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ــل   " ــل اهــــولو   ضــــايا اهليناــ دوز وســــالى اهلواالــــى ايف لنــــالو ي بيناــ

دزاسل ماداىال لوى لايل مً طالب  امعيت أو اه ـس  واملوـم   -"املشلدامل

 لبداهعزيز

اه اه اهوطياـل اهـيت بعلشـَا املـواد امل ـوزش امليشـوزش لوـى ا شـا ا          

 دوهل اإلمـازا  اهعس اـل   " اىشلجساو" اهسمسال هونيظنا  ا لومال  لطباق 

 امللحدش

ــالو    ــى ايف لنـ ــ  اهلواالـ ــل اهعس اـــل ي مواوـ ــًا اهفاشـــبون"-اهوغـ -" أمنوذ ـ

Facebook 

األيــديوهو و هليظــاه  -اه ــوزش اه ــحفال ودوزٍــا ي اإل ــَاز  ســاناالال

 دزاسل كافال –" دالش"

دزاسـل بطبا اـل لوـى     -ايفحرتاق اهيفشـو هـد  رازسـو اهعالوـا  اهعامـل      

 امليظنا  اهشعوديل اهعامل واخلاالل

دوز اه ـــحجل اعامعاـــل ي ىشـــس اهـــولو اهشـــااحو  املنولـــل اهعس اـــل       

 حتواوال ه حافل آفاق عامعل املوم خاهددزاسل  - اهشعوديل

حتواــى كافــو لوــى اــال   -اهلجازيــل وا افــل ا لنــ  اهشــعود  اإللالىــا  

 جمنولا  مً اإللالىا 

لـــب  ـــبلل اإلىرتىـــ  هـــد   اهشـــسالواملـــةاسش ي بعزيـــز اهشـــوون اهعوامـــى 

 دزاسل ماداىال-اعنَوز اهشعود  

 وبـويرت فـاص  ـون     ـبللى أطس معاعـل اهيببـل اإلهلرتوىاـل امل ـسيل لوـى      

 هو ضايا ا لنعال

 اهعاهومعاعل اه حافل اهشعوديل اهوزوال واإلهلرتوىال ه ضايا اهلعواه 

 ٍرا اهعدد  سلايل  سكل املسالو
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جمل١ً ايعطب١ٝ يإلعالّ ٚاالتصاٍ، زٚض١ٜ ع١ًُٝ سته١ُ َتدصص١ باايحخٛ  ٚايسضاغاايف يف زتاااليف امعاالّ ٚاالتصااٍ      ا (1

 .امْػاْٞ مبدتًف فطٚع٘

 .غعٛز، ايطٜاض، املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ تصسض اجمل١ً عٔ ادتُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلعالّ ٚاالتصاٍ ظاَع١ املًو (2

تٓؿااط اجملًاا١ ايحخااٛ  ٚايسضاغااايف ٚاملكااااليف ايعًُٝاا١ ًَٚدصااايف ايطغااا٥ٌ ايعًُٝاا١، َٚطاجعااايف ايهتاا  يف نافاا١ فااطٚ           (3

 .امعالّ ٚاالتصاٍ

 .ختضع مجٝع املٛاز املكس١َ يًُج١ً يًتخهِٝ ايعًُٞ املتدصص (4

 :يكٛاعس ايٓؿط ايتاي١ٝ تكحٌ ايحخٛ  ٚايسضاغايف يًٓؿط باجمل١ً، ٚفكًا (5

يف ايكضاٜا امعالَٝا١ ايات تتبًا      امصتًٝع١ٜإٔ ٜهٕٛ ايحخث َهتٛبًا بًغ١ عطب١ٝ غ١ًُٝ، ٚتكحٌ األعا  بايًغ١  . أ

 .شيو

 .إٔ ٜهٕٛ ايحخث أٚ ايسضاغ١ يف أحس زتااليف ٚفطٚ  امعالّ ٚاالتصاٍ . ب

 .نثط َٔ ثال  غٓٛايفإٔ ٜتػِ ايحخث بادتس٠ ٚاألصاي١، ٚأال ٜهٕٛ قس َض٢ ع٢ً إعسازٙ أ . يف

 .إٔ ٜعتُس ايحاحث األغؼ ايع١ًُٝ يف ناف١ خبٛات٘ ٚإٔ ٜتحع قٛاعس ايتٛثٝل ايعًُٞ املػتدس١َ باجمل١ً   .

أال تعٜس عسز صفخايف ايحخث أٚ ايسضاغ١ عأ سػاص صافخ١  مباا يف شياو املًداص ٚادتاساٍٚ ٚايطغاّٛ ايحٝاْٝا١           ج. 

 (.ٚاملالحل ٚاملطاجع

 .أخط٣ ٝس ايسضاغ١ يًٓؿط أٚ قس غحل ْؿطٙ يف ج١ٗأال ٜهٕٛ حايٝا ق ح. 

ُٜعس ايحاحث عٓٛاْص ًَٚدصص يحخث٘ بايًغتص ايعطب١ٝ ٚامصتًٝع١ٜ يف حسٚز   .ر  .ن١ًُ يهٌ َُٓٗا 333إٔ 

 .Word "إٔ ٜطغٌ ايحخث أٚ ايسضاغ١ يف ًَف "ٚٚضز ز. 

 .تطغٌ يًحاحث سؼ ْػذ ٚضق١ٝ َٔ ايعسز املؿاضى فٝ٘  .ش

اغاايف املٓؿاٛض٠ باجملًا١ تعا  عأ ضأٟ أصاخابٗا ٚال تعا  بايضاطٚض٠ عأ ضأٟ ادتُعٝا١، ٜٚتخُاٌ َ يفٖٛاا             ايحخٛ  ٚايسض (6

 .املػ ٚي١ٝ نا١ًَ عٔ صخ١ ٚزق١ املعًَٛايف ٚاالغتٓتاجايف

تٛجاااااا٘ املطاغاااااااليف ارتاصاااااا١ باجملًاااااا١ إا ض٥ااااااٝؼ ٦ٖٝاااااا١ ايتخطٜااااااط عًاااااا٢ اي ٜااااااس اميه ْٚااااااٞ ارتااااااا  باجملًاااااا١        (7

(majalatsamc@gmail.com) ٞأٚ ايعٓٛإ اي ٜسٟ اآلت ،:  

 ٚاالتصاٍاجمل١ً ايعطب١ٝ يإلعالّ 

 قػِ امعالّ -جاَع١ املًو غعٛز 

 11451 ايطٜاض 2456 . ب 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

جع ٚاهلٛاَـ يف ْٗا١ٜ ايحخث أٚ ايسضاغ١ بأضقاّ َتػًػ١ً حػ  تػًػٌ امؾاض٠ إيٝٗاا يف ثٓاٜاا   تطصس املطا

" ايااصٟ تعتُااسٙ زٚضٜاا١ ايصااخاف١   End Notes ايحخااث أٚ ايسضاغاا١، ٖٚااٞ ايبطٜكاا١ املػااُاٙ "اهلااٛاَـ األخاا ٠   

، ٚزٚضٜاااااااااااااا١ َعًااااااااااااااِ ايصااااااااااااااخاف١   Journalism & Mass Communication Quarterly ٚامعااااااااااااااالّ

 ، ٚبعض اجملاليف ايعطب١ٝ.Journalism & Mass Communication Educator ّٚامعال

 

mailto:(
mailto:(
mailto:majalatsamc@gmail.com
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 امؾاض٠ األٚا يًُطجع:

 نتاب:

املؤيف )األٍٚ فايثاْٞ فايعا١ً٥(، عٓٛإ ايهتاب فتح قٛظ )َد١ٜٓ ايٓغز ْكطتني: ايٓاعز فاص١ً، صـ١ٓ ايٓغـز القـ م    اصِ  -

 ايكٛظ( فاص١ً، رقِ ايضفح١ َضبٛقًا ب ظ أٚ ظ ظ.

 َثاٍ:

 .23(، ظ2015عًٞ عبدايزمحٔ ايعًٞ، اإلع ّ يف عضز ايعٛمل١ )ايزٜاض: ايعبٝهإ يًطباع١ ٚايٓغز، 

 ١ٜ:عث يف زٚض

اصِ املؤيف )األٍٚ فايثاْٞ فايعا١ً٥( فاص١ً، فتح ع َـ١ نٓضـٝط نعٓـٛإ ايبحـث أٚ ايدراصـ١ القـ م ايتٓضـٝطن فاصـ١ً،          -

اصـِ ايدٚرٜــ١ ٚرقـِ اإًــ١ الٕ ٚ ــد فـتح قــٛظ )ايغــٗز أٚ ايفضـٌ ٚايضــ١ٓ القـ م ايكــٛظ( ْكطــتني: أرقـاّ ايضــفحا  ايــ         

 صفحانٗا الٕ ٚ د  َضبٛق١ بـ ظ أٚ ظ ظ.ٜغغًٗا ناٌَ ايبحث فاص١ً، رقِ صفح١ اإلعار٠ أٚ 

 َثاٍ:

(: 2005عًٞ عبدايزمحٔ ايعًٞ، نايضـحاف١ يف عضـز ايعٛملـ١ن، اإًـ١ ايعزبٝـ١ يوعـ ّ ٚا نضـاٍ، ايعـدد األٍٚ، )ْـٛفُ            -

 .33، ظ 30 – 25

 اإلعار٠ ايثا١ْٝ ايتاي١ٝ َباعز٠:

 )نطبل يف حاي١ ايهتب ٚايبحٛث(

 ١ أٚ ايضفحا ، الٕ ٚ د، َضبٛقًا بـ ظ أٚ ظ ظ.املز ع ايضابل فاص١ً، رقِ ايضفح .1

 َثاٍ:

 .24 – 22املز ع ايضابل، ظ ظ  .2

 اإلعار٠ ايثا١ْٝ َٚا بعدٖا:

 )يف حاي١ عدّ ٚرٚدٖا َباعز٠(

 اصِ ايعا١ً٥ يًُؤيف فاص١ً، رقِ ايضفح١ أٚ ايضفحا ، الٕ ٚ د، َضبٛقًا بـ ظ أٚ ظ ظ. .1

 َثاٍ:

 .23ايعًٞ، ظ  .2

 يًُؤيف ْفض٘ صبكت اإلعار٠ اليُٝٗا:ٚيف حاي١ ٚ ٛد أنثز َٔ َز ع 

اصِ عا١ً٥ املؤيف فاص١ً، ايه١ًُ األٚىل َٔ ايعٓٛإ أٚ  ش٤ َٓ٘ َتبٛعًا بث ث ْكـا  دالـٌ نٓضـٝط ن...ن فاصـ١ً، رقـِ       .3

 ايضفح١ أٚ ايضفحا  َضبٛقًا بـ ظ أٚ ظ ظ.

 َثاٍ:

 .23ايعًٞ، ناإلع ّ ...ن، ظ  .4

 اإلعار٠ يًُزا ع األ ٓب١ٝ:

، Journalism & Mass Communication Quarterlyتبـع ْفضـ٘ يف دٚرٜـ١ ايضـحاف١ ٚاإلعـ ّ      ٜضـتددّ األصـًٛب امل  

 .AEJMCاي  نضدرٖا مجع١ٝ نعًِٝ اإلع ّ ٚايضحاف١ األَزٜه١ٝ 
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 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 سعود آل ثنيان بن نايفأ. د. 

  ًؼاجمل ض٥ٝؼ
 

 العناد حمود بن عبدالرحمن. د.أ
 ايط٥ٝؼ ْا٥ 

محمد سليمان األحمد. د  
 املاٍ أَص

 د. علي دبكل العنزي

 د. سعود صالح كاتب

 د. عبداهلل عبداملحسن العساف

 د. عهود سلطان الشهيل

 أ. حيالن فيصل بن لبده

 أ. ماجد بن عبداهلل الجريوي
 إزاض٠ عضٛ زتًؼ

 الربيد اإللكرتوني
 

info@samc.ksu.edu.sa 
www.samc.ksu.edu.sa 
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ايتٛاصٌ االجتُاعٞ يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا  ٚغا٥ٌزٚض "
زضاغ١ َٝسا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طالب جاَعت -"ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

 ايكط٣ ٚاملًو عحسايععٜع أّ

 د.اسامة بن غازي زين املدني
املٓؿٛض٠ ع٢ً املٛاز املصٛض٠ كِٝ ايٛط١ٝٓ ايت تعهػٗا اي 

ه١َٝٛ بتبحٝل " اذتًُٓظُايف ياذتػابايف ايطمس١ٝ 
 ايعطب١ٝ املتخس٠ اْػتجطاّ" بسٚي١ امَاضايف

 د.أحمد فاروق رضوان  و    د. شريين على موسى
-ايًغ١ ايعطب١ٝ يف َٛاقع ايتٛاصٌ االجتُاعٞ  

 Facebook-"ايفٝػحٛى أمنٛشجًا" 

 أ. محمد محمود املشايخو   د. عبد امللك ردمان الدناني  
 

 الثالث والعشرونالعدد 
 هـ1441رمضان  -م0202 مايو

 تكسِٜ
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 امعالْايف َٔ زتُٛعايف ثال  ع٢ً نٝفٞ
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ايعٛاٌَ امل ثط٠ يف تععٜع ايػًٛى ايؿطا٥ٞ ع  ؾحه١ 
 اغ١ َٝسا١ْٝزض-امْ ْت يس٣ ادتُٗٛض ايػعٛزٟ 

 لبدة بن سلمان. د
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 تقديم
 

 
تػتُط ادتُع١ٝ ايػعٛز١ٜ يإلعالّ ٚاالتصاٍ يف خس١َ ايتدصص َٔ خالٍ اغٗاَٗا 

يف زعِ ايحخث ايعًُٞ يف اجملااليف شايف ايعالق١، ٚإا جاْ  اغتُطاضٖا يف زعِ اجمل١ً، تٓظِ 

١ عسزا َٔ ايفعايٝايف ٚاألْؿب١ األخط٣، ٚيف َكسَتٗا َ متطٖا ايػٟٓٛ ايصٟ ادتُعٝ

عكسيف ايٓػد١ ايثا١َٓ َٓ٘ أٚاخط ؾٗط ف اٜط املاضٞ، ٚنإ امل متط ايصٟ عكس حتت عٓٛإ 

" َٓاغح١ ممتاظ٠ يًكا٤ أغاتص٠ ٚباحثص َٔ شتتًف 2333"امعالّ ٚايت١ُٝٓ يف ض٤ٛ ضؤ١ٜ 

عسزا َٔ األٚضام ٚاألعا  ايع١ًُٝ، ٚأغُٗٛا يف إثطا٤ ايٓكاؾايف ايسٍٚ ايعطب١ٝ ايصٜٔ قسَٛا 

  حٛهلا. 

تػع١ ستاٚض ٖٞ: امعالّ ٚايت١ُٝٓ: األزٚاض ٚاملتبًحايف ٚايتخسٜايف، زٚض  تضُٔ امل متط

امعالّ َٚػ ٚيٝات٘ يسعِ بطاَج ايتخٍٛ ٚايطؤ٣ ايٛط١ٝٓ، زٚض امعالّ يف بطاَج 

، امعالّ احملًٞ ٚإعالّ املٓاطل ٚاألزٚاض املتٛقع١ ايتدصٝص ٚقضاٜا ختصٝص قبا  امعالّ

يف ايت١ُٝٓ، ايعالقايف ايعا١َ ٚخبط ايت١ُٝٓ ٚايطؤ٣ ايٛط١ٝٓ ٚجصب االغتثُاض، محاليف 

ايتٛع١ٝ ايعا١َ يف اجملااليف ايت١ُٜٛٓ، املضاَص ايت١ُٜٛٓ يف ٚغا٥ٌ امعالّ ايتكًٝس١ٜ 

١ٜ، ٚأخ ًا االجتاٖايف ايٓظط١ٜ اذتسٜث١ ٚادتسٜس٠، زٚض امعالّ يف َٛاج١ٗ األظَايف ايتُٓٛ

 .حٍٛ زٚض امعالّ يف ايت١ُٝٓ

أَا ٖصا ايعسز ايثايث ٚايعؿطٕٚ َٔ اجمل١ً فٝختٟٛ ع٢ً زتُٛع١ َتٓٛع١ َٔ 

ايحخٛ  ٚايسضاغايف ايت تٓاٚيت ٚغا٥ٌ ايتٛاصٌ امجتُاعٞ ٚزٚضٖا يف ت١ُٝٓ ايٛعٞ بكضاٜا 

ػابايف ايطمس١ٝ يًُٓظُايف اذته١َٝٛ، ٚايًغ١ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ، ٚايكِٝ ايٛط١ٝٓ يف اذت

ايعطب١ٝ يف َٛاقع ايتٛاصٌ امجتُاعٞ، ٚغُٝٝا١ٝ٥ ايصٛض٠ ايصخف١ٝ ٚتٛظٝفٗا َٔ قحٌ 

"زاعـ"، ٚاالح ام ايٓفػٞ ملُاضغٞ ايعالقايف ايعا١َ، ٚزٚض ايصخف ادتاَع١ٝ يف 

ُتع، ٚايعٛاٌَ ْؿطايٛعٞ ايػٝاحٞ باملًُه١، ٚامعالْايف ايتجاض١ٜ ٚعالقتٗا بثكاف١ اجمل

 امل ثط٠ يف ايػًٛى ايؿطا٥ٞ ع  امْ ْت.

 رئيس هيئة التحرير
 أ. د. عبدالرحمن حمود العناد
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المغةةةةةر ال يف مةةةةةر   و ا ةةةةة    

 الت اصن االجتىاعي
 Face book -"الفمسب ك أمن ذجًا" 

 
 

 عبد امللك ردمان الدناني. د
أستاذ االتصاه املشارك بكمٗٛ اإلوارات لمتكٍٕلٕجٗا يف أبٕ 

 جاوعٛ صٍعاء -كمٗٛ اإلعالً  ظيب

 أ. محمد محمود املشايخ
أبٕ  –ات لمتكٍٕلٕجٗا بكمٗٛ اإلوار -أستاذ المغٛ العزبٗٛ 

 ظيب
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 ملخـــص
 

لقدددص أصددداقع وٕاوددد  التٕاصدددن االجتىددداع٘ تددد از يف وةدددزتات المغدددٛ املعاصدددزٚ  ٔتتددد از      

ٗ ددٛ   ف الكمىددات ٔالتعددااات اليددزٔرٖٛبسدداا الئٖدد   ال مبةزتاتّددا خدداله ااٗدداٚ الٕٗو

ٖ د   ِٔذٓ الكمىدات ٔاملةدزتات تتسدزىل ال المغدٛ بشدكن وسدتىز  يدال تسد ٗ           ٛاجملداو  المغٕ

ملا تاث دْ ٔتٍشدزٓ وٕاود  التٕاصدن االجتىداع٘ د        اجملاو  تٍا ْتّا ٔوتابعتّا  ٔحني توالحق

وص يدز  ٌةسدْ عمدٜ أبٍداء     التعاون وعّا يف ااٗاٚ  ٖكُٕٔوٍّا وٕو  الةٗسإك د ٖٕوًٗا  

ٗ ٛ المغٛ ٖ د   ٔسائن االتصاه   يصارت العزب ٛ ٔتتقدصً وسداتّا    ِ٘ اليت تقدٕت اجملداو  المغٕ

وزارات وَ واٗن ختزٖ  ٔتسٕٖغ ودا ِدٕ وسدتخصً    ٔ تصٕٖاات ى  ؤَصار وا ٖتخذٓ اجمل

 يعاًل ال تقصٖي وا ميكَ استخصاوْ لمىعاٌ٘ املتجصتٚ.

ٔتكتسددا ِددذٓ الصراسددٛ أِىٗتّددا وددَ الددزكٍني انساسددٗني المددذَٖ ٖتكددُٕ وٍّىددا  وٕودد    

ٗ ددٛ             ٗ ددٛ يٗددْ  لددذلس تّددصف الصراسددٛ ال تقددصٖي ر ٖددٛ عمى الةٗسددإك ٔٔاودد  المغددٛ العزب

ٗ دٛ  ٔالدصٔر            ٔ ٗ ٛ ودَ خداله رصدص والودأ ٔتد ااات وٕود  بالةٗسدإكب عمدٜ المغدٛ العزب اوع

ٍٛ  ٔالئٖد     ٗ ٍٛ ٔعاو الذٙ ٖقًٕ بْ ِذا املٕو  وَ خاله استخصاً كمىاٍت ٔوةاَِٗي تخمٗ

لتعىٗقّا يف عقٕه اجلىاِِا وَ املستخصوني ٔاملتابعني  ال سٗىا وٍّي الٍشء ٔالشااىل 

 املتابعني هلا.

 كمىات املةتاحٗٛ:ال

ٗ دددددٛ  ٔسدددددائن االتصددددداه ااصٖثدددددٛ  وٕاوددددد  التٕاصدددددن االجتىددددداع٘  وٕوددددد          المغدددددٛ العزب

٘   انخ اء المغٕٖٛ. بالةٗسإكب  االتصاه  الكتابٛ  التقزٖز الصقة
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 املقدور:

يف عكرررط الترَّرررٕضاس الٕاغرررعٛ ٔالتػررراضعٛ الرررز يف ررراز أُ يفتحرررأظ يف غرررطعتّا  ا رررٛ    

الَِّرسرَزاِس، ٥ بس وَ العىن التٕاقن ٔالتابعرٛ لٕغراٟن ا٥يفكراه اثسٖورٛ ٔيفعاومرّا ورع المغرٛ،        

ٛ مغٛ ذتٜ ٖترقق ليفٍعرياّْ ٔيفَّبٗقاّْ، ب٦  من ٥ٔ ومن،  ُ  اإلع٦وٗر أٙ  ،ِىرا: الؿرىٕه   ،َوْبرسن

ٛ الَّمٕبٛ لمتعبري عٍّرا العاٌ٘  ا ٛاغتٗعاب   زُٔ  ىرا ِرٕ، ورَ    أٙ إبرطاظ العٍرٜ    ،، ٔالسقر

   لبؼ أٔ غىٕض.

عٍكط  بطٔظ Communication يف ا٥يفكاه Technology قينالت تَّٕضب عمٜ اليفطيفرٔمما 

 تقٍٗراس عمرٜ العقرن البؿرطٙ، ٔال    تَّرٕض لا اِرص  إش اعتىرس بصايفرْ،   اّْقاٟى اّْعٍكطبكفتْ العط ٛ 

ٗرٛ  ،Computerاثاغٕب ا٩ل٘ وٍّا ، ٔإٌٔاعّامبدتمف  السقٗقٛ ْٔل ٔؾب ٛ العمٕواس السَّ

ٔ  العمٕواِس  ّ٘قَسٔيَف، Internet اإلٌرتٌت - ّرا ٔاغررتزازِا ٔيفٕقرٗمّا بػرطعٛ     ذفعٔيفٍعٗىّرا 

، ا٥يفكرراه ٔٔغرراٟمْ  يفَّررٕضإىل ٧ٌٝررْ أز سٖوررٛ;اث تَّررٕضاسوررَ أِرري ال تَّررٕضال أِررص .1 اٟقررٛ

ا٧لٗرا  الهرٕٟٗٛ   ٔ ،اإلٌرتٌرت  ؾرب ٛ  وَ خر٦ه وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ الز يفعىن  ٔوٍّا

Fiber Optics Cables،   ترررت أورراً البؿررط  ررا٥س      ذٗرر   ّْ ل٦يفكرراه  ٔوتعررسزّْ   ٔاغررع

٘ر  .2ن اقْ ا ٛ طٔعّا ٔالف ط ب  دتمفٔالعط ٛ مب اإلٌػاٌ

    ٕ  Information عمٕوراس اثسٖورٛ ٔالتَّرٕضٚ   العٗرٛ يف يفقٍٗرراس  ٔعمرٜ الرطغي ورَ الٍقمرٛ الٍ

Technology    ْل ٔغرراٟمّا التعررسزٚ، ٥ غرٗىا وٕاقررع التٕاقررن ، إ٥ّٔ أُ الترابع ٔالررسقق  ٗىررا يفبوسر

ا٥جتىرراع٘ ٦ٖذررغ ذحرري الهررعَف ٔالرررتزٙ الررصٙ ٔقررمْت إلٗررْ المغررٛ العطبٗررٛ الػررتدسوٛ يف   

 وهاوٍّٗا، وَ ذٗ :  

 عطبٗٛ الػتدسوٛ يف الترطٖط ٔال تابٛ.ض ا ٛ المغٛ ال-1

  وطٚ ا٧خَّاٞ المغٕٖٛ ٔاإلو٦ٟٗٛ ٔالٍرٕٖٛ.  -2

٘ر.-3 ّْيل الطاِز وَ قٕه اإلع٦و  اخت٦ط العاوٗرٛ بالفكٗرٛ، ذترٜ لٗتعصرض  ُّ

 اٌتؿاض الػرحع، ٔضقف ال ٦ً ٔا٧لفاظ وَ زُٔ الٍعط إىل وعاٌّٗا. -4

ّْ لطقررس بعرر  و٦ورر      ٔوررَ ِررصا الٍَّمررق ٖررايف٘ ِررصا البررر  لٗقررس     ّْ ٔاقعٗرر ّْ عمىٗرر ً ض٣ٖرر

٘ر، ٔالررسٔض الررصٙ يفقررًٕ بررْ ِررصٓ الٕاقررع يف ِررصا الؿرراُ       ٔيفرراارياس وٕاقررع التٕاقررن ا٥جتىرراع

باغرررتدساً  مىررراس ٔوفررراِٗي أجٍبٗرررٛ ٔعاوٗررررٛ، ٔالرتٖٔرررخ لتعىٗقّرررا يف عقرررٕه ا ىررراِري       

ـْٞ ٔالؿررباب التررابعهل ٔالػررتدسوهل ،ررا      ، ٔشلررم وررَ خرر٦ه الػررتدسوهل ،ررا، ٥ غررٗىا الررٍ

ٔحيترٕٙ البرر  عمرٜ ا٦ارٛ وباذر ، خكررل ا٧ٔه      زضاغرٛ يفَّبٗقٗرٛ عمرٜ وٕقرع الفٗػربٕك.      

ٗرررٛ        ٗرررٛ القاٟىررٛ بررهل المغررٛ العطب ٘ر، ٔيفٍررأه البررر  الورراٌ٘ الع٦قررٛ ا سل وٍّررا لاررراض الٍّحرر

ٗرٛ لٕقع الفٗػبٕك. ٘ر، ٔخكل البر  الوال  لمسضاغٛ الترمٗم  ٔوٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع
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 املبحث األوه

 اإلطار املنهجي لمدراسر

 أواًل: إشكالية الدراسة:

مغرٛ العطبٗرٛ يف وٕاقرع التٕاقرن ا٥جتىراع٘،   ري       الٔاقرع  ِصٓ السضاغٛ عمٜ  ْسيفط ع

ْ   أُ  المغررٛ العطبٗررٛ برر ٥    ا٥يفكرراه يف المغررٛ العاقررطٚ ٖلعرررس مبوابررٛ الؿررطٖاُ الررصٙ يفتررس ق وٍرر

  ٛ يفعحررع امرراوع المغٕٖررٛ عررَ و٦ذقتّررا      ررَ أُ مي الررز ،ال مىرراس ٔالتعرربرياس الهررطٔضٖ

ْلٔذرررهل  إش ٖلدؿرررٜ أٌرررْ ٔوتابعتّرررا، يفمرررم   رررُٕيف ٛالػرررترسا  مىررراسال ٓ،رررص امررراوعل يفتٍبرررر

ّ  تقس  طنالتغٗرياس  ٛ عمرٜ أبٍراٞ ال   اٌفػر ٗرر ِٔرٕ ورا ٖعرين أُ ٔغراٟن ا٥يفكراه اثسٖورٛ       ، عطب

وع ورَ قرطاضاس ورَ    اتدرصٓ امر  يفوا  ٔأُ ِ٘ الز يفقٕز اماوع المغٕٖٛ ٔيفتقسً وػرييفّا، بايفت

٥ يفقرررسٖي وررا مي ررَ اغررتدساوْ لمىعررراٌ٘     ،قبٗررن يررطٖخ ٔيفػررٕٖو ورررا ِررٕ وػررتدسً  عرر٦ّْ      

 لػببهل أغاغٗهل:   بر الٛ ٖٔعٕز أِىٗر التحسزٚ.

ّٓ بّٕٖرررٛ ا٧ورررٛ ٔوعبررررطّٓ عٍّرررا، ِٔررر٘  رررعُ   - ٗررررٛ وطيفبَّّٓررر ُر المغرررٛ العطب الػررربب ا٧ٔه: أ

 وعاض ّا. 

٘ر، ذٗ  إُ لغٛ ا٥يفكراه ِر٘ ظاز   ٔالػبب الواٌ٘: أٌّا و - ٘ر الٕٗو طيفبَّٛ بالٕاقع العٗؿ

٘ر  ا ٛ، وَ ووقفهل ٔوتعمىهل.  العط ٛ التحسز لف٠اس امتىع العطب

ٗرهل; أٔ،ىرا         ِٛ ٔيفؿر ٗمّا ٖرايف٘ ورَ وكرسضَٖ أغاغر ٖٔععظ وَ ذقٗقٛ شلم أُ قٍاعٛ المغر

ْٔضل ا٥يفكراه يف شلرم ِرٕ      ا٧برطظ ٔا٧ ورط يفراارياّْ، لفرط ّٖ     التعمٗي ٔااٌّٗىا ٔغاٟن ا٥يفكراه، َٔز

جِٕطٙ بهل ا٥اٍهل; ِٕ أُ التعمٗي خيل  ٠ٛ التعمىهل، ٔلٗػٕا ِي الٍػبٛ الغالبرٛ يف الرٕرَ   

العطب٘، ٔأوا ٔغاٟن ا٥يفكاه اثسٖوٛ ٔالتَّرٕضٚ  تداررب  ا رٛ أ رطاز امتىرع، ٔيفؿر ن       

 المغٛ ٔالتعبري التحسز لسٝ ا ىٗع.

 
 ثانيًا: أهمية الدراسة:

ٗررٛ يف    َ أِىٗرٛ ِرصٓ السضاغرٛ يف  ٌّٕرا يفّرتي بتؿردٗل ٔيفٕنرٗ         يف ى ٔاقرع المغرٛ العطب

ٛ  لٕقرع الفٗػربٕك; لرا ،رصا        ٛ  لمٗمٗر ٗر ٘ر، وَ خ٦ه زضاغٛ اغتقكراٟ وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع

٘ر.   الٕقع وَ وتابعٛ ٔاغعٛ، ٔاغتدساً و وف وَ جّٛ ا ىّٕض العطب
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 غٛ إىل ا٩يف٘:يفّس  ِصٓ السضا ثالثًا: هدف الدراسة:

ٗررررٛ يف وٕاقرررع التٕاقرررن ا٥جتىررراع٘، ممومرررٛ مبٕقرررع    التعرررط  عمرررٜ - ٔاقرررع المغرررٛ العطب

 .الفٗػبٕك

ٗرٛ لٕقع الفٗػبٕك ٞا٧خَّا التعط  عمٜ -  .المغٕٖٛ يف الطغالٛ ا٥يفكال

 .التحأظاس الز يفلَبطَّظل يف ال تابٛ الػتدسوٛ يف وٕقع الفٗػبٕكال ؿف عَ  -

يفػع٘ ِصٓ السضاغرٛ اإلجابرٛ عمرٜ العسٖرس ورَ التػرا٥٣س، مي رَ         لدراسة:رابعًا: تساؤالت ا

 جياظِا با٩يف٘:إ

٘ر "الفٗػبٕك" وا -1 ٗرٛ الػتدسوٛ يف وٕقع التٕاقن ا٥جتىاع  ؟المغٛ العطب

 ؟غمبٗاس وكاذبٛ لٍكٕم ال تابٛ يف وٕقع الفٗػبٕك ِن يفٕجس -2

 ؟ع الفٗػبٕكوا ربٗعٛ ا٧خَّاٞ المغٕٖٛ الت طضٚ يف الترطٖط الكرف٘ لٕق -3

 وا اإلو اٌٗاس المغٕٖرٛ لٕاقع ا٥يفكاه الز يفلٍؿط وَ خ٦ه الفٗػبٕك؟ -4

 ٔمي َ قٗاغٛ  طنٗاس السضاغٛ عمٜ الٍرٕ ا٩يف٘:

ع٦قٛ شاس ز٥لٛ إذكاٟٗٛ بهل المغٛ العطبٗٛ الػرتدسوٛ ٔورا ٍٖؿرط يف وٕاقرع      ٕجسيف -

 .التٕاقن ا٥جتىاع٘

المغٛ العطبٗٛ الػمٗىٛ لٍؿط  تابايفّي يف وٕقع  ّتي ال ِّتراب ٔاإلع٦وٗرُٕ باغتدساًٖ -

 .الفٗػبٕك

 :بحثخامسًا: منهج ال
 ٘الز يفعتىس عمٜ اغتدساً وٍّح ٛالترمٗمٗ يفعرس ِصٓ السضاغٛ وَ السضاغاس الٕقفٗٛ

لترمٗن الهىُٕ ٔٔقف احملتٕٝ مما متر  ٌػب الٍاِخأ اسِ، بعرترمٗن ٔا٥غتقكاٞال

ْل يف وٕقع ا لفٗػبٕك.اغتقكا٣ٓ ٔيفتبسعل



 

 

108 

 ثانياملبحث ال

 مغر وو ا   الت اصن االجتىاعيال

 
 أواًل: مواقع التواصل االجتماعي واستخداماتها

 وسخن:

يفؿري السضاغاس العمىٗرٛ الػابقٛ إىل أُ وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ اذتمْت يفطيفٗبراّْ وتقرسٍّواّْ   

عمرٜ العمٕوراس   يف ا٥عتىاز عمّٗا ورَ جّرٛ ا ىّرٕض الػرتدسً، بٕقرفّا وكرسضاّْ لمركرٕه        

التكررمٛ بالعسٖررس وررَ القهرراٖا امتىعٗررٛ العاوررٛ، ذٗرر  إٌّررا يفقررسوت عمررٜ ٔغرراٟن ا٥يفكرراه     

 الكرررف ٔاإلشاعرراس ٔالتمفعٖررُٕ، مبررا ٖع ررؼ أِىٗررٛ وكررازض العمٕورراس الررز     ٛالتقمٗسٖررر

يفطٔد ،ا وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ يف وتابعٛ ا٧ذساث ٔالقهراٖا ا٥جتىاعٗررٛ لرسٝ ا ىّرٕض     

تدسً ،ررا بررالٍعط لررا يفتىٗررع بررْ وررَ غررطعٛ اٌتؿرراضِا ٔوٕا بتّررا ل٨خبرراض ٔوررَ خرر٦ه       الػرر

٘ر ٖقررسض عررسز   3الترررسٖ  الػررتىط ٔالػررطٖع لررا يَفٍؿلررطلٓل  ، ٔٔ قرراّْ لتقطٖررط اقتكرراز العط ررٛ العطبرر

٘ر  ررٕ     . 20184ومٗررُٕ وػررتدسً وررع ذمررٕه عرراً     226وػررتدسو٘ اإلٌرتٌررت يف الررٕرَ العطبرر

٘ر       ٖٔع ؼ العسز ال بري لمىػ تدسوهل ذالرٛ التَّرٕض الػرتىط اثاقرن يف ا٥غرتدساً العرال

لاٌرتٌت، ٥غرٗىا إشا ورا مت وقاضٌرٛ ِرصا الرطقي بعرسز الػرتدسوهل العرطب يف وٍتكرف عقرس           

 .5التػعٍٗٗاس وَ القطُ العؿطَٖ

وٕاقرررررع التٕاقرررررن ا٥جتىررررراع٘، يفؿرررررري التقررررراضٖط  اغرررررتدساً ٔ ٗىرررررا ٖتكرررررن بَّبٗعرررررٛ  

 ٕ ٔ  1.4قررررع "الفٗػرررربٕك" بمغررررٕا  ررررٕ   الػررررٍٕٖرٛ إىل أُ وػررررتدسو٘ و % 47بمٗررررُٕ وػررررتدسً 

   ٛ ، ٔيف ظررررن التٍرررراو٘ التػرررراض  6ورررَ وػررررتدسوّٗا لررررسّٖي ٔجرررٕز عمررررٜ الٕاقررررع ا٥جتىاعٗررر

ٔالػرررررتىط يف عرررررسز الػرررررتدسوهل لمىٕاقرررررع يفعرررررسزس أِرررررسا ّا ٔيفٍٕعرررررت اغرررررتدساوايفّا،    

٘ر اغرررتىطا         ض منرررٕ أظّرررط اإلقرررساض الػررررابع ورررَ غمػرررمٛ يفقطٖرررط اإلعررر٦ً ا٥جتىررراع٘ العطبررر

ّْ يف ا٧ارررط عمرررٜ الٕاقرررع الوقرررايف ٔا٥جتىررراع٘ ٔالع٦قرررٛ   ِرررصٓ الٕاقرررع ٖطا قرررْ ظٖرررازٚ ومرٕظررر

٘ر، ذٗرررر  بمررررو عررررسز وػررررتدسو٘         بررررهل امتىعرررراس ٔاث ٕورررراس يف زٔه الررررٕرَ العطبرررر

٘ر    . ٔيفعرررررس وٕاقرررررع التٕاقرررررن  7ومٗرررررُٕ وػرررررتدسً 245وٕقررررع الفٗػررررربٕك يف الرررررٕرَ العطبرررر

ٗٛ الرررز  ىرررع برررهل العسٖرررس ورررَ ا كررراٟل،      ا٥جتىررراع٘ ورررَ أبرررطظ الٕغررراٟ  ا٥يفكرررال    

 ّ يف زٔه  ابعرررس أُ اٌتؿررررطْس بؿرررر نّٖ ٔاغررررعّٖ عمررررٜ اإلٌرتٌررررت، ٔيفهرررراعف عررررسز وػررررتدسوٗ

 .8العامل  ا ٛ، ٔأقبرت يفػتدسً يف  ا٥س وتعسزٚ
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 :التٕاقن ا٥جتىاع٘  ا٥س اغتدساواس وٕاقع-أ

٘ر، ب وٕاقع التٕاقنيفقًٕ   اس ٔالٕغاٟ  التعرسزٚ ٍؿط العمٕواس ٔالكٕض ٔالتعمٗقا٥جتىاع

Multimedia    ِٞ ورع الػرتدسوهل ٔالتفاعرن وعّري ورَ       ع٦قراس   ،  هر٦ّْ عرَ ا تؿرا  ٔبٍرا

ٗرر     ا٥يفكراه ٔا رسواس ال٦ظورٛ الرز يفترٗ        يف ٛخ٦ه الٕقع الٕاذس يف ظرن يفرٕ ط أغرالٗب عىم

ٗر   ٛ   ٛ الؿاض ٛ ٔالتفاعن ٔالٍؿط بػّٕلٛ، ٔمبا ٖػى  بإٌؿاٞ  تىعراس ا رتانر شاس ، أٔ عاور

ّْ وتدكرلّٖ  رابعّٖ أٔ غرري شلرم ورَ امرا٥س، ٔورَ أوومتّرا وٕقرع         أٔ اجتىراعٍّ٘  أٔ اقرايفٍّ  ٍٍِّ٘ر و

ٝ  ٔغرري شلرم ورَ الٕاقرع     "الٕٗيفٗرٕب "ٔ "يفرٕٖرت "، ٔ"الفٗػبٕك"  الطعرٕز  طٝ )عبرس ال ٖر ٔ .9ا٧خرط

 يفكراه ورَ ٔغراٟن ا٥  ذسٖورٛ   ىٕعرٛ   ،التٕاقن ا٥جتىراع٘ باٌّرا  لٕاقع  ْيفعطٖف (، يف2012

 :10وٍّا، ا كاٟلالعسٖس وَ يفؿرتك ب ، ٔأٌّااإلٌرتٌت ؾب ٛ ٜعم

 .ػتدسًالتعمٗقاس وَ أٙ ؤٔضزٔز الفعن  الػاِىاِسيفلَؿحرعل  الؿاض ٛ:

 لطزٔز الفعن ٔالؿاض ٛ، ٔيفبازه العمٕواس ٔالتعمٗقاس. وفتٕذّٓخسوايفّا  ا٥ٌفتاح:

 .ًٛ التقمٗسٖريفعتىس عمٜ احملازاٛ با اِهل، بع ؼ ٔغاٟن اإلع٦ احملازاٛ:

ٗر الترحىع:  .اهٛ التحىع بػطعٛ ٔالتٕاقن بؿ ن  عريفتٗ  إو اٌ

٘ر الررصٙ ٌلؿررط عرراً    ٘ر يف الررٕرَ العطبرر  ،2015ٔ ػررب يفقطٖررط ٔغرراٟن التٕاقررن ا٥جتىرراع

٘ر العطب ِٛ ضٔاِز التٕاقن ا٥جتىاع "،  إُ التٕاقن ِٕ الػربب أٔ الرسا ع الرطٟٗؼ    زب٘يف  "بقىر

   ُ ٘ر يف القرراً ا٧ٔه )    الررصٙ جيعررن الٍرراؽ ٖػررتدسوٕ %(، ٖمٗررْ  55وٕاقررع التٕاقررن ا٥جتىرراع

اثكررٕه العمٕورراس ٔوؿرراِسٚ وقررارع الفٗررسٖٕ ٔا٥غررتىا  إىل الٕغررٗقٜ ٔوؿرراض ٛ الكررٕض   

يفػرعٜ ِرصٓ   ; لرصلم  11%(12 واٌ٘ أِي غبب  ٥غتدساً وٕاقع التٕاقرن ا٥جتىراع٘ بٍػربٛ )   

 :12وٍّاالٕاقع إىل لقٗق العسٖس وَ الغاٖاس ٔالسٔا ع، 

 :  Religious and moralزٍٖٗرٛ أخ٦قٗرٛ: -1

ٗرٛ: -2  :Commercial اضٖرٛ، إع٦ٌ

 :Politicalغٗاغٗرٛ: -3

 :Educationalيفعمٗىٗرٛ: -4

 :  Recreationalيفط ّٗٗرٛ: -5

 :Literary/aestheticاقا ٗرٛ: -6
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 :Social-psychologicalٌفػٗرٛ اجتىاعٗرٛ: -7

ٕاقرع العطبٗرٛ ٔيفَّرٕض ٌعىّرا ا٥يفكرالٗٛ عمرٜ ؾرب ٛ        ٔعمٜ الطغي وَ ظّٕض العسٖس ورَ ال 

اإلٌرتٌت، ٔالرز  ىرع وػرتدسو٘ الٕاقرع ٔيفقرسميّا لمعسٖرس ورَ ا رسواس إ٥ّٔ أٌّرا ٥ يفطقرٜ           

ٗررٛ، وٕاقرع     لٍا ػٛ ا سواس القسوٛ وَ الٕاقع ا٥جتىاعٗٛ ال ربٝ، ٔوَ يفمم الٕاقرع العطب

 شلررم وررَ الٕاقررع العطبٗررٛ    و تررٕب، إخررٕاُ بررٕك، ؾررب ٛ وسٍٖررٛ،  رراٖع ٔإ ررؼ، ٔغررري      

ٍِٔرراك العسٖررس وررَ وٕاقررع التٕاقررن ا٥جتىرراع٘ الررز ٖررتي اغررتدساوّا ٔوتابعتّررا    . 13ا٧خررطٝ

ٗرٛ، يفتحأظ يفَّبٗقايفّا أ وط وَ واٟٛ   أجّرعٚ ، بعهّا يفعىن وَ خر٦ه  وٕقعاّْ 100بالمغٛ العطب

ٔبعهررررّا ا٩خررررط يفعىررررن وررررَ خرررر٦ه ا،ٕايفررررف الص ٗرررررٛ     ،Computersا٩لرررر٘ اثاغررررب 

Smartphones، .ٛٗٔوٍّا وٕقع الفٗػبٕك، وٕنٕ  السضاغٛ اثال 

أقب  اغتدساً وٕاقرع التٕاقرن ا٥جتىراع٘ ورَ أِري اغرتدساواس اإلٌرتٌرت، إش  رأظ         ٔ

ٗراس العطبٗرررٛ عررراً  ّٖ يف الرررسٔه  130، 2018أعرررساز الػرررتدسوهل ورررَ ا ٍػررر ومٗرررُٕ وػرررتدس

ٓ يفقٍٗراس العمٕوراس اثسٖورٛ يف    . ِٔصٓ الٍتٗحٛ يفع ؼ التٕغع ٔالتَّٕض الصٙ يفؿرّس 14العطبٗرٛ

ظن يفَّٕض اإلٌرتٌت، ٖٔته  وَ خ٦ه شلم الفاض  يف ظٖازٚ عسز وػرتدسو٘ وٕاقرع التٕاقرن    

 .2018ٔعاً  2016ا٥جتىاع٘ بهل عاً 

 :Face Book :فٗػبٕكوٕقع ال-ب

وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ ظّرٕضاّْ، ذٗر  برسأ اغرتدساوْ      نٖعرس وٕقع الفٗػبٕك وَ أٔاٟ

لػرتدسوْٗ ا٥يفكراه ٔالتٕاقرن  ٗىرا بٗرٍّي بفاعمٗرٛ ٔغرّٕلٛ،        ٖٔتٗ  ِصا الٕقرع   ،2004عاً 

، ٖتهررىَ اِتىاوايفررْ الدتمفررٛ، وررَ  Profileذٗرر  ٖقررًٕ الػررتدسً بإٌؿرراٞ ومررف خررام بررْ   

ٌكررٕمّٖ ٔقررٕضّٖ ٔوقررارَع  ٗررسٖٕ، ٖٔػررتَّٗع يفباز،ررا وررع ا٩خررطَٖ بطغرراٟن خاقررٛ أٔ عاوررٛ،      

ٙ وػررتدسً الررسخٕه إىل وٕقررع الفٗػرربٕك  ٔيف ررَٕٖ  ىٕعرراس وررَ ا٧قررسقاٞ، ٔمي ررَ ٧ 

ٔالتفاعن وع الػتدسوهل الصَٖ ٖعط ّي أٔ التعط  إىل أؾدام جرسز ٖػرتَّٗع التعرط  عمرٜ     

 .15وا ٖػىرُٕ لْ بْ وَ وعمٕواس يفتكن بّي ٔباقسقاّٟي

ٔذػب وٕغٕعٛ ٖٔ ٗبٗسٖا ٔقن عسز وػتدسو٘ الفٗػربٕك يف زٔه العرامل إىل أ ورط    

ّٖ   1.39وَ  ومٗرُٕ   130،  ٗىرا بمرو عرسز وػرتدسوْٗ يف الرٕرَ العطبر٘       *  ِؿر ٌَ ومٗراض وػرتدس

ًّٖ، ذػررب يفقطٖررط ل مٗررٛ زبرر٘ لررازاضٚ اث ٕوٗرررٛ، لررصلم ٖلعرررس "الفٗػرربٕك"  هرراٞ      وػررتدس

٘ر، بّرس  إعرازٚ يفؿر ٗن الع٦قراس         ٘ر ٔالتبازه الوقرايف ٔالٍقراف الػٗاغر لمتٕاقن ا٥جتىاع

% ورَ وػرتدسو٘ الفٗػربٕك    80إىل أُ  . ٔيفؿري اإلذكاٟٗاس يف شلرم 16البؿطٖٛ عمٜ اإلٌرتٌت
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اٞل ا رتانرٗاّْ ٥              ِي ورَ  ٠رٛ الؿرباب،  رالٕقع ٖرٕ ط خٗراضاس وتعرسزٚ، ٖرطٝ الؿرباب  ٗرْ  هرا

        ْ ٖٔرٕ ط  . 17ٖعرت  باثٕاجع، ٔضمبا ٖ رُٕ شلرم أِري غربب  ٖرس عّي لاقبراه عمرٜ اغرتدساو

 :18الفٗػبٕك خسواس عسٖسٚ لمىؿرت هل، وٍّا

عرررساز ومرررف لمكرررٕض ا اقرررٛ بالػرررتدسً،     : ٖترررٗ  إو اٌٗرررٛ إ Photosالكرررٕض:  -1

 ٖٔػتعطنّا وع أقسقاْٟ.

: ٖرررررٕ ط إو اٌٗرررررٛ لىٗرررررن المفررررراس ا اقرررررٛ بالػرررررتدسً،     Videoالفٗرررررسٖٕ:  -2

 ٔوؿاض تّا عمٜ الٕقع ٌفػْ.

: ٔمي ررَ الػررتدسً وررَ إعررساز  ىٕعرراس ٌقرراف يف وٕنررٕ  Groupsاثمقرراس:  -3

 وَ الٕنٕعاس.

ُ Eventsا٧ذرررساث ا،اورررٛ   -4 عرررَ ذرررسث ورررا، ٔإخبررراض ا٧قرررسقاٞ     : ٖٔترررٗ  اإلعررر٦

 ٔا٧عهاٞ بْ.

: ٔمي َّٔ الػتدسً ورَ اإلعر٦ُ عرَ أٙ وٍرتخ ٖطٖرس أُ      Market placeاإلع٦ُ:  -5

 ٖطٔد لْ، أٔ البر  عٍْ.

: يفػتدسً اإلؾعاضاس لمرفاظ عمٜ بقاٞ الػتدسً Notificationsاإلؾعاضاس:  -6

عمٜ ايفكاه بالترسٖواس.

 
 التواصل االجتماعيثانيًا: اللغة العربّية في مواقع 

 :وسخن

يفتىرراٖع وػررتٕٖاس المغررٛ الػررتدسوٛ يف ا٥يفكرراه،  ػررب الؿرر ن الررصٙ يفاخررصٓ وررَ بررهل  

 ٛ َٖ وت رراومهل ِىررا: الترطٖررط،  أٔيفت ررُٕ لغررٛ ا٥يفكرراه وررَ جررع  ،أؾرر اه الررازٚ اإلع٦وٗرر

ال ايفب قٗاغٛ الٍل اإلع٦و٘ ٔ رق أذرس العٍكرطَٖ    ٔالتكرٗ ;  ف٘ وطذمٛ اإلٌتاد ٖتٕىل 

 :ٔأِير وا خيهع لمتااري يف يفؿ ٗن المغٛ، الػالفهل

-  َ ;  ال ايفرب يف غرربا  وررع الٕقرت، ذٗرر  ٥ ٖلػررى ل لرْ بإوعرراُ الررتف ري    عاورن الررعو

ٔالتاون، ٥غترهاض أ هن العباضاس ٔأبمغّا، لهرطٔضٚ و٦ذقرٛ ا٥خبراض ٔالعمٕوراس ٔغرطعٛ      

 ٌؿطِا. 

ىراس، يففرطض عمٗرْ    : ٖمتعً ال ايفب بعسز حمرسز ورَ ال م  الػاذٛ الدككٛ لمٍؿط -

أُ خيتكررط الررٍل; ل رر٘ ٥ ٖعٖررس عمررٜ الػرراذٛ الدككررٛ لررْ يف ٔغررٗمٛ ا٥يفكرراه لمٍؿررط،     
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ٛ ، لٗػرتٕعب وػراذّْ أ ررَب       ٔضمبا حيسث الع ؼ،  َّٗمب وٍْ إزخاه  مىاس  ظاٟرسٚ  ٔوطٌر

 أٔ لٗاخَص ٔقتاّْ أرٕه.

ٙر لم ايفرب   - ٙر،       الدعُٔ المغرٕ  ترايف٘  ;  ال ايفرب ٖػرتىسس  مىايفرْ ورَ  عٌٔرْ المغرٕ

ٙر، ٍِٔررا ٖتفررأس ال ِّترررابل يف قررسضيفّي عمررٜ إٖكرراه العٍررٜ بٕنررٕح    لغتررْ وررطنّْ لف ررطٓ المغررٕ

، ٖػتَّٗع إٖكاه العمٕورٛ  ٔزقٛ،  ىَ لسْٖ القسضٚ المغٕٖٛ العاض  بالفطٔ  بهل وعاٌ٘ ا٧لفاظ

   وَ زُٔ لبؼ أٔ غىٕض.

َُ يفؿرصَٖب  ؿط هل لٔلعا اس اإلؾ ا٥س يف التعبري ٖتي أذٗاٌاّْ ا٥غتعاٌٛ مب غٕٖهل، ٖتٕلّٕٔ

ٗرررٛ ٔأغررالٗبّا، لمىرا عررٛ عمررٜ غرر٦وتّا ٌٔقاّٟررا     ْل، ٔ قرراّْ لقٕاعررس المغررٛ العطب الررٍلّٕ ٔيفّصَٖبرر

 ٔٔنٕذّا.

٥ٔبس ورَ القرٕه إُ ال ايفرب عٍرس قرٗاغتْ لمىهرىُٕ ا٥يفكرال٘، يفعرتنرْ إؾر ا٥س،          

 :سٔوَ يفمم اإلؾ ا٥يفترىن جعٞاّْ وَ الػ٤ٔلٗٛ ر ٔإُ  اُ ِٕ الػ٤ٔه ا٧ٔه ر 

الٝ أ وررط الٍرراؽ بػررارّْ،    وػررتٕٝ ا ىّررٕض - : ِررن عمررٜ ال ايفررب أُ ٍٖررعه إىل وػررت

ُّ ٔالتعبرَي، لسضجٛ الػَّرٗرٛ، أً عمْٗ أُ ٖطيففع مبػتٕٝ التمقر٘، بمغرٛ ضاقٗرٛ      ٗلَبػر ِّ ،ي المغ

َٞ ٔغريِري،    ٔغمٗىٛ؟ إٌّا وؿ مٛ ا ىاِريٖرٛ، الز رِّطذت وٍص الِقَسً لمىبسعهل; وَ ؾرعطا

ال ع مررٜ قٍاعررٛ ال ايفررب  ررسٓ ٖتكررط  يف وٕاجّتّررا، ٔإُ  رراُ وععىّرري ميٗمررُٕ إىل      ٔبٍررا

 الترْبػِٗ .  

-  ِٛ ٗررررر ٘ر أورررراً المّٔغرررراس ا٧جٍب ; ٖعّررررط شلررررم عٍررررس بعرررر  ال ِّتررررراِب  ا٥ٌّررررعاً الٍفػرررر

ٛ ، ٥ لػررررربب غرررررٕٝ     الررررصَٖ  رررررسِي ٖفهرررررمُٕ اغررررتدساً وكرررررَّمراس  ٔوفررررراَِٗي أجٍبٗرررر

الرررطغي ورررَ ٔجرررٕز برررساٟن ،رررا يف المغرررٛ   غرررري امرررسٙ بررراٌّي ٖفّىِٕرررا، عمرررٜ    ضا٥غرررتعطا

٘ر، ِٔررر٘    ٗرٛ غطٖبرررٛ عمرررٜ المػررراُ العطبررر ٗررررٛ،  ىرررو٦ّْ عبررراضٚ "اإلٖتٗ ٗرررت" عبررراضٚ  طٌػررر العطب

ّْ. ٖٔؿررررابّّا يف شلررررم  مىررررٛ       ّْ ٔغ٦غرررر ٥ يفعٖررررس عمررررٜ وعٍررررٜ "الررررصٔ " الررررز يفتقَّّٔررررطل ضقرررر

 "جالريٙ" يف المغٛ اإلجنمٗعٖرٛ، الز يفعين "وعطض".

ٙرا٥عتقررراز بهرررعف الت رررٕٖ  - ٗرررر، ٖٔعرررٕز شلرررم إىل ا َ المغرررٕ ٛ إىل المغرررٛ لٍعرررطٚ السٌٔ

ٗرررر ٗررررٛ ٔالٍعرررطٚ الفُّٕقٗررررالعطب ّٓ ّٓٛاقا ٗررررِٔرررصٓ إؾررر الٗٛ  ،ٛٛ لمغررراس ا٧جٍب ّٓ،  ٔاجتىاعٗررر قاٟىررر

ٛ  وررررَ الَّررررطح ٔالتررمٗررررن، ٔ وررررن بابرررراّْ  وٗرررراّْ ٔاغررررعاّْ       حيترررراد يفٍأ،ررررا إىل وػرررراذٛ  ٔاغررررع

نخررررطَٖ، ل ٌٕررررْ  ررررا٥ّْ ذٕٖٗرررراّْ  مي ررررَ أُ ٖررررتي يفٍررررأه يفؿررررعبايفّىا وررررَ جّررررٛ برررراذوهل    

 وّىاّْ.
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 ٔغاٟن ا٥يفكاه عمٜ المغٛ العطبٗٛ: يفااري-أ

 اُ لعّٕض ٔغاٟن ا٥يفكاه اثسٖورٛ ٔالتَّرٕضٚ يف برساٖتّا ا٧ٔىل ولرورياّْ إلعحراب الٍراؽ       

  ٔ قرس اذتمّٔرت ٔغراٟن ا٥يفكراه     مجٗعاّْ، ٔلف٠ٛ الوقفهل عمٜ ٔجْ الترسٖس، ٥غٗىا أِرن المّٔغرٛ، 

لسضرغهل يف ٌقن العمي ٔالعط ٛ إىل ا٧ طاز،  اقب  التعمٗي يف وععىْ ٖرتير  و اُ الٕالسَٖ ٔا

  ُّ خاضد القاعٛ الكفٗرٛ، إش أقبرت  ىٗرٛ العمٕواس الز يفٍقمّا ٔغاٟن ا٥يفكاه يففٕ   ىٗرر

ِٛ الررسضؽّٕ، ٔؾرر َّٔن ِررصا لررسٖاّْ ٥ذت رراض          العمٕورراِس الررز حيكررن عمّٗررا الَّالررب يف قاعرر

ٗرررٛ التعمٗىٗرررٛ، ٔأذررسث ؾررطخالا يف جررساض الفكررن   ال ِّتررراِب بٕقررفْ وػرراعساّْ ٗرا يف العىم أغاغرر

٘ر ٔأزرٝ إىل اإلضباك  .19السضاغ

يفعرس ا٧زاٚ الطٟٗػٛ إلٖكاه ضغاٟن ا٥يفكاه، أقب  وَ الَّبٗع٘ أُ يفترااط ِرصٓ    المغ٧ُٔٛ 

      ٛ أِري وقٕوراس    ٕقرفّا ب ا٧زاٚ بالهىُٕ الز يفقسً بّرا الطغراٟن، ٔبالترال٘  رإُ المغرٛ العطبٗر

ِٛ ِٛالوقا ٗرٛ ٕٖرا،ِّ ٗر ل٨و بايفت عطنٛ ٧ٖٛ أغاٞٚ وترىمٛ يف أغالٗب قٗمغتّا ٔالتعبري بّا  ِٛالعطب

وَ جّٛ وػتدسو٘ ٔغاٟن ا٥يفكراه ٔيفقٍٗراس العمٕوراس اثسٖورٛ ٔالتَّرٕضٚ; عمرٜ الرطغي ورَ         

ٙرأٌّا عطقت عرب التاضٖذ ب ٙر اٌّا الٕعاٞ المغٕ ٘ر     اثهاض  الصٙ  ػس  ٗرْ ٔجرٕز ا٧ورٛ الطٔذر

ٙر ٘ر ٔالف رررط ٘ر ٔالفمػرررف ٌعرررطاّْ لهرررعف الوقا رررٛ المغٕٖرررٛ الػرررمٗىٛ لرررسٙ وععررري      . 20ٔٔا٧زبررر

ٗرررر يفتعرررطض المّٔوػرررتدسو٘ وٕاقرررع التٕاقرررن ا٥جتىررراع٘     ْ غرررٛ العطب جرررطاٞ ِرررصٓ   ٛ إىل يفؿرررٕٖ

ٔ ررصا عررَ ، يفكرراهٔغرراٟن ا٥ٌاِٗررم عررَ التؿررْٕٖ الررصٙ يفعرراٌ٘ وٍررْ وررَ جّررٛ   اإلؾرر الٗٛ،

٘ر غعٔ الوقايفرالا٥جتٗاح ا،اٟن وَ خ٦ه أزٔاس   .التٍٕعٛ الغطب

ِٛ ٛ ٌٍا  اجإ قاٌٟن قس ٖقٕهلٔ  ِٛ عمٜ واٟسِٚ ، ٧ٌّا  ا ّّٓ*إىل المّح َرالمغ ُّ ، ل   الفا ّ

ًَ ِٛ ٥ يفقًٕ وقا ٥ّٕ بس وَ إش  ِٞ،الغصا ٔجب ِٛ ا٥ِتىا ٗر بالمغ ٘ عمّٗرا،   ِظأاثفر  ِٛالعطب إىل  ٔالػررع

ِٛ ٗر يفععٖع اغتدساً المغ ِٛ ِٛالعطب كرن  ٥غرٗىا ورا ٖت   ٔغاٟن ا٥يفكراه، بقسض اإلو اُ يف  الػمٗى

ِٛ عَ ٗر ا٥جتىاعٗرٛ ٔالوقا ٗر٧ٌٛؿَّٛ ا بال تاب ٘ر، ٔقرس ٥   ٛٔالسٍٖ يف وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع

ُل   ُر يف العاوٗرٛ وا قس ٖ رٕ ٗرتّا  رػب، إش إ ٖ ُٕ ا ٕ  وَ اغتدساً المغٛ العاوٗرٛ; لؿعب

ٗررٛ الفكرٗرٛ;      تدفٗرف ا،ىرعٚ يف ال مىراس،  ّرصا وتعراضٌ  عمٗرْ يف       أق٦ّْ يف المغرٛ العطب

زٔه ا مٗخ عىٕواّْ;  قٕه )ٌػرتاٌؼ( برس٥ّْ ورَ )ٌػرتاٌؼ(،  قرطٖـ ررر ِٔر٘ أ كر  العرطب ررر           

َر ا رٕ  ا٧ ررب   21 اٌت  ٗن لتدفٗف ا،ىعٚ لوقمّا   اٌت يفقٕه ) اؽ ، ضاؽ( ، ٔل 

ٗررٛ رِّبرقرْت عمّٗرا قٕاعرس     ِٕ اغتدساً العاوٗراس الز ٌلقمْت وَ المغاس ا٧خرطٝ، ٥ غرٗ   ىا الغطب

ٗرٛ، ٔوَ ِصٓ العاوٗراس ٌاخص  ٗرٛ علٍّْٕٚ، ِٔصا وعطٔ  يف ،حٛ أغمب عاوٗراس السٔه العطب العطب

منٕشجاّْ وَ ،حٛ أِن اإلواضاس يف  مىٛ ) اب( مبعٍٜ )قبعٛ(،  ّ٘ أقٌن وٍقٌٕه وَ المغرٛ  
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ْٗت( مبعٍرٜ )وكرباح الهرٕٞ   Capاإلجنمٗعٖرٛ  ّٓ ورَ     ، ٔ صلم  مىٛ )ِل ( ِٔر٘  رصلم وٍقٕلر

 .Lightالمغٛ اإلجنمٗعٖرٛ 

٘ر  مٕظضاٞ الػر٤ٔلهل عرَ الؿر٤ُٔ الوقا ٗرر    ل عسٖسٚ أؾاضس يفٕقٗاسلصلم   ٛ يف الرٕرَ العطبر

ٗرر ا٧قَّراضّٕ  زعٕٚ ا ّاس الدتكرٛ يف   الٍعقسِٚ بهل اثهل ٔا٩خط إىل ّيايفخ٦ه اجتىاع  ِٛالعطب

ِٛإىل يفؿحٗع اغتدساً المّٔ ٗرر  غ  يفقرسٖي يف  ٔغراٟن ا٥يفكراه، ٥غرٗىا   يف  َُِّّٛالبػرر  ىٛػرمٗ ال ِٛالعطب

ٛ، ٔشلرم لتٗػرري يفبرازه الررباوخ ٔنرىاُ      ٔالوقا ٗر قهاٖا ا٥جتىاعٗرٛ،ٔال ٔالعمٕواس، ا٧خباض

ٗر  .22اّْيفباز،ا ٔاإل ازٚ وٍّا عطب

٘ر اٌفتاح ظن يف أوا  عمٜ بين البؿط بمغاس أِن ا٧ضض، مي رَ  وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع

ٗررر  ّٗررا وفررطزاٌس ،جسٖررسّْ ّْٛؽ لغررأُ يفٍؿررا لمٍررا ٗر ّٓٛمٗعٖرررٔإجن ّٓٛعطب ، وررَ قبٗررن الرتٖٔررخ  ّٓٛٔ طٌػرر

ِٛ لعاَِط ِٛ اإلع٦وٗرٛ!ال عٕل ٘ر  سث وَ خ٦ه يفاارياس ل زال طغال ، وٕاقع التٕاقرن ا٥جتىراع

ٍّ ٍرلٍّيف ال ِٛا٧جٍبٗر  مىاِسبع  ال  تابٛٔ  Hello  ٔOKاس ، وورن  مىر  يف الٕاقع العطب

ٗر Bravoٛ ٔمٗعٖررراإلجن ، Messageالربٖرررس اإلل رتٌٔررر٘، ٔالطغرررالٛ    E-mailٔ  ٛالفطٌػررر

ٔFace book ،٘ر  .23ٔغريِا وَ ال مىاس وٕقع التٕاقن ا٥جتىاع

ٔمي َ أُ ٖ ُٕ وسعاّْٚ وَّالبٛ ا ّراس العٍٗرٛ بالعٍاٖرٛ بالمغرٛ العطبٗرٛ بالتكرسٙ ،رصٓ        

ٗررٛ; ورَ ش       لررم ورا يفقررًٕ برْ ا٧ ازميٗرررٛ   اإلؾر الٗٛ أغرٕٚ مبررا ِرٕه وعىررٕه برْ يف الررسٔه الغطب

الفطٌػٗرٛ يف باضٖؼ الز يفكسض باغتىطاض ٌؿطاس لصرض وَ اغرتدساً ال مىراس الػرتٕضزٚ،    

ُر وَ ٖػرىرٌّٕي ؾرطرٛ المغرٛ التررابعهل ث ٕورٛ  ٗبٗرم جيٕلرُٕ الؿرٕاض ،          ٔيف وٌٕرتٖاه  إ

ٗرٛ، ٔأٌفقررٕا      وررا ٖقرراضب وررَ    ٖٔغٗرررطُٔ أءرراٞ الؿررٕاض  ٔاحملرر٦ّٔس وررَ اإلجنمٗعٖرررٛ إىل الفطٌػرر

أٙ ِقررْف  ARRET أٙ ِقررف باإلجنمٗعٖررٛ إىل STOP ز٥ٔض عمررٜ يفغررٗري إؾرراضٚ 600.000

 . 24بالفطٌػٗرٛ

ِٔصا وا ٤ٖ س السٔض الرصٙ يف٤زٖرْ المغرٛ اإلع٦وٗررٛ يف لسٖرس قرٕض ا٧وري ٔالوقا راس يف         

ٗرىا يف عكررط يفتػرراض   ٗررْ ٔغرراٟن ا٥يفكرراه لٍقررن        ُّٕ ؾررعِٕب زٔهّٕ العرراملّٕ ا٧خررطٝ، ٥غرر  أشِررا

ُّ غرررسْس البرررسَٖن الؿرررطَٔ  لمٕاقرررع   ُر العمٕوررر ، ٔقرررس أابترررت الٍرعاعررراس 25العمٕورررٛ، ذتررررٜ ل رررا

ٗررٛ  اٌرت غر٦ذاّْ خَّررياّْ،      ُر الّاضٚ يف اغتدساً المغٛ اإلع٦وٗرٛ ٔالسعاٟ ٔاثطٔب اثسٖوٛ أ

ّْ وَ أزٔاس السرعاٖٛ الػٗاغٗرٛ  .26ٔٔغٗمٛ  ترا ٛ، ٔأزاّْ  اعم

ُر ا٥غتعىاه ا راِر١ لمغرٛ،   ٘ر برهل         إ ٌٞ أ راُ يف ٔغراٟن اإلعر٦ً أً يف التعاورن الٗرٕو غرٕا

ِٛ، ٖٔفػرس لػراٌَّي، ٔعٍرسوا  رطر            ٗرر البؿطّٕ، ٖعَّّٔن   رط أِمرّا، ٖٔعٗرق قرسضاِس الٍراؽّٕ الصرٍِ



 

 115 

 Facebook-الفٗػبٕك أمنٕشجاّْ" -المغٛ العطبٗٛ يف وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ 

ُر الٕاقرع بؿرصٔشٓ          ٛ  يف يفاضخيّرا، ٖرٍع ؼ شلرم عمرٜ لغرٛ اإلعر٦ً; ٧ امتىعاسل مبطاذَن غٗر٠

٥يفكرراه، ٥ بررسر أُ يفبررسٔ قررٕضٚ الؿرررصٔش ٔالتؿررابلم ٔيفؿرابل ْ ٔيفعقٗررسٓ عٍررسوا ٖررٍع ؼ يف ا 

 .  27ٔالتعقٗس يف المغٛ الػتدسوٛ

ٗرر  اِي وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ ٔيفػ ُ  ٛ، ورَ خر٦ه يفقرسٖي   يف يفّىٗـ المغرٛ العطب  وهرىٕ

ٗرررٛ الكررط ٛ،   وععرري   ال تابرراس عمررٜ وٕقررع الفٗػرربٕك، ٔغريِررا وررَ الٕاقررع بالمررّحاس احملم

عي وػتدسو٘ ِصٓ الٕاقع ِي وَ الؿباب ٔالطاِقهل  ٗترااطُٔ  وعٔا َّري يف ا٧وط ٍِا أُ 

ٗرٛ باثطٔ  اإلجنمٗعٖر28ٛبّصٓ ال تاباس ُّ العطب    .، ذترٜ أٌّي أقبرٕا ٖ تبُٕ المغ

ِٛ إُ غطَؽ ِٛالػر المغ ِٛ وٍصل ِٛالٍاؾ٠َ يف ٌفٕؽّٕ مٗى ِٛ ٖل الَّفٕل عمرٜ   عس عاو٦ّْ وّىاّْ يف احملا عر

ٗررر ّْ وتىاغرر ّْ ّْٛٛ قٕٖرررلغتٍررا العطب أورراً  عّٕطاجلرر، ٔعكررٗٛ عمررٜ ا٥ٌ ػرراض ٔالتريف ا٥ذتررٕاٞ وٍٗعرر

ٍّ ٔالتصِٖٔب الػَّٗطِٚ حما٥ِٔس ٍّ ٔالوقايفٍّ المغٕ ِٛ ا، ٔ رطضل  ،ٔالتاضخي ِٛ   ٗىٍر مغر٘  ٖل باغري العٕلر

ٗر ٗررر ُّٛالؿدكرر لررصا جيررب يف ررطٖؼ ، 29ٔا٥غررتق٦هّٕ الػررٗازِٚ ٔوقٕورراِس ُّٛالقٕوٗررر ٔالررصاَس ُّٛالٕرٍ

ِٛ  (ً  طيفُٕأ ٦)بطاوخ ا٧رفاه  ٗرر   سوٛ المغر مم رَ   قرسضّٖ  ا ربّٕبر  الرعردٍّ  ، ورَ خر٦ه  ِٛالعطب

ِٛ  وَ وفطزاِس ٗرر  المغر يف ِرصا امراه    َقْبالػرر  " رت  ٖرا ءػري   "ابطٌراوخ   َنأُ غرحر  َقَب، َٔغر ِٛالعطب

 الّي. 

ِٛ الترَّرٕضّٕ الرتقينر يف ٔغراٟن ا٥يفكراه، ٔوٍّرا وٕاقرع التٕاقرن          ٥بس وَ اغرتوىاضّٕ ٔ ٗرر إو اٌ

٘ر ا٥جتىا ِٛع ٗر لمرفاظ عمٜ المغ ِٞ ِٛالعطب ٛ، ٠َالغرتبرهل العرطب ٔا٧جٗراه الٍاِؾر     ، ٥غٗىا بهل أبٍرا

ٍّٕضل رراٟع لغررٛ القررطنُ ال ررطٖي، ٔضيف اٌّٗرراض  ِررصٓ الٕاقررع اِيذتررٜ ٥ يفػرر قٕاعررس المغررٛ  يفلقرر

ٖتَّمررب يفٍفٗررص ، ِٔررصا ٛ ل٨وررٛ العطبٗررٛ الػررتىسٚ وررَ يفرراضٖذ ٔيفررطاث العررطب ٔالػررمىهل   القٕوٗررر

٘ر     ٔاجتىاعراسِ  ٛ الز يفكسض عَ ور٤ طاسِ اس الطءٗرالتٕقٗ يف  الػر٤ٔلهل عرَ اإلعر٦ً العطبر

   .30ٛ  ٗاٌّا ٔزميٕوتّاالصٙ حيفغ لمغٛ العطبٗرِٔصا ا كٕم، 

ٗرٛ يف ٔغاٟن ا٥يفكاه ا٦اٛ وعاَِط غمٗىٛ باضظٚ ; ِ٘:   ٔلمغٛ العطب

ِٛ الػرتدسوٛ     - ّٗ الفكرٗر ٍَْرٕٖررٛ يف العطبٗر ٔلرسٍٖا وعحىراس  عسٖرسّْ     ،ؾٕٗ  ا٧خَّاٞ ال

ِٞ ٔالتكٍِٗف.  يفٍألت شلم باإلذكا

 ؾٕٗ  ال تابٛ العاوٗرٛ يف وهىُٕ القا٥س ٔاإلع٦ٌاِس. -

ّٕ الفطزاِس  - ٘ر وطٚ اغتدسا ، بن ا٧عحىٗرٛ يف اٍاٖا ا َّاب الٕجرْ إىل التمق٘ العطب

ّْ، لىرن أ   ٗرر ّْ ٔيفمفعٌٖٕ ّْ ٔبطاوَخ إشاعًّٗ ٗر ّْ     إُ ٍِاك  مّٔاس  عطب ّْ و تٕبر ََ أعحىٗر ال ٔعٍرأٖ ءرا
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ِٛ;  ٍػىع عَ بطٌراوخ باغري )ظًٔ( ٔنخرط عٍٕاٌرْ ) ر٦ف ؾرٕ( ٔاالر  بعٍرٕاُ          ٗر با٧ذطِ  العطب

 )ٖٔم إٌس(، ٔغري شلم وَ التػىٗاس.

ِٛ  ىراِريّٕ ٥ ذْكرَط ،را ورَ          ُّٛ بالٍػرب ِٚ يفلعرازهل السضغر ٕرَض ُر ٔغاٟن ا٥يفكاه اثسٖوٛ ٔالتَّر إ

ُْ مل ٖػرتَّٗعٕا أُ حيكلرمٕا وٍّرا إ٥ّٔ عمرٜ العٍاقرط الرز         الصَٖ ذلطوٕا وَ  طقِٛ التعمرٗي، ٔإ

، ٔلرسّٖا القرسضٚ   31ٖترػي وغعاِا باقنر قسض وَ الوررطاٞ، ٔوهرىٌّٕا برا رب قرسض ورَ البػرارٛ      

٘ر، ٔيفلعسر أ هن الٕغراٟن   ِٛ، ٔيفٗػريِا يف ا َّاب الٕٗو عمٜ   هل المغٛ العطبٗرٛ وَ ا٧لػٍ

ُّ     التعمٗىٗرررٛ يف ا٥ضيفقرراٞ   ٗررر ُّ العطب مبػررتٕٝ لغررٛ التدارررب، ٔشلررم إُ التعوررْت يف خَّابّررا المغرر

 .  32الٗػرطُّٚ، ٔإُ قسرْوَتّا باغمٕب غمٗي غّن ٔغمؼ ٍٖاغب وػتٕٖاس امتىع

ٔوَ الهطٔضٚ مب اُ أُ ٖتٍبرْ ال ِّترابل يف وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ إىل أٌرّري خيمقرُٕ   

  ٔ ٙر، ٖٔفطنُٕ الكٕاَب الرصٙ ٖبرس ٔره أورطٓ اقر٦ّْٗ، ل ٍررْ ورع الٕقرت ٖكرب         الصٔ  المغٕ يف أ

 . 33وقب٥ّْٕ ٔؾاٟعاّْ

ّْ لتعمررررٗي المغررررٛ،      ال، ٖكررررب  وسضغرررر ّْ ٔأزا ٔإشا  رررراُ ا٥يفكرررراه بالػررررتٕٝ الَّمررررٕب لِّغرررر

ٔورررع اغرررتىطاض الػرررىا  لرررْ ٍٖهرررخ ا٧غرررمٕب يف الرررصَِ،  تتٕلّٔرررس القرررسضٚ عمرررٜ احملا ررراِٚ،   

ِٛ يف   ِٛ الػررررمٗى ُل يف اغررررتدساً المّٔغرررر ِْ ٔأ  رررراضِّٕٓ، ٔشلررررم   ٗبررررسأِّ اإلٌػررررا  ذاجايفررررْ ٔأغطانرررر

ِٛ عٍرررس         ِٛ المغٕٖررر ِٛ الم ررر ا٦ٌَّقرراّْ وررَ ذقٗقرررٛ وفازِررا أُ ٔغررراٟنل ا٥يفكرراهّٕ قررازضّٓٚ عمرررٜ يفٍىٗرر

ٕرهّٕ ورررَ        ِٛ ٔا٥ضيفقررراٞ بّرررا، ٔالتررررر ِٛ اإلع٦وٗرررر التمقّٔررر٘، ممرررا ٖرررٍع ؼل عمرررٜ وػرررتٕٝ الطغرررال

ِٛ ٔا ّرررنّٕ )لغرررٛ العاوٗررررٛ الترررااطٚ بغريِرررا( إىل   ِٛ ا٧وٗرررر ِٛ الفكررراذِٛ ٔالعمررري ٔاثهررراضٚ، لغررر لغررر

ِٞ القاعرررررسٚ المغٕٖررررررٛ ٔالوقا ٗررررررٛ الؿررررررت ٛ، ٔبرررررصلم ٖؿررررر ن     ٔا٥ضيفقررررراٞ برررررا٧زاٞ، ٔبٍرررررا

ٗرررررٛ التعمٗىٗرررررٛ ٔالرتبٕٖرررررٛ، ٥ٔ ٖترررررٕه إىل ٔغررررٗمٛ اغررررت٦ب    ا٥يفكرررراه وٕقعالررررا وػرررراٌساّْ لمعىم

ٛ  زاخن ا٧ورٛ  .  34اقايف وتقسرو

٥يفكررراه إ٥ّٔ أٌّرررا ٥ يفرررعاه قرررازضٚ عمرررٜ  ٔعمرررٜ الرررطغي ورررَ التَّرررٕض اثاقرررن يف ٔغررراٟن ا  

الٍا ػررررررٛ إشا أِّذػررررررَ اغررررررتدساولّا ٔيفٕجّّٗررررررا يف يف ررررررَٕٖ العررررررامل العٍٕٖرررررررٛ اثقّٔررررررٛ       

٘ر ٔقرررررٗىّي         ِٛ; ٧ٌرّرررررا يفػرررررّي يف يف رررررَٕٖ شٔقّررررري الوقرررررايفر ٔا ىرررررال ٗرررررر ِٛ العطب ٗر لمؿدكررررر

ٔأ  رررراضِي ٔوررررٕاقفّي، ِٔررررصٓ الٕغرررراٟن الّىرررررٛ الررررز يفٕقررررن القررررٗي الوقا ٗرررررٛ إلررررّٗي،      

ِٛ; لرررا       يَف ٗرررر ِٛ ٔا ىال ٗرررر ِٛ ٔا٧زب ِٛ الف طٖرررر َّ ورررَ الٍاذٗررر كرررقن الرررٍفؼ، ٔيفلغرررين العرررامَل الطٔذررر

ٛ ، ٔيفٍىرررررر٘      ٛ  ٔاقا ٗرررررر ْل ورررررَ وعمٕوررررراس  ٔقكرررررلّٖ ٔأؾرررررعاَض ٔوقرررررا٥س  ٔأخبررررراض  ٍٗررررر يفلقسرولررررر

ِٞ البسعهل  . 35الٕاَِب، ٔيف ؿفل عَ ا٧زبا
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 Facebook-الفٗػبٕك أمنٕشجاّْ" -المغٛ العطبٗٛ يف وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ 

  اإلو اٌٗاس المغٕٖرٛ لاع٦وٗهل ٔيفَّٕض ٔغاٟن ا٥يفكاه:-ب

ّْٛ ورع ؾرٕٗ              ّْٛ ذقٗقٗرر ـل أظور ٗررٛ يفعرٗ ُر المغرٛ العطب ٖؿري العسٖرس ورَ البراذوهل ٔالمغرٕٖهل إىل أ

ا٧خَّاٞ المغٕٖرٛ يف التسأه ٌتٗحرٛ نرعف يفعمٗىّرا يف الرساضؽ ٔا اوعراس، ٔيفعّرط ا٧خَّراٞ        

المغٕٖٛ عٍس يفعاولن ولدتمف قلٍٕ  الدتكرهل ٔالساضغرهل ٔالؿرط هل ورع الٕغراٟن اإلع٦وٗررٛ،      

هرر٦ّْ عررَ ؾررٕٗ  ا٧خَّرراٞ الٍرٕٖررٛ يف العرراو٦س الطءٗرررٛ يف السٔلررٛ، ٔاٌتؿرراض العبرراضاس          

 .  36ا٧جٍبٗرٛ ٔالفاِٗي الز لىمّا اثٗاٚ العاورٛ

ٖٔ از المغُٕٖٕ ٔاإلع٦وٗرُٕ أُ ٖتفقٕا عمٜ نرطٔضٚ يفبػرٗ  العبراضٚ المغٕٖررٛ يف وهرىُٕ      

 ،   ِّترابل الكرِف أ وطل يَفَررطسضاّْ يف  ٔغاٟن اإلع٦ً، ٔل ٍرّي خيتمفُٕ يف وػالم التربػٗ

      ِٛ ًل ِررس  الطغررال ُّ وررا ِرر٘ إ٥ّٔ ٔغررٗمّٓ يررس ُر المغرر ٍّ; ٧ٌرّرري ٍَّٖمقررُٕ وررَ ِٔرري أ ّٕ المغررٕ الٗررسا

            ِٛ ِٛ، ِٔرٕ اإلبر٦،ّٕ، ٔلرٗؼ ورَ نرطٔضٚ يفلٕجرب وطاعراُّٚ ِرصٓ الٕغرٗمٛ ٔقر٥ّْٕ إىل الغاٖر اإلع٦وٗر

ِٛ العط ِٞ  ّٗرا،  الٍؿٕزِٚ، اير ٖتصضرعُٕ بكعٕبٛ المغ ِٛ، ٔيفعقٗس قٕاعسِا، ٔعلػط قٕاعس اإلو٦ ٗر ب

ٔأخرررياّْ قكررٕضِا عررَ وػرراٖطٚ ض ررب اثهرراضٚ; ٧ٌرّررا ٥ يفػررتٕعب مجٗررع ألفاظّررا، ِٔررصا       

ُر المغٛ ِر٘   َُ غٕاِي، وتٍاغهل أ ٖعَّّٗي اثقر يف العب  بالمّٔغٛ ٔ اٌرّا ورياٌث خامٌّ بّي زٔ

 المغُٕٖٕ.  ،  ىا ٖطٝ 37ورياث ا٧ورٛ خ٦ه عكٕضِا الدتمفٛ

َُ ر عمررٜ       ُر وػررتٕٖاس الٕغرراٟن اإلخباضٖرررٛ ِررصٓ يف ا٥غررتدساواس المغٕٖرررٛ جيررب أُ ٖ ررٕ إ

ِٞ ٔالػتىعهل ٔالؿاِسَٖ، إشا أضازْس ِرصٓ الٕغراٟن      ا٧قنر ر مبػتٕٝ أ هن التعمىهل وَ القِّطرا

 ، يف الٕقرت ٌفػرْ،  رورياّْ ورا ٌػرىع ٌٔؿراِس يف ٔغراٟن       38أُ لتفغ براذرتاً ا ىّرٕضّٕ ،را   

ال ورَ امتّرسَٖ يف  راه المغرٛ، ممّٔرَ مل ٖؿرتسر عرٕزلِي بعرسل،          اإلع٦ً اثسٖوٛ ٔالتَّٕضٚ نضا

ٛ ، برررن           ِٛ، ٥ عررَ وعط ررٛ ٥ٔ عررَ زضاٖرر ِٛ الؿررراٟع ِٞ المغٕٖررر  ٍررطاِي ٖتكررسرُٔ لتكرررٗ  ا٧خَّررا

ُر زا عّررري إىل شلرررم ذررربسّي لمغرررٛ    َِٞي يف التكررررٗ  ٔالتركرررٕٖب، ٥ٔ ؾرررمّٔ أ حي ّٔىرررُٕ أِرررٕا

ََ الٍٗرٛ ٥ ٖ ف٘ يف ِصا القاً العطبٗرٛ، َر ذلػ  . 39ٔذطقّي عمٜ قررٛ ال تابٛ بّا، ل 

ٙر          ٔبع  اإلع٦وٗهل ٥ ّٖتىرُٕ بالمغرٛ، إوررا عىرساّْ برسا ع التبػرٗ  ٔوػراٖطٚ الٕاقرع المغرٕ

الررررتزرٙ، ٔإوررررا َجّررر٦ّْ، ِٔرررصا ورررٍّخ العسٖرررس ورررٍّي، ٖقرررٕه أذرررس اإلع٦ورررٗهل البررراضظَٖ يف      

قررع الررصَٖ ٖقٕوررُٕ بالعىمٗررٛ اإلع٦وٗرررٛ، ٔغررالبٗتّي وررَ ال ترراب  اختكاقررْ: " ررَ ٌعررٗـ ٔا

ُر زضاغايفّي المغٕٖرٛ نعٗفٛ، ٔيف بع  ا٧ذٗاُ وتسٌٗرٛ"  ، ٔإشا زقّٔقٍرا  40ٔالوقفهل ٔالبسعهل، إ

ٛ  ٖلعّررط نررعفاّْ يف الفررطزاِس             َٞ اإلع٦وررٗهل التررسضربهل بكررٕضٚ عاوررر الٍرعررط ٔجررسٌا ر  عرر٦ّْ ر أزا

ِٞ ٔاغ ّْ ٔإ طاراّْ يف اغتدساً العباضاس ا اِعِٚ.ٔض ا ّْ يف البٍا  تعاضاس  وبتصل
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ٗررٛ،  ال ايفرب الؿررّري           ُْ جنَس ِصا ا اٌرب ٍَّٖبرقل عمرٜ لغراس  أخرطٝ غرري العطب ٥ٔ غطض أ

"جٕضد أٔضٖٔن" ٖلمق٘ المًٕ عمرٜ الػٗاغرٛ الرز أ ػرسس المغرٛ اإلجنمٗعٖررٛ شاس ٖرًٕ،  اؾراعت         

ٗرررٛ ٔوعرراُ ولٕاضبررٛ    ّٗررا الدتكررطاس ٔالعبرراضاس العاٟفررٛ ٔا٧ل  ٔلظّٔفررت ٧غررطاض زعاٟ فرراظ الررز 

ُر ا٥ َّراط يف المغرٛ لرْ يف الٍّاٖرٛ         ٔإؾاضاس غاوهٛ. قاه يف إذسٝ وقا٥يفرْ: "ورَ الٕانر  أ

٘ر      ٗر١ ،رصا اإلع٦ور أغباب غٗاغٗٛ ٔاقتكازٖٛ، ا٥ َّاط بساِّْ لٗؼ ضاجعالا إىل الترااري الػر

ٔره، ٔلكررن الٍتٗحررٛ شايفّررا ٔل ررَ  أٔ شاك، ٔل ررَ الٍتٗحررٛ يفكررب  غررببالا  تلَعررعٍّظل   الػرربب ا٧

 . 41بؿ ن وهدري، ِٔ صا إىل وا ٥ ٌّاٖٛ"

ٔمي ررَ ذكررط  ررا٥س الهررعف البرراضظٚ يف ٔغرراٟن ا٥يفكرراه عاورررٛ ٔقاعرراس الترطٖررط        

 :42الكرف٘ عمٜ ٔجْ الترسٖس، يف ا٩يف٘

انررَّطاب يف  ّرري وعرراٌ٘ ال مىرراس، ٔاغررتدساً لفعررٛ و رراُ أخررطٝ وٍاغرربٛ يف      -1

 ا٧قن.

 القكٕض يف اغتعىاه ع٦واس الرتقٗي، ٔلعمّْٔ ٖطجع إىل جّمّي ببٍاٞ ا ىمٛ.-2

، ٔالٍررار Writtenعمررٜ المغررٛ ال تٕبررٛ  Spoken التررااري الٕانرر  لمغررٛ الٍَّٕقررٛ-3

ٗررررٛ   الرررصٙ يفرررٕ ّٔطٓ ٔغررراٟن ا٥يفكررراه ا٧خرررطٝ، احملَّّٔررراس اإلشاعٗرررٛ ٔالقٍرررٕاس التمفعٌٖٕٗرررٛ احملم

 ٔالعالٗرٛ.

برراثط  ٔالكررٍاعاس ٔالعمررًٕ، الررصٙ أضبررم المغررٛ   Jargonكركررٛ ؾررٕٗ  المغررٛ التد-4

            ّْٛ الٕٗوٗرٛ،  بس٥ّْ ورَ التٕقرٗن قراضس ِرصٓ المغرٛ يفمبرر٘ ذاجراس ا٧ رطاز الرصَٖ مياضغرُٕ وٍّر

 حمسزّْ;  اإلع٦و٘ إورا أُ ٖقأً ِصٓ المغٛ أٔ أُ ٖاخص بّا، ٔبصلم حيسث اإلضباك.

 :43بري " اٍٖط" وا ٖايف٘ٔلعا ٛ  ا٥س الهعف التقسروٛ ٖقرتح ا 

 اغتدساً احملطض لمىفطزاس بؿ ن  اعن.-1

 السقّٔٛ يف اغتدساً قٕاعس اإلو٦ٞ ٔالرتقٗي.-2

 ا٥قتكاز ٔالسقّٔٛ يف اغتدساً ال مىاس.-3

ٙر بعٗساّْ عَ التعقٗس.-4  البػارٛ يف البٍاٞ المغٕ

 ٔنٕح العٍٜ وَ زُٔ وٕاضبٛ أٔ التفا .-5

 ن وَ اثؿٕ.يفَّّري المغٛ وَ ال ير ا،اٟ-6
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ِٞ الفطزاِس يف غٗا ّٖ لغٍّٕٙ، ٥  ٗفٗٛ اغتدساوّا  ق .-7 ٘ر أغمٕب بٍا  يفعمٗي اإلع٦و

ِٛ الٍرْرٕٖرٛ ٔالرت ٗب.  -8 ِٞ ا ىم ٗرٛ لبٍا ٔرل  ا٥ِتىاً بالباز٢ ا٧

  :ٛالمغٛ اإلع٦وٗر خكاٟل-س

ِّ اه العٍررٜ قررازضّْ عمررٜ إٖكرر اٌكرربرت جّررٕز البرراذوهل يف لغررٛ اإلعرر٦ً عمررٜ أُ يف ررُٕ المغرر

ِٛ ٔاإلاراضِٚ الرز            ٗررٛ، ورع اعتىراز الؿرفا ٗر باقكط لفغ، ٔأغرعض وعاٍلرٜ; ِٔرٕ )اإلجيراظ( يف العطب

ٗرٛ ا رصب ٔالتؿرٕٖق   ٘ر يف المغرٛ إٌرىرا        44يفقتهّٗا عىم ُر ورٍَّخ البررِ  اإلع٦ور ، ٔٔاقرع ا٧ورط أ

ِٛ وررَ ذٗرر   ٌِّٕررا أزاُّ ايفركرراهّٖ ٖػررتدسوّا ال    ِٛ المغرر ؿررتغمُٕ يف ّٖررس  إىل البرررِ  يف واِٗررر

٘ر       ِٛ مبػررتٕاِا العىمرر ِٛ اإلع٦وٗررر ّٕ،  ٗرر  ٍٖكرربس الررٍّخل عمررٜ البرررِ  يف المغرر ٔغرراٟن اإلعرر٦

ِٛ مبػرتّٕٖٗا             ٘ر;  ٗعرسرِا  ٗاٌرا خاقررا وتىٗررَع ال٦ور ّٕ ٔالػررىاِس، وػرتقمّٔاّْ عرَ المغر ا٥جتىراع

ٙر ٙر التحطٖس ٘ر الٍرعط ٘ر ٔالعمى ٔرق٘ الفينر ا ىال ُر ِرصا جيرب    ، وع نرطٔضٚ الترٍبسر  45التص ْ عمرٜ أ

        ِّٛ ُر يفترػررَي لغرر ٕرِِٛ، ٔجيررب أ ِٛ الؿرر ِٛ أٔ العزٔجرر ِٛ العاوٗررر أ٥ّٔ ٖررٍر ّٔ بالمغررٛ اإلع٦وٗرررٛ إىل ِأٖرر

ََ عرَ            ِٛ العبراضِٚ، ٔعلصٔبرٛ اثرسِٖ ، ٔقِّرطب الف رطِٚ، ٔأُ ٖبتعرَس ورا أو ر ٍّ٘ بػ٦غر اإلع٦و

ِْ بمُٕ وَ ألٕاُ البرِ  يف الٕنٕعا  .  46ِس امطرزِٚإجّاِز التمق٘ ٔإعٍايِف

٘ر عمرررٜ لغرررٛ الطِغرررن يف إعرررسازٓ لمطغرررالٛ اإلع٦وٗررررٛ،   ٔأ ّٔرررسْس  ٍرررُٕ الترطٖرررط الكررررف

         ِٞ ِٛ ٔاإلجيرراظّٕ ٔالررطبِ  بررهل أجررعا ِٛ ٔالٕنررٕحّٕ ٔالسقّٔرر ٔاؾرررترت  ّٗررا: اختٗرراض ا٧لفرراظ الٍاغررب

 . 47الٕنٕ ّٕ ٔالعطضّٕ باغمٕب  ممتاظّٖ

َُ الف رطل "أضٌػرت ِىٍغرٕاٙ" قرس ٔجررْ لاع٦      ّْ براُ ٖػرتدسوٕا جلىر٦ّْ      ٔ ا ورٗهل ٌكرٗر

ّْ اطَّٚ، ٔأُ ٖبصلٕا قكاضٝ جّسِي وَ أجن ؾفا ٗرٛ العبراضِٚ  ٧ُ ; 48قكريّْ ٔ قطاس  قكريّْ ٔلغ

،  ىرا  ترب "جرٕضد أٔضٖٔرن" ٌكرٗرّْ      المغٛ اقتكاٌز، ٔجيب عسً اإلغطا  يف اغتدساوّا

ِٛ عبررس اثىٗررس بررَ حيٗررٜ ال ايفررب لم ِّتررراب         ، قرراه خيارررب  لاع٦وررٗهل يفررص ّٔطٌا بطغررال

٘ر  ّٗا  :49اإلع٦و

ٗرٛ ا٧خطٝ.-1  ٥ يفػتدسً اماظ أٔ التؿبْٗ أٔ الٕغاٟن البٗاٌ

ُّ إشا أو َ إغقارِّّا وَ الٍرلر.-2  أْغِق  ال مى

 ٥ يفػتدسً لفعٛ رٕٖمٛ إشا  اٌت لفعٛ قكريٚ يفلغين عٍّا.-3

ٗرٛ أٔ عمىٗرٛ أٔ عاوٗرٛ وا َٔجْسَس ،ا بس٦ّْٖ-4   كٗرالا ؾاٟعالا. ٥ يفػتدسً عباضٚ أجٍب

 ٥ يفتٕضر  عَ َخط ّٕ ِصٓ القٕاعس  مّّٔا بسَه أُ يفػتدسً لفعّْا ٔذؿٗراّْ غاقَّّْا.-5
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٘س ؾرر ٦ّْ غر٦ّّْ ٖقرررتب ورَ ا٧غررمِٕب الرساضدّٕ، ٔعمررٜ        ُر ٖتردرَص ا٧غررمٕبل اإلع٦ور ٍٖٔبغر٘ أ

ٛ ، وبتعرسّْ عرَ     ٗرر ُّ ببػارٛ  ٔٔنٕحّٖ ٔٔاقع ًَ ا٧ذساَث الٕٗوٗر ّٕ أُ يفقسر ا٥غرتعاضاِس  ٔغاٟنّٕ اإلع٦

ِٞ  ّرري    ٙر يفعقٗررس ، ذترررٜ ٖػررَّن عمررٜ القِّررطرا ٔال ٍاٖرراِس ٔالتؿرربّٗاِس ٔا٧لفرراِظ العاٟررسِٚ، ٔعررَ أ

 .  50حمتٕاِا، بغ ٍّ الٍعطّٕ عَ يففأِس وػتٕٖايفّي الوقا ٗرٛ

ٕرضّٕ ؾّسْس خ٦لُّّا جّٕزاّْ ذوٗوٛ وَ جّٛ اإلع٦ورٗهل،   ّٕ مبطاذَن وَ التَّ ِّ اإلع٦ ٔوطرس لغ

ّٕ، ٔيفّررصِٖب وفطزايفّررا، ٔقررقنّٕ أغررالٗبّا، ٔجعمررّا     أغررّىْت ولْحَتِى ِٛ اإلعرر٦ ّْ يف يفؿررصِٖب لغرر َعرر

ٍّ الغطٖرررِب،  ٗىرررا يفكرررن إىل أٔغرررع   ٍّ البترررصهّٕ ٔالٕذؿررر ّْ يفطيففرررعل عرررَ العررراو بػرررَّّْٗ ٔانرررر

ٗرٛ  .  51قَّاعاِس امتىع نىَ وّىرتّا ا٥يفركال

ِّ -ث ِّالمغ ٗر  يف ٔغاٟن ا٥يفكاه: العطب

لٕغاٟن ا٥يفكاه  ٗىرا أقراب المغرٛ العطبٗرٛ ورَ يفغٗررط، ٥ٔ        ٥ مي َ يفّىٗـ السٔض ال٤اط

ٛ  ٖٔلْػرط،        ِٛ مبرا يفتىتررع برْ ا٩ُ ورَ وطٌٔر ِٛ الكرا ٗر ُّ العاقطُّ وسٍّٖٓ لمغ ٗر ُر العطب ُْ قمٍا إ ٌبالو إ

      ِْ ِْ ٔعمرٜ حما ايِفر ٘س يف التعبريّٕ ِٕ ا٧غمٕب الصٙ جيتىع الٍراَؽ عمرٜ  ّىر ٔا٧غمٕبل اإلع٦و

٘ر، برن أقرب  ِرٕ        ذهل ٖت مىُٕ أٔ  ٖ تبُٕ، ٌَٔفَُّص ِصا ا٧غرمٕب إىل غر اُ الرٕرَ العطبر

 . 52ا٧غمٕب الصٙ جيتىع العطَب عمٜ  ّىْ ٔحما ايفْ

ِٛ ٧غرررباب  عسٖرررسٚ :   ِٛ ِرررصا الرررسرَٔض الّررريَّ لمغررر ِّ  أِىرّرررأأزرْس ٔغررراٟنل ا٥يفكررراهّٕ اثسٖوررر غرررع

ٛ، ٔجعمرت زٔضِرا خَّررياّْ،    اٌتؿاضِا; ِٔصٓ الٗعِّ ِ٘ الز ندرىت ٌفعّا لمغٛ أٔ نطضِا لمغر 

٘ر      ِٛ يف التَّرٕض العطبر ِّ الكررا  ٘ر،  مغر  ىا أُ لغٛ اإلع٦ً ٥ بسر أُ يفع ؼ الٕاقع ا٥جتىاع

ّْ يفعتىررس عمررٜ إارراضِٚ الؿررعِٕب ٔإ،رراِب العٕارررِف، ِٔرر٘ لغررٛ يفػررتدسً ا٧لفرراظ الٍَّراٌررٛ     ٗررر خَّاب

 .53الطٌراٌٛ، ٔ ورن ٔاقع الوٕضٚ العطبٗٛ

اٟنّٕ ا٥يفكاهّٕ،   ري أُ ٔغراٟن ا٥يفكراه ورَ أخَّرط ٔغراٟن       ٍِٔاك حماشَٖط خَّريٚ  لٕغ

َر ٔا٥جتىرا  ٔا٥قتكراز      ِٛ ٔالفر ٗرر ّٕ ا٧زب ٛ  بالفٍٕ ِٛ مبا يفؿتىنل عمْٗ وَ وٕازَّ شاَس قم ٌؿط العط 

ِٛ ٌٔؿرطِّٕا       ِٛ المغر ٔغري شلم وَ  ا٥س العمًٕ، ِٔ٘ بّصا ا٥عتباض إذسٝ أخَّرط ٔغراٟنّٕ إشاعر

َٗررِس وتٕل ّٗررا   ٔيفٍٕٖررعّٕ أغررالٗبّا ٔإزخرراه ال  ِٛ إلّٗررا، ِٔرر٘ ٔغرراٟن ٔأزٔاس ِب كررَّمراِس الػررترسا

 ً ٞ ، ٔمي َ أُ يف ُٕ أزٔاسل ِرس َُ أزٔاسل بٍا .  ىرا يفٕجرس   54ٔوػتعىمّا،  ٗى َ أُ يف ٕ

ٗررٛ، ذٗر  أٌررْ قمّٔرَن ورَ وػرتٕٝ السرقّٔرٛ يف              يفاارياس غرمبٗرٛ ل٦يفكراه يف التعاورن ورع المغرٛ العطب

عمٜ وػتٕٖاس  عسٖسٚ ، بعهّا ٖعّط يف اغتدساً عبراضاس   التعبرياس الز عط ت ٔ ٗعس بّا 

ُّٖ  تمفٛ اغتدساواّْ يفطازل ٗررا اغرتبسالٗاّْ،  ر٦  رط  لرسٙ وػرتدسوّٗا عرَ         أٔ ألفاظ شٔاَس وعا
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بع  اإلع٦وٗهل وو٦ّْ بهل ا٧ عاه رالب، رمرب، ٌاؾرس، زعرا، الرتىؼ، ٥ٔ  رط  برهل أوومرٛ        

،  ىررا ٖررطٝ بعرر  55ٍ ط، أٌ ررط عمررٜأ ّٔررس، ؾررسرز، ض ّٔررع، ٥ٔ بررهل ؾررحب، ٌررسرز، اغررت

ّْٛ ورَ ا٩اراضّٕ            ِْ يفط رْت مجمر ٘س لٍفِػر ِٛ الرز وٍرّرا الكررف ُر ذطرٖرٛ التكرطر  يف المغر الباذوهل أ

ِٛ عمٜ المغٛ العطبٗٛ، ٔالز مي َ أُ ٌلؿررَي إىل أبطظِا يف ا٩يف٘  :56الػٗر٠

   التٕغرعل يف ا٥ؾتقا ّٕ وَ زُٔ وطاعاٚ الهٕاب  المغٕٖرٛ يف ِصا اماه. -1

ظّٕض يفعبرياس  ٔألفاظ يف الكسرِف بسعٕٝ أٌرّرا أخرفس ٔقعالرا عمرٜ وػراوع القِّرطراٞ ورع         -2

ْل.  ٛ  أ هن قرٗرٛ  يف٤زٙ العٍٜ الطاز إٖكالِّ ٗر  ٔجِٕز ألفاظ  عطب

ِٛ ا٧قرررنّٕ، ل ٍرّرررا غرررريل وٕ ّٔقرررٛ يف الس٥لرررٛ عمرررٜ العٍرررٜ     -3 ٗرررر اغرررتعىاهل  مىررراس  عطب

 القكٕز.  

 ا٥غتّاٌٛ بالقٕاعس الٍرٕٖرٛ.   -4

 يفغمٗب العاوٗرٛ، يف ٔغاٟن اإلع٦ً الػىعٗرٛ ٔالبكطٖرٛ ٔاإلع٦ُ.  -5

ال تابٛ باغالَٗب جسٖسٚ  ِ٘ يفقمٌٗس ل٨غمٕب ا٧جٍيبٍّ ٔحما آّ لْ، ٔا٥بتعاز عرَ   -6

  .ِٛ ٗر  ا٧غالٗب العطب

ِٛ وررع ٔجررٕز وررا ٖقابمررّا يف        -7 ٗررر  ْػرر ل امرراهّٕ ٥ٌتؿرراضّٕ العسٖررِس وررَ الكررَّمراِس ا٧جٍب

  .ِٛ ٗر  العطب

دساً لغررٛ عٕٖكررٛ أٔ وطيٗررٛ، ٔشاك بررإ طا، ا٧لفرراظ ٔالعبرراضاس وررَ وعاٌّٗررا       اغررت -8

 ٔوهاوٍّٗا. 

يف ررطٖؼ ا٧خَّرراٞ الؿرراٟعٛ، ٔعررسً ا٧خررص مبررا ٖلٍبَّررْ عمررٜ نررطٔضٚ يفكرررٗرْ وٍّررا     -9

ُر ا َّا الؿَّٕض خرٌي وَ الكٕاِب الّحٕضّٕ.  بسعٕٝ أ

ّٖ جسٖرسٚ        -01 مل يف رَ يفرسهر عمّٗرا ورَ     التٕغرعل يف زاٟرطِٚ ز٥٥ِس ا٧لفراظ، ٔلىٗمرّا وعرا

ٌّ٘، أٔ أقرابت ذعّٔرا ورَ            ٕرٌض ز٥لر ُّٛ الرز أقرابّا يفَّر ٗرر ُر ا٧لفراظ العطب قبنل، وتٍاغرهل أ

ٕرض الرصٙ أقراَبّا مل خيرطْد بّرا غالبالرا عرَ ز٥٥يفّرا         ُر التَّ ّْٛ، اير إ ٕرض، ألفاظاّْ قمٗم التَّ

 ا٧ٔىل.
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 املبحث الثالث

 ب كالدراسر التحممممر لمى ا   اإلخبارّير   الفمس

ٗررٛ العٍاٖرٛ ٔالتَّبٗرق، ٔمل ٖ رَ       ٌُ بإو اٌ لعن اثسٖ  عَ اغتساوٛ المغٛ العطبٗرٛ وطِرٕ

٘ر   ٔلسٖرررساّْ  ،يف ِرررصا الرررعوَ أ ورررط يفَّبٗقررراّْ ٥غرررتدساوّا ورررَ وٕاقرررع التٕاقرررن ا٥جتىررراع

"الفٗػرربٕك"، ل وررطٚ َوررَ ٖطيفرراز ِررصا الٕقررع اإلل رتٌٔرر٘، وقاضٌررٛ بغررريٓ وررَ الٕاقررع وررَ          

ِٛ; وَ اإلع٦وٗهل ٔالعٕاً.وػتدسو٘ المغٛ العطب  ٗر

ِٛ يف وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ اغتقكر٘ ِرصا    ٗر ٔلمترقٗق وَ ربٗعٛ اغتدساً المغٛ العطب

البر  يف وٕقع الفٗػبٕك لمتعط  عمٜ ٔاقع اغتدساوْ لمغٛ العطبٗرٛ، ٔزضجرٛ عٍراٖتّي بّرا،     

   ٛ باغرؼ المغرٛ    بٕقف شلم قازض عمٜ إعَّاٞ و٤ؾط وّي لسٔضِي يف ضبر   تابايفّرا اإلع٦وٗرر

ِٛ ٔيفطا ٗبّرا. ٔورَ          ٗرر ِٛ العطب ًّٕ المغر ٙر يف اغرتدسا ٗرٛ ٔقٕاعسِا، ٌاِٗم عرَ الرسٔض التٕعرٕ العطب

ِّ بعهاّْ وَ الػاذاس اإلخباضٖرٛ عمٜ وٕقع الفٗػبٕك بكٕضٚ أغبٕعٗٛ عمرٜ ورساض    خ٦ه وتابع

ٗرررٛ يف      يفطا ٗررب  ؾررّط وررَ التقكرر٘ ٔالترمٗررن لطقررَس العسٖررَس وررَ التحررأظاس المغٕٖرررٛ ٔالس٥َّل

ِٛ، ِٔ٘ عمٜ الٍرٕ ا٩يف٘: ِٛ اإلع٦وٗر  ال تاب

 
 أواًل: التجاوزات الدَّاللّية:

 راُ ورَ أٔىل شلرم ال٦ذعراس يف وهرراوهل ظّرٕض ٔأبرس٣ِا باغرتدساً المغرٛ اإلع٦وٗرررٛ         

ل مىررٛ )اعترررب( إل ررازٚ وعٍررٜ )أعررسر(،  قررس خمَّررْت ال رروري وررَ ال تابرراس بررهل اغررتدساً      

٘ر ل رن لفعرٛ;  رر)اعترب( مبعٍرٜ         المفعتهل الػرابقتهل، ٍِٔرا   ٌُ  ربرٌي يف ا اٌرب الرسر٥ل ك برٕ

،  ال تابراس اإلع٦وٗررٛ يمر  بررهل    57ٔ)أعرسر( مبعٍررٜ عاورن  ، اختررب ٔاورترَ ٔيفعحررب ٔايفعرغ    

ا٥غتدساوهل يف الس٥لٛ، ٔورَ ِرصٓ اإلع٦ٌراس )قرٕاس ا٥ذرت٦ه يفقرتري وسٍٖرٛ ٌرابمؼ، ... ،         

(، 2019/ٍٖرراٖط/21( )ٌا ررصٚ اإلورراضاس اإلخباضٖرررٛ   و رراُ عبررازٚ  ،رري...   ٖعتررربٓ الّٗررٕز الررصٙ 

 حاٞس )ٖعتربٓ( يف اإلع٦ُ الػابق مبعٍٜ )ٖلعاومْ( ٥ٔ ٖٕجس وَ وعاٌ٘ )ٖعترب( ورا ٖرسه عمرٜ    

ًل لررر)ٖلِعسسٓ(. ٔوررَ ا٧وومررٛ اإلع٦وٗرررٛ عمررٜ ِررصا       ُْ ٖ ررُٕ ا٥غررتدسا ِررصٓ الس٥لررٛ، بررن ا٧ٔىل أ

ٗررٛ اقتكرازٖاّْ       –ٙر الترالف الػعٕز ٖلعتربا٥غتدساً )... ٔ ٘ر ورَ أقرٕٝ الترالفراس العال اإلواضايف

ٙر ...( )ٌا رررصٚ   يفلعتررررب... ٔ ّْ يف الت اورررن ا٥قتكررراز ّْ وتقسوررر غرررٕ  الَّررررياُ الؿررررت ٛ وطذمررر

 ( ٔغريِا.2019/ٍٖاٖط/20اإلواضاس اإلخباضٖرٛ 



 

 123 

 Facebook-الفٗػبٕك أمنٕشجاّْ" -المغٛ العطبٗٛ يف وٕاقع التٕاقن ا٥جتىاع٘ 

ٗررررٛ الرررز متر ضقرررسِا يف ال تابرررٛ اإلع٦وٗررررٛ اغرررتدساً ) رررا     ٔورررَ الرتا ٗرررب الس٥ل

ُْ ٖلؿبرْٔالت ، ٖٔل٤ْيَفٜ بّا لمس٥لرٛ عمرٜ  مىرٛ )بكرفٛ(،  ّرصا الرت ٗرب       58ؿبْٗ( مبا ٥ جيٕظ أ

زخٌٗن إىل المغٛ العطبٗرٛ، ٖٔعرسس ِرصا الرت ٗرب زخٗرن الرتمجرٛ اثط ٗررٛ يف المغرٛ اإلجنمٗعٖررٛ،         

( مبعٍررٜ )ووررن( يف يفطا ٗبّرا،  ّرر٘ يف المغررٛ اإلجنمٗعٖرررٛ  asٔالرز أجرراظس اغررتدساً  مىرٛ )  

ٗرٛ ألبترٛ.، 59لٛ عمٜ ا٥غتقكاٞلمس٥  ِٔصا وا٥ ٍَّٖبقل عمٜ العطب

لػٗاغررٛ يفررن أبٗررب     رتمجررٛٔوررَ أوومررٛ ِررصٓ اإلع٦ٌرراس )... ٖٔررايف٘ البٗرراُ اإلغررطاٟٗم٘      

 (، ٔالكٕاب )... بكفتْ يفطمجٛ...(.2019/ٍٖاٖط/21ا سٖسٚ...( )ٌا صٚ اإلواضاس 

 ررصلم، إغفرراه اغررتدساً ٖرراٞ  ٔوررَ التحررأظاس الررز متر ضقررسِا يف ال تابررٛ اإلع٦وٗرررٛ

ٗرٛ اغرتدسوتّا العرطب لمس٥لرٛ إىل     الٍػب وع ا٥ اِاس ا٧ضبعٛ، ٔوون ِصٓ ا٧مناط الرت ٗب

ُر البٗرت        ُْ قِّمَت مجمرٛ )برٗز غرطب البمرس(  الس٥لرٛ أ البمرس ورَ   خراضد ذرسٔز   لسٖس الٕقع،  إ

ُر ال        ٘ر البمرس(  ّرصا ٖعرين أ البمرس ورَ    زاخرن ذرسٔز  بٗرت  الٍَّقٛ الغطبٗرٛ، أورا قٕلرم )برٗز غطبر

٘ر أغفمتْ بع  ٔغاٟن اإلع٦ً. ٗرٛ، ِٔصا الٍى  الس٥ل  الٍَّقٛ الغطب

ٗررٛ )...يفػراق  امرٕد  وٗرف        ُر  ٔوَ أوومٛ ِرصٓ التحرأظاس الس٥ل ...( )الٕ ٗرن  جٍرٕب ا٧ضز

ٗررررٛ ورررَ  3/1/2019اإلخبررراضٙ  ( ٍِٔرررا السر٥لرررٛ القكرررٕزٚ )يفػررراق  الومرررٕد يف الٍَّقرررٛ ا ٍٕب

ُر(  َُ ٖراٞ   ا٧ضز ُْ يف رٕ ُر(، لصلم جيبل أ ٔلٗؼ )يفػاق  الومٕد وَ الٍَّقٛ ا ٍٕبٗرٛ خاضد ا٧ضز

ّْ ب مىٛ )جٍٕب( إلغقاط الس٥لٛ القكٕزٚ بكٕضيفّا الكرٗرٛ عمٜ ا٥ آ.  الٍػب وتركم

ٙر عبرس الفتراح الػٗػر٘ ...       ٔوَ أوومتّا وا ٔضَز يف اإلع٦ُ ا٩يف٘ )...اجتىع الرطٟٗؼ الكرط

وسٍٖررٛ القررسؽ احملتمررٛ...(  ىٍَّقررٛ خرراُ ٖررٌٕؼ ِرر٘  ؾررط قطٖررٛ خرراُ ٖررٌٕؼ  وررَ الٕقررٕه إىل

٘ر القرسؽ( )اإلوراضاس الٗرًٕ        ُْ ٖ رُٕ )ؾرطق نىَ اثسٔز اإلقمٗىٗرٛ لمقسؽ لصلم الكرٕاب أ

(. ٔ صلم وا ٔضز يف اإلع٦ُ ا٩يف٘ )... جوىاُ الؿّٗس حمىس الٍبراِهل الرصٙ   2019/ٍٖاٖط/6

 ررٗي الرربٖخ...( )ا٧خبراض العاجمررٛ    ؾرط  لمىقأورٛ  اضيفقرٜ عقرب قكرف .... اغررتّس  وطقرساّْ     

(، ٍِٔررا القكررس وررَ و رراُ القكررف الٍَّقررٛ الؿررطقٗرٛ وررَ  ررٗي الررربٖخ;     2019/ٍٖرراٖط 22

٘ر  ٗي الربٖخ( ٔغري شلم وَ ا٧وٕض. ُْ ٌقٕه )ؾطق   الكٕاب أ

ٔوررَ الررس٥٥س الررز ٥ يفلطيَفهررٜ يف ال تابرراس اإلع٦وٗرررٛ اغررتدساً )غرراِي( بررس٥ّْ وررَ          

، ٔلىررن وعٍررٜ 60غررَّي(،   مىررٛ )غرراِي( يفررايف٘ مبعٍررٜ ا٥قرررتا  ِٔرر٘ لتىررن الؿرراض ٛ  )أ

ا ػاضٚ، ِٔصا ٔاضٌز يف قٕه ال يفعاىل عَ ٌٖٕؼ ر عمْٗ الػ٦ً ر عٍىا اقرت ،  ُّغلمرَب يف ِرصا     

ََِيا٥قرتا : ) ََ   َُّػا َُ ِو (، أورا أغرّي  ترايف٘ لاعاٌرٛ عمرٜ      141لّّىلْسَذِههَل( )الكا اس ٱ ُّ ُّا
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ٗررررٛ يف الس٥لرررٛ; ،رررصا جيرررب التفطٖرررقل برررهل )غررراِي(  الؿررر ٘ٞ، ٔاإلعاٌرررٛ لىرررن العررراٌ٘ اإلجياب

 ٔ)أغّي(.

ْل،           ُر بعر  الٕاقرع يفهرع المفرغُّ الكررٗ  وٕنرع ٔبالٍعط يف ال تابرٛ اإلع٦وٗررٛ لرٕذغ أ

ُر بعررر  نخرررط ورررَ الٕاقرررع اإلع٦وٗررررٛ ٥ يفمترررعً بّرررصا الرت ٗرررب ٔورررَ ِرررصٓ  ٔل رررَ لرررٕذغ أ

ٛ  غررعٗسٚ ...(  الػرراِىٛضاؾررس ٖررعٔض بمسٖرررٛ زبرر٘ ... بّررس    اإلع٦ٌرراس )حمىررس بررَ ِٞ وسٍٖرر يف بٍررا

ْل ورَ  2019/ٍٖاٖط/20)ٌا صٚ اإلواضاس  (،  حاٞ العٍٜ لاؾاضٚ إىل اإلعاٌٛ يف البٍاٞ ٔوا لىمِّ

ّْ يف أُ لنر يف ِصا الٕنع.   إجيابٗرٛ،   مىٛ )اإلغّاً( ِ٘ أذقر المفعتهل ز٥ل

القىررط يف يفررٕ ري البٗاٌرراس ال٦ظوررٛ ... وررَ خرر٦ه يفررٕ ري   غٗػررّئٔوررَ ِررصٓ اإلع٦ٌرراس )...

يف الٍعررراً الرررٕرينر إلزاضٚ اٌبعااررراس الغررراظ الس ٍٗرررٛ...( )ٌا رررصٚ   لمىػررراِىٛالبٗاٌررراس ال٦ظورررٛ 

(، ٌٔمرغ يف ِرصا اإلعر٦ُ ورطرّْ اغرتدسوِٕا بالكرٕضٚ الكررٗرٛ       2019/ٍٖاٖط/20اإلواضاس 

 ٔوطرٚ ذازٔا عَ الكٕاب.

 ت تتصل بالضعف التحريرّي:ثانيًا: تجاوزا

ِٔصٓ التحأظاس ِ٘ شايفّا التحأظاس الٍرٕٖرٛ ٔاإلو٦ٟٗرٛ، ٔقس ٖلععٝ ٔجٕزِا إىل نرعف  

٘ر شايفْ، ٔجاٞس يفػىٗتّا بّرصا ا٥غري ل ورطٚ ؾرٕٗعّا      ٔحمسٔزٖٛ ا ربٚ لسٝ احملطض الكرف

 يف وهىُٕ ال تاباس الكرفٗرٛ.   

ً ِىرررعاس الٕقرررن وٕنرررع القَّرررع   ٔيف ِرررصا الٕنرررع لرررَ ٖؿررراض إىل  رررأظاس اغرررتدسا    

ّْ عرَ التراٞ الطبٕررٛ ٔالع رؼ، ٥ٔ إىل ش رط        ٔالع ؼ، ٔلَ أِّعطٍَّد إىل اغتدساً ا،اٞ ٌٗابر

    ِٛ نعف احملطضَٖ يف التعاون وع ع٦واس الرتقٗي; ٧ٌرّا  وريّٓ ٔؾراٟعّٓ يف ال تابرٛ اإلع٦وٗرر

ُر ٖتكررفَّٔ  أٔ ٖقررطأ الكرررا ُّ ّٕ ل ررنٍّ َوررَ أضَز أ ُّ عمررٜ  ٔظرراِطّٓ لمعٗررا ُّ أٔ ال تٕبرر ٗررر اإلل رتٌٔ

 الػرٕاٞ، ٥ٔذغ الباذواُ ال ورَي ال ورَي مبا ٥ ٖترػعل ش طلٓل يف قفراس ِصا البر .

       ،ًٌ البساٖٛ غت ُٕ وع خَّا ومرٕظ ٖتىون يف اغرتدساً الفعرن التعرسٙ عمرٜ أٌرْ  عرٌن ٥ظ

َل عرَ   )ال ٕٖرتل  ٔيف ِرصا جرٌٕض ٔيفعرسٍّ برطظ يف ال تابراس اإلع٦وٗررٛ ٔورَ ِرصٓ اإلع٦ٌراس           يفعمر

( 2018/زٖػرىرب/ 27جسٖسٚ  ٥غتدطاد ضخكرٛ القٗرازٚ يف ا راضد ...( )ا٧خبراض الٗرًٕ       ؾطٔط 

ًَ ِٔرٕ وتعرس     ، ٔزلٗرن شلرم   61 ف٘ ا ىمٛ الػابقٛ اغتلدسً الفعن )يفلعمَ( اغتدساً الفعن الر٦ظ

ُْ    –قمٜ ال عمْٗ ٔغرمي   –قٕه الطغٕه ال طٖي  ُر جربٖرَن أيفراٌ٘  راوطٌ٘ أ ُّ  أِّ "إ َٗر ََ التمب "  عمر

َل ؾطٔراّْ جسٖسّْ(.62قس  ضغٕه ال  ، لصلم جيب أُ ٖ ُٕ الكٕاب )يفعم
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َل       ِٛ لرَ ميرتّ ٗرر ِٛ العطب ِٛ بقٕاعرِس المغر ُّ العط  ٔمما يفٗبٗرَ وَ غقَّاس ال تابٛ اإلع٦وٗرٛ ٔقمّٔ

ٗرٛ لبع  القٕاعس، وَ شلرم اإلب  ًَ العط ٛ بالع٦واس اإلعطاب ٍّ; عس قراٞ   اَه الترطٖطّٕ الكرف

عمررٜ ذررط  العمررٛ يف الفعررن العتررن الٍرراقل )وعتررن ا٩خررط(، ِٔررٕ يف ذالررٛ جطورراُ، وررع أُ        

ِّٛ إعطابرْ ِرٕ ذص رْ،  قرس ظّرط ِرصا يف           ْل ع٦ور ًَ بوٕس ذط  العمّٔرٛ، ٔذص ر ُْ ٖلحَع الكرٗ  أ

ََ اإلَّٖرررال٘ "ظا رئٌررر٘" ...    ا ىررراِري...( )غٕؾررراه  ٔمل يف تفررر٘ اإلعررر٦ُ ا٩يفررر٘: )... أعمررر

 (.2019/ٍٖاٖط/29

ٔورَ ا٧خَّرراٞ الرز يف ولررطل يف ال تابررٛ اإلع٦وٗررٛ، اغررتدساً )اه التعطٖرف( وررع ا٧لفرراظ     

 يفعررتض برَ  رط   ، ورَ ِرصٓ اإلع٦ٌراس )...    63الٕغمٛ يف اإلبّاً )غري، بع ،  رن، غرٕٝ...(  

...( ٔ صلم )... ٔل َ اثط ٛ الػطٖعٛ ٔاثىاغرٛ ٔالقرٕٚ ٔالطٖانرٛ     البع عمٜ يفكٍٗف 

ُر  اضٖ لمبع يفكٕض  ٍّا يفتػي بالعٍف ...(،  ىا ظّط  أٌظ نخط يف اإلع٦ُ الػرابق، ِرٕ   أ

ذررررص  ِىررررعٚ )ابررررَ( يف وٕنررررعّٖ ٥ جيررررٕظ  ّٗررررا اثررررص  )ٌا ررررصٚ اإلورررراضاس اإلخباضٖرررررٛ          

 (. 2019/ٍٖاٖط/21

ًَ وعررط تّي بالقٕاعررس      ََ احملررطضَٖ يف  رراه اإلعرر٦ُ ٔعررس َِٔرر ٔوررَ العررٕاِط الررز يفلعّررط 

ِلي يف  تابررٛ ا،  ىررعٚ يف ٔغرر  ال مىرراس إشا وررا اقرتٌررت  تابتّررا بالع٦وررٛ    الٍرٕٖرررٛ َخَّرر٤ل

ٗرٛ، ٔوَ ِصٓ اإلع٦ٌاس )أعمٍْت الفٕنٗرٛ ... بعسوا  اُ ولقرطضاّْ   ...( )ا٧خبراض  إجطاّٟرا اإلعطاب

ُر  ايفب اإلع٦ُ ٥ ٖعمريل أُ اغري الفعرٕه إشا َعِىرَن َعَىرَن      2018/زٖػىرب/27الًٕٗ  (،  ٗبسٔ أ

، ٔعٍسِا ٖ ُٕ إعطاب )إجطاّٟا( ٌاٟب  اعن وط رٕ  بالهرىٛ;   الفعن ٖاخص بعسٓ ٌاَٟب  اعنّٖ

  تتغري  تابٛ ا،ىعٚ لتكبَ  )إجطا٣ِا(.

يف  تابٛ ا٧عساز ظّط اإلعر٦ُ ا٩يفر٘ بػرارُّٛ وعط رٛ احملرطض لقٕاعرس  تابرٛ العرسز )...          

...(، )الٕ ٗرن اإلخبراضٙ   أضبرع  مػراس   ٔيفٕقع الؿٕب ٘ يفٗ  ِصا الؿرّط ورَ  مػرهل إىل    

ُر وَّابقٛ العسز لمىعرسٔز ٔ الفترْ جيربل أُ    22/1/2019 (، ِصا  الف لمقاعٛ الز يفقطض أ

 يف ُٕ لفطز العسٔز ٥ لمحىع،  الكٕاب ِٕ )أضبعٛ  مػاس (.
 

 :وتوصياتها استنتاجات الدراسة
ُّ يف السضاغٛ  ِصٓ يفٕقمت ٗر ُّ العطب يف وٕقرع التٕاقرن ا٥جتىراع٘    الز عٍٗت مبٕنٕ  المغ

 ٙ يف٤ ررس عمررٜ أِىٗررٛ وتابعررٛ   ٛ الررز إىل مجمررٛ وررَ الٍترراٟخ العمىٗررر   ترمٗررنٔال جاٌبّٗررا الٍعررط

، وَ ذٗر  غر٦وٛ المغرٛ الػرتدسوٛ  ّٗرا،      االتدككهل يف المغٛ العطبٗٛ ٔاإلع٦ً لهاوٍّٗ

 ٔالعىن عمٜ وعا ٛ أٔجْ القكٕض  ّٗا، ٔمي َ إجياظ اغتٍتاجايفّا، ٔيفٕقٗايفّا يف ا٩يف٘:
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 أواًل: االستنتاجات:

ُر -1 ُّٛ الػرمٗىٛ عٍرس ٌؿرط  تابرايفّي         ال ِّتراب ٔاإلع٦وٗرهلإ ٗرر ُّٛ العطب ٥ ٖػرتدسوُٕ المغر

 .وٕقع التٕاقن ا٥جتىاع٘يف 

ٍِاك يفااري غميبر لٕاقع التٕاقن ا٥جتىراع٘ يف لغرٛ مجّٕضِرا الػرتّس ، مي رَ      -2

 ٘:ِذكطِا يف ا٦اٛ  ا٥س أغاغٗرٛ، 

 لٕقررع الفٗػرربٕك، أٔ يفػررطٖب المغررٛ  ٌؿررط العاوٗرررٛ يف أٔغرراط الػررتدسوهل ٔالتررابعهل -أ

 ا،حٍٗٛ وَ العاوٗرٛ ٔا٧جٍبٗرٛ يف اقا تّي المغٕٖرٛ.

ٗررٛ   -ب ٌؿط أغالٗب لغٕٖرٛ نعٗفٛ، ٥غٗرىا يف الرت ٗب ٔالبٗاُ، ؾاشرٚ غطٖبٛ عرَ العطب

 ا٧قٗمٛ ٔالَّطاٟق الػمٗىٛ ٥غتدساوايفّا.

ٛ عٍررس عاورررٛ ا ىرراِريّٕ ٌؿررط قٕالررب لغٕٖرررٛ جرراِعٚ يفكررب  وررع العرورراُ وػررمىاس لغٕٖررر -س

.ِٛ  العطبٗ

يفررسٌ٘ وػررتٕٝ المغررٛ العطبٗررٛ يف وععرري ا٧خبرراض الررز مت لمٗمّٗررا، ٌٔقررل الم رراس   -3

 المغٕٖرٛ لسٝ العاومهل يف الترطٖط الكرف٘.

ََِ يف اغررتدساً المغررٛ عٍررس احملررطضَٖ ٔال ِّتررراِب عمررٜ الػررٕاٞ يف وٕاقررع       -4 َٕ ظّررٕض الرر

٘ر.  التٕاقن ا٥جتىاع

ِٛ ؾررٕٗ  ا٧خَّرررا -5 ٘ر، ٔعرررسً العٍاٖرررٛ بالمغررر ٞ ٔا٧غررر٦ط يف وٕاقرررع التٕاقرررن ا٥جتىررراع

ٗررررٛ          ِٛ مبٕقرررع الفٗػررربٕك لرررسٖاّْ، ورررَ ذٗررر  امرررا٥س; الٍرٕٖررررٛ ٔالكرررط ٗرٛ ٔالسر٥ل ٗرررر العطب

 ٔاإلو٦ٟٗٛ.

ُر ٌقرن ا ررب ِرٕ         -6 ّْٛ مبقرساض ورا يفرطٝ أ ُر بع  الٕاقع اإلخباضٖرٛ ٥ يفطٝ يف المغرٛ أِىٗرر إ

 ا٧ِي.

ِٛ وررَ لغرراس      ولؿرراض ٛ ا-7 ِٛ يف ٌْؿررطّٕ  رروريّٖ وررَ ا٧لفرراظ السخٗمرر ِٛ اإلع٦وٗررر ِٛ لمغرر لرتمجرر

 أخطٝ.
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 ثانيًا: التوصيات:

العىررن عمررٜ وتابعررٛ أزاٞ احملررطضَٖ ٔالكرررفٗهل عمررٜ الػررٕاٞ وررَ ذٗرر  الت ررَٕٖ          -1

ٙر. ٛ  وطا ع لتَّٕٖط المغٛ بؿ ن زٔض ٗر ٙر، وع اثطم عمٜ إقاوٛ زٔضاس يفسضٖب  المغٕ

قرن ا٥جتىراع٘ يفرٕخ٘ السقّٔرٛ يف اغرتدساً ا٧لفراظ ٔالرتا ٗرب يف        عمٜ وٕاقرع التٕا -2

.ِٛ ٗر ِٛ العطب  لغٛ ا٥يفكاه وع ا ىاِري، مبا ٥ جيٕضل عمٜ المغ

يففعٗنل زٔض اماوع المغٕٖرٛ العطبٗرٛ ٔا ّاس الّتىٛ بؿاُ المغٛ العطبٗٛ لتتبسعّٕ وا ٖلٍؿرط  -3

عمررٜ الفٗػرربٕك،  ٗرر    سلعمٕوررايف وٕاقررعّٕ التٕاقررن ا٥جتىرراع٘، ٥ غررٗىا ا٧خبرراض ٔا  

   ،ٍّ ٍّٙ، ِٔصا التقٗٗي وطُِٕ بسميٕوٛ زٔضِرا اإلع٦ور ٖ ُٕ ،ا زٌٔض يف يفقٗٗي أزاّٟا المغٕ

ُّ ِصٓ الٕاقعّٕ بالمغٛ العطبٗٛ.  مبا ٖهىَ عٍاٖ

عمررٜ احملررطضَٖ يف وٕقررع الفٗػرربٕك ٌؿررط ا٧خبرراض ٔالعمٕورراس ٔا٩ضاٞ ٔا٧  رراض إىل   -4

ِٛ. مجاِريِا الٕاغعٛ باقكٜ ِٛ ٔالعٍاٖ  قُّْسضّٖ وَ السرقّٔ

ِّٛ بتَّرٕٖط لغرٛ احملرطضَٖ اإلع٦ورٗهل يف الٕاقرعّٕ ا٥جتىاعٗررٛ، ٔيفرسضٖبّي         -5 نطٔضٚ العٍاٖر

 مبا ٖهىَ قسضيفّي عمٜ التىٗٗع بهل السخٗن ٔالفكٗ .

ذرر  احملررطضَٖ يف وٕاقررع التٕاقررن عمررٜ  ٍررب أمنرراط الػرررحع، ٔضقررف ال رر٦ً       -6

 ٔا٧لفاظ عمٜ ذػاب العاٌ٘.

  هل احملطضَٖ يف الٕاقع ا٥جتىاعٗررٛ ورَ اغرتدساً ع٦وراس الرتقرٗي، ٔال تابرٛ       -7

 اإلو٦ٟٗرٛ بالؿ ن الكرٗ .
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 امليفاج 
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