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 قـال تعالى:
يُم رَبِّي الَِّذي  أََلْم َتَر إَِلى الَِّذي َحاجَّ إِْبرَاِهيَم ِفي رَبِِّه أَْن آتَـاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ قـَالَ إِْبرَاهِ )

الشَّْمِس ِمْن اْلَمْشرِِق فـَْأِت  أُْحِيي وَأُِميُت قـَالَ إِْبرَاِهيُم فـَِإنَّ اللََّه يَـأِْتي بِ ُيْحِيي َوُيِميُت قـَالَ أَنَـا  
 بَِها ِمْن اْلَمْغرِِب فَُبِهَت الَِّذي َكفََر وَاللَُّه َل َيْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن(

 (852سورة البقرة: اآلية )
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 :لخ امل

إلاعالم الرقمي وإنعكاسااااتة علتااتجا ات الساااياساااية لدا الماااواد الخات أ وقد تلدصااا  أ دا  الدراساااة  أ  

الوقو  على إسااااااهام وسااااااااي  إلاعالم الرقمي  أ  مااااااكي  الاتجا ات الساااااااياساااااااية لدا طالد الخاتعات  وك ل  الوقو  

إلاعالم الخديد له أيضا الوقو  على العوات  على تدا إدراك الطالب الخات أ للمخاطر التي يمكن أن تحدثها وساي  

التي أدت إلى ظهور إلاعالم الرقمي وتحديد خصايصه وسماته والوساي  التي يعتمد عليها  أ توصي  الرساي  الاتصالية 

 لوسااااااااااااااي  إلاعالم الخديد وأعتمد الوايل على املخدم الوصااااااااااااافي  التحليلأ  وأساااااااااااااتخدم أدا  
 
على الفئات ألاكثر  عرضاااااااااااااا

تبياااان كااائدا  ريأدااااااااااااااملي وأدا ي املقاااابلاااة واملاليلاااة كااائدوات تسااااااااااااااااعاااد ، وتوصاااااااااااااالااا  الااادراساااااااااااااااة إلى عااادد تن الختااااي  الاساااااااااااااا

أسااهم  وساااي  إلاعالم الخديد  أ  مااكي  الاتجا ات السااياسااية لدا طالد الخاتعات السااودانية ب سااوة بل   أ مها:

 التعليم  التي تطرح –التوظيف  –الطالبي  العخف –ك ل   خال  ا تمام تن أفراد عيخة الدراساااة بقضاااايا  العطالة 

 أ وساااااااي  إلاعالم الخديد  كما بي   الدراسااااااة أن  الوية أفراد العيخة يحرصااااااون يوتيا على اسااااااتخدام وسااااااااي  إلاعالم 

 املؤساااااااساااااااات إلاعالتية الساااااااودانية باساااااااتخدام إلاعالم قيامضااااااارور   الخديد وقدم الوايل عدد تن التوصااااااايات  تية:

 التفاعلأ إلاعالم تواقع تطرحأن  وضاااااااارور   خر إقصااااااااا  وعدم الاختال  ويرية تفا يم التسااااااااات  نماااااااار  أ التفاعلأ

  .ولثقافته السياسية له الضرورية باملعلوتات على تزويده و عم  خاص بمك  الطالب تهم التي القضايا

 المواد ،السياسية الرقمي، إلاتجا اتإلاعالم كلمات املفتاحية: ال
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Abstract: 

 The study tackles modern new media and its contributions in forming political trends for Sudanese youth, 

the objectives of the study are assumed in the following: 

- Reviewing modern new media in forming political trends for university students. 

- Reviewing how university student can realize the dangers which are caused by modern new media. 

- Reviewing the factors that lead to modern new media and determining its characteristics and features 

and the means it relies on to deliver the communicative messages to the certain categories that are more 

exposed to modern mass media. 

The researcher used analytical descriptive method (survey) as well as using questionnaire as main 

tool, and interview and observation as sub-tools. The study consists of five chapters. 

The study reached to a number of findings, the most important ones are: Modern new media helps in 

forming political trends for Sudanese University Students in about 45%. 

- The sample persons are more concerned about: unemployment, students’ violence, and 

recruitment that appear on modern new media. 

-  Most of sample persons use modern media every day. 

The researcher comes up with the following recommendations: 

- The Sudanese Mass Media institutions should necessarily use an effective mass media in spreading 

tolerance and freedom of differentiation concepts and not to abandon the previously mentioned, because 

it is considered the most important information resource in forming political trends for Sudanese Youth. 

- The necessity of discussing the effective new media websites issues that concern the student 

specially and provides him with the necessary information and to his political culture. 
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 مقدمة:

 لأس فقط  أ تاريخ إلاعالم، وإنما  أ ييا  ألافراد على املستوا الشدصملي  رقميأيدث  وساي  إلاعالم ال 
 
 كويرا

 
تطورا

 يفت  املجال على تصراعيه لألفراد واملجتمعات والتخليمات 
 
 إفتراضيا

 
وإلاجتماعأ والسياسملي، وجا ت لتمك  عاملا

 م بحرية  ير تسووقااة وإستطاع  املواقعبمختلف أنواعها، ابدا  آرائهم وتواقفهم  أ القضايا واملوضوعات التي تهمه

 يمارسه 
 
 عاتا

 
أن تمد املواطخين بقخوات جديد  للمماركة  أ ألانمطة السياسية ألاتر ال ي يجع  تن السياسة شئنا

 على فئات دون أخرا، وذل  ألن   ه املواقع  شخع ألافراد  ير الخاشطين 
 
تعلم أفراد المعب دون أن يكون تقتصرا

 أو الفاعلي
 
 سياسيا

 
 على املماركة  أ الفعاليات السياسية، بحيل يمكن القول أنها يمكن أن تكون صوتا

 
ن سياسيا

للمواطن العادي و ير العادي، وتكمن إيجابيات إلاعالم الخديد  أ سرعة الاتصال، والقيمة املعلوتاتية، وضمان وصولها 

 تن جانب
 
 ترسال

 
 وايد، تما خلق تساوا  داخ  املجتمع  أ الاتصال  وتحقيق التفاع  تعها، ولأس كونه إعالتا

شكالية الدراسة تن خالل الدور املؤثر ال ي بات  تؤدية وساي  إلاعالم الخديد وإسهاتاته إتولورت شكالية الدراسة: إ

 أ  مكي  إلاتجا ات السياسية لدا المواد الخات أ  السوداني وتحديد رأيه و أ رفع الوعأ السياسملي وتحديد املواقف 

بعته لأليداث ألاخير  التي شهدتها الدول تجاه قضايا الدول املختلفة إذا جا  إيساس الوايل باملمكلة تن خالل تتا

العربية تن يراك سياسملي وإنتفاضات وثورات أفض  على تل  الحكوتات التي سيطرت على الحكم عقودا تن الزتان 

شكالية إإذا عخزت وساي  إلاعالم ألاخرا: إذاعة  تلفاز ، صحافة تن تخا ضة   ه الحكوتات تن خالل ذل  تتلدص 

دا المواد ل املحورين التاليين؟ إلى أي تدا أسهم إلاعالم الخديد  أ  مكي  إلاتجا ات السياسية الدراسة أ السؤالين

تا الدور املؤثر ال ي لعوته وساي  إلاعالم الخديد  أ إرضا  طموياته وتحديد رأيه وقخاعته يول الخات أ السوداني؟ و 

 تختلف قضايا الطالد؟ 

تن الدطوات ألاساسية  أ سبي  الوصول إلى نتاي  تتكاتلة وصحيحة : يعد تحديد أ دا  الدراسة أهداف البحث

  س ى   ه الدراسة إلى تحقيق أ دا  أ مها:

 الوقو  على إسهام وساي  إلاعالم الخديد  أ  مكي  الاتجا ات السياسية لدا المواد الخاتعاي  1

 ا وساي  إلاعالم  أ تعلوتات املوضوعات والقضايا التي تطريه تدا الثقةيهد  إلى تعرفة  2

 الوقو  على تدا إدراك الطالب الخات أ للمخاطر التي يمكن أن تحدثها وساي  إلاعالم الخديد له  3

 الوقو  على العوات  التي أدت إلى ظهور إلاعالم الخديد   4

 : أهمية البحث

علمية تمث  إضافة تئ ي أ مية   ا الوحل تن خالل ألاسئلة التي وضعها الوايل ب رض الوصول إلى نتاي  

للعلم واملعرفة، كما أن وساي  إلاعالم الخديد هأ وساي  يديثة وعصرية يمكن تن خاللها  مكي  الاتجا ات السياسية 

 تن عصور الاتصال والتفاع  بين البمر 
 
 جديدا

 
للطالب الخات أ، كما أن تكخولوجيا الاتصال والانترن  فتح  عصرا

تقدتها ملستخدتيها  كما تئ ي أ مية   ا املوضوع  أ أن ال ين تخاولوا   ا املوضوع قلة  ووفرت املعلوتات واملعار  التي

 تقارنة بمجاالت الوحوث ألاخرا 
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 : منهج البحث

املخدم العلمي تجموعة القواعد العاتة التي تحدد إلاجرا ات العلمية والعمليات العقلية التي تتوع تن أج  

باللوا ر املختلفة سوا  طويعية أم إنسانية  إستخدم الوايل  أ الدراسة املخدم  الوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق

الوصفي التحليلأ و و ال ي يهد  إلى التسخي  ووصف للحقايق بإتواع املخدم العلمي أي  عرض خصايص توضوع 

تن العدد الحدي بطريقة توضوعية دقيقة  أ الحصول على املعلوتات وبيانات وأوصا  عن اللا ر  توضوع الدراسة 

 تن املفردات املكونة ملجتمع الوحل لفترات زتخية كافية للدراسة وذل  بهد  تكوين القاعد  ألاساسية تن الويانات  

بعد إطالع الوايل على العديد تن الدراسات السابقة لم يجد الوايل دراسة تمابهة وجد  :الدراسات السابقة

 الوايل دراسات ذات صلة بموضوع الدراسة 

: صايب الدراسة:  الة دفع هللا تحمد: دراسة تاجستير بعخوان تواقع ال مر الالكتروني وأثر ا على الدراسة ألاولى

 م  2002-2002 - 2004الت مئة الاجتماعية بالتطويق على تواقع الموكة العاملية لالتصاالت الانترن  تصر السودان 

 أ دا  الدراسة:

  أ تطويره وترقية أدا  إنتاج ألاخوار  أ الفضاييات العربية تقديم تقتريات يمكن أن  ساعد  -

 إلاسهام  أ الخهد العلمي املو ول  أ تجال إلاعالم لترقية   ا امل مط الحيوي الهام  -

 نتاي  الدراسة:

إن كثير تن املوحوثين قد بدأو  أ استخدام الانترن   أ سن توكر  تن ألاسواد ل ل   و سرعة الحصول على  -

 علوتات امل

 يعتقد الوعض أن الانترن  سا م  أ بعض الانحرافات الدخيلة على تجتمعخا العربي  -

الكريم: عخوان الدراسة: دور إلاعالم التفاعلأ  أ التعوير الاجتماعأ  دراسة على  ييدر تحمد زين عود الدراسة الثانية:

 م 2012-2002عيخة تن املواقع الالكترونية "الفأس بوك +تويتر   أ عام 

 :نتائج الدراسة

 سا م  املواقع الاجتماعية  أ عملية الت يير الاجتماعأ  -

 التطور التكخولوجأ جع  تن القضا  عالم ص ير تتاح لخميع ألافراد  -

صايب الدراسة: عود هللا توسملى الطيب علقم: عخوان الدراسة: "البريد إلالكتروني وأثره على كتابة  :الثالثةالدراسة 

 م 2002- 2004ألاعمد  الصحفية، دراسة تحليلية وصفية للصحف السودانية  أ الفتر  تن 

ي  الاتصال  دف    ه الدراسة بصور  أساسية على إسهام البريد الالكتروني كوسيلة تن وسا أ دا  الدراسة:

الحديثة  أ العم  الصحفي "العمود الصحفي نموذجأ"  عرض تن خاللها للعالقة بين ترس  البريد وكاتب العمود 

 الصحفي وا م العقوات التي تحد تن استخدام   ه التقخية 

 املخدم الوصفي املسحأ تن خاللها دراسة الحالة وتحلي  املضمون  تخدم الدراسة:
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 :نتائج الدراسة

البريد الالكتروني وسيلة تهمة وج ابة وتؤثر  للتواص  بين الخمهور والصحف وساعده على خلق الاستمرار والتتوع  -

 للقضايا اليوتية وك ل  على تستوا توزيع الصحف 

 فقدان املؤسسة الصحافية للبريد الالكتروني بسبب استخدام بعض املواقع الالكترونية املجانية التي يصايبها الكثير  -

  1  واملعلوتات تن ألاخطا  الفخية  أ تحديد تصادر ألاخوار 

 :دراسةمفاهيم ومصطلحات ال

 تع ترور الوق  وهأ: وسائل إلاعالم الرقمي
 
 وتداخال

 
 ونموا

 
:  عددت وساي  إلاعالم الخديد وأدواته وهأ تزداد تخوعا

الالكترونية، تختديات الحوار، املدونات، املواقع الشدصية املحطات التلفزيونية التفاعلية، الكاب  الرقمي، الصحافة 

واملؤسساتية والتجارية وتواقع الموكات الاجتماعية، تقاطع الفيديو، إلاذاعات الرقمية، شوكات املجتمع الافتراضية، 

 املجموعات البريدية، الهواتف الخوالة، تواقع الانترن  

ديمة تع الرقمية وشوكات املعلوتات العاملية تما يسه  عملية نمر املعلوتات :  و دت  أدوات إلاعالم القإلاعالم الجديد

  2  واملستقو  وألاخوار بسرعة فايقة ويوفر عملية تفاعلية بين املرس  

يعتبر توضوع إلاتجا  تن املوضوعات الريأسية  أ علم الخفس الاجتماعأ، و و يدرس إلانسان  .attitude: إلتجاهاتا

تن ييل كونه كاين يؤثر ويتئثر باآلخرين تن ييل صلته بالوأئة املحيطة تع الا تمام بما تحدثه   ه الصالت تن آثار 

 أفكار الفرد وإنفعاالتة وعاداته  ىعل

اه عخد الفرد أو املوفق  و العملية إلادراكية عخد الفرد التي تحدد نماطه الحقيقي أو تصطلح إلاتج attitude: إلاتجاة

 املحتم   أ عاملة إلاجتماعأ 

  

 
 ة،عودهللا توسملى الطيب علقم، البريد الالكتروني وأثره على كتابة ألاعمد  الصحفية، رسالة تاجستير  ير ت مور ، جاتعة أم درتان إلاسالتي (1)

 م، الدرطوم 30/2/2013املوسوعة الحر  الويكويديا، تاريخ دخول املوقع ا الثالثا     2 
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 رقميمفهوم وأهداف إلاعالم ال: ألاول  الفصل

 ، والخدير interactiveتصطلح إلاعالم الخديد أو إلاعالم التفاعلأ يدخ  تحته عدد كوير تن الوساي  التي تتميز   

بال كر إن الت يرات التي  عأمها تكخولوجيا إلاعالم اليوم هأ الت يرات الرابعة تن نوعها  أ العصر الحديل وذل  عقب 

اختراع الطابعة وبمك  ريأدملي الطابعة التجارية السريعة التي جعل  توزيع الصحف واملجالت والكتب لعموم يقيقة 

 و عملية الدت    تعلوتاتوتطور ألاتر تا وص  إليه شوكه  1131ثم التلفاز  1120واقعة وبعد ا استخدم الراديو عام 

 ني  أ أسلود الاتصال والتواص  بين املرس  واملستقو ، تكون املاد  أو الرسالة هأ تحور   ا الدت  ب رض توصي  

يكن  الم الرقمي التفاعلأ بمك  لمالفكر  وإلاقخاع بها أو الاستدراك و مم :قدت  الانترن  الوأئة الالزتة للهور إلاع

تتاح تن خالل التفاعلية التي ظهرت  أ التلفزيون واستطاع نموذج إلاعالم الرقمي التفاعلأ علأ شوكة إن يتونى نلام 

قدر  علأ تخمية تماركة املستخدم وتحقيق اعلأ درجة تن التفاعلية والتحكم والاتصال و عتبر التفاعلية أ م واقوي 

قة  أ الاستخدام واملطلود الريأدملي ال ي يوحل عن كثير تن املستخدتين ييل يسم    ا التفاع  لهم أسلود أو طري

باستخدام الوسيلة إلاعالتية  أ تدعيم تيولهم أو نزعتهم للتفاع  لهم باستخدام الوسيلة وقد اظهر بعض الدبرا  

اعتوار إن إلاعالم لأس جديدا  أ وصوله ووجوده ب أ: أ الصحف الالكترونية وتتمث   املالت  ألاساسية لإلعالم التفاعلأ 

واتجا اتها إلأ  ير ا، ولكخه 1إن جميع المعود قد تارس  أنواعا تن إلاعالم واعتمدت  أ توصي  أفكار ا وتواقفها

األخوار بوإلاعالم  أ يقيقة ألاتر  و تزويد الخاس   و أ تخاهخه الخلرية و أ تقخياته جديد  أ أسلوبه و أ تضمونه

تكوين رأي صايب تستخير يول قضية تن القضايا أو تالصحيحة واملعلوتات السليمة والحقايق التي  ساعد م عل

تمكلة تن املمكالت بحيل يعبر   ا الرأي  عويرا توضوعيا عن عقلية الخما ير ورويها وتيولها واتجا اتها  أ نفس 

 (2).باملوضوعية بعيدا عن ال اتية الوق ، ول ل  فالبد تن إن يتسم التخاول إلاعالتي

ووساي  إلاعالم به ه تصو  املللة التي تتحم  تسئولية تحقيق ألاتن والسالم الاجتماعأ خاصة بعد إن تتحول 

إلأ أداه تسئوله  عم  بوعأ تن اج  التخمية والعدل والتثقيف، وي  الصراعات السياسية والاجتماعية بئسلود علمي 

وه تع إعال  قيم السالم والاستقرار إن وساي  إلاعالم الحديثة  الانترن    ستطيع الاطالع بئدوار وتربية املجتمع وته ي

تهمة ونلره، ملا تتمتع به التخوع والتعدد وسعه الانتمار والقدر  علأ الوصول إلأ الخمهور  أ إي وق  و أ إي وضع و أ 

فقط وإنما أيضا تفسير وشرح   ه املعلوتات تع  إي تكان وخصوصا أنها تقوم اليوم لأس بمجرد نمر املعلوتات

التحلي  والتعليق عليها، فضال عن تقديم ألافكار واملعلوتات الخديد  الضرورية ملصير المعود وتستقولها البد تن 

 الاعترا   خا بصعوبة تقديم  عريف تحدد لإلعالم الخديد فعلأ الر م تن ثرايه التقني وأ ميته السياسية والاقتصادية

ة تحاولة سوالثقافية،وتازال تخليره تائها بين علوم إلانسانيات ونلريات املعلوتات والاتصال وتا ستستخدته   ه الدرا

بداية يمكخخا القول : إن إلاعالم الخديد  و إعالم عصر املعلوتات،فقد كان وليدا لتزاوج   تتواضعة  أ   ا املجال

ر  بهما   ا العصر ظا ره تفجر املعلوتات وظا ر  الاتصاالت   بارزتين عinformation exposionظا رتين  

وإلاعالم الخديد يعتمد علأ استخدام الكمويوتر والاتصاالت عن بعد  أ إنتاج املعلوتات   (telecommunicationبعد

وتخزينها وتوزيعها،   ه الداصية وهأ عملية توفير املعلوتات والتسلية لعموم الخاس بمك  تأسر وبئسعار تخخفضة 

 
 
 102م/ ص1111التئثيرات السياسية لوساي  الاتصال، تجلة السياسة الدولية،  الاتصال،علم الدين تحمود، ثور  املعلوتات ووساي     1 
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م الخديد أو التفاعلأ قادر علأ إضافة هأ  أ الواقع خاصية تمتركة بين إلاعالم القديم والخديد، الفرق  و إن إلاعال 

خاصية جديد  ال يوفر ا إلاعالم القديم وهأ التفاعلأ والتفاعلأ  و قدر  وسيلة الاتصال الخديد  علأ الاستجابة 

أنماط  ىلحديل املستخدم تمام كما يحدث  أ عملية املحادثة بين شدصين     ه الداصية أضاف  بعدا جديدا تهما إل

م الخما يري الحالية التي تتكون  أ العاد  تن تختجات ذات اتجاه وايد يتم إصدار ا تن تصدر تركزي وساي  إلاعال 

علوتات والتسلية ت  تا أراد ا املستهل  تع إتكانية اختيار تصادر املى ىأو قخا  التلفاز أو الراديو إل تث  الصحيفة

 ه  تتعدد الوسايط و  ا يعني إن املعلوتات أكثر قو  وتئثير يتميز إلاعالم الخديد أيضا بئنه إعالم   والمك  ال ي يريد

روني ك ل  يتميز إلاعالم الالكت الكتروني ونقلها بمك   وتخزينها و عديلهاهأ تعلوتات رقمية يتم إعداد ا  املعلوتات

  1 بتخوع وسايله وسهوله استخداتها و  ه الدصايص  يرت تن أنماط السلوك الداصة بوساي  إلاعالم 

نقله نوعيه بمفهوم إلاعالم تمثل  بمواقع  أيدث نهألم تتضح تعالم   ا إلاعالم الخديد أو الودي  بعد، بالر م تن 

ثر أ ل  شوكة الانترن  وك ىحادثة أو الدردشة و ير ا علالالكترونية واملواقع الاجتماعية واملدونات والووابات وتواقع امل

يله املعتاد  كالصحافة وإلاذاعة والتلفزيون فقد شهدت جميعا تحوالت كويره   يير تفهوم إلاعالم القديم وتطور وسا

فيعرفه   لتعريف تحدد له ا إلاعالم الخديد أ السخوات القليلة املاضية، ولكن ل اية اليوم لم يتم الاتفاق لم يتم ا

إياد الدليمي بالقول "إن تل  الوساي  الحديثة لالتصال تتمثله  فأسووك وتويتر  يمكن إن تكون تكمله لإلعالم 

التقليدي، ويتي  إعالم بزواج بين املهخية وصراتة التقاليد التي نمئت عليها السلطة الرابعة وبن التقخية الحديثة التي 

  وعالخاس أيضا و  ا  و جو ر املوضأكثر قربا لأس تن الحدث فحسب، وإنما تن تتي  لإلعالم التقليدي الفرصة ليكون 

ويقول عن توقع القخا  الالكتروني بئنه "الرأي واملعلوتة والدبر والدبرات والتجارد والصور وتما د الفيديو، التي ت مر 

 زام الفرد الشدصملي بما يؤتن بةالكترونيا تن قو  أفراد تستقلين  ير خاضعين ألي نلام سياسملي أو  يره، سوي الت

تن قيم وتوادئ وفق تا لديه تن رقابة ذاتية و عرض  ترام عود الريمن تكاوي  علأ الدور ال ي يقوم به إلاعالم 

الخديد وعلأ إتكانية املوالغ بها يسب رأيها، و عتبره إعالتا تضال بالقول   املمكلة الكبرا فيما يتعلق بااعالم الخديد 

يقدم صوره  ير واقعية عن القدرات التي يملكها فهو يمل  أدوات رائعة  ير تسووقة  أ تداول املعلوتات هأ انه بات 

وتوادل الرؤا وألافكار والربط بين أصحاد القضية الوايد  لكخه يل   أ نهاية كما  و  أ ألاص  وسيلة وأداه إعالتية 

تكمن  أ نق  صور  شديد  الصفا  عن الحدث   ونتيجة   ير قادر  علأ صخع الحدث كما يروج الكثيرون وإنما قدرته

للتواين والاختال   أ  عريفات إلاعالم الخديد وتفا يمه ر م أنها تصب  أ بوتقة وايد ، فان الدكتور عواس صادق 

م ال يري فيها عملية التزاوج تابين تكخولوجيا الاتصال والول الخديد  والتقليدية تع الكمويوتر وشوكاته وسايط إلاع

التقليدية فقد نمئت داخله يالة تزاتن  أ إرسال  الصور املتحركة والثابتة وألاصوات ويضيف الدكتور عواس تصطفي 

" لوصف بعض تطويقاته  media digitalصادق  عريفا آخر لإلعالم الخديد أو إلاعالم الودي  بئنه    إلاعالم الرقمي "

لفزيون الرقمي والراديو الرقمي و ير ا أو لإلشار  إلأ نلام أو وسيلة إعالتية التي تقوم علأ التكخولوجيا الرقمية تث  الت

  " طاملا توفرت ياله العطا  والاستجابة بين interactire mediaتخدت  تع الكمويوتر ويطلق عليه إلاعالم التفاعلأ  

تفاعلية  ير ا تن الخلم إلاعالتية الاملستخدتين لموكة الانترن  والتلفزيون والراديو التفاعليين وصحافة الانترن  و 

 
 11-10، ص 2001يونيو  تجلة الراصد العدد ألاول، السخة ألاولأ،   1 
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الخديد ،يضا  إلأ ذل  إلأ إن إلاعالم الخديد اخ  صفه إلاعالم الموكي الحأ علأ خطوط الاتصال  الرتواط   ا 

الخوع تن إلاعالم بموكة الانترن  تث  الموكات الاجتماعية،ونتيجة إلأ تا تميز به   ا بين الكمويوتر والاتصال، تعتمدا 

  دالله علأ استخداته بعض  hyper mediaلوجيا املعلوتات ويئخ  أيضا  سمية إعالم الوسايط املتمبهة  علأ تكخو 

 الفيديو    –الصور   –  ال ي يعني التداخ  الفعلأ بين   ه الوسايط  الخص muttimediaالوصالت المعوية  

لوعض الوايثين تنها، تا يعرفه  وقد وردت  عريفات أخري لإلعالم الخديد  أ العديد تن القواتأس وك ل 

إن    فيعرفه بقسمين أولهما: computer dictionary قاتوس التكخولوجيا الرفيعة بئنه اندتاج قاتوس الكمويوتر  

إلاعالم الخديد يمير إلأ جمله تن تطويقات الاتصال الرقمي وتطويق ال مر الالكتروني علأ ألاقراص بئنواعها املختلفة 

قمي والانترن  و و يدل ك ل  علأ استخدام الكمويوترات الشدصية والخقالة والانترن  و و الاتصال والتلفزيون الر 

وألاجهز  املحمولة  أ   ا السياق ويخدم إي نوع تن أنواع الكمويوتر عأ نحو تطويقات إلاعالم الخديد  أ السياق 

ن أيضا تعالخة الخصوص وإجرا  عمليات التزاوج الرقمي  إذ يمكن  م ي  الصوت والفيديو  أ الوق  ال ي يمك

الاتصال الهاتفي و ير ا تواشره تن إي كمويوتر املفهوم يمير أيضا إلأ الطر  الخديد  أ الاتصال  أ الوأئة الرقمية 

بما يسم  للمجموعات ألاص ر تن الخاس بإتكانية الالتقا  والتجمع علأ الانترن  وتوادل املخافع واملعلوتات، وهأ بأئة 

  لألفراد واملجموعات بإسماع صوتهم وصوت تجتمعاتهم إلأ العالم  إتا قاتوس الانترن  املوجز  سم

condensednetclossary)    يمير  أ  عريفه إلأ إن أجهز  إلاعالم الرقمية عموتا أو صخاعه الصحافة علأ الانترن  و أ

وير  ير انتقاص يستخدم أيضا لوصف نلم إعالتية أييان تتضمن التعريف إشار  ألاجهز  إلاعالم القديمة، و و  خا  ع

التلفاز الراديو والسأخما وجا   أ  عريف توسوعة  يوويا   يول إلاعالم الخديد إن العديد  –تقليدية جديد  : الطواعة 

تن ألاشكال املستخدتة تن نلم الاتصال الالكتروني التي أصوح  تمكخه بفض  الكمويوتر والتعوير ترتوط أيضا 

خلم إلاعالتية  القديمة فإذا تا قمخا بعقد تقارنة بين الصحافة الورقية التي التي تصف بحاله سكون  أ نصوصها بال

وصور ا تع صحافة إلاعالم الخديد نلمس الفرق  أ ديخاتيكيتها و أ ياله الت يير املستمر ال ي تتصف بة، التعوير يمير 

ابتة واملحمولة بئنواعها املختلفة، بما يمكن تعه نق  املعلوتات بين أيضا إلأ قابلة إجرا  الاتصال بين ألاجهز  الث

بعضهما الوعض وتضيف املوسوعة  أ  عريفها لإلعالم الخديد " بأخما يقوم تودأ وساي  إلاعالم التقليدي علأ نلام 

 لراديو إتا  أ يالهثاب  وتعرو  إتا بطريقة الاتصال تن وايد إلأ وايد إلأ الكثيرين وتثال علأ ذل  التلفزيون وا

إلاعالم الخديد و أ تطويقاته املختلفة خاصة املرتوطة باالنترن  فان   ا الخمط   ير بمك  جزري فقد تكخ  الانترن  

ن الوصول إلأ ك  ألاشكال املحتملة تن نقاط الاتصال، و أ   ا السياق يرا الدكتور تحمود خلي   أ كتابه  الصحافة 

التطويقية  أ التحرير الصحفي  إن املستخدم  و تن سأتحكم بوسيلة الاتصالية وسيكون  الالكترونية أسس ألانلمة

تختجا ملادته الاتصالية بالقول "تا يثير دخول الحاسود إلأ عالم الاتصال "  و تحول العملية الاتصالية إلأ ياله 

ييل تزداد درجات    (waycmmunicationتوادلية بين املرس  واملستقو  بمعني إن الاتصال  خا سيكون ذا اتجا ين

التفاع  بين طر أ العملية الاتصالية وسيعلو دور املستقو   أ   ه الحالة لأس فقط إلأ درجة التي يستطيع تعها إن 

يفسر أو يطلب املزيد تن املعلوتات يول ويد  إعالتية تعيخة ب  سيص  ألاتر إلأ تحوي  املرس  العادي  أ ياله 

لأ تخت  للماد  إلاعالتية ولعدم وضوح تعالم إلاعالم الخديد وتا يترتب عليه تن تفا يم تستقوال الاتصال التقليدي إ

فان ك  التعريفات يزره ولم تقدم إجابة وافية عن  عريف   ا الخوع تن إلاعالم وتن   ا املخطلق فان  عريف جونز 
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يستخدم لوصف إشكال تن أنواع الاتصال  صطلحالخديد  و ت يول إلاعالم الخديد يلهر   ا التحفظ إذ يقول إلاعالم

الالكترونية، أصو  تمكخا باستخدام الكمويوتر كمقاب  لإلعالم القديم التي  مم  الصحافة املكتوبة تن جرايد 

وتجالت والتلفزيون والراديو إلأ يد نما و ير ا تن الوساي  الساكخة ويتميز إلاعالم الخديد عن القديم بخاصية الحوار 

لطرفين صايب الرسالة وتستقولها وتع ذل  فان الفواص  بين إلاعالم الخديد والقديم ذاب  الن القديم نفسه بين ا

أعيد تكويخه وتحسأخه وتراجعته ليلتقي تع الخديد  أ بعض جوانوه وتن خالل التعريف الطوي  ال ي أعدته كلية 

ريفها بئنه    ك  أنواع إلاعالم الرقمي ال ي يقدم  أ شريدان التكخولوجية نلمس الصفة العلمية لإلعالم الخديد  أ  ع

شك  رقمي وتفاعلأ    و خال  يالتين تميزان الخديد تن القديم يول الكيفية التي يتم بها بل تاد  إلاعالم الخديد 

عن  والكيفية التي يتم تن خاللها الوصول إلأ خدتاته فهو يعتمد علأ اندتاج الخص والصور  والفيديو والصوت فضال 

 ي يميزه وهأ لاستخدام الكمويوتر كآلية ريأسية له  أ عملية إلانتاج والعرض إتا التفاعلية فهي تمث  الفارق الريأدملي ا

م ألاربعة يد إلى ألاقساوتضيف كلية شريدان التكخولوجية  أ  عريفها يمكن تقسيم إلاعالم الخد  أ م سماته على ذل 

  1    تية:

و و جديد كليا بصفات وتيزات  ير تسووقة و و يخمو بسرعة  وتطبيقاتها:شبكة الانترنت  ىعل إلاعالم الجديد القائم

  وإلاعالم الخديد القايم علأ ألاجهز  املحمولة بما  أ ذل  أجهز  قرا   خه تجموعة تن تطويقات ال يصر لهاوتتوالد ع

التطويقات علأ ألادوات املحمولة املختلفة وتنها الكتب والصحف و و أيضا يخمو بسرعة نما  تخه أنواع جديد  تن 

أجهز  الهاتف واملساعدات الرقمية الشدصية و ير ا ونوع قايم علأ تخصة الوساي  التقليدية تث  الراديو والتلفزيون 

ويوتر مالتي أضيف  إليها تيزات جديد  تث  التفاعلية والرقمية والاستجابة للطلب وإلاعالم الخديد القايم علأ تخه الك

ويتم تداول   ا الخوع إتا شوكيا أو بوساي  الحفظ املختلفة تث  الاسطوانات الضويية وتا إليها يمم  العروض 

الوصرية والعاد الفيديو والكتب الالكترونية و ير ا لم يكن بوسع الوايثين وضع  عريفا تحددا وواضحا ملفهوم إلاعالم 

تنها إن صوره إلاعالم الخديد لم تتولور بعد بمك  واضح وتحدد الخديد وك ل  الوايل نفسه لألسواد عديد  

ويضا  إلأ ذل  انه ال يمكن الخزم علأ بقا  إلاعالم الخديد علأ صورته الحالية الن التكخولوجيا الحديثة وثور  

ن يه إلاعالم   املعلوتات وتا توص  إليه إلاعالم الاتصال تن تطور وتقدم قد يئ ي بما  و أكثر جد  ويداثة عما  و عل

ل ل  تمحورت جميع التعريفات يول  ليات املتوعة واملستخدتة  أ إلاعالم عموتا فمنها تن ستخد علأ القديم املطور 

والخديد املحدث و خاك تن زواج بين   ين المكلين تع ذل  يمكن القول بان  خال  شوة توافق لدي الكثير تن 

 أ طياته الكثير تن التخوع والدصايص وأشكال التقخيات الخديد  التي لها  الوايثين علأ إن إلاعالم الخديد يحم 

ارتواط بالوساي  إلاعالتية الحديثة والتي لم توفر ا تل  الوساي  القديمة تث  : الخهد الفردي واملتخصص ال ي 

تن الضروري إدراك إن استه  بة القرن الخديد   ا التطور الكوير  أ إلاعالم كما كان القديم صفه القرن املاضملي و 

إلاعالم الخديد لأس تقتصرا علأ شوكة الانترن  ب  انه يتميز بخصايص جيد  ال  عتمد فقط علأ التكخولوجيا وإنما 

تقوم فقط علأ تحري  الوساي  الساكخة كالخص والصور  أيضا، ووضعها  أ إطار شوكات جديد   ير توجود  علأ 

يمة والحديثة  أ تكان وايد  و الكمويوتر وشوكة الانترن ، ك  ذل  أدا إلأ الانترن ، تتمث   أ دت  الوساي  القد
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تفسير جزري  أ تفهوم الاتصال التقليدي ييل أتاح ألي شدص يستخدم الانترن  يتواص  تع تن يريد  أ إي وق  

صصة قواتأس املتخيماع، تستخدتا كافة إلاتكانيات التكخولوجية  أ إلاعالم ولم نعخز فقط  املوسوعات العلمية وال

تن إيجاد  عريفات وافية وقطعية ملفهوم إلاعالم الخديد وإنما سرا   ا العخز علأ الكثير تن الوايثين ال ين تخاولوا 

  1  إلاعالم الخديد

يمير  نيفز وبوتر  إي إن تميزات إلاعالم الخديد تختلف عن إلاعالم القديم وذل   أ استوداله الويدات املادية  

بالرقمية أو الثوات بدل ال رات كئدوات ريأسية  أ يم  املعلوتات يتم توصيلها  أ شك  الكتروني ولأس  أ شك  فيزيائي 

تن الددتات يتم توزيعها بخا  علأ الطريقة الخديد  بدال عن توزيعه والكلمات والصور وألاصوات والبرات   والعديد 

ويضيف    أنفيروبونتي    إتا تيز  قدر  إلاعالم الخديد علأ املخاطوة الرقمية  عبر الورق أو داخ  صخاديق ت لقة 

 ية رقمه الكمويوتر املزدوج فهي عوار  عن نموذج تطور تن عملية نق  املعلوتات رقميا تن كمويوتر إلأ آخر تخ  بدا

نفسه بعد الحرد العاملية الثانية إلأ تطور لتمبي  عدد  ير تحدود تن ألاجهز  تع بعضها الوعض و  ا تن نايية 

وتن نايية أخري يلبي الا تماتات العاته إي إن الرقمية تحم  قدر    indivual interestيلبي الا تماتات الفردية 

لر وات وهأ ياله ال يمكن تلويتها بااعالم القديم املميز  ألاكثر أ مية هأ إن   ا املخاطوة املزدوجة لال تماتات وا

إلاعالم خرج تن اسر السلطة التي كان  تتمث   أ قاده املجتمع والقولية والدولة إلأ أيدي الخاس جميعا وقد تحقق   ا 

ه الكاتلة بلهور الانترن  التي جا ت جزييا عخد ظهور تطوعة جوتخبري   وتحقق أيضا عخد ظهور التل را  واخ  سمت

بتطويق  ير تسووق ويقق  نموذج الاتصال الخم أ بين ك  الخاس ويول تصوراته ملفهوم وإتكانيات إلاعالم الخديد 

عليخا إن نت كر قول الروسملي لكلأ نفهم إلاتكانيات التي تقف ورا  قوه إلاعالم الخديد عليخا إن نت كر إن تاليين 

تي تمث  شوكة الانترن  تقوم بالحصول علأ تعلوتات وفرز ا ونقلها لعدد  ير تحدود تن البمر و ؤال  الكمويوترات ال

 أ بأئة  سم  لك  فرد تمارك ترسال كان أو تستقوال   simultaneouslyيمكنهم إجرا  عملية اتصال بينهم  أ وق  وايد

ي تخا بزيار  توقع علأ شوكة الانترن  فإنخا ب رض تتساوية تن درجات التحكم ويضيف كروسملي ك ل  عخدتا يقوم إ

ال نرا ألاخوار واملوضوعات الريأسية فقط فيه ولكخخا نري أجزا  تن املوقع تخصصه لتلوية الايتياجات الفردية 

الداصة بالزاير و  ا ألاتر لوايعني   ا الزاير ويده إنما عملية التخصيص،   ه تتم ملاليين الزوار و أ وق  وايد و و 

تر ال ي ال يمكن إن يتحقق  أ ظرو  نلم الاتصال السابقة إتا القو  الصاعد  لإلعالم الخديد فهي تتمث   أ لونه ألا 

به ا و  سيحفز ويموع آليات جديد  كليا لإلنتاج والتوزيع ستختلف تفا يم جديد  تماتا لألشكال إلاعالتية وتحتوياتها

لكي نفهم طويعة إلاعالم الخديد فإنخا نحتاج لتجاوز الفهم السايد الصدد يقول  ليف تانوفأش  يول إلاعالم الخديد 

ال ي يحدده بمك  عام  أ استخدام الكمويوتر بتوزيع وعرض املعلوتات وضرور  الخلر إلأ الدور التكاتلأ للكمويوتر 

رساي   أ طويعة ال  أ عملية إلانتاج كلها  وساي  إلاعالم كليها ال ي ايدث   يرات  ايلة  أ طويعة الاتصال والخلر 

الخديد  الخاتجة عن العملية الاتصالية الخديد  أيضا فك  ألاشكال الفتو رافيكية وأنواع الرسم والصور واملؤثرات 

ن إ  تانوفيتش ويوضح   ر ووساي  إلاعالم ونلم الاتصاالتوألاصوات والخصوص أصوح  تتم بواسطة الكمويوت

يتمث   أ طويعة الرقمية لألجهز  إلاعالتية إتا يالة الانتقال  numerical representionاملود ان ألاوالن التمثي  العددي 
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moduiarity  فهي  عني إن ألاجسام إلاعالتية يكمن إن تخدت  بين بعضها الوعض بأخما تحافظ علأ صفاتها املتفرد  أو

 خا تئ ي الحالتان الاليقتان بد  تن  الداصة و  ا تا تمثله الدصايص التكخولوجية ألاساسية لإلعالم الخديد وتن

 يخضع لحالة القابلية للت يير وتكون و   عالخة الحساسية بواسطة الكمويوترمل أوال:ياله ألاتمتة إذا يخضع إلاعالم 

ألاجسام إلاعالتية  أ يالة تخوع إتا املودأ ألاخير و و التزام الثقا أ فهو يخلص الفهم الداص ل  تانوفيتأش  بخصوص 

إتا الوايل  جون يافل    فلديه رؤية تحدد  ملفهوم إلاعالم الخديد بقوله إن ، ة التئثير لالستخدام الكمويوترليعم

املمهد الداص بتكخولوجيا إلاعالم الخديد  يت ير بمث  سرعة تطور   ه التكخولوجيات وهأ تحدث   يرا بمث  سرعه 

م كما أنها   ير كافة أوجه الحيا  التي نعأمها تن بخا  العالقة بالطريقة التي نتواص  بها وألاشداص ال ين نتواص  تعه

الشدصية إلأ خلق املصادر املالية والرعاية الصحيحة و ير ا و أ ك  عام فان خطوات التطور التكخولوجأ تتسارع و أ 

ى إل 1420عام  ك  صواح يعلن عن توتكر جديد لقد اخ  ألاتر تئتا عام تن إن اخترع جوت ويرج الحرو  املتحركة  أ

بأخما شهد القرن املاضملي تيالد وتطور الكثير تن التكخولوجيات ك  وايده تنها  1113دخولها الواليات املتحد   أ عام 

  1  ره  أ بعض تخاحأ الاتصال البمري ايدث ثو 

ا التفاعلية أ م ت:  إن يقوم بمقارنة بين إلاعالم القديم وإلاعالم الخديد تعتبرا يحاول الدكتور سعود الكاتب

يميز إلاعالم الخديد   فخاصية توفير تصادر املعلوتات والتسلية لعموم الخاس بمك  تأسر وبئسعار تخخفضة هأ 

خاصية تمتركة بين العالم القديم والخديد، الفرق  و إن إلاعالم الخديد قادر عأ إضافة خاصية جديد  ال يوفر ا 

ر  وسيله الاتصال الخديد  علأ الاستجابة لحديل املستخدم تماتا كما يحدث إلاعالم القديم وهأ   التفاع    إي قد

 أ عملية املحادثة بين شدصين   ه الداصية أضاف  بعدا جديدا  م  تا لألنماط ووساي  إلاعالم الخما يري الحالية 

و فة أو قخا  التلفزيون أوالتي تتكون  أ العاد  تن تختجات ذات اتجاه وايد يتم إرسالها تن تصدر تركزي تث  الصحي

ده   ويضيف ل ي يريالراديو إلأ املستهل  تع إتكانية اختيار تصادر املعلوتات والتسلية التي يريد ا ت  أراد ا وبالمك  ا

: لقد  يرت تكخولوجيا إلاعالم الخديد أيضا بمك  أساسملي تن أنماط السلوك الداصية بوساي  الاتصال السعود الكاتب

درجة عالية تن الانتواه فاملستخدم يجب إن يقوم بعم  فاع  يختار فيه املحتوي ال ي يريد الحصول تن ييل تطلعها ل

عليه وكثير تن ألابحاث التي تدرس أنماط سلوك تستخدتي وساي  إلاعالم الخما يري توضح إن تعلم أولئ  

الكثير  نها أو يقرؤونها كما أنهم ال يتعلمون املستخدتين ال يلقون انتوا ا كويرا بوساي  إلاعالم التي يما دونها أو يسمعو 

تنها و أ واقع ألاتر يكتفون بجع  تل  الوساي  تمر ترورا سطحيا عليهم دون تركيز تنهم لفحوا ا فمما دو التلفزيون 

تثال قد يقضون ساعات  أ تتابعة برات  التلفزيون ولكنها  الوا تا تكون تتابعة سلوية بحيل لوسايلهم بعد ساعة 

طة عن فحوي تا يما دون فان قليال تنهم سأت كر ذل  إلاعالم الخديد تن  ير تل  العادات بحقيقة لدرجة بسي

ويول التماهأ بين وساي  إلاعالم التقليدية والتفاعلية يري الكاتب إن  (2)عالية تن التفاع  بين املستخدم والوسيلة

املختلفة والتي كان   أ املاضملي وساي  تستقلة ال عالقة لك   تكخولوجيا إلاعالم الخديد أدت إلأ اندتاج وساي  إلاعالم

تنها باألخرا شك  أل ي  تعه تل  الحدود الفاصلة بين تل  الوساي  أنها جعل  تن تل  الحرية يرية إلاعالم ويقيقة 
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الته إلأ رسال تفر تنها فموكة الويب تثال جعل  بإتكان إي شدص لدية اتصال الانترن  إن يصو  ناشرا أو إن يوص  

 (2).جميع أنحا  العالم

إتا الدكتور تأسير أبو عرجة يتوقف عخد شك  وسمات إلاعالم العربي وسط   ا التطور التكخولوجأ الهاي   أ وساي  

إلاعالم الحديل وعخد جدوا وتضمون الرسالة إلاعالتية الاتصالية التي يحتاجها املواطن العربي والتي ي سخم تع 

نخا ونحن نعأش   ا التقيد التكخولوجأ ال ي يفيد تخه قطاع إلاعالم بمك  كوير عليخا إن ن وه إلأ إن تطلعاته بالقول أ

إلاعالم ال ي نريد صالح لإلنسان العربي، و و ال ي يكرس العقالنية ويسم  للدطاد التعددي ويميع الثقافة الوطخية 

ويهتم بالخفاذ علأ ألاعماق بعيدا عن القمور واملساي   الديمقراطية ويفت   فاق املعرفية، ويخاطب العمق إلانساني

املتمابكة ويستخدم املعلوتة الخديد  تتوعا أسلود التحلي  والكمف تراعيا  أ خطاد يقوق إلانسان العربي 

 ي،دألاساسية وتنها يقه  أ املعرفة ويقه  أ يرية القول والتعوير  إلاعالم الخديد كسر القيود السابقة لإلعالم التقلي

وأصو  إعالم  عدديآ بال يدود وال قيود فتعدد الوسايط  أ   ا إلاعالم أ لته الن يؤدي أدوارا تتميز  وتتقدتة جدا 

عخز إلاعالم التقليدي عن القيام بها ودخ    ا إلاعالم الخديد خط التربية والتعليم وأصو  تالزتا لك  البرات  الدراسية 

والخاتعات إضافة إلأ تا يلعوه إلاعالم الالكتروني تن دور فاع   أ   ا املضمار فقد سا م  أ جميع املدارس واملعا د 

بمك  تخقطع الخلير  أ ربط إي إنسان تع املؤسسات التعليمية وأتاح له التزود بالعلم واملعرفة والثقافة بمختلف 

  لعموم بني البمر  عليمها وسا م برفع الوعأ الاجتماعأ الثقا أ والسياسملي وعأ كافة ألاصعد 

  :خصائ  وسمات إلاعالم الجديد

  ا العصر ظا ره  إن إلاعالم الخديد  و عصر املعلوتات، فقد كان وليد لتزاوج ظا رتين بارزتين عر  بهما

وإلاعالم التفاعلأ يعتمد علأ استخدام الكمويوتر   informatioccommunication distance تفجر املعلوتات

د  أ إنتاج املعلوتات والتسلية وتخزينها وتوزيعها   ه الداصية عملية توقر تصادر املعلوتات والاتصاالت عن بع

والتسلية لعموم الخاس بمك  تأسر وبئسعار تخخفضة هأ  أ الواقع خاصية تمتركة بين إلاعالم القديم وإلاعالم 

ر ا إلاعالم القديم وهأ التفاع  والتفاع  الخديد الفرق  و إن إلاعالم التفاعلأ قادر علأ إضافة خاصية جديد  ال يوف

 و قدر  وسيلة الاتصال الخديد  علأ الاستجابة لحديل املستخدم تمام كما يحدث  أ عملية املحادثة بين شدصين، 

  ه الداصية إضافة بعدا جديدا إي أنماط وساي  إلاعالم الخما يري الحالية التي تتكون  أ العاد  تن تختجات ذات 

د يتم إصدار ا تن تصدر تركزي تث  الصحيفة أو قخا  التلفاز أو الراديو إلأ املستهل  تع إتكانية اختيار اتجاه واي

تصادرا للمعلوتات والتسلية ت  تا أراد ا وبالمك  ال ي يريد يتميز إلاعالم الخديد أو التفاعلأ بئنه إعالم تتعدد 

و  ا يعني إن املعلوتات أكثر قو  وتئثير   ه املعلوتات هأ تعلوتات رقمية يتم إعداد ا  MULTIMEDIAالوسايط 

وتخزينها و عديلها ونقلها بمك  الكتروني  يتميز إلاعالم الخديد أيضا بتخوع وسايله وسهوله استخداتها و  ه الدصايص 

عالم الخديد والتقليدية تع الكمويوتر  يرت تن سمه أنماط السلوك الداصة بوساي  الاتصال إذ  أ بداية بان إلا 
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وشوكاته لعددت أسما  ولم تتولور خصايصه النهايية بعد  يئخ    ا الاسم ألنه ال يموه وساي  الاتصال التقليدية ال 

  1  أ الوسيلة وال  أ التطويقات فقد نمئت داخله ياله تزاتن  أ إرسال الخصوص والصور املتحركة والثابتة وألاصوات 

   :ت إلاعالم الجديدسما

لتي لسمات اتع إن إلاعالم الخديد يتمابه تع إلاعالم القديم  أ بعض جوانوه إلى انه يتميز عخه بالعديد تن ا

 أ   DIGITAL SYSTEM  إلأ الخلام الرقمي  ANALOG SYSTEMالتحول تن الخلام التماثلأ   :يمكن إيجاز ا بما يلأ

لأ شك  أرقام تخفصلة هأ صفر وايد، وعخد وصول إلأ املستقو  يقوم بدوره الخلام الرقمي يتم نق  املعلوتات ع

بترجمتها إلأ صوت أو صوره أو  ير ذل  يقوم الخلام التماثلأ تن نايية أخري بخق  املعلوتة بمك  توجه تتسلسلة 

 نقا  وخاليا تن التمويش وتطرأ إلأ كون إلاشارات الرقمية إتا صفر أو وايد دون إي قيم بينهما فان الخلام الرقمي اشد

و أ الواقع ألاتر فان الصوت والصور  الخاتجة عن   ا الخلام إتا إن تكون نقية تماتا أو أنها ال توجد أصال، وذل  

بعكس الخلام التماثلأ ال ي يمكن إن يحتوي علأ قيم جزييه تتراوح بين صفر ووايد وتن ثم فان إتكانية التمويش 

خلام الرقمي  و تطابقه وإتكانية دتجه تع أنواع أخري تن التكخولوجيا تث  الحاسود تكون اكبر  تيزه أخري لل

 الكمويوتر  و و تا يصعب القيام  أ الخلام التماثلأ تكمن أ مية ذل   أ إن تعلم وساي  إلاعالم أصوح   عتمد 

تقو  ت جميعها رقمية  أ املسبمك  تتزايد علأ الحاسود وتن املتوقعان تصو  أجهز  الول والهاتف وشوكات املعلوتا

ية التماثلأ تكمن أ م و و تا يصعب القيام  أ الخلامالحاسود   أ تودأ الفت  وإلا القإن الخلام الرقمي املتعمد عل

 (2)  الحاسود ى عتمد بمك  تتزايد عل ذل   أ إن تعلم وساي  إلاعالم أصوح 

  التفاعلية:

وتطلق   ه السمة على الدرجة التي يكون فيها املماركون  أ عملية الاتصال تئثيرا  أ ادوار  خرين وباستطاعتهم 

توادلها وتطلق علأ تمارستهم املمارسة املتوادلة أو التفاعلية وهأ تفاعلية بمعخيين  خاك سلسلة تن ألافعال الاتصالية  

فرد  د  ويقوم بئفعاله الاتصالية املرس  يستقو  ويرس   أ الوق  وك ل  التي يستطيع الفرد  أ  يئخ  فيها توقع ال

املستقو  ويطلق علأ القايمين باالتصال بلفظ تماركين بدال تن تصادر، وب ل  تدخ  تصطلحات جديد   أ عملية 

الريأسية  لت يراتالاتصال تث  املمارسة الثخايية والتحكم  الت يرات الحالية التي  عأمها تكخولوجيا الاتصال هأ ا

الرابعة تن نوعها  أ العصر الحديل وذل  عقب اختراع الطابعة وبمك  ريأدملي الطابعة الوخارية السريعة التي جعل  

  الت ير ال ي  مهده اليوم يعتمد علأ استخدام 1131توزيع الصحف واملجالت والكتب للعموم يقيقة واقعة  

 املعلوتات والتسلية   ه الداصية وهأ عملية توفير تصادر املعلوتات والتسلية الكمويوتر  أ إنتاج وتوزيع وتخزين وتوزيع

والتفاع   و قدر  وسيلة الاتصال  وتا بعد التفاع   INTERACTIREبين إلاعالتيين  القديم والخديد  وهأ التفاع  

   ه الداصية أضاف  شدصين ث  أ عملية املحادثة بين الخديد  علأ الاستجابة لحديل املستخدم تماتا كما يحد

بعدا جديد  اتا ألنماط وساي  إلاعالم الخما يري الحالية والتي تتكون  أ العاد  تن تختجات ذات اتجاه وايد يتم 

املستهل  تع إتكانية اختيار تصادر املعلوتات  ىإرسالها تن تصدر تركزي تث  الصحيفة أو قخا  التلفزيون أو الراديو إل
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 ىير علالتفاع  تقص ى أ السابق كان  قدر  املستخدتين عل يريده ريد ا ت  أراد ا وبالمك  ال ي والتسلية والتي ي

سخالت  ىاملواقع الالكترونية عبر إضافة التعليقات وتدوين املاليلات عل ىداير  رجع الصدا للمحتوي امل مور عل

املختديات وتجموعة ألاخوار والقوايم البريدية  ير التحرر نسبيا تع وجود  ىثم انتقل  بعد ذل  العالقة إل تثال الزوار 

أنها لم تت  للخمهور يرية املمارسة إلاعالتية املطلقة والتي لم تتوفر لهم إال بعد ظهور املدونات وتا توعها بعد ذل  تن 

قع تمث  واظهور الموكات التواص  الاجتماعأ وتواقع الفيديو التماركية واملوسوعات الحر  تث  الويكيدبيا   ه امل

نموذج الاتصال التقليدي ييل أصو   ىتريلة تا بعد التفاعلية و عتبر   ه املريلة انتقاال عل ىعخاصر الانتقال إل

ولتقارد   ه الصلة بين التربية وإلاعالم فان تخافسا قد ي ما    بمقدور الفرد العادي إيصال ولأس تن اعلأ إي أسف 

توادل الاتهاتات يتى أو شكل  العالقة بينهما علأ الانفصام التام ل ا يجدر  ىدي إلبينهما  أ سبي  أدا    ه الرسالة أ

القول إن التربية الزال  وستوقي  أ الرفد ألاساسملي لإلعالم وإلاعالم بما ا يملكه تن  وساي  أصو  تن أدوات العلمية 

ات للخمو والحيا  بك  تا  مم  عليه تن خبر التربوية والتربية تعخا ا املقصود هأ التي يتم عن طريقها توجيه ألافراد 

وعالقات وإلاعالم  أ أساسية عملية تزويد ألافراد بااخوار واملعلوتات والحقايق لتكوين رأي عام صايب تجاه تمكلة 

تن املمكالت التي تواجه املجتمع فاعليه تكمن تهارات التعات  الواعأ تع وساي  إلاعالم التقليدية تنها و الخديد  

اعالم التفاعلأ كمصطلح ظهر يديثا تع بداية القرن الحادي والعمرين لأمم  دت  وساي  إلاعالم التقليدية تع فا

وساي  إلاعالم الخديد  ذات القدرات التفاعلية بواسطة الكمويوتر وتكخولوجيا الاتصاالت وألاقمار الصخاعية،ولكخه 

إعالم اليوم و و اخ  باالنتمار والتوسع والاتتداد ويتمحور  كمفهوم قديم إلانسانية نفسها  و طفر  جديد   أ عالم

تفهوم إلاعالم الخديد يول إلاعالم الديخاتيكي التفاعلأ ال ي يجمع بين الخص والصوت والصور  ولعو  التقخية دورا 

قرا ته  عالتي و تهما  أ إخفا  التفاعلية علأ   ا الخوع تن إلاعالم ييل أصو  بإتكان املستفيد التفاع  تع الطرح إلا 

والتعليق عليه والتفاع  تع الخص وطرح أرا  كثير  وتتعدد  والدروج بمجموعة تن الرؤا وألافكار يول املوضوع 

الوايد تما يثير الحوار و الخقاش يول املواضيع والتفاع  تعها  يمير سعود كاتب إلأ ياله التماهأ بين وساي  إلاعالم 

تتصف بها   فتكخولوجيا إلاعالم بين وساي  إلاعالم الخديد أدت إلأ اندتاج وساي  الخديد كإيدا أ م الصفات التي 

إلاعالم املختلفة والتي كان   أ  املاضملي وساي  تستقلة ال عالقة لك  تنها باألخرا شك  ال يل تعه تل  الحدود الفاصلة 

ريب إلأ انه سيكون اندتاجا كاتال  أ ال بين تل   الوساي  التلفزيون وإلانترن  واندتجا أيضا بمك   مير التوقعات 

العاج  فجهاز التلفزيون أصو  يستخدم ملما د  برات  التلفزيون و أ نفس الوق  إلايجار  أ الانترن  وإرسال واستقوال 

اديو ة والر كجهاز الاستقوال البرات  التلفزيوني رساي  البريد الالكترونية كما إن جهاز الكمويوتر أصو  بااتكان استخدته

شركات الكيو  التلفزيوني أصوح   عتمد بمك  تتزايد علأ ألاقمار الصخاعية  أ بل براتجها، و ك ا نجد إن جميع 

وساي  إلاعالم الخما يري الحالية أصوح  وساي  الكترونية بمك  أو بئخر،لقد ايدث التطور  أ نلام الاتصال   ييرا 

ت الموكة تربط ك  شملئ آخر خالقا تجتمعا شوكيا يفترض تحوالت تعقد  بعيد املدا  عامليا وداخليا وتحليا فاالتصاال 

  (2).وتتخاقضة
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 :لكترونيةجتماعية إلاالشبكات إلا 

شهد إلاعالم  أ العقود ألاخير  تطورات وثوره  ايلة  أ تجال الاتصاالت وتكخولوجيا املعلوتات وظهور وساي   

إعالتية جديد  تن قخوات فضايية وانترن  أثرت علأ شك  الاتصال وتحتواه وأساليب إنتاجه وتهدت الطريق لخلام 

إرسال املعلوتات واستقوالها عبر إي تسافة و أ إي  إعالتي جديد   وتمثل    ه الثور   أ أنها تكخ  ألاشداص تن

تكان و أ إي وق  وقد ترت وساي  الاتصال بمجموعة تن الثورات باختراع جوتخبرج للطواعة ترورا باختراع الالسلكي 

خاس لثم الراديو ثم التلفزيون وشهد القرن العمرين تيالد القمار الصخاعية والانترن  وألاليا  الضويية، لقد اعتاد ا

علأ الاتصال املواشر  أ يياتهم العادية وتجتمعاتهم التقليدية واعتادوا أيضا علأ تلقي املعلوتات تن وساي  إلاعالم 

التي أطلق عليها بعد ثور  املعلوتات وساي  الاتصال التقليدية كالراديو والتلفزيون والصحف واملجالت والكتب ألنها 

ه وايد ال  سم  بالتفاع  وال باستخدام الت  ية الراجعة  أ يينها ال تتي  كان  وساي  اتصال جما يرية ذات اتجا

ولكن   الفرصة لخمهور املستعين أو املما دين أو القرا  لإلدال  برأيهم فيما يص  إليهم تن تعلوتات وبرات  يين الول 

فاملجتمع  و تجتمع  تجتمع  تجتمع أليى ظهور الحاسب  لأ تث  نقلة ثورية ونوعية خطير  تن عهد وتن تجتمع إل

 (2).املعلوتات ال ي خلف املجتمع الصخاعأ بالر م تن انه تدين له بوجوده إذ لوال الصخاعة ملا كان الحاسود

إي وسايط   mediaإي تعلوتات و  informationالانفوتيديا كلمة تؤلفة تن تقطعين  ما إن  : ثورة إلانفوميديا

  فقد استخدم طريق املعلوتات فايق السرعة كإشار  لك  شملئ بد ا تن التلفزيون  (info mediaإعالتية وهأ  عني هأ 

التفاعلأ يتى الحوسوة املنزلية، وخدتات الهاتف املعزز  والتعلم عن بعد والتم ي  عن بعد وشوكات املعلوتات تث  

COMPUSERVE   عة  أ جو ره تا  و إال أليا  عالية القدر  والموكة الدولية  الانترن    إن طريق املعلوتات فايق السر

أو توصيلة كيو  تحوري إلأ املخازل وأتاكن العم ،ولقد كان  ألاليا  هأ وسيط الت ير  أ صخاعات الاتصاالت طوال 

السخوات العمر املاضية تقريوا، وألاليا  تع الكابالت املحورية هأ الصلب والدرسانة لطريق فايق السرعة تقوم وصلة 

يا  بخق  الوسايط إلاعالتية  أ صي ها التي ال  عد وال تحصملي إلأ املخازل أو أتاكن العم  وقد أتاي  خدتات ال ألال

يصر لها تث  الدفع لقا  املما د  والدفع لقا  اللعب والتسويق وإنها  ألاعمال املصرفية وأن   أ تنزل  وإتكان التعلم 

داخ  املنزل إلأ وفر    SMARTفايق السرعة وتوصيله بئجهز  ذكية عن بعد والتم ي  عن بعد وسيؤدي بخا  الطريق 

 أ الددتات الخديد  والفرص وستصو  أجهز  الوسايط إلاعالتية تث  التلفزيون والراديو وآالت ألالعاد أجهز  تتفاعلة 

ألفالم  تودعات ضدمةثخايية الاتجاه وبدال تن املما د  والاستماع  أ سلوية ملا يجري أتاتخا سيكون  أ تتخاولخا تس

سأخما اليكترونية وعروض تلفزيونية وكتب وتجالت وتوسوعات وتوسيقي وتعلوتات وتا  و أكثر بكثير  ستؤدي 

الوسايط إلاعالتية  أ ظ  ثور  الانفوتيديا إلأ  عميم ال مر الالكتروني بك  صي ة الكتب واملوسوعات وألافالم 

ام جهات الصخاعة وإلانتاج  أ   ه الحقول لخهة التفكير بالتواؤم تع واملوسيقي والصور علأ نحو يخلق تحديا أت

الوسايط التفاعلية وتا أتايته تن سهولة ويسر  أ الوصول للمعلوتات  إن ثور  الوسايط املعلوتاتية تتحدانا علأ 

ي يتعات  ود ال تستوي الشدصملي فتثير قضايا أخالقية جديد  و  ير تن أساليب يياتخا اليوتية كما ست ير تن ألاسل

بةأطفالخا تع  خرين لقد تقادم عصر املعلوتات تقادم الكمويوترات الوالغ عمر ا عمرين عاتا فلماذا نتكلم عن عصر 

 
 29والاتصال بالخما ير، ترجع سابق ص  إتام إلاعالمإبرا يم    1 
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ايط الوس –كان  أجهز  الكمويوتر فيه ال  عالم سوي الويانات بأخما نجد ا  عالم  ن الصور والفيديو والصوت 

      أ التئثير علأ الرأي العامإلاعالتية بالقدر ذاته بصور  أسهم

هأ خدتة تتركز  أ بخا  و عزيز الموكات الاجتماعية لتوادل الاتصال بين : ( (social networkجتماعية الشبكة إلا 

الخاس ال ين تجمعهم الا تماتات وألانمطة أو ملن يهتمون باكتما  تيول وأنمطة  خرين الموكات الاجتماعية 

 2,0تن املواقع علأ شوكة الانترن  ظهرت تع الخي  الثاني للويب أو تا يعر  باسم ويب  تصطلح يطلق علأ تجموعة

تتي  التواص  بين ألافراد  أ بأئة تجتمع افتراضملي يجمعهم يسب تجموعات ا تمام أو شوكات انتما  بلد، جاتعة، 

و الاطالع علأ تلفات الشدصية تدرسة، شركة  ك    ا يتم عن طريق خدتات التواص  املواشر، تث  إرسال الرساي  أ

لآلخرين وتعرفة أخوار م وتعلوتاتهم التي يتيحونها للعرض تصخف تواقع الموكات الاجتماعية ضمن تواقع الويب 

ألنها بالدرجة ألاولأ  عتمد  أ  م يلها و   ية تحتوياتها وتستخدتيها كما تتخوع إشكال وأ دا  تل  الموكات  2،0

إلأ التوص  العام وتكون الصداقات يول العالم وآخر يتمحور يول تكوين شوكات اجتماعية الاجتماعية فوعضها يهد  

 (1) أ نطاق تحدد وتخحصر  أ تجال تعين، تث  شوكات املحترفين وشوكات املصورين وتصممي الخرافيكس 

 classmatesات تث  بدأت تجموعة تن الموكات الاجتماعية  أ اللهور  أ أواخر التسعيخجتماعية: نشأة الشبكات إلا 

.com   للربط بين زتال  الدراسة وتوقع  1112عامsix degrees  وركز ذل  املوقع علأ الروابط املواشر  بين  1112عام

ألاشداص وظهرت  أ تل  املواقع امللفات الشدصية للمستخدتين وخدتة إرسال الرساي  الداصة ملجموعة تن 

لددتات تتمابهة ملا توجد  أ الموكات الاجتماعية الحالية ال إن تل  املواقع  ألاصدقا  وبالر م تن توفير تل  املواقع

لم  ستطيع إن تدر ربحا ملا لكيها وتم إ القها   وبعد ذل  ظهرت تجموعة تن الموكات الاجتماعية التي  ستطيع إن 

ما دات صفحاته أكثر تن ظهر توقع يولغ عدد ت 2002وتع بداية عام  2000و 111تحقق الخجاح الكوير بين ألاعوام 

قوق  و و توقع تاي سوأس ألاتيركي المهير ويعتبر تن أواي  واكبر الموكات الاجتماعية علأ تستوي العالم وتعه 

بإتاية  2002تخافسه المهير "فأسووك " وال ي بدا أيضا  أ الانتمار املتوازي تع تاي سوأس ويتى فأسووك عام 

أدا إلأ زياد  إعداد تستخدتي فأسووك بمك  كوير ويعتقد إن عدد م ياليا  تكوين التطويقات للمطورين و  ا تا

 (2) تليون تستخدم علأ تستوي العالم 020يتجاوز 

 أقسام الشبكات الاجتماعية:

تقتصر   ه الموكات علأ تجموعة تن ألاصدقا  واملعار  شبكات شخصية أو محلية خاصية بأشخاص معينين: 

خاسوات الشدصية وامل الاجتماعأ فيما بينهم بجميع ألاشكال ييل يتم إتاية تلفات للصور والتي  عم  علأ التواص  

الاجتماعية فيما بينهم بمك  تختلم للتواص  وإقاتة ييا  اجتماعية تن خالل   ه الموكات و  ه املواقع عديد  

توقع يعد ألاول تن نوعه ييل تم وكثير  وقد تجد تواقع ت لقة علأ فئة تعيخة تن ألاصدقا  ملث    ه ألاتور و خاك 

إنماؤه لوضع ال كريات الحزيخة لدي ألاعضا  تن فقد عزيز لديه يمكخه وضع رثا  خاص به تحمي  صور وتقاطع 

 
 on line ( topic-t1604-http www.alsati2u.comم   2014أكتوبر  04توقع سا ي تو يو ، تؤسس  الفأسووك  على قمة إلايرادات ألاتريكية، الاثخين،   1 
 42م ص 2001  دار الفكر لل مر والتوزيع القا ر  إلاعالم التفاعلأ   ثور  تكخولوجية جديد   أ نلم الحاسوات والاتصاالت يسخين شفيق،  2 
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فيديو و  ا املوقع ب رض تماركة ألايزان وال كريات و يره عدد تن املواقع والتي تختص بل ة تعيخة كالهخدية 

 والواكستانية  

  ه الموكات نمئت لتجمع بعض املهتمين بموضوعات بعينها، تث  املهتمين بالطب  موضوعية:شبكات خاصة بفئات 

شوكات شارك   أ التعليم عن بعد لوعض املدارس وشوكات ثقافية  واملكتوات أو والهخدسة وشوكات تهتمة بالكتب 

 تختلفة  

ة ألاخير  لتواجه الوطالة وايتياج دول العالم لت ميط ظهرت وانتمرت تث    ه الموكات  أ  ون مهنية:شبكات 

العم  واستخدام   ه التقخية املتطور  لدلق بأئة عم  وبأئة تدريبية تفيد  ويرفية واستقوال سير ذاتية للممتركين 

تع استقوال طلب توظيف تن جانب المركات وتقدم خدتات علأ تستوي املهن املختلفة و ير ا وأشهر   ا الموكات 

linked in   

خدتات الموكات الاجتماعية هأ خدتات تؤسسها وتبرتجها شركات كبري لخمع خدمات الشبكة الاجتماعية :

املستخدتين وألاصدقا  وتماركة ألانمطة والا تماتات والوحل عن تكوين صداقات، تعلم الموكات الاجتماعية 

تات للمستخدتين تث  املحادثة الفورية والرساي  املوجود  ياليا هأ عوار  عن تواقع ويب تقدم تجموعة تن الدد

الداصة والبريد الالكتروني والفيديو والتدوين وتماركة امللفات و ير ا تن الددتات وتن الواضح إن تل  الموكات 

الاجتماعية قد أيدث    يرا كويرا  أ كيفية الاتصال واملماركة بين ألاشداص واملجتمعات وتوادل املعلوتات وتل  

وكات الاجتماعية تجمع املالين تن املستخدتين  أ الوق  الحالأ، وتخقسم يسب ألا راض فهخاك شوكات تجمع الم

أصدقا  الدراسة وأخرا تجمع أصدقا  العم  بااضافة لموكات التدويخات املص ر  وتن أشهر الموكات الاجتماعية 

  1   سجوج  بلاملوجود  ياليا فأسووك وتاي سوأس واليف بوونو اي فايف وأوك  و 

 : أشهر الشبكات الاجتماعية

فأسووك و و توقع ويب  للتواص  الاجتماعأ يمكن الدخول إليه تجانا وتديره شركة فأسووك تحدود  : فيسبوك

املسئولية كملكية خاصة لها فاملستخدتون بإتكانهم الانضمام إلأ شوكات التي تخلمها املديخة أو جهة العم  أو املدرسة 

وذل  تن اج  الاتصال باآلخرين والتفاع  تعهم ك ل  يمكن للمستخدتين إضافة أصدقا  إلأ قايمة  أو إلاقليم

أصدقائهم وإرسال الرساي  إليهم وأيضا تحديل تلفاتهم الشدصية و عريف ألاصدقا  بئنفسهم ويمير اسم املوقع إلأ 

د حد  ألاتريكية إلأ أعضا   يئة التدريس والطال دلي  الصور ال ي تقدته الكليات واملدارس التمهيدية  أ الواليات املت

وقع استخدام امل الخدد وقد أثير الكثير تن الخدل يول توقع فأسووك علأ تدار ألاعوام القليلة املاضية فقد تم يلر

 أ العديد تن الدول خالل فترات تتفاوتة كما يدث  أ سوريا وإيران كما تم يلر استخدام املوقع  أ العديد تن 

العم  اثخا  املوظفين عن إ دار أوقاتهم  أ استخدام تل  الددتة ك ل  تثل  الدصوصية وايد  تن املمكالت  جهات

التي يوجهها رواد املوقع وكثيرا تا تم   سوية   ا ألاتر بين طر أ النزاع كما يواجه توقع فأسووك العديد تن الدعاوي 

يزعمون إن الفأسووك اعتمد علأ سرقة الكود الريأدملي الداص  القضايية تن عدد تن رفاق زوكربيرج السابقين ال ين

 بهم وبعض امللكيات الفكرية ألاخرا 

 
 11م، ص2001دار الفكر العربي، القا ر ، يخاير  ، الاجتماعأ  أ آليات التفاع    دراسةعليا  ساتي عود الفتاح، إلانترن  والمواد   1 
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تاي سوأس  و توقع يقدم خدتات الموكات الاجتماعية علأ الويب، وتقدم شوكة تفاعلية بين ألاصدقا   ماي سبيس :

ة وسيقي وتقاطع الفيديو واملجوعات البريدياملسخلين  أ الددتة بااضافة إلأ خدتات آخر كاملدونات ونمر الصور وامل

وتلفات املواصفات الشدصية لألعضا  املسخلين يقع تقر المركة  أ "سانتا تونيكا "  أ كالفورنيا بالواليات املتحد  

 سألاتريكية بأخما يقع تقر المركة ألام "نيوز كور بوريمن "  أ تديخة نيويورك طوقا ملوقع الأسكا انترن  يعد تاي سوأ

عوية  أ العالم ش –املكتوبة بئي ل ة  – و أكثر تواقع الويب الانجليزية شعوية  أ العالم وسادس أكثر تواقع الويب 

املوقع تدريجيا ب سوة اكبر تن املواقع الموكات الاجتماعية علأ الانترن  يتى صار يمث  جز  تهما تن الثقافة المعوية 

 جليزية املعاصر  خاصة  أ الوالد الخاطقة باان

و و توقع شوكات اجتماعية يقدم خدتة تدوين تص ر يسم  ملستخدتيه بإرسال    (twitter: تويتر باالنجليزية تويتر

ير  للرسالة الوايد  وذل  تواشر  عن طريق توقع تويتر أو عن طريق  140عن يالتهم بحد أقصملى  tweetsتحديثات 

أو برات  املحادثة الفورية أو التطويقات التي يقدتها املطورون تث  الفأسووك وتلهر  smsإرسال رسالة نصية قصير  

تل  التحديثات  أ صفحة املستخدتين ويمكن لألصدقا  قرا تها تواشر  تن صفحتهم الريأسية أو زيار  تلف املستخدم 

وعن طريق  rssاصية ألايداث الشدصملي وك ل  يمكن استقوال الردود والتحديثات عن طريق البريد الالكتروني وخ

ألاتريكية  أ تديخة سان  obviousكممروع تكوير بحثي أجرته شركة  2001ظهر املوقع أواي  عام  smsالرساي  الخصية 

وبعد ذل  بدا املوقع  أ الانتمار  2001فرانسأسكو وبعد ذل  أطلقته المركة رسميا للمستخدتين بمك  عام  أ إكتوبر 

 obviousقات  شركة  2002تن ييل تقديم التدويخات املص ر  و أ ابري   2002اية  أ عام كخدتة جديد  علأ الس

   twitterبفص  الددتة عن المركة وتكوين شركة جديد  باسم 

  1  .2002هأ شوكة اجتماعية تح  تلكية شركة قوق  أسس   أ يخاير عام : اوركوت

يسم  للمستخدتين برفع وتما د  وتماركة تقاطع  و توقع ويب تعرو  تتخصص بمماركة الفيديو  يوتيوب:

بواسطة ثالث توظفين سابقين  أ شركة باي بال  م  ماد  يرلأ  2002الفيديو بمك  تجاني تئسس   أ فبراير سخة 

وستيف  مين وجاود كريم  أ تديخة سان برونو سان تاتيو  أ كالفورنيا بالواليات املتحد  ألاتريكية ويستخدم تقخية 

   فالش لعرض املقاطع واملوسيقي والفيديو املخت  قو  الهوا  و ير ا ويعتبر تن تواقع ويبألادود 

وتعخا ا تدونات يتم  wikiوهأ اختصار لكلمتين   Wikipediaجا  تصطلح ويكييديا تن الكلمة الانجليزية : ويكيبيديا-ز

  2  تحريها جماعيا

استخدام الكمويوتر  أ إنتاج  ىلخديد ال ي نمهده اليوم يعتمد علإلاعالم اتقارب التكنولوجيا وإلاعالم الجديد: 

والتسلية   ه الداصية وهأ عملية توفير تصادر املعلوتات والتسلية لعموم الخاس بمك   وتوزيع املعلوتاتوتخزين 

عالم الخديد تأسر وبئسعار تخخفضة هأ  أ الواقع خاصية تمتركة بين إلاعالتيين القديم والخديد ولكن تكخولوجيا إلا 

تتميز بسهولة استخداتها وهأ بخصايصها تل  سو    ير الكيفية التي نتعلم و عم  ونتسلى بها ول ل  جا  إلاعالم 

 
 11تكخولوجية جديد   أ نلم الحاسوات والاتصاالت  ترجع سابق، ص   ثور إلاعالم التفاعلأ  يسخين شفيق،   1 
 101 -103عليا  ساتي عود الفتاح، إلانترن  والمواد   دراسة  أ آليات التفاع  الاجتماعأ   ترجع سابق، ص    12 
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إن إلاعالم الخديد قادر علأ إضافة خاصية جديد  ال يوفر ا إلاعالم القديم  الخديد بما عر  بتقارد التكخولوجيا وفيه 

   2  الاستجابة ملراد ىوسيلة الاتصال الخديد  علو قدر  وهأ التفاع  والتفاع   

عملية املحادثة بين شدصين   ه الداصية أضاف  بعدا جديدا تهما ألنماط  يحدث  أاملستخدم تماتا كما 

وساي  إلاعالم الخما يري الحالية والتي تتكون  أ العاد  تن تختجات ذات اتجاه وايد يتم إرسالها تن تصدر تركزي 

املستهل  تع إتكانية اختيار تصادر املعلوتات والتسلية إلأ يريد ا ت   ىأو قخا  التلفزيون أو الراديو إل تث  الصحيفة

تكخولوجيا إلاعالم الخديد  يرت أيضا بمك  أساسملي تن أنماط السلوك الداصة بوساي  و أراد ا وبالمك  ال ي يريده 

خدم يجب إن يقوم بعم  فاع  يختار فيه املحتوي ال ي يريد الاتصال تن ييل تطلبها لدرجة عالية تن الانتواه فاملست

تصاد صفحة الاق ىول علالحصول عليه فمستخدم الانترن  تثال قد يستخدم شركة توفير الددتة عرد ن  تثال للدخ

الانترن  أو انه قد يدخ   أ يوار تتفاع  تع تستخدم آخر علأ ايدي قخوات  ى أ جريد  الرأي العام السودانية عل

إن كثير تن ألابحاث التي تدرس أنماط سلوك تستخدتي وساي  إلاعالم الخما يري وتوضي  إن تعلم أولئ   الحوار 

املستخدتين ال يقلون انتوا ا كويرا لرساي  وساي  إلاعالم التي يما دونها أو يسمعونها أو يقراؤنها كما أنهم ال يتعلمون 

تل  الرساي  تمر ترورا سطحيا عليهم دون تركيز تنهم لفحوا ا فمما دو الكثير تنها و أ الواقع فإنهم يكتفون بجع  

التلفزيون تثال قد يقضون ساعات  أ تتابعة برات  التلفزيون ولكنها  الوا تا تكون تتابعة سلوية بحيل لو سئلتهم بعد 

ري  ير تل  العادات ساعات بسيطة تن فحوي تا شا دوه فان قليال تنهم سأت كر ذل  إلاعالم الخديد تن نايية أخ

تكخولوجيا إلاعالم الخديد أدت أيضا إلأ اندتاج وساي  و  بتحقيقه لدرجة عالية تن التفاع  بين املستخدم والوسيلة 

إلاعالم املختلفة والتي كان   أ املاضملي وساي  تستقلة ال عالقة لك  تنها باألخرا بمك  أل ي  تعه تل  الحدود الفاصلة 

يد  المرق ألاوسط أصوح  جريد  الكترونية بك  تا تحمله الكلمة تن تعني فهي  ستخدم بين تل  الوساي  فجر 

تديخة يول العالم و ستخدم الكمويوتر  أ كافة عملياتها ب  انه يمكن قرا تها  12ألاقمار الصخاعية ارسال صفحاتها إلأ 

قريب عات إلأ انه سيكون اندتاجا كاتال  أ التواشر  علأ الانترن  التلفزيون والانترن  اندتجا أيضا بمك   مير التوق

العاج  فجهاز التلفزيون أصو  يستخدم ملما د  برات  التلفزيون و أ نفس الوق  إلابحار  أ الانترن  وإرسال واستقوال 

يو درساي  البريد الالكتروني كما إن جهاز الكمويوتر أصو  بااتكان إستخداتة كجهاز استقوال لبرات  التلفزيون والرا

وشركات الكيو  التلفزيوني أصوح   عتمد بمك  تتزايد علأ ألاقمار الصخاعية  أ بل براتجها و ك ا نجد إن جميع 

   1  صوته وصورته الحقيقية وساي  إلاعالم الخما يري الحالية أصوح  وساي  الالكترونية بمك  أو بئخر 

  

 
 34م، ص2002اللوخانية أكتوبر وتصميم املواقع  الدار املصرية   أ التفاعلية  دراساتالصحافة إلالكترونية  درويش اللوان،   3 
 11وتصميم املواقع  ترجع سابق ص   أ التفاعلية  دراساتالصحافة إلالكترونية  درويش اللوان،  1 
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 التنشئة السياسية ووسائلها: الفصل الثاني

 عددت املدلوالت التعريفية ملفهوم السياسة فوعضهم يرا ا إلادار  والخلم السياسية والعالقات ماهية السياسة: 

كلمة سياسة تمتقه تن  ساس  فعخدتا  العرد بانالدولية والسلطة السياسية واملواطخة، وردت كلمة سياسة  أ ل ة 

م وتولأ أتر م وساس ألاتر أي قام به أو عليه واستصالح نقول ساس الدواد أي قام عليها وراضها وساس القوم وبر 

ن ويري ابن خلدو  ألاتر بإرشاد م إلى الطريق املخجأ  أ العاج  وهأ فن الحكم وإدار  أعمال الدولة الداخلية والدارجية 

ولتحقيق  ستوداد أ تقدتته املمهور  السياسة بئنها أن إتا تكون رديئة أو ظاملة إذا كان   ستخدم كوسيلة للللم والا 

املصلحة الداصة على يساد املصلحة العاتة، أو تكون السياسة جيد  أو عادلة وشرعية إذا كان  قايمة على العدل 

و عم  للمصلحة العاتة، أتا املفكر السياسملي اليوناني أرسطو فقد أشار إلى كلمة سياسة  أ أكثر تن داللة، كالتخليم 

وتا يتطلوه تن دستور وقوانين وسلطة عليا،ييل أن إلانسان ال يستطيع العأش أو إدار  شئون املجتمعات البمرية 

 عن  يره وفق العالقات الاجتماعية والاقتصادية وألاخالقية التي تضوط بواسطة دولة املديخة أو املعاصر   دولة 
 
تخعزال

 (1)املصلحة العاتة  

 على تحديد تصطلح التنشئة السياسية:
 
ية، الت مئة السياسية بين الوايثين  أ العلوم الاجتماع لأس  خاك اتفاقا عاتا

 بين املتخصصين  أ السياسة والاجتماع وإلاعالم، وك  تن  ؤال  أن يضع 
 
 تمتركا

 
إذ أن   ا املصطلح يمث  قاسما

يق ق عريفا يتخاسب تع ا تماتاته ويخدم املجال ال ي تخصص فيه، وعلأ الر م تن   ا التفاوت  أ تحديد املعني الد

للمصطلح إال أنخا نستطيع القول أن  خاك ثمة تت يرات ريأسية وردت  أ بحوث ودراسات املتخصصين تث  ألاسر ، 

واملدرسة،وألاقران، ووساي  إلاعالم،إذ تمث    ه العوات  ألاربعة املصادر الريأسة للت مئة السياسية،وتن خالل   ه 

 ملفهوم
 
عر  ي الت مئة السياسية بعد أن نستعرض التعريفات العاتة التالية: العوات  نستطيع أن نصوغ  عريفا تقووال

م ، الت مئة السياسية بئنها  عملية تطويرية يكتسب تن خاللها ألاطفال والخاشئة تعلوتات وتواقف Atkin 1122إتكن

 ملصطلح الت مئة ا Rubinوسلوك تن الوأئة السياسية املحيطة بهم ، أتا روبن 
 
لسياسية أكثر دقة فيقدم  عريفا آخرا

تن التعريف السابق إذ يوضح فيه املقصود تن الوأئة السياسية ويقول  الت مئة السياسية هأ عملية تطويرية تن 

خالل وساي  اجتماعية تتعدد  يكتسب بها الفرد تعلمات ويكون بها تواقف تمكخه تن فهم ألاشداص واملؤسسات، 

باملصطلح تخحى أكثر عموتية ويعر  الت مئة  sheinkoofحو شأخكو ويخ. وألاشيا  ألاخرا  أ الوأئة السياسية 

السياسية بئنها  عملية انتقال السلوك والتقاليد السياسية تن جي  إلى آخر  وياليظ تحمد بن سعود البمير  أ   ه 

وهأ به ا  ضمون،التعريفات الثالثة إذ أنها ركزت على تضمون الت مئة ولم تركز على الوساي  التي يتحقق بها   ا امل

أجاب  عن سؤال تاذا؟ ولم تجب عن كيف؟ ويتى التعريف ال ي قدته روبن أشار فيه إلى   ه الوساي   أ سياق 

الر م تن أن عوات  أو تصادر الت مئة تالخكر ، إذ قال: وساي  اجتماعية تتعدد ، ولم يحدد تا هأ   ه الوساي   وعل

ي قدتها أصحاد التعريفات السابقة و ير م إال أنهم لم يميروا إليها  أ السياسية قد ذكرت  أ أدبيات الدراسة الت

تحديد م له ا املصطلح، وقد يكون السبب  أ ذل  أنهم استقوا   ه التعريفات تن الوايثين  أ علم الاجتماع ال ين 

لددتة   أ   ا املوضوع أرسو دعايم   ا املوضوع، ثم جا  املتخصصون  أ إلاعالم والسياسة ووظفوا املت يرات الريأسة

 
  11م، ص 2001، 1، دار أساتة لل مر والتوزيع، عمان، طوالسياسملي تجدي الهاشمي،  إلاعالم الدبلوتاسملي   1 
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 له ا الخقص ال ي ورد  أ التعريفات السابقة ملصطلح الت مئة  تخصصاتهم ثم أضافوا إليها تت يرات أخرا 
 
وتالفيا

السياسية نستطيع أن نصوغ  عريفا آخرا له ا املصطلح تتوفر فيه العخاصر ألاساسية التي يتمك  تنها، ويقول: الت مئة 

ية يكتسب فيها الخاشئة تعلوتات وتعار  عن الوأئة السياسية تن خالل تصادر اجتماعية السياسية هأ عملية تطور 

تتعدد  تث  ألاسر  واملدرسة ووساي  إلاعالم بطريقة  ساعد م على فهم عخاصر   ه الوأئة وتؤثر  أ وعيه وتواقفه 

 (1)  وسلوكه

 بالت مئة السياسية فاألو ترتوط الثقافة بالت مئة التنشئة السياسية والثقافة السياسية:  
 
لى هأ ارتواطا عضويا

املحيط العام، أو ال سق ال ي تتفاع  فيه الت مئة و ستمد تنها تضمونها الاجتماعأ والسياسملي، فالثقافة السياسية 

جز  تن الثقافة بمفهوتها العام، إنها طرق التفكير والمعور والسلوك السياسملي الداص بجماعة تا فخصايصها هأ 

يص الثقافة تطوقة على تستوا السياسة، فهي ثقافة فرعية تتئثر بالثقافة ألاشم ، فه ه ألاخير  تؤثر نفس خصا

بمك  كوير على ثقافة املجتمع السياسية وتكتسب تقوتاتها ويتحدد طابعه تن خالل الثقافة العاتة للمجتمع  وقد 

تمث  ألا دا  املمتركة والقواعد العاتة  أعطي للثقافة السياسية عد   عريفات فئعتبر ا رويمالكريدس: بئنها

 (2)املقوولة 

جتماعية إيدا تحددات الت مئة السياسية فاانسان  عتبر الت مئة إلا جتماعية : التنشئة السياسية والتنشئة إلا 

 أالسياسملي ُيصخع وُيمك  اجتماعيا قو  أن يودأ تهمة تمارسة الحيا  السياسية، ونوع وطويعة الت مئة إلاجتماعية 
 
وال

 التي يتلقا ا املواطن هأ التي تحدد طويعة سلوكه السياسملي وتحدد نلرته لخفسه، وللمحيط ال ي 
 
والسياسة ثانيا

يتفاع  تعه، وتلهر أ مية الت مئة السياسية جلية اليوم  أ الصراع املحتدم بين الخلام السياسملي وتؤسسات املجتمع 

على قخوات الت مئة السياسية للحفاظ على إستقرار ال سق السياسملي  املدني، فك  طر  يس ى إلى الهيمخة أو التئثير 

 تن 
 
وإضفا  طابع املمروعية على نفوذه وسلطته، فهم يسعون جا دين للتحكم أو التئثير على قخوات   ه الت مئة بدأ

 أو ساملدرسة وإنتها   بوساي  إلاعالم،  أ املقاب   س ى القوا ألاخرا خاصة  أ املجتمعات املخقسمة ث
 
 إلى قافيا

 
ياسيا

خلق ثقافة سياسية تعاكسة، وذل  بمد نفوذ م إلى بعض قخوات الت مئة السياسية كاملؤسسات الدي ية  املساجد   

 هأ يصيلة إلاجابة عن التساؤالت التالية
 
كيف  مك  الثقافة السياسية  أ املجتمع؟ وكيف : الت مئة السياسية إذا

وكيف يتكون إلانسان السياسملي أو يتولور سلوك سياسملي تعين للفرد داخ     تجتمع؟تتولور ثقافة سياسية تتميز  لك

تجتمع؟ فقد إ تم املفكرون عبر الزتان يلق املواطن السياسملي ال ي يسا م  أ الحيا  السياسية وإ تموا  أ   ا 

دولة  تن صميم وظايف الالسياق بعملية التعليم والتلقين للتراث السياسملي تن جي  إلى جي  واعتبروا   ه الوظيفة 

  3   فعن طريق التعليم والتلقين للتراث، يحص  إلانسخام بين ثقافة املجتمع وتؤسساته القايمة

 إختلف املتخصصون  أ تيدان العلوم إلانسانية  أ تسئلة وضع تفسير   عد التخميةالتنمية السياسية: 
 
تصطلحا

تحدد له، إذ تم إدراج تئات التعريفات التي تخاول  التخمية كمفهوم اصطالحأ، وأي املعايير التي يجب إتواعها لوصف 

ة ة، تكخولوجية وسياسي  ا املصطلح وتفسيره، إذ يمكن الخلر للتخمية تن عد  أوجه إقتصادية،إجتماعية، ثقافي

 
  22، ص1ط 1112تحمد بن سعود البمير،  تقدتة  أ الاتصال السياسملي  تكتوة العويكان القا ر ، ،  1 
  22تجدي الهاشمي، إلاعالم الدبلوتاسملي والسياسملي، ترجع سابق ص  2 
  11ب داد  ص1111صادق ألاسود، علم الاجتماعأ السياسملي أسسه وأبعاد  دار الحكمة، للطواعة وال مر،  3 
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إن التخمية   ويمكن الخلر إليها بمدلول الك  والخز  أي تحليلها كك  تتكات  أو إرجاعها إلى أجزائها ألاصلية بهد  فهمها

شملي  ال يمكن إختزاله  أ تحقق نمو إقتصادي أو   ييرات إيجابية  أ تستوا الدخ  الفردي، لكنها تفهوم يتضمن 

تي ك  الخهود البمرية ال: اط املجتم أ ألاخرا  ويمكن بمك  عام  عريف التخمية على إنهاويحتوي جميع جوانب ال م

تو ل تن أج  الخمو والتقدم، وتحقيق الرفا ية للمواطن واملجتمع، وهأ كلمة جاتعة، ال  عني تجرد خطة، أو تجرد 

، وإنما  عن ك  
 
 أو إجتماعيا

 
عم  إنساني بّخا ،  أ جميع القطاعات برات ، أو تمروعات للنهوض بالمعود، إقتصاديا

واملستويات، يحقق زياد   أ إلانتاج وعدالة  أ التوزيع، ووفر   أ الددتات ودعم لعالقة التعاون داخ  املجتمع، التي 

تحقق الدبر  العلمية، وتكتمف املوارد إلاقتصادية والبمرية وتوجهها بإعتوار ا قو  دافعة وتويد  لطاقات املجتمع 

 (2) تحقيق أ دافه الكبرا  باتجاه

 اراد  أفراد املجتمع  أ ألاخ  بزتام املوادر   أ إستثمار طاقاته لتحقيق أ دافه العاتة   
 
وتمث  التخمية تحقيقا

 وفقط خطة تعد  ل ل  

 وهأ  التخمية  بموجب ذل  تحم  بوعد ا المات  أبعاد إقتصاديةوإجتماعية وثقافية وسياسية   

وتن ذل  تتكون التخميات الفرعية فتلهر التخمية إلاقتصادية، الثقافية، إلاجتماعية وك ل  التخمية    

 (3) السياسية 

 فيصعب : التنشئة السياسية وسائل
 
تتعدد وساي  الت مئة السياسية  أ ك  تجتمع وإن كان يمكن تحديد ا عددا

ية  أ ك  تجتمع ودرجة الخضم املؤسسا ي وطويعة الخلام ترتيبها تن ييل ألا مية، ذل  أن نوع الثقافة السياس

  أ تحديد أي الوساي  أنجح  أ القيام بهمة الت مئة السياسية، فوأخما نجد وساي  
 
السياسملي، ك  ذل  يلعب دورا

  أ الدول الديمقراطية، نجد املؤسسات الدي ية وألاسر   أ تجتمعات تقليدية أخرا أ
 
 تركزيا

 
ثر كإلاعالم تلعب دورا

 أ مية تن وساي  إلاعالم  ويمكن تقسيمها إلى وساي  تواشر  وأخرا  ير تواشر  

وسمي  به ا الاسم ألنها ال  علن تواشر  أو تضع الت مئة السياسية كهد  ريأدملي لها، فوظيفتها  مباشرة:وسائل غير 

 ، سياسية و  ه املؤسسات هأ :  ألاسر ألاساسية هأ وظيفة إجتماعية، إال أنها بطريقة  ير تواشر  تتحول إلى تؤسسات 

 املؤسسات التعليمية، املؤسسات الدي ية، الرفاق والزتال  

سرة
ُ
سر  الدلية إلاجتماعية ألاولى التي ي مئفيها الطف ، وفيها يودأ اتصاله بالعلم املحيط د، ويولور نفسه  :ألا

ُ
و عد ألا

 تصورات ويخمى أياسأسه، ويكون لألسر  الدور ألاكبر  أ 
 
  مكيلها، ييل يتطوع الفرد بطواع تن  و  أ رعايتهم، و الوا

تا يس أ أفراد ألاسر  إلى نق  الثقافة التي تلقو ا م أنفسهم عن أ لهم إلى أبخائهم تخ  الص ر، فاألسر  تمث  أول بخا  

ماعأ ة والضوطااجتإجتماعأ يعايمه الفرد، و عد ألاسر  الدلية إلاجتماعيةألاولى املسئولة عن الت مئة إلاجتماعي

فاألسر  إتحاد تلقائي يتم نتيجة إلاستعدادات والقدرات الكاتخة  أ الطويعة البمرية التي تنزع إلى إلاجتماع، وهأ ضرور  

 (1) يتمية لوقا  الخ س البمري واستمرار الوجود إلاجتماعأ

 
 112ص -32،  ص 1121سلسلة املاية كتاد، دار المؤون الثقافية العاتة، ب داد،   ويبستر، تدخ  لسوسيولوجية التخمية، ترجمة يمدي يميد يوسف،اندرو    2 
 12، ص2004املتحد ، نيويورك، اللخخة الاقتصادية والاجتماعية ل ربي آسيا، التخمية التي يقود ا املجتمع كسياسة اجتماعية تتكاتلة على الصعيد املحلأ، ألاتم   3 
  22ص    1121دراسات الويد  العربية بيروت   تركز يليم بركات  املجتمع العربي املعاصر   1 



 

 إنعكاسات إلاعالم الرقمي على إلاتجاهات السياسية للشباب الجامعي          

 

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

29 

اعالته فيها يصو  للطف  إتصاالته وتفأول  يئة تستقر  يختسب إليها الطف  بعد ألاسر ، و  هأ: املؤسسات التعليمية

 تع الخلم إلاجتماعية، وفيها يواجه بسلطة أخري تختلف عن سلطة الوالدين، وهأ سلطة املعلم 

  أ يلقة الخلام السياسملي، ألنه تن خالله يتمكن تن طرح أيدلوجية 
 
 إجتماعيا

 
و عتبراملؤسسات التعليمية وسيطا

التعليمية كما أن الت مئة السياسية تخعكس  أ تريلة السواد  أ الخاتعات ونمر ا وسط الطالد تن خالل املخاهم 

 ييل تكون فئة تن لطالد خاصة  أ الخاتعات تحملة بتراكم تعر أ  و يصيلة 
 
 أو سلوا

 
على السلوك السياسملي إيجابا

ياسملي تمرير خطاد س تاسمعته وقرأته  أ املؤسسات التعليمية وخارجها، وتودأ بممارسة الخضال السياسملي الهاد  إلى

 تتجاوز   ه املطالب لتمس السياسة العاتة 
 
خاص بها، كاملطالوة بإصالح الخلام الخات أ، أو تخ  أكثر للطلوة، وأييانا

 أ الدولة، كاملطالوة الديمقراطية أو التعوير عن تساندتها لقضية تح  جدل وخال ، فقد تلخئ ألايزاد السياسية إلى 

 ملا يتمتع به إستقطاد الطلوة لصفهم 
 
وإستعمالهم كئدوات نضالية للتئثير على تخافسيهم أو الخلام السياسملي، نلرا

المواد تن روح يماسية اندفاعية، وبمك  عام تؤثر املدرسة  أ عملية الت مئة السياسية بطريقتين  ما: رسمي و ير 

  ر  عن املدرسين، أتا الطريق الرسمي فهوكرسمي، فالطريق الرسمي يتعلق بالبرات  املقرر  واملخاهم والتوجهات الصاد

نماط تدرسملي خارج نطاق املقررات والكتب املدرسية، كالخدوات والسمخارات والتوادل الثقا أ املدرسملي أو الخات أ 

 إلى السيطر  على الطريق الرسمي يتى التت ل   ألافكار السياسية الداخلية 
 
والريالت الخ، ويس أ الخلام الحاكم دايما

 بالخلام العام والثقافة السياسية واملجتمعالت
 
   ي يعتبر ا تساسا

، فحاملا يخرج  جماعة الرفاق والزمالء
 
 واجتماعيا

 
  أ التئثير على ت مئة الفرد سياسيا

 
 تهما

 
 أ العم  أو  أ املدرسة دورا

ع أو الخمهور الواسع، إلانسان تن نطاق ألاسر  ويتحرر تن ضوابط املدرسة، يخدت   أ عالم أوسع  و عالم المار 

فيتعر  على نماذج تن البمر وأنماط تن السلوكيات ويدخ   أ نقاش تتحرر تع أصدقايه يول تختلف القضايا 

السياسية وتن  خا يودأ التئثيروالتئثر بالوسط املحيط، كما أن الفرد قد يتعلم بعض القيم وإلاتجا ات السياسية 

رين تن يوله، أن يقلد سلوك تن يعخب بهم ويتئثر بئفكار م وتعتقداتهم  والسلوكيات تن خالل تاليلته سلوك  خ

 1  

: يقصد بها املساجد والكخائس وتختلف دور العواد   وتا يرتوط بها تن تؤسسات أو أشداص املؤسسات الدينية

اد، أو شك  أليز يوظفون الدين لتلقين أفكار سياسية أتة ألفراد املجتمع، وتتخ   أ شك  تخلمات سياسية تواشر  كا

جمعيات خيرية أو جمعيات للوسط وإلارشاد، أو تجرد دور عواد ، وت وع أ مية دورالعواد  كمصدر للت مئة السياسية 

 أ توجيه سلوكيات ألافراد  أ املجتمع، و أ ظ  تا شهدت  تن تئكيد ا على  رس القيم واملعتقدات الدي ية التي تؤثر 

 ضعف الحم
 
الت العلمانية التي تدعو إلى فص  الدين عن الدولة، ولم يعد تعنى للخدل القايم السخوات ألاخير  أيضا

على تقولة  السياسة  أ الدين وال دين  أ السياسة  ولقد أدرك  الدول أ مية الدين  أ عملية الت مئة إلاجتماعية 

 (2)والسياسية و ير ا 

 خاصة  أ الدول  
 
 ريأسيا

 
العربية ييل إعتاد كثير تن خطوا  املساجد على التحدث  عملية الت مئة السياسية بات دورا

 
 
لهر  دور ي الواقع السياسملي امل ري ال ي  عأمه املخطقة وجرايم إلايتالل إلاسراييلأ وكيفية كمفها والتصدي وأيضا

 
 10ص    1م ط1112القا ر  ، دارال مر للخاتعات   الت مئة السياسية  تحمود يسن إسماعي   1 
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حكوتات ب   ه املؤسسات  أ التعوئة والتحريض إبان تا يعر  بثورات الربيع العربي التي إستودل  الحكوتات العلمانية

 إسالتية كما  و الحال  أ تصر وتونس وليبيا

وهأ الوساي  والقخوات التي تمد الفرد بالثقافة السياسية والتعليم السياسملي بمك  تواشر  وهأ تتمث  وسائل مباشرة: 

  أ املؤسسات إلاعالتية، ألايزاد السياسية 

وإلاعالم الخما يرية قد أصوح   أ العصر الحديل على تن املتعار  عليه بئن وساي  الاتصال : املؤسسات إلاعالمية

 ل ل  
 
درجة كوير  تن التقدم والفعالية وذل  بسبب النهضة التكخولوجية التي سادت الدول الصخاعية املتقدتة، وتوعا

 وسهولة تما يجعلها أكثر تصادر التا مئة خطور  وذل  
 
 تفقد أصوح  الاتصاالت بين تختلف املجتمعات أكثر يسرا

 
وعا

 أو إيجابا، تما جع  الحكوتات تحاول السيطر  على تل  الوساي  لكي تضمن سير 
 
الست اللها، أي إذا تا است ل  سلوا

التوجه السياسملي وألايديولوجأ  أ إلاتجاه ال ي تريده وبما يحافظ على إلابقا  على الخلام القايم والوخا  إلاجتماعأ 

 ال فالصحافة وسيلة  عوير للمجتم الحالأ 
 
 وديمقراطيا

 
ع ولأس  وسيلة  عوير لشدص طوي أ أو تعخوي، إذن تخطقيا

 ألي تنهما، أن الصحافة الديمقراطية هأ التي تصدر ا لخخة شعوية تكونة تن ك  فئات املجتمع 
 
يمكن أن تكون تلكا

جتمع كك ، وياتلة املختلفة،  أ   ه الحالة فقط وال أخرا سوا ا تكون الصحافة أو وسيلة إلاعالم تعبر  عن امل

، و ستطيع وساي  إلاعالم املريية 
 
 ديمقراطيا

 
لوجهة نلر فئاته العاتة، وب ل  تكون الصحافة ديمقراطية أو إعالتا

واملسموعة واملقرو   بئن تخلق رأي عام لدا أفراد املجتمع بما يجعلهم يعتاخقون أيديولوجية تعيخة، وترتوط 

، فالرأي العام  و الفكر المائع والخمط العقلأ السايد ال ي يحدد نوع ألايديولوجية بالرأي العام ارتواط
 
 وثيقا

 
 عضويا

 
ا

  ألافكار وامليولوإلاتجا ات، ب  يكمف تفضيالت الخاس إلاجتماعية والسياسية

 ال يق  أ مية عن دور ألاسر  أو املدرسة  أ عملية التا مئة السياسية وإلاجتماعية،
 
الصحف ف وتؤدي وساي  إلاعالم دورا

وامل ياع والتلفاز و ير ا تن وساي  إلاعالم تدعم إلاتجا ات السياسية وتدعم القيم التراثية، و أ الوق  ذاته فهي التي 

 تتد أثر ا لخق  أخوار إتخق  املعلوتات وألاخوار تن املواطن إلى الدولة و العكس بالعكس، يتى أن وساي  إلاعالم قد 

ك  وخاصة تا نراه اليوم تن تقدم تكخولوجأ سا م  أ جع  العالم وكئنه ويد  وتعلوتات عن تجتمعات العالم ك

 
 
وايد ، فما يحدث  أ واشخطن يمكن أن ُيسمع  أ نفس اللحلة  أ بوتواي، والكتاد ال ي يصدر  أ لخدن ال يئخ  وقتا

 يتى يص  إلى طوكيو و ك ا، وتركز الدول الحديثة على وساي  إلاعالم كئساسيات لل
 
كز تن تا مئة السياسية وتر طويال

وإذا تا كان  التا مئة السياسية تستهدفة  أ يد ذاتها  .خاللها على  عميق شعور انتما  ألافراد للوطن ووالئهم للدولة

لدلق املواطن الحر ال ي يعتز بوطخه وأتته واملدافع عنهما بك  تا يمل  وتا يستطيع، فإن وساي  إلاعالم الخما يرية 

ر لتل  التا مئة والتي  ستطيع زرع قيم وتفا يم وتوادئ املجتمع التي يعتز بها ويدافع عنها وهأ نابعة تن أ م املصاد

تن تراثه وأصالته، ولأس ذل  فحسب ب  أن وساي  إلاعالم الخما يرية قادر  على تواجهة إلاعالم املعادي والتصدي 

تن الدول وألانلمة إلاتبريالية إلى دول وشعود العالم  له والحيلولة دون أفكاره الهداتة والتي عاد  تا تكون توجهة

الخاتي أو العالم الثالل، أن قيم إلاستعمار وأفكاره وتعتقداته تختمر بواسطة وسايله إلاعالتية الخما يرية وهأ إلاذاعة 

 إل
 
ى دول العالم الثالل املريية وإلاذاعة املسموعة والدّيالة وإلاعالن، و  ه القيم وألافكار واملعتقدات توجهة أصال

بصور  عاتة والوطن العربي بصور  خاصة وإن تحاولة تخليم الض وط الثقافية وإلاعالتية العدوانية املواشر  و ير 

املواشر  تا تزال تستمر  بفض  وساي  التئثير  أ الرأي، و  ا الواقع املرير يفسر قيام الثورات العربية التحررية  أ 
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،   ه الثورات التي  ستهد  فيما  ستهد  تئكيد ال ات تن جديد وإعاد  خلق وبخا  بعض أقطار الوطن العربي

  أ   ير وتطور املجتمعات إلى تريلة 
 
 كويرا

 
الشدصية واستعاد  الهوية القوتية، وتلعب وساي  الاتصال الخما يرية دورا

عالم الحر لأس  اية فحسب، إنما  و الدولة الحديثة العصرية، فهي جز  ال يتجزأ تن املجتمع ال ي  عم  فيه، فاا 

وسيلة لتحقيق التحول الاجتماعأ امل مود، كما أن أ م املماك  ألاساسية  أ التحضر السياسملي تمكلة   يير الاتجا ات 

  و ستطيع وساي  إلاعالم الخما يرية أن تص  إلى ال ايات 
 
وتضأيق الفجو  بين الصفو  الحاكمة والخما ير ألاق  تحضرا

د  وألا دا  املرسوتة فيما يخص التا مئة السياسية وذل  عخدتا تتفق تل  الوساي   أ عرضها لألفكار التي امل مو 

تريد إيصالها ألفراد املجتمع وأن ال تتعارض تع بعضها الوعض ألن  عارضها يخلق بلولة و مويش لدا املواطخين تما 

، فمن ألا مية بمكان
 
 وقيميا

 
أن تكون   ه الوساي  تكملة الوايد  لألخرا عن طريق تا  يجعلهم يخقسمون أيديولوجيا

 عرضه تن أفكار واتجا ات تاليم تستويات الخما ير الثقافية وإلاجتماعية تعتمد   أ ذل  على أسلود إلاقخاع 

أ لدا  واملماركة، وب ل  تمارس التئثير املخلم  أ الرأي العام، ويتوقف ذل  على إلاستعداد الخفدملي وإلاجتماعأ والثقا

  أ وقتخا الحاضر بوساي  إلاعالم و  .ألافراد  أ تقّو  املاد  التي ت مر ا تل  الوساي 
 
 جدا

 
لقد أصو  الا تمام كويرا

الخما يرية وذل  لدور ا املهم  أ عمليات التا مئة إلاجتماعية بصفة عاتة والتا مئة السياسية بصفة خاصة، وإضافة 

 
 
تتمم وتكم  لوقية ألادوار إلى تقوم بها تصادر ووساي  التا مئة املختلفة، ولع  التقدم إلى أ مية ذل  الدور فإنه أيضا

 
 
التكخولوجأ  و ال ي زود إلاعالم بوساي  عديد  وتجهيزات وإتكانيات تختلفة وتتخوعة بدأت بصماتها تزداد وضويا

  أ يياتخا وييا  تجتمعخا والعالم تن يولخا، وتن زاوية 
 
 وتئثيرا

 
أخرا نستطيع أن نقول: أن وساي  إلاعالم وفعالية

 خالل العقد ألاخير تن القرن العمرين تن خالل القفزات الواسعة التي تمخض  
 
 تلموسا

 
الخما يري قد أيرزت تقدتا

عن الت يرات التي تحقق  ب  وتدفق   أ   ه الفتر ، وتن أ مها التطورات إلاجتماعية والفكرية والعقايدية ونمو 

 أ امليدان إلاعالتي وإلاتصال الخما يريااعالم الخما يرية للمسا مة  أ التا مئة السياسية، وتن املختلر إلاختراعات 

زياد  المعور باانتما  إلى أتة والى قوتية، وبدون  :أن  ستخدم تل  الوساي   أ الدول الخاتية لتئدية عد  تهام تنها

رق ياجز التخلف إلاقتصادا، و ك ا بفض  وساي  إلاعالم يتويد ذل  المعور باالنتما ، تا تن دولة  ستطيع أن تخت

 تتشخع الخما ير فتسا م  أ 
 
المعب  أ الداخ ، ويقوا نفوذ الدولة القوتي  أ الدارج، وبفض  وساي  إلاعالم أيضا

 (1) .التطوير القوتي وإلاقالل تن القلق إلاجتماعأ

  ا الخوع تن الت مئة اليتعات  تع الطف  الرضيع تث  تا تتعات  ألاسر  والتع ألاتي ال ي آليات التنشئة السياسية: 

ال يعر  القرا   والكتابة تث  تا تتعات  تعه املدرسة الابتدايية  أ ت مئتها املدرسية ب  تتعات  تع املواطخين تتجاوز 

أ تطويع امل مئ لكي تكسوه توادئها وتعايير ا أعمار م الداتسة عمر على ألاق  ل ا نجد ا تمتل  أكثر تن آلية  

 وتعتقداتها وهأ تا يلأ: 

التعلم باملحاكا  قد يكون عن طريق تقصود وواع أو قد يضمن الاقتواس بدون وعأ للقيم وألانماط  واملحاكاة:التقليد 

 ياتهم ينهم تهموتين  أ السلوكية تن  خرين بوعأ وبدون وعأ، تث  ألاطفال يحاكون إلانتما  الحزبي لوالديهم أل
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 تا  التوقعية: أيالتنشئة 
 
لألفراد ال ين يئتلون  أ الحصول على وظايف تهخية أو أوضاع اجتماعية عالية  الوا

 تا يود ون 
 
يقتبسون القيم والسلوكيات املرتوطة به ه ألادوار قو  تقلد ا بوق  طوي  تث  الطالد ال مطين ال ين  الوا

 صب التي يتقلدونها عن طريق الانتخابات قو  أن يول وا سن الرشد  أ إعداد أنفسهم للمخا

ال ي يتم عن طريق ألاسر  واملدرسة والوكاالت واملؤسسات السياسية والحكوتية إلى جانب عدد ال  السياس ي:التعليم 

ت مئة تي تقوم باليحصملى تن الخاتعات واملخلمات بعكس املحاكا ، فإن املوادر   أ   ه  لية تئ ي عن طريق الخهة ال

 ولأس عن طريق امل مئ 

 أي امل مئ تخفيض القيم واملعايير السياسية بمك  تتكرر الاتجا ات والتيارات السايد   التلقين: 

 على القيم السايد  ب ية التوصي  على قيم جديد  قد تص  إلى يدود الثور   التمرد والعصيان

أي تودي  القيم السايد  و عدي  أنماط الاتجا ات والسلوك بصور  تاليم أ دا  الخلام السياسملي  تن  التغيير: 

املاليظ أن آليات الت مئة السياسية ال تقتصر على التعلم والتوجيه واملحاكا ، ب  تلقين امل مئ على العصيان على 

عن طريق التوعية وخلق الوعأ السياسملي ال ي ال القيم السايد  و  يير ا بئخرا أيدث وأجدد، و  ا ال يحص  إال 

يطلب استخدام املكافئ  والعقاد، كما  و تطلود  أ عملية التعلم واملحاكا  التي تتطلب التقليد ألاعمى، ب  التفت  

 ال  ني والوعأ الراقأ ال ي ال يتولور إال عن طريق الحوار والخقاش والتعايش تع ألايداث  السياسية، ألن التمرد ال 

يدرس الت يير يحص  تن خالل دروس سياسية ب  الحس املدرك والواعأ بالقيم والحرتان والوؤس والمقا   أن الت مئة 

ولأ وال ي 
ُ
 بوضعه امل ري، وتدرك بالللم ال ي  و فيه لكن التلقين يئ ي  أ الدطو  ألا

 
 واعيا

 
السياسية تتطلب ت مئ

خلام، وتن خالل   ا التلقين يستطيع التمرد واملطالوة بالت يير، فهي يتم فيه تعرفة إلاتجا ات املخاسوة وأ دا  ال

 وسيلة للتثقيف والتربية السياسية للم مئ
 
  إذا

 تتواين عن طريق ألا دا  إلاجتماعية العاتة لكنها ال تختلف  السياسية: للتنشئةأهداف التنشئة 
 
السياسية أ دافا

ياسية  تئت  املؤسسات السياسية للوصول إليها وتحقيق  اياتها تن عنها ألنها تستخرجة تن القيم والطمويات الس

 يعكس تزايا ا وخواصها وتعايير ا وتعتقداتها وعقيدتها وهأ تا يلأ:
 
 خالل تئ ي  ألاعضا  املخخرطين فيها تئ يال

  إعداد الفرد قو  إلانخراط  أ الخماعة السياسية والوال  لها 

  رس قيم الخماعة السياسية  أ نفوس ألافراد بما يدعم الوال  للخماعة وإلايمان بئ دافها املمتركة  

   السياسملي تحوي  املواطن تن السلوية إلى املماركة  أ العم  

  1 السابقة تحديد  ثار السلوية للت يرات   
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 وخصائصه( الشباب )سماته: لثالثا لفصلا

حة  أ تعرفة  
ّ
ل
ُ
، وتلهر لديه الر وة امل

 
 فمأئا

 
المواد تل  املريلة التي يستمعر فيها الفرد شدصأته شأئا

ال ات، واملي  إلى تساير  الخماعة، واختيار املوادئ والقيم، والمعور باملسئولية الاجتماعية،   ا بااضافة إلى عدم 

ها، والمواد  أ ك  أتة  م ثروت الحيا  طوي أ لحاله ولعمر تعين تن الاستقرار  أ الحكم على ألاشيا  والخاس، وك    ا 

وعد  تستقولها، ودعاتة إنتاجها  أ كافة املخاحأ، و م أ لى رأس تال لها ييل يصخعون الحاضر املز ر واملستقو  

م عخد سن 
ُ
ر  أو الداتسة عماملمرق و سوق تريلة المواد تريلة املرا قة وهأ فتر  يص  فيها الفرد إلى تريلة الُحل

سخقوم  أ   ا الخز  تن الدراسة بتقسيم  والاجتماعأ قولها بقلي ، وهأ بدايات الخضوج الودني والعقلأ والخفدملي 

تريلة المواد إلى تريلتين  ما تريلة المواد املوكر أي  املرا قة  وتريلة المواد أي  تريلة الرشد  التي تودأ تن 

ورد  أ لسان العرد  عريف ملصطلح املرا قة نصه :   عني إلاقتراد أو الدنو وهأ تن  الحادي والعمرين إلى الثالثين 

م ورا ق ال الم فهو ترا ق إذا قارد إلايتالم، أتا تصطلح املرا قة فله تعاني كثير ، فهي التحول نحو الخضم 
ُ
الُحل

ر  بياجه  عن   ه الفكر   عخدتا رأا أن املرا قة تن وجهة نلر علم الخسمي، والعقلأ والانفعالأ، والاجتماعأ، وقد عبَّ

، ب  
 
الخفس  عني العمر ال ي يخدت  الفرد تع عالم الكوار، ولم يعد فيه الطف  يمعر أنه أق  تمن  م أكبر تخه سخا

 و تساو لهم  أ الحقوق على ألاق ، ويرتوط   ا الاندتاج تع عالم الكوار بالعديد تن املجاالت الانفعالية املرتوطة 

، كما  ساعد   ه التحوالت العقلية  أ تفكير املرا ق لتحقيق اندتاجه  أ عالقات إجتماعية تع الكوار، بالو
 
لوغ تقريوا

، إذن املرا قة عملية بيولوجية  أ بدئها،  1 والتي هأ  أ الحقيقة الداصية ألاكثر عموتية  أ   ه املريلة تن الخمو

تها بوداية الولوغ الخ دملي، ال ي يتفاوت ألافراد فيه  أ ألايوال العادية ظا ر  اجتماعية  أ نهايتها، وتحسب عاد  بداي

إلى نحو خمس سخوات بين أول املوكرين وآخرين املتئخرين، وبوجه عام فإن فتر  املرا قة تقاب  تريلتي التعليم 

م وأتا عخد تختصملي عل، ثة والثانوي ييل تمث  الفتر  إلانتقالية تن الطفولة إلى الرجولة وألانو  -ألاساس -إلاعدادية 

 وت تهي  أ سن الخضوج  13إلاجتماع فيعني تصطلح ترا قة  تريلة الخمو التي تودأ تن سن الولوغ أي  أ سن 
 
تقريوا

ابقة وتن التعريفات الس  إلى يوالأ الثاتخة عمر  أو العمرين تن العمر وهأ سن الخضوج العقلأ وإلانفعاليوإلاجتماعأ

،  يتضح لخا أن املرا قة
 
 واجتماعيا

 
 وعقليا

 
 ونفسيا

 
فتر  نمايية يمر عبر ا الفرد إلى عالم الرجولة أو ألانوثة ويخضم جسميا

تتميز بخصايص واضحة كما أورد ا تختصو علم الخفس، أتا علما  الاجتماع فقد اتفقوا تع علما  الخفس  أ املدا 

هأ الفتر   إذن املرا قة خضم الخفدملي والعقلأ وإلاجتماعأ الزتني ال ي  ست رقه فتر  املرا قة إضافة إلى التطور نحو ال

ّعُد   ه 
ُ
التي يكسر فيها املرا ق شرنقة الطفولة ليخرج إلى العالم الدارجأ، ويودأ  أ التفاع  تعه، والاندتاج فيه، و 

يها توترات رتب علالفتر  تن املراي  الحرجة  أ ييا  ك  فرد ملا يحدث فيها تن   يرات فسيولوجية وجسمية عخيفة، تت

ر صفو ييا   ِّ
ّ
عك

ُ
 تا  

 
انفعالية ياد ، ويصايبها القلق واملتاعب، وتكثر فيها املماك  الاجتماعية والخفسية التي  الوا

   1   بسالماملرا ق وتتطلب تن املحيطين به التدخ  بح ر وتساعدته والوقو  إلى جواره وألاخ  بيده، يتى يعبر 
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 بين الثقافات، والوأئات، والخماعات والولدان املختلفة،  املختلفة:املراهقة في البيئات 
 
 ترتوقا

 
تحت  املرا قة تركزا

  والفتا ، وتنهم تن يحتف فمن الخاس تن يحيطها بتقاليد تختلفة وخاصة، وتنهم تن يؤكد أ مية بدئها عخد الفتى 

إلاجتماعية لصلة املرا ق بئ له وذويه، قال  عالى : بنهايتها، والثقافة إلاسالتية ترسم الدطوات الريأسية والعالقات 

َ  ُيَوّيِّ  لِّ
َ
 

َ
ْم ك هِّ ْولِّ

َ
ْن ق يَن تِّ ِّ 

َّ
َن ال

َ
ذ

ْ
َما اْسَتئ

َ
وا ك

ُ
ن ذِّ

ْ
َأْسَتئ

ْ
ل
َ
َم ف

ُ
ُحل

ْ
ُم ال

ُ
ْخك َفاُل تِّ

ْ
ط

َ
َغ ألا

َ
ا َبل

َ
ذ يم  َيكِّ  َوإِّ ُه َعلِّ

َّ
هِّ َوالل ْم آَياتِّ

ُ
ك

َ
ُه ل

َّ
  يم  ُن الل

 عن أفراد القويلة تحبس فيه ملد  ستة أشهر ال فحين يهتم سكان ألسكا بالفت
 
 تخعزال

 
ا  عخد بلو ها فيقيمون كوخا

 بصحوة أتها، وتتقن خالل تل  الفتر  الصخاعات املنزلية التي تتطلبها ييا  الزوجية املقولة، وعخدتا ي تهي 
 
  ادره إال ليال

  علن فيه تميزاتها، وعخدي  يتقدم 
 
 كويرا

 
تى لزواجها أيد أفراد القويلة، وتهتم قواي  أخرا بولوغ الفسخنها يقام لها يفال

 يجتمع فيه أفراد القويلة بعد  رود الممس على  يئة داير  يرقص يولها الرجال 
 
 كويرا

 
املرا ق فتقيم له يفال

 نويتوادلون الضرد بالسياط، بأخما تؤكد بعض الوأئات ألاوربية أ مية الرشد ونهاية املرا قة، فيقيمون  أ إ
 
جلترا يفال

 تن الورق لترتز ب ل  إلى يريته
 
 كويرا

 
 للفتى ييخما يولغ الحادي والعمرين وتقيم له أسرته تفتايا

 
يمكن أن   كويرا

، واملاليظ أن فتر  املرا قة فتر  
 
 يتى التاسعة عمر تقريوا

 
تتحدد   ه الفتر   أ الدول العربية تن الثانية عمر  تقريوا

  ستمر ي
 
والأ س  سخوات وهأ تريلة التعليم إلاعدادي والثانوي ويستفاد تن دراستها  أ تهيئة الخو طويلة نسبيا

والوأئة الصالحة للخمو فيها  أ جميع الخواحأ، فتخطط املدرسة املخاهم ونواحأ ال ماط إلاجتماعأ والرياضملي والترفيهي، 

ون  أ التالتي  الاتجا ات والقيم املر وبة وتدفعهم نحو التق
َّ
ك

ُ
 دم والارتقا ، ويستفيد  با  تن ذل   أ تهيئة الخو وت

املخاسب لخمو أبخائهم ليتمكخوا تن الخمو السليم السوي، وب ل  تقوم العالقات بين ألابخا  و با  على أساس تن الفهم 

عله يعبر على جالواضح العميق لللرو  الخفسية وإلاجتماعية التي يمر بها املرا ق، ويتئثر بها تما يفيد  أ املساعد  

 بالوضع الحضاري    ه الهو  بين الطفولة والرجولة بسالم ويسر 
 
 وثيقا

 
، ترتوط ارتواطا

 
إذن املرا قة فتر  تعقد  نسبيا

 تتعدد  تن بلد آلخر وفق العادات 
 
 وأنماطا

 
السايد  أ املجتمع ال ي ي تمي إليه املرا ق، عليه تتخ  املرا قة صورا

  (1)  كةاملمتر ختالفات الفردية بين املرا قين  أ الولد الوايد ذي الثقافة الوايد  والعادات املوجود ، إضافة إلى الا 

  مظاهر النمو في املراهقة:

 تن تريلة الطفولة إلى تريلة أخرا 
 
إتضح لخا تما سوق أن املرا قة هأ فتر  الخمو التي يمر بها الفرد تختقال

والعق ، والخفس، ونمو إنفعاليوإجتماعأ ويتميز الخمو الخسمي  أ السخوات ويتضمن   ا الخمو عد  جوانب وهأ الخسد 

ألاولى تن املرا قة بسرعته امل  لة وتقترن   ه السرعة بعدم الانتلام أو التخاظر  أ الخمو، وتئ ي سرعة الخمو الخسمي 

 تا تودأ   ه املريالكوير   أ املرا قة عقب فتر  طويلة تن الخمو الهادي ال ي تتصف به الطفولة املتئ
 
لة خر ، و الوا

بلهور تعالم جسمية وفسيولوجية تعيخة، ييل يفاجئ املرا ق ال كر بارتفاع تطرد  أ قاتته، وا ساع ملخكويه، واشتداد 

 أ عضالته إلى الطالئع ألاولى للحية والمارد والمعر ال ي يحيط بمواضع تختلفة تن جسمه عالو  على ال ماط 

س  و ير ا، إضافة إلى الت ير  أ تعدل الخوض، وض ط الدم، ونسوة استهالك الخسم لألوكسخين، الخديد ل دد التخا

تما يتسبب للمرا ق بالمعور بالتعب والتخاذل وعدم القدر  على ب ل املجهود الودني الماق، أتا عخد الفتا  فتودأ 

أتاكن تعيخة تن أجساد ن وتخمو علام  عملية الطمل داللة على نضم الخهاز التخاسلأ إضافة إلى تراكم الشحم  أ
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 تا بين الثانية عمر والداتسة عمر، ل ل  على الوالدين تراعا  
 
الحوض بمك  واضح، وتلهر   ه العالتات  الوا

  ه الت يرات وعدم تطالوتهم باألعمال الودنية الماقة يتى ال يؤثر   ا ال ماط على الحاالت الخفسية والصحية، تع 

 تتميز   ه املريلة باال تمام الوضع  أ الاعت
 
وار أن ك    ه الت يرات أتور طويعية ال  ستدعأ القلق والانزعاج، وعموتا

للتكيف  ت وبمحاوالت املرا قالمديد بالخسم، والقلق للت يرات املفاجئة، والحساسية للخقد فيما يتص  به ه الت يرا

 يحوله نحو التمايز   ا فيما يختص بالخمو الخسمي  أ فتر  املرا قة،   تعها
 
أتا الخمو العقلأ املعر أ فإنه يتطور تطورا

والتواين توطئة اعداد الفرد للتكييف الصحي  تع بيئته املت ير  املعقد ، وله ا تودو أ مية املوا ب أو القدرات 

 عد  خفية رد ألوانالطايفية التي تؤكد الفروق العقلية الواسعة العريضة بين تختلف ألافراد، و ك ا تكتسب ييا  الف
 
ا

 ساير  أ جو ر ا تواين املستويات الوايد   أ املجتمعات املختلفة، وتفاوت املستويات العديد   أ املجتمع الوايد، 

  1   و ساير ييا  الفرد الحيا  إلانسانية نفسها  أ تخليمها العام، وتواينها وتفاوتها، وتخوعها، وخصوبة تيادينها

  
 
 يتى الثانية عمر ثم يتعثر قليال

 
 تضطردا

 
وتتطور القدرات العقلية الفطرية املعرفية العاتة، ويخمو ال كا  نموا

 لحالة الاضطراد الخفدملي السايد  أ   ه املريلة، وتلهر الفروق الفردية بمك  واضح، 
 
 أ أواي  فتر  املرا قة نلرا

الخمو العام يسم  بالكمف عن تيول املرا قين  أ يوالأ الرابعة عمر  ولكن تلهر القدرات الداصة  أ   ه الفتر  ألن

 
 
 وبالتالأ يمكن توجيههم  عليميا

 
  2   وتهخيا

  ا فيما يختص بال كا  واملعرفة أتا تا يختص باالنتواه وتداه فأستطيع املرا ق أن يستوعب تماك  طويلة  

  أ القدر  على التعليم والت كر، أتا الديال 
 
 تت ايرا

 
وتعقد   أ سهولة ويسر، ويساعد نمو قدر  املرا ق على الانتواه نموا

ي الصور اللفلية، ويعود ذل  إلى أن عملية اكتسابه لل ة تكاد تدخ   أ فيتجه عاد  نحو املجرد املوني على ألالفاظ أ

طور ا النهائي، وقد أشارت الوحوث لتخوع امليول  أ ألانمطة املختلفة كالتمثي  والرياضة الودنية وال ماط الابتكاري، 

إن   الخماعات وشرود الفكروالاجتماعأ، وبه ا يمكن إصالح املي  الطوي أ نحو الخخوح أو نحو الانطوا  والوعد عن 

القرآن الكريم تنهاج ييا  شات ، تنهاج لتقويم العق  البمري ليعم  ويخطلق  أ يدوده التي تتخاسب تع قدراته 

وإتكاناته، ويعوده على التفكير الصحي  ال ي يضمن له سالتة العق ، واستقاتة ال  ن، ويفت  القرآن الكريم أتام 

ت  والتفكير  أ نفسها وبني ج سها و أ الكون وآيات املودع الحكيم، أن الخمو العقلأ  أ   ه املرا قة تجاالت كثير  للتئ

املريلة يدفع باملرا قة إلى التفكير بجدية  أ العالم املحيط تن تاديات وعالقات اجتماعية وقضايا دي ية  أتا الخمو 

ة، وبالخضم تن جهة أخرا، وكلما كان  بأئة الطف  الاجتماعأ فإنه يتئثر  أ   ه املريلة بالت مئة الاجتماعية تن جه

تاليمة كلما ساعده ذل  على أن يكون عالقات إجتماعية تالزتة عخدتا تتسع داير  تعاتالته ييل يتصف الخمو 

إلاجتماعأ بملا ر ريأسية، وخصايص أساسية وتودو   ه امللا ر  أ تآلف املرا ق تع  خرين أو نفوره تنهم وعزوفه 

 ج د انتواه الخ س  خر عنهم، و 
 
 تن امللا ر املي  إلى الخ س  خر، ويلهر ذل   أ نمط سلوكه ونماطه تحاوال

 
أيضا

بمختلف الطرق إضافة إلى تحاوالته  أ تخفيف سيطر  ألاسر  وتئكيد شدصأته، و عزيز ثقته بخفسه وعاد  تا يخضم 

 تتسع داير   املرا ق  أ   ه الفتر  إلى جماعة ترجعية  جماعة الخلاير 
 
 فمأئا

 
ليتحول به واليه تن ألاسر  إليها، وشأئا
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 يطفو على 
 
 تميزا

 
 بسلوكه تن تعايير الخاس، ولكن ال ن دملى سلوكا

 
 لحقوقه وواجواته تقتربا

 
نماطه الاجتماعأ تدركا

 سلوك سلوك املرا قين و و التعصب آلرايه وتعايير جماعته املرجعية التي يختسب إليها   قد يتخ  التعصب
 
 عدوانيا

 
ا

    1  يودو  أ ألالفاظ والخقد الالذع

 : الصراعات النفسية

يتعرض املرا ق للصراع الخفدملي والت ب د  أ املزاج بين التدين والكفر، وال ير  وألانانية، والحب والكره، كما 

ي علقة بالخمو الخسمتلهر نوبات تن ال ضب طويلة ألاتد، وتكثر أيالم اليقلة، وتلهر وتطول بعض املخاو  املت

والاجتماعأ واملنهي، وقد تخعكس   ه املخاو  على شك  قلق، وخخ ، واكتئاد، ولكن اللخو  إلى هللا يوعل  أ الخفس 

ال بِّ ِّ 
َ
هِّ أ

َّ
رِّ الل

ْ
ك وُبُهْم بِّ ِّ

ُ
ل
ُ
نُّ ق َمئِّ

ْ
ط

َ
يَن آَتُخوا َوت ِّ 

َّ
رِّ الالطمئنأخة وتحرر ا تن القلق واملخاو  وال ش  فهو القاي   ال

ْ
نُّ ك َمئِّ

ْ
ط

َ
هِّ ت

َّ
ل

 
 
وُد   واملاليظ أن املرا قين يتميزون عاد  بالحساسية المديد  نحو القيم واملعايير ألاخالقية، ويودو ذل  واضحا

ُ
ُقل

ْ
ال

 يول القضايا الدي ية والسياسية، والحساسية المديد  نحو ك  تا  و خطئ، وك  تا 
 
 أ إ تماتاتهم التي تدور عموتا

 بمماعر املرا قين  و صواد، وك  تا  و 
 
عدل، وك  تا  و ظلم، أي إلا تمام باألخالقيات واملثاليات ويودو ذل  ترتوطا

نحو أنفسهم وتماعر م نحو عالقاتهم باآلخرين، وقد تتجلى   ه املماعر  أ تواقف تحدد  خاصة تل  التي يتعين 

ت د والعصيان، أو الثور  على بعض القيم واملثاليافيها عليهم أن يواجهوا أواتر و عليمات الكوار يي ئ  تودو ياالت التمر 

 تن الللم والتعسف يفرضها عليهم الكوار وُيعّبر عن ذل  بحالة تن ياالت 
 
التقليدية التي تمث  تن وجهة نلر م ضروبا

 تن عصراع القيم بين جيلين ل ل  تودو الحاجة تاسة إلى إشعار  ؤال  املرا قين والمواد عاتة بئنهم تقوولين اجتما
 
يا

جي  الكوار وب ل  نساعد م  أ تحقيق يالة التوازن التي يسعون إليها وبين أنماط السلوك والقيم التي يدعو إليها 

 (2).الكوار

 أ دراسة أجريا ا أن  خاك ثمة أ دا  تتحقق عخدتا   Halleو ول    Coleذكر الوايثان كول   :املراهقةأهداف وقت 

يمر الفرد بفتر  املرا قة ييل يص  الفرد فيها إلى تريلة نمو تتكات  تن عد  نواحأ، تنها الخايية الخفسية، 

، ويتكون لديه فلسفة للحيا  يختار على ضوئها تهخته 
 
 وإنفعاليا

 
والاجتماعية، وألاسرية، والخ سية، ويخضم عقليا

  ويعم  على ش   أوقات الفراغ ستقولية، واملجموعة املرجعية،امل

دايية أي تن بت: تتكون فتر  املرا قة تن ثالث تراي ، تودأ باملريلة املوكر  وهأ تقاب  املريلة إلا مراحل فترة املراهقة

  12، 11، 12  وهأ تقاب  املريلة الثانوية أي تن عمر   Middle AdolEsenge  واملرا قة الوسطى  14، 13، 12عمر  

   ويعتبر 21، 20، 11، 12  وهأ تقاب  تريلة التعليم الخات أ أي تن عمر   Late AdolEsengeواملرا قة املتئخر   

 تن يتكلم عن 
 
را قة املالوعض أن تريلة املرا قة الوسطى أو تريلة التعليم الثانوي هأ املريلة التي يقصد ا عموتا

تار   أ   ه العيخة املخ بصور  عاتة، وله ا سختخاول بشملئ تن التفصي  تريلتي املرا قة املتوسطة واملتئخر  باعتوار ما

  الدراسة

يمعر املرا ق خالل   ه الفتر  بالخضم والاستقالل، و عتبر   ه املريلة  Middle AdolEsenge: املراهقة املتوسطة

تضح فيها ك  امللا ر املميز  لتحقيق املستوا املطلود تن الخمو الاجتماعأ، وتتضح الر وة قلب تريلة املرا قة ييل ت
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 أ تئكيد ال ات تع املي  إلى تساير  الخماعة، ويلهر لديهم المعور باملسئولية الاجتماعية، والسياسية وتحاولة فهم 

لال تمام باختيار ألاصدقا  واملي  إلى الانضمام وتخاقمة املمكالت بصور  عاتة، والتفا م والتماور تع الزتال  إضافة 

 تا تكون 
 
إلى جماعة تختلفة الخ س، كما يحدث   يير كوير لألصدقا  بقصد الوصول إلى أفض  وسط اجتماعأ، و الوا

جماعته املرجعية تن بين  ؤال  ال ين يموعون ياجاته الشدصية والاجتماعية ويمبهونه  أ السمات وامليول، ويكملون 

 احأ القو  والضعف لديه،وال يرضملى املرا ق بتوجيه ألاواتر والخواهأ والخصاي  أتام رفاقه ولسان ياله قول الماعر:نو 

 وقد يصايب ذل  
 
 عاديا

 
وقد يفسر   ا السلوك على أنه عقوق، وتمرد، وثور  على الوالدين، إال أن   ا يعتبر أترا

، ويفض  املرا قون 
 
 الوعد عن املنزل تؤقتا

 
 عن تماركة الكوار و أ  أيضا

 
التخطيط ل ماطهم الخماعأ والقيام به بعيدا

، وعاد  تا تتكون ثقافات املرا قين تن قيم تتفرد  يمترك فيها جميع الرفاق تما يعطيهم إلايساس  تخئا عن رقابتهم

، وعاد  ات أوقات الفراغباالنتما  لخماعة تتطابقة، وتتضمن   ه القيم ألاذواق  أ امللبس أو اللدخة، املوسيقى، نماط

تا يستدخن املرا قون بعض الخلم إلاجتماعية، وأصول وآداد السلوك وإلايتمام، وإيترام السلطة،   ا الدوا  

الثقا أ ال ي يمعر به املرا قون يرجع  أ جانب تخه إلى السياسة  ير الخاضخة التي يتعات  بها الراشدون تع سلوك 

 (1) وأفعال املرا قين

وهأ املريلة العمرية التي تقاب  التعليم العالأ ويطلق عليها الوعض تريلة المواد : املتأخرة )الشباب املبكر( راهقةامل

 youth hood ، ييل تتميز   ه الفتر  العمرية تن ييا  الفرد بالقدر  على إتخاذ القرارات، والتفكير  أ املستقو  

ت والحرية، كما يتجهون نحو تريلة الخضم إلانفعالأ، وإلاجتماعأ، ويسن إلاختيار، والثقة بالخفس، وإلاستقالل بال ا

إذن يتضح لخا أن تريلة املرا قة املتئخر  هأ الوداية ملريلة المواد  تريلة الرشد  وتن املعرو  أن الحد الفاص  

حدث  أ يية التي تبين تريلتي املرا قة والمواد  ير قاطع أو واضح بصور  كاتلة وإن كان   خاك بعض الت يرات الخما

وطاملا أن تختصملي علم الخفس قد ذكروا أن تريلة املرا قة املتئخر  هأ الوداية ملريلة     ه املريلة تن ييا  إلانسان

 عن 
 
 بينهما سئستخدم  أ بقية أجزا  الدراسة تصطلح المواد عوضا

 
 فاصال

 
الرشد أو  تريلة المواد  وأن ال يدا

اليظ أن الا تمام بدراسة المواد وقضايا م، واتجا اتهم، وقيمهم، ودور م  أ املجتمع وامل املتئخر  تصطلح املرا قة 

قد أصو  تن الا تماتات الريأسية  أ تختلف فروع الدراسات إلانسانية، والعلوم إلاجتماعية إلى الحد ال ي أدا إلى 

، إذ أصو    ويكاد sociology of youthظهور فرع جديد وتتخاتي  أ علم الاجتماع يسمى  
 
أن يكون   ا الا تمام عامليا

تفهوم المواد يحلى بالعخاية والتحلي   أ املجتمعات املتقدتة والخاتية على يد سوا ، ولع  الا تمام العالمي بقضايا 

 إلى تا يمثله المواد تن أ مية للمجتمع كك  وإلى تا لهم تن تئثير  أ تكوناته، وتعدالت   ييره  
 
 أالمواد راجع أساسا

 
 
 تميزا

 
تختلف املجاالت الاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية وإلاقتصادية، فهم شريحة اجتماعية  م   وضعا

 أ ب ية أي تجتمع تن املجتمعات ل ا ساد التفكير  أ دراسة تريلة المواد وتا يحملون تن قيم، وتدا ارتواطهم 

   بالخلام القيمي للمجتمع

 
   300   إبرا يم تحمود وجيه : املرا قة خصايصها وتمكالتها، ترجع سابق، ص1 
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ُد تفهوم المواد تن املفا يم الدالفية، ييل إختلف الوايثون املختصون يول تحديد   ا املفهوم بسبب  عدد  وُيعَّ

 للحماس 
 
 تن الزاوية الزتخية أو تن الزاوية الويولوجية، وتنهم تن يحدده تن الزاوية الخفسية توعا

 
اللرو  وإنطالقا

 (1) .الموادبتعريف تفهوم  والحيوية، ل ل  ظهر أكثر تن اتجاه فيما يتعلق

 :تعريف مصطلح الشباب تجاهاتإ

، وهأ املريلة التي 30-12: و و إلاتجاه ال ي يعتبر المواد تريلة عمرية تتراوح بين  إلاتجاه الزمني أو العمري  
 
  عاتا

 على أدا  وظايفه 
 
 املختلفة يكتم  فيها الخمو الخسمي والعقلأ على نحو يجع  املر  قادرا

: يمي  أصحاد   ا الاتجاه إلى تحديد تريلة المواد على أساس اكتمال نمو الوخا  العضوي إلاتجاه البيولوجي

  وا  كان  عضوية داخلية أو خارجيةوالوظيفي للمكونات ألاساسية لخسم إلانسان س

وإنما يالة نفسية ال ويرا أنصار   ا الاتجاه أن المواد لأس تريلة عمرية تتحدد بسن تعيخة،  :النفس يإلاتجاه  

عالقة لها بالعمر الزتني، فئن  شواد بمقدار تا  معر بالحيوية والحماس، والحركة، والطموح، وألات   أ الحيا ، 

وأ مية الدور املخاط بالفرد و  ا إلاتجاه يعكس نلر  إلانسان للحيا ، وبمقدار تا يستطيع أن يولد  أ  خرين الر وة 

 ويين يخفق  أ ذل  يمعر باليئس وإلايواط والر وة  أ الهرود تن ال أ العم  والحيا  يكون 
 
ايات حيا  و  ه بدشابا

  2   تريلة الميخوخة

ويرا   ا الاتجاه أن فتر  المواد تودأ ييخما يحاول بخا  املجتمع تئ ي  الشدص لكي يحت  تكانة  :إلاجتماعي إلاتجاه 

  أ بخايه، وت تهي ييخما يتمكن الشدص تن إيتالل تكانته، وأدا  دوره  أ السياق 
 
 أو أدوارا

 
إجتماعية، ويؤدي دورا

 ملعايير التفاع  
 
ختال    ه الاتجا ات يول ألاساس ال ي يتم تحديد وناليظ تما سوق إ الاجتماعأ إلاجتماعأ وفقا

 فإن املدقق  أ   ه إلاتجا ات ياليظ أن تريلة المواد تمتاز بعدد تن الدصايص والقدرات 
 
تفهوم المواد، وعموتا

  الويولوجية والسيكولوجية وإلاجتماعية والاقتصادية والثقافية لك  تجتمع تن املجتمعات

 خاك ا تمام تتزايد بقضايا المواد  أ املجتمعات املعاصر  وأصو  الاشت ال : ملعاصرأهمية الشباب في املجتمع ا

ر عن إ تمام بمستقو  املجتمع إلانساني والعلوم الاجتماعية، ويخصب   ا الا تمام تن تختلف فروع  بقضايا م يعّبِّ

وقيمهم ودور م  أ املجتمع، ويكاد يكون الدراسات إلانسانية والعلوم الاجتماعية بدراسة أوضاع المواد واتجا اتهم 

 إذ أصو  تفهوم المواد يحلى بالعخاية والتحلي   أ املجتمعات املتقدتة والخاتية على يد سوا  
 
  ا الا تمام عامليا

عالم عبره قضايا المواد، باختال  السياق الاجتماعأ وإلاقتصادي والسياسملي والديني 
ُ
تع اختال   أ إلاطار ال ي  

ولع  السبب الريأس له ا إلا تمام يرجع إلى تا يمثله المواد تن أ مية ييل يمثلون شريحة اجتماعية  وجأ وألايدل

 إلى إكتمال بخاؤ م الخفدملي 
 
  أ ب ية املجتمع لتميز م بالحيوية وال ماط والقدر  على العم  إضافة

 
 تتميزا

 
 م   وضعا

وافق والتفاع  والاندتاج واملماركة بئقصملى الطاقات التي يمكن والثقا أ والويولوجأ على نحو يمكنهم تن التكيف والت

 (3)  وتطلعاتهأن  سهم  أ تحقيق أ دا  املجتمع 
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لهم املسئولية  كان الرسول صلى هللا عليه وسلم فايق العخاية بالمواد يشخعهم ويعلمهم ويمخحهم الثقة، وُيحمَّ

 لدور م  أ بخا  الدولة إلاسالتية، ولخا  أ  زو 
 
 تدركا

 
 استماريا

 
  أيد خير تثال ييل عقد صلى هللا عليه وسلم تجلسا

 أعلى، توادل فيه الرأي الختيار املوقف، وكان رأيه صلى هللا عليه وسلم أال يخرجوا تن املديخة وأن يتحصخوا 
 
عسكريا

سلمون على أفواه بها، فإن أقام املمركون بمعسكر م أقاتوا بمر تقام، وب ير جدوا، وإن دخلوا املديخة قاتلهم امل

   ألازقة، وال سا  تن فوق الويوت وكان   ا  و الرأي ال ي وافقه عليه الميوخ وعلى رأسهم عود هللا بن أبي سلول 

 :  تا دخ  عليخا عدو فيها 
 
ن على رأي الرسول صلى هللا عليه وسلم قايال إال أصبخاه،  –أي املديخة  –ييل أتَّ

وتا خرجخا إلى عدو قط تنها إال أصاد تخا فدعهم يا رسول هللا وأطعني  أ   ا ألاتر، فإنني ورث    ا الرأي عن أكابر 

قوتي وأ   الرأي تنهم  إال أن فريق املعارضة وعلى رأسه يمز  بن عود املطلب لرأي أبي بن أبي سلول وتن على رأيه 

  أ صياصملي يثرد وآطاتها  تمن أشار بعدم الدروج قالوا :
 
 إنا ال نحب أن ترجع قريش إلى قوتها فيقولون يصرنا تحمدا

فتكون   ه تجزية لقريش و ا م قد وطئوا سعفخا  وقو  الرسول صلى هللا عليه وسلم رأي   ا الفريق تن الفتيان 

دث لى رأيهم، ثم وقع  املعركة وياملتحمسين ال ين إ توطوا وفريوا بانحياز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليهم وإ

بئيد تا يدث، فبرر عود هللا بن أبي بن أبي سلول أنخ اله واتواعه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه بعد 

خروجهم تن املديخة بئنه قد أخ  الرسول صلى هللا عليه وسلم برأي المواد ألا رار ولم يئخ  برأي أتثاله تن الميوخ 

   أرباد الحجى،
 
 (1) ير أن سبب ذل   أ يقيقة ألاتر  و أنه ال يريد قتاال

يص  المواد  أ   ه املريلة إلى اكتمال الخضم الخسدي والعقلأ والعاطفي  مظاهر النمو في مرحلة الشباب:

 والاجتماعأ، فنرا الهيك  العام وب ية الخسم تن الطول، الوزن والصفات، والقدرات الخسمية، قد اكتمل ، ويخعكس

تفهوم الو ية الخسمية على تفهوم ال ات، وعلى الوظيفة إلاجتماعية، و  ا بدوره يؤدي بالمواد إلى إلا تمام بامللهر 

العام الدارجأ ال ي يؤثر على التوافق إلاجتماعأ أتام  خرين، وأي خل  أو إنحرا   أ امللهر الخسدي أو الخمو الخسمي 

لقلق والتوتر وكثر  إلانفعاالت وقد يص  ألاتر  أ بعض ألاييان إلى إلانسحاد يخعكس على الفرد وقد يؤدي إلى زياد  ا

  (2).تن ال ماط الاجتماعأ

م  أشارت نتايجها إلى أن أولئ  ألافراد ال ين يتخافسون  أ تسابقات 1114 –و أ دراسة أجرا ا  سيزر فيلدتان 

ميع ألالعاد الرياضية التي تتطلب درجة عالية تن العدو ملسافات طويلة، أو قصير ، وتسابقات القفز، والحواجز وج

 تا بين الثاتخة عمر والثالثين تن عمر م، كما نجد املهن وألاعمال 
 
الرشاقة، والسرعة والا ساق الحركي كانوا جميعا

 ياتهميالتي  عتمد بصور  أساسية على املهارات الخسمية عاد  تا يص  ألافراد إلى ذرو  إنتاجهم خالل   ه املريلة تن 

  ا  أ إطار الخمو الخسدي أتا الخمو العقلأ ويقصد به نمو الوظايف العقلية كال كا  العام، والقدرات العقلية الداصة  

والعمليات العقلية كالتفكير، وإلادراك والت كر والحفظ واكتساد املعرفة، والتحصي  العلمي أو املنهي، وتتواين القدرات 

القدر  على الابتكار والتفوق وإلابداع، والخقد، وتزداد القدر  على اتخاذ القرارات خاصة  العقلية بين ألافراد، وتلهر 

عخد الوصول إلى تريلة الرشد املوكر، ويلهر إلاستقالل  أ التفكير ويرية إلاختيار، وعدم الانصياع ورا   خرين، كما 

 الصلة بالخانب العقلأ املعر أ، وللعقيد  أثر ا علىتزداد الثقة بالخفس أتا الخانب الدلقي  أ   ه املريلة فهو وثيق 
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الخحو الدلقي ييل يقوا إلايمان السلوك إلايجابي، ويحل على التوافق الاجتماعأ ويصوغ الشدصية بسمات تعيخة، 

فهخاك الشدصية املخبسطة التي  سا م  أ ألاعمال الديرية والددتات إلاجتماعية، و خاك الشدصية املخطوية و ير ا 

ك ل  تن تلا ر الخمو  أ   ه الفتر  الخمو الانفعالأ ييل يتئثر التكوين الانفعالأ للمواد بمراي  و الشدصيات  تن

نموه العضوي وخاصة فيما يتص  ب ماط الفرد وطويعة الهرتونات وبما أن المواد تريلة تكات  جسمي  أ ألاجهز  

ا فإن التكوين الانفعالأ للمواد يسير نحو اتزان الرجولة الداخلية والدارجية، وتكات  إدراكي  أ تجارد الحيا ، ل 

وألانوثة، واستقرار العواطف واملزاج الفردي، أتا الخمو الاجتماعأ فإنه يحقق الاندتاج ألاسري  إلاجتماعأ  والتوافق 

الوطخية، ة و املنهي، وتكوين تستوا اقتصادي تخاسب، تستقر، وتمارسة الحقوق املدنية، وتحم  املسئولية الاجتماعي

 (1) وتخمية املهارات والهوايات وتكوين فلسفة علمية للحيا 

قدم الوايثون جملة تن الدصايص التي  سود تريلة المواد فمنهم تن ركز على الوعد  خصائ  مرحلة الشباب:

ز على الوعد الويولوجأ، و 
ّ
ز على الُوعد الاجتماعأ وتنهم تن رك

ّ
 :أ   يالدصايص   يمكن إبراز   هالخفدملي، وتنهم تن رك

: ييل يهتم الماد  أ   ه املريلة بملهره وتستقوله، وتيله إلى الخ س  خر وا ساع عالقاته هتمام باملظهرإلا 

 الاجتماعية 

 عني شد  الحساسية، يساسية المواد إلانفعالية املختلفة وذل  نتيجة الت يرات الخسمية السريعة التي  الرهافة:

 يمر بها أول   ه الفتر  

 ب ل  كتم انفعاالته وتماعره تن املحيطين به،  الكآبة:
 
يمعر الماد  أ   ه الفتر  بالكآبة وإلانطوا  والحير ، تحاوال

 ونقد م يتى ال يثير لوتهم 

 يخدفع المواد ورا  انفعاالته بسلوكيات شديد  التهور والسرعة التهور وإلانطالق:

ييل يثور ألتفه ألاسواد، أو يلخئ استخدام العخف، وال يستطيع التحكم  أ امللا ر الدارجية لحالته الحدة والعنف: 

  (2)  الانفعالية
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 شبابللإلاتجاهات السياسية : الفصل الرابع

 تمهيد: 

 تن أ م  عتبر السياسية وخاصة الخفسية تجا اتالخفس، فاا علم  أ خاصة أ مية  الاتجا ات توضوع يت ا

ا تؤدي التي السلوك دوافع أ م تن  عتبر نفسه الوق   أ الاجتماعية، وهأ الت مئة عملية نوات  ا أساسي   ضوطه  أ دور 

 ملمكالت التكيف على اتجا ات  ساعد م الخاشئة لدا تكون  أن عاتة بصفة التربية وظايف أ م تن أن ش  وتوجيهه، وال

 الاتجا ات توضوع تخاول  قو  وتقدته، و  عوق املجتمع قد املر وبة والتي  ير الاتجا ات   يير على  عم  العصر، وأن

إلانجليزية  الل ة  أ  ألاخرا  املفا يم وبين بينها الفرق  و وتكوناتها عاتة بصور  إلى الاتجا ات إلاشار  تن بد ال السياسية،

 املسمى كتابه  أ 1862 عام استخدته تن ملصطلح أول  عربية ترجمة  و الاتجا ات تصطلح إن "Attitudes"  ربرت يعد

 الخدل، يعتمد تن لكثير تثير  تساي   أ صحيحة أيكام إلى سو سر وصولخا (H. spencer) قال إن يين " ألاولى املوادئ "

 ويمير "فيه نمارك أو الخدل   ا إلى نصغأ ونحن G.W.Allport) تفهوم  ني بقولة أنال  اتجا هن على كوير يد إلى

 (2).يفوقه وايد اصطالح ثمة ولأس املعاصر الاجتماعأ الخفس علم  أ إلزاتا وأكثر ا املفا يم أبرز  الاتجاه 1935)ألوورت

ا الاتجاه توضوع ويحت  ا تكان 
 التطويقية املجاالت الكثير تن الخماعة، و أ وديخاتيات الشدصية دراسات تن الكثير  أ بارز 

 العم  تجاالت  أ الصراعات وي  والتدريب القيادي وإلادار  العاتة والعالقات وإلاعالم والتربية والدعاية السياسة تث 

 العخصري  التعصب وتكافحة السياسية والتوعية التجارية العام والدعاية الرأي الكوار، وتوجيه و عليم والصخاعة

 أ دا  لتحقيق املأسر  الاتجا ات دعم  و املجاالت   ه  أ العم  الدوليين وأن جو ر والسلم التفا م إلى والدعو 

 نحو الفرد اتجا ات لت يير تحاولة  و تعانيه تن تعنى  أ الخفدملي العالج أن املعوقة، ب  وبإضعا  الاتجا ات فيها العم 

 فرد نحو املرأ ، والاتجاه السياسملي، و علم الاتجاه" تث  نحو ا الاتجا ات توجه أن يمكن كثير  توضوعات ذاته و خال 

 تكون  سياسية، فإنها نحو توضوعات الاتجا ات كان  فإذا " الخاس تن تعيخة جماعة نحو أو تعيخة تؤسسة أو تعين

 الخفسية الاتجا ات إن اجتماعية، تكون اتجا ات اجتماعية فإنها توضوعات نحو كان  سياسية، وإذا اتجا ات

 للسلوك تخلمة ضابطة تحدد  توجهة  عتبر أنها الاجتماعية، كما الت مئة عملية نوات  أ م تن  عتبر الاجتماعية

 بتكوينها وتقوتاتها أ دافها، وهأ بعض ألاولى، و أ نمئتها  أ تكتسوة، إدراكية عاتة دوافع الاتجا ات الاجتماعأ  عتبر

 تع تفاعلها  أ والفرد، وهأ ديخاتيكية الخماعة أ دا  لتحقيق  س ى أنها   وخاصة عام وظايف لخفسها تتخ  وأركانها

ا تؤدي التي السلوك دوافع أ م تن و عتبر  ديخاتيكية وظيفية إدراكية ب ل  والوأئة، فهي الفرد يحتوي  ال ي املوقف  دور 

ا  التكيف على  ساعد م اتجا ات الخاشئة لدا تكون  أن عاتة بصفة وظايف التربية أ م وتوجيهه، وتن ضوطه  أ أساسي 

 (2).ونموه املجتمع تطور   عوق  قد املر وبة، والتي  ير الاتجا ات على   يير  عم  العصر، وأن ملمكالت

 أن تن الر م وتهيئ ،على تعد  بطريقة توقف تع يخق  Harriman والتفاع  لالستجابة عقلية يالة بئنه  عريفه: إلاتجاه

 وإلاقخاع وإلايساس والانحياز املحابا  إلى  مير بالثوات ال سبي، وهأ الاتجا ات وقتية، وتتصف تكون  قد الحالة   ه

 توجه إال  و تا الاتجاه لالتجا ات أن اللفلي التعويري  المك   را  واملخاو  و را ، و عد و تال والانفعاالت واملماعر
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 إلى املوقف الفرد الاتجا ات توجه عخه، وب ل  الابتعاد يجب تا يحدد كما وتر ود وتتوقع تفض   و تا الهد  يحدد

 يول  املعتقدات تن املختار  تخليم   1 الخماعات  ألاشداص، أو أو املواقف بعض تجاه الفرد ذاته توقف فيه يجد ال ي

 صالح بئنه زكي أيمد ويعرفه تفضيلأ الاستجابة بئسلود إلى بصايوه يؤدي ال سبي بالثوات يتسم تعين توقف أو توضوع

 املوضوعات أو الدارجية بيئته تن تعين بجز  إلانسان عن عالقة  عبر التي السلوكية التخليمات عن يعبر تفهوم

ا ذل  عن كما يعبر العاتة، املعخوية ألاتور  أو الاجتماعية،
 
  أ نقطة أية على أو التام الرفض أو التام بالقوول  وعمال لفل

 التام  الرفض أو املوافقة نقطتين يمثالن بين املستمر الوعد

 :التالي النحو على مناحي ثالثة تتخذ تجاهاتإلا

 " أبعاد ثالثة أو تكونات له عام ك سق أو كلية، كويد  الاتجاه تفهوم إلى الخلر يجب أنه أصحابه يرى  :ألاول  املنحى

ا يمث  الاتجاه تفهوم أن ، وبما"وجدانية، تعرفية، سلوكية  وعالقة  خاك ارتواط يكون  أن بد املكونات، فال له ه تخليم 

 تن املوضوعات  توضوع أي نحو وسلوكهم وشعور م ألاشداص تفكير تدا  عكس بينها قوية

  أ اختالفات طفيفة وجود كلأ، تع نسق أنه على الاتجاه إلى  أ الخلر السابق التوجه تن تا يد إلى فيقرد :الثاني املنحى

 .املفا يم

 استخدام تفهوم تن البد فقط، الوجداني املكون  إلى لإلشار  الاتجاه تفهوم استخدام إلى أصحابه : يميلالثالث املنحى

 إطار نمي   أ الواقعية، فإنخا وداليله تبرراته سابق نلري  توجه لك  الاستجابة  تن تخفصلة أنواع ثالثة إلى لإلشار  وايد

 املعرفية، " الثالثة ي تلم باألبعاد نسق أو تخليم أنه على لالتجاه الخلر ألاول،  أ الخلري  التوجه توني إلى الحالية الدراسة

 بعخوان والتي هللا عود سيد دراسة تعتز املختلفة، وتنها الدراسات تن العديد أثوتته ملا وذل  ،"السلوكية الوجدانية،

 ."الخفسية الاتجا ات بخا   أ أساسيين كمكونين والوجدان املعار "

 :ألاساسية تجاهإلا مكونات

توضوع الاتجاه،  يول  الفرد عخد التفكير بخمطية ترتوط التي العقلية العمليات إلى املعر أ الخانب : يميراملعرفي الجانب

   ا تثيرات تع السابقة خبراته تن اكتسبها نلر ووجهات آرا  تن به يؤتن للقيم، وبما نلام تن فيه يعتقد تا على واملو ية

 الخمطي التفكير بخفس املمابهة واللرو  املواقف  أ وتقويمها لها لالستجابة وتئ وه وتهيئته إعداده  أ يسهم املوضوع، تما

 . بها السابقة تعرفته على املوني

 توضوع الاتجاه، ييل يول  إلانسان بوجدان ترتوط التي الانفعاالت قو  إلى الوجداني الوجداني: الجانب الجانب

 يتضمن قد والتئييد والتعاون، أو والتقو  والتعاطف واملود  واملحوة الايترام :تث  إيجابية وأياسأس تماعر يتضمن

 الشحخة يمك  تما شابهها، وإلا مال، وتا والحقد والدو  وال ضب والكرا ية الايتقار تث  سلوية وأياسأس تماعر

ا فيكون   يره عن يميزه الاتجاه، بما يول توضوع الخمطي الفرد تفكير تصايب الانفعالية، التي ا اتجا   ا أو إيجابي   اتجا  

ا  .سلوي 

 بما توضوع الاتجاه،  أ إلانسان بتصرفات ترتوط التي إلاجرايية الدطوات إلى السلوكي الخانب يمير :السلوكي الجانب

 املحصلة السلوكي املتضمنيعتبر  به، ل ل  الوجداني وإيساسه يوله الخمطي تفكيره بحسب رفضه أو قووله على يدل
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 شك  على لها الاستجابة يكف  بما   ا املوضوع، تثيرات يول  وانفعاالته إلانسان لتفكير العملية والترجمة النهايية

 العام الاتجاه عضوية، تكونة أو كان  إجرايية، لفلية خطوات

 تخمو كيف بمعرفة ألاعمال ورجال الخماعات وقاد  والسياسيون  املربون  يهتم وتكوينها: الاتجاهات نمو عوامل

  أ وتتحكم نمو ا  أ تؤثر التي العوات  تحديد إلى الخفس علما   عديلها، وس ى أو   يير ا الاتجا ات، وكيف يمكن

سبي    أ والسياسية، وب لوا والاجتماعية الخفسية العلوم  أ الوايثين بين استخداته شاع تفهوم الاتجاه إن.  يير ا

 التي بلورته،أو باألساس  أ  سهم التي تكويخه، والعوات  بعملية أو به باملقصود يتعلق فيما الكوير، خاصة الخهد توضيحه

  أ الاتجاه بموضوع الفرد اتصال تكرار تن والعواطف الاتجا ات الاتجا ات، وتتكون    ه تواين تفسير ضوئها  أ يمكن

  أ وتثير الدوافع بعض لديه تحرك سار ، أو تماعر الفرد نفسية  أ تختلفة، وتثير دوافع ترضملى فيه تختلفة تواقف

  أ كوير بدور  لالستهوا  القابلية وايد ، و سهم انفعالية صدتة نتيجة الاتجاه يتكون  وقد، وتؤملة تماعر تخفر  نفسه

أو تمحيص،  تخاقمة أو نقد دون  ألافكار و لآلرا  وتقوله الفرد تصديق سرعة لالستهوا  بالقابلية تكوين اتجا اتخا، ويقصد

 (2).الخاس تن كوير عدد يعتخقها نفوذ، أو ذات أو بارز  شدصيات تن صادر  كان  وإن خاصة

ا واملربون  الاجتماعأ الخفس علما  يؤكدالثقافية:  العوامل املجال  طويعة تحديد  أ الثقافية العوات  أ مية على كثير 

 ووق   أ بأئة  عأش الخاس تن تجموعة أفراد يتقولها التي والقيم واملعتقدات الاتجا ات نمو للفرد، و أ السيكولوجأ

 تن العديد ويمتص يكتسب الفرد الثقافية املؤثرات املجتمعات، وتن تن ملجتمع الحيا  طريقة هأ آخر بمعنى تعيخين، أو

  أ الاختالفات و عكس. تعه فيه ويتفاع  يعأش الثقا أ، ال ي الوسط  أ السايد  والقيم و را  واملعتقدات الاتجا ات

 للمجتمع دالة الواقع  أ هأ واملعتقدات بأخه، فاالتجا ات الثقافية ألانماط واختال  املجتمع بين واملعتقدات الاتجا ات

انتقايية،  بطريقة ألافراد لدا الاتجا ات به، وتخمو الفرعية املوجود  الثقافات فيه، وك ل  السايد العام الثقا أ وللخمط

 تن نجده تا سبب  و   ا واستخداتها، ولع  وتفسير ا لها الفرد على إدراك تتوقف الثقافية املؤثرات فعالية أن بمعنى

 (2).الاتجا ات بعض اختال 

الحاجات  تل  الوظيفية بالعوات  للفرد، ونعني الوظيفية بقيمتها تتميز والاتجا ات املعتقدات إن :الوظيفية لعواملا

 اتجا ات وتعتقدات اكتساد إلى الفرد توجه إنها ييل تن لها العام والخمط الشدصية وسمات والانفعاالت واملطالب

 .تعيخة

 والتعلم إلى وال اكر  ألايكام وإصدار إلادراك تث  اللوا ر بعض الخفس علما  تن العديد أرجع قد: تجاهاتإلا وظائف

ا الفرد يصو  الاتجا ات بدون  أنه الواقع الاتجا ات، و أ عملية
 
ا و ترتوك  الوأئة تخلم عخاصر بالحير ، وهأ تصاب 

 الفرد لدوافع ختاتية كمحصلة تتكون  الاتجا ات إن بال موض وييل تلئ عالم  أ طريقخا لمق وسايلخا املضطربة، وهأ

 وإلاذاعة كالصحافة إعالتية وساي  تن به يحيط الفرد، وتا كخفها  أ التي يعأش الاجتماعية الت مئة وطويعة الخفسية

 الخلام توجهات تع يتفق كيفما و مكله العام الرأي  سوغ أن تحاول  التي إلاعالم تن وظايف ذل  والتلفزيون، و ير

 انفعاالت وإدراكات تن تحتويه بما الفرد تكونات ذل  إلى سياسية،أضف أو كان  دي ية السايد  السياسملي والعقيد 

 
م، 1114،  شمس، القا ر  ت مور ،عين  ير دكتوراه الخاتعة،رسالة طلوة لدا السياسية والشدصية والاتجا ات الاجتماعية الت مئة بين العالقة تكونات  أ دراسة (شعوان أيمد   1)

 32 -32ص 
-11م، ص200.شمس،القا ر  عين الخفدملي،جاتعة إلارشاد تركز (الثاتخة عمر،السخة الثاني الخفدملي، العدد إلارشاد تجلة ، )الفلسطي ية الثقافية للهوية العاملية الو ية  (عيد إبرا يم   2 
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 ا ساق تن بينها الاستجابات وتا   ه خالل تعيخة، وتن التجا ات تعيخة باستجابة يستجيب تجعله تعرفية وتكونات

 املستقولية  اتجا اته املقو ، أي بسلوكه نت وئ أن نستطيع

 وبعض الاتجاه تفهوم بين والكتاد املؤلفين بعض يخلط :العالقة ذات ألاخرى  املفاهيم وبعض الاتجاه بين الفرق 

ا ترتوط باالتجاه التي ألاخرا  املفا يم ا رفيعة خيوط لوجود نلر   بمحاولة الوايل ويقوموبينها،  الاتجاه بين تربط جد 

القارئ  على يختلط ال  مابهه، يتى أن يمكن التي املفا يم وبعض الاتجاه تن ك  بين التفريق  أ بعض الوايثين آرا  عرض

  العام، املي  الشدصملي، الرأي السمة، القيمة، ال ريز ، الرأي" املفا يم   ه باالتجاه، وتن يقصد تا

ا والسمة الاتجاه بين التمييز يعتبر: والسمة الاتجاه ا أتر    و الاتجاه والسمة تن كال أن ألبرت اعتبر تا،  فقد يد إلى صعو 

ا أن لالستجابة،كما تسوقة استعدادات عن ا،وقد يكون  قد تنهما أي  ا يؤدي فريد   كما السلوك، توجيه إيجاد أو إلى تنهم أي 

 يرتوط املفهوتين فاالتجاه فيما بين تميز فيوجد ذل  والتعلم، وبر م الوراثية العوات  بين ك تمتر نتاج كليهما أن

ا تكون  السمة عموتية فإن لأس  ك ل ، و ك ا السمة أن يين املوضوعات،على تن تعيخة بفئة أو تعين بموضوع  دايم 

ا أكثر الاتجاه، أصو  بها التي يتعلق عاتاملوضو  عدد تزايد الاتجاه، فكلما عموتية تن أكبر  يختلف بالسمة، وقد شبه 

ا، وك ل  عاتة السمة تكون  أن يجب يين ال سبية،على إلأ العموتية المديد التخصص تن عموتيته  أ الاتجاه  فإن دايم 

ا القوول  عاد  يتضمن الاتجاه  ألوورت ك ل  وي كر لأس  السمة أن يين إليه،  أ يتجه ال ي الرفض للموضوع أو  عميم 

 أنماط جميع بينهما فيما ي طيان  أ النهاية عنها، و ما  نى ال التي املفا يم تن يعد والسمة الاتجاه تن كال أن ك ل 

 (2).الشدصية نفس علم بهما يهتم التي الاستعداد

ا القيمة ترتوط: والقيمة تجاهإلا
 
ا ارتواط ا فهي الاتجاه، ول ل  بها يرتوط تما أكثر املجتمع  أ السايد  بالثقافة قوي   أكثر ثوات 

 له ه الكلأ الت ير  أ إطار إال   يير ا يصعب املجتمع، والتي ألفراد املوجهة الثقافية املؤثرات تن عاتال  عتبر ألنها تنها

 طويلة زتخية تراي  على  أ املجتمع، أو ثقافية ثورية طفرات بحدوث إال المات  الت ير   ا يحدث أن يمكن الثقافة، وال

ا ألاج 
 
 نلر   أ يخعكس عقلأ تفهوم " بئنها القيمة  عدي  فيه، و عر  أو جزري   يير تن لالتجاه يحدث قد ملا خالف

 "  ير ا دون  تعيخة سلوكيات بئفضلية تتعلقة أيكام تن يصدره املطلق بما إقخاعه عن لألتور، ناتجة العاتة إلانسان

 استكمالها على يوافق ولكخه "قيمة" تكان أي  أ بالرج  املرأ  اختالط امللتزم املسلمإلانسان  يرفض املثال سبي  وعلى

 (2). اتجاه "الخاتعة  أ تخرجها بعد الخات أ واشت الها لتعليمها

ا يرتوط الشدصملي الرأي تفهوم أن العلما  بعض يرا :الشخص ي والرأي تجاهإلا  الفرد رأي يستطيع تمكلة  بوجود  الو 

 يسلم أنه ال كما تا، تمكلة يول   يره آرا  تع الشدصملي الفرد رأي يتفق أن بالضرور  عليها، ولأس والت لب فيها يلها

 بسطحية تعين  أ توضوع رأيه الفرد يودي ألاتور، وقد تن أتر بئي يتعلق فيما كان ألي الشدصملي الرأي صواد بحتمية

 تا أتر  أ الشدصملي رأيه الفرد رأيه، وقد يوين قيمة تن يضعف فيه، تما خبر  سابق بال و بج وره  عمق دون  تتخا ية

 بخوعية ترتوط الشدصملي رأيه، فالرأي تن أ مية يدعم فيه، تما تسوقة خبر  على وبخا  لدصايصه دقيق فحص بعد

 
 )2(  Cemalcilar,Canbyli,R.,&Sunar, D(2003):Learning helplessness,therapy,and personality 

traits :An experimental study, The journal of Social Psychology, 143,p 65-81. 

  1  Costa ,P & McCrae  (1985): Hypochondriasis ,Neuroticism and Aging :When are Somatic Complaints Unfounded ?, American Psychologist , 

Vol.40. 
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الاتجاه،  به يتميز و يتصف تما أضيق نطاق  أ فهو يتخصص لألتور، ول ل  املحدد  وبخلرته به الداص الفرد تفكير

ا أكان  سوا  ا اتجا   ا، وعلى أو فردي   الخ سية تمكالته  أ املرا ق أبخه يخاقمه أن تا شدص يرفض قد سبي  املثال جماعي 

   اتجاه " باستمرار  يره تع  و أن يخاقمها يمانع ال بأخما "شدصملي رأي "

 يول تمكلة املجتمع  أ السايد  الشدصية  را  ملجموع تحصلة انه على العام الرأي تفسير يمكن :العام الرأي و الاتجاه

 يتعلق فيما املتطابقة ووجهات نلر م املتقاربة أفكار م عن  عوير أصلح أنها على عاتة بصور  أصحابه يتفق تعيخة، والتي

 يول  املتضاربة الشدصية الفكرية املتصارعة، والخلريات القوا  نتاج يكون  أن يمكن العام الرأي فإن بخصوصها وب ل 

 املجتمع،  أ يسود ال ي العام الرأي يمث  وايد تعنى على بينها وإجماعها الح  اتفاق تن ألاتور، واملستخلص تن أتر

ا نتيجة املجتمع  أ العام الرأي وي ت   التئييد بين الخلر لوجهات وإبدا  لألفكار طريا تتضمن جدلية ملخاقمات  الو 

 بما املخاقمة  أ املمتركة ألاطرا   الوية يتئثر واملعارضة، يتى املوافقة الاستحسان والاستخكار، وبين والرفض، وبين

 يول  أفراد املجتمع بين إلاجماع عن العام الرأي يعبر أن بالضرور  الخلر، ولأس ووجهات التفكير  أ عام تن اتفاق يسود

 نات  العام الرأي أن الاتجاه  أ عن العام الرأي أفراده، ويختلف ل الوية الشدصية  را  عن يعبر تعيخة، ولكخه قضية

 وعلى  والعصبي العقلأ الفرد باستعداد املتعلق تكويخه طويعة تن الاتجاه ي ت  الفرد، بأخما على خارجية قوا  تئثير تن

 بتحديد يطالوون  بأخما " عام رأي " الخاتعية الدراسة الفتيان  أ تع الفتيات باختالط ألاتور  أوليا  يسم  قد : املثال سبي 

 (2). اتجاه "الطالد أتاكن عن وتخفصلة تستقلة تكون   عليمهن الخات أ، بحيل لتلقي لوخاتهن خاصة أتاكن

ا :امليل و تجاهإلا  وثيقا، ولكن ارتواطا يرتوطان بينهما، فهما القوية للصلة واملي ، وذل  الاتجاه بين الخاس يخلط تا كثير 

ا املي ، ب  تحته تعخاه، ويخطوي   أ أوسع اصطالح الاتجاه  اتجاه أنه على الاجتماعأ املي  الخفس علما  يعر  تا كثير 

 إيجابية اتجا ات فهي ،تعين  أ تيدان كثر1أ نماط أوجه عن يوحل الشدص تجع  نفسية اتجا ات هأ توجب، فامليول 

 تعيخة بطريقة تا لشملي  لالستجابة الستعداد الفرد وصف واملي  الاتجاه تن الوأئة، وك  تن تختار  تجاالت نحو

 وبين والفرق بينها ووظايفها وتكوناتها عاتة بصور  الاتجا ات توضوع إلى بااشار  الوايل قام أن بعد :السياس ي تجاهإلا

الحالية،  الدراسة  أ تت ير أساسملي  و السياسملي، ال ي الاتجاه تعنى توضي  تن البد لها، أصو  املمابهة املفا يم بعض

 .ال أم العاتة الاتجا ات عن يختلف و  

 ا تمام توضع تكون  التي الحيوية وألايداث املهمة الوقائع هأ السياسية املوضوعات إن :السياسية تجاهاتإلا مفهوم

الدخ ،  وتوقفخا  تحدودي عن الحيا  أعوا  العم ، وتخفيف فرص وتوفير إلانسان العام، تث  يقوق  الرأي فعلى تن

  أ أ ميتها ييوية ولها تساي  سياسملي ألنها طابع ذات تكون  الهاتة املوضوعات تخا، فه ه ال رد وتوقف ال رد ثقافة تن

 أن إلى وتاليخجر باتري " واملسئولين والسياسيين، ويمير ألافراد بين والخقاش الخدل يولها العاتة، ويدور  املجتمع يياه

 كير" يدد عخدتا أنه بال كر السياسملي، وجدير املوضوعات والسلوك سمات تن والصراعات والخقاش الخدل سمة

 باملوضوعات املتعلقة وألافكار املماعر Young الوحثي تن الفريق تجموعة بئنه: قاال العام الرأي "وبيتي كواتري 

املختلفة، وبكيفية  وتؤسساته الحكم نلام أو السلطة أو بالدولة املرتوطة هأ السياسية املوضوعات إن السياسية، ييل

 أخرا  والدارجية،أو بعوار  والدبلوتاسية السياسة والعالقات ألافراد وشئون  السياسية والصراعات أليداث رتهإدا

 
 34، ص 2007للطواعة وال مر، برس، القا ر ، ريمة )والرقمية، التفاعلية بين الالكتروني  إلاعالمشفيق  يسخين   2 
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 املرتوطة املوضوعات إلى العاتة للدولة إضافة السياسة ورسم املجتمع  أ القرار بصخاعة املرتوطة والقضايا املوضوعات

 تحكمها التي العالقة الدولة، تل  داخ  الوعض عالقاتهم بوعضهم أو املجموع أو بالدولة ألافراد عالقة  أ تصب أو

 اشواع يسعون  السياسملي سلوكهم  أ واجوات، فاألفراد وتفرض عليهم يقوقا لألفراد ترتب والقوانين، ييل القواعد

  القانون  على التعدي  خرين، وعدم يقوق  على الحفاظ  أ إطار وتصالح تكاسب على والحصول  ياجاتهم

  :كالتالأ ألاربعة وأبعاد ا السياسية تجا اتإلا الوايل عرض  

 :Conservatism -1 والسياسية الدي ية المئون   أ التقليدية باألوضاع والايتفاظ التمس  إلى املي   و عنى املحافلة 

 العقايد بحرفية الخديد، والتمس  وتعارضة بالقديم التمس   أ ذل  والثقافية، ويتمث  والاقتصادية والاجتماعية

 لألجداد  والثقا أ الاجتماعأ التراث والخصوص الدي ية، وتقديس

املصطلحات  يستخدم كترجمة، وعموتا التحررية تصطلح أو كتعريب الليبرالية نستخدم التحررية  أييانا الليبرالية -2

 الفكر ايترام يرية تنها لإلنسان، والتي وألاساسية والعاتة الطويعية بالحقوق  الا تمام إلى املي : كمترادفين، و عنى

  أ والحرية  را  عن والتعوير الحر والترشي  الانتخاد ويرية الاختيار على والقدر  إلاراد  والتسات  واستقالل والعقيد 

الداصة،  امللكية اليق باانسان، وايترام تعأشملي تستوا  السلمي، وضمان القديم، والتعايش الخديد، و  يير تقو 

 تيادين علأ املفهوم الحيا ، ويخطوق نواحأ الدولة علأ سيطر  خارجية، تث  قيود بدون  واملخافسة وإلانتاج التجار  يريةو 

 (2).الثقافية الاجتماعية وألانمطة والعالقات والسياسة الاقتصاد أ مها كثير 

:Radicalism -3 والاقتصادية  السياسية لألوضاع الكلى وإلاصالح الثوري أو الخ ري  الت يير إلى املي : : و عنىالراديكالية

 العادل إلانتاج، والتوزيع لوساي  الخماعية امللكية وتحقيق الاست الل عالقات على للقضا  لإلنسان اللاملة والاجتماعية

 الكادية  والطوقات والفقير  املقهور  الخما ير تصالح يضمن إلانتاج، بما لعايد

 Fascism –4.علمة  أج  تن لرتوز ا املطوقة والطاعة الدولة لسلطة ألاعمى الدضوع إلى املي  : يو عن : الفاشية

 ألاقويا  واملتفوقين بئن وجماعات، والاعتقاد شعوبا ألاخرا  ألاجخاس نحو وايتقار باستعال  الدولة، والتصر  وسياد 

 الضعفا   على ويسيطروا باملسئولية يضطلعوا أن ي وغأ وألاكفا 

 أنها تن السياسية، كما باالتجا ات وثيقا ارتواطا املرتوطة املفا يم تن السياسية الايدولوجيا تفهوم يعد :ألايديولوجية

 (2).العاتة سماتها أو طويعتها تحديد أو التعريف ييل تن سوا  صعوبة املفا يم أكثر

السياسملي، والفلسفة  وامل  ب السياسية تث  العقيد  أخرا  تفا يم بتدخ  وربما الايدولوجيا تفهوم يرتوط

 بتعدد الايدولوجيا تفهوم  عريفات  عددت السياسية وقد السياسملي،والاتجا ات السياسية،والفكر السياسية،والخلرية

 أفكارنا أن آخر  ، بمعنى كثير تعاني طياته  أ يحم  أصو  1تفهوم الايدولوجيا إن لدراسته؛ييل  عرضوا ال ين الوايثين

 نخلر إلى نختلف،ألنخا نحن، بمعنى أنخا وأيديولوجيتخا تنها ك  يتخاسب الايدولوجيا يول تا ية املتعدد  وتفا يمخا العاتة

تاركسيين  أو ليبراليين أو كمحافلين أفكارنا تخطلق تن فيها نوحل إيديولوجية، أي نلر تن وجهة الايدولوجيا

 أو طوقة أو فئة جماعة أو أو تا بفرد الداصة والرؤا ألافكار جميع" هأ واملعرفة الاجتماع علم تخطلق تن  والايدولوجيا

 
 عدد السياسية، للعلوم العربية املجلة يماس، ويركة والسلطة املخلمة بين امللتبسة الفلسطيني العالقة  السياسملي الخلام  أ التعددية وواقع الهوية تفهوم التواس  (إبرا يم أبراش   1 

 م 2000، 12
 44م، ص 1123، 1دار الفكر، ط ,ن عما  ),الاجتماعأ الخفس علم  أ   املأسر  ترعأ توفيق,بلقأس أيمد   1 
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 فضال الاقتصادية والاجتماعية واملساي  السياسية القضايا بين فتجمع واملعتقدات والرؤا   ه ألافكار دولة، وتتخوع

ب ير  الاجتماعأ إلانسان يعأش أن يستحي   وا  ب ير العادي إلانسان يعأش أن يستحي  نوايبها، فكما الثقافة عن

 الخماعية، والمعود ألاخرا، ونلم عن تعلوتات تن تقدته فيما السياسية ألايديولوجيات أ مية إيديولوجية تكمن

القوه  وجانب القايم تن الواقع والحكام، وتوقفهم واملمثلين الخواد القرار، واختيار إلادار ، واتخاذ وكيفية السايد الحكم

 السياسة  أ عاتا توقفا الايدولوجيا تحت  وزعزعته كما إليها الخفوذ الخماعات، وكيفية ل ت لدا الخلم تل   أ الضعف

 الارتواط أشد ترتوطة أيضا وتماركتهم وألنها املواطخين لسلوك ترجعيا إطار تمث  والتي السياسية الاتجا ات عليها توني

 السياسية الخلر وجهه تن الايدولوجيا ألن وأيضاالديمقراطية،  العملية جو ر  أ الانتخابات، و و الخاخوين بتصوي 

 لتقدير ال ات،وتجسيد لالنتما ،والحاجة تث  الحاجة تعخوية أو تادية سوا  لإلنسان ألاساسية الحاجات أن نموع  عنى

 التي املترابطة وألافكار املعتقدات تن تجموعة إلى الايدولوجيا تفهوم يمير كما السياسية ألافراد تصالح وأيالم ر وات

   ه املجموعة ذل ،وتث  تن أكثر إلى تخصر  تا  الوا أنها تعنى،إذ تن عليه تخطوي  تا أق   و و  ا جماعة بعينها، تميز

 بئكمله، شعب فيها أن يمترك ويمكن كثيرون فيها يمترك الخاس،أو تن قلة إلى تخحصر أن يمكن املواقف أو ألافكار تن

 فتر  خالل أتاكنها اختال  على المعود  مترك ك  أن ويمكن إلاسالتي، والعالم العربي الوطن ال ربية،أو أوروبا كمعود

 (2).املحن  فترات تن بعينها

 تع ي تمي ويلتصق أنه نجد والدته وتخ  تختمية، فالحيوان تكون  أن البد ألارض على الحية الكايخات جميع:نتماءإلا  : ثانًيا

  العكس وك ل  أفريقيا يعأش  أ أن يمكن ال القطبي فيه، فالدد يعأش ال ي واملوطن املكان وأباه، ثم أته يتوع والدته، ثم

 والدته فمخ  وفاع ؛ تخفع  عقالني تختٍم تتطور  حأ كاين  و إلانسان ك ل  املتجمد، القطب  أ يعأش أن يمكن ال والفي 

، ثم صدرِّ  إلى ي تمي  والحأ فالمارع والعايلة املنزل  إلى انتماؤه وي تق  انتمى إليها التي العايلة ت مئ وأبيه، و ك ا أتهِّ  أتهِّ

 طايفته إلى ذل  تن أبعد إلى ألاتر يتطور  ثم وتدرسته، وأصدقايه إلى فصله املدرسة، في تمي تئ ي بعد ا فيه  و ال ي

ا املفا يم أكثر تن الانتما  تفهوم توطخه وأتته ويعتبر ثم فمدي ته وتحيطه  كون  إلى ذل  اليوتية، ويرجع يياتخا  أ انتمار 

 جوانب سياسية تن املختلفة بمجاالتها اليوتية ويياته الاجتماعية عالقته و أ وعمله أسرته  أ املفهوم   ا إلانسان يعأش

 نقوم عديد ، وسو  بمت يرات أخرا  وعالقته الانتما  تفهوم دراسة إلى الخفس علما  تن العديد تطرق  واجتماعية، ولقد

 الهوية و الانتما  تفهوم يلي الثالثة ألالفية يلول  تنها تع أساسيا جز ا لكونه التوسع تن بشملي  املفهوم له ا بالدراسة

 يعأمه ال ي الهاي  التكخولوجأ التقدم إلى الا تمام   ا  أ السبب الاجتماع، ويرجع و السياسة و الخفس علما  با تمام

 وايد ، تكخولوجية قرية بمثابة العالم جع  ال ي التكخولوجأ التقدم ذل املعلوتات  و تجال الاتصاالت  أ العالم، خاصة

 املخلوتة الاشتراكية، و أ تفك  ضو   أ السياسية الهوية و الانتما  تماعر الا تراد، وتالشملي تماعر فيها تخاتي يخشملى

  أ الانتما " أن  الدين بها  يسين يرا  ألاتريكية و خا املتحد  الواليات بقياد  الخديد الدولأ للخلام التاتة الهيمخة ظ 

 تن التحل  و إنسانأته دعايم تن كثير عن تخلى قيمه تن إلانسان تحل  قيمة وتتى بقا ، فاالنتما  ضرور  الفضا  زتن

 و الوال  نفسه ويعتبر إلانسان يخسر أن نهايتها و تضاعفاتها و تئثيراتها تاليق  و بدأت  تداع  تتى سلسلة الانتما 

 إلانسان توقف عن  عبر ألنها بارز ، وذل  أخالقية قضية ب  سياسية و علمية تهمة، وقضية اجتماعية ظا ر  نتما الا 
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   ا أن كما الطوي أ، و إلانساني بعخصريها به الوأئة املحيطة تن إلانسان توقف عن  عبر أيضا وطخه، ب  تن فقط لأس

 أن نجد العالمي، ييل املستوا  إلى يتجاوزه ب  إلانسان عالقات تن و القوتي املحلى املستوا  على يقتصر ال املوقف

 املقام  أ لوطخه انتمايه عدم أو انتمايه تدا على بخا  الواقع عن تعيخة صي ة تئخ  إلانسان وتفا يم تصورات و اتجا ات

 تودأ واملي  أو نلام تجموعة أو أو فرد إلى الانتما  دافع تكان و زتان ك   أ إلانسان لدا تا أن على اثخان يختلف ألاول وال

 وجود أن تميز ، كما تربطهم عالقة ال ين الراشدين تن يوله بمن الطف  يتعلق عخدتا الطفولة تخ  يودأ الانتما  إلى

ا   ا  يصو  إليها ي تمي و يحبها جماعة  أ الطف    الراية و ألاتان و الاستقرار و الحيا  فيه طاقات عقليا، ويوعل و رويي 

بثقافتهم،  تتمثال قوته ويترعرع تتكلما ل ة وي مئ املوطن والى القوم إلى بعيخة، في تمي تكان  أ قوم تن ألبوين يولد فاملر 

 وايد  عقيد  ظ   أ تعه بآخرين تؤتخين الدين   ا فيجمعه دين إلى يهتدي أو بدينهم أوسع، يدين داير  إلى في تمي

 و ألا   ييل وطخية داير  إلى املر    ا ي تمي أن إذا بالعاملين، طوي أ فيرتوط مالعال تن توقعه وايد ، ويدرك ويضار 

وايد ،  أتة إلى تختسب شعود و أقوام  سكنها أقطار تجموعة داخلها تجمع قوتية داير  نفسه إلى  أ ي تمي املوطن، وأن

ا داخلها وايد، وتجمع دين عليها ي لب يضارية داير  ي تمي إلى  و ثم ا يضار  ظ   أ عاش  أتم    و ي تمي وايده، وأخير 

 الزتان بعخاصر عالقة له لأس جميعا فاالنتما  ألاناس إليها تضم التي العاملية الداير  إلى الكوكب   ا على يعأش كإنسان

 املعتقدات و املعايير و القيم إلى ي تمي يمتهخه،كما ال ي العم  فيها، وي تمي إلى نما التي القرية إلى ي تمي املكان، فاانسان و

 إلاسالم إلى إلاسالتية ألاتة أبخا  عملة، وك ل  إلى وطخه، واملوظف إلى إلى أرضه، والخخدي ي تمي نقها، فالفالح يع  التي

 يكون  وقد أخرا  نايية تن الاجتماعية أوضاعهم اختال  نايية، ور م تن الخ رافية تجتمعاتهم اختال   عدد بر م

 تكوين  أ سايد  اقتصادية ألوضاع اجتماعية أو الاجتماعية الفرد للرو  نتيجة قويا و كليا، ضعيفا و جزييا الانتما 

 جماعة إلى الفرد انتما  فاسد، فإن أخر و صالح فهخا انتما  المك  ييل تن الانتما   الوال  و ويختلف تعيب اجتماعأ

ا، بأخما إيجابيا انتما  يعتبر العسكري  املجال أو أو السياسملي الاجتماعأ أو الاقتصادي املجتمع لددتة  عم   انتما  صالح 

  انتما  املجتمع، فيعتبر اقتصاد تخرد إر ابية، أو أو إجراتية جماعة أكان  سوا   دم املجتمع إلى تهد  جماعة إلى الفرد

 كيف لخا تكمف تت ير بئنه يوصف العالم   ا على نلر  إن املجتمع  أ الخماعات أو ألافراد يفعله تا ال فاسدا، و  ا

 الويد  املوضوع صلب  أ الوايد القطر صعيد على كثير  نرا ا تجتمعات عد  صعد، و أ على فيه الانتما  قضية تبرز

توضوع   أ القوتي الوطن صعيد على الثقافات، ونرا ا أو امل ا ب أو ألاديان أو ألاجخاس فيه لمعب تتعدد الوطخية

 شعود يضم تجموعة القوتية،ألنه الويد  توضوع  أ الحضار  و العقيد  برباط بينها فيما أتم عد  تربط التي الويد 

 بين الحضار  و العقيد  بربط فيما بينها أتم عد  تربط التي الوايد  الحضارية الداير  صعيد على ونرا ا التعدد ذل  فيها

 (2). املجتمع  صعيد على الفرد، ونرا ا صعيد على ألاتم ونرا ا تل 

  ير إلى انتمى"المريف الحديل  أ ورد إلية وقد وي تمي يسب إلى ي تمي وفالن الانتساد  و ل ة الانتما  :الانتماء مفهوم

 انتسب، وانتمى إليه وانتمى عزوته ونسبته"أبيه إلى وكثر، ونميته زاد بمعنى نما  و الثالثي الكلمة انتسب واص  أي"تواليه

 أو إليه الانتساد  و عقيد  أو فكر  أو تكان أو شملئ إلى والانتما  انتما  ارتفاع ال سب، وك   أ إليه ارتفع إذا فالن إلى فالن

 انتسابا، و ك ا الرج  انتسب يقالو  الصخاعة،  أ يكون  الوالد،  إلى يكون  و .باآلبا  يكون  الته يب  أ ورد كما إليها وال سب
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 تصطلح يقاب  تا إلانجليزية الل ة قاتوس يعر   Belongingللمهخة، و والوطن للمكان للقوم الانتساد يكون  أن نجد

 تمتق و و Belong  أ لالندتاج الضرورية الاجتماعية بالصفات ي تمي أو يخمي اللفظ ويعني إلانجليزية الل ة  أ الانتما 

 اللفظ ارتواط العربية الفلسفية املوسوعة  أ والانتما   Affiliationتن، يحتويه بما الانتما  الفع  الخماعة ويتضمن تن

ا روحأ ي داخ   لخز  صفة بوصفه الانتما  ثورنداي  تصيري ويعر  تفاع  إلى الخماعة ييا   أ العضوية يحول  عميق 

 إلانسان الانتساد، فانتما  أو الارتواط فكر  إلى  مير الانتما  كلمة أن سوق تما يتضح ويكمله آخر جز  إلى بمد  يختسب

ا إلانسان به، واعتوار ارتواطه و له يعني انتسابه شملئ تثال ا أن قولخا الشملئ فمثال   ا تن جز   ساللة  إلى ب سوة يرتفع فالن 

 تن الداللتين أيا فإن يال أية ال سب، وعلى بروابط الساللة بتل  يرتوط طيوة، وأنه ساللة تن يخحدر أنه طيوة،  عني

 العربية الل ة تربط أن التفكير إلى يدعو أتر ولعله " ب يره إلانسان يربط رباط وجود أو الارتواط فكر  إلى  مير السابقتين

 إلى تقود التي العربية عوقرية تن يكون  قد أخرا، و  ا جهة تن والزياد  والكثر  تا، جهة إلى الانتساد: ما أترين بين

 " .العلو و السياد  و الارتفاع وبالتالأ الزياد ، و الكثر  يّولد الانتساد بئن الاست تاج

 يتردد آخر تفهوم إلى إلاشار  الوايثين، يتعين لدا الانتما  تفهوم استعراض قو : والوالء الانتماء مفهومي بين العالقة

 الخلر وجهة الوال ، فمن تفهوم  و به  وذل  ويرتوط الانتما  تفهوم تع ويتداخ  إلانسانية، و الدراسات الاجتماعية  أ

 الوأئة بين الديخاتيكي التفاع  تن كلأ يخبثق والخصر  الحب باعتواره  الوال  العزيز إلأ عود سمير يخلر الخفسية

 و إخالص " بئنه فرج طه الوال  يعر  الخفدملي والتحلي  الخفس علم توسوعة املعأمة و أ العاتة الوأئة و السيكولوجية

 يضحأ يزد ب اته، بحيل أو زعيم أو تعين سياسملي أو ديني ت  ب أو كالوطن توضوع إلى الفرد يوجهان يب شديدان

 أيضا أسرته بحيا  و ذاتها، ب  بحياته يضحأ الفرد أن إلى الوال  عاطفة تص  الداصة،وقد بمصالحه واليه توضوع لصالح

 (2).له الدعو  أو عخه دفاعه أو واليه توضوع لصالح
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 إلاجراءات املنهجيةللدراسة امليدانية: الفصل الخامس

أ ات الخ الموادإلاتجا ات السياسية لدا لى الدراسة على التعر  على إنعكاسات إلاعالم الرقمي ع دف    ه 

ئنها ب وقد قام الوايل بالدراسة امليدانية والتي ترت بمريلةتصميم صحيفة الاستقصا و عر  صحيفة إلاستقصا :

راز تخدخية وتقخعة للحصول على تعلوتات وابأسلود لخمع الويانات ال ي يستهد  استمار  ألافراد املوحوثين بطريقة 

الحقايق وأفكار وأرا  تعيخة  أ إطار الويانات املرتوطة ملوضوع الدراسة وأ دافها دون تدخ  تن الوايل  أ التقرير 

                                                      ال ا ي للموحوثين  أ   ه الويانات 

 :البيانات ألاولية

 يوضح عينة الدراسة حسب النوع: (2ل رقم )جدو 

 النسبة% التكرار النوع

 3 41 24 ذكر

 2 20 21 انثى

 222 202 املجموع

إناث  وناليظ أن نسوة إلاناث كان  ألاعلى تما يؤكد  %21العيخة ذكور، و  أفراد %24فإن  (2)تن الخدول رقم 

 .أن املهتمين بوساي  إلاعالم الخديد أ لبهم تن إلاناث

 يوضح عينة الدراسة حسب العمر :(2)جدول رقم 

 ال سوة% التكرار العمر

 3 11 141 سخة 30 -18تن 

  2 1 سخة 40 - 30تن 

 %100 120 املجموع

 

أعمار م  %  2سخة، و  30-18-تن أفراد عيخة الدراسة تتراوح أعمار م تن  %141فإن  (2)تن الخدول رقم 

سخة، عام تما يؤكد تما يعني إرتفاع درجة إدراكهم املعرفية وبالتالأ تقدرتهم على إلاجابة الدقيقة على  40 -31تن 

 إلاستوانة، تما يعني إرتفاع درجة الحصول على تعلوتات يمكن إلاستخاد إليها  أ الدراسة 
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ةح إلانتماء السياس ي ألفراد العينيوض :(3)جدول رقم   

 

السياس يإلانتماء   النسبة% التكرار 

 32.3 46 مؤتمر وطني

 3.3 0 حزب أمة

 4.3 6 مؤتمر شعبي

 2.3 3 شيوعي

.24 2 إتحادي  

 04.2 2 عدل ومساواة

 3... 33 أخرى 

 222 202 املجموع

 

الفاعلة لديها صاااااااااااااوت عالأ، و و أتر السااااااااااااياسااااااااااااية ياليظ تن الخدول أعاله أن العيخة شاااااااااااامل  تعلم ألايزاد 

  بواستطهايحسب لصالح العيخة واملعلوتات التي يتم الحصول عليها 
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 :سببانةإلا تحليل 

(: يوضح التكرارات والنسبة املئوية الجابات افراد العينة حول عبارات محور )التعرض 4جدول رقم )

 وإلاستخدام(

أوافق  أوافق أوافق بشدة العبارات

 لحد ما

 الأوافق بشدة الأوافق

وسائل إلاعالم الجديد بالنسبة لي وسائل جيده ومناسبة للتعامل 

.مع آلاخرين  

03 

33%  

02 

34%  

30 

24%  

2 

2%  

4 

2%  

.أحرص يوميا على استخدام وسائل إلاعالم الجديد  
03 

30%  

42 

23%  

36 

24%  

4 

3%  

24 

22%  

الجديدأتابع قضايا الطالب التي تهمني من خالل وسائل إلاعالم   
03 

30%  

43 

2.%  

32 

22%  

3 

2%  

2. 

23%  

أنتقي املوضوعات واملواد التي أشارك فيها من خالل وسائل 

.إلاعالم الجديد  

43 

2.%  

02 

33%  

30 

24%  

3 

2%  

2. 

23%  

والتوظيف  –العنف الطالبي  –العطالة  بقضايا:أهتم 

 ومناقشتها في وسائل إلاعالم الجديد

66 

44%  

36 

24%  

2223 

2.%  

6 

%4 

13 

9% 

 

وسااااااي  إلاعالم الخديدوسااااااي  جيد  تن أفراد عيخة الدراساااااة يوافقون على أن  %22فإن  (4)تن الخدول رقم 

تن أفراد عيخة  %13وجد  يوافقون  كماال  %4ويوافقون لحد تا،  %24بأخما  وتخاساااااااااااوة لهم  أ التعات  تع ألاخرين،

 يوافقون لحد تا،  %24بأخما  يوتيا على إستخدام وساي  إلاعالم الخديد، أن الحرصالدراسة يوافقون بمد  على 

تن أفراد عيخة الدراساااااااااة يوافقون على تتابعة قضاااااااااايا الطالد التي تهمهم  %14لويظ ك ل  أن و  ال يوافقون  %13و

تن أفراد عيخة  %12ن كما يتضح أال يوافقون  و  %12ويوافقون لحد تا،  %21تن خالل وساي  إلاعالم الخديدبأخما 

الدراساااااااااة يوافقون بماااااااااد  على إنتاق هم للموضاااااااااوعات التي تهمهم واملواد التي يمااااااااااركون فيها تن خالل وسااااااااااي  إلاعالم 

تن أفراد عيخة الدراسة يوافقون على  %12ال يوافقون  وتوين ك ل  أن  %12ويوافقون لحد تا،  %24بأخما  ،الخديد

يوافقون  %11التوظيف التي تطرح  أ وسااااااااي  إلاعالم الخديد، بأخما  –بي العخف الطال –إ تماتهم بقضاااااااايا العطالة 

 ال يوافقون  %13لحد تا و
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) دوافع استخدام طالب يوضح التكرار والنسبة املئوية الجابات افراد العينة حول عبارات  (:0رقم ) جدول 

 الجامعات  لوسائل إلاعالم الجديد

 أوافق لحد أوافق أوافق بشدة العبارة

 ما

الأوافق  الأوافق

 بشدة

معرفة ألاحداث وألاخبار التي ال توفرها الوسائل ألاخرى حول 

التوظيف. -العطالة -قضايا العنف الطالبي  

60 

40%  

43 

2.%  

26 

23%  

23 

.%  

3 

2%  

تعدد املوضوعات وألاخبار التي تهمني في وسائل إلاعالم 

.الجديد  

03 

33%  

04 

36%  

26 

23%  

. 

6%  

4 

3%  

عالقات اجتماعية جديدة من خالل وسائل إلاعالم إنشاء 

 الجديد.

02 

30%  

42 

23%  

33 

26%  

23 

22%  

2 

2%  

أستفيد كثيرا من املوضوعات التي تطرح في وسائل إلاعالم 

مجال دراستي ألاكاديمية. الجديد في  

62 

42%  

46 

33%  

23 

2.%  

22 

3%  

3 

2%  

وألاصدقاء.وسائل إلاعالم الجديد تجعلني أتواصل مع ألاهل   
34 

02%  

33 

20%  

23 

2.%  

3 

6%  

2 

2%  

 

تن دوافع إستخداتهم لوساي  إلاعالم تن أفراد عيخة الدراسة يوافقون على أن  %14فإن  (0)تن الخدول رقم

ال  %11ويوافقون لحاااد تاااا،  %12بأخماااا و  الاخرا، عالمألاخواااار التي ال توفر اااا وسااااااااااااااااايااا  إلا الخااادياااد تعرفاااة ألاياااداث و

تن أفراد عيخة الدراساة يوافقون على  عدد املوضوعات وألاخوار التي تهمهم  أ وساي  إلاعالم  %24وجد كما يوافقون 

عيخة الدراسة يوافقون على  تن أفراد %13لويظ ك ل  أن ال يوافقون  و  %1يوافقون لحد تا،  %12الخديد، بأخما 

كما يتضح ال يوافقون  %14ويوافقون لحد تا،  %21 الخديد، بأخماإنما  عالقات إجتماعية تن خالل وساي  إلاعالم 

أخما ب ،تن أفراد عيخة الدراسااة يوافقون على إلاسااتفاد  تن املوضااوعات التي تطرح  أ وساااي  إلاعالم الخديد %22ن أ

تن أفراد عيخة الدراسااااااااة يوافقون على التواصاااااااا  تع  %22توين ك ل  أنال يوافقون  و  %10ويوافقون لحد تا،  11%

 ال يوافقون  %2يوافقون لحد تا و %11صدقا  عبر وساي  إلاعالم الخديد بأخما ألا   وألا 
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يوضح التكرار والنسبة املئوية الجابات افراد العينة حول عبارات محور )املشاركة والتفاعلية( :(6جدول رقم )  

 

أوافق لحد  أوافق أوافق بشدة العبارة

 ما

 الأوافق بشدة الأوافق

إلاعالم الجديد فرصة لي املشاركة بشكل أوسع للتعبير وسائل 

 عن آرائي.

33 

4.%  

43 

2.%  

24 

36%  

3 

6%  

2 

3%  

أشعر باهتمام كبير بالقضايا التي تثار في مواقع التواصل 

 الاجتماعي.

42 

23%  

02 

30%  

3. 

26%  

26 

22%  

2 

2%  

تبيح وسائل إلاعالم الجديد لي املشاركة في قضايا العنف 

 الطالبي.

34 

23%  

3. 

26%  

42 

23%  

20 

23%  

22 

3%  

أعبر عن أرائي السياسية بكل وضوح وحرية عبر وسائل إلاعالم 

 الجديد في قضايا الطالب.

33 

32%  

32 

23%  

23 

23%  

33 

22%  

22 

3%  

تبيح وسائل إلاعالم الجديد لي املشاركة بآرائي في قضية 

 العطالة.

04 

36%  

44 

32%  

23 

24%  

22 

23%  

22 

3%  

 

وسااااااااااي  إلاعالم الخديد فرصاااااااااة لهم تن أفراد عيخة الدراساااااااااة يوافقون على أن  %22فإن ( 6)تن الخدول رقم 

تن أفراد الدراساااااااااااااة  %12ال يوافقون كما توين أن  %13ويوافقون لحد تا،  %21، بأخما للتعوير عن أرائهم واملمااااااااااااااركة

كما ال يوافقون و  % 13لحد تا و %22جتماعأ بأخما يوافقون على إ تما هم بالقضااااااااايا التي تثار  أ تواقع التواصاااااااا  إلا 

وساااي  إلاعالم الخديد تتي  لهم فرصاة املمااركة  أ قضااية تن أفراد عيخة الدراساة يوافقون بماد  على أن  %41وجد 

عيخااة الااادراساااااااااااااااة  تن أفراد %23لويظ كااا لاا  أن ال يوافقون  و  %1ويوافقون لحاااد تاااا،  %22بأخماااا  العخف الطالبي،

كما ال يوافقون  و  %21وتحايدون،  %12 بأخما ،الخديدد  على  عوير م بوضوح ويرية  أ وساي  إلاعالم يوافقون بما

إتاية وساي  إلاعالم الخديد املساية لهم باملماركة تن أفراد عيخة الدراسة يوافقون بمد  على  %11ن فإن يتضاح أ

 ال يوافقون  %20ويوافقون لحد تا،  %14 أ قضية العطالة 

يوضح التكرار والنسبة املئوية الجابات افراد العينة حول عبارات محور )التأثر( :(3قم )جدول ر   

أوافق لحد  أوافق أوافق بشدة العبارات

 ما

 الأوافق بشدة الأوافق

 .تؤثر وسائل إلاعالم الجديد في تشكيل انتمائي السياس ي
33 

20% 

32 

22% 

20 

32% 

33 

26% 

26 

22% 

 الجديد بقوة طرحها لقضايا الطالب.تجذبني وسائل إلاعالم 
44 

32% 

03 

36% 

22 

44% 

2. 

23% 

3 

22% 

ساهمت وسائل إلاعالم الجديد في تشكيل رأي إيجابي بالنسبة لي تجاه 

 قضية العنف الطالبي.

34 

23% 

02 

34% 

23 

34% 

23 

23% 

4 

3% 



 

 إنعكاسات إلاعالم الرقمي على إلاتجاهات السياسية للشباب الجامعي          

 

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

55 

تسببت وسائل إلاعالم الجديد في تكوين رأي سلبي بالنسبة تجاه 

 قضية العطالة.

23 

2.% 

23 

23% 

23 

34% 

44 

32% 

. 

6% 

بقوة طرحها  اتجاهاتي السياسيةشكلت وسائل إلاعالم الجديد 

 للقضايا.

2. 

22% 

44 

36.0% 

32 

32% 

32 

22% 

26 

22% 

 

تن أفراد عيخاة الادراسااااااااااااااة يوافقون على تاائثير وسااااااااااااااايا  إلاعالم الخاادياد  أ  مااااااااااااااكياا   %42فااإن  (3)الخادول رقم 

يوافقون تن أفراد عيخة الدراسااااة  %11كما وجد ال يوافقون   %32ويوافقون لحد تا  %11بأخما  ،إنتمائهم الساااياساااملي

 %21و ير توضااااااااااااااوعين  أ أيايين كثير ، بأخما وسااااااااااااااايا  إلاعالم الخادياد تجا بهم بقو  طريها لقضااااااااااااااايا الطالد أن  على

أن وساااااي  إلاعالم  سااااا م عيخة الدراسااااة يوافقون على  تن أفراد %22كما يتضااااح أن ال يوافقون، و  %33وتحايدون، 

لويظ ك ل  أن و ال يوافقون  21يوافقون لحد تا و %23 أ  مكي  رأي إيجابي لهم تجاه قضية العخف الطالبي بأخما 

تن أفراد عيخة الدراساااااااااااة يوافقون على  ساااااااااااوب  وسااااااااااااي  إلاعالم الخديد  أ تكوين رأي سااااااااااالبي لهم تجا  قضاااااااااااية  32%

  ال يوافقون  %31ويوافقون لحد تا،  %22بأخما  العطالة،

()مضمون محتويات موضوعات وسائل إلاعالم الجديد: (3)جدول رقم   

أوافق لحد  أوافق أوافق بشدة العبارات

 ما

 الأوافق بشدة الأوافق

 أثق في مصدر املعلومات والقضايا التي تطرحها وسائل إلاعالم الجديد.
23 

2.%  

23 

23%  

46 

32%  

33 

22%  

26 

22%  

 مصداقية معلومات وسائل إلاعالم الجديد وزيادة نسبة الحرية فيها.
23 

2.%  

33 

22%  

02 

34%  

23 

2.%  

22 

3%  

واملواكبة.أخبار ومعلومات وسائل إلاعالم الجديد تتميز بالحداثة   
02 

30%  

43 

2.%  

33 

20%  

26 

22%  

2 

2%  

من مضمون القضايا  التوظيف-العطالة –قضايا العنف الطالبي 

 التي تطرحها وسائل إلاعالم الجديد

3. 

26%  

43 

32%  

42 

23%  

26 

22%  

3 

0%  

هنالك تعدد للقضايا واملوضوعات املطروحة في وسائل إلاعالم 

 الجديد وهنالك حرية في طرحها.

46 

32%  

43 

2.%  

33 

26%  

23 

22%  

0 

4%  

 

تن أفراد عيخة الدراسااااة يوافقون على الثقة  أ تصااااادر تعلوتات وسااااااي  إلاعالم  %32إن ( 3)تن الخدول رقم 

تن أفراد عيخااة  %41كمااا وجااد  ال يوافقون  %33يوافقون لحااد تااا، و %31، بأخمااا املطرويااةالخااديااد تجاااه القضااااااااااااااايااا 

تحايدون،  %34بأخما  ،الدراسااااااااة يوافقون على تصااااااااداقية تعلوتات وساااااااااي  إلاعالم الخديد وزياد  نسااااااااوة الحرية فيها

عيخاة الادراسااااااااااااااة يوافقون على ياداثاة وتواكواة تعلوتات وساااااااااااااااي   تن أفراد %14كماا يتضااااااااااااااح أن ال يوافقون  و  %21و

تن أفراد عيخااة الاادراسااااااااااااااة  %22لويظ كاا لاا  أن ال يوافقون  و  %13ويوافقون لحااد تااا،  %22إلاعالم الخااديااد، بأخمااا 
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ال  %11ويوافقون لحاااد تاااا،  %22التوظيف   بأخماااا  – العطاااالاااة-الطالبييوافقون بمااااااااااااااااد  على طرح قضاااااااااااااااااياااا العخف 

تن أفراد عيخة الدراساااااااااااااة يوافقون على أن  خال  يرية و عدد  أ طرح  %10ويتضااااااااااااح تن الخدول ك ل  أن يوافقون 

 ال يوافقو %11يوافقون لحد تا و %21قضايا الطالد  أ وساي  إلاعالم الخديد، بأخما 

يوضح التكرار والنسبة املئوية الجابات افراد العينة حول عبارات محور )املخاطر( :(.جدول رقم )  

 العبــارات

 

أوافق    لحد  أوافق أوافق بشدة

 ما

 ال أوافق

 

ال أوافق 

 بشدة

تأثرت عاداتي وسلوكياتي من خالل موضوعات وسائل 

 إلاعالم الجديد.

36 

24% 

23 

2.% 

26 

26% 

36 

24% 

24 

26% 

وسائل إلاعالم الجديد من ظاهرة ميولي  تزيد موضوعات

 نحو العنف.

22 

20% 

22 

23% 

22 

20% 

43 

2.% 

43 

2.% 

 

أصبحت انطوائيا ومنعزال عن املجتمع بسبب تأثير 

 وسائل إلاعالم الجديد.

23 

20% 

26 

23% 

30 

23% 

32 

22% 

30 

24% 

-ألارق  –أصبت ببعض ألامراض النفسية: إلاجهاد 

 .الاكتئاب

23 

20% 

20 

23% 

24 

26% 

30 

23% 

30 

23% 

تعرضت ملشاهدة الصور وألافالم إلاباحية عبر وسائل 

 إلاعالم الجديد.

32 

22% 

20 

22% 

32 

22% 

42 

23% 

32 

22% 

 

تن أفراد عيخااة الاادراسااااااااااااااة يوافقون على تاائثر عاااداتهم وساااااااااااااالوكياااتهم تن خالل  %43فااإن  (.)تن الخاادول رقم 

تن أفراد عيخة  %22كما وجد ال يوافقون  %40ويوافقون لحد تا،  %12بأخما  ،توضااااااااااااااوعات وساااااااااااااااي  إلاعالم الخديد

 %12بأخماااا  توضااااااااااااااوعاااات وساااااااااااااااايااا  إلاعالم الخااادياااد تزياااد تن ظاااا ر  تيولهم نحو العخف،الااادراساااااااااااااااة يوافقون على أن 

ديااد وساااااااااااااااياا  إلاعالم الخااعيخااة الاادراسااااااااااااااة يوافقون على أن  تن أفراد %32وإتضااااااااااااااح أن ال يوافقون   %22وتحاااياادون، 
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