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 ملخص البحث:

رادددلدمددد عد  دددة د  ردددلدرا ةدهددد الدرا ةرادددلدراإلا دددلدفاددد درا  دددة د  ددد د        
ا كلة كددل  ةدرااددلبةد وددةدملروددلدرا لرادد دررا مددل  دل ةراددلد دد   ةدهدد ردرا  ددة د

راشدددددول دل ادددددتدولاددددد ب رلد  ردددددلد م  دددددلدمددددد د ددددد دة  ددددد الدارإددددد ر دراالة دددددلد 
رامادددد ب م  داملروددددلدرا لرادددد دررا مددددل  دوادددديلد لمددددلدلمادددد ب م دراي اددددولتد

لرادد  لرلدراولإ ددلدوددلامرافدرالاددي دادد درا ةراددلد دل ددلدرادد ب رلددوادديلدبلاددلد 
ميدددة ةدد400 م  دددلدولرمادددلد  ردددلد رامط لودددلد ددد امدددلدراو لردددللدأ رةدرراددد و ل دا

د-:لأشلةلدر لئفدرا ةرالدفا الم  يد)راقلهةةدلرامر ل(د دملز لدولا اللعد   د
ا كلة كدل  ةد  دة دراموإدل   دلال د الولدرة ولط لدطة  لد رالدفإادلئ ل دود  دد-

 دو رمدددلددلم دددلةاالل شدددك  در الهدددل الددملرودددلدرا لراددد دررا مدددل    ددد دراادددلبةد
رررددل دلراددد كلةدادديدمادد لعد  دددة د د وددلدلاددل دادددةلادة ددةد راددلدفإادددلئ ل دودد 

 دل  رددد د ادددتد ودددةدملرودددلدرا لراددد دررا مدددل  دا كلة كدددل  ةدراادددلبةدراموإدددل   د
اكدالدد  د دملرودلدرا لراد دررا مدل  ا كلة كدل  ةدراادلبةد اللعدراد درا  دة د

 ةادلدم لو دلداديدراة د دلراإردةد لاد دادةلاد رادلدفإادلئ ل دود  دكملدد دراارا  
د.لايدر الهدراإرةايإللدراي اولتد وةددةراكلة كل  ةدراالب

 

                                                 

 جامعة المنيا -قسم اإلعالم التربوى–المدرس المساعد بكلية التربية النوعية  
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 مقدمة:

داق دأاوإلدملرولدرا لرا دررا مل  ددد دو للد لةة لإ  دد رل ةد25مر 
دا   و ةدرا لو لدراإلا  رإلددرامب  يلد  درألاكلةدلرآلةرءدللااللدرارظةدمروةر 

د دراماةع دراما مل دلأإ ر  دارلء دورل ل دراملول ده ر د م   دف  داطةحدد  ر الا ل 
دألدةولولل ول  دلااللدراردرامب  يلدلرآلةرءدألاكلةر د دظةدوإة لد لملد ل دو  

درا درا لة د ات د  كس دراملردبط ةممل دراما ب م  دواا ه د    درا    ة دا  ل
دلاك  د  داال درددلرام لو    دررا مل   درا لرا  دملرول د لة د   درا إ    مكررل

 لةةدرابلمسدلرا شةل دم ددا ملدراي اولتد ل دأ در كةد    ةهدل لةهدرا ظ لدا 
ي اولتدل غة  رلد ل  ةد لة ردكو ة ردايدرا ما  درادلمرشلةرلداق دا ولدةالئ  رل ةد

ا  لةة دلرا إة  د   الدلرا إي زد   دملرا  ال دلالءلد ام لدرا لةةدراماةّ لد
دالالئ  دولا لةدرامإلةّي دراي اولت(دكيد  كسدورل لدولّ ل د) لةة را لرا ددولال

دد.د ّيدايدفش لاالررا مل
شد ر دشد  دأيددف دراي سدولتدلرا عدهدلدمد دملرودلدرا لراد دررا مدل   ددددددد

إ لعد   ة دا دراامالة دو دل  يل  دم   دلو د    ةدود دمدلا  لدف الم لد ق ل
 ادلهلدهد ردرامإ دلعداديدأ د  شدك د رد ددم ةا لدألدلا رر لدألدا لك لدلم د دلدود 

ابلةا درامإ طدوالد رلددا دالةةد هر لد  درا لالأاةر دراامالةدرا عد   ة د
رارلوددد ةدا لردددلددادددلبةةد  ددد  لدرااددديإللدرا دكمدددلددطدددلولدادددلبةدلهددد  دا لاددد 

دملروددلدرا لرادد دررا مددل  د وددةددلررا مددل  دلاكدد دأإدد ر دراما مددلددراا لاددي
 ردل ة دلرو كدةلدشباد للدةمز دلدلأبدةعدد25مادةدوود دلو د د دلةةددرا يد  ل ش 

 دبدددال دألدراميادددلل دلرز ر د    ةهدددلد  ددد دماددد ب م الدمدددد  درايكدددةةإق ق دددلدا لاددد
 د  ةدراد عد دألادلطدراشدول ..راما مدلدرادلرو يدود  دةررد درر قلاالدم درا دلالدررا 

رامادةيدل  رللاادلدوشدك ددولاقرل لدراا لا لدرامطةلإلد   دراالإلدايدراما مل
د.البة
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ر شلةدراكلة كل  ةدراالبةد  د درلم دهرلد ا لده هدرا ةرالدووإ دظلهةةددددددددد
ول  ولةهددلدظددلهةةدف الم ددلدا  دد ة د  لادد دوإ اددلدل ةرادد ال دد ادديإللدراي اددولتد

را يدوةزلده هدراظلهةةدم دبالاادلد دلمإللادلددارالد  دبطلةةدلأهم لدرالا  ل
راما مددلدراماددةعداددد دفطددلةد  ددة دراشدددول ددألإددد ر رامر كاددلد ةراددلدرااددلةةد

را دددد   ةد  دددد دل ةراددددلد لةهددددلدادددديدديإللدراي اددددولتا ةاددددلمللدرااددددلبةةد  دددد دادددد
 رام لو   دم دبال د لا االدلرا    ةدا در الهل الدرإلدرألإ ر دراالة ل.

 مشكلة الدراسة :
دراش  دددد دامله ة دو   دا  لرا  دالإل دررا مل   درا لرا  دملرول    

د كم دبطلة الدا درا    ةد راماةعد   درب ال دأملكرالدل ام ل الدلم دهرل
د  درا لل دراةأع ددكملد    دولت"دد ررا مل درا لرا  ددملرول دالهمل د"راي س م  

ايداة لدرر قل دلرر شلةدراابة ل دا اوإلدرارك لد ر شةدوشك دكو ةدل" ل  ة"د
داة ل ددوشك  دراما مل  دأاةر  دو  دَ ا ل دو مة د    ا دكلرل دف ر دبلال  د  أ دة ة

رامشك لد كم دف ردأاوإلددرارك لدألدةلحدرايكلهلدوشك د للدردو سدوال داك 
 دهرلدداشبصدآبةدألدااالدم  رلدرارك لد ولةةد  دابة لدألدرا ازرءدألدرر قل ر د

دماللئدك  ةةداوحدا و ل د  د د    يدفا د كل  دلاال دو  دمل دمرال   "Negative 
Stereotype" درآلبة دراشبص د   دا و ل درمط ل دالةة دملرلعددأي د   أل

د دراية م    د ابة د ر مل دام ال  ده هدد  د ة  د كةرة داإ  دم     دما مل م 
دررطول ل د دا شك  درإلإولطددراابة ل دك ةة دأ  دفا  درا ل  دراما مل  د ات د   ا و ل

د    دو  دولا  س دلراش لة دم ددعلرايش  دأل درآلبة   دم  دراية  د ابة دأ  فا 
ل و أدا درق دك دملدإلا دم دأإ ر د دإ  درألإ ر دراا  لد ددراما ملدو كم  
 دوو دراو  د   دمإم دررا ازرءدمملد ق  دم دو ملدلأهم لدلراالملد  ب دم

ه هدرألإ ر دلراقرل لدل و أدرام لو   دا د كل  دالةةدا و لد  ده هدراقرل لد
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دو ر دم درا لا دفا دإ ل دلرإلر ملجدملدأإ ر دراما ملد لرألإ ر دل ام شال
دراماةع.د
دراولإ لددد درإظل دراالبةدلو  دراكلة كل  ة د ةرال د دأ  ايإللدوة

وملد  رلا دملدد ايدراوإ دلرا ةرالدراكلا   راي اولتدوشك د للدالد ر دإظ د
دلرار لئفدرا يد مك  دراكلة كل  ةدأد مك دإ  د   ة  د    أ ددأهم     د الهل

 اي  الهل لأ ما ب م   را أاكلة راالبةددرامرشلةةد وةدراي اولتدا د غ  ةد
 م  رل ملرل لل    را  و ة بال  م لدآةرئاد  دولا ري س  قلل دألد  ل   ال

 ا ية غ لا  لكد اقط لاابة لو دودرألبةع رايرل  بال  م   رال را  و ة  مك در
د.دا  ال راابط شإرلل

د   د درا  ة  دأهم ل دراولإ ل درا ش ةل داق  دراالوا دراطةح د    لورلء
در الهل  د    د    ةهل دلم ع داال دراشول  دم لو ل دل ةال دراالبة الدراكلة كل  ة

ايدور لدمإ  ةدد ةرالراده   بصدمشك لده ا ردرام ةا لدلرالا رر لدلراا لك لد د
ددهيد:

اتجاه الشباب الجامعى نحو الكاريكاتير الساخرعلى صفحات مواقع 

 التواصل االجتماعى

 تساؤالت الدراسة:
 تتحدد مشكلة الدراسة فى التساؤل الرئيسى التالى:

ريكاتير الساخرعلى صفحات مواقع ما اتجاه الشباب الجامعى نحو الكا

 التواصل االجتماعى

 وينبثق من مشكلة الدراسة عدة تساؤالت فرعية:
  ددددددة دراشددددددول دا كلة كددددددل  ةدرااددددددلبةد  دددددد دملروددددددلدرا لرادددددد دمددددددلدمادددددد لعد-1

دررا مل  ؟
فادد دأعدمدد عد دد  ةدرام غ ددةرلدرا  ملةةرا ددلد  دد د  ددة دراشددول دا كلة كددل  ةدد-2

دررا مل  ؟ددراالبةد   دملرولدرا لرا 
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ك ي ددددددلد دددددد  ةد  رددددددلدرا ةراددددددلدولاكلة كددددددل  ةدرااددددددلبةد  دددددد دملروددددددلدرا لرادددددد دد-5
دررا مل  د؟

مدددلد لرادددلد  دددة د  ردددلدرا ةرادددلدا كلة كدددل  ةدراادددلبةد  ددد دملرودددلدرا لراددد دد-6
دررا مل  د؟

دفا دأعد   ةدراكلة كل  ةدراالبةد   در الهللدراشول درا   د   ةرل دا ؟د-8
 فروض الدراسة:

 تسعى الدراسة للتحقق من صحة الفروض التالية:ا كم
: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين كثافةة تعةرض  الفرض األول 1

فةةى تشةةكيل ا طةةار المعرفةةى  ودرجةةة مسةةا مت  للكاريكةةاتير السةةا رالمبحةةوثين 
 .لديهم حول األحداث الجارية

 

كثافةة التعةرض ائية بةين : توجد عالقةة ارتباطيةة ذات داللةة  حصةالفرض الثانى
 للكاريكاتير السا ر عبر مواقع التواصل االجتماعى وكاًل من :     

 دددر الهدراموإل   درإله
  ةالد قلدراموإل   دو  

توجد فروق ذات داللة احصائية فى مستوى تعةرض المبحةوثين   الفرض الثالث:
 قامة  .محل اال –حسب ال صائص الديموغرافية )النوع للكاريكاتير السا ر 
 Significance of the studyأ مية الدراسة: 

اددديدرقددد درام ةادددلدلرام  لمدددللدلمددد عدراكلة كدددل  ةدراادددلبةدرا  دددة د  ددد د لةدد-
رام دلةد   ادلداد ر داديدرادةأيددإد ر و ة الدراي لاد داديدرراد قطل دبلادلداديدرأل

درا لل.
رطيد قد دمقةدلبلالدو د درا إدل دراد  دراكلة كل  ةدراالبةرا ةك زد   د ةرالدد-

مددد دأإددد ر د دب قددلدراك   دددةدمددد دراإة ددلداددد درا  و دددةدد ردددل ةدلمدددلد الهددلد25 ددلةةد
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لرايكةدا د ة دأإ ر دراما مدلداد دادلةةدادلبةةداد طةلد  د د قدل دراك  دةد
دم دما ب م ده هدراملرول.

رااددددبة لدادددد دراوددددةرمفدرا ةراددددللدرااددددلوقلدادددديدهدددد ردراماددددل د رللاددددلددأة دددد دف د-
ك ةرادلدراكلة كدل  ةدل    ةر د درامب  يدلددرااإ درا ق    لدا درا   يز لر لدلراابة ل

فردددلالددوددةدادديإللدراي اددولت دلرامق مدددراكلة كددل  ةدراادددلبةلادد رد  دد د ةراددلدد 
  دد د يك ددةددف د  دد حداةاددلدةادد درا غ ددةرلدرا دديدطددةأل؛دا  دد ةدادديدهدد هدرا ةراددلد

ددلر الهللدراشول دم دبال درا  ة داا هدراكلة كل  ةدراالبة.
هم دددلدرامةإ دددلدرا مة دددلدرا ددديد  رللاادددلدرا ةرادددلدإ ددد د   ددد  دوطدددلعدراشدددول دمددد دأد-

راقطل ددللدرامامددلدادديدراما مددلدادد لةهدمدد درلإ ددلدلراددو  دراكو ددةةدادديدراما مددلدمدد د
رلإ دددلدأبدددةع؛دكمدددلد قدددلد  ددديد ل قادددلد ددد ءدرا إددد   دلرا رم دددل دكمدددلدأرددد دماددد ةد

دلرا غ  ددةدمدد دبددال دمددلد   ددة دادد دل  دد  ةدودد دمدد د أاكددلةدلموددل يءدلودد لدرا ا  دد و
ا   ة دمملد ا  دراشول دشة إلدولاغدلدرألهم دلدا  غ  دةدرا قدلايدلررا مدل  داديد

دراما ملدكلال.
 أ داف الدراسة

 وتهدف الدراسة   لى ما يلى:
ا كلة كدددل  ةدرااددددلبةد  ددد دملرودددلدرا لرادددد د إ  ددد دم ددد  د  ددددة دراموإدددل   د-1

 .ررا مل  
ا كلة كدل  ةدراالة لددا درلءدرا  دة ددو لسدر الهللدراشول درإلدرألإ ر -2

د.دراالبةد   دملرولدرا لرا دررا مل  
را دددد د يردددد درامادددد ب م  د  رددددلددراكلة كددددل  ةدرااددددلبةرا  ددددة د  دددد دأشددددكل د-3

 را ةرالدم لو  ال.
ا كلة كدددددل  ةدراادددددلبةد  ددددد دملرودددددلدرا  دددددة د  ددددد د لرادددددلد  دددددة دراموإدددددل   د-4

 را لرا دررا مل  .
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 نوع الدراسة:
را دديددDescriptiveهدد هدرا ةراددلدرددم دفطددلةدراوإددل درالاددي لد ردد ةجد

 ةكزد  يدلا دطو  لدلامللدلبالئصدما ملدم    دألدملو دألدامل لد
ألدادددة دم ددد   دل كدددةرةرلدإددد ل دراظدددلهةرلدرامب  يدددل دل   مددد دراوإدددل درالادددي لد
  دديدامددلدراإقددلئادل إ   اددلدل يادد ةهل درادد بالصد را اددلدل ادد د دد دطة دداد

ل  م دد د د(1)ادد رةد  م مددللدوشددل دراظددلهةةدرا دديد قددللدراولإ ددلدو ةرادد ال اددتدفادديدف
ملرودددلدرا لراددد دراظدددلهةةدمإددد درا ةرادددلداددد دراكلة كدددل  ةدراادددلبةدرامرشدددلةةد ودددةد

د دم دإ  دمرمل ده هدراملر دل    ةهلد   دامالةدما ب م ال.دررا مل  
   منهج الدراسة:

راطة قدلدد   د  المد د دإ د دراإلا لد   دمرافدراماحدرإلد   م درا ةرالد
لداد دادلةةد مكد درراد يل ةدلرألا ل درألم  دااملدرام  لمللد؛دل ة دراو لردل

مراددلد دل  ددة دمددرافدراماددحددو ردد دأإدد درألشددكل درابلاددلدوامددلدرام  لمددللد دد د
 داددد رد اددد ب لدرا ةرادددلدد(2)إلاددلدرألادددةر دلاددد لكالدلرو ةركادددلدلمشدددل ةهلدلر الهدددل ال

إل المدد دوشددق  درام دد رر دلرا إ   دد د دإ دد د  دد درألرادد دراإلا ددلدمددرافدراماددحدر
اامدددلدرام  لمدددلل دإ ددد د قدددللدراولإ دددلدو مددد دمادددحدا  ردددلدمددد دراشدددول دراادددلم  د

دما ب م دملرولدرا لرا دررا مل  .د
ددددمجتمع وعينة الدراسة:

 دولمدلددراوإ  ما مل مية رل اام ل شلم ل و ةرال راق لل اا لول رظةردددددددددد
مادد ب م دملوددلد  دد د را  رددل رو اددلةد دلرظددةر ددأادد ل درا  رددل ولب  ددلةراولإ ددلد

را د د قدللدا ادلدراولإ دلد را م  دلدلهدي را  ردل رب  دلة  دل اقد  ة دةهل  ل دراي ادولتد

                                                 

)دد 1طد منا ج وأساليب البحةث العلمةى : النيريةة والتطبيةقةوإ دماطي د   ل د د  مل دمإم دةرد لد د"دد(1)
 .د(2000 لد د مل د:د رةدراايلءدا رشةدلرا لزد

(
3

(   2004  ) القدداةر ع عدالم الكتدد     2    ط البحثث العلمثثى اثى الدرااثثات ا ع ميثةمحمدد عبدد الحميددد     ( 
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رب  دلةد  ردلدد دللاد اتد ددة قلد إكم لدردمال دا ادلدا اد الولب  لةدمية ر الدوط
م  يد)راقدلهةةدلرامر ددل(د دأعدادلميددة ةدملز دلدولا ادللعد  دد دد400 م  دلدولرمادلد

 (دمية ةداك دالم لدلز لد   درا كلةدلرإلرل .دد200ولرولد)
 أدوات الدراسة:

 ادي  ا ب ل را ي رامراا ل رأل لرل م  هلمل أ رة را ملةةدررا و ل     وة

 دلوردلء د  د دادةل درا ةرادلددرا ةرال رام   قلدوملرلع لراو لرلل رام  لملل امل
 ددددةرلدرامب  يددددلدرالرادددد دو لاددددال دلادددديدفطددددلةدرامددددرافدرالاددددييدرا دددد د إدددد  درام غ

رادد ب ملدراولإ ددلدأ رةدررادد و ل دا إاددل د  دديدرام  لمددللدرامط لوددلدمدد د  رددلد
د.ددرا ةرال

 تطبيق ا تبارى الصدق والثبات: 
 ا تبار الصدق: ة أوالً 

ا  إقددادمدد دادد ادأ رةدراوإدد دولمددلدراولإ ددلدو ددة درادد ملةةدررادد و ل د
 درب ولةدم عدادالإ  الدا إق دادأهد ر درا ةرادلد3د درامإكم     دمامل لدم

لو لسدا وال دلورلء د   دةأعدرامإكم  د لدفاةرءدرا    اللدرامط لولدل ةرالد
مدةةدأبدةعد  دد دراادل ةدرامشدةا  دا اددوحدرراد ملةةداد داددلة الدرارالئ دلداددلاإلد

دPretestاق دددلسدمددددلدلردددد لداق لادددد .دلودددد دولمددددلدراولإ ددددلدوددددإاةرءدرب وددددلةدوو دددد د
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 -تم عرض االستمار  على عدد من المحكمين وةم ع  

 أ.د/ محمد معوض أستاذ اإلعالم /كلية الدراسات العليا للطفولة /جامعة عين شمس - -

 ات عبد العزيز أستاذ اإلذاعة  بكلية اإلعالم جامعة القاةر  أ.د برك -

 أ.م.د /سالم عبده مدرس الصحافة بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس -

 أ..د/ محمد كامل / أستاذ علم النفس التربوي ـ كلية التربية جامعة المنيا -

 –اآلداب  أ.م.د/ محمددود دمدددى مدددرس الصددحافة المسدداعد ورعدديس قسددم اإلعددالم بكليددة -

 جامعة المنيا.

  جامعة القاةر –كلية اإلعالم –أستاذ اإلذاعة المساعد  - أ.م.د/ األمير  سماح فراج -

 أ.م.د سلوى أدمد أبو العال مدرس الصحافة بكلية اآلداب جامعة المنيا -
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(دمية ة دلو دولملدراولإ لدو     دررا ملةةدلاقل د20االا ملةةد   د  رلدولرمالد)
ا مالإظللدرا  دأو رهلدراموإل ل دوشك د رم داالدراموإل   دألائ لدررا و ل د

دل  ك د اتد   داالإ لدررا ملةةدا  طو ادرارالئ .
 ا تبار الثبات: ة ثانياً 

دددTest ددلسدمدد عد وددللدررادد ملةةدوطة قددلد ددلدفاددةرءدرب وددلةدرا وددللداق
Retestلا تدام ةادلدمد عدر ادلادفالودللدراموإدل   د  د دأادئ لدرراد ملةةدو د دد

 دل اتدوإ ل ةد طو ادررا ملةةدا مةةدرا لر لد   د  رلد ل اولدأدهو ةدديالا دزمر
%(دمدد دفامددلا د  رددلدرا ةراددلدرا دد دكلرددلدودد د11(دميددة ةدأعدولروددلد)20ولرماددلد)
م اددلدمقددلواللدوودد دأاددول   دلاددةعد  دد الدرا طو ددادألل دمددةة دلودد دو ددغددأاة ددل

%دلهدددلدمدددلد شددد ةدفاددد د94ا طو قددد  درألل دلرا دددلر دمقددد رةدم لمددد دررة ودددلطدوددد  در
د ةالد لا لدم دررة ولطدلرا ولل.

 الدراسات السابقة:
تصميم الرسوم السا رة :"4  بعنوان2017دراسة سلوى أحمد محمد أبو العال)

قع التواصل االجتماعي وتأثيره على عالقة المرأة بالرجل : دراسة عبر موا
دلدتطبيقية على صفحات الفيس بوك" د لرالد. د    درا  ة  دفا  درا ةرال ه ال

د  رلل د درا ي دولت دراي س دايإلل د وة دراالبةة دولاةالل درا ةرال د  رل ره ملل
 وةدراي سدد الولدرامةأةدولاةا .درا  ة د   درش ةدراايإللدراكلم   لدراالبةة

درابلا دلدولت د  دلأه راال دولاةا  درامةأة دو الول درا طو قللدل دأهل د    را  ة 
دراي سد دايإلل د وة دراالبةة دراةالل د ام ل داي دراما ب مل دراإ   ل لرا قر لل

 ر  م ل رالاي لد دلو  را ةرالل م  را ةرال ه ه      دلدولتدمإ درا ةرالد
د    درإل المي راولإ ل دراماح د ا إ    ر وشق  دمراف دلرام  رر  وتوصلت  
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يره علدى عالقدة سلوى أدمد محمد أبو العال     تصدميم الرسدوم السدا ر  عبدر مواقدو التواجدل االجتمداعي وتد   

منشثور  المرأ  بالرجل ع دراسة تطبيقية على جفحات الفيس بوك    دراسة تطبيقية على جفحات الفديس بدوك   

 (2015(   ) جامعة القاةر  ع كلية اإلعالم   3(   العدد )14  المجلد ) "بالمجلة المصرية لبحوث الرأي العام
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رة يلعدإةصدراموإل   د   دم لو لدراةاللدراالبةةد وةدراي سدد:الدراسة  لى
د دوراول داالالد92ولت دم  دراالبة دراةال دو  د  م ز دمل د  ك  دمل دلهل  %

راةاللد ايإلل أهل الءل دكملددمملدكل داوول دم دأاول درر شلةهدررا   ل 
  ير الدراموإل ل  را ي ولت راي س ولاةا د وةراالبةةدرابلالدو الولدرامةأةد

داي دميةلال" دزلال د" لم لل د راايإلل ه ه مق مل ايإل م دد35%وراول
 د. لدايإلد" لم للدزلج فاملايدرا كةرةرل 

السة رية السياسةية علةي :" 5)بعنةوان 2017نور ةان مصةطفي الجةو ر دراسة -
الموقع نحو مست دمي  موقع اليوتيوب علي شبكة االنترنت وعالقتها باتجا ات

 ر".القو  السياسية في مص
را  دة د  ديدراادبة لدراا لاد لد  ديدملودلدرا ل  دل ده الدرا ةرالدفا ددددددددد

ل الو الدول الهللدما ب ميدراملولدرإلدراقليدراا لا لدايدماةدلم يد    ةد
دهدددد ال دلدلدادددديدماددددةرااددددبة لدراا لادددد لد  دددديدر الهددددل الدرإددددلدراقددددليدراا لادددد 

أ ردل دفاديدرا  دة د  ديدرااد لدود  درا لرمد درامإد  ةدا شدك  درر الهدللددرا ةرال
رإددلدراقددليدراا لادد لدادديدماددةدلر الهددل الدراي   ددلدرإددلدرااددبة لدراا لادد لد  دديد
ملولدرا ل  ل دإ  د دل ا ب لدرا ةرالدراشادرام  رريدم درامرافدراماإيد  يد

ل  دل دددلدراددد ب رلدميدددة ةدمددد دماددد ب ميدملودددلدرا ل  دددد400  ردددلد م  دددلدولرمادددلد
أ دةلاو دددلدأادددةر د-وتوصةةةلت الدراسةةةة  لةةةى: ددراددد ملةةدرراددد و ل داامدددلدراو لردددلل

%(دا  الد لرالدلظ ي لدول لدا   ة دا ابة لدراا لا لد  ديدملودلد59.5را  رل)
%(داددددد  الد لرادددددلدطقلاددددد لدول دددددلدا   دددددة دا ادددددبة لد85.7را ل  دددددل  دكمدددددلدأ )

د.راا لا لد
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ياسدية علدي موقدو اليوتيدوب علدي شدبكة االنترنده وعالقت دا  السدررية الس   نورةان مصطفي محمد الجدوةري  

جامعدة المنصدور .   رسالة ماجستير غيدر منشدور      باتجاةات مستردمي الموقو نحو القوي السياسية في مصر

 .2017كلية األداب. قسم اإلعالم. 
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صورة الحةاكم فةى الكاريكةاتير :" 6بعنوان   2016دراسة  نادى غريب زينهم ) 
المنشةةور بالصةةةحف المصةةرية "ودور ةةةا فةةةى تشةةكيل الصةةةورة الذ نيةةة لةةة  لةةةدى 

 الجمهور" 
هدددد الددرا ةراددددلدفادددد دراكشدددد د دددد داددددلةةدراإددددلكلدادددد د  رددددلدمدددد دةاددددللددددددد

راكلة كل  ةدرامرشلةةدولااإ دراماة لدرامب  يلد(راقلم ل دلراإزو دل دلرابلادل) د
    ةده هدراالةةدرإل الم لد   دراالةةدرا هر لدا عدراامالةدرا دللد د ددلم ع

راإدلكل دلرا لرمدد درامد  ةةد  دد دراقدلئلدولإل اددل دا ق دللدوادد ردرا د   ةد دل ر مدد دهدد هد
را ةراددددلدفادددد درا ةراددددللدرالاددددي لدرا دددد د ادددد ب لدمددددرافدراماددددحدوشددددق  درالاددددي د

 دددلدمددد دراةادددللدراكلة كل لة دددلدلرا إ   دد .دلر  مددد لدهددد هدرا ةرادددلد  ددد د  ردددلد إ   
رام ر لدولاإلكلدراماةعدا د ال داإ د رلدأرملطدم ك لدمب  يدلد دل لاد لد

ة ودددلدرر ادددلهدرااددد و د  ددد دادددلةةدراإدددلكلداددد دةادددللدراكلة كدددل لةد-را ةادددلدفاددد :
ادد داددإ يلدراماددةعدرا ددلل دإ دد داددلءلداددلةةددواددإ درا ةراددل دوراددولدأكوددة

داإ يلدرالا  دراإلكلدوالدش   ةدراا و لد د   ال
%دمدد دأاددةر درا  رددلددد55.5ألرددإلدراددولددكمددلدلادد درامدد بةةداددإ يلدرألبوددلة.

لادددل دكمدددلد ودددلددأرادددلد  دددلو ل دراكلة كدددل لةدرامرشدددلةدولاادددإ دوادددلةةمر ظمل.
 الولدرة ولط لد رلد رادلدفإادلئ لدود  دك لادلدرا  دة داكلة كدل  ةدراإدلكلدلود  د

درا هر لدا إلكل.دراالةة
التعةةرض للسةة رية :" 7  بعنةةوان 2016)محمةةود عبةةد العزيةةزسةةارة دراسةةة  -3

السياسةةةةية عبةةةةر مواقةةةةع التواصةةةةل االجتمةةةةاعي وعالقتهةةةةا بصةةةةورة المسةةةةئولين 
عةةض الصةةفحات السةةا رة علةةي موقةةع السياسةةيين فةةي مصةةر : بةةالتطبيق علةةي ب
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 رةددا فددى تشددكيل   جددور  الحدداكم فددى الكاريكدداتير المنشددور بالصددحو المصددرية ودو   ةنددادى غريدد  ميددن م  

 2016    كلية اآلداب  جامعة دلوانراالة دكتوراه غير منشورةالصور  الذةنية له لدى الجم ور   

 
7
التعرض للسررية السياسية عبر مواقو التواجل االجتماعي وعالقت ا بصور      سار  محمود عبد العزيز سالم 

راثالة دكتثوراه     السدا ر  علدي موقدو بدوك  المسئولين السياسديين فدي مصدر ع بدالتطبيي علدي بعدح الصدفحات

 . 2016  )جامعة دلوان   كلية اآلداب   قسم اإلعالم (    غير منشورة
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ةا دل إ   دمالمحدالةةدرامائلا  دراا لا   ده الدرا ةرالدفا دلدد، بوكالفيس
 ددملر دراالبةةدرا يد و الدرراةر دل  ول الرالد  يدملولدرايد سدودلتكملد  كاالدرا

 ةراددددلدرراكددددلةدلرراددددلا  دررورل  ددددلدرام رددددمرلدادددديدرامددددلر دراا لادددد لدرااددددلبةةدلد
ةاددد درادددلا  دراادددبة لدلددرام   قددلدولامادددئلا  دراا لاددد  د  دديدملودددلدرايددد سدوددلت

ا لادد لدرااددلبةةد  دديدراا لادد لدمدد دراماددئلا  دراا لاادد  دكمددلد  كاددالدرامددلر درا
 دل   ده هدرا ةرادلدمد درا ةرادللدرالادي لدرا د در  مد لد  د ددملولدراي سدولت

 دلراددد ملةةددمددرافدرامادددحدرإل المددد د دلراددد ب ملدراولإ ددلدأ رةد إ  ددد درامردددمل 
وتوصةةةةلت دميددددة ةد د400 دل  ردددلدمدددد درا ةرادددلدرام  رر ددددلدو دددغدولرمادددلددرراددد و ل 

 دراملر دراا لاد لدراادلبةةد ودةدملودلدرايد سد رل لدرالا  د ةدد-الدراسة  لى:
ولتدملو  درا ل د ق  لد ردلر دمدلدلردلدمدل ةدمك لودلدرلمادلةةدلراد ل دلردلد

 مل ةدمك لولدرلدمالةة.
دوافةةع تعةةرض الشةةباب الجةةامعى  ":(8)بعنةةوان2016 دراسةةة نور ةةان محمةةد أحمةةد

ات للمضةةامين السياسةةةية السةةا رة علةةةى مواقةةةع التواصةةل االجتمةةةاعى وا شةةةباع
 المتحققة منها"

 لراددلد  ددة دراشددول درااددلم  د  دد درا  ددة دفادد دهدد الدهدد هدرا ةراددلدددددددددد
رامرشدددددددلةةد ودددددددةدملرودددددددلدرا لراددددددد دررا مدددددددل  ددا مردددددددلم  دراا لاددددددد لدراادددددددلبةة

ل ددلد طو ددادهدد هدرا ةراددلد  دد د  رددلدد د شددول للدرام إققددلدمدد دهدد ردرا  ددة لرإل
 إ  د دد دولإلردلالدفاد دميدة ةد411راالم  دراماةعدولرمادلد م  لدم دراشول د

 وقةةةةد دررا مددددل  دراادددد بةةد  دددد دملروددددلدرا لرادددد دراا لادددد لدراةاددددلمللدو دددد د
راا لادد لدرااددلبةةدراةاددلمللدراادديللدرا دد د كادد الدأ د- لةةى:توصةةلت الدراسةةة 

%دمددددد دد55ولإلردددددلالدفاددددد دأ درادددددولددملردددددلدرا ةرادددددلدأة وادددددلداددددديللداددددد و ل 
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 لا لدراادلبةةد  د درااراةالمللد لو لدراموإل   د  رلدرا ةرالد إةال د   دم
دررا مل  .دملرولدرا لرا 

العناصةر ا  راجيةة فةى : " 9  بعنةوان2015دراسة ريهان محمد أحمةد عمةران )
د،البةةرامج التليفزيونيةةة السةةا رة وعالقتهةةا بةةادراك المةةرا قين للقضةةايا السياسةةية"

ملداددد دراودددةرمفدلهددد الدهددد هدرا ةرادددلدرا  دددة د  ددد درا رلادددةدرإلبةرا دددلدراماددد ب 
راا لا لدراالبةةدرام ةلرلدولاقرلرلدرايرلئ لد دل   ده هدرا ةرالدم درا ةراللد
رالاي لد دلر  م لد   دمرافدراماحدوشق  درام  رر د  دطة ادرامادحدولا  ردلد

ميددددة ةد دل إ  دددد دد400مادددد ب ملدادددد د اددددتدرادددد ملةةدررا قاددددلءدا  رددددلدولرماددددلد
وةردلمفدد–ز لر لدراادلبةةدلهدلدوةردلمفدراوةردلمفدرامرمل دألةو لدم دراوةرمفدرا   ي

وةردلمفدإ ل دلدو د دد–وةردلمفدزاطدلدشدلدد–وةردلمفدرا   دلدمدلدهدلر دد-ور دآ لدشل
أ دراددددولدره مدددددللدرادددد كلةدوم لو ددددلدراودددددةرمفد–وتوصةةةةلت الدراسةةةةةة  لةةةةى رارددددلل"د د

%د34.3%دمقلود د49را   يز لر لدراالبةةدالءلدا درا ة   درألل دوراولدو غدلد
  .اإلرل

  بعنةةةوان: معالجةةةة المحتةةةو  الكوميةةةد  فةةةي 2015دراسةةةة الشةةةيما  صةةةبحي )
الفضةةةةةائيات المصةةةةةرية ال اصةةةةةة للقضةةةةةايا االجتماعيةةةةةة وتأثيراتهةةةةةا النفيسةةةةةة 

هدد الدرا ةراددلدفادديدرا  ددة د  دديدمدد يدم لااددلدواالجتماعيةةة علةةي المةةرا قين)  .
 دددددلدرامإ دددددليدراكلم ددددد يداددددديدرايردددددلئ للدرامادددددة لدرابلادددددلدا قردددددل لدررا مل 

ل    ةر ادددددلدراري ادددددلدلررا مل  دددددلد  ددددديدرامدددددةرهق   درا  دددددة د  ددددديدرايدددددةلادوددددد  د
رامامل للدرا اة و لدا ملد    ادوإ ةرتدملد ق لد رب دك دوةرلمفدلم يدوردل  الد
ودد دل دد   ةد اددتد  دديدإددلا الدرامزرا ددل دةادد درايددةلادودد  درامامل ددللدرا اة و ددلد

قددد مالدودددةرمفدراكلم ددد  لدراادددلبةة دا مدددلد    دددادومددد يدرا قدددلداددديدرام  لمدددللدرا ددديد 
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را  ة د  يدأوةزدراقرل لدرا يد  قدلدود ه دراموإدل   دلررطول دل الد رادلد قد د
را  ددة دااددلدلرامقلةرددلدودد  درامامددل    درا اددة و     دلرادد ب ملدراولإ ددلدرامددرافد
رامقدددلة دلرامدددرافدرا اة ودددي دلوددد دطوقدددلد  ددديد  ردددلدمددد درامدددةرهق  دمددد دطدددال د

ودددد ةةدراوةرددددلمفد ل لادددد لدرا ةراددددلدفاددددي: ددميددددة ةد120ولرماددددلدرامدددد رةسدرا لرل ددددلد
دراكلم  يدراالبةد  يدا  دراامالةدلرا م د  يد     دإلا الدرامزرا ل.

: تةأثير المحتةو  السةا ر المقةدم (10)   بعنةوانMartin Jon (2012)دراسةة 
 من المست دمين علي ا نترنت علي المواقف السياسية للشباب

را  دة د  د د د   ةدرامإ دليدراادلبةد  د دراملرود دراا لادد لدهد الدرا ةرادلدفاد د
ا شددددول  دكمددددلدهدددد الدفادددد د ةراددددلد دددد   ةدرامإ ددددليدرااددددلبةد  دددديد ق دددد لدراشددددول د
ا مةشدددإ   دراددد   د م  دددلرال دلأ ردددل دم ةادددلد ددد   ةدرامإ دددلعدراادددلبةد ادددلهدرارظدددللد

دلطلاودددلودمدد دطدددال د500ررر بددلو  دلطوقددلدرا ةرادددلد  دد د  ردددلدولرماددلد دطلادد و
 لمل  دلو درا ب ملدرامرافدرالاييدد21:د16راالم للد  ةرلحدأ ملةهلدملدو  د

وددد ةةدرامإ دددليددل لاددد لدرا ةرادددلدفادددي: دلددو  ر  ددد درراددد و ل دل إ  ددد درامردددمل 
رااددلبةدادد درا دد   ةد  دد دراطددال دولاراددولدا ق  مددللدرامةشددإ  دل اددتدمدد دبددال د

 بدل درادةئ سدرا ري د يد دللدراملرو دراا لا لدا مةشحدل د لدشد و    داد دإلادلدرر
لدادددديدهلرددددغدكلرددددغ دأ عد دددد لدشدددد و لدرامةشددددإ  دلرا   دددد دمدددد درايرددددلئحد2012

درام   قلدولامةشإ  دوإر شلةدرارق دراالبةدرامق لدم دراما ب م  د   درإلر ةرل.
د
د
  بعنةوان" السة رية السياسةية عبةر مواقةع 2014دراسة  سةالم أحمةد عثمةان ).

هددد الدو  د 11)ريةةة والمسةةئولية :دراسةةةة تحليليةةةالشةةبكات االجتماعيةةة بةةةين الح
                                                 

(
10

) Martin Jon: "The impact of on line user-generated satira on young 

people's political attitudes: testing the moderating role of 

knowledge and discussion". (University of Zagreb, 2012). 
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را  ة د   دأالا  دراابة لدراا لا لد   دملولدراي اولت دلإد ل ددرا ةرالدفا 
لر الهل ادددل دلراق دددل دراميةلردددلد   ادددل دل ادددتدا كشددد د ددد دفطدددلةددهددد هدراادددبة ل 

  دد دمددرافدلدرا ةراددلدراي اددولتد دلر  مدد دراإة دلدرام ددلحدا اددبة لدراا لادد لد  دد 
مدد دبددال د إ  دد دمرددمل د  رددلدمدد د د دحدادديدمادد ل   درالاددييدلرا إ   ددماددرا

-1-1رامدددلر دراا لاددد لدراادددلبةةدرامرشدددلةةد  ددد دملودددلدرايددد سدودددلتدبدددال دراي دددةةد
ول  وددددلةدهدددد هدراي ددددةةد م دددد دراو ر ددددلدراي   ددددلدامةإ ددددلدد2014-4-8لإ دددد دد2014

صةةلت وتو  درا إدل دراد  مقةرط دادد دمادة دولادد ب رلدأاد ل درألادولعدرااددرل  د
مددد درامدددلر دراا لاددد لدراادددلبةةدملردددلد%د5 60أ درادددولد-:نتةةةائج الدراسةةةة  لةةةى

كشديلد، كمةا  را إ   د كالدما لعدم لاطل دألدلرردإل دمد دررا دزرلدرألبالود .
مددد درامدددلر دراا لاددد لدد%7 65ر دددلئفدرا إ  ددد د ددد در ادددلادأهددد ر درارادددولدرألكودددة

 .رامرشلةةد   دملولدراي اولتدملدراالاحدرا للدراالبةة
" التعةةرض للسةة رية السياسةةية  12)  بعنةةوان2013دراسةةة  سةةالم أحمةةد عثمةةان )

عبةةةةر مواقةةةةع الشةةةةبكات االجتماعيةةةةة وعالقتةةةة  بةةةةادراك الواقةةةةع السياسةةةةى فةةةةى 
وإدد درا الوددلدودد  درا  ددة دا اددبة لدفادد دهدد الدرا ةراددلدلد".مصر:دراسةةة تطبيقيةةة

 دددد دشددددوكلد  دددد درإلر ةرددددل دلولا إ دراا لادددد لد  دددد دملروددددلدراشددددوكللدررا مل  ددددل
ا   دة د  د ددراي اولت دلرو ةرتدرالرولدراا لايدا دماةدم داادلدأبدةع؛دل ادت

ملد  لد ق  مد د  د دراملودلدمد دأاكدلةدل رلادةدلأو دل د ااد درالرودلدراا لاديداديد
فاددةرءدهدد هدرا ةراددلدمدد دبددال د إ  دد ددل ددلماةل ةاددلدمالمإدد دادد عدمادد ب م  د؛د

شلةةد   دملولدراي سدولتدبال دمرمل د  رلدم دراملر دراا لا لدراالبةةدرامر
ولادددددد ب رلدأادددددد ل درألاددددددولعدد2013-10-9لإ دددددد دد2013-7-4راي ددددددةةدمدددددد د
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 . 253-195( ص ص 2014كلية اإلعالم   
12
دراك الواقددو   التعددرض للسددررية السياسددية عبددر مواقددو الشددبكات االجتماعيددة وعالقتدده بددإإسددالم أدمددد عثمددان  

  الشدددرأل األوسدددج   الجمعيدددة المصدددرية  مجلثثثة بحثثثوث الع قثثثات العامثثثة  السياسدددى فدددى مصرعدراسدددة تطبيقيدددة  

 .157-92 ص ص  2013للعالقات العامة   العدد االول  
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وتوصةةلت مدد دمشددله يدهدد درامددلر د دد400رااددرل  د دارددال د دد درادد و ل دةأعد
أ دةلاو لدراملر دراا لا لدراالبةةد   دراي ادولتد د لد ةردالدمد د-الدراسة  لى:

وةد ر د دلأ دولاو د"رامإلكلةدراالبةةدبال دلرلدمرمل د ل د ق  لد رلر دم 
" دلرامرلهلةدألدراميلةول"دهملدرألك ةدرا ب رملدا د ة ده هدراملر دلرا  د ةوطد
رألاكلةدرا  د دةلجداادلد دلرا رلادةدرا د د  رللاادلدولألإد ر دراالة دلداد دراما مدلد

 راماةع.
 ا طار النيرى للدراسة:

رة ولطدددل دل  قدددل دإ ددد درط ددداد   ددد د ادددم لد دددة وطدراكلة كدددل  ةدولاادددبة لدددددددددددد
كلرد د إمد داديد رل دلهدد"راي دراالبة"دل  هدراو  دلاال دآبةدا ابة لدلرااالءد 

رقد ر در  دل دا اد لتدرررادلر درامرإدة .دلرو ردكدل دراكلة كدل  ةدهدلدةادلد غدلا دادديد
 د قدللدروةرزدرا  ل د داإ دراكلة كل  ةدراا لا درا للد   دأك ةدرألرلرعدش ل ل دكلر

كمددلدد ألدرأل رءدراإكددلم دمإ  ددل دألد لا ددل دمددلد إة ردد لدارقدد درالروددلدراا لادد دوما
أاوحدراكلة كل  ةدرا للداردل دمامدل داديدراادإلالدرا ةو دلدلرا لام دلدلرإد عدرالادلئ د

درا و قلدا   و ةد  دك  ةدم درألو ل دراا لا لدلررو ال  لدلررا مل  ل.
  ة يل ددددد دهددددلد"مقددددل د إددددد درابطددددلطدا دددد دمإددددد دلراكلة كددددل  ةدادددديدأواددددطدددددددد

االد  و ةد  دإ  دألداكةةدولا ب رلدملهولدراةادلدلرا يك دةدرامرطقد ددراك ملل" 
راقددل ةد  دد د إل دد درألاكددلةدفادد دةمددلزدمك ل ددلدلميالمددلدوقادد دايددلدررر وددلهدفادد د

(13)أمةدمإمل د روغيد  م دألد اد  طدراردلءد  د درمدةدمد مللد روغديدم لاا د 
د 

كدددل لةداددد د  و دددةيدادددلبةدلهدددلز د دلاددد دمشدددلة  دلمدددز فداددد درالاددد دلراكلة 
رإل الم دراش و د د  وةدم دبالا دةادللدراكلة كدل  ةد د دراشباد للدراا لاد لد
لرا لمدددددلدلرا ددددد د اددددد   ةدوله ملمدددددللدرادددددةأعدرا دددددللد دل  ددددد درايكلهدددددلدألدراادددددبة لد
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ادللدام دلدألدرا  لم   درألالا    داةاللدراكلة كل  ة دل ل ةدملد  رم دهد هدراةد
د.ددد(14)شو دام لد  و ة لدملازة

 مفهوم الس رية: 
راابة لده دطة قدلدمد دطدةادرا  و دةد د اد  م دا ادلدراشدبصدأايلظدل ددددددددددد

ملد قا هدرام ك لدإق قلد.له درارقد دلراردإتد دلةدة د ق  درام ر دفا د كسد
 ةر درااددددددلبةدهددددددلدرارقدددددد دألر دلرإلرددددددإلتد لر ددددددلد دلهددددددلد اددددددل ةدرإلراددددددل د اددددددلد

را عدرد اد دفاد دإد د-مرإكل :فملدولر  دا دالةةدمرإكلدولراطلدرا شل  
ألد كو ةدرا  ل درااام لدألدرا رل لدألدراإةك دلدألدرا ق  دلدألدمدلدا د د–رإل اللد

م د  ل دلك د اتدوطة قدلدبلادلدة دةدمولشدةةد د رد ملد اد  م دراادبة لدور دلد
د  لرر لدا رد ام درا اكل.د

 ردإتد داادلدهدز د دلاكرد د رقادلدوادم  :دأإد هملداد سداد دداإ دك دمدلدددددددد
ةدددة دألدهددد  دفردرإلردددإلتداقدددطدلهدددلدمدددلد ط ددداد   ددد درايكلهدددلد دلرآلبدددةداددد د

لهدلدد–الرءدأكل دم ر ل دألدة ةدم ر دإ  دفاقدلءدرارك د دد–ةة دهل  دلررحد
رااددددبة لد.راركددددللدرا دددد د مكدددد دأ د كددددل داماددددة درإلرددددإلتداإادددد دإ رئدددد دهدددد د

ودددد د كددددل دوقادددد درا دددد عدلرإل دددداللداادددد درااددددبة لد دلودددد د امددددلدودددد  درايكلهددددلد دلد
 دلم د ملد مك دأ درقالدراابة لدفاد دوادم  د:أإد رهمل:د رلدةلحد(15)راغةر  

اكالدبي يلد درد   م درإل  رءد دلرد ا دفاد د ةادلدرإل داللد د إمد داد دط ل ادلد
لأود دشدةر دمد دولر  دررو الملد دلرارإكلدلرإل ال دوقلئ الد دله دأب دلط ةد
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 .44أمينة عبدهلل سالم على     قافة السررية من الحاكم فى رل مجتمو المعرفة    مرجو سابي   ص 
15
وردشددان عبددد المطلدد  دسددن     دوافددو  تعددرض المددراةقين للبددرامج السياسددية السددا ر  بالف دداعيات العربيددة  

مع دد الدراسدات العليدا للطفولدة   قسدم اإلعددالم  )  راثالة ماجسثتير غيثر منشثثورة واإلشدباعات المتحققدة من دا    

 .44(   ص2014و قافة الطفل   
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راقالدرا لر د د لر امل:دهلد ادتدراادر دمد دراادبة لدرامدةةدراال  دلدرا د د ا  ردلد
د.دد(16)ررإتدومةرةةدلر ا دلروك دةوملد دلرش ةدو ظلدراما ولد دلوالةدرالو ل

ل   ق دراابة لدملدرايكلهلدا دمرو املداك دراابة لد ب صدولاقا  لد دددددددد
راابة لدا درا غلدم دمل ةدابة دلأا درا ادب ةدللال ده  دم دلةرءدراقل ؛دلد

و  و دددةد-را دد ا  د دلراادددلبةدادد دراإق قدددلد إدددلل دفبرددلعدبادددم داددد د دلادد دهددد ر
ةرإلدا ريسدرام  ولدرامك ل ة-را ك لةدر مل دأم   د.د(17)ملدا  دم د ش د م ادلرو

 صفحات الفيس بوك :الرسوم السا رة عبر 
دادلا ولا ةالدرألددا دف الميدلاإييددراةالدراالبة   وةد الدا دراةأيدد
د دراوامللهرراالبة  دا  دو ر  د اي  دم  ددلت دأل ددلأراابة ل  درألوة  فا دراي 

د.دراامله ةدومب   دما ل ل ال
دل  د دهزا لددالبةرادراةال   دةالل دلا ل دإ   دراق  مل دراواة ل درايرل  م 

 را    رايةر رلفا د راةملز را ب رل و ر لل ل  ل راق  مل دد   درآل لةدراماة ل
درألشبلص راإ لررلل را ب ملر داالةلر  الةلرلددإ لررلل الةة اي كةملز 
 لرل اكةة راةلمل  و  هل لم  لر ب درإلةة ا فرالر ل  أرشطل اي راإ لررلل
 لرإ   ا   اي لراإ لر  و  درإلرال  ل مالر و  فرالر ل الةة اي راإ لررلل

دأالا ل ارئ  لر و االمال رألوزرل كل  راةلمل  زم  لاي  راةالل ا  مل ة
ف د راالبة؛ راةال مال  اي لرا طلة ولاك ةة راماة ل راإرلةة ل  م ز  iراالبةة

 ولة     وةل لرو  ل  ملرل لل     راةالل ول  مل  راإرلةي  ةر ال رم لز
 ل مة    شال را ي را لم ل راإ لة مشله  م  ا ك  ة را ال ة رامالإظلدلإا 

ددiiآر رت. ماة اي رإلرال  وال
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"مجلثة   السدررية السياسدة فدي شدعر بشدار بدن بدردمنتصر عبد القادر الغ نفرى    ير الدين قاسم العبدادى    

ص    257-227(   ص ص 2006   )جامعددة الموجددل   المجلددد الثالددث عشددر  العدددد العاشددر  التربيثثة لالعلثث 

229 . 
17
   25ع مصدددر   المجلدددد  مجلثثثة أدب لنقثثثدإبددراةيم محمدددد دمدددز    مسدددتويات السدددررية فدددى المشدددى للرلدددو  ) 

 . 110( ص2009  284العدد
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 أولروال  ألال م  را شة   راقة  ا  رااإلالفا د راالبةة راةالل  لد ب ل
درامك ل   إملرلزد ددف  رامقل   لاال وةرء   ا  ر داا    ط   رألب ة ه رأ 

 راامل راقلةئ م    ط   اال  رلء ألددااا   إ لج ر راةال و رمل م لر   
دك  ةة  إم   را  راوا طل رابطلط م لو ل  ر  لرا ةك ز  أ م ة  إ  هل ر م ل و

لررو ال  لددلراا لا ل ررا مل  ل رأللرلع   لاف راالبةة الاةالل طل  ؛ مقل 
 هزا  شك  ا  راة ع  إ لج ام  م ام ل لبزر د ل ق ل مرإت  ا دولا  ...دفاخد

ل و اتدللأاوإ ال   ة ة  ر دلرإ  ل دأ دةامدف  راةالم  ؛ أ  ع هلمل دا  االإ 
 واو  ولاغل د     ةر د ا ال ل   ة و  درارلس  راةرلألددراابط  ش لأ دد ا ط ل
درإل ا       رايلئقل لو ة   ل    قل   ةالم  ا  مولاغ        قل   راقلةئ
  .iiiراةالل     راازا ل
 

 شبكات التواصل االجتماعى:
را د ددNetworks  لَا دراقة دراإل عدلرا شةل دو ر د اةدراشوكللد

إ لةدا دما م ل رلدراإ   ل درا  دول لد   ةدا دمامد دراإ دلةدأاوإلد ا درا
را لملدلرابلالداك دادة داد دهد هدراما م دلل داقد لدراما مدلدرألالاد لداد دطدلةد

 .(18)را غ ةدراما مةدواو درا لةةدرر الا لدلرا قر لدرا  د ب لدفا درا لال

لل دل   ددد دمادددط حدرإل ددداللدررا مدددل  دميالمدددل دا  ددد ر درادددو ل دإ ددد د إددد
رابوةرءدلراما مل دولالالئ درإل الم دلدراا  د ةدلردلد  ة د دم يداد   د دالادلئ د
رإل ددداللدررا مل  دددلدلاكددد د وددد لدأ د ادددتدماددد إ  درظدددةر دا  ددد  درألةدددةر درا ددد د

 دإ د د   د  د  ة يدللدهد هدرالادلئ دو  د  درراد ب رمللد د ا ب لدهد هدرالادلئ د
  دد دأراددلدمامل ددلدمدد درألرشددطلداارددلتدمدد د  ددة د"لاددلئ درإل دداللدرإلا مل  ددل"د

لرامملةادددللدرا ددد د ددد لد ودددةدرإلر ةردددلدوغدددة د ودددل  درام  لمدددللدلرام ةادددلدلرآلةرءد
للااددللدرارظددةدل اددتدوإادد ب رلدبدد مللدرا ة شددلدلرامإل  ددللدراامل  ددل دلهرددلتد

                                                 
 .40 دصد"ددمةالدالواد د"ا  دو د و  درااو   (د1)
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م د ةعدأ دلالئ درإل اللدرإلا مل  لدهد د ودلةةد د د طو قدللداإلر ةردلد اد  د
 يل دد دل وددل  دل لز ددلدرامإ ددلعدرادد عد دد لدفرشددل هدمدد دوودد دفادد د اددا  درا  ددلل دلرا

 .(19)راامالة

لكل دأل دملرودلدرا لراد دررا مدل  درا د دظادةلداد درالر دللدرام إد ةد
 ددددللددTheglobe.com  دددد دشدددد كلدرإلر ةرددددل دادددد دشددددك د ام ددددللدهددددلدملوددددلد

و للدو  ددTripodا درا للدريا  دل الهلدملولددGeocities د الهدملولد1994
 دإ ددد دةكدددزلدهددد هدرا ام دددللد  ددد دةودددطداقدددلءرلدوددد  درألادددةر دا ادددملحداادددلد ادددت

ولا يل  دم دبال دةة درا ة شل دل شدلةتدرام  لمدللدلرألاكدلةدراشباد لدإدل د
ملرردد لدمب  يددلدولادد ب رلدلاددلئ دشبادد لدا رشددةد وددةدادديإلل دلهددلدرألاددلسد

د.(20)را عدولملد    درام لرلل
شددد و لدشدددوكللدرا لراددد ددو غدددلد2004لد2002لبدددال دراي دددةةدمدددلدوددد  د

ررا مددل  دراةوم ددلد وددةدرا ددلالد ةل اددلدمدد دبددال دظاددلةد ال ددلدملروددلدرا مل  ددلد
 My د دددلد دددالهدملودددلد2003 دددللددFriendster لراددد  ل داكدددل دألاادددلدملودددلد

SpaceلملودددلددBeboدإ ددد دكدددل دملودددلد2005 دددللدد My Spaceرألك دددةدد
اددة لدمدد دأهددلدهدد هد دلأاددوحدوFacebookشدد و لدمدد دو رامددل دكمددلدوددةزدملوددلد

د.(21)راملرولدررا مل  لدردا ملدو  درري لإ د   درألاةر دبلةجدرالر للدرام إ ة
"ملروددددلدلوادددديلد لمددددلداددددإ دملروددددلدرا لرادددد دررا مددددل  د ط دددداد   اددددلد

"دل دد ب دادد درطددلادرإل دداللدراودد   درادد عد ددةتدآ ددلةر دلررددإلدرا لرادد درإل المدد 
ةهدددلدمددد دلادددلئ درإل ددداللدرا ق  ددد ع د  ددد د ةرادددلدرر شدددلةدراادددإلالدرامطول دددلدلة 
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 لةدشدوكللدرا لراد دررا مدل  داد د شدك  درادةأعدرا دللدد د"دزه ةد لاد  دراطلهدلللدد و راكة لد   درا و ا (د3)

 درا د  د40راما د دد:دراالم دلدرألة ر دل د)دما لدرا  للدرإلرالر لدلررا مل  لد "دولدراالم للدرألة ر لا عدط 
 .70( دصد2013 ددرألل 

 .70 دصد"دالوارامةالدريسدراد د"دزه ةد لا  دراطلهلللدد و راكة لد   درا و ا (د1)
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دور ةا لوبلالدو  ده هدراملرولدم  :دا اولت دل ل  ة دل ل  دل دإ د د  م د د
دا ملد   :دا عالمى

أرادددلد  ددد دلاددد  لدف ددداللدومدددلد رشدددةهدمددد دأبودددلةدلم  لمدددللد ر اادددلدرأل ردددلءد: أوالً 
ألإددد ر دلو ددددلداددد دمإدددد طال دلك  دددةر دمددددلد امدددلدودددد  دبادددلئصدلاددددلئ د

د(.راالل)رارص دراالةة ددرإل اللدك ال
رالدلا  لد ام   لداملد رشةهدك  ةدم دلالئ درإل اللدإ  د  طدلعدو د دأ: ثانياً 

أ ردلءدراملرودلدورقد دهد هدرألبوددلة دلرام  لمدللدكلم دلدألدمد دبدال دةروددطد
رالادد  لدرإل الم ددلدممددلد ددلاةدرالوددلدلرااادد دلرامددل دادد دراوإدد د دد دهدد هد

د.رألبولةدا دمال ةهلدرألا  ل
أاوإلدما ةر دم دمال ةدلالئ درإل اللدرا  د  الادلد  د د ادة إللد: ثاً ثال

رامادددددئلا   دلراشباددددد للدرا لمدددددلدمددددد دراا لاددددد   دلراميكدددددة   دلرا  مدددددلءد
د".ي سدولت"دألد غة  ر الدا د" ل  ةلة ةهلدم دبال د  ل رل الدا د"را

 د  رلالدهد هدااة لدلرآلر لدرا  د  م زدوالدملرولدرا لرا دررا مل   داقر: رابعاً 
ود در  دااددةدراملرودلد  د دادو  درام دل دإدل  دلادلةدز د لدراقل د ةدأادلملد

لدوودد دودد درابوددةدادد دلاددلئ درإل دداللدرا ق    ددلدومددلد2011مددل لدد2رأل ردد  د
ا اددلدرايرددلئ للدوإددلرا د شددة  د و قددل دلهددلداددلةادزمردد دكو ددةدادد ر دا مددلد

د.(22)    ادولااوادرااإي دلرامقل  سدرإل الم ل
 يس بوك:ة الف

"دلرإ ر دم دأهلدملرولدرا شدو تدررا مدل   دلهدلدولتراي سد   وةدملولد"
رمدددلدأادددوحدول ددد ةد كرلالا دددلدادددا لدوإمكدددل دأعد رد م ددد دمر ددد عدرا مل  دددل داقدددطدلرو

 دل   دشوكللدرا لرا دررا مل  دوايلد(23)شبصدأ د ي  دولراط الدملد شلء

                                                 

د.126دصد دمةالدالوا د"الصحافة والثورة الرقمية"د د و رااولةدالر (د2)

د.218 دراشةلا دصد" ا عالم الجديد: المفا يم والوسائل والتطبيقات"دد  ولسدماطي دال ا(د2)
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رك ادددددإلدرا دددددلالدد لمدددددلدلرايددددد سدودددددلتدواددددديلدبلادددددلدمددددد دأهدددددلدرالادددددلئ درا ددددد 
اقد دأاغدلدهد هدراشدوكللدد2.0ررا ةرر دمر درو كلةهل دله دفإ عد قر دللدرال د د
د.(24)ررإ كلةدرا عدكل دميةلرل دا دمال دو درام  لمل

%دمد دراشدول دل ر مد د60ل ش ةتد   دملولدراي سدولتدمدلد قدة دمد د
راك  دددددددةدمدددددددرالدا مامل دددددددللدلرااةلودددددددللدرا ددددددد د ددددددد لد كل رادددددددلد ودددددددةدراشدددددددوكللد

 دكمددددلد لادددد د دددد  دكو ددددةدمدددد درإل الم دددد  دلرألباددددلئ   دلأاددددل  ةد25))إلا مل  ددددلر
راالم للدلرامشله ةدرا   دلا لرداد دملودلدرايد سدودلتد لامدلدآبدةداادلد رشدةل د

د(26)م دبالا دأ ملاال دل وإ ل د  دوةرئالدلم او ال
 المعامالت ا حصائية المست دمة:

لئفدرإلإادددلئ لدبةرجدرار دددو ددد دامدددلدراو لردددللدل ةم زهدددلد دددلد إ   ادددلدلراددد 
"دمد دبدال درا ادلءدSpssراإدزلدرإلإادلئ لدا   دللدررا مل  دلدولا ب رلدوةردلمفد"

ددد دددرادلز درارادوي فاد درام دلماللدرإلإادلئ لدرا لا دل:د)را كدةرةرلدلراراد درامئل دل
دددرام لاددطدراإاددلو د  .Tرب وددلةدلدا راددلدرايددةلاددAverageم لمدد دررة وددلط

Testدرا ودل  دأإدل عدرر ادلهدددرب ولةد إ  دد Oneدددway anovaددرب ودلةدأود دد
د.Post Hock ددرب ولةدرامقلةرللدراو   لدL.S.Dاةادم رليد

                                                 
مجلةةة "د د"د د كرلالا ددلدرر اددلرلدلرا ددةر دوددلاازرئة:دم  رددلد  ماددل دكرمددل ج2.0 ددةر د"دد طددلهةد ودد راقل ة(د3)

كمدلدا رشددةدلرا لز دل درا د  درابددلمسدم اادلدكردلزدراإد: د)راازرئددة" الحكمةة للدراسةات االتصةةالية وا عالميةة
د.318د1صد.( دص2013لرا شةل  د

 الوددلدرا يل   ددلدولادد ب رلدراشددول دا ملروددلدراملااددلدااددلد  دد دشددوكلدرإلر ةرددل د"د اددملحد ودد راةرزادراشدداللع(د4)
 ددةالم دلدراقدلهةدد:د د)راقدلهةة رسالة ماجسةتير غيةر منشةورة ةرالدم  رر لد   دراامالةدلراقلئلدولر ال " د

 .145دص.( دص2009ك  لدرإل الل د

 .195( دصد2010:د رةدرا لالدرا ةو  دد)راقلهةةد 1" دطالتعليم االليكترونى وتحرير العقل" دإا دشإل  (د5)
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 :  البحثنتائج 
: توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة ذات داللةةة احصةةائية بةةين كثافةةة تعةةرض  الفةةرض األول
فةةى تشةةكيل ا طةةار المعرفةةى  ودرجةةة مسةةا مت  للكاريكةةاتير السةةا رالمبحةةوثين 

 .لديهم حول األحداث الجارية
كثافة تعرض المبحوثين للمضامين السا رة معامالت االرتباط بين   1جدول )

)ن ودرجة مسا متها فى تشكيل ا طار المعرفى لديهم حول األحداث الجارية  
 =400  

 المتغيرات

فى تشكيل ا طار  درجة مسا مت 
األحداث المعرفى لديهم حول 
  الجارية

دليدرا رالما دو ملدة
كثافة تعرض المبحوثين للكاريكاتير 

د0.01د**0.13 السا ر

دد0.128(د=د0.01)ددددد0.098(د=د0.05و ملد)ة(دراا لا لد ر دما لعد رالد)
   ما يلي :1يتضح من جدول )

ك لاددددلد  ددددة دراموإددددل   د راددددلدفإاددددلئ ل دودددد  ددطة  ددددلدددددد لادددد د الوددددلدرة ولط دددد د
اددد د شددك  درإلطدددلةدرام ةاددد داددد  الدإدددل ددهم  ل ةادددلدمادددلددا كلة كددل  ةدراادددلبة

درألإ ر دراالة ل.
                                                 

 
الفرض الثانى: توجد عالقةة ارتباطيةة ذات داللةة  حصةائية بةين كثافةة التعةرض 

 للكاريكاتير السا ر عبر مواقع التواصل االجتماعى وكاًل من :     

   اتجاه المبحوثين نحوه 



 اتجاه الشباب الجامعى نحو الكاريكاتير الساخرعلى صفحات مواقع التواصل االجتماعى

 

 203 عشر لثالثا العدد –لنوعية مجلة البحوث في مجاالت التربية ا
 

                                                                                                                     

  درجة ثقة المبحوثين ب 

رتباط بين كثافة التعرض للكاريكاتير السا ر عبر مواقع معامالت اال   2جدول )
التواصل االجتماعى وكاًل من اتجاه المبحوثين نحوه ودرجة ثقة المبحوثين ب                         

  400)ن = 

 المتغيرات
كثافة التعرض للمضامين السا رة 
  عبر مواقع التواصل االجتماعى

 مستو  الداللة قيمة ر
 0.01 **0.15 لمبحوثين نحوهاتجاه ا

 0.01 **0.20 درجة ثقة المبحوثين بها   
   0.128  = 0.01)     0.098  = 0.05قيمة )ر  الجدولية عند مستوى داللة )

   ما يلي :55يتضح من جدول )
تحقق الفرض ، حيث ثبت وجود عالقةة ارتباطية  طرديةة دالةة  حصةائيًا         

تير السا ر عبةر مواقةع التواصةل االجتمةاعى واتجةاه بين كثافة التعرض للكاريكا
المبحةةوثين نحةةوه ، وكةةذلك وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة طرديةةة بةةين كثافةةة التعةةرض 
 للكاريكاتير السا ر عبر مواقع التواصل االجتماعى ودرجة ثقة المبحوثين ب .

و ذا يعنى أن  كلما زادت كثافة تعرض المبحوثين عينة الدراسة        
على مواقع التواصل االجتماعى ، كلما زاد اتجاه المبحوثين تير السا ر للكاريكا

نحوه ، و و ما يدل على ان كثافة التعرض تؤثر على اتجاه المبحوثين نحو ما 
  2016يتعرضون ل  ، وو وا ما يتفق معا دراسة )سارة محمود عبد العزيز 

عرض للمواد التى توصلت  لى وجود عالقة ارتباطية طردية بين كثافة الت
السياسية عبر موقع الفيسبوك وبين االتجاه نحو المواد السياسية السا رة ، 

  التى  2014كما تتفق  ذه النتائج أيضا مع دراسة ) رضوى الجابرى 
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توصلت  لى وجود عالقة ارتباطية بين كثافة المشا دة والتأثير بالمحتوى 
 نة بضعيفى المشا دة .المعروض فكثيفوا المشا دة  م األكثر تأثرًا مقار 

 

 لادد داددةلاد رلد راددلدرإاددلئ لدادد دمادد لعد  ددة دراموإددل   دددرايددة درا لادد :
دمإ دررولمل(د.د–ا كلة كل  ةدراالبةدإا درابالئصدرا  ملةةرا لد)رارلعد

ررردددل دلراددد كلةداددديدماددد لعد  دددة دراموإدددل   دوددد  د رادددلدرايدددةلادد(3اددد ل د)
د(400ا ةالمللدراالبةةدد) د=د

دةرلرام غ 
درإلرل درا كلة

و ملد
د)ل(

ما ليد
درا رال رام لاطد

دراإالوي
رررإةر د
درام  لةي

رام لاطد
دراإالوي

رررإةر د
درام  لةي

 ةالدم لو لد
راكلة كل  ةدراالبةد

 وةدايإللد
دراي اولت

19.56 4.07 19.79 4.16 0.84 
ة ةد
  ر 

د2.58(د=دد0.01)دددددددد1.96(د=دد0.05و ملد)دلد(دراا لا لد ر دما ليدم رل لد)د
د(دملد  يد:3  رحدم دا ل د)

رررل دالد  إقادراية د دإ  د ولدلال داةلادة ةد رالدفإالئ ل دو  دددددددد
 ودددددةداددددديإللدلراددددد كلةداددددديدماددددد لعد  دددددة دراموإدددددل   دا كلة كدددددل  ةدراادددددلبةد

راي اولتد دل  ر د اتد ادللعدراد درا  دة دا ةادلمللد  د دملودلدرايد سدودلتد
 دلودددد د ةاددددلد اددددتدفادددد دأ دملروددددلدرا لرادددد دررا مددددل  دردادددد ملداكددددالدراارادددد  د

ايإللدراي اولتدأاوإلدرآل دم لإلدا ام لدرا كلةدلرإلرل د دكملدأ درإلرل د
د ا  دفا درامشلةكلدلرا يل  دم  درا كلةدلرداةادو رالدا دراولدرا  ة .
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دد(4ا ل ) درايةلا د رال دراموإل   دو   د  ة  دما لع داي دلراإرة راة  
د(400كلة كل  ةدراالبةدد) د=دا 

درام غ ةرل
دراإرةدراة  

و ملد
د)ل(

ما ليد
درا رال رام لاطد

دراإالوي
رررإةر د
درام  لةي

رام لاطد
دراإالوي

رررإةر د
درام  لةي

 ةالدم لو لد
راكلة كل  ةدراالبةد

 وةدايإللد
دراي اولت

19.24 3.87 20.11 4.30 2.13* 0.05 

د2.58(د=دد0.01)دددددددد1.96(د=دد0.05 ليدم رل لد)دو ملد)دلد(دراا لا لد ر دما
د(دملد  يد:3  رحدم دا ل د)

راة د دلراإردةد إقادراية دإ  د ولدلال داةلاد رالدفإادلئ ل دود  د
لايدر الهدراإرة ددايد ةالدم لو لدراكلة كل  ةدراالبةد وةدايإللدراي اولت
ةد  ةرددل دلرادد ب رمل دأعدأ دمادد لعدم لو ددلد  رددلدرا ةراددلدرامق مدد  دولاإرددةدأك دد

املرولدرا لرا دررا مدل  د ددلمد د دلدراكلة كدل  ةدراادلبةدمد دراموإدل   دراد   د
د ق مل دولاة  .

دددددددددددددددددددددددددددددددددد
د
د
د
د
د
د
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مددد يدرا قدددلداددد درآلةرءدلرام  لمدددللدرا ددد د قددد مالدراكلة كدددل  ةدد(5اددد ل د)
دراالبةد   دملرولدرا لرا دررا مل  

 م يدرا قل

 را  رل
 رإلاملاي

 راقلهةة رامر ل

 را كةرة
راراولد
 رامئل ل

 را كةرة
راراولد
 رامئل ل

 را كةرة
راراولد
 رامئل ل

 9.25 37 16.00 32 2.50د5 أ ادو ةالدكو ةة

د34.50 138 30.50د61 38.50د77دأ ادو ةالدم لاطل
 37.25 149 33.00 66 41.50 83دأ ادو ةالدو   ل

ردأ ادوالد   د
 طالارإل

35 17.50 41 20.50 76 19.00 

د%100د400 %100 200د%100 200 رإلاملاي

اددلءلدراددولدرا قددلدادد درآلةرءدلرام  لمددللدرا دد د قدد مالدراكلة كددل  ةدرااددلبةددددددد
%(دولاراددولدا   رددلدراك  ددلد دادد دإددد  د9.25  دد دملروددلدرا لرادد دو ةاددلدكو دددةةد)

إد  دادلءدرادولدرا قدلدو ةاددلد%(د داد د34.50ادلءدرادولدرا قدلدو ةادلدم لادطلد)
%( د19.00%(د دا دإد  دادلءدرادولد د لدرا قدلد  ديدررطدالاد)37.25و   لد)

(د2016ل  يددادر ددلئفدهدد هدرا ةراددلدمددلدمددلد لادد لدفا دد د ةراددلد)اددلةةد ودد درا ز ددز
إ  دأشلةلدفالودللدأادةر د  ردلدرا ةرادلدفاد دأ دراغلاو دلدرا ظمد دمد دراموإدل   د

راادددلبةةدم دددد دراكلة كددددل  ةد دإ ددد دو غددددلدراددددو الد  ددداددفادددد دإدددد دمدددلدادددد درامددددلر د
%(د دلهددلردمددلد ز دد د دد درادد د  رددلدرا ةراددلد د   اددلدراموإددل   درادد   درد61.1)

%(د ددلدرادد   د  قدل دادد درامددلر درااددلبةةد33.3  قدل دولاكلة كددل  ةدرااددلبةدورادولد)
%(دمدد د  رددلدرا ةراددلد دكمددلدر يقددلدأ رددل دهدد هدرار ددلئفدمددلد ةراددلد)د5 5وراددولد)
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(درا  د لا لدفاد دأ درارادولدرألكودةدمد دأادةر درا  ردلد2013االلدأإم د  مل دف
د  قل دفا دإ دملدومرمل دراملر دراا لا لدراالبةةد وةدملولدراي اولت.

دعد  ردلدرا ةرادلم عدمالهملدراكلة كل  ةدراالبةدايد شدك  درإلطدلةدرام ةاديداد 
درألإ ر دراالة ل.إل د

ايد شك  درإلطلةدرام ةايدا  تد  ةدراالبةدراكلة كلم عدمالهملدد(6ا ل د)
دررإ ر دراالة لإل د

 مالهملرام عد

 را  رل
 رإلاملاي

 راقلهةة رامر ل

 را كةرة
راراولد
 رامئل ل

 را كةرة
راراولد
 رامئل ل

 را كةرة
راراولد
 رامئل ل

 الهلدو ةالد
 كو ةة

 26.00 104د36.00 72 16.00 32

 الهلدو ةالد
دم لاطل

 58.75 235د45.50 91 72.00د144

 الهلدو ةالد
 ر  يل

24 12.00 37 18.50 61 15.25 

د%100د400 %100د200 %100د200 رإلاملاي

 ا ةلدا دراو ر لدراولدرامالهملدو ةالدم لاطلدولاراولدار لئفدرا  ردلدراك  دلد د
%(د د26.00%(د   الدرامالهملدو ةالدكو ةةدل اتدوراولد)58.75إ  دو غلد)
%(.دلهدلد15.25 درارال لد ةالدرا    ةدوراولدر  يلدلرا  دو غلد)و رملد    دا

ملد ش ةدفا دأهم لدراكلة كدل  ةدراادلبةداد د شدك  دم دلة دلره ملمدللدرام دلو   د
ل  ددد درادددةةلدمددد دراطو  دددلدراادددلبةةدلرايكله دددلدا كلة كدددل  ةدفردأ د رللاددد دارإددد ر د
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ألرددلرءدمدد دودد  دلراملرددل للدوشدد ءدمدد درااددبة لدلراكلم دد  لدا  اددلد بطدد در
لاددلئ درإل دداللدرألبددةعدل ادد  درااماددلةدلرام ددلو   دإلادد  دإ دد دأراددلد   مدد ل د

د   الدوق ةدا سدوق   دا درا  ة د   دأإ ر دراما مل.

 ير  د ق  لدرامل ةدرإل الم لدلرإلبولة لداو  دراقرل لدرا  د  لدد(7ا ل د)
دم لو  ال

 ير  د ق  لدرامل ةد
 درإل الم لدلرإلبولة لداو 

 راقرل لدرا  د  لدم لو  ال

 را  رل
 رإلاملاي

 راقلهةة رامر ل

 را كةرة
راراولد
 رامئل ل

 را كةرة
راراولد
درامئل ل

 را كةرة
راراولد
 رامئل ل

 29.25 117 31.00 62 27.50 55  ق  مالدا دفطلةدال 

 ق  مالددا دفطلةدكلم  عد
دالبة

51 25.50 51 25.50 102 25.50 

كلم  عدد ق  مالدا دفطلة
د رلدمرمل دال 

94 47.00 87 43.50 181 45.25 

 %100د400د%100د200 %100د200 رإلاملاي

دددددددد
 ادد ةلداددد درا ة  ددد درألل دمدد دإ ددد دلاادددللدرظدددةدرا  رددلدراك  دددلدمددد دإ ددد دد-

 قدد  مالدرألادد ل دراميردد دادد  الدإددل د قدد  لدرامددل ةدرإل الم ددلدلرإلبولة ددلد وددلةةد)
%د د45.25(د دل اددتدوراددولدمئل ددلدو غددلد داددل ادد دفطددلةدكلم دد عد رلدمرددملد

لهددلردمددلد شدد ةدفادد درددةلةةدرا رددلعد ردد د ددة درامإ ددلعدرإل المدد دودد  درااددبة لد
لراا  دددددلدإ ددددد درد يقددددد درامإ دددددلعد ددددد   ةهددل اددددد  دلادددددل دأه راددددد د دإ ددددد دأ د
رر  مددل د  دد دراالردد دراكلم دد عداقدد دادد د قدد  لدرامددل ةدرإلبولة ددلد ا دد دراقددلةعءد
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لرا الدا  رلا دود اتدرااد  دراإق قد دلةرءدرامرشدلةدكمدلد يقد دد رغمسدا درارإت
رامإ لعدأهم   د دكمدلدأ درإلادةرطداد دراد ب رلدراك مدللدراالادلدلراادل ةدود د د  عد
فادد دريددلةدرام ددلو   دل دد لدره مددلمالدلمشددلةك الدا  ددتدراقرددل لدلرألإدد ر د دو رمددلد

اموإدل   د رد د قد  لدالءلدا درا ة   درا لر دم دإ  درألادلا  درا د د يرد الدر
 داددد دإددد  د%د29.25رامدددل ةدرإل الم دددلد ودددلةةد) قددد  مالداددد دفطدددلةدادددل (دورادددولد

(دل اتدوراولد ق  مالددا دفطلةدكلم  عدالبةالءلدا درا ة   درألب ةد ولةةد)
د%.25.50مئل لدو غلدد
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 :البحثمراجع 

 دفوةره لدمإم دإمزةد "ماد ل للدراادبة لداد درامشد دا ب د د )ما دلدأ  دلرقد .1
 (.د2009 د284 درا   د25:دماةد دراما  د

راابة لدراا لاد لد ودةدملرودلدراشدوكللدررا مل  دلدود  ددفااللدأإم د  مل د  .2
 )رام  مةدرا  مددددد دراددددد لا درا شدددددةل دراإة دددددلدلرامادددددئلا لد: ةرادددددلد إ    دددددل

 دالم دلدراقدلهةةد دك  دلد2014:ماد قو درإل داللدرامادةعداد دظد د اد لةد
د.د253-195( صدصد2014رإل اللد د

"درا  دددددة دا ادددددبة لدراا لاددددد لد ودددددةدملرودددددلدراشدددددوكللدفاددددداللدأإمددددد د  مدددددل   .3
 دررا مل  دددلدل الو ددد دودددإ ةرتدرالرودددلدراا لاددد داددد دماة: ةرادددلد طو ق دددلد"

ما دددددلدوإدددددل درا الودددددللدرا لمدددددلد دراشدددددةادرأللادددددطد دراام  دددددلدرامادددددة لد
 .د2013ا  الوللدرا لملد درا   دررل د 

:د رةدرا دلالدد)راقدلهةةد 1 ك ةلرد دل إة دةدرا قد " دط"را    لدررا دإا دشإل   .4
 (.2010را ةو  د

إمدددد ر دبرددددةداددددلالد "رر الهددددللدراا لادددد لدا كلة كددددل  ةدادددديداة دددد ةدراشددددةاد .5
د.د2008 را   دراةرولد رأللاط" ما لدراولإ درا  م 

ةوإدددد دماددددطي د   ددددل د د  مددددل دمإمدددد دةردددد لد د"دمرددددلهفدلأاددددلا  دراوإدددد د .6
)د مدل د:د رةدرااديلءدا رشدةدلرا لز دلد دد 1طدو ا را  م د:درارظة لدلرا ط

 .د(2000

"درا رلاددددةدرإلبةرا ددددلدادددد دراوددددةرمفدرا   يز لر ددددلدة اددددل دمإمدددد دأإمدددد د مددددةر  " .7
ةالالدملااد  ةدة دةددراالبةةدل الو الدوإ ةرتدرامةرهق  دا قرل لدراا لا ل"

مرشددددلةةد" د)الم ددددلد دددد  دشددددمس دم ادددد درا ةراددددللدرا   ددددلدا طيلاددددلد دواددددلد
د(دد2015اللدل قلالدراطي د ددرإل 
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را  دددة دا ادددبة لدراا لاددد لد ودددةدملرودددلد دددادددلةةدمإمدددل د وددد درا ز دددزدادددالل .8
را لرادد دررا مددل يدل الو اددلدواددلةةدراماددئلا  دراا لادد   دادديدماددةد:د

"د دةالالد ك دلةرهدولا طو اد  يدو  دراايإللدراالبةةد  يدملولدولتد
 .د2016 د دوالدرإل اللد(د دة ةدمرشلةةد د)الم لدإ لر د دك  لدرآل ر

ا لعدأإمد دمإمد دأودلدرا دالدد د" ادم لدراةادللدراادلبةةد ودةدملرودلدرا لراد د .9
ررا مدددددل يدل ددددد   ةهد  ددددد د الودددددلدرامدددددةأةدولاةاددددد د:د ةرادددددلد طو ق دددددلد  ددددد د
ايإللدراي سدولت"د د ةرالد طو ق لد   دايإللدراي سدولتد دمرشدلةد

(د د)د3(د درا دددد  د)14ما دددد د)ولاما ددددلدراماددددة لداوإددددل دراددددةأيدرا ددددللد درا
 (2015الم لدراقلهةةد:دك  لدرإل اللد د

 الولدرا يل   لدولا ب رلدراشول دا ملرولدراملاادلد د"املحد و راةرزادراشاللع .10
االد   دشوكلدرإلر ةرل د ةرادلدم  رر دلد  د دراامادلةدلراقدلئلدولر ادل " د

 دك  ددلدرإل ددالل ددالم ددلدراقددلهةةد:د د)راقددلهةةدةاددلالدملاادد  ةدة ددةدمرشددلةة
2009). 

 د كرلالا لدرر الرلدلرا ةر دودلاازرئة:دم  ردلد2.0 ةر د"دد طلهةد و راقل ة .11
 د"دما ددددلدراإكمددددلدا  ةراددددللدرر اددددلا لدلرإل الم ددددل"د د"د  ماددددل دكرمددددل ج

م االدكرلزدراإكملدا رشةدلرا لز دل درا د  درابدلمسدلرا شدةل  دد:)راازرئة
د.(2013

 لةدشدددوكللدرا لراددد دد د"دزه دددةد لاددد  دراطلهدددلللدد وددد راكة لد  ددد درا و اددد  .12
ما ددلدد "دررا مددل  دادد د شددك  دراددةأعدرا ددللدادد عدط وددلدراالم ددللدرألة ر ددل

 درا دددد  د40راما دددد دد:دراالم ددددلدرألة ر ددددل د)درا  ددددللدرإلراددددلر لدلررا مل  ددددل
 (2013 ددرألل 

 د)دد2مإم د و دراإم  د د"دراوإ درا  م دا درا ةراللدرإل الم لد"د دط .13
دد.د159:د157(د دص2004اقلهةة:د لالدراك  د در
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راادبة لدراا لادلدمر اةد و دراقل ةدراغرريةعد دب ةدرا   دولادلدرا ودل عد د .14
 "ما ددلدرا ةو دلدلرا  دل" د)الم ددلدراملاد د دراما دد دداديدشد ةدوشددلةدود دودة 

 (د.2006را لا د شة درا   درا لشةد 

  دا مرلم  دراا لا لدرلةهل دمإم دأإم .د د"د لرالد  ة دراشول دراالم .15
راالبةةد   دملرولدرا لرا دررا مل  دلرإلشول للدرام إققلدمرال" د

د.2016ةالالدملاا  ةدة ةدمرشلةة دك  لدرآل ر  دالم لدإ لر د
"راابة لدراا لا لد  يدملولدرا ل  ل د ددرلةهل دماطييدمإم دراالهةيد .16

رإلدراقليدد  يدشوكلدررر ةرلدل الو الدول الهللدما ب ميدراملول
الم لدرامرالةة.د دةالالدملاا  ةدة ةدمرشلةةد دراا لا لدايدماة"د

د.2017ك  لدرأل ر .دوالدرإل الل.د
"دالةةدراإلكلدا دراكلة كل  ةدرامرشلةدولااإ دد دهرل عدةة  دز رال .17

راالةةدرا هر لدا دا عدراامالة" دةالالددراماة لدل لةهلدا د شك  د
د2016 درآل ر  دالم لدإ لر  ك لةرهدة ةدمرشلةة دك  لد

لة شدددل د وددد درامط ددد دإاددد د د"د لرادددلدد  دددة درامدددةرهق  دا ودددةرمفدراا لاددد لد .18
ةالالدملاا  ةددراالبةةدولايرلئ للدرا ةو لدلرإلشول للدرام إققلدمرالد"د 

م ا درا ةراللدرا   لدا طيلالد دوالدرإل داللدل قلادلدراطيد دة ةدمرشلةةد )د
 (د.2014 د
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