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 www.epra.org.eg  وية:  ِىلع
 

   157- 14- 15- 0114 (2+)  -  151- 14- 15- 0114 (2+)  -   818- 20-376-02 (2+) :اٌهاتف 

 

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:chairman@epra.org.eg
http://موقع/
http://موقع/


جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
  

 التعريف بالمجلة : 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 :النشر قواعد  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

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
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


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:dr_hatematef2000@yahoo.com


 االفتتاحية

      
ديسمبر من  أكتوبر/ بداية إصدارىا فيتتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ  في عاميا الثالث     

تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين متتابعة أعداد  سبعة منيا ليصدر – 3102العام 
 وباحثين من مختمف دول العالم.

من المجمة وىو "  الثامند دالع" واآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال     
رسائل عممية ُنوقشت لوممخصات يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين 

 .في أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفة
  
المجمة ىي أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط.      

نتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم إوجد األساتذة الراغبون فى تقديم 
العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من 

 خالل موقعيا اإللكتروني.
المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف    

سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق
مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 

ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع
 الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 

 

من  ياس خضير البياتيأ.د/ مشاركة ألحد كبار أساتذة اإلعالم بالعالم العربي ففي البداية نجد        
وسائل التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي االجتماعي في مواجية الشغب دور  "عن: (العراق)

 ."والجريمة الرياضية من وجية نظر الشباب الجامعي
كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة       

قدم دراسة بعنوان:  والذي( تونس) من المثنانيرضا محمود د.  منيم: لدرجة أستاذ التدريس لمتقدم لمترقية
من  زهير عبد اللطيف عابد عابدد. وقدم "،  استراتيجّية االّتصال واستراتيجّية المؤّسسة: أّي رابط؟ بين" 
أثر الدعاية الصييونية عمى  الرأي العام الفمسطيني خالل العدوان موضوع: "  ( دراسة حولفلسطين)

 وصفية ".دراسة  -عمى غزة  3102

أنماط تعرض  بدراسة في موضوع: " ( شاركمصرمن ) إبراهيم حسن المرسي محمدد. أما      
شارك و  "، الجميور السيناوي لشبكات التواصل االجتماعي وعالقتو بتشكيل الرأي نحو األحداث الجارية

ظاىرة اإلعالم الجديد وتأثيرىا عمى األمن  بدراسة حول: "( مصرمن ) حمدي بشير محمد عليد. 



( فقدمت ورقة عممية حول: " مبادرات السودانمن )د. مها مصطفى عمر عبد العزيز القومي"، أما 
 ".( نموذجاً  حق المؤلف)حماية حقوق الممكية الفكرية في البيئة اإللكترونية 

متمقي إلى منتج  من :صحافة المواطن"  ورقة عممية بعنوان: محمد أمين عبوبقدم ( الجزائرمن دولة )و 
 . "المضامين اإلعالمية

نشر ممخص ( لالعراق) دولة من حردان هادي صايل الباحث ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم      
دور المواقع اإلسالمية االفتراضية في تشكيل اتجاىات الشباب الجامعي  " بعنوان: لمدكتوراه دراستو

 .دراسة تحميمية ميدانية " -العراقي نحو القضايا الدينية المعاصرة 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.
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يف جتماعي يف تشكيل الىعي االجتماعي دور وسائل التىاصل اال 
  مىاجهة الشغة واجلرمية الرياضية من وجهة نظر الشباب اجلامعي
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()*ياس خضير البياتي د/ أ.
 

 

 

 

 

 

                                                           
 )*(

 .5151َٕفًحش  51/51 –بنخةيظ )بنشٚةضد فٙ يٕبجٓد بنجشًٚد( زحر شؼةس )سٚةضد جال بَحشبف( بنححص عٛسى ػشضّ فٙ بنًؤزًش بنذٔنٙ 
)*( 

جةيؼد ػجًةٌ نهؼهٕو  -ٔكٛم ػًٛذ كهٛد بنًؼهٕيةذ ٔبإلػالو ٔبنؼهٕو بإلَغةَٛد  -أعسةر ػهى بالجسًةع ٔبإلػالو جكهٛد بإلػالو جةيؼد جغذبد 

 ٔبنسكُٕنٕجٛة جةنفجٛشخ.





 

 

 دور وسائل التواصل االجتماعً فً تشكٌل الوعً االجتماعً:  أ.د/ ٌاس خضٌر البٌاتً 01

دور وسبئل التىاصل االجتمبػي في تشكيل الىػي االجتمبػي في 

 وجهة نظر الشجبة الجبمؼيمىاجهة الشغت والجريمة الريبضية من 

 
ٌاس خضٌر البٌاتًد/ أ.                                                       

 

                                                                       
  جةيؼد ػجًةٌ نهؼهٕو ٔبنسكُٕنٕجٛة

ى

 :ملخص

 والباحثٓن؛ واٖكادٓهٓٓن، الهفكٓرن، هن العدٓد باٌتهام اٚجتهاعْحظْ هوضوع  وسائل التواصل      
 لمتعرف الدراسة ٌذي اىطمقت لذا .الهطروحة والهشكٛت بالقضآا الجهٍور اٌتهام إثارة فْ دور هن لً لها

دور وسائل ا٘تصال ا٘جتهاعْ فِ تشكٓل الوعْ اٚجتهاعْ فْ هواجٍة الشغب والجٓرهة  دور عمِ
 تأثٓر طبٓعة فٍم فْ تسٍم قد فْ أىٍا الدراسة أٌهٓة هن وجٍة ىظر الشباب الجاهعْ .وتىبع الٓراضٓة
 الهسح" هىٍج الباحث واستخدم. الجاهعات طمبة لدي اٚجتهاعْ الوعْ عمِ اٚجتهاعْ اٚتصال وسائل

 شهمت استباىً بإعداد الباحث قام حٓث .ت الدراسا ٌذي لهثل البحثٓة الهىاٌج أىسب باعتباري "اٚجتهاعْ
والثاىْ  جاهعة عجهان هقر الفجٓرة، بطٛب الخاصة اٖولٓة البٓاىات اٖول الهحور تضهن هحاور ثٛثة

ٓحتوى عمِ  اٖخٓر والهحور ،عمِ هواقع  التواصل اٚجتهاعِ واٚعتهادٓحتوي عمِ قٓاس التعرض 
هتابعة الهبحوثٓن لمهضهون الهتعمق بظاٌرة الشغب والجٓرهة الٓراضٓة عمِ هواقع  التواصل اٚجتهاعِ 

 هن وثباتٍا صدقٍا هن بعد التأكد اٚستباىة تمك بتطبٓق الباحث وقام اٚجتهاعْوعٛقتً بتشكٓل الوعْ 
 .طالب " 500 " هن هكوىً عٓىً عمِ "ثبات ا٘عادة" فعل خٛل
فددِ بمددورة  اٚجتهدداعْ اٚتصددالوسددائل  تددأثٓروبعددد جهددع البٓاىددات، ثددم تحمٓمٍددا تددم التوصددل إلددِ هدددى      

كهدددا خرجدددت بتوصدددٓات هدددن أٌهٍدددا وضدددع  لٓدددات،  .وتشدددكٓل الدددوعْ اٚجتهددداعْ لددددى طدددٛب الجاهعدددة
هدددة الٓراضدددٓة التدددْ تسدددتٍدف قدددٓم وهفدددآٌم الهجتاو  هدددع سدددتراتٓجٓات عهمٓدددة لهواجٍدددة ظددداٌرة الشدددغب والجٓر

العربْ، والعهل عمِ تحقٓدق ا٘شدباع السٓاسدْ، والثقدافْ، واٚجتهداعْ، والتربدوي لمشدباب ،وتعهٓدق الدوعْ 
والثقافٓددة  اٚجتهاعٓددةهددن خددٛل الهتسسددات  اٚجتهدداعْ اٚتصددالبٓددات وسددمبٓات وسددائل آجإب اٚجتهدداعْ

 ٗهمٓددة وواقعٓددة لهددع  لٓدداتضددع وو  ، وتفعٓددل القددواىٓن الرادعددة لهواجٍددة ٌددذي الظدداٌرة ،والتعمٓهٓددة والدٓىٓددة
ددة ٓجدداد هىافددذ جدٓدددة ٓسددتطٓع فٍٓددا الشددباب التعبٓددر عددن ا  ، و فراغددات الشددباب وضددرورة إشددراك  ،راءٌددم بحٓر

شددراكٍم فددْ خططٍددم صددىع القددرارفددْ الشددباب  ، وخمددق عٛقددة ىهوذجٓددة بددٓن الشددباب والهتسسددات اٖهىٓددة وا 
 .ة ظاٌرة الشغب والجٓرهة الٓراضٓةلهواجٍ
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 :المقدمة

شك أن أبرز ثورة ٓعٓشٍا العصر الحالْ ٌْ ثورة اٚتصاٚت التْ ها تىفدك تىهدو بشدكل هتسدارع بفضدل ٚ
التقىٓددددددات الحدٓثددددددة والهتطددددددورة. وا٘عددددددٛم الجدٓددددددد ٓعتبددددددر ىقمددددددة ىوعٓددددددة فددددددْ عددددددالم اٚتصدددددداٚت، جدددددداءت 

بكل حٓرة  ،كهدا ضخهة تسهح لمجهٓع دون استثىاء بالهشاركة وطرح القضآا وهىاقشتٍا وتحمٓمٍا  بحمول 
ا  ددددة تخددداف الددددول هدددن أعاصددددٌٓر سددداٌم بقدددوة فدددْ رفدددع هىسددددوب الدددوعْ لددددى الشدددعوب، وأسدددس اهبروطوٓر

جتهاعٓة التْ أفرزت قٓها جدٓددة لعدل أٌهٍدا بدالهطمق القبدول بدأخر فدْ تىوعدً ٚالهعموهاتٓة ، وشبكاتٍا ا
 واختٛفً وتبآىً.

دة جدٓددة لعمدوم اٚتصدال بدل ٓعٓدد وبدون شك فقد أعاد ا٘عٛم الجدٓد الدذي غدزا العدا لم ، الٓدوم تشدكٓل ٌٓو
تشكٓل ىظٓرات اتصال جدٓدة بها ٓحهمً هن ههٓزات وأسالٓب وأدوات عرض وتقىٓدة هعالجدة وسدرعة ودقدة 
فْ اٖداء ، كها قمبت هفٍوم جهٍور ا٘عٛم هن هستقبل وهتمقْ إلِ صاىع وهتمقْ فْ ىفس الوقت وهن 

حرك هتثرإلِ  هتأثر غٓر. برأًٓ ٓو  ٓو
رًٓدا فدْ إثدارة اٌتهدام الجهٍدور بالقضدآا والهشدكٛت الهطروحدة،  وأصبحت  ٌذي الوسدائل  تهدارس دوًرا جٌو
حٓث أصبحت هصدًرا رئًٓسا ٓمجأ إلًٓ الجهٍور فْ استقاء هعموهاتً عن كافة القضدآا السٓاسدٓة،والثقافٓة، 

ا الواسدع ، و  قددرتٍا عمدِ الحدراك وهخاطبدة القسدم اٖعظدم واٚجتهاعٓة بسبب فاعمٓتٍا اٚجتهاعٓة واىتشاٌر
ن الهجتهعْ، و  دور الفرد كفاعل فْ صدٓاغة وتشدكٓل  هتٛكٍا ا٘هكاىٓة عمِ  التأثٓر ،كها برزاهن التكٓو

عٛم، حٓث ظٍرت الشبكات اٚجتهاعٓة كأحد روافد ذلدك ا٘عدٛم الجدٓدد ٘واىتشار ٌذا الىوع الجدٓد هن ا
هكاىٓدة إتٓار الهوضوع وتحٓرر الىص والحجم وسٍولة البث وقمة التكمفدة هدع هع الحٓرة التْ تتٓحٍا فْ اخ

ي العدددام والحشدددد عبدددر ألهصددددر والقددددرة عمدددِ التحدددول هدددن اٚحتجددداج الشخصدددْ إلدددِ توجٓدددة الدددر اتجاٌدددل 
و صدددفحات عمدددِ  الفدددٓس بدددوكع، وخصوصدددًا هدددع تجددداوز الحددددود بدددٓن الخددداص والعدددام وبدددٓن أهجهوعدددات 

عدد الشدباب بشدكل الددولْ الهسدتوى الدداخمْ والهسدتوى طمٓعدة عدام ، والشدباب الجداهعْ بشدكل خداص ،  ٓو
هتقدهة هن الهجتهع، ٖىٍم العىاصر الهتدربة، والهتخصصة، واٖسداس فدْ إحدداث التغٓٓدرات الشداهمة فدْ 

ددم الهددتثر فددْ الهجتهددع، وقدددرتٍم عمددِ التفاعددل هددع أخددٓرن كثددر أو  هختمددف هجدداٚت الحٓدداة، بطبٓعددة دوٌر
ددددة ااالفئددددات اٚجتهاعٓددددة  بحددددار والبحددددث عددددن القضددددآا ٘سددددتخداها لٍددددذي الهواقددددع لهددددا تتٓحددددً لٍددددم هددددن حٓر

ددددا هددددن الحاجددددات والهوضددددوعات التددددْ تحقددددق أشددددباعاتٍم الىفسددددٓة واٚجتهاعٓددددة والسٓاسددددٓة والعم هٓددددة وغٌٓر
ددات الشدباب فددْ ٌدأفددْ تحدٓدد  اسدتثىائٓةٌهٓددة أ، ههددا جعدل لٍددذي الهواقدع اٚىسداىٓة ذي الهرحمددة التآرخٓددة ولٓو

ت السٓاسدددددددددددددددددٓة دددددددددددددددددة والسدددددددددددددددددموكٓة التدددددددددددددددددْ تشدددددددددددددددددٍد الكثٓدددددددددددددددددر هدددددددددددددددددن التحدددددددددددددددددٚو   ،واٚقتصدددددددددددددددددادٓة والفكٓر
البحددث ٓسددعِ إلددِ تسددمٓط الضددوء عمددِ ا٘عددٛم الجدٓددد؛ بصددفتً الوسددٓمة اٖقدددر  فددإنوتأسٓسددا عمددِ ذلددك 

ًٚ إلِ كافة فئات ا تهع وخاصة الشباب ، وهن ٓتحكم بدً لهجتهعات، واٖكثر فاعمٓة وتأثٓرًا عمِ الهجوصو
 تهع وتوجًٍٓ بالطٓرقة التْ ٓٓرد.لهجأو ٓهكىً توجًٍٓ فسٓكون قادرًا عمِ قٓادة ا



 

 

 دور وسائل التواصل االجتماعً فً تشكٌل الوعً االجتماعً:  أ.د/ ٌاس خضٌر البٌاتً 01

 المنهجي لمبحثأواًل : اإلطار 

ىمذكلةىالدرادة:
لدددددِ التعدددددرف عمدددددِ تدددددأثٓر وسدددددائل التواصدددددل اٚجتهددددداعِ كإحددددددى التطبٓقدددددات إتسدددددعِ ٌدددددذي الدراسدددددة      

هواجٍدددة الشدددغب والجٓرهدددة  لمشدددباب الجددداهعْ  فدددْ اٚجتهددداعْالتكىولوجٓدددة الحدٓثدددة عمدددِ تشدددكٓل الدددوعْ 
دا الٓراضٓة ًٛ فدِ أوىدة اٖخٓدرة ،وأثبتدت دوٌر ، خاصة بعد أن أصبحت ٌذي الوسدائل هتغٓدًرا اجتهاعٓدا فداع

ا فِ الجدل العام، وتحولٍا إلِ هىبر  اٚجتهاعٓةفِ التعبئة والتوعٓة  جتهاعْ حر لمهىاقشات اوتزآد تأثٌٓر
اسدعة هدن الشدباب وبددت جتهاعٓة ولٓس هجرد ساحة لمتواصل اٚجتهداعِ والثقدافِ اسدتٍوت قطاعدات و ٚا

 وكأىٍا أقرب إلِ التعبٓر عن جٓل جدٓد عبر عن ىفسً بصورة فٍٓا كثٓر هن التهرد واٚحتجاج.
دا تدأ ودراسدة ،اٚجتهداعْ اٚتصدال وسدائل اىتشدار تتبدع ٓحداول البحدث فدإن لٍدذا      الدوعْ  عمدِ ثٌٓر

 الوقدوف بٍددف الجداهعْ؛ اٚجتهداعْ ىحدو هوضدوع الشدغب والجٓرهدة الٓراضدٓة هدن وجٍدة ىظدر الشدباب
 ىتدائج إلدِ التوصدل أدق ، وبهعىدْاٚجتهداعْالشدباب لهواقدع التواصدل  هتابعدة عمدِ الهترتبة الىتائج عمِ

 الشدباب عٛقدة عمدِ ٌدذي الوسدائل ٌٖدم إفدرازات والهٓداىٓدة الهوضدوعٓة الدراسدة عبدر وعهمٓدة عمهٓدة
 ذلك عن الىاتجة السمبٓة الظواٌر هواجً وكٓفٓة السموك اٚجتهاعْ، وأىهاط اٚجتهاعٓة، والفعالٓات

 عمِ الىحو أتْ:الحالٓة وهن ٌىا ٓهكن صٓاغة هشكمة الدراسة 
شدددباب الجددداهعِ فدددْ هواجٍدددة لمهدددا ٌدددو دور هواقدددع التواصدددل اٚجتهددداعِ فدددْ تشدددكٓل الدددوعْ اٖجتهددداعْ  

ت الشغب والجٓرهة الٓراضٓة ؟  تفرع عن ٌذا الستال الرئٓسْ التساٚت  : الفرعٓة أتٓةٓو
 ها هصادر هعرفة الهبحوثٓن بهواقع التواصل اٚجتهاعِ؟ -
 ها ٌو هعدل وىهط تعرض الهبحوثٓن لهواقع التواصل اٚجتهاعِ؟ -
ها هعدل هتابعة الهبحوثٓن لمهوضوعات الٓراضٓة الهتعمقة بشغب الهٛعدب عمدِ هواقدع التواصدل  -

 اٚجتهاعِ؟
ع التواصددل اٚجتهدداعِ بددٓن هصددادر الهعموهددات فددِ هددا ٌددِ درجددة اعتهدداد الهبحددوثٓن عمددِ هواقدد -

 حصولٍم عمِ الهعموهات الخاصة بظاٌرة شغب الهٛعب؟
ددفٍم هدن  - ها هعدل هشاركة الهبحوثٓن فِ التعبٓر عن  رائٍم عبدر هواقدع التواصدل اٚجتهداعِ، ٌو

 تمك الهشاركة، وهدى ثقتٍم فِ تمك الهواقع كهصدر لمحصول عمِ اٖخبار الٓراضٓة؟
هواقف الهبحوثٓن هن الهشاركة فْ هىاقشة شغب الهٛعب والجٓرهة الٓراضدٓة خدٛل فتدرة  ها ٌِ -

 الدراسة؟
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ىأهدافىالدرادة:ى
واصددل اٚجتهدداعِ فددْ تشددكٓل الددوعْ ٓتحدددد الٍدددف العددام لمدراسددة فددِ التعددرف عمددِ دور وسددائل الت     

وفددِ ضددوء ٌددذا الٍدددف الرئٓسددِ جتهدداعْ لمشددباب الجدداهعِ فددْ هواجٍددة الشددغب والجٓرهددة الٓراضددٓة، ٚا
 ٌىاك عدة أٌداف فرعٓة ٌِ:

تحدٓددددد ترتٓددددب وسددددائل التواصددددل اٚجتهدددداعْ بددددٓن بدددداقْ هصددددادر الهعموهددددات التددددِ ٓعتهددددد عمٍٓددددا  -
 الهبحوثٓن فْ الحصول عمِ الهعموهات واٖىشطة الٓراضٓة.

تهدام فدِ التعرف عمِ دوافع تعرض الهبحدوثٓن لوسدائل  التواصدل اٚجتهداعِ وقٓداس هسدتوى اٌٚ -
 التعرض واٚستخدام.

 التعرف عمِ هصادر هعرفة الهبحوثٓن بوسائل التواصل اٚجتهاعِ. -
القاء الضوء عمِ هعدل ثقة الهبحوثٓن فِ وسدائل  التواصدل اٚجتهداعِ كهصددر لمحصدول عمدِ  -

 الهعموهات الٓراضٓة
لهتعمقدددة رصدددد هددددى هشددداركة الهبحدددوثٓن عبروسدددائل التواصدددل اٚجتهددداعِ فدددِ هىاقشدددة القضدددآا ا -

دفٍم هن تمك الهشاركة، وهددى قددرة الهشداركة ا لكتروىٓدة عمدِ تشدكٓل ٘بظاٌرة شغب الهٛعب ٌو
 هجال عام وتغٓٓر اٖوضاع.

 التعرف عمِ هواقف الهبحوثٓن هن ظاٌرة  شغب الهٛعب  خٛل فترة الدراسة. -
كة فددْ هىاقشددة التعددرف عمددِ دور وسددائل التواصددل اٚجتهدداعِ فددِ اتخدداذ الهبحددوثٓن لقددرار الهشددار  -

 ظاٌرة الشغب والجٓرهة الٓراضٓة.
 

ىفروضىالدرادة:
 توجد هجهوعة فروض تسعِ الدراسة الِ التحقق هن صحتٍا أو عدم صحتٍا، وتتهثل فِ:

وسددددائل التواصددددل فددددِ  حصددددائٓة بددددٓن ثقددددة الهبحددددوثٓنإ ذات دٚلددددةعٛقددددة ارتباطٓددددة  توجددددد: الفرررررو ا و 
هشدداركتٍم فددِ أى اٚجتهدداعْ كهصدددر لمحصددول عمددِ اٖخبددار الهتعمقددة بظدداٌرة الشددغب الٓراضددْ وبددٓن 

 حدى ٌذي الهواقع.إلًٓ إىشاط اجتهاعْ دعت 
هعددل تعدرض الهبحدوثٓن لوسدائل التواصدل حصائٓة بٓن إ: ٌىاك عٛقة ارتباطٓة ذات دٚلة الفرو الثانى

 أىشطة الهواقع .اٚجتهاعِ وبٓن هشاركتٍم فِ 
: ٌىددداك عٛقدددة ارتباطٓدددة ذات دٚلدددة احصدددائٓة بدددٓن هعددددل تفاعدددل الهبحدددوثٓن هدددع وسدددائل الفررررو الثالرررث

 التواصل اٚجتهاعِ وبٓن هشاركتٍم بالتعبٓر عن الرأى خٛلٍا.
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 :الدرادة أهموة

لدى  اٚجتهاعْ الوعْ عمِ جتهاعْٚتصال اٚوسائل ا دور طبٓعة فٍم فْ الدراسة أٌهٓة تكهن     
 التْ هن الهبررات العدٓد ٓوجد حٓث خاصة أٌهٓة عمِ الدراسة ٌذي تىطوي عمًٓ وبىاءً . الجاهعْ الشباب
  العهمْ  الواقع هستوى عمِ وأخرى  العمهْ  الفكر هستوى عمِ خاصة أٌهٓة الدراسة ٌذي عمِ تضٓف

تمخص ا ٓو  :ٓمْ فٓها أبرٌز
 :الفكرع هستوي  عمْ العممية ا همية 1-
 الددور العربدْ ورصدد الهجتهدع ٓشدٍدٌا التدْ التغٓدرات ضدوء فْ جتهاعْ ٚتحمٓل وسائل التواصل ا  –أ 

 .الشباب لدي اٚجتهاعْ الوعْ تشكٓل فْ تمعبً ٌذي الوسائل، الذي
بالهوضدوعات  اٌتهاهدً وهددى الٓراضدٓة، بالقضدآا الجداهعْ الشدباب هعرفدة هسدتوى عمدِ التعدرف -ب 

 .الخاصة بالشغب والجٓرهة الٓراضٓة
دات عدن الكشدف  -ج   وتشدخٓص توجٍدات رصدد وكدذا الجداهعْ، الشدباب لددي اٚجتهداعْ الدوعْ هحتٓو

 .و هوضوع الشغب والجٓرهة الٓراضٓةىح اٚجتهاعْ الوعْ
 عالواقع هستوى  عمْ العممية ا همية 2-

تصدال ٚاٖساسدْ لوسدائل ا الٍددف لتحقٓدق واضدحة اسدتراتٓجٓة إلدِ الوصدول أٌهٓدة عمدِ التأكٓدد - أ
 .هن قبل الشباب؛والتوعٓة بهزآا وعٓوب ٌذي الوسائل الرشٓد خٛل اٚستغٛل هن جتهاعْٚا

 .هن الدراسات الىوعٓة ٌذي لهثل العربْ الهجتهع حاجً هع تهشًٓا الدراسة ٌذي أٌهٓة وتأتْ  -ب 
القدٓم  تشدكٓل فدْ جتهداعْٚالتواصدل ا وسدائل تمعبدً الدذي الدور عن لمكشف الدراسة أٌهٓة تأتْ كها  -ج

 .ىتائج الدراسة اٚعتبار بعٓن اٖخذ أو السٓاسات، وضع عمِ القائهٓن ٓساعد هها واٚتجاٌات،
 

ى:الدرادة مصطلحات
 -:االجتماعيوسائ  التواص   -1

ىترىدددت بعددددد هدددن ٘عمدددِ شدددبكة ا Social networking اٚجتهددداعِسدددتخدم تعبٓدددر التواصدددل ا     
 -والشددبكات اٚجتهاعٓددة -وشددبكات التواصددل اٚجتهدداعِ -الهصددطمحات هىٍددا:  هوقددع الشددبكة اٚجتهاعٓددة

وهواقددع التواصددل اٚجتهدداعِع، وجهٓددع ٌددذي الهصددطمحات تعبددر عددن التواصددل والتفاعددل بددٓن هجهوعددة هددن 
بهن خٛل شبكة اجتهاعٓاٖفراد   .ة عمِ الٓو
ىترىدت؛ حٓدث ٘عمدِ بىداء وتفعٓدل الهجتهعدات الحٓدة عمدِ ا شدبكات التواصدل اٚجتهداعِوتقدوم فكدرة      

دِ تحقد ق اتصداٚت ٓتشارك الىاس اٌتهاهداتٍم وأىشدطتٍم هدن خدٛل برهجٓدات تحقدق صدفة اٚجتهاعٓدة، ٌو
 .تفاعمٓة باتجآٌن

http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/tags/279054/posts
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دب تتدٓح التفاعدل  وتعرف وسائل التواصل اٚجتهاعْ بأىٍا عبدارة عدن تطبٓقدات تكىولوجٓدة هسدتىدة إلدِ الٓو
بددٓن الىدداس، وتسددهح بىقددل البٓاىددات ا٘لكتروىٓددة وتبادلٍددا بسددٍولة، وتددوفر لمهسددتخدهٓن إهكاىٓددة العثددور عمددِ 

 Virtualعمًٓ ٓىتج عن ذلك ها ٓسهِ بالهجتهعات اٚفتراضٓة خٓرن ٓشتركون فِ ىفس الهصالح، وبىاء 
Communities  ؛ حٓدددددث ٓسدددددتطٓع الهسدددددتخدهون التجهدددددع فدددددِ كٓاىدددددات اجتهاعٓدددددة تشدددددبً الكٓاىدددددات

 ع462ص4102 البٓاتْ ،.الواقعٓة
وازدادت تمددددك اٌٖهٓددددة هددددع ظٍددددور واىتشددددار شددددبكات التواصددددل اٚجتهدددداعْ هثددددل فٓسددددبوك وتددددوٓتر والتددددْ 

قدة استطاعت أن تغ ق الهىتجات وبٓعٍا، وطٓر ٓر بشكل كبٓر طٓرقة تواصل الىاس وتفاعمٍم، وطٓرقة تسٓو
تواصل الحكوهات هع هواطىٍٓم، وطٓرقة أداء الشركات ٖعهالٍم. كها أىٍا غٓرت هفٍوم العهدل التطدوعْ 

ٌدذي آٖدام والكٓفٓة التْ ٓهارس بٍا الىاشطون السٓاسٓون واٚجتهاعٓون والحقوقٓون أىشطتٍم.وكها ىشداٌد 
 فإن تمك الشبكات اٚجتهاعٓة بدأت فْ التأثٓر فْ الهجتهع  .

 ,2010,p78  Davidع 
 

 :االجتماعي الوعي مفهوم  -2
ٓددًا، ووَعددِ الشددْء الررو ًِ َوعو ددُت الِعموددَم أِعٓدد عددْ: كمهددٌة تدددلض عمددِ ضددم  شددْء. وفددْ قددواهٓس المغددة العربٓددة َوَعٓو

ٓدًا وَأووعداي:  فَدُظ وَأفوٍَدُم. وفدْ والحدٓث َِٓعًٓ َوعو َهدً وَقِبمَدً، فٍدو واٍع، وفدٛن َأووَعدِ هدن فدٛن َأي َأحو ٍِ َحِفَظدً وَف
دددر ام اهدددرًأ سدددهع َهقددداَلتْ فَوعاٌدددا، فدددُربَّ ُهَبمَّدددٍ  َأوعدددِ هدددن سددداِهع " الحددددٓث: ْض الحددداِفُظ الَكدددٓ ُس "َىضَّ . والدددَوِع

 فٍهًا ازداد وعًٓا .              الَفِقًٓ.وعمًٓ ٚ وعْ دون عمم فكمها ازداد الهرء عمهًا و 
وعمدددِ تواصدددل هباشدددر هدددع هحٓطدددً  إدراكوالدددوعْ كمهدددة تعبدددر عدددن حالدددة عقمٓدددة ٓكدددون فٍٓدددا العقدددل بحالدددة 

الخهدس. كهدا ٓهثدل الدوعْ عىدد العدٓدد  ا٘ىسدانالخارجْ عن طٓرق هىافذ الوعْ التْ تتهثل عادة بحدواس 
بهمكددددات الهحاكهددددة الهىطقٓددددة، الذاتٓددددة  ا٘ىسددددانالحالددددة العقمٓددددة التددددْ ٓتهٓددددز بٍددددا  عمددددم الددددىفسهددددن عمهدددداء 

ا٘دراك عقٛىٓددددة والقدددددرة عمددددِ  ا٘حسدددداس بالددددذاتع ، وا٘دراك الددددذاتْ ، والحالددددة الشددددعوٓرة  والحكهددددة أو ال
لمعٛقدددة بدددٓن الكٓدددان الشخصدددْ والهحدددٓط الطبٓعدددْ لً.وبالهحصدددمة فدددالوعْ: ٌدددو هدددا ُٓكدددون لددددى   الحسدددْ

عدددرف ا٘ى سدددان هدددن أفكدددار ووجٍدددات ىظدددر وهفدددآٌم عدددن الحٓددداة والطبٓعدددة هدددن حولً. الهوسدددوعة الحدددرةع .ٓو
 الوعْ الجتهاعْ فْ دائرة الهعارف البٓرطاىٓة بأىً : الفٍم وسٛهة ا٘دراك 

 . فًٓ ٓعٓش الذي والهجتهع لىفسً، ا٘ىسان هعرفة ٌىا با٘دراك وٓقصد
 ,1985,p32 Longman dictionary of the English language ع 

 لددى الشدائعة والهعتقددات وأراء والتصدورات هدن الهفدآٌم هجهوعدة بأىدً  اٚجتهداعْ الدوعْ ٓعدرف كهدا
 تبىاٌدا تدم هدىٍم هجهوعدة لددى واضدحة بصدورة البدآدة فدْ تظٍدر هعٓىدً،والتْ اجتهاعٓدة بٓئدة فدْ اٖفدراد

 ع24ص,4112هوقفٍم.  حمس ، عن تعبر بأىٍا  ٚقىاعٍم أخرون؛

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A
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ىدداك  هعددٓن واىصددٍار هدددركاتٍم  واقددع اجتهدداعْٓعرفددً بأىددً   هحصددمة تفاعددل اٖشددخاص فددْ إطددار  هددنٌو
وقىاعددات إٓهاىٓددة وتصدددورات وتصددوراتٍم وأحاسٓسددٍم الذاتٓددة أو الهوضدددوعٓة ، فددْ صددٓغة حقددائق هعرفٓدددة 

 الواقدددع اٚجتهددداعْ، وهٓدددول وهشددداعر واتجاٌدددات وأىهددداط سدددموك جهاعٓدددة تعكدددس هعطٓدددات ذلدددك وهسدددمهات
هعٓشدٓة : بشدٓرة سدكاىٓة ، وبٓئٓدة واقتصدادٓة وهٍىٓدة و  ، بها ٓشتهل عمًٓ هن أبعاد وهتغٓدرات ىسدقٓةالكائن

ددو ٓكتسددب ، وتىظٓهٓددة.. إلددِ غٓددر ذلددك هددن اٖبعدداد وحضددآرة وتآرخٓددة وثقافٓددة والهتغٓددرات اٖخددرى ، ٌو
تغٓر فْ إطار عٛقتً التأثٓٓرة التبادلٓة بٍذا الواقع .ع  الٍهزاىْ،  ع 0991ٓو

 
 الشغب -3

الهشدداٌدٓن والهشددجعٓن فددْ الهىافسددات  ٓددرتبط العدددوان والعىددف والتعصددب وبصددفة خاصددة بددٓن جهددآٌر
اٖىهداط السدموكٓة الهرتبطدة  هجهوعدة الٓراضدْ وٓقصدد بالشدغب فدْ الهجدال .الٓراضدٓة بظداٌرة الشدغب

فددْ الهىافسددات الٓراضددٓة تحددت ظددروف  ىفعدداٚت والتددْ تصدددر هددن جهددآٌر الهشدداٌدٓن والهشددجعٓنٚبا
لظروفدددً وهعدددآٓري  الدددذي ٓحدددددي الهجتهدددع وفقددداً  هعٓىدددة، والتدددْ تتصدددف بأىٍدددا خارجدددة عدددن السدددموك العدددام

دددددددددددددددددددددددددددددا هددددددددددددددددددددددددددددددن دددددددددددددددددددددددددددددة وغٌٓر   .الهعدددددددددددددددددددددددددددددآٓر اٚجتهاعٓدددددددددددددددددددددددددددددة والتربٓو
الهشدداٌدٓن والهشدددجعٓن فددِ الهىافسدددات الٓراضددٓة بصدددفة عاهدددة  وقددد ارتبطدددت هظدداٌر الشدددغب بجهددآٌر

 خاصة ىظرًا لمطبٓعة الههٓزة لٍذي المعبة وبهىافسات كرة القدم بصفة
لدِ إالهىافسات الٓراضٓة قد تهتد  لهشجعٓن فْوهن الهٛحظ أن هظاٌر شغب الجهآٌر هن الهتفرجٓن وا

بٓدة التدْ تحداول تحطدٓم  باٖعهدالٓدرتبط  ، وقددخدارج هحدٓط الهمعدب الٓراضدْ، فٓحددث فدْ الشدوارع التخٓر
أو عمِ رجال وبعبارة أخرى  ٓقصد بالشدغب الٓراضدْ  أخٓرن وسائل الىقل أو الهتاجر أو اٚعتداء عمِ

داخل الهمعب وخارجً ،  ٌدو ذلدك السدموك العددواىْ أو الٗخٛقدْ أو الهخدالف لٗىظهدة والمدوائح والقدواىٓن 
 ع .0911الهعهول بٍا، والتْ تىظم سٓر الهىافسات الٓراضٓة  السٓد ،

اىْ والسدجٛت الصددحفٓة واٖىدٓدة الٓراضدٓة ، فقددد وهدن خدٛل التحمٓدل التصددىٓفْ ٚتحداد كدرة القدددم البٓرطد 
 ثٛثة أىواع تهثمت فْ اٖهور التالٓة : إلِقسم الشغب 

 سوء السموك المفظْ والتٍجم عمِ الٛعبٓن وا٘دآرٓن الٓراضٓٓن    -0
 قتحام الهٛعب عىوة .اقذف وضرب  خٓرن و    -4
 خددٓرن ، خاصددة هددن جهددآٌر اٖىدٓددة الٓراضددٓة العددراك والهشدداجرة بددٓن هجهوعددة هددن اٖفددراد وأفددراد   -2

 عMaguire,1988 الهىافسة أو هشجعٍٓم . 
 الجريمة الرياضية -4

عمهددداء اٚجتهددداع، بدددأن الجٓرهدددة ظددداٌرة اجتهاعٓدددة، وأن التجدددٓرم بحدددد ذاتدددً ٌدددو الحكدددم الدددذي تصددددري  يرررر 
الجهاعة عمِ بعض أىواع السموك بصرف الىظر عن ىص القاىون. وفدْ ٌدذا اٚتجداي، ٓهٓدز الدبعض بدٓن 

٘ىسدداىٓة الجٓرهددة الطبٓعٓددة التددْ ٚ تختمددف عىددد الجهاعددات فددْ الزهددان والهكددان لتعارضددٍا هددع الهبدداد  ا

http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=336
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=336
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والعدالة كجرائم اٚعتداء عمِ اٖشخاص واٖهوال. والجٓرهة الهصطىعة التْ تشكل خرقا لمعواطف القابمة 
لمتحددول كددالعواطف الدٓىٓددة والوطىٓددة، واعتبددر اٖولددِ بأىٍددا تدددخل فددْ الهعىددِ الحقٓقددْ لٙجددرام ودراسدداتً 

هكدن التحمٓمٓة وٓقدر الدبعض أخدر بدأن الجٓرهدة عبدارة عدن السدموك ا لدذي تحرهدً الدولدة بسدبب ضدرورة ٓو
و بوجً عام ٓشكل السموك الهضاد لمهجتهع والذي ٓضر بصالحً .                                                                          أن ترد عمًٓ بفرض جزاء ٌو

ددذي الظدد  اٌرة لٓسددت حدٓثددة فددْ أصددبحت ظدداٌرة العىددف ظدداٌرة واسددعة اٚىتشددار فددْ الهٛعددب الٓراضددٓة، ٌو
ىها ٌْ ظاٌرة قدٓهة قدم الٓراضة التىافسٓة، ولكن الجدٓد ٌىا ٌو تعدد هظداٌر العىدف  الهجال الٓراضْ وا 

عد التعصدب هدن الظدواٌر  وتغٓر طبٓعتً، حٓث أصبحت ٌذي الظاٌرة تتعدى حدود الهٛعب الٓراضٓة  ٓو
 فْ أي ىشاط هن أىشطة الحٓاة.                                                                                     العالهٓة التْ تعاىْ هىٍا هعظم الهجتهعات بصورة أو بأخرى

هدددة الٓراضدددٓة  ٌدددْ تعبٓدددر عدددن سدددموك عددددواىْ فدددإلدددذلك  و ٚ أخٛقدددْ  ٓخدددالف القددداىون واٖعدددراف أن الجٓر
 .ىتٓجة أعهال الشغب داخل الهٛعب الٓراضٓة ع اٚجتهاعٓة

 

ىالدراداتىالدابقةى:
 فْ جتهاعْٚاٚتصال ا وسائل دور بتىاول اٌتهت هباشرة دراسات توجد ٚ أىً بدء ٚبد هن القول      

ىهدا الجداهعْ، الشدباب لددى اٚجتهداعِ تشدكٓل الدوعِ  وسدائل بدً تقدوم الدذي الددور عدن دراسدات ثهدة وا 
دة عمدِ التدأثٓر فدْ الفضدائٓات ٚسدٓها ا٘عدٛم  فدْ تمعبدً الدذي الددور أو عاهدة الدٓىٓدة أو الثقافٓدة الٍٓو
  .. القضآا هن ها بقضٓة التوعٓة
، وقدد توزعدت ة السابقة التدْ تدم اٚطدٛع عمٍٓداتىوعت الدراسات العمهٓ ،ٌدافٍاأووفقا لطبٓعة الدراسة و     

 كاىدت لهداو  ،ن اختمفدت أٌددافٍاا  طدار عدام واحدد و إىٍدا تقدع فدْ أٚ إجىبٓدة ٖعمدِ هحدوٓرن العربٓدة هىٍدا وا
 :التالْ الىحو عمِ وذلك هىٍا قمٓمة ىهاذج تىاول فٓهكن الدراسات ٌذي كل بتىاول تسهح ٚ البحث هساحة

الرأّ      اٚجتهاعْ فْ تعبئةل َعىَاىٍا   دَر شبكات التَاص ( 2112زهير عابرررر  )دراسة اعتهدددددت 
ددددددددددددددددددددددددة العان الفمسطٓىْ ىحَ التغٓٓر اٚجتهاعْ َالسٓاسْع عمِ  ، َاٚشباعات  اٚستخداهات ل هدخىظٓر

بة دددلدُ جهٍَر  طمل الددوعْ اٚجتهاعْ فْ تشكٓلٌَدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة دَر شبكات التَاص
َاقع شبكات باقْ هعمددددددددددددِ اٚلكترَىْ    ددددددددددددددَأَضحت ىتائج الدراسة تفَق البرٓ، الجاهعات الفمسطٓىٓة 

َٓمًٓ فْ الهرتبة %ع، 1٨11    سبةدددددددددددددَبى، اٚجتهاعْ هو حٓث اٚستخدان فْ الهرتبة اَٖلِالتواصددددددددددددل 
شبكات طمبدددة الجاهعدددة ٓسدددتخدهون  أن  ةددددَأظٍرت ىتائج الدراس%ع، 1٨91َبىسبة   ، الثاىٓة الفٓس بَك

أو  بضددرورةَأَصت الدراسة %ع فددْ الهرتبددة اٖولددِ، 6٨91ْ هىازلٍن بىسبة   ددداعْ فددداٚجتهل التَاص
عمِ الحفاظ عمِ القٓن َالعادات َالخصَصٓة التواصدل ا٘جتهداعْ القائهة عمِ شبكات  الشركاتل تعه

                                                                                              لبعض الشعَب. 
 الفٓسدبوكع و اىتفاضدة ٓوتٓدوبع فدْ هصدر: َرة ددث  وراءها بعىوان: ( 2112سحر)وتوصمت دراسة      

         الحافز لعهمٓة  كددددددددداناٚعٛن الجدٓد دراسدددددددددة هقارىدددددددددة السدددددددددٓاق السٓاسدددددددددْ واسدددددددددتراتٓجٓات اٚتصدددددددددال ،إن 
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فر قدرات وو التكىَلَجٓا ٚ تسبب التغٓٓر السٓاسْ َلكىٍا تقدن َت، وا  سٓاسْدددددددالدددددددل لمعهالتعبئة َالحشد 
                    .                                                                                              جدٓدة
دددددددددفت         الجاهعْ بعىَاو  التأثٓرات الهترتبة عمِ استخدان الشباب (2112منصور  منا)دراسة  ٌو

َالتعرف عمِ  ،لهَقعاالشباب فْ الحهٛت التْ ىظهٍا   هشاركةمتعرف عمِ دَافع الهَقع الفٓس بَكع  
عمِ هىٍج الهسح    ةدددددددددددددددددددددَاعتهدت الدراس،أٌن الحهٛت ا٘عٛهٓة التْ ٓشارك الشباب فٍٓا عبر  الهَقع

الشباب الجاهعْ الذّ    وددددددددددددددة هددددددددددددددَقاهت الباحثة باختٓار عٓىة عهدٓ، الجاهعٓة لعٓىة هو جهٍَر الشباب
جاهعة قىاة السَٓس بهحافظة    هفردة هو إجهالْ الهمتحقٓو بكمٓات 421ٓستخدن ا٘ىترىت َكاو قَاهٍا 

%، 4٨12بىسبة ل اَٖ   الترتٓدددددب ْ ددددددفجددددداءت الهَاقع اٚجتهاعٓة  أن لدددددِإتَصمت الدراسة ، وبَرسعٓد
% َٓمًٓ فْ 2،4ل بىسددددددبة اَٖ               بالترتٓددددددب  جاء  الفٓس بَكع        بة ٌٖن الهَاقع اٚجتهاعٓة َأكثرٌا َبالىس

                                                 %.4،4بىسبة َٓترع دالترتٓب الثاىْ هَقع   ت
بدرجددة  ىترىت ع َعٛقتً٘التفاعمْ   ال  تكىَلَجٓا اٚتصابعىددوان  (2113جنيرر  )وأكدددت دراسددة       

عتبدداري اعمددِ طمبددة الجاهعددات ب ا٘ىترىددتعمددِ تددأثٓر الددوعْ السٓاسددْ لدددى طددٛب الجاهعددات الهصددٓرة ع 
كهددا  .قددتي و أهكاىٓدة اسددتدعاء الهعموهددة فدْ ا  هصددرا رئٓسددا لٍدم لمهعموهددات السٓاسددٓة والهحمٓدة والعمهٓددة، و 

ددددةاحتمددددت الهواقددددع   أثدددداردراسددددتٍا  لمتعددددرف عمددددِ  ( 2112آ  عمررررى )اجددددرت و  .الهرتبددددة اٖولددددِ ا٘خبآر
ٓسددتخدهون  وا٘ىدداثن هعظددم الشددباب هددن الددذكور أ، وتبددٓن لشددباب فددْ اٚهددارات الهتحدددةااٚجتهاعٓددة لدددى 

تكددون عمد16.11ن أو  ا٘ىترىت  أثدار أكثدرِ أن % أكدوا سٍولة الحصدول عمدِ الهعموهدات وتبادلٍدا، ٓو
ٌم الهواقدع التدْ تشداٌدٌا أن أ، وبٓىت الدراسة ثٓرات اٚجتهاعٓةأتتهثل فْ الت ا٘ىترىتالسمبٓة لهستخدهْ 

مٍٓا هواقع 49.6حٓث بمغت  اٖفٛمهفردات العٓىة هن الذكور ٌْ  %والهواقدع 41.6بىسدبة  اٖغاىْ% ٓو
وتىاولدت  .%02.6وبىسدبة  ا٘ىداث% أها الهواقع الههىوعة فقد اىفرد بٍدا الدذكور دون 46الٓراضٓة بىسبة 

ددة العربٓددة أو  ا٘ىترىددتشددبكة (  2114الشررامي )دراسددة  والتحدددٓات التددْ  ،إضددعافٍافددْ هجددال تدددعٓم الٍٓو
ددة الدٓىٓددة وخاصددة إىتٍددت الدراسددة او  ،الىددوع هددن اٚعددٛم فددْ ٌددذا الهجددال تواجددً توظٓددف ٌددذا لددِ أن الٍٓو

ددة القوهٓددةا٘سددٛهٓة ددة الهتعمقددة ببمددد الهسددتخدم ثددم الٍٓو  .، قددد اسددتأثرت بجددل اٌتهددام الهتحدداوٓرن تمٍٓددا الٍٓو
راد عٓىة الدراسة هن الشباب الٓرفْ الهصري ٓسدتخدهون أف% هن 12.4ن ألِ إ(  2112ربيع  )وتوصل
كثدددر حرصدددا عمدددِ اسدددتخدام أ ا٘ىددداث% وكاىدددت 06.1ىدددادرا فقدددد بمغدددت  ا ههدددن ٓسدددتخدهوىًىظاًهددد ا٘ىترىدددت
، أٓضدددا كاىدددت %26.6%ولمدددذكور 66.6ا سدددتخدام دائًهدددهدددن الدددذكور حٓدددث بمغدددت ىسدددبة فئدددة اٚ ا٘ىترىدددت
ٓدة فقدد قدات غٓدر التفاعمٓها بالىسدبة لمتطبأ ،هن الذكور لٙىترىتأكثر استخداها لمتطبٓقات التفاعمٓة  ا٘ىاث

فراد العٓىة لٍا، أهن حٓث تفضٓل  اٖول، وجاءت الهواقع الترفٍٓٓة فْ الترتٓب اكثر استخداهً أكان الذكور 
فقدددد (  2111طرررايع )بٓىهدددا جددداءت الهواقدددع الثقافٓدددة والسٓاسدددٓة فدددْ الترتٓدددب الرابدددع والخددداهس. أهدددا دراسدددة 

بخيرت )ن بدٓن  والهعموهات. فْ حدٓ اٖخبارتهثمت فْ الحصول عمِ  ا٘ىترىتٌم فوائد أن أتوصمت الِ 
                                            لدددددددددددددددددددددددددددددددددددِ تغٓدددددددددددددددددددددددددددددددددددر عدددددددددددددددددددددددددددددددددددادات اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددتخدام إأدت  ا٘ىترىدددددددددددددددددددددددددددددددددددتأن شدددددددددددددددددددددددددددددددددددبكة ( 2111
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وجدددود اخدددتٛف فدددْ  (2113ضررري  )%. وأظٍدددرت دراسدددة 19بىسدددبة  اٖخدددرىعدددٛم ٘الجهٍدددور لوسدددائل ا
لكتروىٓدة ،حٓدث جداءت ٘طٛعٍدم عمدِ الهواقدع ااهدن خدٛل  وا٘ىاثالتفضٓٛت لمهوضوعات بٓن الذكور 
، وجدداءت الهوضددوعات ا٘ىدداثعىددد الددذكور والهرتبددة الثاىٓددة عىددد  اٖولددِالهوضددوعات اٚجتهاعٓددة بالهرتبددة 

حتمت الهوضوعات الٓراضٓة افْ حٓن  ،والهرتبة الرابعة عىد الذكور ا٘ىاثالثقافٓة فْ الهرتبة الثاىٓة عىد 
كهددا أن  ،ىدداث حٓددث جدداءت بالهرتبددة التاسددعة٘رة لدددى اهرتبددة هتقدهددة عىددد الددذكور جدداءت فددْ هرتبددة هتددأخ
وفددْ  فقددد جدداءت بالهرتبددة الثالثددة لدددى الددذكور ،ا٘ىدداثالددذكور ٓفضددمون الهوضددوعات السٓاسددٓة أكثددر هددن 

، كها أكدت الىتائج أن أكثر الهواقع التْ ٓفضمٍا الشباب عمِ شدبكة اٚىترىٓدت ا٘ىاثالهرتبة الثاهىة لدى 
قددل الهواقدع التددْ ٓفضددمٍا الشدباب عمددِ شددبكة أوتبددٓن أن  ،ْ الهرتبددة الثاىٓددة التدوٓتربوك وفدٌدْ هوقددع الفٓسدد

 ،الوظدائف ،خدر سدمم التفضدٓٛت، وجداءت هواقدع الدزواج حٓدث جداءت فدْ  ا٘باحٓدةٌدْ الهواقدع  ا٘ىترىت
الدراسة فْ حٓن أكدت  .لِ أعمِإدىِ أا هن لتحتل ترتٓبا تصاعدًٓ  ، التسوق،لعاب، الطرائفٖ، ااٖحداث

ىدددْ  لمهواقدددع  اعمدددِ وجدددود عٛقدددة ارتباطٓدددً هوجبدددة بدددٓن هعددددل ت كتروىٓدددة العربٓدددة ٘لعدددرض الشدددباب البحٓر
التْ ٌددفت لمتعدرف عمدِ تدأثٓر  ( 2112العتيبي ) راسةواعتهادٌم عمٍٓا كهصدر لمهعموهات كها بٓىت د

الِ ان الفٓسبوك حقدق هدالم تحققدً الوسدائل ا٘عٛهٓدة اٖخدرى  الفٓس بوك عمِ طمبة الجاهعات السعودٓة
دددفت دراسددة ن اٖفددراد ٓسددتهدون هعددارفٍم وهعموهدداتٍم هددن ألددِ إ (1225البيررومي ) هددن ىاحٓددة التددأثٓر. ٌو

ْ التْ عهقدت هفٍدوم الدوعْ ا  (2111آ  عمري ( جتهداعْ لددٍٓم. وأظٍدرت  دراسدةٚوسائل ا٘عٛم ، ٌو
دراك السدموك ا  ا٘عٛم فْ خمق الوعْ الطبقْ وعٛقتً بهشكٛت الهجتهع الهصدري ، و هعرفة دور وسائل 

 .لِ تعهٓق الوعْإالذي ٓتدي 
فدددْ ضدددوء  ا٘ىترىدددتشدددبكة  اٖجاىدددبتىددداول عددددد هدددن البددداحثٓن  ،اٖجىبٓدددةوعمدددِ صدددعٓد الدراسدددات       

أظٍرت  جتهاعٓة والثقافٓة.  الهستخدهٓن وبٓئتٍم اٚ ٌٖدافهعطٓات وتطورات استخدام ٌذي الشبكة وفقا 
فدْ تغٓٓدر أىهداط بدرأي الهبحدوثٓن،   ،جتهداعْ سداٌهتٚبأن هواقع التواصل ا ) ,(Meshe2012دراسة 

بٓىدت دراسدة  ا٘ىترىدتاٚستخداهات السٓئة لشدبكة  حٓاتٍم، ٖىٍا كاىت هفٓدة لٍم هن جهٓع الىواحْ. وعن
reenfield 2005)    )ِخددٛل سدداعات  ا٘ىترىددتا هددن قبددل العدداهمٓن فددْ أكثددر الهواقددع تعرًضدد أن إلدد

رتبط ٌذا بخصائص البٓئدة اٚجتهاعٓدة لمعداهمٓن.  باحٓة،إالعهل ٌْ الهواقع التْ تحتوي عمِ هضاهٓن  ٓو
دددرى م  ا٘ىترىدددتهدددن وجٍدددة ىظدددر هددددهىْ  لٙىترىدددتأن أٌدددم خاصدددٓة   (Leung  2004)ٓو ٌدددْ شدددعوٌر

 بالسٓطرة والتحكم هن خٛل ههارسة ٌوآاتٍم.
-Andrew J) توصدددل  ،لهسدددتخدهٍٓا ا٘ىترىدددتوعدددن هددددى هصدددداقٓة الهعموهدددات التدددْ تقددددهٍا       

Flanagin 2000) ِىً قمٓٛ ها ٓقدوم الهسدئولون بعهدل فحوصدات لمهعموهدات التدْ ٓحصدمون عمٍٓدا أ إل
ٓعتهددوا عمدِ ٌدذي الهعموهدات  ا٘ىترىدتخبدرة فدْ التعاهدل هدع  اٖقدل ا٘ىترىدتن هسدتخدهْ أو  ا٘ىترىت هن

بعىدوان ( Owens, etal,2011) وتشدٓر دراسدة .لمهعموهات اصادقً  اكوىً هصدرً  ا٘ىترىتالتْ ٓعرضٍا 
إحددداث التغٓٓددر فددْ الهجتهعددات الهحمٓددة وا٘قمٓهٓددة، إلددِ إشددراك الشددباب هددن هىطقددة  فددْ الشددباب دور
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فْ حٓاتٍم الٓوهٓة، وتحدٓد العقبات التْ تحول العاصهة ساكراهىتو فْ استكشاف القضآا التْ ٓواجٍوىٍا 
دون تىهٓتٍم فْ هجتهعاتٍم، وقد أىتج الشباب أشرطة الفٓدٓو، والصدور الفوتوغرافٓدة، وخٓرطدة عمدِ شدبكة 
م لىقمٍا لٕخٓرن، وىتٓجة لذلك أصبح لمشباب دورا هبتكرًا  ا٘ىترىت، والشعر، لمتعبٓر عن تصوراتٍم وأفكاٌر

ًٚ فددْ هبددادرات شددراكٍم فددْ عهمٓددات صددىع  وفعددا التغٓٓددر اٚجتهدداعْ التددْ تعهددل عمددِ تحسددٓن أوضدداعٍم وا 
عن دور الشباب فْ التغٓٓر عمِ عٓىة  (Corriero ,2004) وفْ دراسة القرار فْ هجتهعاتٍم الهحمٓة.

ع هددددددن أفددددددراد العٓىددددددة  أىٍددددددم ٓسددددددتخدهون 46%وسددددددط ، ذكددددددر  ٖوربددددددا والشددددددرق اأهددددددن دول  ع1443هددددددن 
ع  هدددن أفدددراد العٓىدددة ٓسدددتخدهون شدددبكة ا٘ىترىدددت 22.9%سددداعة فدددْ اٖسدددبوع، وىسدددبة  ع (1-10ىترىدددت٘ا

ع سدداعة كددل 21ع ٓسددتخدهون ا٘ىترىددت ٖكثددر هددن  24.5%ع سدداعة فددْ اٖسددبوع، و ىسددبة 11-20بددٓن 
ع هن الشباب ٚ ٓشاركون  الحكوهة فدْ  اتخداذ القدرارات عمدِ الهسدتوى الدوطىْ، 68%ن ىسبة  أأسبوع، و 

أفدددراد العٓىدددة ٓدددرى أن التكىولوجٓدددا كدددان لٍدددا تدددأثٓر إٓجدددابْ عمدددِ كٓفٓدددة دور الشدددباب فدددْ  ع هدددن81%ن  أو 
هكاىدددات ٘حدددداث التغٓٓددر، وتبدددٓن أن غالبٓددة الشدددباب بىسدددبة  ع 62.3%التغٓٓددر، كدددون الشددباب أكثدددر قددوة وا 

 ع اعتبر التعمٓم هٍهًا ٘حداث عهمٓة التغٓٓر.76%لدٍٓم أهل فْ الهستقبل، وىسبة  
 : ل راسات السابقةتعقيب عمى ا

دددا فدددْ تشدددكٓل الدددوعْ اٚجتهددداعْ  اٚجتهددداعْبهراجعدددة التدددراث العمهدددْ فدددْ هجدددال وسدددائل التواصدددل  ودوٌر
 بخصوص هوضوع الشغب والجٓرهة الٓراضٓة   ٓتضح ها ٓمْ :

ٌددذا الهوضددوع عمددِ الشددباب العربددْ بشددكل عددام والشددباب  تددأثٓر ىدددرة الدراسددات العربٓددة التددْ تىاولددت -0
 ا٘هاراتْ بشكل خاص.

ع لم تتطرق أي هن الدراسات السابقة لقٓاس تأثٓر هضاهٓن وسدائل اٚتصدال اٚجتهداعْ عمدِ هوضدو  -4
 .شغب الهٛعب والجٓرهة الٓراضٓة

 قٓداس كٓفٓدة فدْ الدراسدات  ٌدذي بٍدا تىاولدت التدْ الهختمفدة الهىٍجٓات هن تستفٓد أن لدراستىا ٓهكن  -2
هدن  واٚسدتفادة الشدباب، عمدِ ٚسدٓها جتهداعْٚالتواصدل الوسدائل  والهعرفٓدة الثقافٓدة والتدأثٓرات الدوعْ

تحدٓدددد هوضدددوعْ لهشدددكمة الدراسدددة الحالٓدددة و سدددتخٛص تصدددور دقٓدددق و الٍٓدددا فدددْ إالىتدددائج التدددْ توصدددمت 
اختٓاري عمِ ضوء الهسالك العمهٓة التْ  سمكٍا هختمف هتغٓراتٍا وفقًا لمهىٍج العمهْ الهىاسب الذي جرى 

 .ن فْ الدراسات السابقة الهذكورةالباحثو 
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 ثانيًا :اإلطار النظري لمبحث
والددذي ظٍددر فددْ بدآددة السددبعٓىات هددن القددرن  وا٘شددباعاتالدراسددة عمددِ هدددخل اٚسددتخداهات  تعتمرر      

دة. دة  العشٓرن كرد فعل لقوة وسائل ا٘عٛم لمسٓطرة عمِ جهٍور وسائل اٚتصال الجهآٌٓر وتظٍدر الىظٓر
ًٛ سددمبًٓا، فددالجهٍور ٌددو الددذي ٓىتقددْ الوسددٓمة التددْ  إٓجابٓددة الجهٍددور وتعتبددري جهٍددورًا ىشددطًا ولددٓس هسددتقب

 .عRayburn ,1984,p537  بع رغباتً واحتٓاجاتً الىفسٓة واٚجتهاعٓة .تىاسبً وكذلك الهضهون الذي ٓش
وتركز ٌذي الىظٓرة عمِ الجهٍور، والتعدرف عمدِ اتجاٌدات وأذواق الهشداٌدٓن، با٘ضدافة إلدِ صدىع      

دة الدربط بدٓن حاجدات  الرسالة ا٘عٛهٓة التْ تتواءم هع رغبدات الجهٍدور واحتٓاجاتدً، وبدذلك تحداول الىظٓر
هكاىات القائم باٚتصال.  .ع66ص4111العبد ،  ورغبات الجهٍور ورغبات وا 

 وتسعِ ٌذي الىظٓرة إلِ تحقٓق ثٛثة أٌداف رئٓسٓة ٌْ: 
التعرف عمِ كٓفٓة استخدام اٖفدراد لوسدائل ا٘عدٛم، وذلدك بدالىظر إلدِ الجهٍدور الىشدط الدذي ٓسدتخدم -0

 الوسٓمة التْ تشبع حاجاتً وأٌدافً.
 افع استخدام وسٓمة بعٓىٍا هن وسائل ا٘عٛم والتفاعل الذي ٓحدث  ىتٓجة لٍذا اٚستخدام.توضٓح دو  -4
التركٓددز عمددِ أن فٍددم عهمٓددة اٚتصددال الجهددآٌري ٓددأتْ ىتٓجددة ٚسددتخدام وسددائل اٚتصددال الجهددآٌري  -2

 .ع04،ص0991 اسهاعٓل،
 :واإلعالم االجتماعيمرجعيات الوعي  -0

، فٍىالك الحدس فكٓر وحدي ٚ ٓىفرد بتشكٓل الوعْ، فالتذٌىٓة وشعوٓرة هعقدة الوعْ ٌو هحصمة عهمٓات
ىالدك الهبداد  والقدٓم وهرتكدزات الفطدرة حاسٓس والهشاعر وا٘رادة والضهٓروالخٓال واٖ وحدوادث الحٓداة ، ٌو

ذا الخمٓط الٍائل هن هكوىات الو والىظم اٚجتهاعٓة، والظروف التْ تكتىف حٓاة الهرء هدل عمدِ عْ ٓع، ٌو
سدٍم كدل ىحو هعقد جداً  هدن  ، ههدا جعدل لكدل شدخص ىوعداً هكدون بىسدبة تختمدف هدن شدخص إلدِ  خدر، ٓو

 .                الوعْ ٓختمف عن وعْ أخٓرن
، وبددذلك ٓعىددِ ن إدراك ذاتددً والبٓئددً الهحٓطددً بددًجتهدداعْ فٍددو اتجدداي عقمددِ ٓهكددن الفددرد هددٚأهددا الددوعْ ا 

 .وسع لمهجتهع ككلأدراك إلِ إلٍٓا إو واقع جهاعتً الصغٓري التِ ٓىتهِ أتجاوز الفرد إدراك ذاتً 
ت ىظدددرة ، سدددواء كاىدددا هدددن الىظدددرة الذاتٓدددة لمواقدددعولمدددوعْ اٚجتهددداعْ هسدددتوٓٓن أحددددٌها ذاتدددْ وٓعكدددس ىوًعددد

ددة هعٓىددة ددْ ىظددرة قاصددرة أو زاشددخص أو جهاعددة فئٓو ، كهددا تعكسددً ئفددة ٚ تعكددس حقٓقددة الواقددع الكددائن، ٌو
ْ الهوضوعٓةة اٖالىظر   . خرى ٌو

دددذا الهصدددطمح هركدددب هدددن هفٍدددوهٓن ٌهدددا  كدددارل ، وأول هدددن بحدددث ٌدددذا الهفٍدددوم ٌدددو اٚجتهددداعْو  الدددوعٌْو
 ..ْ الطبقْالوعو  الطبقة اٚجتهاعٓةفْ دراستً عن  هاركس

 وقد قسم عمهاء اٚجتهاع الوعِ اٚجتهاعِ الِ قسهٓن :.
 .ددالوعِ الفردى : ٓعبر عن فرد هح -0 
 الوعِ الجهاعِ: ٓعبر عن جهاعً. - 2

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ىدددداك هصددددادر لتشددددكٓل الددددوعِ اٚجتهدددداعِ هىٍددددا :  التعمددددٓم ،الهدرسددددً ،الجاهعً،ووسددددائل ا٘عددددٛم      ٌو
هىٓدة ،إضدافة الدِ التثقٓدف والتعمٓهٓة والتربوٓة والثقافٓدة والسٓاسدٓة واٖ،وبشكل عام الهتسسات اٚجتهاعٓة 

 . الذاتْ
ددة، ولٍددا تفسددٓراتٍا العدٓدددةٚن فكددرة الددوعْ اإوبدددون شددك فدد  ، فقددد ىظددر لٍدداجتهدداعْ لٍددا هرجعٓاتٍددا الىظٓر

ستىدون اٚجتهاعٓة لمظواٌر الىفسْ الطابع ىٍا تهثلأعمِ  الوظٓفٓون  العٛقدات ن سدائرأ افتدراض إلِ ٓو
دة طبٓعدة ذات ظدواٌر إٚ ٌدْ هدا البشدر بدٓن القائهدة  الدروابط تمدك عمدِ ٓقدوم الدوعْ اٚجتهداعْ وأن فكٓر
تهثل هكدن .اٚجتهاعٓدة الثقافدة فدْ ٓو  تتجمدِ فدْ بددأت قدد اٚجتهداعْ الدوعْ هحدددات أن عمدِ التأكٓدد ٓو
تدً خدٛل هدن "دوركدآم "فكدر دة هحاٚو  الدوعْهدا  أ الفمسدفة. فدْ اٚجتهداعْ الدوعْدور  لتحدٓدد الىظٓر

كدون وفئاتدً الهجتهدع أفدراد وعدْ الهاركسدٓة فٍدوالفمسدفة  فدْ اٚجتهداعْ  لموجدود اواىعكاًسد اتعبٓدرً  ٓو
بدل  اٚجتهداعْ الدوعْ لدذلك اىعكاًسدا بهثابدة وثقافدة ىظدم هن القوهْ البىاء هكوىات لٍم وتعتبر اٚجتهاعْ

 بالوعْ هختمفة وذٌىٓة فكٓرة صور فْ اٚجتهاعْ الوجود قٓاسل تآرخْ ىتاج اجتهاعْ فٍو .عىً وٓعبر
 تطدور أن الواقعٓة كها الفعمٓة حٓاتٍم ٌو الىاس ووجود الواعْ الوجود سوى  خر شٓئا ٓكون ان ها ٓهكن
م بجاىب الىاس أن اٚجتهاعٓة أو الحٓاة فْ دوري عمًٓ ٓستىد الذي باٖساس بعٛقاتً ٓرتبط الوعْ ٌر  تطٓو

م ٓطورون ىٍمإف الهادٓة لهىتجاتٍم ىتاجٍم تفكٌٓر  عJ: Speacack,1982,p12  الفكري . وا 
 هدن وتدأتْ حدداثتٍا الكٛسدٓكٓة لمهاركسدٓة والهىٍجْ التصوري ا٘طار هن الجدٓدة الهاركسٓة وتىطمق    
 وهدن اٚجتهداعْ الىوعٓدة لمتطدور القدواىٓن عهدل هسدار إظٍدار وهحاولدة الهاركسدٓة قدراءة تعٓدد أىٍدا حٓدث
دا التدْ الهعطٓدات خدٛل  الىقددي باٖسدموب هواقفٍدا ، وتتهٓدزفدْ الهجتهدع الهتغٓدر اٚجتهداعْ الواقدع ٓقٌر

ا وقددم الرادٓكدالْ دة وآٖددلوجْ  الهعرفدْ ا٘طدار عدن تخدرج لدم ولكىٍدا حقدائق هتسسدٌو  الهاركسدٓة لمىظٓر
 اٚجتهاعٓدة، البىدْ بدراسدة الظاٌرتٓدة بٓىهدا اٌتهدت الهدرسدة .ع411،ص 0919  عبدد الهعطدْ،الكٛسدٓكٓة 

 أو وعٓىدا فدْ هصدىوع عدالم فٓدً ىعدٓش الدذي العدالم أن ٌدْ وهسدمهاتٍا الرئٓسدٓة ا٘ىسداىْ، الدوعْ ودعدائم
  و إدراكىا خٛل هن إٚ لً هعىِ ٚ الذي العالم ذلك الخارجْ العالم وجود أن ذكر السخف وهن .رتوسىا
تحقق هعىِ ذو عالم هن عالهٍم، البشر صىع فٍم العمهاء عمِ ٓتعٓن ولذا بً، وعٓىا  عها بالتخمْ ذلك ٓو
 الىقددي التٓدار وجداء .إلٍٓدا وصدولىا وكٓفٓدة الهعرفدة تمدك ٓتبدع  أصدول بدل بهعرفتدً، اٚعتقداد عمدِ درجىدا

 لمتٓدار هوازًٓدا التٓدار ذلدك حٓدث أضدحِ اٚجتهداع، عمهداء عدن الكٛسدٓكٓة الهٍهدة تمدك لٓمغدِ اٚجتهداعْ
دة وشدكل الكٛسٓكْ،  التٓدار ٌدذا عمهداء اتفدق وقدد ام.عد بوجدً الىقددي اٚجتهداعْ لمتٓدار هعٓىدة تٓدارات ٚو

 فاعدل فدْ دور هن لً لها البشٓرة، لمهجتهعات التآرخٓة البىائٓة العهمٓة فْ ا٘ىساىْ أٌهٓة الهحور عمِ
 هدن الدواقعْ الىشداطفدِ  الذات عىصر عمِ وأكدوا ا٘ىسان، لتحٓرر الهتدى الىاقد ا٘ىساىْ العقل تشكٓل
 وأشداروا لٙىسدان، الهحدودة إطٛق القدرات عمِ القادر ٌو التآرخْ الذاتْ فالوعْ الذاتْ، الوعْ خٛل
فدً الدوعْ غٓداب نأاٚجتهداعْ، و  الواقدع ٖزهدة البددٓل ٌدو الدوعْ أن إلدِ  الهجتهدع أزهدة لدب ٌدو وتٓز

 ع16ص 0991 حجازي،  .الرأسهالْ
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ٌذا الدور ، و جتهاعْٚا٘عٛم فْ الهجتهع بدور بارز فْ تشكٓل الوعْ اوبدون شك تقوم وسائل      
قبولٍا ، و ي الوسائل، والتطور التقىْ لٍا، واختراقٍا لجبٍات الحٓاة الهختمفةٓزداد أٌهٓة و تأثٓرًا باىتشار ٌذ

هىذ الطفولة  ر لٍم طٓمة الحٓاةتٛزهٍا الهستهن اٖفراد وخاصة اٖطفال والهراٌقٓن والشباب، و الفعال بٓ
 الىفسٓة التْ تترتب عمِ تعرضىقدر خطورة أثار اٚجتهاعٓة و  حتِ ىٍآة العهر، هن ٌىا ىستطٓع أنو 

ٌو أٓضا ها ٓجعل القمق الذي ٓبدًٓ الكثٓر هن الباحثٓن هوضوعًٓا إزاء الشباب الهستهر لٍذي الوسائل، و 
 جتهاعْ.ٚلذات شبكات التواصل االتأثٓر الهحتهل لهضاهٓن الرسائل ا٘عٛهٓة الهختمفة وبا

كها أن وسائل ا٘عٛم الهختمفة ظمت عاجزة حتِ أن عن بمورة خطاب إعٛهْ لمشباب، ٓىطمق      
هن بمورة هفآٌم ورتى جدٓدة لمدور الٍام الذي ٓمعبً الشباب العربْ، بل إن تمك الوسائل تقوم بعرض كم 

ًٍا ٓختمف عن الحاجات التىهوٓة واٚجتهاعٓة ٌائل هن البراهج والهعموهات التْ تعكس فْ ه جهوعٍا توج
والثقافٓة لمهجتهع العربْ، وخاصة فئة الشباب فٍْ تعكس ثقافة استٍٛكٓة عادٓة وتروج لهفآٌم هختمفة 

ادة الفجوة والٍوة بٓن الشباب وهجتهعً.  ، وفْ واقع اٖهرعن واقع الشباب وقضآاي، هها ٓتدي إلْ ٓز
 0911 فٍهْ،قد لخصً أحد الباحثٓن العرب ْ ٓعٓش فْ هأزق ها ٓسهِ بالتغٓٓر، و ن الشباب العربإف

بهىاخ الواقع الذي تسودي جهمة لتْ تتعمق بالهحٓط اٚجتهاعْ، و بهجهوعة هن الظواٌر السمبٓة ا ع411ص
ل ري و هظاٌر اٚستغٛالفساد ا٘داقٓم الردٓئة والتىاقض الثقافْ والفوضِ اٚقتصادٓة والفقر و هن ال

ذا الهىاخ وسموكً ىهط ، هها ٓجعمٍم ٓستهدون هن ٌىحراف بكل صوري وأشكالً وأىواعًاٚوالتسمط و 
م و  هاعًٓا الهحاكاة لهظاٌر الحٓاة الغربٓة ىهطًا اجتتٍم الٓوهٓة بحٓث ٓصبح التقمٓد و أسموب حٓاتفكٌٓر

: أن الشباب هعقٚو أن ىقوللتثقٓف. إذ ٓبدو ، وسموكًا هتحضرًا فْ عهمٓة اسائدًا فْ حٓاتٍم الٓوهٓة
اب اجتها ر عْ هتهثل فْ الظمم اٚجتهاعْ، و ٓعاىون هن إٌر م عدٌاب عدلْ هتهثل فْ ضٓاع الحقوق و ا 

وجٍٍٓا، تدلٓل الثقافْ عبر تربٓة اٖسرة و قواعد الٌىاك التىاقض الصارخ فْ هكوىات و . و تكافت الفرص
ٓقٓن  ، هها ٓخمق  ثارًا بالغة التىاقض عمِجٍٍٓاوتربٓة الهدرسة وتوجٍٍٓا، وتربٓة وسائل ا٘عٛم وتو 

لٓس عن اقتىاع كاهل بل كرد فعل ربها  ،تالْ ٌروبً   إلِ الٓقٓن اٖكبرع، وبالالشباب والتزاهً اٖخٛقْ
 .                     همجأ لمتخمص هن القمق والتوتر والهعاىاةو ٛذ هو 

افددددة و تأثٓراتٍدددا اٚجتهاعٓدددة والىفسدددٓة والثقافٓدددة عمدددِ لو فدددْ الجاىدددب أخر،ٌىددداك ضدددغوطات الثقافدددة ا     
ددون الشددباب ددة فددْ سددمم عهمٓددات التىشددئة اٚجتهاعٓددة فددْ الوقددت الحاضددر ،حٓددث التمفٓز ، والتددْ تحتددل اٖولٓو

و هددا دفددع باٖغمبٓددة السدداحقة هددن  وهددا ٓحهمددً هددن قددٓم وأفكاروعقائددد تتىدداقض هددع الثقافددة القدٓهددة السددائدة.ٌو
ددددون لددددً القدددددرة عمددددِ تغٓٓددددر هوقددددف الىدددداس عمهدددداء اٚتصددددال واٚ جتهدددداع والددددىفس إلددددِ اٚعتقدددداد بددددأن التمفٓز

واتجاٌاتٍم .فاٚتجاي كها ٓعرفً ترستون:ٌو تعهٓم اٚستجابات تعهٓهًا بىهو الفرد بعٓدًا عن شْء ىفسْ أو 
 ع422ص0996 حهزة،  .قٓرب هىً
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ىاك هن ٓعتقد بأن وسائل ا٘عٛم قد تىجح فْ بعض اٖحٓان بالقٓام بدور أساسْ فْ إحداث ٌذا       ٌو
التحدددول وخاصدددة فدددْ اٖوقدددات التدددْ ٓىتشدددر فٍٓدددا عددددم الٓقدددٓن والحٓدددرة حدددول أهدددور هعٓىدددة،حٓث إن وسدددائل 

 .ع422ص 0992 العبد ،ا٘عٛم تستطٓع أن تحدث تغٓرات وتىشر اتجاٌات وقٓهًا جدٓدة 
لدددذلك فدددإن تدددأثٓرات ا٘عدددٛم فدددْ السدددموك واٚتجددداي هسدددألة شدددائكة ٖسدددباب عدٓددددة أٌهٍدددا أن اٚتصدددال      

قاهة عٛقة اتصالٓة تٍدف إلدِ تمبٓدة حاجدات  عهمٓة اجتهاعٓة ىفسٓة قائهة عمِ تهٌثل الرهوز وتبادلٍا ، وا 
لسدددموك ا٘ىسددداىْ وتغٓٓدددر ، ههدددا ٓدددتدي فدددْ الىٍآدددة إلدددِ التدددأثٓر فدددْ اوترفٍٓٓدددةع هختمفدددة  تعمٓهٓدددة وتثقٓفٓدددة

 اتجاٌاتدددً ، خاصدددة أن وسدددائل ا٘عدددٛم تتوجدددً إلدددِ أعدددداد كبٓدددرة هدددن البشدددر غٓدددر هتجاىسدددة فدددْ اٖعهدددار
 .والقدرات واٌٚتهاهات والثقافات

دا تهدارس ٚ ا٘عدٛم وسدائل إن القدول ٓهكىىدا وأخٓدًرا       هتسسدات عدن هسدتقل بشدكل ووظٓفتٍدا دوٌر
ا فإن بالتالْو   الهجتهع ون السمبْ تأثٌٓر  لوسدائل الثقدافْ الهضدهون فدْ عٓدوب بوجدود كبٓدر حدد إلدِ هٌر
 .ا٘عٛم

وفْ رأٓىا أن دراسة تأثٓرات وسائل ا٘عٛم التقمٓدٓة والجدٓدة ، فدْ اٚتجاٌدات والقدٓم والسدموك اٚجتهداعْ 
  الهجتهددع الددذي ٓعٓشددونٚ بددد هددن أن تقتددرن بدراسددة تكددوٓن اٚتجاٌددات ، وكٓفٓددة السددبل لتددأقمم الشددباب فددْ 

لتعمدٓم ، وبعبارة أخرى عهمٓة التكٓف اٚجتهاعْ التْ تشكل كل أىدواع التدأقمم الهباشدر وغٓدر الهباشدر وافًٓ
 .واكتساب القٓم واٚتجاٌات

 

 جتماعية وظاهرة الشغب والجريمة الرياضية الالشبكات ا -4
مددة      عددددا هددن ا٘شددكالٓات، كهددا ٓفددرض جهمددة ، 0912عددام  ٓثٓددر ا٘عددٛم الجدٓددد؛ هىددذ ظٍددوري ٖول ٌو

هددن التحدددٓات عمددِ هختمددف اٖصددعدة. وتعتبددر قضددٓة التعددارض أو التكاهددل بددٓن كددل هددن ا٘عددٛم: الجدٓددد 
اٌتهام عمهاء اٚتصال، والهٍتهٓن بٍذا الحقل الهعرفدْ.  -ٚو تزال–والقدٓم واحدة هن القضآا التْ أثارت 

ب فٍدم خداطت ٓتعمدق بهصدط دو هصدطمح ٓسدتخدم فدْ أكثدر هدن و ٚبد هن تصدٓو مح  ا٘عدٛم الحددٓث، ٌو
خصصددٓن ٓطمددق عمٓددً إسددم وسددائل ا٘تصددال الحدٓثددة، والددبعض أخددر ٓسددهًٓ ا٘عددٛم لهتشددكل. بعددض ا

ىاك هن ٓصدفً بدا٘عٛم الشدبكْ وا٘عدٛم ا٘لكتروىدْ أو ا٘عدٛم الرقهدْ.  الجدٓد أو ا٘عٛم التفاعمْ. ٌو
عدن هددلول واحدد ٌدو ا٘عدٛم الحددٓث.  تدىمرغم إختٛفٍا المفظدْ إٚ أىٍدا  والحقٓقة أن ٌذي التسهٓات عمِ

 .ع22ص 4111 صادق، 
ددذا ٓعىددْ أن ا٘عددٛم الجدٓددد        ع ٓتهٓددز أٓضددًا بأىددً إعددٛم هتعدددد الوسددائط، حٓددث ٓددتم Multimediaٌو

دذي عرض الهعموهات فْ شكل هٓزج هن الىص والصورة والفٓدٓو؛ هها ٓجعدل الهعموهدة أكثدر قدوة  وتأثٓرًا،ٌو
تهٓددز ا٘عددٛم  ىٍددا وتعدددٓمٍا وىقمٍددا بشددكل إلكتروىددْ. ٓو الهعموهددات ٌددْ هعموهددات رقهٓددة ٓددتم إعدددادٌا وتخٓز
دددذي الخصدددائص. غٓدددرت هدددن أىهددداط السدددموك الخاصدددة  الجدٓدددد أٓضدددًا بتىدددوع وسدددائمً وسدددٍولة اسدددتخداهٍا، ٌو

 .ع092ص 4112 عبد الحسٓب،بوسائل اٚتصال 
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التْ ىواجٍٍا هع ا٘عٛم الجدٓد بالتحدٓدد ٚ تقتصدر عمدِ الجواىدب التكىولوجٓدة فدْ إن التحدٓات اٖوسع  
ىها تشهل أٓضًا تحدٓات  الهحتوىعفْ ها ٓكتب وٓىشر وٓقال عبر تمك الوسائل  وسائل ا٘عٛم الحدٓثة، وا 

 ع.Social Mediaبها فْ ذلك أدوات ا٘عٛم الهجتهعْ 
دهو ا٘ىترىددت ووسددائل ا٘عددٛم الجدٓددد أصددبحت عالهٓددة وتجدداوزت إن قددوة التددأثٓر التددْ ٓهتمكٍددا هسددتخ    

 ع2ص 4112 البٓاتْ،.بالفعل حدود الدولة التْ ٓعٓش فٍٓا هستخدم ا٘ىترىت. فا٘حصائٓات الدولٓة
ٓدددٓو بمٓددون ف 410كثددر هددن أفٍىدداك  ،د وتأثٓراتددً الحالٓددة والهسددتقبمٓةتعكددس حقٓقددة قددوة ا٘عددٛم الجدٓدد    

 ،الفٓسددبوك ٓدددخل عبددر الٍدداتف الجددوالهمٓددون هسددتخدم لهوقددع  221و ،هوقددع قوقددل هشدداٌد كددل شددٍر عبددر
وترلٓددون هشدداٌد ٓوهٓددا  ،همٓددون هوقددع الكتروىددْ 22و العددالم، بمٓددون هسددتخدم لٙىترىددت عمددِ هسددتوى 0.4و

سدداٌم 011و ،بمٓددون هشددترك بددالٍواتف الجوالددة 9.2و ،وبعمددِ الٓوتٓدد بمٓددون صددورة هرفوعددة عمددِ فمكددر ،ٓو
ىداك اكثدر هدن  .ٖجٍزة الموحٓة فْ تصدفح ا٘ىترىدت% هن هحتوى ا11أٓباد هىتج  همٓدون هشدترك  91ٌو

توقع ان ٓصل  الدزوار  624فْ قوقل ىسبة الىهو  ىداك4104همٓدون خدٛل عدام  291همٓون ٓوهٓا ٓو  . ٌو
ددت ترسددل  221ثددر هددن همٓددون هسددتخدم ىشددط ،واك 021همٓددون حسدداب تددوٓتر  442اكثددر هددن  همٓددون تٓو

سدتخدم الهوقدع  024. وفدْ الهوقدع آوهٓد تواجددد  business to businessهمٓدون هسددتخدم ٓو  111.ٓو
ىدداك  ،4104همٓددون هشددترك فددْ الفٓسددبوك، وقددد ٓصددل لبمٓددون هشددترك فددْ ىٍآددة  همٓددون ببٓرطاىٓددا  21ٌو

ت دقٓقة هن وقتدً ٓوهٓدا عمدِ اٚىترىد 411% هن الهستخدهٓن.كها ٓقضْ الفرد بالعالم العربْ 21ٓهثمون 
 دقٓقة هشاٌدا التمفاز.                              022بٓىها ٓهضْ 

وتٓوب وفمٓكدر ٌدِ هجدرد ىهداذج لشدبكات      جتهاعٓدة ٓسدتخدهٍا هئدات الهٛٓدٓن اإن فٓس بوك وتوٓتر ٓو
حول العالم لتبادل وىشر الصور  فمٓكرع وهقاطع الفٓدٓو  ٓوتٓوبع أو لتبادل اٖخبار والىصوص القصدٓرة 

ترع. كهددددا توجدددددد أٚف هددددن الشددددبكات ا٘جتهاعٓدددددة اٖخددددرى  -اٖقددددل شدددددٍر -كهددددا ٌددددو الحددددال فدددددْ  تددددٓو
 ور الهستخدم. الهتخصصة فْ هجاٚت هحددي هن حٓث الهحتوى أو الجهٍ

دٓة وأخٛقٓة وىفسٓة واجتهاعٓة ائوقد تىوعت  ثار شبكة ا٘ىترىت السمبٓة عمِ الشباب العربْ إلِ  ثار عق
جراهٓة وبٓان ذلك عمِ الىحو التالْ:                                 واقتصادٓة وصحٓة وا 

هدددن هواقدددع تدددروج لمعقائدددد الباطمدددة  هدددن ه سدددْ شدددبكة ا٘ىترىدددت هدددا تزخدددر بدددً  اٖضدددرار العقائدٓدددة : -0   
هددن فضددول وعدددم اسددتقرار ىفسددْ ، وىتٓجددًة لهددا ٓسددود هرحمددة الشددباب ة والدددعوات الخبٓثددةواٖفكددار الٍداهدد

ة بأٌدافٍا.               وفكري  ، وقع كثٓر هن الشباب العربْ فْ حبائل جهاعات هشبٌو
ا دخدول ا٘ىترىدت إلدِ واقعىدا لعل اٖضرار اٖخٛقٓة هن أبرز الس  أضرار أخٛقٓة : -4 مبٓات التْ أفرٌز

 العربْ إذ تفشِ ارتٓاد الهواقع الهروجة لمجىس هن قبل الشباب العربْ                 
ت عدن ا٘ىترىدت ٓتدأثر ا٘ىسدان بهحٓطدً وبٓئتدً وهدن أٌدم أثدار الىفسدٓة التدْ ىتجد اٖضرار الىفسدٓة : -2

                                                             :                   ظاٌرتان هتقابمتان
                                                                                             :أ / إدهان ا٘ىترىت
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ددْ  إدهددان ا٘ىترىددت  أفددرز اٚسددتخدام الهكثددف لٙىترىددت ظدداٌرة أصددبحت توصددف بأىٍددا ظدداٌرة هرضددٓة ٌو
             .:  حالة هن اٚستخدام الهرضْ وغٓر التوافقْ لٙىترىتعالذي ُٓعرف بأىً

ت عددن ا٘ىترىددت ٓتددأثر ا٘ىسددان بهحٓطددً وبٓئتددً وهددن أٌددم أثددار الىفسددٓة التددْ ىتجدد :اٖضددرار الىفسددٓة -2
                                                                                 :ظاٌرتان هتقابمتان

                                                                                         :ب د ُرٌاب ا٘ىترىت 
ٌذي الحالة ٌْ عكس الحالدة السدابقة حٓدث ٓسدٓطر عمدِ صداحبٍا القمدق هدن اسدتخدام ا٘ىترىدت ىظدرًا      

ت ا ٓو طدددور ٌدددذا القمدددق لٓصدددبح فدددْ صدددورة ُرٌددداب ٓهىعدددً هدددن اٚقتدددراب هدددن الشدددبكة لهدددا ٓخشددداي هدددن أضدددراٌر
واسددتخداهٍا اٚسددتخدام الصددحٓح ههددا ٓترتددب عمٓددً تددأخر الهصدداب بٍددذا الُرٌدداب فددْ دراسددتً وفددْ عهمددً إذا 

 .                                                    عهمً هها ٓتطمب استخدام ا٘ىترىتكاىت دراستً و 
فْ ضوء ها ٓتعرض لً الشاب خٛل تجوالً فْ ا٘ىترىت هدن قدٓم ذات تدأثٓر ضداغط بٍددف إعدادة و      

ههدا قددد ٓددتدي إلددِ هحددو  عالجهاعددة الهرجعٓددة تشدكٓمً تبعددًا لٍددا بهددا ُٓعدرف فددْ هصددطمح عمددم الدىفس بتددأثٓر 
عرضددً لمعزلددة وال ىفددور وهددن ثددم  ثددار الجهاعددة اٖولٓددة عمٓددً ههددا ٓفقدددي التددرابط هددع هجتهعددً الهحددٓط بددً ٓو

هددزودون بطاقددات ىفسددٓة أساسددٓة ٓحتدداجون إلٍٓددا لهباشددرة وظددائفٍم الىفسددٓة الهختمفددة فالشددباب التددوتر والقمق.
ددددددددْ الطاقددددددددة العقمٓددددددددة الهعرفٓددددددددة  الطاقددددددددة الدافعٓددددددددة  (Affective)والطاقددددددددة اٚىفعالٓددددددددة  (Cognitive)ٌو

(Motivation) م ٌو تهآز لٍدذي الطاقدات بحٓدث ٓهكدن تجهٓعٍدا فد وتوجٍٍٓدا  ْ تىظدٓم كمدْ هتكاهدلوىهٌو
 م. ٓجابْ لٍ٘ىحو أٌداف هعٓىة فْ أوقات هعٓىة لتحقٓق الوجود ا

جتهاعْ ساٌهت بشكل كبٓر فْ الهجال ٚن شبكات التواصل اإلِ أوتشٓر الدراسات العمهٓة       
و فْ إثارة أ، لمشبابل تعهٓق الثقافة الٓراضٓة ، سواء فْ هجاو اٚٓجابٓةأالٓراضْ هن الىاحٓة السمبٓة 

هثمها  ،التعصب الٓراضْ عىد الشباب وتعهٓق روح وتضخٓم اٖحداث الٓراضٓة، ،الشائعات الٓراضٓة
 واٚىحراف استخدهت أٓضا كوسٓمة لشغب الهٛعب، والتشجٓع عمِ الجٓرهة الٓراضٓة ذلك ٖن الجٓرهة

 قٓم هن البٓئة تمك ٓسود عها تخرج أو تجافْ واجتهاعٓة واقتصادٓة سٓاسٓة بٓئة فْ سموك أىهاط ٌْ
 والتخمص هىٍا اٖىهاط تمك عمْ كبح البٓئة تمك تعهل لذا .البٓئة تمك هىٍا تتغذي أخري وأىظهة وثقافة
 وضع طٓرق عن وذلك السموك واتجاٌات القٓم بتأسٓس ا٘عٛم عهمٓات تىتجٍا التْ الدوافع طٓرق عن

فترض أن البٓئة لتمك ٓىتهٓان وا٘عٛم اٖهن إن .لمسموك همزهً قاىوىٓة قواعد  ٖجل هىفعتٍها ٓجاٌدا ٓو
 الجٓرهة هظاٌر تدارك عدم ىشوء أو عمْ ٓشجع أو ٓتدي قد  خر سبٓٛ ٓسمكا قد لكىٍها

 اٚلتفاف أو التهاسك هن اٖقصِ الحد ٓحقق ا٘عٛمٖن  .عBjorn Hlettne,1991,p144 واٚىحراف
سٍم هعآٓر حول اٚجتهاعْ  بتبىْ وذلك ةلعاها والقٓم اٚجتهاعْ السموك أىهاط قواعد وضع فْ ٓو
والقٓم  الهعآٓر عمْ السبٓل ذلك فْ اٚرتكاز ووجوب .هعً والتعاهل الواقع واستٓعاب فٍم هواصفات
 العىف أو لىشر الجٓرهة ٓتدي ها وتجىب والهوضوعٓة والتوازن والصحة وا٘ىصاف الصدق هن الهٍىٓة

 فٍٓا اتجاٌات إلْ شٓئًا فشٓئاً  ٓىقاد الهجتهع ٖنذلك  ،ع16ص 0992الشهري، (. الهجتهعفْ  الفوضِ أو
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ل ٓكون حٓث الصواب وفٍٓا الخطأ  اٖرجح ِفعم الحال ٓكن وهٍها .ا٘عٛم هحتوي عمْ ذلك فْ التعٓو
 .ةأحادٓ ثقافة لِإ آقود
 

 ال راسررة المي انية ثالثا :
ا فْ الحالٓة الدراسة تٍدف      اٚجتهاعْوسائل التواصل  دور طبٓعة عمِ التعرف إلِ الهٓداىْ إطاٌر
 استخدام الشباب عمِ الهترتبة الىتائج واستكشاف الجاهعْ، الشباب لدى اٚجتهاعْ الوعْ تشكٓل فْ

 الشغب والجٓرهة الٓراضٓة. لقضآا ا٘دراك وهستوى اٚجتهاعْ السموك أىهاط واستكشافلٍذي الوسائل 
وتعتبر ٌذي الدراسة هن الدراسات الوصفٓة التْ تقوم عمِ رصد خصائص الظاٌرة وتحمٓمٍا، لقٓاس     
وهدي دور  ،الشغب والجٓرهة الٓراضٓة وعْ الشباب الجاهعْ بالقضآا الٓراضٓة وبالذات هوضوع ىهد

سة الهٓداىٓة فْ تشكٓل الوعْ اٚجتهاعْ لدي الطمبة وتتهثل إجراءات الدرا اٚجتهاعْوسائل التواصل 
 :فٓها ٓمْ

 

 منهجوةىالدرادةى:
الهددىٍج الهسددتخدم فددْ الدراسددة ٌددو هددىٍج الهسددح اٚجتهدداعْ والددذي ٓعددد هددن أىسددب الهىدداٌج هٛءهددة      

لهثدددل ٌدددذي الدراسدددة وخاصدددة أن ٌدددذا الهدددىٍج ٓددددرس الظدددروف اٚجتهاعٓدددة التدددْ تدددتثر فدددْ هجتهدددع هعدددٓن، 
عدرف  وضدح العٛقدة بدٓن هتغٓدرات الدراسدة ٓو در، وتحمٓددل، ٓو الهسددح اٚجتهداعْ: بأىدً "هحاولدة هىظهدة لتقٓر

ددو ٓددىص عمددِ الهوقددف الحاضددر  وتفسددٓر الوضددع الددراٌن لىظددام اجتهدداعْ، أو جهاعددة، أو بٓئددة هعٓىددة، ٌو
ا وتعهٓهٍدا ولٓس عمِ المحظة الحاضدرة، كهدا ٍٓددف لموصدول إلدِ بٓاىدات ، وذلدك ٓهكدن تصدىٓفٍا وتفسدٌٓر

 .                صة فْ اٖغراض العمهٓةهستقبل وخالٛستفادة بٍا فْ ال
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى:الدرادة أداة 

ت البحدث.  "؛ هصطمح هىٍجْك تعىْ     الوسٓمة التدْ ٓجهدع بٍدا الهعموهدات الٛزهدة لٙجابدة عدن تسداٚت
ستباىة عمِ ضوء هشكمة الدراسة حٓث تم تغطٓة كل ٌدف هن أٌداف الدراسدة بهجهوعدة اولقد تم تصهٓم 

ت.                                           هدددددددددددددددددددن اٖسدددددددددددددددددددئمة أو العبدددددددددددددددددددارات التدددددددددددددددددددْ حققدددددددددددددددددددت اٌٖدددددددددددددددددددداف وأجابدددددددددددددددددددت عدددددددددددددددددددن التسددددددددددددددددددداٚت
وبعد اٚطٛع عمدِ أدبٓدات الدراسدة والدراسدات السدابقة ذات الصدمة بهوضدوع الدراسدة،قام الباحدث بتصدهٓم 
 أداة الدراسة وتقسٓهٍا ثٛثة أقسام ٌْ:                                                               

 ٌددداجهدددان لمعمدددوم والتكىولوجٓدددا هقر القسدددم اٖول: ٓحتدددوى عمدددِ البٓاىدددات اٖولٓدددة الخاصدددة بطدددٛب جاهعدددة ع
 .                                                                                            الفجٓرة فْ اٚهارات

جتهدددددددددداعْ                     ٚالقسددددددددددم الثدددددددددداىْ: ٓحتددددددددددوى عمددددددددددِ قٓدددددددددداس هدددددددددددى تعددددددددددرض الشددددددددددباب لوسددددددددددائل التواصددددددددددل ا
هضدددداهٓن وسددددائل التواصددددل  عمددددِ قٓدددداس هدددددى الددددوعْ اٚجتهدددداعْ لمشددددباب ودورالقسددددم الثالددددث: ٓحتددددوى 
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هدددددددددددددددددددة الٓراضدددددددددددددددددددٓة.                                        اٚجتهددددددددددددددددددداعْ فدددددددددددددددددددْ ٌدددددددددددددددددددذا الدددددددددددددددددددوعْ ىحدددددددددددددددددددو هوضدددددددددددددددددددوع الشدددددددددددددددددددغب والجٓر
  :                                                       تم حساب ثبات وصدق اٖداة عمِ الىحو التالْو
: قام الباحث بالتأكد هن ثبات اٖداة هن خٛل هعاهدل  ثبدات ا٘عدادةع حٓدث تدم تطبٓدق اٖداة ثبات ا  اة 

عمددِ عٓىددة اسدددتطٛعٓة هددن أفدددراد هجتهددع الدراسدددة وبعددد أسدددبوعٓن تددم إعدددادة التطبٓددق وتدددم حسدداب هعاهدددل 
بالتأكدد هدن ثبدات اٖداة وفدق ع، كها قام الباحث  1.12 ارتباط بٓرسونع بٓن التطبٓقٓن وقد بمغت قٓهتً   
عتبددددددددر ٌددددددددذا كافٓددددددددا ٖغددددددددراض التطبٓددددددددق.  ع، 1.10هعدددددددالم اٚتسدددددددداق الددددددددداخمْ وقددددددددد بمغددددددددت قٓهتددددددددً                          ٓو

: تدم التأكدد هدن صددق اٖداة بعرضدٍا عمدِ هحكهدٓن اختصاصدٓٓن والخبدراء بصدورتٍا اٖولٓدة ص ق ا  اة
داة هددن حٓددث الهحتوى،والهضددهون، وارتباطٍددا هددع البعددد الددذي ٘بددداء  رائٍددم حددول هدددى هٛءهددة فقددرات اٖ

تقٓسً هع قابمٓة الحذف، أو ا٘ضدافة، أو التعدٓل،وقدد تدم اٖخدذ بهٛحظدات الهحكهدٓن التدِ رأى الباحثدان 
 أٌهٓتٍا، وبٍذا أخذت اٖداة صورتٍا الىٍائٓة.                                          

                                          

ىمجتمعىورونةىالدرادة:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ا حوالْ       % هن طمبة جاهعدة 01قام الباحث بتطبٓق الدراسة هٓداىًٓا عمِ عٓىً طبقٓة عشوائٓة هقداٌر

اسددتهارة لعدددم صددٛحٓتٍا. وقددد تددم  02هفددردة وذلددك بعددد اسددتبعاد  211عجهددان بددالفجٓرة. والتددْ بمدد  قواهٍددا 
ًعددا هتسدداوٓا بددٓن طددٛب وطالبددات الجاهعددة  ددع عٓىددً الدراسددة الهٓداىٓددة توٓز سددب ىسددبة وجودٌددا فددْ ح –توٓز

 الهجتهع اٖصمْ، أي أن تهثٓل كل فئة فْ العٓىة بىفس ىسبة تواجدٌا فْ الهجتهع اٖصمْ .  
 والجداول التالٓة توضح هجتهع الدراسة وخصائص عٓىة الدراسة :    
 

 النسبة المئوية التكرار الكلية

 %11.11 001 كلٌة القانون

كلٌة المعلومات واإلعالال  والعلالو  
 األنسانٌة

011 11.11% 

 %05.11 10 كلٌة التربٌة

 %01.11 51 طب االسنان ةكلٌ

 %01.11 51 كلٌة الصٌدلة

 %01.11 41 دارة األعمالإكلٌة 

 %1.11 21 كلٌة تكنولوجٌا المعلومات

 %011.11 411 المجموع
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 (0جدول )
 الحرص على متابعة وسائل التواصل األجتماعً 

 

 النسبة المئوية التكرار البند
 %51 233 نٗ حذ كحٛشإ

 %12 003 نٗ حذ يةإ
 %1 31 غٛش يسةجغ

 %011 411 المجموع
 

جتهددداعْ بىسدددبة ٚتحدددرص عمدددِ هتابعدددة هواقدددع التواصدددل آبدددٓن الجددددول السدددابق بدددأن الىسدددبة الكبٓدددرة       
دددذا ٓعدددود الدددِ 69 وبالدددذات هواقدددع  ا٘ىترىدددتا عمدددِ التعاهدددل هدددع كثدددر حرًصدددأن الشدددباب الجددداهعْ أ% ، ٌو

% ، 1 حدد هدا بىسدبة إلدِ، بٓىها ترى بعض عٓىة الدراسة بأىٍا تحرص عمِ الهتابعة اٚجتهاعْالتواصل 
دداعدٓدددة  ٖسددبابربهددا ٓعددود  إطٛقًددآحددرص عمددِ الهتابعددة  الددبعض هددىٍم ٚ أنولددوحظ   إجددادةعدددم  أبرٌز

و بسدبب اىشدغالٍم بالدراسدة وخاصدة أ ،اقتصدادٓة أو اجتهاعٓدة ٖسدباب ا٘ىترىدتالبعض عمِ التعاهدل هدع 
 .والصٓدلة اٖسىانالكمٓات العمهٓة كطب 

 

 (1جدول )
 االجتماعًالحرص على تفضٌل وسائل التواصل  
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كلٌة المعلومات  كلٌة القانون
واإلعال  والعلو  

 األنسانٌة

كلٌط طب  كلٌة التربٌة
 االسنان

كلٌة ادارة  كلٌة الصٌدلة
 األعمال

كلٌة تكنولوجٌا 
 المعلومات

 التكرار

 التكرار

 النسبة المئوية التكرار البند

 %11.11 310 فٌس بوك

 %01.55 122 توٌتر

 %12.21 321 ٌوتٌوب

 %5.51 012 ماى سبٌس

 %01.11 011 فلٌكر

 %01.01 112 المدونات

 %01.11 111 المنتدٌات
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% 22.42لهتابعة بىسدبة الٓوتٓوب احتل الهرتبة اٖولِ هن ىاحٓة آتضح هن الجدول السابق بأن        
، ثم جاءت  %04.66الهرتبة الثالثة بىسبة التوٓتر  % بٓىها احتل44.11ة الثاىٓة بىسبة بالهرتوالفٓسبوك 

ذي الىسب قد تتطابق هع ىتدائج سبٓس بالترتٓب هن ىاحٓة اٖفضمٓةالهدوىات والهىتدٓات وفمٓكر وهاي  ، ٌو
، هع هٛحظة بأن الٓوتٓوب جاء فْ الهرتبة اٖولِ فْ ٌذي الدراسة فْ ٌذا الهجالالدراسات التْ أجٓرت 

دذا ٓعدود الهراتب اٖولِو التوٓتر أبعكس الدراسات اٖخرى التْ احتل الفٓسبوك  كثدر أن الشدباب ألدِ إ، ٌو
ات  ٛ لهشاٌدةهًٓ   .الشباب ثقافة الصورة تأخذ هكاىة فْ ثقافة ٖن، صٓرة وىفسٓةسباب بٖالفٓدٌٓو

 (2جدول )
 فعالٌة وسائل التواصل األجتماعً  

 

 

 

 

 

ن الدراسة أٚ إ، ا٘ىترىت، والتعاهل هع جتهاعْٚبالرغم هن تفضٓل الشباب لهواقع التواصل ا     
، فقد احتمت واضح عمِ الشباب وخاصة التمفٓزونأظٍرت بأن وسائل ا٘عٛم التقمٓدٓة هازالت لٍا تأثٓر 

جتهاعْ، ٚ% هن ىاحٓة فعالٓتٍا فْ ٓزادة الوعْ ا22و41وسائل ا٘عٛم التقمٓدٓة الهرتبة اٖولِ بىسبة 
، وجاء اٖصدقاء والهعارف %21و11ْ بالهرتبة الثاىٓة بىسبة بٓىها جاءت وسائل التواصل اٖجتهاع

ذا ٓعىْ  .%01و11لهرتبة الثالثة بىسبة با ثٓر واضح عمِ أأن وسائل ا٘عٛم التقمٓدٓة هازالت لٍا تٌو
ا ارتفاع هواقع ٓضً ألكن الهٛحظ  ،فٓزوىٓة بأىواعٍا ٘شباع حاجاتٍمالهستهرة لمبراهج التمالشباب لهتابعتٍم 

و هتشر هفْ التفضٓل خٛل السىوات اٖخٓرة اٚجتهاعْالتواصل  ٍم عمِ هستقبل الشبكات ، ٌو
ًٛ ٚا  .جتهاعٓة فْ حٓاة الشباب هستقب

 (3جدول )
 التعرض لوسائل التواصل األجتماعً 

 

 

 

 

 

 

 

 النسجة المئىية التكرار الجند

 %22.51 555 ػالو بنسقهٛذٖإليٍ خالل ٔعةئم ب

 %01.81 581 جسًةػٙاليٍ خالل يٕبقغ بنسٕبصم ب

 %58.11 11 يٍ خالل بألصذقةء ٔبنًؼةسف

 %511.11 111 المجمىع

 النسبة المئوية التكرار البند

 %04.11 15 ٌوًما واحًدا

 %11.51 012 من ٌومٌن الى ثالثة أٌا 

 %11.31 001 من أربع أٌا  الى خمس أٌا 

 %01.11 15 ست أٌا 

ا ًٌ  %11.51 002 ٌوم

 %011.11 411 المجموع
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  بدأىٍم الهبحدوثٓن هدن% 44.61أكدد ،اٚجتهداعْلهواقدع التواصدل  تعرضدٍم هعددل عن الهبحوثٓن بستال
ْ الىسبة اٖعمِ اٚجتهاعْٓوهٓا لوسائل التواصل  ٓتعرضون هدن  ٓتعرضون  بأىٍم % 44.21 وأكد ،ٌو

 هدن إجهدالْ %02.41عدن ٓوهدا واحددآتعرضدون  التدْ ىسدبة تدزد لدم بٓىهدا ،أٓدام ةأٓدام الدِ خهسد ةأربعد
 .ٓامأ ةلِ ستإ ٓتعرضون أىٍم أكدوا %09.41 وكذلك الهبحوثٓن،

 

 (4جدول)
 ستخدا  لوسائل اإلتصال االجتماعًالحج  ا 

 

 النسبة المئوية التكرار البند

 %00.11 44 أقل من ساعة

 %01.11 14 ساعة

 %11.11 251 أكثر من ساعة

 %011.11 411 المجموع
 

هن ساعة  فْ استخدام  أكثرهن الشباب ٓقضون  %14و 11ٓتبٓن هن الجدول السابق أن ها ىسبتً     
دددْ أعمدددِ ىسدددبة، وهدددا ىسدددبتً ٚوسدددائل التواصدددل ا فدددْ سددداعة واحددددة ىٍم ٓقضدددون هددد %01.11جتهددداعْ ٌو

ْ ثاىْ أعمِ ىسبة، وقال ها ىسدبتً ٚاستخدام وسائل التواصل ا هدن الشدباب أىٍدم  %00.11 جتهاعْ ٌو
ددذي الىسددب تددأتْ هتوافقددة هددع الجدددول السددابق التددْ تتكددد بددأن أٓقضددون  ددْ أقددل ىسددبة. ٌو قددل هددن سدداعة ٌو

 ٓوهٓا. اٚجتهاعْالشباب ٓتعرضون لشبكات التواصل 
 

 (5جدول)
 جتماعًالاألماكن المفضلة إلستخا   وسائل التواصل ا 

 

 

 

 

 
 
 

وفْ  فْ الهىزل،جتهاعْ ٚالتعاهل هع وسائل التواصل ا عمِحرصٍم   الهبحوثٓن هن%29.41 أكد    
ثددم  ،%01.11بالهرتبددة الثالثددة بىسددبة ا٘ىترىددت، وهقدداٌْ %  42.21 الجاهعددة فددْ الهرتبددة الثاىٓددة بىسددبة

وتتكددد الىسددب تطابقٍددا هددع  .اٖخٓددرة الهرتبددة احتمددتالتددْ  %2.41% والىددوادي 2.21الهكتبددات العاهددة 
ن الهٛحدظ ارتفداع ىسدب الشدباب الدذٓن ٓفضدمون التعاهدل أٚ إ، ىتدائج الدراسدات العربٓدة السدابقة الكثٓدر هدن

 النسبة المئوية التكرار البند

 %31.11 135 فى المنزل

 %13.31 011 الجامعة

 %3.31 11 المكتبات العامة

 %3.11 10 النوادى

 %01.11 11 مقاهى االنترنت

 %011.11 411 المجموع
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ددو  ا٘ىترىددتهددع  فددْ  ا٘ىترىددت، وتددوافر طٓمددة الٓددوم فددْ الجاهعددة الطمبددة لوجددودهددر طبٓعددْ أفددْ الجاهعددة ٌو
 .هكتبات الجاهعة وهختبراتٍا

 

 (1جدول )
 االجتماعًتصال الالموضوعات المفضلة فً وسائل ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓفضددمٍا الشددباب هددن خددٛل اطٛعٍددم عمددِ الهواقددع التددْ هوضددوعات الٓتبددٓن هددن الجدددول السددابق أن      
، تٌٛدددا فدددْ الهرتبدددة الثاىٓدددة  %01.42الهوضدددوعات الفىٓدددة بىسدددبة اٚلكتروىٓدددة عمدددِ شدددبكة اٚىترىدددت ٌدددْ

، وجاء بعدٌا فْ  %02.02، ثم فْ الهرتبة الثالثة الهوضوعات الٓراضٓة %02.11الهوضوعات الدٓىٓة
، تٌٛددا فددْ الهرتبددة الخاهسددة الهوضددوعات اٚجتهاعٓددة   %02.12الهرتبددة الرابعددة الهوضددوعات الصددحٓة

، وجددداء بعددددٌا فدددْ الهرتبدددة السدددابعة  %1.16لسادسدددة الهوضدددوعات التعمٓهٓدددةثدددم فدددْ الهرتبدددة ا 04.19%
، وجاء بعدٌا فْ  %6.11، ثم فْ الهرتبة الثاهىة الهوضوعات اٚقتصادٓة %2.06الهوضوعات الثقافٓة

                                                                                               . %2.09خبآرة ٘الهرتبة التاسعة واٖخٓرة الهوضوعات السٓاسٓة وا
                                                     

 (1دول )ج
 األجتماعً االتصالالفوائد الرٌاضٌة للتعرض لوسائل  

 النسبة المئوية التكرار البند

 %3.01 000 السٌاسٌة واالخبارٌة

 %01.11 211 االجتماعٌة

 %5.11 011 االقتصادٌة

 %3.05 001 الثقافٌة

 %1.15 121 التعلٌمٌة

 %04.11 311 الدٌنٌة

 %04.04 310 الرٌاضٌة

 %01.14 312 الفنٌة

 %03.12 211 الصحٌة

 %011 1531 المجموع

 
 النسبة المئوية التكرار البند  

 %01.11 50 جعلتنى أكثر انخراًطا فى النشاط الرٌاضً

 %22.11 054 شجعتنى على المشاركة  فى الحوارات الرٌاضٌة

 %25.11 011 أدرك أهمٌة الرٌاضة فً الحٌاةجعلتنى 

 %01.11 43 حفزتنى على اتخاذ القرار بحضور المبارٌات الرٌاضٌة

 %1.11 31 المشاركة فى األندٌة الرٌاضٌة

 %011.11 411 المجموع
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دراكٍدم ٌٖهٓدة الٓراضدة فدْ إفدْ تعهٓدق   اٚجتهداعْ اٚتصدالفدراد العٓىدة عمدِ فائددة وسدائل أاتفق هعظم 
ددا فدْ تشددجٓعٍم عمدِ الهشدداركة فد26.11الحٓداة بىسدبة  ،%22.11ْ الحددورات الٓراضدٓة بىسددبة % ، ودوٌر

البعض بٓىها ٓجد  % ،04.41فْ الىشاط الٓراضْ بىسبة  اٚىخراطبٓىها رأى البعض بأىٍا ساعدت عمِ 
دددات الٓراضدددٓة بىسدددبة فدددزتبأىٍدددا ح % ، وجددداءت فدددْ الهرتبدددة 01.11ٍم عمدددِ اتخددداذ القدددرار بحضدددور الهبآر

 % . 1.11اٖخٓرة هن ىاحٓة دور الوسائل فْ اتخاذ القرار بالهشاركة فْ اٖىدٓة الٓراضٓة بىسبة 
 

 (1جدول )
 ترتٌب مصادر المعلومات عن األخبار الرٌاضٌة حسب أهمٌتها 

  

أن وسائل ا٘عٛم التقمٓدٓة هازالدت تتصددر اٌتهدام الشدباب الجداهعْ فدْ ترتٓدب ٓبٓن الجدول السابق      
% ، ثم تأتْ هواقع التواصدل اٚجتهداعِ بالهرتبدة 21.11هصادر الهعموهات عن اٖخبار الٓراضٓة بىسبة

دددة ا٘والهواقدددع ا% ، 22.21بىسدددبة  الثاىٓدددة % ، والهرتبدددة 06.11لكتروىٓدددة بالهرتبدددة الثالثدددة بىسدددبة ٘خبآر
% ، ثددم تدددأتْ بالهرتبددة اٖخٓدددرة 6.61ىترىددت بىسدددبة٘الرابعددة الهواقددع اٚلكتروىٓدددة لمىددوادي الٓراضدددٓة عمددِ ا

 % . والهٛحدددظ أن ترتٓدددب وسدددائل ا٘عدددٛم التقمٓدٓدددة هدددن ىاحٓدددة6.11اٌٖدددل واٖصددددقاء الهحٓطدددٓن بىسدددبة
ع. خاصددة ان هعظددم الشددباب 2التفضددٓل والفاعمٓددة تتطددابق هددع الجددداول السددابقة، وبالددذات هددع جدددول رقددم  

 هن الذكور ٓتابع الٓراضة هن خٛل الفضائٓات الٓراضٓة .
 
 (01جدول )

 تأثٌر نوعٌة المضمون على األتجاهات نحو ظاهرة الشغب والجرٌمة الرٌاضٌة 

 النسبة المئوية التكرار البند

 %10.00 201 لى حد كبير    إ

 %04.00 191 لى حد ما       إ

 %12.10 201 اليؤثر

 %200.00 000 المجموع 
 

 النسبة المئوية التكرار البند   

 %21.11 011 وسائل االعال  التقلٌدٌة )الصحف والمجالت/ الرادٌو/ التلٌفزٌون

 %05.11 11 المواقع االخبارٌة االلكترونٌة

 %22.31 051 مواقع التواصل االجتماعى

 %5.51 22 المواقع االلكترونٌة للنوادي الرٌاضٌة على االنترنت

 %5.11 21 المحٌطٌناألهل واألصدقاء 

 %011.11 411 المجموع
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تأثٓر ىوعٓة الهضهون عمِ اتجاٌاتٍم ىحدو ظداٌرة الشدغب والجٓرهدة الٓراضدٓة  عن الهبحوثٓن بستال     
 لدِ  إأىٍدم ٓتداثرون  الهبحدوثٓن هدن %21.21أكدد الهوجدودة عمدِ هواقدع التواصدل اٚجتهداعْ. لمهىشورات

ْ الىسبة اٖعمدِحد هاع بهضاهٓن  وسائل التو  ىٍم ٓتدأثرون أ% بد41.21شدارأ، بٓىهدا اصل اٖجتهاعْ ٌو
. وهع ذلك فاٖتجاي العدام الهضاهٓنثرون بٍذي أ% بأىٍم ٚٓت40.41شارأ، فْ حٓن تهاها بٍذي الهضاهٓن

 .ٓتطابق هع ىتائج الجداول السابقة، و الشباب الجاهعْا تأثٓر واضح عمِ ٓتشر بأن ٌذي الوسائل لٍ
 

 (00جدول)
 المشاركة على مواقع التواصل اإلجتماعً لموضوعات الشغب والجرٌمة الرٌاضٌة 

 

 النسبة المئوية التكرار البند
 %22.51 051 نع 

 %30.11 115 حٌانا       أ

 %14.11 015 ال

 %011.11 411 المجموع 

 

وجددددود هشدددداركة واضددددحة لعٓىددددة الدراسددددة فددددْ الهشدددداركة إلددددِ تشددددٓر ىتددددائج الجدددددول السددددابق      
هدددددة الٓراضدددددٓة ، حٓدددددث  ٌدددددذي فدددددْ هشددددداركتٍم إلدددددِ % 22.61شدددددارأبهوضدددددوعات الشدددددغب والجٓر

%  42.41ها ىسبةأ % بأىٍم ٓشاركون  أحٓاىاع ،20.41شار العدد اٖكبرأ، بٓىها الهوضوعات
. وهدددع ذلدددك ٓهكدددن القدددول بدددأن العددددد اٖكبدددر ٍٓدددتم الهوضدددوعاتطٛقدددا بٍدددذي إٚٓشددداركون ىٍم إفددد

 .كة بسبب هتابعتٍم لقضآا الٓراضةبالهشار 
 (01جدول )

 .تأثٌر وسائل التواصل اإلجتماعً على الوعً االجتماعً فً موضوع الشغب والجرٌمة الرٌاضٌة 
 

 النسبة المئوية التكرار البند

 %10.11 245 نع 

 %11.11 033 ال       

 %011.11 411 المجموع

 

جتهدداعْ عمددِ الددوعْ اٚجتهدداعْ فددْ ٚعددن تددأثٓر هواقددع التواصددل ا الهبحددوثٓن وبسددتال     
ن ٌدذي  الوسدائل لعبدت دورا هٍهدًا فدْ تعهٓدق الدوعْ أهوضوع الشغب والجٓرهة الٓراضٓة ، وجدد 

ٌددذي  % ، بٓىهددا لددم تددتثر10.41جتهدداعْ ىحددو هوضددوعات الشددغب والجٓرهددة بىسددبة كبٓددرة ٌددْٚا
ذي الىتائج تقترب كثٓرا هن ىتائج الجدداول 41.11الوسائل عمِ بعض أفراد العٓىة بىسبة  % . ٌو

      السابقة.
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 (02جدول )
 و موضوع الشغب والجرٌمة الرٌاضٌةدرجة فعالٌة وسائل  التواصل اإلجتماعً نح 

 

 النسبة المئوية التكرار البند

 %23.51 012 كبٌرة

 %32.11 105 متوسطة

 %11.11 000 ضعٌفة

 %200.00 000 المجموع 

جتهاعْ لٍدا فعالٓدة  هتوسدطة عمدِ ٚوسائل  التواصل ا أن عمِ الهبحوثٓن هن%22.41تأكٓد  جاء     
دْ الىسددبة اٖكبر،أ  الفاعمٓددة درجدة بٓىهدافدراد عٓىدة الدراسددة ىحدو هوضددوع الشدغب والجٓرهدة الٓراضددٓة ٌو

ْ ىسبة جٓدة هقارىة بالضعٓفة،  %22.61بمغت   كبٓرةع  أىٍا عمِ الهبحوثٓن هن%44.41 أكد بٓىها ٌو
لٍدا فعالٓدة واضدحة ن ٌذي الوسدائل ألِ إشٓر تن ىتائج الجدول بشكل عام أوهع ذلك ٓهكن القول  .ضعٓفة

 عمِ الهبحوثٓٓن .
 ( 03جدول )

 أهمٌة مواقع التواصل اإلجتماعً فً توعٌة الشباب بظاهرة الشغب والجرٌمة الرٌاضٌة؟ فًرأي أفراد العٌنة 

 
 
 
 
 
 

دذا     توعٓدة جتهداعْ فدْ ٚرأي أفدراد عٓىدة الدراسدً بأٌهٓدة هواقدع التواصدل احدول   السدتال أكددي هدا ٌو
ٓعتقددون بأٌهٓدة  بدأىٍم الهبحدوثٓن هدن %24.41أكدد حٓدث الشدباب بظداٌرة الشدغب والجٓرهدة الٓراضدٓة

ادة الوعْ بظاٌرة الشغب والجٓرهة ٚاٚتصال ا وسائل  بٓىها %24.41بىسبة لِ حد كبٓرإجتهاعْ فْ ٓز
دادة الددوعْ جتهداعْ  فدٚٚٓعتقددون  بأٌهٓددة وسدائل اٚتصدال ا بددأىٍم %01.61هددن الهبحدوثٓن أكدد ْ ٓز
 .جتهاعْٚا

 (04جدول )
 اضة المفضلة ألفراد عٌنة الدراسةأنواع الرٌ 

 النسبة المئوية التكرار البند

 %04.00 100 كرة القدم 

 %9.10 01 السلة 

 %20.10 12 الطائرة

 %1.10 33 الساحة والميدان

 %11.00 220 السباحة

 %200.00 000 المجموع
 

 النسبة المئوية التكرار البند

 %41.11 150 ى حد كبٌر    إل

 %11.11 035 لى حد ما       إ

 %01.51 12 عتقدأ ال

 %011.11 411 المجموع 
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 وجداءت فدْ  %21.11 بىسدبة افدراد العٓىدة  تفضدٓل حٓث هن اٖول الهركز احتمت لعبة كرة القدم      
، ثدم جداءت  %02.41بىسدبة  الثالثدة الهرتبدة الطدائرة واحتمدت  %44.11بىسدبة   السدباحة الثاىٓدة الهرتبدة

   % ،6.61بىسددبة    ، ثددم السدداحة والهٓدددان بالهرتبددة اٖخٓددرة %9.41لعبددة السددمة بالهرتبددة الرابعددة بىسددبة  
تضح ، وكدذلك وا٘ىداثكدرة القددم احتمدت التفضدٓل اٖول بسدبب شدعبٓتٍا هدن الدذكور  أن الجدول ٌذا هن ٓو

 . بالدرجة اٖولِ ا٘ىاثٌتهام امِ لعبة الطائرة تستحوذ ع أنالسباحة ، بٓىها ىجد 
 
 (05جدول )

 التعرض للبرامج التً تهت  بالقضاٌا الرٌاضٌة. 

 النسبة المئوية التكرار البند

 %21.11 041 ٌومٌا  

 %23.31 011 اسبوعٌا

 %01.11 11 شهرٌا

 %01.51 11 حسب الظروف

 %200.00 000 المجموع
 

 هن %01.61أكد الٓراضٓة، بالقضآا تٍتم التْ لمبراهج تعرضٍم هعدل عن الهبحوثٓن بستال      
ْ تأتْ  حسب ٓتعرضون بأىٍم الهبحوثٓن  بأىٍم ٓتعرضون  %01.11وأكد بالهرتبة اٖخٓرة،الظروف ٌو
بىسبة  أسبوعًٓا ٓتعرضونلكن الىسبة اٖعمِ  ،% ٓتعرضون ٓوهٓا لمبراهج21.11ىجد بٓىها شٍٓرا،
بدو  % لمبراهج22.21 فْ ضوء تحمٓٛت الىتائج  ن الىتائج تبدو هعقولةأالتْ تٍتم بالقضآا الٓراضٓة. ٓو
 .السابقة

 

 (01جدول )
                             عٌنةمساهمة المضامٌن المنشورة على وسائل التواصل االجتماعً فً زٌادة المعرفة والمعلومات ألفراد ال 

 عن الشغب والجرٌمة الرٌاضٌة

 النسبة المئوٌة التكرار البند

 %21.11 011 الى حد كبٌر    

 %23.31 011 الى حد ما       

 %03.51 12 احٌانا

 %02.11 55 ال ل  تساه 

 %011.11 411 المجموع
 

دادة  أن العٓىدة رادأفد أغمدب ٓدرى      هسداٌهة الهضداهٓن الهىشدورة عمدِ هواقدع التواصدل اٚجتهداعْ فدْ ٓز
 الهبحدوثٓن هدن  %21.11ىسدبتً   هدا أكدد حٓدث ،الهعرفدة والهعموهدات عدن الشدغب والجٓرهدة الٓراضدٓة

دددادة هعدددرفتٍمكدددان لٍدددا  جتهددداعْٚالتواصدددل اشدددورة فدددْ هواقدددع ىالهضددداهٓن اله بقضدددآا الشدددغب  دور فدددْ ٓز
لدِ حدد هداع ٓدرون فوائدد فدْ هسداٌهة ٌدذي الوسدائل فدْ إىٍم  أبد  %22.21 ٓدرى بٓىها ،والجٓرهة الٓراضٓة
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ددادة الهعرفددة فددراد العٓىددة أ، ولكددن بعددض %02.61حٓاىدداأ، وبعضددٍم بظدداٌرة الشددغب والجٓرهددة الٓراضددٓة ٓز
 .تساٌم فْ ٌذي الهعرفة ىٍا ٚأدون ٓج% 02.41

 
 (01جدول )

 مدى المشاركة بالتعبٌر عن ظاهرة الشغب والجرٌمة الرٌاضٌة فً وسائل االتصال الجماهٌري 
 

 

 

 

 

 

بالتعبٓر عن ظاٌرة الشغب والجٓرهة الٓراضٓة فْ ٓشاركون  بأىٍم العٓىة أفراد هن %22.11 ٓوضح     
 وكذلك بالتعبٓر عن ٌذي الظاٌرة، ٓشاركون أحٓاًىا أىٍم بٓىوا %21.61 بٓىها جتهاعْ،ٚهواقع اٚتصال ا

دذا بدالتعبٓر عدن ظداٌرة الشدغب لدم ٓشداركو  بدأىٍم العٓىدة أفدراد هدن %01.61أبددى والجٓرهدة الٓراضدٓة. ٌو
وأٌهٓددة هشدداركتٍم فددْ التعبٓددر عددن ٌددذي الظدداٌرة السددمبٓة،  ،ب الٓراضددْغوعددْ الشددباب بظدداٌرة الشدد ٓوضددح

 .جتهاعْٚواضح فْ وسائل التواصل ابدلٓل أن الىسبة الكبٓرة لٍا حضور 
 

 
 (01جدول رق  )

 هدف المشاركة  بالتعبٌر عن موضوعات الشغب والجرٌمة الرٌاضٌة 
      

 النسبة المئوية التكرار البند

 %1.15 55 عرض رأٌى بحرٌة فى األوضاع الرٌاضٌةأ

 %05.11 011 ف والشغب الرٌاضًنبداء وجهة نظرى فً موضوع العإ

 %01.24 12 ف والشغب الرٌاضًنسباب ظاهرة  العأللتعرف على 

 %03.13 000 التأٌٌد لفرٌقً المفضل

 %4.13 33 تأٌٌدا لفرٌقًالتروٌج للعنف الرٌاضً 

 %00.51 11 توجٌه مالحظات وانتقادات لهذه الظاهرة السلبٌة

 %1.11 51 محاولة فه  ما ٌجرى من أحداث رٌاضٌة داخلٌة

 %01.12 11 صدقاء لمناقشة هذه الظاهرةألراء حوارات مع اإج

 %4.11 34 زٌادة معرفتً بأحداث الشغب فقط 

 %4.20 31 طالع فقط من باب الفضولالل

 

 النسبة المئوية التكرار البند

 %03.40 129 نعم    

 %31.10 244 أحيانا        

 %24.10 93 لم اشارك

 %200.00 000 المجموع 
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ٌدددف هشدداركتٍم  % قددد بٓىددوا بددأن 06.41ٓشددٓر الجدددول السددابق بددأن العدددد اٖكبددر هددن عٓىددة الدراسددة     
م فددْ هوضددوع العإِ لددإالشددغب والجٓرهددة الٓراضددٓة ٓعددود بددالتعبٓر عددن هوضددوعات  ف ىددبددداء وجٍددة ىظددٌر

الهفضل، فدْ حدٓن ٓجدد ٓقٍم  % بأن ٌدف هشاركتٍم ٌو التأٓٓد لفر 02.12، بٓىها ٓرى والشغب الٓراضْ
%  00.69وهددىٍم  ،ف والشددغب الٓراضددْىددسددباب ظدداٌرة  العألمتعددرف عمددِ  هشدداركتٍم %04.22 الددبعض

%  ٓدروا إن 01.42ن الٍدف ٌو توجًٓ هٛحظدات واىتقدادات لٍدذي الظداٌرة السدمبٓة،  وبعضدٍم أهن ٓرى 
رى البعض ٖجراء حوارات هع اإٌدفٍا ٌْ  %  بأىٍا هحاولة لفٍم 1.91صدقاء لهىاقشة ٌذي الظاٌرة ، ٓو

ىددداك هدددن ٓعتقدددد بأىٍدددا عدددرض  دددة فدددِ اٖوضددداع ٔهدددا ٓجدددرى هدددن أحدددداث ٓراضدددٓة داخمٓدددة ، ٌو راءٌدددم بحٓر
ددادة هعددرفتٍم بأحددداث الشددغب فقددط بىسددبة1.16الٓراضددٓة بىسددبة ددم 2.91%، وٓز % ،بٓىهددا ٓجددد الددبعض، ٌو
 فقط هن باب الفضول. لٛطٛعو % 2.20ٌهن القمة ،بىسبة 

 
 (51جذٔل )

 جسًةػٙالفٙ ٔعةئم بنسٕبصم بطحٛؼد بنًشةسكد  

 النسبة المئوية التكرار البند

 %02.10 11 قمت بنشر أخبار متعلقة بظاهرة العنف والشغب الرٌاضً

 %11.21 011 قمت بالتعلٌق على المضمون المنشور

 %11.01 011 تأٌٌدا لفرٌقً المفضلدعوت لالنضما  الى الشغب فً المالعب 

 %1.13 41 يأنشأت صفحات لنشر رؤى ألفكار

 %01.11 55 أنشأت مجموعات خاصة لتكوٌن رأى عا  ضد ظاهرة الشغب الرٌاضً

 %01.34 001 دعوت للنزول الى المسٌرات تأٌٌدا لفرٌقً المفضل

 %011.11 511 المجموع
 

بدددالتعمٓق عمدددِ  الجددددول السدددابق بدددأن هعظدددم افدددراد العٓىدددة قدددد قاهدددت، فقدددد بدددٓن هدددا طبٓعدددة الهشددداركةأ     
% ، بٓىهدا جداءت بالهرتبدة الثاىٓدة 49.24بخصوص الشغب والجٓرهة الٓراضدٓة بىسدبة الهضهون الهىشور

% ، فدْ حدٓن كاىدت 41.01لِ الشغب فْ الهٛعب تأٓٓدا لفٓرقْ الهفضل بىسبة إفقرة دعوت لٛىضهام 
هددا الترتٓددب الرابددع فقددد كاىددت أالهسددٓرات تأٓٓدددا لفددٓرقٍم الهفضددل،  لددِإلمىددزول لهددن دعددوا  %01.22الىسددبة
%  لهدددن شددداركوا بىشدددر أخبدددار هتعمقدددة بظددداٌرة العىدددف والشدددغب الٓراضدددْ ،فدددْ حدددٓن كاىدددت 02.10الىسدددبة
نٖ% 01.11الىسددددبة رأى عددددام ضددددد ظدددداٌرة الشددددغب  فددددراد العٓىددددة ههددددن أىشددددأوا هجهوعددددات خاصددددة لتكددددٓو

م بىسددددبة صددددفح أىشددددئوااٖخٓددددرة فقددددد جدددداءت لٗفددددراد الددددذٓن  هددددا الهرتبددددةأ، الٓراضددددْ ات لىشددددر رتى أفكدددداٌر
. والهٛحظ هن خٛل تحمٓل البٓاىات وجود ظاٌرة التعصب لمفدرق الٓراضدٓة التدْ قدد تكدون سدببا 1.42%

 لمدعوة لمشغب تأٓٓدا لفٓرقٍم الهفضل وخاصة الذكور.
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 (55جذٔل)

 ػٍ ػةْشخ بنشغث ٔبنجشًٚد بنشٚةضٛد يذٖ بنطقد جٕعةئم بالزصةل بالجسًةػٙ 

 النسبة المئوية التكرار البند

 %24.11 015 نع     

 %01.11 10 أحٌانا        

 %35.51 122 ل  اثق بها

 %011.11 411 المجموع
 

جتهدداعْ بخصددوص ٚتصددال اٚافددراد عٓىددة الدراسددة ٚٓثقددون بوسددائل ا ٓظٍددر هددن الجدددول السددابق بددأن     
هددددة الٓراضدددٓة بىسددددبة  % ٓثقدددون بٍددددا ، فدددْ حددددٓن 22.41نأبٓىهدددا ىجددددد  ،%26.61ظددداٌرة الشدددغب والجٓر

لدددِ ثقدددة الشدددباب بوسدددائل إشدددارت أ. والهمفدددت لمىظدددر بدددأن الجدددداول السدددابقة % ٓثقدددون بٍدددا أحٓاىدددا01.41نأ
، وربها ٓجدون مفة وطبٓعتٍاتن ثقتٍم ترتبط بالهواضٓع الهخأجتهاعْ بىسبة كبٓرة، ولكن ٓبدوا اٚتصال ٚا

جتهاعٓددة بعددض السددمبٓات فددْ التىدداول ٚفددْ تىدداول ظدداٌرة الشددغب والجٓرهددة الٓراضددٓة هددن خددٛل الهواقددع ا
 .لٓراضٓةوأحٓاىا التحٓرض الهبال  بً ىتٓجة لمتعصب لمفرق ا والتطرف والهغاٚة ،

 

 (11جدول )
 والجرٌمة الرٌاضٌةعلومات عن الشغب خبار والمألسبب عد  الثقة فً ا 

 

تصدددال ٚع بعددددم ثقدددة العددددد اٖكبدددر هدددن عٓىدددة الدراسدددة  بوسدددائل ا40وتأكٓددددا لمجددددول السدددابق رقدددم       
سددباب التددْ ٖن األددِ إن ىتددائج ٌددذا الجدددول تشددٓر فددإ ،تىاولٍددا لمشددغب والجٓرهددة الٓراضددٓةجتهدداعْ فددْ ٚا

الشدغب والجٓرهدة الٓراضدٓة فدْ هواقدع عموهدات عدن خبدار والهٖفراد عٓىة الدراسة فدْ األِ عدم ثقة إتتدي 
لتبىْ اٖخبار والهعموهات هواقف هتشددة وهتعارضدة هدع الدروح ولِ ٖالتواصل اٚجتهاعْ ٓعود بالدرجة ا

، %02.29خٓرن بىسبةتروج لٙشاعات الهغرضة وتشوي سهعة أ ٖىٍا وكذلك %06.41الٓراضٓة بىسبة
ددددادة اٚحتقددددان الٓراضددددْ  %02.20ىٍددددا تتبىددددِ وجٍددددة ىظددددر هتعصددددبة بىسددددبةأكهددددا  ،و تمعددددب دوًرا فددددِ ٓز

 النسبة المئوية التكرار البند

 %05.11 112 تتبنى مواقف متشددة ومتعارضة مع الروح الرٌاضٌة ألنها  

 %03.40 011 تتبنى وجهة نظر متعصبة ألنها

 %1.11 022 تسًء الى الرٌاضة وتركز على السلبٌات ألنها

 %00.20 044 تلعب دوًرا فى زٌادة االحتقان الرٌاضً ألنها  

 %04.21 100 خرٌنآلتروج لإلشاعات المغرضة وتشوه سمعة ا ألنها

 %00.20 044 تزٌد الصراع بٌن الفرق الرٌاضٌة المختلفة ألنها

 %01.32 032 تهت  بالخالفات وتزٌد الصراع بٌن المستخدمٌن ألنها  

 %00.11 041 محتوٌاتها غٌر كافٌة وغٌر موثقة ألن  

 %011.11 0210 المجموع
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دد الصددراع بدٓن الفددرق الٓراضدٓة الهختمفددة بىسدبة00.20بىسدبة ن00.20% ، وتٓز اتٍدا غٓددر % ، ٖو  هحتٓو
 ،%01.22الهسدتخدهٓن بىسدبة وتٍتم بالخٛفات وتٓزد الصراع بٓن %،00.19كافٓة وغٓر هوثقة  بىسبة 

ىٍددا الىتددائج تتطددابق هددع ن إكل عددام فددوبشدد %.9.11بٓات بىسددبة ز عمددِ السددملددِ الٓراضددة وتركددإتسددْء  ٖو
ا عمِ أهإ الجدول السابق، وتشٓر  .ن الهجتهعلِ ارتفاع الوعْ لدى الشباب بسمبٓات ٌذي الظاٌرة وتأثٌٓر

 
 (12جدول )

 أألخبار والمعلومات عن الشغب والجرٌمة الرٌاضٌة اسباب الثقة فً  
 

 النسبة المئوٌة التكرار البند

 %1.12 013 كافٌة معالجتها للموضوعات الرٌاضٌة وتقدٌ  أدلةلعمق 

 %1.11 011 ألنها مصدر موثوق به   

 %01.31 122 ألنها تعرض مختلف وجهات النظر

 %00.31 033 الشغب والجرٌمة الرٌاضٌة ألنها تساه  فى توضٌح الواقع الفعلى لظاهرة

 %02.13 051 القضاٌا دون تحٌز ألنها تبرز الجوانب السلبٌة واالٌجابٌة فى

 %1.14 013 ألنها تنقل الصورة الحقٌقٌة لألوضاع الرٌاضٌة   

 %03.10 011 ألنها ال تخضع لرقابة الحكومة

 %04.11 011 لعد  ثقتى فى وسائل االعال  األخرى

 %511.11 5525 المجمىع
 

جتهداعْ، والدذٓن ٚوالهعموهدات فدْ التواصدل آضا بأن أفراد العٓىة ههن ٓثقون باٖخبدار أكها ٓتضح      
الثقددددة باٖخبددددار إلددددِ سددددباب دفعددددتٍم أع ٓعتقدددددون بددددأن ٌىدددداك 40حتمددددوا الهرتبددددة الثاىٓددددة فددددْ الجدددددول رقددددم  ا

ددا بالدرجددة اٖولددِ  ،اضددٓة فددْ هواقددع التواصددل اٚجتهدداعِعددن الشددغب والجٓرهددة الٓر والهعموهددات ىٍددا أأبرٌز
عددددٛم اٖخددددرى بىسددددبة ٘%، و لعدددددم ثقددددتٍم  فددددِ وسددددائل ا01.21بىسددددبةض هختمددددف وجٍددددات الىظددددر تعددددر 

ىٍددا ٚ تخضددع لرقابددة الحكوهددة بىسددبة 02.11 ىٍددا تبددرز الجواىددب السددمبٓة وا02.90% ،ٖو ٓجابٓددة ٘%، ٖو
ىٍا تساٌم فِ توضٓح الواقع الفعمِ لظاٌرة % ،02.42القضآا دون تحٓز بىسبة فِ الشغب والجٓرهدة  ٖو

 % ،9.12كافٓدة بىسدبة ولعهدق هعالجتٍدا لمهوضدوعات الٓراضدٓة وتقددٓم أدلدة % ،00.24الٓراضٓة بىسدبة
ىٍدددددا تىقدددددل الصدددددورة الحقٓقٓدددددة لٗوضددددداع الٓراضدددددٓة بىسدددددبة  ىٍدددددا هصددددددر هوثدددددوق بدددددً  % ،1.42ٖو ٖو

 %.1.19بىسبة
ى

 :الدرادة نتائج

 :أهمها لنتائج ال راسة توصمت
الشددددباب الجدددداهعْ ٓتددددابعون وسددددائل التواصددددل ٓتضددددح هددددن خددددٛل الىتددددائج بددددأن الىسددددبة الكبٓددددرة هددددن   -0
ددذا ٓعددود 69سددتهرار بىسددبة اجتهدداعْ بٚا عمددِ التعاهددل هددع  حرًصدداكثددر أن الشددباب الجدداهعْ ألددِ إ% ، ٌو
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تصدددال ٚن الشدددباب حددٓرص عمددِ التعاهدددل هددع وسددائل اأجتهدداعْ، و ٚوبالددذات هواقدددع التواصددل ا ا٘ىترىددت
دْ الىسدبة  %44.61 بىسدبةجتهداعْ  ٓوهٓدا ٚا كثدر هدن سداعة  فدْ اسدتخدام  أٓقضدون  اٖعمدِ ، وأىٍدمٌو

ددْ دٚلددة عمددِ إدهددان الشددباب  %14و 11ٌددذي الوسددائل بىسددبة  شددباع حاجدداتٍم الهعرفٓددة لٙ، ٌو ىترىددت وا 
 .جتهاعٓةٚوالىفسٓة وا

% 42و22لهتابعدة بىسدبة أن الٓوتٓوب احتل الهرتبدة اٖولدِ هدن ىاحٓدة اوجد هن خٛل ىتائج الدراسة  -4
تر الهرتبة الثالثة بىسبة 44.11الهرتبة الثاىٓة بىسبة والفٓسبوك  ، ثدم جداءت %04.66% بٓىها احتل التٓو

ذي الىسب قد تتطابق هع ىتدائج سبٓس بالترتٓب هن ىاحٓة اٖفضمٓةالهدوىات والهىتدٓات وفمٓكر وهاي  ، ٌو
بأن الٓوتٓوب جاء فْ الهرتبة اٖولِ فْ ٌذي الدراسة  ، هع هٛحظةدراسات التْ أجٓرت فْ ٌذا الهجالال

ذا ٓعود و التوٓتر أبعكس الدراسات اٖخرى التْ احتل الفٓسبوك  كثدر أن الشباب ألِ إالهراتب اٖولِ ، ٌو
ات   .صورة تأخذ هكاىة فْ ثقافة الشبابن ثقافة الٖسباب بصٓرة وىفسٓة، ٖهٓٛ لهشاٌدة الفٓدٌٓو

ن الدراسددددة أٚ إت، ىددددىتر ٘، والتعاهددددل هددددع اجتهدددداعْٚالشددددباب لهواقددددع التواصددددل ا بددددالرغم هددددن تفضددددٓل -2
، فقدد احتمدت واضدح عمدِ الشدباب وخاصدة التمفٓزدونأظٍرت بأن وسائل ا٘عٛم التقمٓدٓة هازالت لٍا تأثٓر 

دادة الدوعْ ا22و41وسائل ا٘عٛم التقمٓدٓة الهرتبة اٖولِ بىسبة  اعْ، جتهدٚ% هن ىاحٓة فعالٓتٍا فْ ٓز
دددذا ٓعىدددْ بدددأن وسدددائل   %.21و11جتهددداعْ بالهرتبدددة الثاىٓدددة بىسدددبة ٚبٓىهدددا جددداءت وسدددائل التواصدددل ا ٌو
فٓزوىٓددة بأىواعٍددا ثٓر واضددح عمددِ الشددباب لهتددابعتٍم الهسددتهرة لمبددراهج التمأا٘عددٛم التقمٓدٓددة هازالددت لٍددا تدد

التفضدددٓل خدددٛل السدددىوات  ٓضدددا ارتفددداع هواقدددع التواصدددل الجتهددداعْ فدددْألكدددن الهٛحدددظ  ،٘شدددباع حاجددداتٍم
و هتشر هٍم عمِ هستقبل الشبكات اٖخٓرة ًٛ .اٚ، ٌو  جتهاعٓة فْ حٓاة الشباب هستقب

  جتهدداعْ فددْ الهىددزل بىسددبة ٚتصددال اٚأكدددت الىتددائج بددأن الشددباب ٓفضددمون التعاهددل هددع وسددائل ا  -2
ىترىددددت بالهرتبددددة الثالثددددة ٘، وهقدددداٌْ ا% 42.21 وفددددْ الجاهعددددة فددددْ الهرتبددددة الثاىٓددددة بىسددددبة ،29.11%
 وتتكدد الىسدب تطابقٍدا هدع الكثٓدر هدن  %2.41% والىدوادي 2.21ثم الهكتبات العاهدة  ،%01.11بىسبة

ن الهٛحظ ارتفاع ىسب الشباب الذٓن ٓفضمون التعاهدل هدع اٚىترىدت أٚ إ، ىتائج الدراسات العربٓة السابقة
و  ىت فدْ هكتبدات الجاهعدة ىتر ٘، وتوافر افْ الجاهعة لٓومهر طبٓعْ لوجود الطمبة طٓمة اأفْ الجاهعة ٌو

 .وهختبراتٍا
، تٌٛدا فدْ الهرتبدة  %01.42لوحظ بأن الشدباب ٓفضدمون الهوضدوعات الفىٓدة بالدرجدة اٖولدِ بىسدبة -2

، وجدداء  %02.02، ثددم فددْ الهرتبددة الثالثددة الهوضددوعات الٓراضددٓة %02.11الثاىٓددة الهوضددوعات الدٓىٓددة
، تٌٛدددا فدددْ الهرتبدددة الخاهسدددة الهوضدددوعات   %02.12ابعدددة الهوضدددوعات الصدددحٓةبعددددٌا فدددْ الهرتبدددة الر 

، وجداء بعددٌا فدْ الهرتبدة  %1.16ثم فدْ الهرتبدة السادسدة الهوضدوعات التعمٓهٓدة %04.19اٚجتهاعٓة 
، وجداء بعددٌا  %6.11، والهرتبدة الثاهىدة الهوضدوعات اٚقتصدادٓة %2.06السابعة الهوضوعات الثقافٓدة

ددة فددْ الهرتبددة  بدددوا إن ٌددذا التفضددٓل جدداء %2.09التاسددعة واٖخٓددرة الهوضددوعات السٓاسددٓة واٚخبآر . ٓو
هىسددجهًا هددع رغبددات الشددباب الحقٓقٓددة فددْ الوقددت الحاضددر ،وٓعكددس الصددورة الحقٓقٓددة لثقافددة الشددباب فددْ 
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، وعددددددم تفضدددددمٍٓم لمهوضدددددوعات الثقافٓدددددة حتٓاجددددداتٍم الىفسدددددٓةاتفضدددددٓل الهوضدددددوعات السدددددٍمة التدددددْ تمبدددددْ 
 .                       لسٓاسٓةاو 
جتهداعْ  فدْ تعهٓدق ادراكٍدم ٌٖهٓدة الٓراضدة ٚتصدال اٚاتفق هعظم افراد العٓىة عمدِ فائددة وسدائل ا -6

ا فْ تشجٓعٍم عمِ الهشاركة فْ الحورات الٓراضٓة بىسبة 26.11فْ الحٓاة بىسبة % 22.11% ، ودوٌر
% ،بٓىها ٓجد البعض 04.41فْ الىشاط الٓراضْ بىسبة ىخراط ٚ،بٓىها رأى البعض بأىٍا ساعدت عمِ ا

دددات الٓراضدددٓة بىسدددبة بأىٍدددا حفدددزت % ، وجددداءت فدددْ الهرتبدددة 01.11ٍم عمدددِ اتخددداذ القدددرار بحضدددور الهبآر
 % . 1.11اٖخٓرة هن ىاحٓة دور الوسائل فْ اتخاذ القرار بالهشاركة فْ اٖىدٓة الٓراضٓة بىسبة 

وسدددائل ن فدددإ ،جتهددداعْ وهتدددابعتٍم الٓوهٓدددة لٍددداٚبوسدددائل التواصدددل اٌتهدددام الشدددباب اعمدددِ الدددرغم هدددن   -1
ا٘عددٛم التقمٓدٓددة هازالددت تتصدددر اٌتهددام الشددباب الجدداهعْ فددْ ترتٓددب هصددادر الهعموهددات عددن اٖخبددار 

%. 22.21،بىسددددبة % ، ثددددم تددددأتْ هواقددددع التواصددددل اٚجتهدددداعِ بالهرتبددددة الثاىٓة21.11الٓراضددددٓة بىسددددبة
والهٛحددظ أن ترتٓددب وسددائل ا٘عددٛم التقمٓدٓددة هددن ىاحٓددة التفضددٓل والفاعمٓددة تتطددابق هددع ىتددائج البحددوث، 

 ن هعظم الشباب هن الذكور ٓتابع الٓراضة هن خٛل الفضائٓات الٓراضٓة .أخاصة 
ظدداٌرة تددأثٓر ىوعٓددة الهضددهون الهوجددودة عمددِ هواقددع التواصددل اٚجتهدداعْ ىحددو أظٍددرت الىتددائج إن   -1

 الهبحدوثٓن هدن %21.21أكدد الشغب والجٓرهة الٓراضٓة لٍا تأثٓر واضح عمِ اتجاٌات الشباب ، حٓدث
دددددْ الىسدددددبة اٖعمدددددِ ، بٓىهدددددا ٚأىٍدددددم ٓتددددداثرون الِ حدددددد هددددداع بهضددددداهٓن  وسدددددائل التواصدددددل ا جتهددددداعْ ٌو

بٍدددذي رون ثأ% بدددأىٍم ٚٓتددد40.41شدددارأ، فدددْ حدددٓن ىٍم ٓتدددأثرون تهاهدددا بٍدددذي الهضددداهٓنأ% بددد41.21شدددارأ
، ا تددأثٓر واضددح عمددِ الشددباب الجدداهعْالعددام ٓتشددر بددأن ٌددذي الوسددائل لٍدد فاٚتجدداي. وهددع ذلددك الهضدداهٓن

تطابق هع   .الىتائج العاهة لمبحثٓو
% بهشداركتٍم 22.61شدارألشباب بهوضوعات الشغب والجٓرهة الٓراضٓة ، حٓدث اهشاركة الهٛحظ  -9

%  42.41هددا ىسددبةأ% بددأىٍم ٓشدداركون  أحٓاىدداع ،20.41اٖكبددرشددار العدددد أبٍددذي الهوضددوعات ، بٓىهددا 
كة . وهددع ذلددك ٓهكددن القددول بددأن العدددد اٖكبددر ٍٓددتم بالهشددار طٛقددا بٍددذي الهوضددوعاتإٓشدداركون  ىٍم ٚإفدد

 .بسبب هتابعتٍم لقضآا الٓراضة
غب ْ هوضدوع الشدجتهداعْ عمدِ الدوعْ اٚجتهداعْ فدٚتدأثٓر هواقدع التواصدل اأجهدع الشدباب عمدِ  -01

ىحدو هوضدوعات  اٚجتهداعْ، حٓدث لعبدت ٌدذي  الوسدائل دورا هٍهدًا فدْ تعهٓدق وعدٍٓم والجٓرهة الٓراضدٓة
، بٓىها لم تتثر ٌذي الوسائل عمِ بعض أفدراد العٓىدة %10.41الشغب والجٓرهة الٓراضٓة بىسبة كبٓرة ٌْ

ددذي الىتددائج توضددح هدددى تددأثٓر هواقددع التواصددل ا41.11بىسددبة  ن إوهددع ذلددك فدد عمددٍٓم.جتهدداعْ ٚ% . ٌو
جتهداعْ لٍدا فعالٓدة  هتوسدطة عمدٍٓم  ىحدو هوضدوع ٚالتواصل ا وسائل أن الهبحوثٓن ٓرون هن 2.41%

ْ الىسبة اٖكبر، دْ ىسدبة   %22.61بمغدت   كبٓدرةع الفاعمٓدة درجة بٓىها الشغب والجٓرهة الٓراضٓة ٌو ٌو
لٍدددا فعالٓدددة واضدددحة عمدددِ الوسدددائل ن ٌدددذي أجٓددددة هقارىدددة بالضدددعٓفة، وهدددع ذلدددك ٓهكدددن القدددول بشدددكل عدددام 

 .الهبحوثٓٓن
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 وجداءت فدْ  %21.11 بىسدبة فدراد العٓىدة أ تفضدٓل حٓث هن اٖول الهركز احتمت لعبة كرة القدم -00
، ثدم جداءت  %02.41بىسدبة  الثالثدة الهرتبدة الطدائرة واحتمدت  %44.11بىسدبة   السدباحة الثاىٓدة الهرتبدة

 .%6.61، ثدددم السددداحة والهٓددددان بالهرتبدددة اٖخٓدددرة بىسدددبة  %9.41لعبدددة السدددمة بالهرتبدددة الرابعدددة بىسدددبة  
تضح بسدبب شدعبٓتٍا هدن الدذكور واٖىداث، وكدذلك  كدرة القددم احتمدت التفضدٓل اٖول أن الجددول ٌذا فْ ٓو
 . درجة اٖولِىاث بالٌ٘تهام اان لعبة الطائرة تستحوذ عمِ أ، بٓىها ىجد السباحة

اٖول بالىسددددبة لمشددددباب الجدددداهعْ  بىسددددبة  اٌٚتهددددامسددددبوعٓا أحتمددددت هتابعددددة القضددددآا الٓراضددددٓة ا  - 04
دْ  حسدب ٓتعرضدون %01.61و  % ٓتعرضون ٓوهٓا لمبدراهج21.11،بٓىها ىجد % 22.21 الظدروف ٌو

ددددرى أتددددأتْ بالهرتبددددة اٖخٓددددرة،. وٓبدددددو  ن الىتددددائج تبدددددو هعقولددددة فددددْ ضددددوء تحمددددٓٛت الىتددددائج السددددابقة .ٓو
هسداٌهة الهضداهٓن الهىشدورة عمدِ هواقدع التواصدل اٚجتهداعْ كاىدت السدبب فدْ  أن   %21.11الشدباب

دادة هعدرفتٍم بالهعموهدات عدن الشدغب والجٓرهدة الٓراضدٓة، لدِ حدد هداع إىٍم  أبد  %22.21 ٓدرى بٓىهدا ٓز
ددادة الهعرفددةٓددرون فوائددد فددْ هسدداٌهة            ، وبعضدددٍمبظدداٌرة الشددغب والجٓرهددة الٓراضددٓة ٌددذي الوسددائل فددْ ٓز

 .تساٌم فْ ٌذي الهعرفة ىٍا ٚأٓجدون % 02.41فراد العٓىة أ، ولكن بعض ع%02.61حٓاىاأ  
التعبٓر عن ظاٌرة الشغب والجٓرهة الٓراضٓة عمِ   ٓحرصون هن الشباب %22.11 نأ ٓتضح -02

 بالتعبٓر عن ٌذي الظاٌرة، ٓشاركون أحٓاًىا أىٍم بٓىوا  %21.61 بٓىها جتهاعْ،ٚاٚتصال افْ هواقع 
بالتعبٓر عن ظاٌرة الشغب والجٓرهة الٓراضٓة.  الم ٓشاركو  بأىٍم العٓىة أفراد هن %01.61أبدى وكذلك

ذا ٓوضح  الظاٌرة وأٌهٓة هشاركتٍم فْ التعبٓر عن ٌذي  ،وعْ الشباب بظاٌرة الشعب الٓراضٌْو
كها ٓتضح بأن  .جتهاعْٚالسمبٓة، بدلٓل أن الىسبة الكبٓرة لٍا حضور واضح فْ وسائل التواصل ا

ا ٓعودأعدٓدة  أسبابهشاركتٍم لٍا  م فْ هوضوع العإلِ إ برٌز ف والشغب الٓراضْ، ىبداء وجٍة ىظٌر
بٓىها ٓرى ، %06.41بىسبة % بأن ٌدف هشاركتٍم ٌو التأٓٓد لفٓرقٍم الهفضل02.12بٓىها ٓرى 

هشاركتٍم  %04.22% بأن ٌدف هشاركتٍم ٌو التأٓٓد لفٓرقٍم  الهفضل، فْ حٓن ٓجد البعض 02.12
الٍدف ٌو توجًٓ  أن ٓرون%  00.69وهىٍم  ،ب الٓراضْف والشغىسباب ظاٌرة  العألمتعرف عمِ 

جراء حوارات هع إٌدفٍا ٌْ  ٓرون أن%  01.42هٛحظات واىتقادات لٍذي الظاٌرة السمبٓة، وبعضٍم 
م هن القمةلهىاقشة ٌذي الظاٌرة  اٖصدقاء فقط هن  لٛطٛع% ٌو 2.20بىسبة  ،، بٓىها ٓجد البعض، ٌو

 .باب الفضول
ب والجٓرهة بالشغ الهتعمقة الهىشوراتن ٌىاك هشاركة واضحة هن الشباب فْ التعمٓق عمِ أٓتضح  -02

لدِ الشدغب فدْ الهٛعدب إ، بٓىهدا جداءت بالهرتبدة الثاىٓدة فقدرة دعدوت لٛىضدهام %49.24الٓراضٓة بىسبة
 لِ الهسٓراتإلمىزول لهن دعوا  %01.22، فْ حٓن كاىت الىسبة%41.01ٓٓدا لفٓرقْ الهفضل بىسبة تأ

مقددة %  لهددن شدداركوا بىشددر أخبددار هتع02.10هددا الترتٓددب الرابددع فقددد كاىددت الىسددبةأ، تأٓٓدددا لفددٓرقٍم الهفضددل
، والهٛحظ هن خٛل تحمٓل البٓاىات وجود ظاٌرة لتعصب الشباب لمفرق ٌرة العىف والشغب الٓراضْبظا
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وهدع  الٓراضٓة التْ ٓحبوىٍا ،وقدد تكدون سدببا لمددعوة لمشدغب تأٓٓددا لفدٓرقٍم الهفضدل وخاصدة هدن الدذكور.
 ذلك ىجد بأىٍم

 ،%26.61الٓراضددٓة بىسددبة بخصددوص ظدداٌرة الشددغب والجٓرهددة  اٚجتهدداعْ اٚتصددالٓثقددون بوسددائل  ٚ
. والهمفدت لمىظدر بدأن الجدداول % ٓثقون بٍا أحٓاىدا01.41نأْ حٓن ، ف% ٓثقون بٍا22.41بٓىها ىجد إن

تبط ن ثقددتٍم تددر أبىسددبة كبٓددرة، ولكددن ٓبدددوا  اٚجتهدداعْ اٚتصدداللددِ ثقددة الشددباب بوسددائل إشددارت أالسددابقة 
هدددة الٓراضدددٓة هدددن خدددٛل مفدددة وطبٓعتٍددداتبالهواضدددٓع الهخ ، وربهدددا ٓجددددون فدددْ تىددداول ظددداٌرة الشدددغب والجٓر

وأحٓاىددا التحددٓرض الهبددال  بددً ىتٓجددة  ،ات فددْ التىدداول والتطددرف والهغدداٚةبعددض السددمبٓ اٚجتهاعٓددةالهواقددع 
 لمتعصب لمفرق الٓراضٓة.

فدْ تىاولٍدا لمشدغب  اٚجتهاعْ اٚتصالأثبتت الىتائج بأن السبب الرئٓسْ لعدم ثقة الشباب بوسائل  -02
دا ٖسبابٓراضٓة ٓعود والجٓرهة ال تبىدْ اٖخبدار والهعموهدات هواقدف هتشدددة وهتعارضدة هدع : عدٓددة أبرٌز

، %02.29ٔخددٓرن بىسددبةوتددروج لٙشدداعات الهغرضددة وتشددوي سددهعة ا ،%06.41الددروح الٓراضددٓة بىسددبة
دددددددددادة و  % ،02.20وتتبىدددددددددِ وجٍدددددددددة ىظدددددددددر هتعصدددددددددبة بىسدددددددددبة اٚحتقدددددددددان الٓراضدددددددددْ تمعدددددددددب دوًرا فدددددددددِ ٓز

رتفاع الدوعْ لددى الشدباب إلِ إ، وتشٓر ن الىتائج تتطابق هع ىتائج البحثإ%.وبشكل عام ف00.20بىسبة
ددا عمددِ أهددن الهجتهددعبسددمبٓات ٌددذي ا  أهددا الشددباب الددذٓن ٓثقددون باٖخبددار والهعموهددات عددن .لظدداٌرة وتأثٌٓر

ىٍم ٓعتقدون بدأن ٌىداك إموا الهرتبة الثاىٓة فحتاجتهاعْ، والذٓن ٚفْ التواصل ا الشغب والجٓرهة الٓراضٓة
ددا بالدرجددة اٖولددِ إىٍددا تعددر  ،سددباب دفعددتٍم بالثقددة باٖخبددار والهعموهدداتأ ض هختمددف وجٍددات الىظددر أبرٌز

ىٍددا ٚ تخضددع % ،02.11عددٛم اٖخددرى بىسددبة ٘لعدددم ثقددتٍم  فددِ وسددائل ا%، و 01.21بىسددبة لرقابددة  ٖو
القضددددددددآا دون تحٓددددددددز فددددددددْ ٓجابٓدددددددة ٘لجواىددددددددب السددددددددمبٓة واٖىٍددددددددا تبدددددددرز ا%، و 02.90الحكوهدددددددة بىسددددددددبة 

هددددددة الٓراضددددددٓة  ٖىٍددددددا تسدددددداٌم فددددددِ توضددددددٓح الواقددددددع الفعمددددددِ لظدددددداٌرةو  %،02.42بىسددددددبة الشددددددغب والجٓر
 %.00.24بىسبة

 

 :الدرادة توصوات

تعرضٍم ، و جتهاعْ فْ حٓاة الشبابٚا اٚتصالدور واضح لوسائل  عن الدراسة ىتائج أسفرت     
ة والىفسٓة ،ووجود وعْ لٍذي الوسائلبشكل هستهر  ، ووجود تأثٓر قوي عمِ هداركٍم الهعرفٓة والتربٓو

، ولكن ٌذا ٚٓهىع هن ق بقضٓة الشغب والجٓرهة الٓراضٓةجتهاعْ بهضاهٓن ٌذي الوسائل بها ٓتعما
الهتسسات  وأسالٓب براهج فْ ، ووجود قصورلعبت دورا سمبٓا فْ ثقافة الشبابالقول بأن ٌذي الوسائل 

 وسٓذكر تأثًٓرا، اٖكثر بالشكل اٚجتهاعْ الوعْ تشكٓل فْ الٍادفة والتعمٓهٓة واٖهىٓة اٚجتهاعٓة
 :ٓمْ ها التوصٓات ٌذي وتشهل ا٘ٓجابْ، الهردود لٍا أن ٓعتقد التْ التوصٓات هن عدًدا الباحث
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هدن قبدل الدولدة والهتسسدات واضدحة  سدتراتٓجٓةا وضدع   هدن خدٛل الجداهعْ الشدباب بثقافدة اٌٚتهدام -0
دل اسدتثهار ثقافٓة، ورعآة حقوقا وكفالتً ، الهجتهع أعىاق فْ أهاىة ،فالشباب الهختمفة  لمثدروة اٖجدل طٓو
ذا .البشٓرة  فإىهدا ، والسٓاسدْ اٚجتهداعْ والدوعْ استهرآرة الثقافة ستراتٓجٓةٚا  ٌذيأٌداف  هن كاىت وا 
 ٓجب الثقافة ٌذي وأن  الهستقبل صورة فٍٓا تتكون التْ الىواة ىٍاٖ التعمٓهٓة، بالهتسسات بدءا ذلك ٓكون
 : قواهٍا وهعآٓر عمِ أسس تقوم أن
 العربٓدة باٖصدالة إحساسدٍم وتىهٓدة الددعم هدن أسداس عمدِ الجداهعْ، لمشدباب الثقافٓدة الٍوٓة تأصٓل - أ

 وتطمعدات ٓتىاسدب بهدا هدروسدة وخطدط هعدآٓر وفدق وهتغٓراتدً العصدر هدع التفاعدل وهدن وا٘سدٛهٓة،
 . الجاهعْ الشباب

 لٍدا كدان وشخصدٓات وهواقدف هىجدزات هدن بدً ٓزخر ها وعمِ وا٘سٛهْ، العربْ تراثً عمِ التأكٓد -ب
ا دة الجداهعْ الطالدب إحسداس لتىهٓدة أساسٓة ركٓزة لتكون العربٓة، الحضارة فْ البارز دوٌر  الثقافٓدة بالٍٓو
 . العربٓة

ا ثقافٓدة قدٓم هدن الجداهعْ لمشدباب ىقدهً ها ٓكون أن عمِ الحرص -ج  غىٓدا بالهعداىْ وأدواتٍدا وعىاصدٌر
 .وحاجاتً طبٓعة الشباب هع والهىسجهة اٖصٓل ثراتىا هن الهستوحاة

 تقىٓات لتكون العصر تقىٓات بٍا تزخر التْ الهختمفة ووسائمٍا السٓاسٓة والثقافة الوعْ أدوات توجًٓ - د
هكاىاتً هدركاتً وتىهٓة الجاهعْ الشباب تىهٓة فْ فعالة  والهتاىسة ا٘هتاع لهجرد هقتىٓات تكون أن ،ٚ وا 

 . فحسب
خٛقٓدددة والعمهٓددة واٚجتهاعٓدددة واٚقتصدددادٓة ٖبعدداد اٖالحاجددة الدددِ وضددع خطدددط شدداهمة ٓددددخل بٍدددا ا   -2

تطمددب ذلددك العهددل عمددِ ىشددر ثقافددة   هددن الهعموهددات وحهآددة الهسددتخدم عمددِ شددبكةأوالسٓاسددٓة واٖهىٓددة. ٓو
طددار القدداىوىْ ٘لكتروىٓددة وتحدددٓث ا٘وخصوصددًا اٖطفددال، وتغمددٓظ العقوبددات لهكافحددة الجٓرهددة ا ا٘ىترىددت

ٌهٓتً ألكتروىٓة. والذي تتركز ٘فراد وأهىٍم بتبىْ قاىون هكافحة الجٓرهة اٖالذي ٓحافظ عمِ خصوصٓة ا
دددا الهادٓدددة فدددْ العهدددل عمدددِ تىظدددٓم عهمٓدددة اٚسدددتخدام لمشدددبكات اٚجتهاعٓدددة وحهآدددة الهجت هدددع هدددن هخاطٌر

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ٓعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزز الثقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة والهىفعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة لمهجتهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع.  والهعىٓو
جتهاعْ كأداة لحٓرة الرأي والتعبٓر وبٓن ضرورة ٚتصال اٚأٌهٓة التوازن بٓن حٓرة استخدام وسائل ا -2

هن الهجتهع، وعمِ الرغم أعمِ  ةداة خطر أوجود ضوابط تحكم عهمٓة اٚستخدام لمحٓمولة دون تحولٍا إلِ 
هن صعوبة فرض قٓود عمِ عهمٓة اٚستخدام هقارىً بالوسائل التقمٓدٓة أٚ أىٍا تتطمب تعاهٛ ٓتواكب هع 
طبٓعتٍا، فٍىاك دور الدولة الهتهثل فْ العهل عمِ هواجٍة اٖسباب الدافعة الِ لجوء الشدباب لٛسدتخدام 

ددْ تربددة السددمبْ لمشددبكات اٚجتهاعٓددة هثددل العهددل عمددِ هواجٍددة البطالددة وتفشددْ اٖ هٓددة وهواجٍددة الفقددر ٌو
ىداك أٓضدا دور وسدائل اٚعدٛم العاهدة والخاصدة  خصبة لىهدو اٖفكدار الشداذة والجٓرهدة داخدل الهجتهدع. ٌو
ددة وعدددم سددٓطرة راس الهددال وىهددط همكٓددة وسدددائل  فددْ تبىددْ الهوضددوعٓة والحٓادٓددة فددْ تىدداول الهددواد الخبٓر

 داء تمدك الهتسسدات ا٘عٛهٓدة.أهدْ هسدتقل ٓراقدب عٛإلدِ تشدكٓل كٓدان إعٛم عمدِ توجٍاتٍدا والسدعْ ٘ا
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و أفراد ٖلِ تىظٓم استخداهٍا لمحٓمولة دون إلحاق الضرر الىفسْ والهادي بداإفحٓرة الرأي والتعبٓر تحتاج 
و ها لجأت  ٓات الهتحدة ألًٓ أعتِ الدٓهوقراطٓات فْ العالم حٓث إهتسسات الدولة ٌو قدهت بٓرطاىٓا والٚو

ددا فددْ دعددم اٚحتجاجددات والشددغب  لددِ فددرض قٓددود عمددِإ اسددتخدام شددبكات التواصددل اٚجتهدداعْ بعددد دوٌر
                    بٍها.

ر براهجٍددا ا٘عٛهٓددةضدرورة قٓدد -2  ، وجددذب الشددباب لٍددا لتقمٓددل ام الهتسسددات ا٘عٛهٓددة التقمٓدٓددة، بتطددٓو
 :                                             جتهاعْ وذلك هن خٛلٚا اٚتصالالتعرض لوسائل 

اعتهدداد هبدددأ التخطددٓط العمهددْ لمهتسسددات ا٘عٛهٓددة باعتهدداد الهعموهددات والبحددوث الهٓداىٓددة ا٘عٛهٓددة  -أ
م وتطمعاتٍمواٚجتهاعٓة والىفسٓة لهعرفة الشباب واتجاٌاتٍم وتقالٓد الهشاٌدة وأىهاط ، ٍا، ورغباتٍم وأفكاٌر

 .، والقدرة عمِ التأثٓر وا٘قىاع الهخطط تحدٓد الٍدف هن الرسالة هها ٓسٍل عمِ
ستراتٓجٓة واضحة الهعالم وواقعٓة هن ىاحٓة التىفٓذ هن قبل الهتسسات ا٘عٛهٓدة، بهدا ٓتعمدق اوضع  -ب

  .بالطرق والوسائل الكفٓمة لمتقمٓل هن طوفان الهادة ا٘عٛهٓة السمبٓة فْ الفضائٓات
ٓدددة بىددداء رسدددالة إعٛهٓدددة تتفدددق هدددع الواقدددع اٚجتهددداعْ واٚقتصدددادي وتمبدددْ حاجدددات التأكٓدددد عمدددِ أٌه -ت

 .،وتكون قٓربة لهشكٛتً وتطمعاتً الشباب
 كتابة وتىفٓذا.، صىاعة و والهشاركة فْ إىتاج براهجٍم ،هْإشراك الشباب فْ صىع القرار ا٘عٛ -ت
اٛم العىفالتقمٓل هن أف -ث عن السرقة ، خاصة تمك اٖفٛم التْ تتحدث بالتفصٓل ، والتقمٓل هن تكراٌر

ثر فْ أ. إضافة إلِ التقمٓل هن حدة ا٘ثارة عمِ اختٛف أىواعٍا لها لٍا هن وطرق الجٓرهة ووسائمٍا
ىافْ القٓم ا٘ىساىٓة مقٓام بها ٓلاعة اٌٚتزاز العاطفْ لدى الشباب، ودفع هن ٓستجٓب لتمك ا٘ثارة إش

إضافة إلِ اٚبتعاد عن اٖفٛم  ،ٓل هن طوفان الهادة ا٘عٛهٓة السمبٓة فْ الفضائٓاتوالتقم .واٖخٛقٓة
ذج الغربٓة فْ الحٓاة وا٘عٛىات التمفٓزوىٓة التْ تحتوي هضاهٓىٍا أو أشكالٍا عمِ عرض الىها

، أو التْ تروج لمىهط الحٓاة البرجوآزة ٖسباب هقصودة، خاصة تمك التْ تصور بذخ واٚستٍٛك
 .٘جراهْ لتحقٓق همذاتٍم ورغباتٍم، والتْ تستفز هشاعر الشباب وتدفعٍم إلِ السموك ااٚستٍٛكْ

اٚستفادة هن شبكات التواصل لمحد هدن التعصدب والعىدف الٓراضدْ هدن خدٛل ضدرورة دعدم وتشدجٓع  -2
ددٓن، الرئاسددة واٖىدٓددة لٌٛتهددام بفددتح صددفحات وحسددابات رسددهٓة لٗىدٓددة، وهواقددع وحسددابات رسددهٓة  لٙدآر

دددة بالرئاسدددة و هواقدددع  وأخدددرى لٛعبدددٓن وكدددذلك هواقدددع رسدددهٓة لٛتحدددادات الٓراضدددٓة والمجدددان الفىٓدددة وا٘دآر
وحسابات رسهٓة لهستولْ الرئاسة، إضافة إلِ اٚستخدام الواعْ والهىظم لمحسابات السابقة لمتواصدل هدع 

ات. وتصددددحٓح اٖخبددددار الهغموطددددة الهشددددجعٓن والجهددددآٌر لىشددددر اٖخبددددار والبٓاىددددات الصددددحفٓة والتصددددٓرح
والشدددائعات  عمددددِ وجدددً السددددرعةع. وتوجٓدددً الهشددددجعٓن بشدددكل غٓددددر هباشدددر، وترشددددٓد التعصدددب والتٍدئددددة. 
وتوضٓح الهواقف والقرارات. وكذلك التعرف عمِ وجٍات ىظر الجهدآٌر واٚسدتجابة لهطدالبٍم. والتواصدل 

ترشٓدي، وهواجٍة دعوات العىف والتصرفات هشددا عمِ ضرورة تىظٓم التوعٓة وهواجٍة التعصب و  هعٍم.
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ة، وأن ٓتم ذلك هن خٛل تعاون اٖىدٓة وهستلٍٓا هع الرئاسة العاهة لرعآة الشباب وفق تىظٓم  غٓر السٓو
 ها، وهتابعة الحسابات الرسهٓة والهحاسبة.

ٓٓددر الكثٓددر هددن ضددرورة قٓددام الهتسسددات ا٘جتهاعٓددة والتعمٓهٓددة وا٘عٛهٓددة واٖهىٓددة بدددوًر كبٓددر فددْ تغ -6
م السددموك غٓددر الهىاسددب وهعاقبتددً. وتعمددٓم اٖفددراد  السددموكٓات والتصددرفات غٓددر الهرغوبددة، هددن خددٛل تقددٓو
دددق تىهٓدددة الدددروح  ددددٌم كٓفٓدددة التعاهدددل هدددع العىدددف والدددتحكم والسدددٓطرة عمدددِ اىفعددداٚتٍم. وذلدددك عدددن طٓر وتعٓو

ددة لمٓراضددة، ة العاالٓراضددٓة لدددى الددىشء، وتعمددٓم القددٓم اٚجتهاعٓددة لمٓراضددة، والتوعٓدد هددة باٌٖددداف التربٓو
تشجٓع الٓراضٓٓن عمِ التحمْ بالروح الٓراضٓة واٚلتزام بقواعد المعبدة والتقىدٓن الهىدتظم لقواعدد اٖلعداب، و 

ر الهعرفة الٓراضٓة لدى العاهمٓن فْ وسائل ا٘عٛم الجهآٌري ووسائل ا  .جتهاعْٚتصال اٚوتطٓو
ووسدائل  عدام بشدكل ا٘عدٛم وسدائل أثدر حدول وبحدوث دراسدات بإجراء الجاهعات هختمف إلِ ا٘ٓعاز -7
 كدأداة طبٓعتٍدا بحكدم أوسدع دوائدر إلِ وىقمٍا الثقافٓة، الحٓاة إثراء فْ خاص بشكل جتهاعْ ٚتصال اٚا

 عبدر وهىجزاتٍدا العٓردق بتآرخٍدا الجدادة الثقافدة ىقدل فدْ اٖثدر ٌدذا هددى وقٓداس اٚىتشدار واسدعة توصدٓل
دة الحدوار هفدآٌم تكدٓرس خدٛل هدن الهتىوعدة الثقافدات أبعداد وشدرح العصدور،  الحضداري والتعددد والحٓر
 . الذاتْ وا٘بداع

ٌددو أن تفعٓددل دور البٓئددة اٚجتهاعٓددة فددْ عٛقتٍددا بالٓراضددة تعتبددر  إن الدددرس الهٍددم الددذي ىخددرج بددً -2
ددو هددا ٓ إلددِ أن ٓأخددذ -فددْ الىٍآددة-حددتمهٍهددة جدددا فددْ التددأثٓر عمددِ الوقآددة وهعالجددة اٚىحددراف والجٓرهددة ٌو

دهدداجٍم وهتسسددات الشددرطة بٍددذا الهعطددِ والعهددل عمددِ توعٓددة و ن والهسددئولو الهتخصصدد ن عددن الشددباب وا 
اٖسر وكل هكوىات الهجتهع بأٌهٓة دفع الشباب إلِ ههارسة الٓراضة وتىشئتٍم عمٍٓا والدفع بتشكٓل قدٓم 

ٛقددة ىهوذجٓددة بدددٓن الشددباب والهتسسددات اٖهىٓدددة ا٘خدداء والتعدداون والهىافسددة الشدددٓرفة. واٌٖددم ٌددو خمدددق ع
شراكٍم فْ خططٍم لهواجٍة ظاٌرة الشغب والجٓرهة الٓراضٓة   .وا 
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 المراجغ ثبللغة الؼرثية: -1

                                                              ( ، يحةدئ ػهى بالزصةل َٔظشٚةذ بنسأضٛش ، يكسحد بنذبس بنؼةنًٛد نهُشش ٔبنسٕصٚغ.                                                 5118بعًةػٛم ،يحًٕد حغٍ ) -1

دسبعتتد يقةسَتتد جتتٍٛ بالعتتةززخ  –صتتد نتَسشَتتر نتتذٖ بعتتةززخ بالزصتتةل بنجًتتةْٛش٘ ( ، بالعتتسخذبيةذ بنًسخص5111بنغتتٛذ )جخٛتتر ،  -5

 بنؼشت ٔباليشٚكٍٛ،بنًجهد بنًصشٚد نححٕش بالػالو ، بنؼذد بنسةعغ ، بنقةْشخ.        

د بنًغتسقحم بنحشٚتد ٔبنفٕضتٗ ٔبنطتٕسبذ ،ْٛاتد بنفجٛتشخ نهطقةفتد ٔبإلػالو،يغحؼت –( ، بإلػتالو بنجذٚتذ 5152بنحٛةزٙ ، ٚةط خضٛش ) -0

 ،بنفجٛشخ                                                                                    

        ، دٔس بنسهٛفضٚتتٌٕ بنًصتش٘ فتتٙ زكتٍٕٚ بنتتٕػٙ بالجسًتةػٙ ضتتذ بنجشًٚتدي دسبعتتد  زحهٛهٛتد ٔيٛذبَٛتتد (5111)ػتةدل فًٓتٙبنحٕٛيٙ، -2

 دكسٕسبِ غٛش يُشٕسخ(. جةيؼد بنقةْشخ، بنجٛضخ، كهٛد بإلػالو. بنقةْشخ                       )

ٚد، نًصشذ بنجةيؼةت بعال ٖنغٛةعٙ نذبنٕػٙ بجد سػالقسّ جذٔالَسشَر ’ بنسفةػهٙ ’ ل بالزصةبزكُٕنٕجٛة (،  5110ٌ)حُة، جُٛذ  -1

                                                                                                              سط.ية –ُٚةٚش و، إلػالبكهٛد خ ، شْنقةبجةيؼد ،نطةيٍ ػشش د بنؼذو، بإلػالش بنًصشٚد نححٕبنًجهد ب

   ٔبٜضةس،  بنقةْشخ  بالجسًةػٛد بألجؼةد بإلجؼةد ، بنًؼهٕيةزٙ ٔبنسذفق بنؼٕنًد ( ،5118يجذ٘ ) أحًذ حجةص٘، -2

بإلػالو ٔزشكٛم بنٕػٗ بالجسًةػٗ دسبعد يٛذبَٛتد حتٕل زتةضٛش بنسهٛفضٚتٌٕ ػهتٗ ػُٛتد طحقٛتد يتٍ  ، (5112حغٍٛ جًٛهد يحًذ جكش) -1

 عكةٌ يذُٚد بنقةْشخ  ، سعةند يةجغسٛش ) غٛش يُشٕسخ ( جةيؼد بنقةْشخ ، بنقةْشخ       

 حؼد  بنًُةس، غضخ، فهغغٍٛ.          (، يذخم بنٗ ػهى بألجسًةع، دبس ٔيغ5110حهظ، يٕعٗ ػحذ بنشحٛى ) -8

 ، بعظ ػهى بنُفظ بالجسًةػٙ ،يكسحد جذخ نهغحةػد ٔبنُشش، جذخ.                    (5112حًضخ ،يخسةس ) -1 

سعتةند يةجغتسٛش غٛتش  –(، بضش زكُٕنٕجٛة بالزصةل بنحذٚطد ػهتٗ بًَتةط بالزصتةل بالعتش٘ فتٙ يصتش5110حُفٙ، َشيٍٛ بنغٛذ ) -51 

                                                 جةيؼد بنقةْشخ. –كهٛد بالػالو –يُشٕسخ

، أجحتتةش فغتتٛد ٔبالجسًةػٛتتد نتتذٖ شتتحةت بنشٚتت ، بنسؼتتشل نتَسشَتتر ٔػالقستتّ جتتحؼا بالضتتةس بنُ(5111نجتتٕبد عتتؼٛذ)ػحتتذ بسجٛتغ ، -55

 ، زكُٕنٕجٛة جذٚذخ نؼةنى جذٚذ . جةيؼد بنححشٍٚ ش بنؼهًٙ بالٔل، بالػالو بنجذٚذبنًؤزً

، يجهتتد نغٛةعٙٔبالجسًةػٙ بنسغٛٛشبُٙ َحٕ نفهغغٛو بنؼةأ٘ بنشبالجسًةػٙ فٙ زؼحاد بصم بنسٕذ بشحكة(، دٔس 5155صْٛش،ػةجتتذ ) -55

 جةيؼد بنُجةح نتجحةش بنؼهٕو بألَغةَٛد )يجهذ(، َةجهظ، فهغغٍٛ               

ةح ، دسبعد ػٍ ػةْشخ بنشغث فٙ بنًُةفغةذ بنشٚةضٛد ػهٗ ضٕء زؼهى يسكةيم نهقٛى ٔبألجؼةد بنجًةنٛد ٔبنسشجٕٚد بنغٛذ، ػحذ بنفس -50 

 نهسشجٛد بنحذَٛد ٔبنشٚةضٛد ، بنًجهظ بألػهٗ نهشحةت ، بنقةْشخ .                 

ٔبنًخةطش، دسبعد زحهٛهٛد ، جحص يقذو فٙ بنًؤزًش (، بالَسشَر ٔبنٕٓٚد بنؼشجٛد، بنفشص 5112بنشةيٙ، ػحذ بنشحًٍ يحًذ ) -52

                               بنؼهًٙ بنغُٕ٘ بنؼةشش بنؼهًٙ نكهٛد بالػالو ، جةيؼد بنقةْشخ.

 .                                                                                          (، بنصحةفد ٔبنقةٌَٕ فٙ بنؼةنى بنؼشجٙ ٔبنٕالٚةذ بنًسحذخ، بنذبسبنذٔنّٛ نهُشش ٔبنسٕصٚغ، بنقةْشخ5110بنشًش٘، عهًٛةٌ جةصع ) -51

( بإلػتتالو بنجذٚتتذي دسبعتتد فتتٙ يذبخهتتّ بنُظشٚتتد ٔخصةئصتتّ بنؼةيتتد. يجهتتد بألكةدًٚٛتتد بنؼشجٛتتد 5111صتةد  ، ػحتتةط يصتتغفٗ ) -52 

                                    . بنذبًَةسك.                 5بنًفسٕحد فٙ بنذبًَةسك، ع

، جحتص غٛتش بالنكسشَٔٛد ٔبالشحةػةذ بنًسحققتد، دسبعتد يٛذبَٛتد(، بعسخذبو بنشحةت بنححشُٚٙ نهًٕبقغ 5150ضٛ ، صْٛش حغٍٛ ) -51

 يُشٕس، بنححشٍٚ .                                                                     

                                              (، ٔيحًٕد ػهى بنذٍٚ، بنكًحٕٛزشبذ ٔزكُٕنٕجٛة بالزصةل، دبس بنششٔ ، بنقةْشخ.                                                    5110ػحذ بنحغٛث، يحًذ زًٕٛس) -58 

                           ػالو ٔزغحٛقةزٓة بنؼشجٛد، دبس بنفكش بنؼشجٙ، بنقةْشخ.                                                                         (، َٓٗ ػةط  بنؼحذ، َظشٚةذ بال5118بنؼحذ، ػةط  ػذنٙ ) -51  

 (، بالزصةل ٔبنشب٘ بنؼةو، دبس بنفكش بنؼشجٙ، بنقةْشخ.                5110بنؼحذ، ػةط  ػذنٙ ) -51

 بنقةْشخ . بنجذٚذخ، بنطقةفد دبس بنٕػٙ، ٔزضٚٛ  بإلػالو (، 5111بنحةعظ ) ًؼغٙ، ػحذػحذ بن -55

، بجحتةش بنًتؤزًش بنؼهًتٙ شَر ػهٗ بنشحةت فٙ دٔند باليتةسبذ(، بالضةس بالجسًةػٛد ٔبنُفغٛد نتَس5111آل ػهٙ ، فٕصٚد ػحذهللا ) -55

 بالٔل ، بالػالو بنجذٚذ ي زكُٕنٕجٛة جذٚذخ نؼةنى جذٚذ، جةيؼد بنححشٍٚ .               

(، بنقٛى ٔبنقٛى بنًضةدخ جٍٛ بنسًُٛد جغٛش بنغشٚق بنشأعتًةنٙ ٔبالَفستةح بالقسصتةد٘، يجهتد بنؼهتٕو بالجسًةػٛتد، 5188فًٓٙ، ػهٙ ) -50

                                                                                                                                           (، بنكٕٚر.2بنؼذد )

جتتتتٕك، بنًجهتتتتد بنًصتتتتشٚد نفٛظ بنجةيؼٙ نًٕقغ ت بنشحةبو بعسخذبنًسشزحد ػهٗ بذ بنسأضٛش(، " ب5155يحًذ )ِ ػحذل يُةس، يُصٕ -52

 ّ. ـَٕٚٛ -ُٚةٚشو، إلػالبكهٛد خ، شْنقةبجةيؼد ٌ، نطالضٕٔبنغةجغ د بنؼذنححٕش بإلػالو، ب

 كهٛد بنؼهتٕو، )دكسٕسبِ( غٛش يُشٕسخ ، دسبعد يٛذبَٛدأنحةَٛةنذٖ يغهًٙ  ةنٕػٙ بنذُٚٙجـ بنٕبقغ بالجسًةػٙ، ػالقد شةئى ،بنًٓضبَٙ  -51

            .        بنشٚةل، جةيؼد بإليةو يحًذ جٍ عؼٕد بإلعاليٛد، بالجسًةػٛد
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implementation of practical mechanisms to occupy the youth's spare time in 

addition to creating new outlets  through which young people can freely express  

themselves; the need for engaging the youth in the decision-making process 

with the aim of creating a model relationship between the youth and the security 

institutions through the involvement of the youth in plans for confronting and 

combating hooliganism and sport crime.  
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Abstract 

 

      The subject of social media has attracted the attention of many intellectuals, 

academics, and researchers. This is because of the role of the social media 

networks in activating people's interest in the posed problems and issues. 

Therefore, this study aims to identify the role of social media networks in 

shaping social awareness in relation to the issue of hooliganism and crime in 

sport from the point of view of university youths. The importance of the study 

stems from its contribution to the understanding of the nature of the role of 

social media in so far as the social awareness of university students is 

concerned.  

      The study uses the "social survey" method, considered to be the most 

appropriate of research methods for such studies. A questionnaire has been 

prepared with three tracts to cover the areas of the study. The first tract relates 

to the data about the students of Ajman University of Science & Technology at 

Fujairah Campus. The second tract relates to measuring the dependence and 

exposure to social media sites. The third and last tract concerns the follow-up of 

the phenomenon of hooliganism and sport crime on social media sites and its 

relation to shaping social awareness. The researcher has applied this 

questionnaire to a sample of 500 students after duly ensuring its validity. 

     After collecting and analyzing the data, the study has reached conclusions 

relating to the extent of the role of social media networks in the formation and 

shaping of the social awareness of university students. The study has also made 

some suggestions and recommendations, the most important of which are the 

following: the development and implementation of practical mechanisms and 

strategies for confronting hooliganism and crime in sport, a phenomenon which 

threatens the values of Arab society; the need for full political, cultural, social, 

and educational involvement of the youth and the reinforcement of their social 

awareness of the positive and negative aspects of social media through the the 

social, cultural, educational, and religious institutions; the activation and strict 

application of the firm laws punishing hooliganism and crime in sport; the 
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- The publication fees of the manuscript for the Egyptians are: 850 L.E. and for the Expatriate 

Egyptians and the Foreigners are: 450 $. 

- If the referring committee refused and approved the disqualification of publishing the 

manuscript, an amount of 250 L.E. will be reimbursed for the Egyptian authors and 130 $ for 

the Expatriate Egyptians and the Foreigners. 

- The manuscript does not exceed 35 pages of A4 size. 20 L.E. will be paid for an extra page 

for the Egyptians and 5 $ for Expatriate Egyptians and the Foreigners authors.  

- A special 10 % discount of the publication fees will be offered to the Egyptians and the 

Foreign members of the Fellowship of the Egyptian Public Relations Association for any 

number of times during the year. 

- Three copies of the journal and three Extracted pieces from the author's manuscript after the 

publication. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Master's Degree) are: 250 L.E. for the 

Egyptians and 150 $ for the Foreigners. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Doctorate Degree) are: 350 L.E. for the 

Egyptians and 180 $ for the Foreigners. As the abstract do not exceed 8 pages and a 10 % 

discount is offered to the members of the Egyptian Society of Public Relations. Three copies 

of the journal will be sent to the author's address. 

- Publishing a book offer costs LE 700 for the Egyptians and 300 $US for foreigners. 

- Three copies of the journal are sent to the author of the book after the publication to his/her 

address. And a 10% discount is offered to the members of the Egyptian Society of Public 

Relations.  

- For publishing offers of workshops organization and seminars, inside Egypt LE 600 and 

outside Egypt U.S. $ 350 without a limit to the number of pages. 

- The fees of the presentation of the International Conferences inside Egypt: 850 L.E. and 

outside Egypt: 450 $ without a limitation of the number of pages. 

- All the research results and opinions express the opinions of the authors of the presented 

research papers not the opinions of the Egyptian Association for Public Relations. 

- Submissions will be sent to the chairman of the Journal. 

   

Address: 

 Egyptian Public Relations Association,  

Arab Republic of Egypt, Gizza, El-Dokki, Bein El-Sarayat, 2 Ahmed El-zayat Street.  

And also to the Association email: jprr@epra.org.eg, or epra_cairo@yahoo.com, 

dr_hatematef2000@yahoo.com, after paying the publishing fees and sending a copy of the 

receipt.  
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Journal of public relations research Middle East 
 

   It is a scientific journal that publishes specialized research papers in Public Relations, 

Mass Media and Communication ,after peer refereeing these papers by a number of specialized 

Professors. 

The journal is affiliated to the Egyptian Public Relations Association, the first Egyptian specialized 

scientific association in public relations. 

- The journal is accredited, Classified internationally for its printed and electronic version 

from the Academy of Scientific Research and Technology in Cairo And classified by the 

Committee of Scientific Promotion Specialization media - Supreme Council of Universities. 

- This journal is published quarterly. 

- The journal accepts publishing books, conferences, workshops and scientific Arab and 

international events. 

- The journal publishes advertisements on scientific search engines, Arabic and foreign 

publishing houses according to the special conditions adhered to by the advertiser. 

- It also publishes special research papers of the scientific promotion and for  researchers who 

are about to defend master and Doctoral theses.  

- The publication of academic theses that have been discussed, scientific books specialized in 

public relations and media and teaching staff members specialized scientific essays. 

 

Publishing rules: 

- It should be an original Manuscripts that has never been published. 

- Arabic, English, French Manuscripts are accepted however a one page abstract in English 

should be submitted if the Manuscripts is written in Arabic. 

- The submitted Manuscripts should be in the fields of public relations and integrated 

marketing communications.  

- The submitted scientific Manuscripts are subject to refereeing unless they have been 

evaluated by scientific committees and boards at recognized authorities or they were part of 

an accepted academic thesis. 

- The correct scientific bases of writing scientific research should be considered. It should be 

typed, in Simplified Arabic, 14 points font for the main text. The main and sub titles, in Bold 

letters. English Manuscripts should be written in Times New Roman.  

- References are mentioned at the end of the Manuscripts in a sequential manner.  

- References are monitored at the end of research, according to the methodology of scientific 

sequential manner and in accordance with the reference signal to the board in a way that 

APA Search of America. 
- The author should present a printed copy and an electronic copy of his manuscript on a CD 

written in Word format with his/her CV. 

- In case of accepting the publication of the manuscript in the journal, the author will be 

informed officially by a letter. But in case of refusing, the author will be informed officially 

by a letter and part of the research publication fees will be sent back to him soon. 

- If the manuscript required simple modifications, the author should resent the manuscript with 

the new modifications during one week after the receipt the modification notes, and if the 

author is late, the manuscript will be delayed to the upcoming issue, but if there are thorough 

modifications in the manuscript, the author should send them after 15 days.  
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