التيحححححك تحححححوك أو 
 اليوتيوب بكفاءة

 موافق 1.038  3.80

 موافق 0.878 3.66 أشارك في الرسالة اإلعالمية بطرح األسئلة أو التعليق أو المداخلة
اإلعالمححححي مححححع اآلخححححرين عبححححر الفيسححححبوك أو تححححويتر أو  المحتححححوى أشححححارك 

 اليوتيوب أو المدونات
 موافق 0.928  3.64

أعيححد نشحححر بعححض محتويحححات وسححائل اإلعحححالم عبححر الفيسحححبوك أو تحححويتر أو 
 المدونات

 موافق 0.975  3.63

 موافق 0.67575 3.7452  البعد الثالث 
قيحححححححاس مهحححححححارات التربيحححححححة اإلعالميحححححححة الرقميحححححححة لحححححححدى طحححححححالب المرحلحححححححة  الجحححححححدول السحححححححابقيوضحححححححح 

م للتربيحححححححة Hobbs 2010اإلعداديحححححححة، والتحححححححي اعتمحححححححدت فيهحححححححا الباحثحححححححة علحححححححى المهحححححححارات التحححححححي ححححححححددها 
 .المحتوى اإلعالمية الرقمية، ويشمل مهارات: الوصول، التحليل والتقييم، إنتاج 

القححححححدرة علححححححى اسححححححتخدام التكنولوجيححححححا الرقميححححححة : ويقصححححححد بهححححححا المحتااااااوى  إلااااااى مهااااااارة الوصااااااول -أ
ختححححار مححححن مواقححححع التواصححححل أسححححتطيع أن أ)مححححن عبححححارة  كححححل جححححاءت  ومواقححححع التواصححححل االجتمححححاعي، حيححححث 

االجتمححححححاعي مححححححا يتناسححححححب مححححححع احتياجححححححاتي واهتمامححححححاتي( وعبححححححارة )يمكننححححححي اسححححححتخدام مواقححححححع التواصححححححل 
مقدمححححة اسححححتجابات المبحححححوثين علححححى  فححححيالحاسححححب اآللححححي( -التابلححححت -االجتمححححاعي بكفححححاءة مححححن )المحمححححول

سحححححتخدم أ، ثحححححم )4.23الرقميحححححة بمتوسحححححط محححححرجح  اإلعالميحححححةمحححححن مقيحححححاس مهحححححارات التربيحححححة البعاااااد األول 
، 4.17المرتبحححححة الثانيحححححة بمتوسحححححط محححححرجح  فحححححيالمعلومحححححات واألخبحححححار(  علحححححىمصحححححادر مختلفحححححة للحصحححححول 

، ثححححم 4.11المرتبححححة الثالثححححة بمتوسححححط مححححرجح  فححححيمواقححححع التواصححححل االجتمححححاعي(  إلححححىثححححم )أصححححل بسححححهولة 
ي ، وفححححححح4.10اإلعالمحححححححي الحححححححذي يناسحححححححبني( بمتوسحححححححط محححححححرجح  ى نتقحححححححي المحتحححححححو أالمرتبحححححححة الرابعحححححححة ) فحححححححي

-المرتبحححححححة الخامسحححححححة جحححححححاءت عبحححححححارة )أتصحححححححفح بشحححححححكل يحححححححومي مواقحححححححع التواصحححححححل االجتماعي)الفيسحححححححبوك
أمحححححا فحححححي المرتبحححححة السادسحححححة واألخيحححححرة فجحححححاءت  ،3.94المحححححدونات( بمتوسحححححط محححححرجح  -اليوتيحححححوب -تحححححويتر

ا( بمتوسححححححط مححححححرجح  إيجابحححححح   أوا سححححححتخدم مواقححححححع التواصححححححل االجتمححححححاعي للتعبيححححححر عححححححن الححححححرأي سححححححلب  أعبححححححارة )
3.89 . 

بيحححححة محححححن مقيحححححاس مهحححححارات التر ( المحتاااااوى  إلاااااى)الوصاااااول اء المتوسحححححط المحححححرجح للبعحححححد األول وجححححح
الخماسححححي، وذلححححك  "ليكححححرت "موافححححق علححححى مقيححححاس  اتجححححاهوهححححو مححححا يعححححادل ، 4.0959اإلعالميححححة الرقميححححة 

الرقميححححة  اإلعالميححححةمهححححارات التربيححححة  حححححدىإكيشححححير إلححححى مسححححتوى مرتفححححع لمهححححارة الوصححححول إلححححى المحتححححوى 
، وهحححححو محححححا قحححححد يرجحححححع إلحححححى ارتفحححححاع اسحححححتخدام اإلنترنحححححت لحححححدى المبححححححوثين محححححن طحححححالب المرحلحححححة اإلعداديحححححة
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يهم فححححححي أي وقححححححت ومواقححححححع التواصححححححل االجتمححححححاعي والتطبيقححححححات المختلفححححححة للهواتححححححف الذكيححححححة وإتاحتهححححححا لححححححد 
 .وأي مكان سواء  في البيت أو في المدرسة أو في النادي

)أدرك تحححححأثير عبحححححارة  يتضحححححح محححححن الجحححححدول السحححححابق: أن جحححححاءت  البعاااااد الثااااااني )التحليااااال والتقيااااايم(-ب
مقدمحححححححة اسحححححححتجابات المبححححححححوثين علحححححححى  فحححححححيسحححححححلوك مسحححححححتخدميها(  علحححححححىمواقحححححححع التواصحححححححل االجتمحححححححاعي 

، ثحححححم )أصحححححنف الموضحححححوعات التحححححي 4.03الرقميحححححة بمتوسحححححط محححححرجح  اإلعالميحححححةمقيحححححاس مهحححححارات التربيحححححة 
، ثححححم )أحححححدد 3.96المرتبححححة الثانيححححة بمتوسححححط مححححرجح  يهو)إيجححححابي( فحححح )سححححلبي( ومححححامححححا هوهححححا بححححين ؤ قر أ

المرتبححححححة  فححححححيثححححححم  ،3.91مححححححرجح  المرتبححححححة الثالثححححححة بمتوسححححححط فححححححيالهادفححححححة والبنححححححاءة(  اإلعالميححححححةالرسححححححالة 
الفححححححيس بححححححوك وتححححححويتر  علححححححىالرابعححححححة )أتححححححابع الصححححححفحات التححححححي تقححححححدم مضححححححامين هادفححححححة عبححححححر حسححححححابي 

سحححححححتخدم معلومحححححححاتي أ، وفحححححححي المرتبحححححححة الخامسحححححححة جحححححححاءت عبحححححححارة )3.83( بمتوسحححححححط محححححححرجح واإلنسحححححححتجرام
 ،3.79رجح فحححححي اتخحححححاذ القحححححرارات اليوميحححححة والحياتيحححححة وتحسحححححين نوعيحححححة حيحححححاتي( بمتوسحححححط مححححح اإلعالميحححححة

عبححححححارة )أحححححححدد الهححححححدف الححححححذي تحققححححححه الرسححححححالة كححححححل مححححححن أمححححححا فححححححي المرتبححححححة السادسححححححة واألخيححححححرة فجححححححاءت 
وسححححائل اإلعححححالم التححححي تقححححدم مضححححامين غيححححر هادفححححة عبححححر حسححححابي   علححححىعتححححرض أ ( وعبححححارة )اإلعالميححححة

 .3.74( بمتوسط مرجح  واإلنستجرامالفيس بوك وتويتر  على
بيححححححححة الثححححححححاني )التحليححححححححل والتقيححححححححيم( مححححححححن مقيححححححححاس مهححححححححارات التر وجححححححححاء المتوسححححححححط المححححححححرجح للبعححححححححد 

موافحححححق علحححححى مقيحححححاس ليكحححححرت الخماسحححححي، وذلحححححك  اتجحححححاهوهحححححو محححححا يعحححححادل ، 3.8571اإلعالميحححححة الرقميحححححة 
الرقميحححححة لحححححدى  اإلعالميحححححةمهحححححارات التربيحححححة  كإححححححدىيشحححححير إلحححححى مسحححححتوى مرتفحححححع لمهحححححارة التحليحححححل والتقيحححححيم 

 المبحوثين من طالب المرحلة اإلعدادية.
يتضحححححح محححححن الجحححححدول السحححححابق: : أن جحححححاءت كحححححل مححححححن : (المحتااااااوى البعااااااد الثالااااااث )إنتاااااااج  -ج

التححححححي تعبححححححر عححححححن ذاتححححححي ورؤيتححححححي ووجهححححححة نظححححححري( وعبححححححارة  اإلعالميححححححةعبححححححارة )يمكننححححححي إنتححححححاج المححححححواد 
تصحححححوير  أو)يمكننحححححي ابتكحححححار مضحححححمون ونشحححححره عبحححححر مواقحححححع التواصحححححل االجتمحححححاعي مثحححححل: كتابحححححة مقحححححال 

الرقميححححة بمتوسححححط  اإلعالميححححةت المبحححححوثين علححححى مقيححححاس مهححححارات التربيححححة مقدمححححة اسححححتجابا فححححيصححححورة(  
اليوتيحححححوب  أوالفيسحححححبوك  أوموقحححححع التيحححححك تحححححوك  علحححححى، ثحححححم )يمكننحححححي إنشحححححاء وإدارة صحححححفحة 3.87محححححرجح 

بطححححححرح  اإلعالميححححححة، ثححححححم )أشححححححارك فححححححي الرسححححححالة 3.80المرتبححححححة الثانيححححححة بمتوسححححححط مححححححرجح  فححححححيبكفححححححاءة( 
المرتبححححة الرابعححححة  يثححححم فحححح ،3.66المرتبححححة الثالثححححة بمتوسححححط مححححرجح  فححححيالمداخلححححة(  أوالتعليححححق  أواألسححححئلة 

المحححححححدونات(  أواليوتيحححححححوب  أوتحححححححويتر  أواإلعالمحححححححي محححححححع اآلخحححححححرين عبحححححححر الفيسحححححححبوك  المحتحححححححوى )أشحححححححارك 
جحححححاءت عبحححححارة )أعيحححححد نشحححححر بعحححححض محتويحححححات  ، وفحححححي المرتبحححححة الخامسحححححة األخيحححححرة3.64بمتوسحححححط محححححرجح 

 . 3.63المدونات( بمتوسط مرجح  أوتويتر  أوك وسائل اإلعالم عبر الفيسبو 
بيحححححححححة ( مححححححححن مقيحححححححححاس مهححححححححارات التر المحتحححححححححوى وجححححححححاء المتوسححححححححط المحححححححححرجح للبعححححححححد الثالحححححححححث )إنتححححححححاج 

موافحححححق علحححححى مقيحححححاس ليكحححححرت الخماسحححححي، وذلحححححك  اتجحححححاهوهحححححو محححححا يعحححححادل ، 3.7452اإلعالميحححححة الرقميحححححة 

http://www.epra.org.eg/
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الرقميحححححة لحححححدى  اإلعالميحححححةبيحححححة ححححححدى مهحححححارات التر إك المحتحححححوى يشحححححير إلحححححى مسحححححتوى مرتفحححححع لمهحححححارة إنتحححححاج 
 المبحوثين من طالب المرحلة اإلعدادية.

 ( 11جدول )
 350ن =الرقمية    اإلعالميةمقياس مهارات التربية  

 التجاه العام  اإلنحراف المعياري  المتوسط المرجح  أبعاد المقياس 

 موافق 0.49186 4.0959 البعد األول )الوصول للمحتوى( 
 موافق 0.55460 3.8571 )التحليل والتقييم(البعد الثاني 

 موافق 0.67575 3.7452 ( المحتوى البعد الثالث )إنتاج 
 موافق 0.46981 3.9071 المقياس

 ؛ حيحث الرقمية المهارات  يمكتسب أنفسهم اعتبار على العينة أفراد  معظم اتفاق إلى  السابقة  النتائج  وتشير  
وهححو مححا ، 3.9071الب المرحلححة اإلعداديححة لطحح اإلعالميححةجححاء المتوسححط المححرجح لمقيححاس مهححارات التربيححة 

 األدوات  اسحتخدام علحى القحدرة ارتفحاع إلحى يشحير محا وهحو، موافق على مقياس ليكرت الخماسي  اتجاهيعادل  
 يميححوتق ضححامينالم مختلححفل واسححتيعاب  والفهححم المعلومححات  علححى الحصححول فححي الحديثححة التكنولوجيححة والوسححائل
 .الرقمية الوسائط مختلف بواسطة واإلبداع اإلنتاج على القدرة بجانب  المعلوماتية المصادر

 (64)م(2020محمححححد  القرنححححي بححححدر ةحيححححادراسححححة ) وهححححو مححححا أكدتححححه نتححححائج العديححححد مححححن الدراسححححات منهححححا:
 (66)م(2015ودراسة) حسن محمد على خليل،  (65)م(2019ودراسة)ريهام سامي،

 ( 12جدول )
 350ن =استجابات المبحوثين من طالب المرحلة اإلعدادية على مقياس الرقابة الذاتية   
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أتحري الدقة فيما انشره من  
معلومات عبر حسابي الشخصي  

مواقع التواصل االجتماعي  على
 قبل نشره 

4.41 0.666 
 موافق 
 بشدة

اهتتتتتتم بإاهتتتتتار االحتتتتتترام 
ألصتتتدقاأي أثنتتتاء تواصتتتلي 
معهم عبتر شتبكات التواصتل 

 االجتماعي

 موافق  1.001 3.97

أحد منشورات   علىأثناء التعليق 
مواقع التواصل االجتماعي اتجنب  

 استخدم ألفاا غير الأقة 
4.39 0.744 

موافق  
 بشدة

التزم الصدق والموضوعية  
في منشوراتي عبر شبكات  

 التواصل االجتماعي
 موافق  0.949 3.96

  على أحد  إلىأتجنب نشر ما يسئ 
شبكات التواصل االجتماعي خوفاً  

 من للا 
 موافق  0.932 4.19

أن انشتتتغل بعيتتتوب  أخشتتتى
شتبكات التواصتل   علىالناس  

 االجتماعي وأنسي عيوبي
 موافق  1.243 3.94

التمييز بين الحالل   أستطيع
والحرام فيما ينشر عبر مواقع  

 التواصل االجتماعي
 موافق  0.900 4.19

آداب الحتتديث  علتتىاحتترص 
عنتتتتتتتتتتتتتتد محادثتتتتتتتتتتتتتتة 
األصدقاء)الدردشتتتتتة عبتتتتتر 

 الشات(

 موافق  1.070 3.87

عدم تقديم معلومات بموقع   أؤيد
عن الحياة   االجتماعيالتواصل 

 الخاصة لإلنسان بدون موافقته 
 موافق  1.064 4.11

أرفتتا التعامتتل متتع شتتبكات 
التواصتتل االجتمتتاعي بءستتماء 
وحستتتتتابات مستتتتتتعارة)غير 

 اسمي الحقيقي(

 موافق  1.147 3.87

أرفا مشاركة أي مادة إعالمية  
ال تتفق مع القيم العامة في  

 المجتمع
 موافق  0.929 4.10

أنتقي المضمون التذي يناستب 
العتتتتادات والقتتتتيم والتقاليتتتتد 

 في المجتمعالساأدة 
 موافق  1.180 3.80
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ابتعد عن الحسابات التي تنشر  
أفكاراً تتنافي مع أخالقيات  

 المجتمع
 موافق  0.914 4.10

أتراجتتع عتتن بعتتا أستتاليب 
انتقادي لسلبيات المجتمع عبر 
 شبكات التواصل االجتماعي

 موافق  1.134 3.79

أشارك المعلومات الهادفة والمفيدة  
  علىصفحتي الشخصية  علىفقط 

 مواقع التواصل االجتماعي 
 موافق  1.026 4.09

ابتعتتتد عتتتن زيتتتادة المتابعتتتة 
التواصل االجتمتاعي  لشبكات 

 مستتتتوىخوفتتتاً متتتن تتتتدني 
 تحصيلي الدراسي

 موافق  1.199 3.71

  محتوى أربط بين ما يقدم من 
وبين مناومة    اإلعالميةالمواد 

 القيم واألخالق في المجتمع
 موافق  0.904 4.01

أتجنتتتتتب تقليتتتتتد مشتتتتتاهير 
نفلونستتتتتتتيرز المنتشتتتتتتتر ألا

شتتتتتبكات  علتتتتتىحستتتتتابتهم 
 التواصل االجتماعي

 موافق  1.250 3.69

أحترم حقوق األفراد في الرد عما  
يقدم عنهم بمواقع التواصل  

 االجتماعي
 موافق  0.855 4.01

أعبر عتن استتياأي فيمتا يقتدم 
متتتن ستتتب وقتتتذ  بمواقتتتع 

 التواصل االجتماعي
 موافق  1.239 3.69

مجموعات   إلىأتجنب االنضمام 
مغلقة عبر شبكات التواصل  

االجتماعي تنشر موضوعات ال  
 تتناسب مع أخالق وقيم المجتمع 

 موافق  1.167 4.01
تتتءخير صتتالتي  علتتىأتءستت  

منشتتتغالً بمواقتتتع التواصتتتل 
 االجتماعي

 محايد 1.529 3.31

 علتىأتراجع كلما راودتنتي نفستي  
 المواقع اإلباحية إلىالدخول 

 موافق  1.057 4.00
أتجنب نشتر صتور شخصتية 
ألفتتراد أستترتي عبتتر مواقتتع 

 التواصل االجتماعي
 محايد 0.977 3.14

 االتجاه العام  = موافق           0.40817االنحرا  المعياري =        3.9315المتوسط المرجح = 

وهحححححو محححححا ، 3.9315ب المرحلحححححة اإلعداديحححححة جحححححاء المتوسحححححط المحححححرجح لمقيحححححاس الرقابحححححة الذاتيحححححة لطحححححال
يشححححير إلححححى مسححححتوى مرتفححححع للرقابححححة الذاتيححححة  ممححححايعححححادل إتجححححاه موافححححق علححححى مقيححححاس ليكححححرت الخماسححححي، 

التححححي أكححححدت علححححى  (67)م(2017، وهححححو مححححا يتفححححق مححححع دراسححححة )فاطمححححة صححححالح الخطيححححب،لححححدى المبحححححوثين
ارتفحححححاع مسحححححتوى الرقابحححححة الذاتيحححححة لحححححدى الطحححححالب عنحححححد اسحححححتخدامهم لشحححححبكات التواصحححححل االجتمحححححاعي، فحححححي 

لتؤكححححححد علححححححى وجححححححود فححححححروق فححححححي  (68)م(2016ن جححححححاءت دراسححححححة )نصححححححر يوسححححححف مصححححححطفي مقابلححححححة،حححححححي
 مستوى الرقابة الذاتية لدى الطالب لصالح المستوى الدراسي واألكبر سنا .

علحححححى انخفحححححاض مسحححححتوى الرقابحححححة  (69)م(2020فحححححي ححححححين أكحححححد)هاني نحححححادي عبحححححد المقصحححححود محمحححححود،
( علحححححححى مسحححححححتوى رقابحححححححة محححححححنخفض %46.98الذاتيحححححححة لحححححححدى طحححححححالب الجامعحححححححات، حيحححححححث حصحححححححل نسحححححححبة )

 ( مستوى رقابة مرتفع. %17.34مقابل)
الباحثححححة إلححححى أن طححححالب المرحلححححة اإلعداديححححة الزالححححوا فححححي سححححن صححححغيرة ويخضححححعون  تححححهارجع مححححا وهححححو

إلححححى الرقابححححة واإلرشححححاد مححححن جانححححب الوالححححدين، ممححححا يجعلهححححم تحححححت نطححححاق السححححيطرة الوالديححححة إلححححى حححححد مححححا، 
قححححت علححححى طححححالب الجامعححححة نالحححححظ قححححدر ا مححححن االنخفححححاض للرقابححححة الذاتيححححة بينمححححا فححححي الدراسححححات التححححي طب
 خحححححارجون محححححن مرحلححححة مراهقحححححة ويبحححححدأون مرحلحححححة الشحححححباب  الجامعحححححة طحححححالب وهححححو محححححا يمكحححححن تفسحححححيره  بححححأن 

 يجعححححل مححححا وهححححو جديححححد  هححححو مححححا كححححل وتجربححححة االسححححتطالع حححححب  إلححححى إضححححافة مححححن تمححححرد، بححححه صححححفتت بمححححا
 اسححححححتخدام خححححححالل فضححححححول مححححححا لديححححححه مححححححن يشححححححبعحريتححححححه لمححححححن  تحححححححد  التححححححي القيححححححود  بعححححححض يحطححححححم  الفححححححرد 

 التواصل االجتماعي.
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فيما  عبارة    جاءت   ولقد  الدقة  الشخصي  أ)أتحري  حسابي  عبر  معلومات  من  التواصل   علىنشره  مواقع 
ف نشره(  قبل  على    ياالجتماعي  المبحوثين  استجابات  الذاتيةمقدمة  الرقابة  مرجح    مقياس  بمتوسط 

تجنب استخدم ألفاظ غير الئقة( أ أحد منشورات مواقع التواصل االجتماعي    على، ثم )أثناء التعليق  4.41
شبكات   علىأحد    إلى، ثم كل من عبارة )أتجنب نشر ما يسئ  4.39المرتبة الثانية بمتوسط مرجح    يف

( وعبارة  هللا(  من  خوفا   االجتماعي  اأالتواصل  بين  التمييز  مواقع  ستطيع  عبر  ينشر  فيما  والحرام  لحالل 
االجتماعي(   بمتوسط مرجح    فيالتواصل  الثالثة  ثم  4.19المرتبة  )  في،  الرابعة  تقديم    أؤيد المرتبة  عدم 

،  4.11عن الحياة الخاصة لإلنسان بدون موافقته( بمتوسط مرجح    االجتماعيمعلومات بموقع التواصل  
رفض مشاركة أي مادة إعالمية ال تتفق مع القيم العامة في  وفي المرتبة الخامسة جاءت كل من عبارة )أ

أفكار   تنشر  التي  الحسابات  )ابتعد عن  بمتوسط مرجح  المجتمع( وعبارة  المجتمع(  تتنافي مع أخالقيات  ا 
فقط    ،4.10 والمفيدة  الهادفة  المعلومات  )أشارك  عبارة  فجاءت  السادسة  المرتبة  في  صفحتي    علىأما 

، ثم كل من عبارة )أربط بين ما يقدم  4.09تواصل االجتماعي( بمتوسط مرجح   مواقع ال  علىالشخصية  
وبين منظومة القيم واألخالق في المجتمع( وعبارة )أحترم حقوق األفراد في    اإلعالمية المواد    محتوى من  

  مجموعات مغلقة عبر   إلى( وعبارة )أتجنب االنضمام  االجتماعييقدم عنهم بمواقع التواصل    لى ماالرد ع
المرتبة السابعة    فيشبكات التواصل االجتماعي تنشر موضوعات ال تتناسب مع أخالق وقيم المجتمع (  

مرجح   ثم  4.01بمتوسط  نفسي    في،  راودتني  كلما  )أتراجع  الثامنة  المواقع   إلىالدخول    علىالمرتبة 
مرجح   بمتوسط  )4.00اإلباحية(  عبارة  جاءت  التاسعة  المرتبة  وفي  ألصدقائي  هتم  أ ،  االحترام  بإظهار 

بمتوسط مرجح   االجتماعي(  التواصل  تواصلي معهم عبر شبكات  العاشرة  3.97أثناء  المرتبة  أما في   ،
( عبارة  بمتوسط  أفجاءت  االجتماعي(  التواصل  شبكات  عبر  منشوراتي  في  والموضوعية  الصدق  لتزم 

ف3.96مرجح    ثم  )أخش  ي ،  عشر  الحادية  بعيوب  أأن    ى المرتبة  التواصل    علىالناس  نشغل  شبكات 
وأنس مرجح    ى االجتماعي  بمتوسط  عبارة  3.94عيوبي(  من  كل  جاءت  عشر  الثانية  المرتبة  وفي   ،

الشات(  علىحرص  أ) عبر  األصدقاء)الدردشة  محادثة  عند  الحديث  مع و ،  آداب  التعامل  )أرفض  عبارة 
، أما 3.87بمتوسط مرجح    شبكات التواصل االجتماعي بأسماء وحسابات مستعارة)غير اسمي الحقيقي(

في المرتبة الثالثة عشر فجاءت عبارة )أنتقي المضمون الذي يناسب العادات والقيم والتقاليد السائدة في   
المرتبة الرابعة عشر عبارة )أتراجع عن بعض أساليب انتقادي   ي، ثم ف3.80المجتمع( بمتوسط مرجح   

المرتبة الخامسة عشر    في، ثم  3.79بمتوسط مرجح لسلبيات المجتمع عبر شبكات التواصل االجتماعي( 
تحصيلي الدراسي( بمتوسط   مستوى ا من تدني  بتعد عن زيادة المتابعة لشبكات التواصل االجتماعي خوف  أ)

ا 3.71مرجح   مشاهير  تقليد  )أتجنب  عبارة  من  كل  جاءت  عشر  السادسة  المرتبة  وفي  نفلونسيرز  أل، 
االجتماعي( وعبارة )أعبر عن استيائي فيما يقدم من سب وقذف  شبكات التواصل    علىالمنتشر حسابتهم  

، ثم في المرتبة السابعة عشر فجاءت عبارة )أتأسف  3.69بمواقع التواصل االجتماعي( بمتوسط مرجح  
، أما في المرتبة الثامنة  3.31تأخير صالتي منشغال  بمواقع التواصل االجتماعي( بمتوسط مرجح    على
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بارة )أتجنب نشر صور شخصية ألفراد أسرتي عبر مواقع التواصل االجتماعي(  عشر واألخيرة فجاءت ع
 . 3.14بمتوسط مرجح

 
 :دراسةــروض الــفالتحقق من صحة ال

توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين معدل استخدام طالب المرحلة اإلعدادية    الفرض األول:
 الرقمية لديهم.   اإلعالميةمهارات التربية  ومستوى لمواقع التواصل الجتماعي  

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين معدل استخدام       
  ،الرقمية لديهم اإلعالميةمهارات التربية  ومستوى عدادية لمواقع التواصل االجتماعي طالب المرحلة اإل

 وذلك كما يلي:
 ( 13جدول )

 نتاأج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين معدل استخدام طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجتماعي
 ومستوى مهارات التربية اإلعالمية الرقمية لديهم 

 المتغيرات 
 مواقع التواصل الجتماعي معدل استخدام

 الداللة  معامل االرتباط 
 0.01 **242. البعد األول )الوصول للمحتوى( 
 0.01 **193. البعد الثاني )التحليل والتقييم(

 0.01 **181. ( المحتوى البعد الثالث )إنتاج 
 0.01 **247. مقياس مستوى مهارات التربية اإلعالمية الرقمية 

 
وجححود عالقححة ارتباطيححة طرديححة ذات داللححة إحصححائية بححين معححدل اسححتخدام  يتبححين مححن الجححدول السححابق:    

البعحححد  (الوصحححول للمحتحححوى لحححديهم ةالتواصحححل االجتمحححاعي ومسحححتوى مهحححار  طحححالب المرحلحححة اإلعداديحححة لمواقحححع
 (.0.01داللة ) مستوى عند  إحصائي ا( وهي قيمة دالة 0.242**( بلغة قيمة ر، حيث )األول

بحين معحدل اسحتخدام طحالب المرحلحة اإلعداديحة  ةإحصحائي اللحةويتضحح وجحود عالقحة ارتباطيحة طرديحة ذات د 
      قيمة ر ت ، حيث بلغل والتقييم لديهم )البعد الثاني(التحلي ةالتواصل االجتماعي ومستوى مهار  لمواقع

 (.0.01داللة ) مستوى عند  إحصائي اوهي قيمة دالة ( .193**( 
بحين معحدل اسحتخدام طحالب المرحلحة اإلعداديحة لمواقحع  إحصحائي اعالقة ارتباطية طردية ذات دالة   كما توجد 

( 0.181 ** (رقيمحة  ت ، حيحث بلغح)البعحد الثالحث( المحتحوى إنتحاج  ةالتواصل االجتماعي وبين مستوى مهار 
 (.0.01داللة ) مستوى عند  إحصائي اوهي قيمة دالة 

بحين معحدل اسحتخدام طحالب المرحلحة اإلعداديحة لمواقحع  إحصحائي اعالقة ارتباطية طردية ذات دالة   كما توجد 
             قيمححة ر  ت ، حيححث بلغححاإلعالميححة الرقميححة لححديهم )المقيححاس(مهححارات التربيححة  ومسححتوى التواصححل االجتمححاعي 

 (.0.01داللة ) مستوى عند  إحصائي اوهي قيمة دالة ( 0.247  **(
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حيحث وجحود عالقحة ارتباطيحة طرديحة ذات داللحة إحصحائية بحين معحدل  صحة الفارض األولوبذلك يتم قبحول  
الرقميحة  اإلعالميحةمهحارات التربيحة  ومسحتوى استخدام طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجتمحاعي  

 العديحد  يحقحق االجتمحاعي التواصحل ومواقحع اإلنترنحت  اسحتخدام انتشحارأن  إلحى عحهاجإر  يمكن ما وهو،  لديهم
 التكنولوجيحا وصحقل فهحم علحى قحدراتهم وزيحادة المحراهقين  لحدى  التقنية  ةالخبر   تطوير  منها  اإليجابية  اآلثار  من

 اآلخحرين محع التواصحلو  األفكحار تبحادل لتسحهيل جديحدة  أشحياء  تعلحم  علحى  ومسحاعدتهم  معهحا  تعامحللل  مهاراتهم
المهمة، وهو ما يجعلهم حريصين كل الحرص على تعلم كل محا  المواضيع من كثير  في  آراء  عن  والتعبير

هححو جديححد وتقنححي فححي العححالم الرقمححي، وهححو مححا يمكححن أن يفسححر أن كثافححة االسححتخدام تححؤدي إلححى زيححادة صححقل 
 المواهب.

الثاني:  المرحلة    الفرض  طالب  استخدام  معدل  بين  إحصائية  دللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 
  لديهم.الرقابة الذاتية  ومستوى اإلعدادية لمواقع التواصل الجتماعي  

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين معدل استخدام       
 وذلك كما يلي:  ،الرقابة الذاتية لديهم ومستوى تواصل االجتماعي طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع ال

 ( 14جدول )
 نتاأج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين معدل استخدام طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجتماعي

 ومستوى الرقابة الذاتية لديهم  

 المتغيرات 
 مواقع التواصل الجتماعي معدل استخدام

 الداللة  معامل االرتباط 
 0.05 *0.111 مقياس مستوى الرقابة الذاتية

 

وجحود عالقحة ارتباطيحة طرديحة ذات داللحة إحصحائية بحين معحدل اسحتخدام  يتبين من الجدول السابق:  
 رقيمحة  ت ، حيحث بلغحمالرقابحة الذاتيحة لحديه  ومسحتوى طالب المرحلة اإلعداديحة لمواقحع التواصحل االجتمحاعي  

 صاحة الفارض الثاانيوبحذلك يحتم قبحول ، (0.05داللحة ) مسحتوى عنحد    إحصحائي ا( وهي قيمة دالحة  0.111*)
حيححث وجححود عالقححة ارتباطيححة طرديححة ذات داللححة إحصححائية بححين معححدل اسححتخدام طححالب المرحلححة اإلعداديححة 

 . ماعي ومستوى الرقابة الذاتية لديهلمواقع التواصل االجتم
وهو ما أرجعته الباحثة إلى أنه مع تزايحد اسحتخدام المحراهقين لمواقحع التواصحل االجتمحاعي خاصحة فحي 

مر الحذي يتطلحب ضحرورة تحوخي الححذر محن قبحل اآلبحاء وقيحامهم بتعزيحز دور الرقابحة تلك السن الصغيرة، األ
الداخلية لمواجهة اآلثار السلبية لمضامين مواقع التواصل االجتماعي خاصة مع سحهولة وصحول المحراهقين 
 إلححى محتححوى ال يتناسححب مححع أعمححارهم وثقافححاتهم وقححيمهم، لححذا وجححب علححيهم تعزيححز االسححتخدام الجيححد لمواقححع

 المواقححع تلححك التواصححل االجتمححاعي، وكححذلك االنفتححاح الفكححري والثقححافي واالجتمححاعي للمححراهقين، حيححث باتححت 
 ويتشحاركون  ذاتهحم عن يعبرون و  أنفسهم فيها عن ون نيعل ،حولهم من  العالم  على  ن و المراهقنافذة يطل منها  

االجتماعيحة والثقافيحة وال يسحتطيع أححد إنكحار ذلحك  القحيم حيحث  ويتبحاينون محن يختلفون   قد   الذين  اآلخرين  مع
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والتحي أكحدت أن الرقابحة الداخليحة  (70)م(2017أو تجاهله، وهو محا يتفحق محع دراسة)أشحواق محمحد الححارثي، 
أكثر فاعلية في الحد من مخاطر شبكات التواصحل االجتمحاعي محن وجهحة نظحر المحراهقين وأسحرهم، وكحذلك 

والتححي أكححدت علححى وجححود ارتبححاط إيجححابي بححين اآلثححار اإليجابيححة  (71)م(7201دراسححة)فاطمة صححالح الخطيححب،
 لشبكات التواصل االجتماعي والرقابة الذاتية.

  لدىالرقمية  اإلعالميةمهارات التربية  مستوى "توجد فروق ذات دللة إحصائية في   الفرض الثالث:
اطالب المرحلة اإلعدادية عينة الدراسة   . "نوع التعليم( -ل)النوع وفقا

اأولا /  -  :للنوع وفقا
طالب  لدىالرقمية  اإلعالميةمهارات التربية  مستوى تم تطبيق اختبار "ت" لقياس الفروق في      

 اسة وفق ا للنوع، وذلك كما يلي:المرحلة اإلعدادية عينة الدر 
 ( 15جدول )

 اختبار )ت( لداللة الفروق في مستوى مهارات التربية اإلعالمية الرقمية نتاأج 
 لدى طالب المرحلة اإلعدادية عينة الدراسة وفقًا للنوع  

 النوع 
 المتغيرات 

 إناث ذكور
قيمة 
 )ت(

درجة  
 الحرية 

مستوى 
 المتوسط  العدد  الداللة 

االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط  العدد 
االنحراف 
 المعياري 

البعد األول  
 )الوصول للمحتوى( 

167  4.0813 0.47471 183 4.1093 0.50794 0.532-  348 
غير 
 دالة 

 البعد الثاني  
 )التحليل والتقييم(

 
167 

 3.8606 0.54948 
 

183 
3.8540 0.56702 0.110  348 

غير 
 دالة 

 البعد الثالث
 0.62538 3.7405  167 (المحتوى )إنتاج  

 
183 3.7495 0.72034 0.125-  348 

غير 
 دالة 

مقياس مستوى 
مهارات التربية  
 اإلعالمية الرقمية 

167 3.9018 0.44616 183 3.9120 0.49157 0.203-  348 
غير 
 دالة 

"ت":      اختبار  تطبيق  نتائج  دال  إلىتشير  فرق  وجود  التربية    مستوى في    إحصائي ا  ةعدم  مهارات 
 حيث بلغت قيمة "ت" ،للنوع وفق اطالب المرحلة اإلعدادية عينة الدراسة  لدىالرقمية  اإلعالمية

 ، وهو يتفق مع ما أكدته دراسة(0.05داللة )  مستوى عند    إحصائي ا(، وهي قيمة غير دالة  -0.203)
القرني، بدر  داللة    (72)م( 2020)حياة  ذات  فروق  وجود  التربية    مستوى في  ة  إحصائيبعدم  مهارات 

 .للنوع وفق ا طالب ال لدىالرقمية  اإلعالمية
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اا / ثانيا  -  :لنوع التعليم وفقا
مهححححارات التربيححححة  مسححححتوى ( لداللححححة الفححححروق فححححي ANOVAتححححم تطبيححححق اختبححححار تحليححححل التبححححاين األحححححادي )

 التعليمعينة الدراسة وفق ا لنوع طالب المرحلة اإلعدادية  لدىالرقمية  اإلعالمية
 ( 16جدول )

 ( لداللة الفروق في مستوى مهارات التربية اإلعالمية الرقميةANOVAنتاأج اختبار تحليل التباين األحادي )
 لدى طالب المرحلة اإلعدادية عينة الدراسة وفقًا لنوع التعليم  

 الداللة  قيمة ف متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموعات المربعات  مصدر التباين

 0.160 2 0.319  المجموعاتبين 
 0.221 347 76.713 داخل المجموعات  غير دالة  0.722

  349 77.032 المجموع
التباين األحادي )       إحصائي ا عدم وجود فروق دالة    إلى(  ANOVAتشير نتائج تطبيق اختبار تحليل 
لنوع التعليم    وفق اطالب المرحلة اإلعدادية عينة الدراسة    لدىالرقمية    اإلعالميةمهارات التربية    مستوى في  

لغات( خاص   / لغات  رسمي   / عربي  ف   ،)رسمي  قيمة  بلغت  دالة  (0.722)  حيث  غير  قيمة  وهي   ،
 (.0.05داللة )  مستوى عند  إحصائي ا

الثالثوبذلك يتم      الفرض    مهارات التربية   مستوى حيث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في    رفض 
 . نوع التعليم(  -سة وفق ا ل)النوعطالب المرحلة اإلعدادية عينة الدرا لدىالرقمية  اإلعالمية

طاااااالب  لاااادىالرقابااااة الذاتياااااة  مساااااتوى "توجاااااد فااااروق ذات دللاااااة إحصااااائية فااااي  الفاااارض الرابااااع:
االمرحلة اإلعدادية عينة الدراسة   نوع التعليم(. -ل)النوع وفقا

اأولا /  -  :للنوع وفقا
طالب المرحلة اإلعدادية عينة   لدىالرقابة الذاتية  مستوى تم تطبيق اختبار "ت" لقياس الفروق في      

 وفق ا للنوع، وذلك كما يلي:الدراسة 
 ( 17جدول )

 نتاأج اختبار )ت( لداللة الفروق في مستوى الرقابة الذاتية لدى طالب المرحلة اإلعدادية عينة الدراسة وفقًا للنوع 

 النوع 
 

 المتغيرات 

 إناث ذكور
درجة   قيمة )ت(

 الحرية 
مستوى 

 المتوسط  العدد  الداللة 
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط  العدد 
االنحراف 
 المعياري 

مستوى الرقابة 
 0.01  348  -4.271 0.33905 4.0184  183 0.45473 3.8363  167 الذاتية

الرقابححححححة الذاتيححححححة  مسححححححتوى فححححححي  إحصححححححائي اوجححححححود فححححححرق دال  إلححححححىتشححححححير نتححححححائج تطبيححححححق اختبححححححار "ت":     
اطحححححالب المرحلحححححة اإلعداديحححححة عينحححححة الدراسحححححة  لحححححدى      حيحححححث بلغحححححت قيمحححححة "ت" ،لصحححححالح اإلنحححححاث  للنحححححوع وفقححححح 

، وهحححححو محححححا يمكحححححن إرجاعحححححه إلحححححى (0.01داللحححححة ) مسحححححتوى عنحححححد  إحصحححححائي ا(، وهحححححي قيمحححححة دالحححححة -4.271)
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طبيعححححححة المجتمححححححع، فححححححنحن أكثححححححر خوفححححححا  وتقييححححححدا  علححححححى الفتيححححححات نححححححراقبهم ونححححححوجههم، فاألسححححححرة دائمححححححا مححححححا 
  تحرص على ترسيخ الرقابة الذاتية وتعزيزها لدى األبناء خاصة الفتيات.

 
اا / ثانيا   :لنوع التعليم وفقا

الرقابحححححة الذاتيحححححة  مسحححححتوى ( لداللحححححة الفحححححروق فحححححي ANOVAتحححححم تطبيحححححق اختبحححححار تحليحححححل التبحححححاين األححححححادي )
 لنوع التعليم وفق اطالب المرحلة اإلعدادية عينة الدراسة  لدى

 ( 18جدول )
 ( لداللة الفروق في مستوى الرقابة الذاتية ANOVAنتاأج اختبار تحليل التباين األحادي )

 لدى طالب المرحلة اإلعدادية عينة الدراسة وفقًا لنوع التعليم  

 الداللة  قيمة ف متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموعات المربعات  مصدر التباين

 0.495 2 0.991 بين المجموعات
 0.165 347 57.152 داخل المجموعات  غير دالة  3.007

  349 58.143 المجموع
عححححححدم وجححححححود فححححححروق دالححححححة  إلححححححى( ANOVAتشححححححير نتححححححائج تطبيححححححق اختبححححححار تحليححححححل التبححححححاين األحححححححادي )

اطححححالب المرحلححححة اإلعداديححححة عينححححة الدراسححححة  لححححدىالرقابححححة الذاتيححححة  مسححححتوى فححححي  إحصححححائي ا لنححححوع التعلححححيم  وفقحححح 
، وهححححححي قيمحححححححة (3.007) ، حيححححححث بلغححححححت قيمححححححة فربححححححي / رسححححححمي لغححححححات / خححححححاص لغححححححات()رسححححححمي ع
 (.0.05داللة ) مستوى عند  إحصائي اغير دالة 

 مسحححتوى ق ذات داللحححة إحصحححائية فحححي و كالتحححالي يوجحححد فحححر  الراباااع جزئيااااا قباااول صاااحة الفااارض وبحححذلك يحححتم 
 للنوع لصالح اإلناث. وفق اطالب المرحلة اإلعدادية عينة الدراسة  لدىالرقابة الذاتية 

  اإلعالميةمهارات التربية  مستوى توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين   الفرض الخامس:
 الرقابة الذاتية لديهم.   ومستوى طالب المرحلة اإلعدادية  لدىالرقمية 

مهارات  مستوى وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين      
 الرقابة الذاتية لديهم، وذلك كما يلي: ومستوى طالب المرحلة اإلعدادية  لدىالرقمية  اإلعالميةالتربية 

 ( 19جدول )
 نتاأج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين مستوى مهارات التربية اإلعالمية الرقمية 

 لدى طالب المرحلة اإلعدادية ومستوى الرقابة الذاتية لديهم  

 المتغيرات 
 مواقع التواصل الجتماعي معدل استخدام

 الداللة  معامل االرتباط 
 0.01 0.265** البعد األول )الوصول للمحتوى( 
 0.01 0.262** البعد الثاني )التحليل والتقييم(

 0.01 0.163 ** ( المحتوى البعد الثالث )إنتاج 
 0.01   0.276** مقياس مستوى مهارات التربية اإلعالمية الرقمية 
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من      السابق  يتبين  بين  :  الجدول  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  مهارة    مستوى وجود 
ت  ، حيث بلغ( ومستوى الرقابة الذاتية لديهمالبعد األول(طالب المرحلة اإلعدادية    لدى  الوصول للمحتوى 

 (. 0.01داللة ) مستوى عند  إحصائي اوهي قيمة دالة  (0.265**) قيمة ر
عالق      وجود  د ة  ويتضح  ذات  والتقييم    مستوى بين    ةإحصائي  اللةارتباطية طردية  التحليل    لدى مهارة 

وهي  (  262**(رقيمة    ت ، حيث بلغومستوى الرقابة الذاتية لديهم)البعد الثاني(    اإلعداديةطالب المرحلة  
 (. 0.01داللة ) مستوى عند   إحصائي اقيمة دالة 

توجد      دالة    كما  ذات  ارتباطية طردية  إنتاج    إحصائي اعالقة  مهارة  مستوى  طالب    لدى  المحتوى بين 
وهي قيمة  (  163**(  ر   قيمة   ت ، حيث بلغومستوى الرقابة الذاتية لديهم)البعد الثالث(  المرحلة اإلعدادية  

 (. 0.01داللة ) مستوى عند   إحصائي ادالة 
توجد      دالة    كما  ذات  طردية  ارتباطية  التربية    مستوى بين    إحصائي اعالقة  الرقمية    اإلعالميةمهارات 
( 0.276**)  قيمة ر  ت س( ومستوى الرقابة الذاتية لديهم، حيث بلغطالب المرحلة اإلعدادية )المقيا  لدى

 (. 0.01داللة ) مستوى عند   إحصائي اوهي قيمة دالة 
الخاوبذلك يتم قبول       الفرض  حيث وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين    مسصحة 

 وهو  ،الرقابة الذاتية لديهم ومستوى طالب المرحلة اإلعدادية  لدىالرقمية  اإلعالميةمهارات التربية  مستوى 
 والعلن   السر  في  هللا  من   الخوف  قيمة  زرع  خالل  من  لهايوتفع   هاوتعزيز   الذاتية  الرقابة  ترسيخ  أن  يؤكد   ما

  طبيعة   مع   تناسب ي   ال  لالعز   مفهوم  أن  حيث   ،المنفتحة  المجتمعات   عن   المراهق  عزل  من  بكثير  أفضل
  التي   والتكنولوجية  التقنية  المهارات   كافةب  ناء أبنا  لحسن  أن  علينا  ولكن  ،به  العمل  يمكن  وال  اإلنترنت   عصر

  يتعرضون   ما   لكل  والتحليل  والتقييم  الفهم  مهارات   ، مع تعزيز عصرهم  متطلبات   مع  التعامل  على   تساعدهم
  اج نتإو   ،فيها  المرغوب   غيرالمضامين    مواجهة  على   القادر  الواعي  العقلب  حهم ي لسوت  مضامين  من  له

وتقاليدنا،  مضادةمضامين   عاداتنا  مع    غير   محتويات   من  يشاهدون   ما  وراء  االنسياق  وعدم   تتناسب 
 أساليب   ض فر   من   ووعي ا   انضج    أكثر ، مما يجعلهم  هللا من  اخوف    أنفسهم  على  الذاتية   والرقابة،  فيها  مرغوب 
 ة. الخارجي والمراقبة لديةالو ا السيطرة

 

 :النتائج العامة للدراسة
معدالت  - االجتماعي  ارتفاع  التواصل  لمواقع  اإلعدادية  المرحلة  طالب  لم  ،  %100بنسبة  استخدام  حيث 

)دائما (    فجاء االستخدامتذكر أي مفردة من مفردات العينة عدم استخدامها لمواقع التواصل االجتماعي،  
 . %38.6ثم في الترتيب الثاني )أحيانا ( بنسبة   ،%61.4في الترتيب األول بنسبة 

ن عينة الدراسة   و المراهقمقدمة مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها  )الفيس بوك( في  تطبيق  جاء   -
 ( االجتماعية  (،  %18بنسبة  الشبكة  الفيسبوك  تطبيق  يزال  ال  استحسان  حيث  قبول  نالت  التي  األولى 
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عام   انطالقها  منذ  الشباب  وخاصة  المستخدمين  المستخدمين  م2004جمهور  عدد  ووصل  شطين  الن، 
 ا.مليار   2.7شهري ا إلى حوالي 

حيث  االجتماعي  التواصل  مواقععلى    المراهق  يقضيها  التي  الساعات   عدد   ارتفاع  إلى  شيرتو  - جاء ، 
ت( في الترتيب  ساعا  4)أكثر من    االجتماعيمعدل استخدام طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل  

 . %57.1األول بنسبة  

يحرص   - التي  القوالب  مقدمة  في  )الفيديوهات(  عينة    علىجاءت  اإلعدادية  المرحلة  طالب  متابعتها 
 .%39.1الترتيب األول بنسبة  حيث جاءت في  اسة عبر مواقع التواصل االجتماعي،الدر 

طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل دوافع استخدام   ( في مقدمةلفراغ)التسلية وقضاء وقت اجاءت   -
بنسبة  االجتماعي اليومية  حياتهم  ثم  %19.8  في  معينة(  )الحص،  موضوعات  عن  معلومات  على  ول 

بنسبة  )ا  تاله  ،%16.7بنسبة   األصدقاء(  مع  مع ثم    ،%16.6لتواصل  والصور  اليوميات  )مشاركة 
بنسبة   األخبارو  ،%11.8األصدقاء(  بنسبة    )معرفة  المختلفة(  على  )او  ،%11.4واألحداث  لتعرف 

بنسبة   جدد(  الو،  %8.9أشخاص  األحداث  نحو  الرأي  عن  بنسبة  )التعبير  )إنشاء  و،  %8.3يومية( 
 . %2.9طالع على اإلعالنات( بنسبة  )االوفي الترتيب األخير جاء ، %3.7عالقات عاطفية( بنسبة  

باإلعجاب   - )أقوم  المثارة  الموضوعات  مع  التفاعلية  األشكال  مقدمة  في  بنسبة    علىجاء  المنشور( 
16.7 % . 

 ، حيث الرقمية  المهارات   يمكتسب  أنفسهم  اعتبار  على  العينة  أفراد   معظم  اتفاقأكدت نتائج الدراسة على   -
وهو ما    ،3.9071الب المرحلة اإلعدادية  لط  اإلعالميةجاء المتوسط المرجح لمقياس مهارات التربية  

   .موافق على مقياس ليكرت الخماسي اتجاهيعادل 

  اتجاه وهو ما يعادل  ،  3.9315اإلعدادية  ب المرحلة  جاء المتوسط المرجح لمقياس الرقابة الذاتية لطال -
 . يشير إلى مستوى مرتفع للرقابة الذاتية لدى المبحوثين مماموافق على مقياس ليكرت الخماسي، 

حيث وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين معدل استخدام   صحة الفرض األولقبول  تم -
 . الرقمية لديهم اإلعالميةمهارات التربية  ومستوى ماعي طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجت

الثانيقبول   - الفرض  حيث وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين معدل استخدام   صحة 
 الرقابة الذاتية لديهم.  ومستوى طالب المرحلة اإلعدادية لمواقع التواصل االجتماعي 

الثالث - الفرض  إحصائية في    رفض  داللة  ذات  ال توجد فروق  التربية    مستوى حيث    اإلعالمية مهارات 
 . نوع التعليم( -سة وفق ا ل) النوعإلعدادية عينة الدراطالب المرحلة ا لدىالرقمية 

  لدى الرقابة الذاتية  مستوى ق ذات داللة إحصائية في و كالتالي يوجد فر  قبول صحة الفرض الرابع جزئياا  -
   للنوع لصالح اإلناث. وفق اطالب المرحلة اإلعدادية عينة الدراسة 

الخامسقبول   - الفرض  ط  صحة  ارتباطية  عالقة  وجود  بين  حيث  إحصائية  داللة  ذات    مستوى ردية 
 . الرقابة الذاتية لديهم ومستوى طالب المرحلة اإلعدادية  لدىالرقمية  اإلعالميةمهارات التربية 
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 :توصيات الدراسة

التعليم المختلفة من الروضة   - الجامعة،    إلىتصميم مقررات إعالمية )إجبارية( للطالب في مراحل 
الهادفة    اإلعالميةالرقمية وتصميم المضامين    اإلعالميةإكساب الطالب مهارات التربية    إلىتهدف  

 وإنتاجها ونشرها في وسائل وتطبيقات شبكات التواصل االجتماعي. 
في إطار الخطة القومية لوزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الدراسية البد من وضع أجزاء ضمن   -

تسعي   التعليمية  واعية    إلىالمقررات  نقدية  نظرة  قبل    لدىتكوين  ما  التعليم  مراحل  في  الطالب 
 تعاملهم مع الكم الهائل من المضامين المنشورة بتطبيقات ووسائل اإلعالم الجديد. الجامعي في

تهدف   - دراسية  مقررات  الذاتية    إلىتضمين  الرقابة  أعمارهم    لدىتعزيز  باختالف  الطالب 
 تخصصاتهم لتكون من أهم سبل الحماية من سلبيات آثار وسائل التواصل االجتماعي.و 

اسات التي توضح اآلليات التي يمكن من خاللها تنمية مهارات التربية  ضرورة إجراء المزيد من الدر  -
ووسائل    -الطالب   -)المعلمين لدىالرقمية    اإلعالمية تطبيقات  مستخدمي  جميع  األمور(  أولياء 

 اإلعالم الرقمي.
تهدف   - التي  التجريبية  الدراسات  من  المزيد  إجراء  الذاتية    إلىضرورة  الرقابة  الطالب    لدىتعزيز 

 .في تعاملهم مع تطبيقات ووسائط الهواتف الذكية واإلعالم الرقميخاصة 
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Abstract 

         This study seeks to identify the relationship between the level of digital 

Media education skills among middle school students and the level of self-

censorship towards the contents they are exposed to through social media, 

within the framework of systematic integration using the media survey method 

for the views of a sample of middle school students in Port Said governorate 

who their ages ranged between (11-15) years, males and females, as the sample 

was (350) individuals, who answered the electronic questionnaire via Google 

Forms . 

The results of the study were as follows:                                      

1- The high rates of middle school students’ use of social media by 100%, 

where the (Facebook) application came at the forefront of social media used 

by adolescents in the study sample by (18%). 

2-The results of the study confirmed the agreement of most of the sample 

members to consider themselves as acquirers of digital skills, as the weighted 

average of the media education skills scale for middle school students was 

3.9071 . 

3-There is a direct, statistically significant, correlation between the rate of 

middle school students' use of social media and the level of their digital 

media education skills. 

4-There is a direct, statistically significant, correlation between the rate of 

middle school students' use of social media and their level of self-censorship . 

5-There are statistically significant differences in the level of self-censorship 

among middle school students in the study sample according to gender in 

favour of females . 

6-There is a direct, statistically significant, correlation between the level of 

digital media education skills for middle school students and their level of 

self-censorship. 

 

 Keywords: Digital Media Education Skills- Middle School Students- Self- 

                     Censorship- Social Media. 
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