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  شكر وتقدیر

اهللا الحمد هللا الذي تتم به الصالحات... وأصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمین محمد صلى 

 علیه وسلم واله وصحبه أجمعین.. وبعد

الشكر هللا أوال .. صاحب الفضل والمن والعطاء... فیارب لك الحمد والشكر أن أنعمت علي إنجاز 

  هذه الدراسة.. 

  ثم أشكر جامعتي جامعة الشرق األوسط متمثلة بأمینها ورئیسها وعمدائها وجمیع العاملین فیها... 

رشاداته وأشكر مشرفي القدیر الدكت ور كامل خورشید مراد على تكرمه باإلشراف على هذه الرسالة وإ

جمیع أساتذتي الذین شرفوني لالتي جودت الرسالة .. وتوجیهاته العلمیة القیمة. والشكر موصول 

  یدیهم..  لهم مني قوافل الشكر والعرفان.إطیلة فترة الدراسة كوني طالبة بین 

وهم كل من :أ.د حمیدة سمیسم, رئیسا , وأ.د بشكري الجزیل إلى لجنة المناقشة الموقرة:  واتقدم

، حارث عبود ممتحنا خارجیا , لما أبدوه من مالحظات وتعدیالت  عدلت الرسالة وجودتها علمیا 

  لهم مني عظیم الشكر.ف

معة الشرق األوسط.. كما أشكر زمالئي الذین صحبتهم في فترة الدراسة وتعرفت الیهم في رواق جا

  لهم مني جزیل الشكر واالمتنان.

لى جمیع من حضر ودعم من قریب   بعید.. أو  وإ

  الباحثة
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  إعداد
  سلطانة جدعان نایف الخریشة

  جامعة الشرق األوسط –كلیة اإلعالم 
  

من قبل  اإلجتماعيستخدام شبكات التواصل ل إلى میثاق أخالقي الالدراسة إلى الوصو هدفت 
على عینة من اساتذة اإلعالم التي طبقت واعتمدت المنهج الوصفي وأداة االستبانة ، الجمهور

ائج التي توصلت إلیها الدراسة ومن ابرز النت، ) استاذا63(بلغتوالقانون في الجامعات األردنیة 
  هي:

 الشبكات منیجب أن تتصدر العناصر األخالقیة في استخدام إن احترام خصوصیة الفرد .1
 .الجمهور قبل

إن األسرة هي المسؤولة بالدرجة األساس عن توجیه األبناء الختیار األنسب واألفضل .2
 .عامة وشبكات التواصل خاصة الستخدام أبنائها لوسائل اإلتصال

أبرز القیم األخالقیة التي توافق علیها اإلكادیمیون من اإلعالمیین والقانونیین عند النشر عبر .3
المحافظة على اآلداب المصداقیة عند نشر أي شيء، و هي: األمانة,  ات التواصل االجتماعيشبك
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التركیز على نشر الوعي ، و العامة، وعدم الخروج عن الحدود األخالقیة والقانونیة في التواصل
أن یكون المنشور مكتوبًا بلغة سلیمة یحدد فیه ، و لدى الشباب لالستخدام األمثل لهذه الشبكات
القدح تجاه اآلخرین، ونشر القیم واألخالق أو  والذمأالواقعة المراد نشرها، وتجنب استخدام السب 

  .والدین، والتركیز على تبادل ونقل الثقافات، وعدم استخدام األسماء المستعارة

  ],شبكات التواصل األجتماعيالجامعات األردنیة، القانون، اإلعالم، خالقیاتاألكلمات مفتاحیة [
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Abstract  

Social Networks Usage Ethics  

Media And Law Teachers View Point at the Jordanian Universities  
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The study aimed to make an ethics Pacts of using social networks by the 

mass,depending on descriptive curriculum and a questionnaire at (63) of academics of 

law and media in Jordanian universities ،So the study concluded some results as; 

1. Respecting of the individual privacy is one of the most important elements of moral 

conventions 

2. The family is the mainly responsible for directing the children to choose what the 

most appropriate and best means of communication to use by children. 

3. Some of the leading moral values of publishing across social networks that 

approved by the academics of media and legal experts :Secretariat and credibility 

when you publish anything, the preservation of public morals, observance on the 

moral and legal limits in communication, focusing on raising awareness among 

young people of the optimal use of these networks, observance on a good  language 

when determines publication, avoid the use of libel and slander or mug sets toward 

others, dissemination of values and ethics and religion, focus on the exchange and 

transfer of cultures, and finally, do not use aliases. 

> 

Key Words [Ethics ،Media ،Law & Jordanian Universities,Social Media)
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 الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  تمهید 

ـــمع بزوغ نجم األلفیة الثالث     ــــریعة في المجتمعــــوتنامي التطورات الس، ةــ برزت ، ات الحدیثةـ

ــجدیدة في نمطأجتماعیة  -ظاهرة إعالمیة  ـــها تتمثل بظهور شـ بكات التواصل ــ

على اهتمامات فئات عریضة من الجمهور حتى بات  استحوذت) التي SocialMedia(اإلجتماعي

، للترفیه، لمختلف األغراض اإلجتماعيالیوم المالیین من البشر یستخدمون شبكات التواصل 

، ونشر المذكرات والصور، والخبرات، المهارات ، واكتسابوالنشر، والتواصل، واإلعالن، والتعلیم

  .وتعلم لغات ومهارات كثیرة، والتعارف والزواج، ئفاوالبحث عن الوظ

، الحادي والعشرین، مع بدایات القرن الحالي ومع ظهور هذه الثورة المعلوماتیة الهائلة     

 ، لبي الى متلق ایجابيوتحول الجمهور من متلق س، اة في المجتمعیواقتحامها مختلف جوانب الح

وناتجة عن تطبیقاتها ، یةاإلتصالمصاحبة للثورة  مشكالت أخالقیة كبیرة جداالوقت  بذلك برزت 

شروط ولسهولة وصول الناس إلى هذه أو  نتیجة التدفق الحر للمعلومات دون قیود ، الحدیثة

نتفاء دور وا اإلعالمیةضمحالل دور حراس البوابة اوإللغاء حدود الزمان والمكان، و  الشبكات

ن النشر عحتى بدا المشهد عالمیا وكأن الجمیع في شغل شاغل ، التدقیق والمراجعة والتمحیص

طلب اعادة والتعلیق والتحلیل بحیث اصبحت المشكلة الحالیة غزارة المعلومات كما ونوعا مما ت

  .والمفاهیم التقلیدیة السائدة  النظر بالكثیر من األساسیات
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وجدت لها  الحالیة  یةاإلتصاللمشكالت األخالقیة والسلوكیة التي ظهرت نتیجة للثورة إن ا    

كمعطیات لهذه  كثیرةفبقدر ما كانت هناك جوانب إیجابیة ، على المجتمعات المعاصرة اً أصداء وآثار 

عطاء دور للمواطن البسیط لكي یكون بمثابة القائم  الثورة وفیها تسهیل التواصل بین البشر وإ

فإن ، وغیرها من اإلیجابیات الكثیرة وشیوع التعددیة االعالمیة  الرقابة والقیود وانحسار اإلتصالب

  .واألعالم اإلتصالهناك بالمقابل سلبیات رافقت هدا النمو المتسارع في قطاع 

أن هذا البحث یتصدى لهذه الجزئیة من التطور المتعلقة بما تشكله شبكات التواصل     

تطال الجوانب اخالقیة تطال سلوك وتعامل العدید من المستخدمین  تأثیراتمن  اإلجتماعي

  .السلوكیة والمعرفیة والعاطفیة والوجدانیة واألخالقیة

واإلعالم  اإلتصالبمدرسي یستعین رأى أن  فإن البحثالظاهرة الجدیدة  وانطالقا من هذه     

المملكة األردنیة الهاشمیة لتحدید معاییر منضبطة وواعیة وقانونیة وأخالقیة جامعات في والقانون 

  .اإلجتماعيتحكم التعاطي من قبل الجمهور مع هذه الوسائل المتطورة ونعني بها شبكات التواصل 

ستعراض ونقد وألغراض الدراسة فقد    تم الرجوع إلى األدب النظري حول هذه الظاهرة وإ

ین هم ذمناسبة تطبق على مجتمع البحث ال ابقة ومن ثم بناء أداة بحثیةوتحلیل الدراسات الس

هذه األداة للشروط العلمیة في هذا  خضعتو  .واإلعالم اإلتصالبمجال  أعضاء الهیئة التدریسیة

في و .الباحثة بالمصادر والمراجع العربیة واألجنبیة التي تتعلق بالموضوع استعانةالمجال فضال عن 

شباعات ستخدامات واإلالدراسة من نظریة اال استفادةمدى مناقشة تمت أیضا اإلطار النظري 

  .المتحققة من وسائل اإلعالم
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وتم تقسیم الدراسة إلى خمسة فصول؛ خصص الفصل األول لمقدمة الدراسة وخلفیتها،   

 ومشكلة الدراسة وأهدافها، أما الفصل الثاني، فتم تكریسه لألدب النظري والنظریات المستخدمة

والدراسات السابقة التي استفادت منها الدراسة، أما الفصل الثالث، فقد خصص لمنهجیة الدراسة من 

مجتمع وعینة الدراسة والمنهج اإلحصائي المستخدم في استخالص نتائجها، والفصل الرابع تم 

 استعراض فیه نتائج الدراسة، ثم أخیرا الفصل الخامس لمناقشة هذه النتائج والتوصیات.

  كلة الدراسةمش

رة وبلوغ مستخدمیها أرقاما في المجتمعات المعاص اإلجتماعيمع انتشار شبكات التواصل     

فإن الحاجة تدعو لدراسة المبادئ األخالقیة التي یفترض أن تحكم إستخدام الجمهور لهذه ، كبیرة

ولهذا فان مشكلة  هذه  .الشبكات لما لها من تأثیر على الواقع وما تفرزه من نتائج ومعطیات

 مدرسيالدراسة تكمن في السؤال األتي: ما المبادئ األخالقیة واألسس والمعاییر التي یراها 

واإلعالم والقانون في المملكة األردنیة الهاشمیة مناسبة لكي تكون بمثابة میثاق  اإلتصال

  من قبل الجمهور؟ اإلجتماعيأخالقي یحكم إستخدام شبكات التواصل 

  الدراسة أهداف

من قبل  اإلجتماعيشبكات التواصل  الستخدامتهدف الدراسة إلى الوصول إلى میثاق أخالقي    

وموضوعة من قبل  ستخداملإلومعاییر مقترحة  اً الجمهور بحیث یتضمن هذا المیثاق مبادئ وأسس

الكبیر األهداف ویتفرع عن هذا الهدف ، والقانون واإلتصالاتذة األعالم عینة الدراسة الذین هم أس

  :الفرعیة التالیة
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في مجال نشر المعرفة  اإلجتماعيتحدید المعاییر المناسبة إلستخدام شبكات التواصل .1

  منها.  واالستفادة

  .وضع محددات لعدم انتهاك خصوصیات المواطن عبر هذه الشبكات2.

هذه  استخدامة األخرى في توجیه األبناء لكیفیة اإلجتماعیدور األسرة ومؤسسات التنشئة .3

  الشبكات.

 .اإلجتماعيتشخیص القیم األخالقیة التي أفرزتها تجربة شبكات التواصل .4

  أسئلة الدراسة 

  :االتي أسئلة الدراسة من السؤال الرئیس تنطلق

واإلعالم والقانون في المملكة األردنیة  اإلتصالمدرسي ما المعاییر واألسس التي یقترحها     

ومن  الجمهور لشبكات التواصل اإلجتماعي تخدامالسالهاشمیة للوصول إلى میثاق شرف أخالقي 

  :هذا السؤال یمكن صیاغة أسئلة فرعیة كما یأتي

في مجال نشر المعرفة  اإلجتماعيشبكات التواصل  الستخدامما المعاییر المناسبة .1

  واألستفادة منها ؟

  خصوصیات المواطن عبر هذه الشبكات ؟ انتهاكما المحددات لعدم .2

هذه  استخدامة األخرى في توجیه األبناء لكیفیة اإلجتماعیألسرة ومؤسسات التنشئة ا ما دور.3

  الشبكات ؟
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ما القیم األخالقیة التي یمكن استخالصها من إجابات الفئة المبحوثة والتي تكون مناسبة .4

  شبكات التواصل ؟ الستخدامكقواعد أخالقیة مناسبة 

 اإلتصالإن الذي سیجیب عن هذه األسئلة هم عینة من مجتمع الدراسة وهم أساتذة   

  واإلعالم والقانون في المملكة األردنیة الهاشمیة.

  

 ة الدراسةأهمی

  تكمن أهمیة هذه الدراسة في النقاط التالیة:

أنها تسعى لوضع معاییر أخالقیة في جانب مهم من جانب اإلعالم وهو شبكات التواصل .1

 اإلجتماعي.

  الحد من اآلثار السلبیة الناجمة عن استخدام الجمهور لهذه الشبكات..2

  الجمهور لهذه الشبكات.تعمیق اآلثار اإلیجابیة الناجمة عن استخدام .3

  إثراء المكتبة العلمیة بمعلومات ونتائج قد تفید المخططین والمهتمین بهذا الموضوع..4

  مصطلحات الدراسة

یعرف هوسمان األخالقیات بأنها ذلك الفرع من الفلسفة التي تتناول  :یات األعالمخالقأ.1

المسائل المتعلقة بالصحة والخطأ والخیر والشر، وعلى ذلك فإن مصطلح أخالقي عادة ما 

 ).76، 58، ص2012یعني السلوك المتسق مع الصحة والخیر.(صالح، 
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العاملون في ن یلتزم بها : مجموعة السلوكیات القیمیة التي ینبغي أإجرائیا -األخالق 

 وسائل اإلعالم.

یعرفها"یافیس فرونسوا لوكایادیلك"بأنه نشاط اجتماعي یتحول إلى نشاط عادي  االستخدامات:.2

في المجتمع بفضل التكرار والقدم،فحینما یصبح اإلستعمال متكررا ویندمج في ممارسات 

  ).27، ص2003دلیو، وعادات الفرد یمكن حینئذ الحدیث عن االستخدام فعال.(

االسباب التي تدفع الصحفیین واإلعالمیین للتعرض للصحافة مجموعة  االستخدامات إجرائیا:

  اإللكترونیة.

:هي شبكات اجتماعیة تفاعلیة تتیح التواصل لمستخدمیها في شبكات التواصل االجتماعي.3

سنوات قلیلة وغیرت ن وفي أي مكان من العالم، ظهرت على شبكة اإلنترنت منذ ؤ أي وقت یشا

في مفهوم التواصل والتقارب بین الشعوب، واكتسبت أسمها اإلجتماعي كونها تعزز العالقات 

 )2012، بین بني البشر.(المنصور

هي مجموعة الشبكات التواصلیة؛ الفیس بوك  إجرائیا: - شبكات التواصل االجتماعي

  ا األفراد عبر اإلعالم الجدید.والتویتر واالنستغرام وغیرها من التطبیقات التي یستخدمه

هي حق للفرد لیحافظ على معلوماته الشخصیة, وحیاته الخاصة.(  الخصوصیة الفردیة:

  ویكبیدیا)

هو اإلطالع على خصوصیات األخرین دون علمهم أو أذن  انتهاك الخصوصیة الفردیة:

  منهم.(ویكبیدیا)
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  حدود الدراسة

 2016 \2015الفصل الدراسي الثاني :حدود زمانیة

  .:المملكة األردنیة الهاشمیةحدود جغرافیة

  .والقانون في الجامعات األردنیة اإلتصالعالم و أساتذة اإل:حدود تطبیقیة

  

  محددات الدراسة

فإن نتائج مثل هذا البحث یمكن ، نسبیا واجتماعیابالنظر لتجانس مجتمع الدراسة فكریا وثقافیا  

ما یحكم تعمیم النتائج أیضا هو إجراءات بناء أداة وأن ، تعمیمها على مجتمع البحث األصلي

 الدراسة وثباتها وصدقها ومدى استجابة المبحوثین لها.
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  

  األدب النظري والدراسات السابقة

  ريأوال: األدب النظ

ظهرت  ,بإهتمام الجمهورواستأثرت  ,والجدیدة منهاالتقلیدیة منذ أن ظهرت وسائل اإلعالم, 

النظریات المفسرة لهذه الوسائل وتصدرت األبحاث التي تناولت ظاهرة اإلعالم من مختلف 

  الجوانب.

وبخصوص شبكات التواصل األجتماعي الحدیثة التي أخذت هویتها وشكلها الممیز مع نهایات 

ت مالمحها الحالیة خالل السنوات األخیرة ,فأن ات في القرن العشرین الماضي, وتشكلیالتسعین

عالمیة التقلیدیة ظلت أحكامها ومبادئها تؤطر هذه المستحدثات اإلعالمیة من جوانب إلالنظریات ا

الجمهور واالستخدام والتأثیر والدور والوظائف اذا ما نظرنا الى شبكات التواصل اإلجتماعي على 

ووظائف وتأثیر ودور وسائل اإلعالم  ثة لها نفس مهامحدی- إعالمیة –أنها ظاهرات اتصالیة 

  التقلیدیة.

إستخدام الجمهور لوسائل اإلعالم والتأثیر بومن هذه النظریات التي وجدت الباحثة أن لها عالقة 

  المحتمل والمتوقع لهذه الوسائل على الجمهور.
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  شباعات:ستخدامات واإلنظریة اإل

ــترجــع بدای    ــــــ ــبدراسة االهتمــام ـ ـــ ـــ ـــة اإلشــباعات المتحققــة للجمهـ ـــور مــن اســتخدام وســــ ــ ــائل اإلعــ ــــ الم ـ

 إذ ,تصــال الجمــاهیري بشــكل وظیفــي مــنظمإن هــذه النظریــة تهــتم بدراســة اال حیــثات، یــإلــى األربعین

 یشارك بشكل فاعـلن  الجمهور امنها  فروض أساسیة عدةهذه النظریة أنها تنطلق من  یرى مؤیدو

 ویســتخدم وســائل االتصــال لتحقیــق أهــداف مقصــودة تلبــي توقعاتــه.فــي عملیــة االتصــال الجمــاهیري 

عـــن الحاجـــات التـــي یـــدركها الجمهـــور ویـــتحكم فـــي ذلـــك یعبـــر  اســـتخدام وســـائل االتصـــال  كمـــا أن 

 وتتنــوع الحاجــات بــاختالف األفــراد ( مكــاوي , ,عوامــل الفــروق الفردیــة وعوامــل التفاعــل األجتمــاعي

  ).239ص2006ید ,والس

حتى ظهر مفهوم  أن الجمهور متلقي سلبي  -الكالسیكیة  - افترضت النظریات القدیمةلقد 

,ویتحكم في اختیار الوسائل التي  الجمهور العنید اإلیجابي ,الذي یبحث عما یرید التعرض إلیه

  ).179,ص2001(الغریب,. تلبي احتیاجاته, والمضامین التي تحقق إشباعاته

وهي  ؛فئتین إلىافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم دو ولقد حدد بعض الباحثین 

  ).244,ص2006) و (مكاوي والسیدPalmgreen et al, 1992 P.14كالتالي:(

اشباعات المحتوى: وهي اإلشباعات التي تنتج عن التعرض لمحتوى الرسالة اإلعالمیة وترتبط -

  المستخدمة.بها أكثر من ارتباطها بنوع الوسیلة 

اشباعات عملیة االتصال: وهي اإلشباعات التي تتحقق نتیجة اختیار الفرد لوسیلة اتصال  -

  معینة وال ترتبط مباشرة بخصائص الوسیلة، وتنقسم إلى:

  اشباعات شبه توجیهیة. -
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 اشباعات شبه اجتماعیة. -

،  و إلعالمل ائلوسا األفراد استخدام كیفیة عن الكشفعدة أهداف منها  لتحقیق النظریة تسعىو

رد إلى تلبیتها من خالل التي یسعى الف "اإلشباعات المطلوبة"و .معینة لوسیلة االستخدام دوافع

  ).57،ص2011(أسعد، االستخدام.و"اإلشباعات المختلفة"من وراء هذا  وسائل االتصال استخدام

 

: فقـد حـدد كـاتز الوظـائف الرئیسـیة التـي یمكـن أن تخـدم حسب الیاهو كاتز اإلتصالوظائف وسائل 

، 2004عبدالحمیـد، نقـال عـن : (فـرد وبالتـالي تـؤثر فـي سـلوكه وهـي:فیها اإلتجاهات لشخصیة كـل 

تتمثـل فـي وظیفـة الـدفاع عـن الـذات والتعبیـر عـن القـیم )McQuail, 2005, P.424() و240ص

ــالل كما رأى دینـــیس ماكویــــل أن وســــائواكتســـاب المعرفــــة. إعالمیــــة ,وتنمیــــة  وظـــائفتــــؤدي  اإلتصـ

  شخصیة ذاتیة ,ومساهمة في التماسك األجتماعي .

  

كما  ماسلوتصنیفات للحاجات والدوافع أبرزھا تصنیف  ةوفي ھذا الصدد فقد ظھرت عد

  )248، ص2006(مكاوي، والسید،  یلي:

مثل الحاجة إلى التواصل مع اآلخرین، الحاجة إلى االستقرار  الحاجات األساسیة:.1

  االجتماعي، االنتماء

مثل الحاجات المعرفیة كحب االطالع والمعرفة بمختلف األحداث وغیرها  الحاجات الثانویة:.2

  كما صنف الدوافع إلى:

  ة.دوافع فردیة داخلیة: وهي رغبة الفرد للقیام بشيء لذاته لتحقیق اشباعات فردی -
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دوافع اجتماعیة خارجیة: تنتج من خالل عالقة الفرد بمجتمعه حیث یقوم الفرد بأفعال معینة  -

إثباتا لذاته، أي كما یرى دینیس ماكویل أو  الحصول على تقدیرهمأو  بدافع إرضاء المحیطین به

  أن الحاجات والدوافع الفردیة ال تظهر بمعزل عن البیئة الثقافیة واالجتماعیة.

وتستفید الدراسة من هذه النظریة من خالل تأكید الدراسة على أن الجمهور مشارك بشكل فاعـل فـي 

عملیــة االتصــال الجمــاهیري وأن اســتخدامه لوســائل االتصــال الجمــاهیري هــو للتعبیــر عــن الحاجــات 

 ألفـرادا اسـتخدام كیفیـةعلـى كما تستفید الدراسة مـن هـذه النظریـة فـي تركیزهـا  ،التي یدركها الجمهور

، ومــدى اإلشــباعات المطلوبــة التــي یســعى الفــرد إلــى تلبیتهــا مــن االســتخدام دوافــع، و إلعــالمل الوســائ

  خالل استخدامها وسائل االتصال واإلشباعات المتحققة من وراء هذا االستخدام.

  نظریة اإلعتماد على وسائل اإلعالم

ــذ الســـبعینیات مـــن القـــرن العشـــرین الماضـــي  نشـــأت نظریـــة اإلعتمـــاد علـــى وســـائل اإلعـــالم ومـــن "منـ

بمشـــكلة الدراســـة هـــي نظریـــة النظریـــات التـــي وجـــدت الباحثـــة أنهـــا تلبـــي هـــدف الدراســـة وذات عالقـــة 

ــلوك  ــر ومحــــددات الســ ــاط التفكیــ ــكیل أنمــ ــل الجمهـــور فــــي تشــ ــالم مــــن قبــ ــى وســــائل اإلعــ اإلعتمـــاد علــ

  ومقتضى االستخدام ونوعیة التأثیر .

یكون هناك تأثیرات قویة مباشرة لوسائل ذا ایس لهذه النظریة هو تفسیر لمالهدف الرئإن   

-2003سماعیل, ا(یرات غیر مباشرة وضعیفة نوعًا ماالجماهیریة ویكون هناك تأث اإلتصال

  ).278ص،ب

تنظر  نظریة ذات منشأ سیسیولوجي وظیفي وتتسم نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم بكونها: 

من حیث كون أي تأثیر محتمل من جراء ذلك اإلعتماد یعتمد  بإعتباره تركیبًا عضویاً إلى المجتمع 

  )27ص، 2005، درویش(بشكل ما على الظروف المصاحبة لموقف محدد.
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ــو اآلتــــيو  ــى النحــ ــیة لنظریــــة اإلعتمــــاد علــ ــرة األساســ ن مقــــدرة وســــائل إ" یمكــــن تلخــــیص الفكــ

زداد عنــدما تقــوم تـســوف ، علــى تحقیـق قــدر أكبــر مـن التــأثیر المعرفــي والعـاطفي والســلوكي اإلتصـال

  . "هذه الوسائل بوظائف نقل المعلومات بشكل متمیز مكثف
  

كانت البدایات األولى لنظریة اإلعتماد على وسائل اإلعالم على یـد الباحثـة سـاندرا بـول لقد 

ـــدما قـــدموا ور  1974روكیـــتش وزمالئهـــا عـــام  ـــوانعن وطـــالبوا فیهـــا "منظـــور المعلومـــات"قـــة بحثیـــه بعن

بضرورة اإلنتقال من مفهوم اإلقنـاع لوسـائل اإلعـالم إلـى وجهـة النظـر التـي تـرى قـوة وسـائل اإلعـالم 

عتمادات اآلخرین على المصادر النـادرة للمعلومـات التـي تسـیطر علیهـا اكنظام معلوماتي یستمد من 

مكاوي (تماد بین وسائل اإلعالم واألنظمة اإلعالمیة األخرى. وسائل اإلعالم أي أن هناك عالقة إع

  .)73ص، 2003، والسید

 اإلجتمـاعيتركز نظریة اإلعتماد علـى أن العالقـات بـین وسـائل اإلعـالم والجمهـور والنظـام 

حیـث یعتمـد ، تتسم بخصائص إجتماعیة من اإلعتماد المتبادل الذي تفرضه سمات المجتمـع الحـدیث

ــو المحــــیط  ــي إلدراك وفهــــم نظــــام فرعــــي آخــــر هــ ــالم كنظــــام فرعــ ــائل اإلعــ ــى وســ أفــــراد الجمهــــور علــ

  .من حولهم اإلجتماعي

 تأثیریة على الجمهور تتلخص في التأثیراتل وقد اتفق الباحثون على أن لإلعالم مراح  

، 2010السلوكیة. (مراد، والتأثیر في االتجاه أو الصورة العقلیة أو إحداث التأثیرات  المعرفیة،

 .)10ص

  :تعتمد هذه النظریة على ما یأتي

.أن العالقــات بــین وســائل اإلعــالم والجمهــور والنظــام األجتمــاعي تتســم بخصــائص أجتماعیــة مــن 1

  )80,ص1995اإلعتماد المتبادل الذي تفرضه سمات المجتمع الحدیث.(أبو أصبع ,
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فرعي إلدراك نظام فرعي آخر هو المحیط اإلجتماعي .یعتمد الجمهور على وسائل اإلعالم كنظام 2

  من حولهم.

.تمثـــل وســـائل اإلعـــالم مصـــادر رئیســـیة یعتمـــد علیهـــا أفـــراد الجمهـــور فـــي إســـتقاء المعلومـــات عـــن 3

  األحداث الجاریة.

وعلیـه فــإن نظریـة األعتمــاد تتوافــق والدراسـة الحالیــة مــن كـون الجمهــور یعتمــد علـى وســائل التواصــل 

لقي المعارف واألخبار التي تهمه, وبالتالي فهي تعمل علـى محـك اختبـار ثقـة الجمهـور األجتماعي لت

هــو وجــود فیمــا اذا كانــت تلــك المعلومــات موضــوعیة ومهنیــة وصــادقة أم ال, وبهــذا فــالحكم فــي ذلــك 

  تعتمدها تلك الوسائل في بث الخبر والمعلومة. معاییر أخالقیة (مواثیق)

  

ریة من خالل كون الدراسـة تتنـاول القـیم االجتماعیـة والمعـاییر األخالقیـة تستفید الدراسة من هذه النظ

على النظـام اإلجتمـاعي في مواد وبرامج وسائل اإلعالم التي تعرضها للجمهور، إضافة إلى تركیزها 

كذلك تسـتفید الدراسـة مـن هـذه النظریـة فـي اإلعتماد المتبادل الذي تفرضه سمات المجتمع الحدیث، و 

في الجمهور، وبالتالي  مقدرة وسائل اإلتصال على التأثیر المعرفي والعاطفي والسلوكيى تأكیدها عل

  معرفة مدى توافق القیم التي تتضمنها مواد وسائل اإلعالم والقیم االجتماعیة لدى الجمهور.

  ة:اإلجتماعینظریة المسؤولیة 

طبیعي على آداء الصحافة في تعد هذه النظریة األعالمیة من النظریات التي جاءت بمثابة رد فعل 

وما شهدته تلك الصحافة من  على وجه الخصوص, في الوالیات المتحدة األمریكیة الغرب,

ي وصوال إلى أن ر والرأتجاوزات وخروقات هددت بنیة المجتمع وأسرفت في استخدام حق التعبی

  برالیة في اإلعالم.الجمهور أصبح یعاني من الصحافة الصفراء التي هي نتاج طبیعي للنظریة اللی
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حریة الصحافة تقریر تأریخیًا إلى  لمسؤولیة اإلجتماعیة في وسائل اإلعالمیعود مفهوم او   

ن المالحظات, ونتیجة للتطورات للكثیر م ةحریبعد تعرض نظریة ال 1947یة عام األمریك

نحو تحقیق  , واندفاع المشاریعیات المتحدة, وظهور قوى االحتكارقتصادیة الحاصلة في الوالاإل

-2003ألفراد المجتمع (اسماعیل على حساب المصالح العامة ةح الخاصالمزید من المصال

  ).20ص،أ

: "االهتمام بالصالح العام االهتمام بحاجات أو  وتعني المسؤولیة االجتماعیة للصحافة أیضًا

ومراعاة النواحي المجتمع والعمل على سعادته عبر اتصاف الصحافة بسداد الرأي والدقة والعدل 

  )488ص، 2004األخالقیة والقیم".  (حجاب

أن مفهوم المسؤولیة االجتماعیة اإلعالمیة یقوم على مبدأ بسیط وهو التزام  مما سبق یتضحو 

الصحافة بالقیم المهنیة المتعارف علیها كالدقة والموضوعیة واألمانة ومراعاة ثقافة المجتمع 

  تتصل بتلبیة حاجات المجتمع.ومعتقداته، إضافة لقیامها بوظائف 
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 المبادىء التالیة:من تتلخص المبادىء األساسیة لنظریة المسؤولیة االجتماعیة في جملة  و

وتتمثل في أن الصحافة ووسائل اإلعالم لها التزامات معینة في المجتمع  )117، 2005(ماكفیل

تقوم بواجبها من خالل األلتزام بالمعاییر, وتجنب نشر ما یشجع على الجریمة والعنف والفوضى 

  األجتماعیة.

یة بكل تصالالاكیف یمكن إستخدام الثورة  :والسؤال الذي یبحث به العلماء منذ عقود هو  

معطیاتها الحضاریة لصالح البشریة وبموجب محددات أخالقیة متفق علیها عالمیا لتفادي المخاطر 

أو  یة من قبل الحكومات والمنظماتتصالالاالناجمة عن سوء إستخدام وتوظیف وتوجیه هذه الثورة 

معاء تلقي واإلعالم الذي یتیح للبشریة ج تصالالاإنما مفهوم الحق في ، األفرادأو  الهیئات

ستخدام وسائل  محددات صارمة فإن هذا الحق أو  شفاف ودون قیود بشكل اإلتصالالمعلومات وإ

ظهر بمفهومه الراهن كما تحدده بعض الدساتیر وقوانین بعض الدول بعد الحرب العالمیة الثانیة 

 لاإلتصافي سیاق البحث عن أسالیب ووسائل وأدوات تمكن اإلنسانیة من حق  )1945_1939(

  ).21، صأ- ,2003واإلعالم.(إسماعیل

وهي وجهتان األولى ، ولیة تبعًا لوجهة النظر األخالقیةؤ یرجع التعدد في مفاهیم المسو   

، والقائمة على اإلیمان باهللا وانه موجود، وهي المستمدة من الدین اإلسالمي، األخالق الدینیة

والوجهة الثانیة ، وبطاعة اهللا وتجنب نواهیهوبالتالي فأن علم األخالق عند المسلمین مرتبط بالدین 

  ).2003، فكرة الترغیب والترهیب.(حسام الدین وهي تقوم على، هي األخالق الوضعیة البرجماتیة

تستفید الدراسة من نظریة المسؤولیة االجتماعیة من خالل كون الدراسة جاءت لتضع میثاقا أخالقیا 

الجتماعي، وهذا ما تناولته النظریة من خالل تركیزها لوسائل اإلعالم والسیما وسائل التواصل ا

على االهتمام بالصالح العام أو االهتمام بحاجات المجتمع والعمل على سعادته عبر اتصاف 
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الصحافة بسداد الرأي والدقة والعدل ومراعاة النواحي األخالقیة والقیم، إضافة إلى التزام الصحافة 

الدقة والموضوعیة واألمانة ومراعاة ثقافة المجتمع ومعتقداته، بالقیم المهنیة المتعارف علیها ك

على  إضافة لقیامها بوظائف تتصل بتلبیة حاجات المجتمع. وبالتالي فإن هناك مجموعة التزامات

  وسائل اإلعالم تقوم بها من خالل اإللتزام بالمعاییر, وتجنب ما یخالف تلك القیم وااللتزامات.

  اإلجتماعيالتواصل  شبكات

هي مواقع تشكل مجتمعات إلكترونیة ضخمة وتقدم مجموعة من الخدمات التي من شأنها   

ل الخدمات والوسائل المتقدمة من خال ,تدعیم التواصل والتفاعل بین أعضاء الشبكة االجتماعیة

لألفراد إنشاء مجموعات اهتمام وصفحات و المحادثة الفوریة , المراسلة, الصداقة , التعارف: مثل

والمؤسسات، المشاركة في األحداث والمناسبات، مشاركة الوسائط مع اآلخرین كالصور والفیدیو 

  )http://www.abc-clio.com/ODLIS/searchODLIS.aspx(. والبرمجیات

, وتعامل األشخاص مع أجهزة الحاسوب أكثر من تعاملهم مع بعض  ,إن ظهور التقنیات الحدیثة

ظهرت في سلوكیات األفراد وخاصة من لهم طبیعة مادیة أكثر , نفسیة كبیرةونشأ عن ذلك معاناة 

وجاءت الشبكات االجتماعیة لتحقیق غرض التواصل االجتماعي على مستوى تقنیة  ,من غیرهم

عادة التواصل فیما بینهم خالل فترات العمر  شبكة االنترنیت وسد احتیاج األفراد لعمل عالقات وإ

لشبكات االجتماعیة في الوالیات المتحدة األمریكیة على مستوى التواصل المختلفة وظهرت هده ا

بین زمالء الدراسة وأول شبكة اجتماعیة بمعناها العام من إعادة عالقات التواصل بین زمالء 

وقسمت المجتمع األمریكي 1995 بدأت هذه الشبكة في عام  Classmates.comمدرسة واحدة. 

إلى والیات وكل والیة تشتمل على المناطق الداخلیة وكل منطقة بها عدد من المدارس المتاحة 
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والتي تشترك بهذا الموقع ویمكن للفرد البحث من خالل هدا التقسیم حتى یصل للمدرسة التي 

ا بینهم وال تزال هده ینتسب لها ویجد بها زمالء له ویرشح بعض الزمالء اآلخرین للتواصل فیم

ثم ظهرت شبكة أخرى قال عنها مستخدموها أنها أكثر تطورا ، لشبكة تعمل حتى اآلن بهده الفكرةا

 Six degress.com وهي شبكة  1997وتفاعال من الجانب االجتماعي والتي ظهرت عام 

لك الوقت ذفي بشهادة من استخدموها  ,وكانت تستخدم أحدث التقنیات الفنیة على شبكة االنترنیت

هذه الفترة لم تكن تطبیقات . 2001إال أنها لم تحقق المرجو منها مادیا فتم توقف نشاطها عام 

تعارف علیها من جانب مستخدمي شبكة االنترنیت ولم تكن البرمجیات أو  ظهرت 0,2الویب 

  ولكن نشأة الشبكات كانت تعتمد على بیئة  ,وثقافة التحاور قد أخذت مكانها في بیئة الویب

webbased وبالتالي فقد والتي تركز على استخدام غرف الدردشة والرسائل اإللكترونیة وغیرها ،

المستفیدین یتقاربون فیما بینهم من خالل غرف الدردشة ظهرت الشبكات االجتماعیة كمواقع تجعل 

بعض  وركزت 1994عام Theglobe.comع ومشاركة المعلومات الشخصیة واألخبار مثل موق

جامعة ثم یسجل بیاناته ویلتقي بمن هم زمالء له أو  المواقع على مكان تجمعي معین كمدرسة ما

 ,Classmates.com . )Harrison & Thomas, 2009 مثلعلى نفس الموقع لنفس المكان 

P112(  

تطبیقات االنترنیت خدمات لمستخدمیها تتیح وتعرف على أنها المواقع االلكترونیة التي توفر فیها 

توفر وسیلة اتصال مع و  ،نظام معینأو  لهم إنشاء صفحة شخصیة معروضة للعامة ضمن موقع

توفر خدمات لتبادل المعلومات بین و  ،مع غیره من مستخدمي النظامأو  معارف منشئ الصفحة

النظام عبر االنترنیت.وهي المواقع التي تسمح بإنشاء صفحات خاصة أو  مستخدمي ذلك الموقع
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، فیس بوك".(المقدادي" ،ماي سبیس"" مثل موقع، معارفهمو  التواصل مع أصدقائهمو  باألشخاص

  )25-24ص ، 2014

  تطورها:و  اإلجتماعينشأة مواقع التواصل 

  المرحلة األولى:

ة في الظهور في أواخر التسعینات مثل (كالس میتس) اإلجتماعیبدأت مجموعة من المواقع 

على  ركز والذي 1997عام  )دجریزس(وموقع سكس ، للربط بین زمالء الدراسة 1995عام 

الدرجات –وكانت تقوم فكرته أساسا على فكرة بسیطة یطلق علیها ، الروابط المباشرة بین األشخاص

خدمة إرسال الرسائل و  الشخصیة للمستخدمینوظهرت في تلك المواقع الملفات ، -الست لالنفصال

 وموقع"الیف جورنال"وظهر أیضا عدة مواقع أخرى مثل، الخاصة لمجموعة من األصدقاء

 اإلجتماعيبرز ما ركزت علیه مواقع التواصل أوكان ، 1999الذي أنشئ في كوریا سنة  "كایوورلد"

  .ما عرف بالمرحلة األولى وهذا، الخاصة باألصدقاءو  في بدایتها خدمة الرسائل القصیرة

:المرحلة الثانیة  

الوسائط المتعددة ، مواقع المشاركة، ویشیر إلى مجموعة من التطبیقات على الویب (مدونات

فتراضیة مركزة على درجة كبیرة من التفاعل واالندماج معات اإلوغیرها...) اهتمت بتطویر التج

تعتبر مرحلة و  ،بتطور خدمات شبكة االنترنیتولقد ارتبطت هذه المرحلة بشكل أساسي ، والتعاون

وهو  -ماي سبایس–ویمكن أن نؤرخ لهذه المرحلة بانطالقة موقع ، ةاإلجتماعیاكتمال الشبكات 

  ثم موقع الفیسبوك.، الموقع األمریكي المشهور
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حیث ، 2002ة كما نعرفها الیوم كان مع بدایة عام اإلجتماعیإال أن المیالد الفعلي للشبكات 

، 2003إلى محاولة شرائه سنة  "غوغل" الذي حقق نجاحا دفع "friendesterفرندر " موقع ظهر

وقد  « skyrock »تحقیق  "سكا یروك" وفي النصف الثاني من نفس العام ظهر في فرنسا موقع

إلى المركز السابع في  2008تحقیق انتشار واسع لیصل في جانفي "ي روكسكا"استطاع موقع

  ة وفقا لعدد المشتركین.اإلجتماعیترتیب المواقع 

في  "غوغل"األمریكي الشهیر الذي تفوق على "ماي سبایس" ظهر موقع 2005ومع بدایة 

وهذا أدى ، بإتاحة تكوین تطبیقات للمطورین 2007في  "فیسبوك" حتى قام عدد مشاهدات صفحاته

ونجح بالتفوق على منافسه ، وعلى مستوى العالم، بشكل كبیر "فیسبوك" إلى زیادة إعداد مستخدمي

لتستمر ، "twitter" "youtube" أیضا ظهرت عدة مواقع أخرى، 2008عام "ماي سبایس" دو دالل

  )23ص، 2003، التطور.(راميو  ة في التنوعاإلجتماعیظاهرة مواقع الشبكات 

  أهم شبكات التواصل األجتماعي:

  Facebookفیسبوك:

الدخول الیه مجانا وتدیره شركة (فیس بوك) فیسبوك عبارة عن شبكة اجتماعیة یمكن إن   

محدودة المسئولیة كملكیة خاصة لها، فالمستخدمون بإمكانهم اإلنضمام إلى الشبكات التي تنظمها 

االقلیم، وذلك من أجل اإلتصال باآلخرین والتفاعل معهم، أو  المدرسةأو  جهة العملأو  المدینة

رسال الرسائل إلیهم. (البیاتي، كذلك، یمكن للمستخدمین إضافة أصدقاء إلى ق ائمة أصدقائهم وإ

  )390، ص2014
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هو احد طلبة هارفارد و  2004عام  "مارك زاكربیرج"الطالب الجامعي آنذاك  أسس هذا الموقع

وذلك بغرض التواصل بین الطلبة في هذه  –الذي أصبح فیما بعد یعد اصغر ملیاردیر في العالم  –

لیتطور و  ،كنداو  بریطانیاو  استخدامه بین طلبة الجامعات األخرى في أمریكامن ثم انتشر و  ،الجامعة

الموقع وخصائصه من مجرد موقع إلبراز الذات والصور الشخصیة إلى موقع متخصص بالتواصل 

ملیون مشترك  21نتیجة الستدراك  2007ترعاه شركة فیسبوك التي أصبحت تقدر بالملیارات عام 

  ،یصبح األول على صعید العالمو  اإلجتماعيلیتحدى أي موقع للتواصل  في هذا الموقع ذلك العام

  :وجود خدمات تطبیقیة للجمهور المستخدم منها هي أهم ممیزات الفیسبوكأن 

  ) ( profile ،  الملف الشخصي -

   )( add friend إضافة صدیق  -  

   ) groups (إنشاء مجموعة  -

   ) (wall لوحة الحائط -

    pokes )(النكزة -

   (photos )الصور -

  (status )الحالة -  

  (newsfeed )التغذیة اإلخباریة -  

    (gifts )الهدایا  -  

    (market place )السوق -

   ( facebook )إنشاء صفحة خاصة على موقع  -

  ) facebook notes (التعلیقات -
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  :Twitterتویتر:

األمریكیة  « obvius » كمشروع تطویر بحثي أجرته شركة 2006ظهر الموقع في أوائل 

بعد ذلك أطلقته الشركة رسمیا للمستخدمین بشكل عام في أكتوبر ، في مدینة سان فرانسیسكو

من حیث تقدیم 2007وبعد ذلك بدأ الموقع في االنتشار كخدمة جدیدة على الساحة في  2006

بفصل الخدمة عن الشركة  « obvius » قامت شركة 2007في أفریل و  ،التدوینات المصغرة

، مع ازدیاد إعداد من یستخدمه لتدوین أحداثهم الیومیةو   « twitter »وتكوین شركة جدیدة باسم 

 2009أن یظهر ضمن نتائجه تدوینات تویتر كمصدر للبحث اعتبارا من "غوغل"فقد قرر محرك

أو  كانت صادرة عن سیاسیینالیوم یعتبر تویتر مصدرا معتمدا للتصریحات الشخصیة سواء و 

یتوقع مستقبال مصدرا و  ،وجهاء المجتمع الغربي والعربي على حد سواءأو  صحفیینأو  ممثلین

قناة التواصل مع الشعب كما یحدث الیوم في األحداث و  اإلخباریةو  معتمدا للتصریحات الحكومیة

  )302ص، 2008، (ساريو )2012، (رابحيو تأثیر التویتر القوي فیه."الربیع العربي"العربیة عقب

  ممیزات التویتر:

  عدیدة أهمها: و  للتدوین عبر موقع التویتر ممیزات مفیدة

  سریعو  سهل -

  محمول ومتحرك -

  مجاني -

الة للتواصل مع العالم -   أداة فعّ

  مناسب للتواصل الشخصي -
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الة لتعریف الناس بك وباهتماماتك -   أداة فعّ

  الفوریة -

الة -   أداة تسویق فعّ

   شعار ممیز -

   التتبع میزة -

  :  » youtube «یوتیوب 

یقوم  لرفع ومشاركة الفیدیوهات على مستوى العالم,أهم وأشهر موقع  youtubeموقع یوتیوب  یعد

 أنواعاً  الموقع ویتضمن) broadcast yourselfبث لنفسك أو أذع نفسك ( على فكرة مبدئیة هي:

الیومیة.  الفیدیو ومدونات المصورة الغنائیة واألفالم التلفزیونیة الفیدیو كلیبات من لها الحصر

  )216،ص2008(صادق، 

فكرة إنشاء موقع یوتیوب في مدینة سانبرونو, كالیفورنیا, الوالیات المتحدة  وقد نشأت

األمریكیة,عندما كان األصدقاء في حفلة ألحد األصدقاء, والتقطوا مقاطع فیدیو, وأرادوا أن ینشروها 

ومنها بدأت  ا إرسالها عبر اإلیمیل ألنها لم یكن یقبل الملفات الكبیرة,بین زمالئهم ولم یستطیعو 

  )521,ص2009تتبلور فكرة موقع إلرفاق افالم الفیدیو على شبكة اإلنترنت.(أمین,

 Me at the »"أنا في حدیقة الحیوان" بعنوان "جاود كریم"ویعد الفیدیو المرفوع من قبل

zoo » 0:19تبلغ مدته و  2005أفریل  23وكان بتاریخ ، اول فیدیو یتم رفعه على موقع الیوتیوب 

 وشاهدها المالیین من أبناء المعمورة، منذ  ذلك الوقت تم رفع الملیارات من األفالم القصیرةو  ،ثانیة

 2006لتشتریه شركة غوغل عام و  لیصبح الموقع األكثر مشاهدة على االنترنیت، بكل اللغاتو 

للهواة على حد سواء لبث و  السیاسیینو  قد أصبح الیوتیوب الیوم موقعا رئیسیا للفنانینو  ،تضمه لهاو 
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بل تطور الیوتیوب ، مجاناو  منتجاتهم للعامةو  ،أغانیهمو  ،مقاطع األفالم الخاصة بترویج أفالمهم

، 2008، عبره.(ساريالحصص االلكترونیة أو  الحكومات لبث برامج النوعیةو  لتستخدمه الجامعات

  )311ص

وذلك بسبب اإلجتماعي، موقع یوتیوب من أروع ابتكارات مواقع التواصل  یعتبر:ممیزات الیوتیوب

  :أهمهاو  مزایاه المتعددة

  مجانيو  عام -

  داعم لتحمیل األفالم -

  سهل االستعمال من قبل العامة -

  سهل المشاهدة -

  سهل البحث -

  الرقابة -

  أداة رائعة للترویج -

  میزة البث المباشر  -

  

    :Linked Inلینكد ان 

شبكة تواصل اجتماعي من ضمن عالم التواصل اإلجتماعي الضخم والموجه نحو  يه  

شائع بین األفراد الذین یبحثون عن عمل ویسعون لبناء   LinkedInاألعمال والمهنیین. والـ 

معروف أیضا كوسیلة تسویق  LinkedInشبكات التواصل لدیهم للوصول إلى أرباب العمل. والـ 

ین بخدماتهم عن طریق اإلجابة عن ألن أصحاب العمل یتفاعلون مع اولئك المهتم   لعمل ما
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االعالن عن وظیفة ما من خالل  بإمكان اصحاب االعمال سئلتهم والمشاركة في نقاشاتهم وغیرهاأ

أي قبل  2003من سنة  ینكد ان موجود فعلیاول الى اكبر عدد من الباحثین.والن والوصالینكد ا

  )http://www.tech-wd.com(الفیس بوك وتویتر.

  

  : Instagramانستغرام 

تطبیق یعتمد  وهو باألساس لتبادل الصور الجدیدة جتماعیةإلالشبكات ا من منصاتوهو   

، وتتضمن الصورأو  التقاط الصور یمكن المستخدمین من والذي(الهاتف المحمول)  على الموبایل

 مختلف ومشاركتهاعلى الفورمع األصدقاء على ،رالصو تحویل مختلفة ل تالعب أدواتتطبیقاته 

 اإال أنه نم، 2010في عام االنستغرام بدأ  تطبیق على الرغم من أن، و جتماعیةإلمواقع الشبكات ا

 ونحو ملیون مستخدم،سجل  2013في عام  رامغإنستبقوة، بحیث تشیر التقدیرات إلى أن و  باطراد

 عننقال  )Ting & De Run, 2015, P. 18(وعرضها الصور عملیة تحمیل ملیاراتأربعة 

  )2016(القاسمي، 
  

  : Telegramتیلیغرام 

من ِقبل األخوین نیكوالي وبافل دروف وهما مؤسسيّ موقع  2013تأسس تلیغرام في عام   

VK أو  (أكبر شبكة اجتماعیة روسیة)، وتلغرام شركة مستقلة ال عالقة لها بروسیاVK  ویقع مقرها

م نیكوالي بروتوكوال خاصا للتطبیق یدعى  ، في حین قّدم بافل الدعم MTProtoفي برلین. صمّ
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المالي والهیكلة األساسیة للمشروع، ویقوم تلغرام بنفس الوظائف التي تقوم بها برامج التراسل 

  )Schie , 2015, P.16(.تس آب, الین, كاكاو توك, وي شاتاألخرى كـ: وا

  :Google +جل بلص جو 

  Google+   لغةGoogle هو واحدة من شبكات التواصل "+" مضافًا إلیه العالمة ،

األخرى، بما في ذلك البحث على الشبكة العالمیة،  Google  االجتماعي الذي یضاف إلى خدمات

جتماعیة الشهیرة مثل التعلیقات، اإلمیزات الوسائط  +Google، ویوتیوب، یتضمن الـ Gmailو

صور ومشاركة المقاطع الصوتیة والفلمیة، ودردشة الفیدیو، وما إلى ذلك من حلقات التواصل 

 )MAGID&COLLIER,2012,P.3ي.(االجتماع
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  :اإلجتماعيدوافع استخدام مواقع التواصل 

حسابا  ئینشو  توجد عدة دوافع تجعل الفرد ینتقل من العالم الواقعي إلى العالم االفتراضي

من بین أهم العوامل التي تدفع و  اإلجتماعي،واحدا له على األقل في إحدى مواقع التواصل 

  خصوصا الشباب لالشتراك في هذه المواقع ما یلي: و  بمختلف األفراد

  المشاكل األسریة: .1

الوحدة األولى للمجتمع وأولى مؤسساته التي تكون العالقات فیها في الغالب  تمثل األسرة

مباشرة ویتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعیًا ویكتسب فیها الكثیر من معارفه ومهاراته ومیوله وعواطفه 

  ). 17، ص1989واتجاهاته في الحیاة ویجد فیها أمنه وسكنه". (عقلة، 

  الفراغ:.2

حسن استغالله بالشكل السلیم الذي یجعل أو  تج عن سوء إدارة الوقتیعد الفراغ الذي ین

. اإلجتماعيیبحث عن سبیل یشغل هذا الوقت من بینها مواقع التواصل و  الفرد ال یحس بقیمته

  )157ص، 2012، (مرسي

  :البطالة.3

عدم االندماج المهني الذي یؤدي لدعم االندماج و  عن عملیة االنقطاع البطالة تعبر

االنقطاع و  الذي هو نتیجة تراكم العوائق اإلجتماعيمنه إلى اإلقصاء و  النفسيو  اإلجتماعي

التي و  ة التي یعاني منها الفرداإلجتماعیة وهي من أهم المشاكل اإلجتماعیالتدریجي للعالقات 
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ن كانت هذه الحلول افتراضیةو  تدفعه لخلق حلول للخروج من هذه الوضعیة التي یعیشها حتى . إ

  )2013، لطیفةالطیب و (

  :الفضول.4

إن مواقع التواصل بما تتضمنه من إمكانات وخیارات تشد المستخدم لها، وتجذب الشخص 

 التقنیات المتجددة التي تستهوي الفرد لتجریبهاو  باألفكار ملیئلقدراتها، وهي عالم افتراضي 

  الشخصیة.أو  العملیةأو  استعمالها سواء في حیاته العلمیةو 

  :تكوین الصداقاتو  التعارف.5

لت مواقع التواصل   ّ تكوین الصداقات حیث تجمع هذه الشبكات بین  اإلجتماعيسه

الصداقات االفتراضیة فهي توفر فرصة لربط عالقات مع أفراد من نفس و  الصداقات الواقعیة

  بین أفراد الجنس الواحد.أو  من مجتمعات أخرى مختلفة بین الجنسینأو  المجتمع

 

  البحث عن وظائف:أو  التسویق.6

المواقع تمكننا من مواكبة المجموعات التجاریة، والترویج، وتتیح لنا خدمات تبادل إن هذه   

المعلومات، والتعریف بأعمالنا ومنتجاتنا، فأصبحت بذلك هدفًا ألصحاب األعمال، كونها منخفضة 

االضافة الى سهولة االنضمام التكالیف، وتضمن سهولة االتصال بها داخل وخارج مقر العمل، ب

 )http://www.davincisys.net/ar(إلیها واألشتراك بها، وتتمتع بقابلیة التصمیم والتطویر.

مع الكفاءات كما أنها و  فتجربة التسویق عبر الشبكات تزید من التواصل مع المستهلكین  

الكفاءات و  الخبراتتبادل و  فرص التطویر الوظیفيو  أصبحت من بین الوسائل للبحث عن وظائف
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كما هو الحال في شبكة لینكدان.فمن خالل عرض ألهم العوامل التي تدفع باألفراد لإلقبال الكبیر 

توسیع و  نجد أن هناك من یستخدمها بدافع التعلم اإلجتماعيلالشتراك في شبكات التواصل 

التنفس و  اآلراء بحریة التعبیر عن، مناقشة قضایا المجتمع، الحیاتیةو  المهارات الشخصیةو  المعارف

  .ت.عن الذا

  اإلجتماعي:السلبیة لمواقع التواصل و  االیجابیة األبعاد

  )2012(معتوق وكریم، و )47، ص2011(الموسوي واخرون، االیجابیة:  األبعاد.1

مواقع التواصل أضفت بعدا ایجابیا و  اإلجتماعيبال أدنى شك أن تكنولوجیا شبكات التواصل 

اقتصادیة في و  سیاسیةو  اجتماعیةو  المالیین من البشر من إحداثها لتغییرات ثقافیةجدیدا على حیاة 

  :من أهم هذه اآلثار االیجابیةو  ،حیاة مجتمعات بأكملها

أنها نافذة مطلة على العالم وأكثر انفتاحا على اآلخر وأصبحت منبرا للرأي والرأي اآلخر 

وقدمت فرص إلعادة  تقارب العائلة الواحدة ,وساهمت في التقللیل من صراع الحضارات وزادت من

 روابط الصداقة القدیمة.

  السلبیة:  األبعاد.2

، سلبیة أیضا فهي سالح ذو حدین اً لها أثار  فإن اإلجتماعيوجد آثار ایجابیة لمواقع التواصل تمثلما 

  )56ص2009(ابراهیم, ومن تلك اآلثار السلبیة:

ضاعة الوقت , واإلدمان على مواقع التواصل  یقلل من مهارات التفاعل الشخصيأنه   وإ

ستبدالها بالهویة العالمیة لمواقع التواصل  األجتماعي, وأدى إلى ضیاع الهویة الثقافیة العربیة وإ
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ر انتحال اوقد تكون الصداقات مبالغا فیها أو طاغیة في بعض األحیان, وانتش ,وانعدام الخصوصیة

  .خصیاتالش
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  :الدراسات السابقةثانیا:  -

حول اآلثار النفسیة واإلجتماعیة إلستخدام الشباب المصرى لمواقع : )2009دراسة خضر(.1

 .الشبكات اإلجتماعیة

هــدفت هــذه  الدراســة  الــى التعــرف إلــى دوافــع إســتخدام الشــباب المصــرى لموقــع الفــیس بــوك،  

والكشف عن طبیعة العالقات اإلجتماعیة والصداقات التى یكونها الشباب المصرى وأولویة تفضـیلهم 

ــرف  ــا عنــــد التعامــــل مـــع أصــــحابها، والتعــ ــیة إلهـ ــالتهم النفســ ــر عینــــة الدراســـة عــــن حــ ــة تعبیــ لــــى طریقـ

  تماعیة من خالل إستخدامهم موقع الفیس بوك.واإلج

استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحلیلي في دراسته، وكان من اهم نتائجها، أن أبرز مصـادر 

معرفــة طلبــة جامعــة القــاهرة والجامعــة البریطانیــة بموقــع الفــیس بــوك هــم األصــدقاء والمعــارف بنســبة 

قــدم بهــا طــالب الجامعــات أنفســهم لآلخــرین علـــى ،  وانــه ال توجــد عالقــة بــین الطریقــة التــى ی36%

  موقع الفیس بوك والجامعة التى یدرسون بها.

 Legal and Ethical Implications) بعنــوان:"Kaupins ،2010دراســة (.2

ofCorporate Social  Networks”.  

هدفت هذه الدراسة إلى  التعرف على اثر استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي من خالل      

االعتبارات  علىتركز الدراسة  إذالشركات وابرز االعتبارات األخالقیة المرتبطة قانیًا بالشركة. 

تؤثر بدورها  األخالقیة التي تشمل اإلنتاجیة، السریة، الدقة والحمایة القانونیة ومستوى العدالة التي

ستخدام بإوكذلك التعرف على ابرز القوانین والقضایا األخالقیة المرتبطة  ,على القوانین المستقبلیة

أجریت الدراسة التواصل، واألنظمة والتقییم. شبكات التواصل اإلجتماعي وكذلك السیاسات المترتبة ب



-33- 
 

 

لتواصل اإلجتماعي تؤثر سلبُا على ن وسائل اأفي الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد توصلت الدراسة 

الخصوصیة، والحمایة القانونیة ومستوى العدالة، وكذلك تؤثر سلبًا على السیاسة العامة للشركة 

  والتي بدروها ترتبط باعتبارات قانونیة.

) بعنوان: دور شبكات التواصل اإلجتماعي في التغییر السیاسي في 2011دراسة الرعود(.3

  .نظر الصحفیین األردنیینتونس ومصر من وجهة 

دور شبكات التواصل اإلجتماعي في التغییر السیاسي في  لىعهدفت هذه الدراسة إلى التعرف   

تونس ومصر من وجهة نظر الصحفیین األردنیین، وأجریت الدراسة في جامعة الشرق األوسط، 

مفردة تم اختیارها بواسطة  243وأستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وتكونت العینة من 

  أسلوب العینة العشوائیة البسیطة وتم إستخدام التحلیل اإلحصائي.

قابة والحجب والدعایة في اإلعالم الرسمي"من مجاالت \ططوكان من أهم النتائج أن"مقاومة الر     
دور شبكات التواصل اإلجتماعي في التغییر السیاسي في تونس ومصر في الترتیب األول،"التأثیر 
على الرأي العام المحلي واألقلیمي والدولي"في الترتیب الثاني،"التهیئة والتحریض على االحتجاجات 

  في الترتیب الثالث. 

) بعنوان: ضوابط التواصل اإللكتروني من منظور إسالمي ومدى 2011لمغدوي(دراسة ا.4

  .تحققها لدى طالب التعلیم الثانوي بالمملكة العربیة السعودیة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الضوابط الدینیة واألخالقیة واإلجتماعیة التي یمكن إن       

واعتمد ، لتعلیم الثانوي ومدى تحقق هذه الضوابطتحكم عملیة التواصل اإللكتروني بین طالب ا

منهج مالئم لتحقیق أهداف الدراسة. وتم  وصفهالباحث في دراسته على المنهج االستطالعي ب

) طالب وطالبة من طالب التعلیم الثانوي بالمملكة العربیة 1500اختیار عینة عشوائیة مكونة من (
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ة من الضوابط األخالقیة اإلجتماعیة والثقافیة التي السعودیة. وتوصل الباحث إلى أن هناك مجموع

یجب أن یراعیها طالب التعلیم الثانوي بالمملكة العربیة السعودیة أثناء عملیة التواصل من خالل 

  مواقع التواصل اإلجتماعي. 

) بعنوان: أثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونیة على العالقات 2012دراسة الشهري (.5

  ."الفیس بوك وتویتر نموذجااإلجتماعیة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األسباب التي تدفع إلى األشتراك في موقعي الفیسبوك        

وتویتر والتعرف على طبیعة العالقات اإلجتماعیة عبر هذه المواقع والكشف عن اآلثار اإلیجابیة 

، وتمت والسلبیة الناتجة عن استخدام تلك المواقع، واستخدمت الباحثة المنهج المسح اإلجتماعي

الدراسة في جامعة الملك عبد العزیز، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها:أن من أقوى 

األسباب التي تدفع الطالبات الستخدام الفیسبوك وتویتر هو سهولة التعبیر عن أرائهن واتجاهاتهن 

  الفكریة التي ال یستطعن التعبیر عنها صراحة في المجتمع. 

أثر إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي على تشكیل النسق القیمي  ) بعنوان:2013الجمال (.6

  .دراسة میدانیة -األخالقي للشباب السعودي 

هدفت هذه الدراسةالى التعرف على تأثیر وسائل األعالم الجدید (شبكات التواصل اإلجتماعي    

وضع آلیة لتعزیز عبرشبكة اإلنترنت) على النسق القیمي واألخالقي لدى الشباب بهدف الوصول ل

النسق القیم األخالقیة، واعتمدت على المنهج الوصفي لوصف اإلحداث والمواقف والظواهر، وتمت 

الدراسة في جامعة الملك عبد العزیز. وتوصل الباحث إلىارتفاع معدل استخدام الشباب لشبكة 

نت النتائج أن معظم أنهم یستخدمون اإلنترنت. كما بی%100اإلنترنت وأكدت العینة بأكملها بنسبة 
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یستخدمون شبكات التواصل اإلجتماعي عبر اإلنترنت بانتظام، وال شك  %86.33العینة وبنسبة 

أنها بذلك استطاعت إن تخلق مجاال عاما أحدث تأثیرا علي النسق القیمي األخالقي. وتبین إن 

لى أن مقیاس النسق التواصل اإلجتماعي منخفض للغایة، وانتهت الدراسة إ   معدل الثقة في مواقع

  القیمى للشباب یتسم بالثبات إلى حد ما.

  

 Social media ethical issues role of a) بعنــوان:"Wasike ،2013دراســة (.7

libraeian"  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مواقع التواصل اإلجتماعي وابرز القضایا           

األخالقیة المرتبطة بذلك، وكذلك أبرز مجاالت التأثیر اعالمیًا التي تلعبها هذه المواقع على حیاة 

لى المستخدمین. أجریت الدراسة في كینیا، استخدمت الدراسة المنهج التحلیلي، حیث عمدت إ

  التحلیل النظري ألبرز األدبیات السابقة. 

وتوصلت الدراسة إلى كون ابرز القضایا األخالقیة المرتبطة بوسائل التواصل اإلجتماعیة        

هي انتهاك الخصوصیة وشعلها مشاعًا للجمیع دون اي اعتبارات ألي مسائل شخصیة. وكذلك 

فیها انتهاك لبعض المعاییر األساسیة للسلوك بینت الدراسة أن معاییر التسجیل في هذه المواقع 

األخالقي، ومنها الحق الكامل للموقع في استخدام بیانات المستخدمین واستخدامها اعالمیًا إذا 

  تطلب ذلك.

) بعنوان: أخالقیات التواصل اإلجتماعي اإللكتروني لدى طالب 2014دراسة القرشي (.8

  .الجامعات السعودیة
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم أخالقیات التواصل اإلجتماعي اإللكتروني الذي       

یجب األلتزام بها عند طالب الجامعات العربیة، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي 

طالبا من 1939لوصف األحداث، وتمت الدراسة في جامعة أم القرى، وتم تطبیق عینة قوامها 

امعات، وتم إستخدام أداة األستبانة. وتوصل الباحث إن هناك استخداما إیجابیا لمواقع خمس ج

  التواصل اإلجتماعي حیث أظهرت النتائج وجود عشر أخالقیات بمستوى عالي.

  ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

ثـــار ) فـــي كـــون األخیـــرة هـــدفت إلـــى دراســـة اآل2009تتفـــق دراســـة الباحثـــة ودراســـة خضـــر(  

المترتبــة علــى اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي، نتیجــة أخالقیــات المســتخدمین والتفاعــل الكبیــر 

الــذي یحــدث، ممــا یجعــل شــریحة كبیــرة تســتجیب للمعلومــات واألخبــار التــي تبــث عــن طریــق شــبكات 

ـــن دراســــة  ــة عـ ـــف دراســــة الباحثــ ـــا تختلـ ــن مصــــداقیتها، بینمـ ـــض النظــــر عــ ـــاعي بغـ التواصــــل االجتمـ

ـــل 2009خضــــر( ــتخدام شــــبكات التواصــ ــات اســـ ــاءت لوضـــــع أخالقیــ ــي كـــــون دراســــة الباحثـــــة جــ ) فــ

عالمیة.   االجتماعي برؤیة قانونیة وإ

) فــي كونهــا هــدفت إلــى التعــرف إلــى Kaupins ،2010كمــا تتفــق دراســة الباحثــة ودراســة (  

المرتبطـة اثر استخدام وسائل التواصل اإلجتمـاعي مـن خـالل الشـركات وابـرز االعتبـارات األخالقیـة 

ــة والحمایــــة القانونیــــة  ــریة، الدقــ ــي تشــــمل اإلنتاجیـــة، الســ ــركة،واالعتبارات األخالقیــــة والتــ ـــًا بالشــ قانونی

وانین المســـتقبلیة. وكـــذلك التعـــرف علـــى ابـــرز القـــوانین  ومســـتوى العدالـــة التـــي تـــؤثر بـــدورها علـــى القـــ

ذلك السیاســـات المترتبـــة والقضــایا األخالقیـــة المرتبطـــة باإلســـتخدام شـــبكات التواصــل اإلجتمـــاعي وكـــ

  بالتواصل، واألنظمة والتقییم.
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) فقد هدفت إلى التعرف إلى دور شبكات التواصل اإلجتماعي في 2011أما دراسة الرعود(  

التغییر السیاسي في تونس ومصر من وجهة نظر الصحفیین األردنیین، من جهة التحریض على 

ى أهم األخالقیات التي ینبغي أن یتعامل بها االحتجاجات، بینما جاءت دراسة الباحثة للتعرف إل

  مستخدمو شبكات التواصل االجتماعي.

) ودراسة الباحثة في التعرف إلى الضوابط الدینیة 2011كما تتفق دراسة المغدوي(  

واألخالقیة واإلجتماعیة التي یمكن إن تحكم عملیة التواصل اإللكتروني بین طالب التعلیم الثانوي 

لضوابط،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من الضوابط األخالقیة ومدى تحقق هذه ا

اإلجتماعیة والثقافیة التي یجب أن یراعیها طالب التعلیم الثانوي بالمملكة العربیة السعودیة أثناء 

عملیة التواصل من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي. بینما تختلف مع دراسة الباحثة في مجتمع 

  لدراسة.الدراسة وعینة ا

) للتعرف إلى األسباب التي تدفع إلى األشتراك في 2012بینما جاءت دراسة الشهري (  

موقعي الفیسبوك وتویتر والتعرف على طبیعة العالقات اإلجتماعیة عبر هذه المواقع والكشف عن 

وقوف على اآلثار اإلیجابیة والسلبیة الناتجة عن استخدام تلك المواقع، بینما جاءت دراسة الباحثة لل

  أهم األخالقیات التي ینبغي مراعاتها عند مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.

    

)  لبیان أثر إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي على 2013وجاءت دراسة الجمال (  

تشكیل النسق القیمي األخالقي للشباب السعودي، بهدف الوصول لوضع آلیة لتعزیز النسق القیم 

نت أن معظم العینة یستخدمون شبكات التواصل اإلجتماعي عبر اإلنترنت بانتظام، األخالقیة، وبی

وال شك أنها بذلك استطاعت إن تخلق مجاال عاما أحدث تأثیرا علي النسق القیمي األخالقي. وتبین 

التواصل اإلجتماعي منخفض للغایة، وانتهت الدراسة إلى أن مقیاس   إن معدل الثقة في مواقع
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مى للشباب یتسم بالثبات إلى حد ما. بینما جاءت دراسة الباحثة بهدف وضع مواثیق النسق القی

  أخالقیة من قبل األكادیمیین في اإلعالم والقانون في الجامعات األردنیة.

  

) ودراسة الباحثة في كونهما هدفتا إلى معرفة أبرز Wasike ،2013بینما تتفق دراسة (  

دام مواقع التواصل االجتماعي، وكذلك أبرز مجاالت التأثیر القضایا األخالقیة المرتبطة باستخ

اعالمیًا التي تلعبها هذه المواقع على حیاة المستخدمین، وبینت الدراسة أن ابرز القضایا األخالقیة 

المرتبطة بوسائل التواصل اإلجتماعیة هي انتهاك الخصوصیة وبینت الدراسة أن معاییر التسجیل 

نتهاك لبعض المعاییر األساسیة للسلوك األخالقي، ومنها الحق الكامل للموقع في هذه المواقع فیها ا

في استخدام بیانات المستخدمین واستخدامها اعالمیًا إذا تطلب ذلك. وتختلف ودراسة الباحثة في 

  كونها ركزت على أخالقیات استخدام شبكات التواصل االجتماعي.

) في هدفها في التعرف إلى أخالقیات 2014كما تتفق دراسة الباحثة ودراسة القرشي (  

التواصل اإلجتماعي اإللكتروني لدى طالب الجامعات السعودیة، وتوصلتالدراسة إلى أن هناك 

استخداما إیجابیا لمواقع التواصل اإلجتماعي حیث أظهرت النتائج وجود عشر أخالقیات بمستوى 

جتمع قانوني متخصص للوصول إلى عالي. بینما تختلفان في كون دراسة الباحثة ركزت على م

  أخالقیات استخدام شبكات التواصل االجتماعي.

  لسابقةا الدراسات نمدة الستفااجه أو

ـــــاتدت فاأ   ـــــيلسابقة ا الدراسـ ـــــملبحثیة ا المشــــــكلةصیاغة  فـ ــرامتغ وفهـ ــــ ــورةتها ی ضحة وا بصــــ

ـــارالنظري للدراســـــةدت فامـــــا أك، ومحـــــددة ـــتخدامات مـــــدخل مـــــن خـــــالل فیبلورةاإلطــ  تإلشباعاوا االســ
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هـــذه المـــداخل بمـــا یخـــدم  فتوظیـــكیفیة ، ووالمســـؤولیة االجتماعیـــة واالعتمـــاد علـــى وســـائل اإلعـــالم

  الدراسة، باإلضافة إلى تحدید نوع الدراسة والمنهج المستخدم، وأداة جمع البیانات المناسبة.

اســـتخدام خالقیــات أعلیــه تــأتي الدراســة الحالیــة بصــفتها واحـــدة مــن الدراســات التــي تناولــت 

جتمـاعي فـي الجامعـات األردنیـة علـى وجـه الخصـوص وتحفیـزهم علـى اسـتخدام ألشبكات التواصل ا

جتمــاعي، لتكـون هـذه الدراســة اسـتكماال لــبعض الدراسـات التــي ألاألخالقیـات عنـد شــبكات التواصـل ا

اســة جتمــاعي ، غیــر ان مـا ســبق هــذه الدر ألتناولـت أثــر األخالقیــات فـي اســتخدام شــبكات التواصـل ا

كواحدة تناول دراسة تعالج مواضیع محددة تختلف عن موضوع بحثنا االمر الذي یقدم هذه الدراسة ت

جتمــاعي مــن ألخالقیــات فــي اســتخدام شــبكات التواصــل األهــم اأتناولــت مــن الدرســات العربیــة التــي 

  وجهة نظر أساتذة اإلعالم والقانون في الجامعات األردنیة.
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  الفصل الثالث

  واإلجراءات الطریقة
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

یوضح هذا الفصل أهم الطرق والوسائل المستخدمة للوصول إلى مبتغى الباحث في هذه   

من وجهة نظر عینة من  بــ"أخالقیات استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي الدراسة، والتي تهتم

ویتضمن هذا الفصل وصفًا لعینة الدراسة وطریقة أساتذة اإلعالم والقانون في الجامعات األردنیة"، 

اختیارها، ومتغیرات الدراسة، وأداتها وصدقها وثباتها، إضافة إلى عرض اإلجراءات التي قام 

الباحث باتباعها لتنفیذ الدراسة، والحصول على البیانات الالزمة، والمعالجة اإلحصائیة المستخدمة 

ضًا مفصًال ألهم الطرق واإلجراءات المتخذة في هذه في تحلیل هذه البیانات، وفیما یلي عر 

  الدراسة:

  منهجیة الدراسة

مجموعـة الحقـائق فـي أي أو  یعرف المنهج ((الوسیلة التـي یمكننـا عـن طریقهـا الوصـول إلـى الحقیقـة  

، 2004)) (جاعــد، موقــف مــن المواقــف ومحاولــة اختیارهــا للتأكــد مــن صــالحیتها فــي مواقــف أخــرى

 بیانـاتال بإسلوب الدراسة المسـحیة لجمـع المنهج الوصفي وتقوم هذه الدراسة على استخدام ).62ص

ـــدف ،  ــــي  الجامعــــات األردنیــــة الحكومیــــة والخاصــــة بهـ وإلســــتطالع آراء اســــاتذة االعــــالم والقــــانون ف

ــبكات التواصـــل  ـــاق أخالقـــي إلســـتخدام شـ ـــى میث والمـــنهج الوصـــفي غالبـــا مـــا .اإلجتمـــاعيالوصـــول إل

  لوصف الظواهر والحاالت التي تمر بها المجتمعات، ودراسة الظروف المحیطة بها.یستخدم 
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  مجتمع الدراسة

ـــــع ــــ ــــــالدراس إن مجتمـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــع )*(ةـ ــــ ــــ ــــو "جمیــ ــــ ــــالوح هــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــي داتــ ــــ ــــ ـــــبت التـ ــــ ـــــ-رغـــ ــــ ة الباحثــــ

ـــالمغ".(فیدراســــتها ــ ــ ــن  ،)156ص ،2011ربي،ـــ ـــذه الدراســــة مــ ن مجتمــــع هـ ــد تكــــوّ ســــاتذة االعــــالم أوقــ

ـــة هـــي خمـــسوالقـــانون فـــي  ــات أردنی ــة  :جامعـ ـــة(الیرمـــوكجامعـ ـــانون  )حكومی  مـــن ناحیـــة أســـاتذة الق

ـــالبتـرا مـن ناحیـة أسو  ،من ناحیة أساتذة القـانون واإلعـالم األوسط وجامعتي  الشرق، واإلعالم ــــ ــــ ــــ اتذة ـ

وجامعـة الزرقـاء مـن  ,ة القـانون واإلعـالم, وجامعة العلوم األسالمیة مـن ناحیـة أسـاتذالقانون واإلعالم

  .)جامعات خاصة(ناحیة أساتذة اإلعالم والقانون. 

مـن أصـل  )63البحـث (أسـاتذة اإلعـالم والقـانون) فـي الجامعـات المبحوثـة ( ت عینةوقد بلغ

  .عضو هیئة تدریس)127(

  ) قانون.21) إعالم و(42منهم (

وتم أختیار مجتمع البحث لما یمثله من أهمیة ودراسة فـي الجانـب اإلعالمـي والقـانوني واألقـدر علـى 

  وضع تصور دقیق لطبیعة المیثاق األخالقي الستخدام شبكات التواصل األجتماعي 

  عینة الدراسة

غلبیة أفـراد قامت الباحثة بتوزیع أداة الدراسة على جمیع أفراد مجتمع البحث . وتمت األستجابة من أ

  ) استبانة صالحة للتحلیل األحصائي .63المجتمع وذلك بعد أن عادت (

                                                        
وعلیه البد من تحدید الحدود أن  Target Population) یسمى المجتمع الذي تهدف الدراسة لدراسته بـ مجتمع الهدف (*

إداریة ، لغرض تحدید نوع وحجم العینة المناسب ألغراض الدراسة. (النعیمي والبیاتي وخلیفة، أو  جغرافیةأو  كانت سكانیة

  ). 80، ص2009
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مــن مجتمــع البحــث األصــلي ,وهــذه النســبة تعــد كافیــة جــدا وممثلــة لمجتمــع %50وبــذلك بلغــت العینــة 

  الدیموغرافیة لعینة الدراسة:) یبین الخصائص 1والجدول رقم (,البحث 

  

  ألفراد عینة الدراسة: )  الخصائص الدیموغرافیة1الجدول (

خصائص أفراد عینة 
 الدراسة

 %النسبة التكرار

  الرتبة

 11.1 7 أستاذ
 20.6 13 أستاذ مشارك
 49.2 31 أستاذ مساعد

 19.0 12 مدرس

  عدد سنوات الخبرة في التدریس الجامعي

 22.2 14 سنوات فأقل 3
 31.7 20 سنوات 8– 4من 
 22.2 14 سنة 13 – 9من 
 23.8 15 سنة فأكثر 14من 

  النوع اإلجتماعي

 82.5 52 ذكر
 17.5 11 أنثى

  تصنیف الجامعة

 50.8 32 حكومیة
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 49.2 31 خاصة
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  أداة الدراسة

كأداة لجمع البیانات والمعلومات) الخاصة (اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على اإلستبانة 

المعــاییر المناســبة الســتخدام وقــد شــملت االســتبانة مجموعــة مــن االســئلة التــي تناولــت بهــذه الدراســة. 

اشـــتملت األداة علـــى  ,القـــیم األخالقیـــة، و  دور األســـرة، و انتهـــاك خصوصـــیة المســـتخدمین، و الشـــبكات

  معلومات دیمغرافیة عن الفئة المبحوثة.

  .تمجاالأربعة وقد تم تقسیم األداة إلى 

  ).المعاییر المناسبة الستخدام الشبكات   ( كان المجال األول عن

  ).انتهاك خصوصیة المستخدمین  إما المجال الثاني فهو عن(

  ).دور األسرة    في حین تناول المجال الثالث(

  ).القیم األخالقیةأما المجال الرابع فكان عن (

  )-(-1الملحق رقم 

  صدق األداة 

عال ما قامت الباحثة من أجل التأكد من أن األداة التي استخدمت في هذه الدراسة تقیس ف   

اء هیئة الدراسة على مجموعة من المحكمین من اختصاص أعض بتوزیع استبانةِ ینبغي قیاسه 

ضافة أسئلة  بملحوظاتهم القیمة والتي تتضمن تعدیل وحذف وتم األخذ، التدریس لیتم تحكیمها وإ

.دراسةعلى أفراد عینة ال االستبانةومن ثم تم توزیع هذه ، فعًال ما ینبغي قیاسهتقیس   

  ثبات األداة

استخدمت الباحثة طریقة كرونباخ ألفا لقیاس ثبات االستبانة كوسیلة لقیاس االستقرار 

+ وكلما اقتربت قیمة 1و 0.0واإلتساق الداخلي. إن معامل الثبات كرونباخ ألفا یتراوح عادة بین 
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فهذا یدل على ارتفاع الموثوقیة وثبات االتساق الداخلي؛ لكن القیم المقبوله لها ، 1كرونباخ ألفا الى 

. أیضًا قامت الباحثة باستخدام برنامج التحلیل 0.6إلجراء هذه الدراسة یجب أن تزید عن 

) من أجل الحصول على قیم معامالت كرونباخ ألفا كما هو موضح في SPSSاإلحصائي (

  ).2رقم (ول الجد

) وهي نسب مقبولة جدا النها 6.0وكما یتضح من الجدول أن جمیع القیم كانت أكبر من (

وبالتالي فإن موثوقیة االتساق الداخلي . .Hair et aL) 1998, ()6.0أعلى من الحد المسموح به (

  یمكن القول بأنها ذات موثوقیة عالیة. ویمكن استخدامها إلنجاز أهداف الدراسة.

  كرونباخ ألفااألتساق الداخلي باستخدام أختبار ) قیم معامالت 2( جدول

 قیمة معامل كرونباخ ألفا عدد األسئلة  متغیرات الدراسة

 0.776 10 المعاییر المناسبة الستخدام الشبكات
 0.758 9 انتهاك خصوصیة المستخدمین

 0.864 9 دور األسرة
 0.764 8 القیم األخالقیة

  

  متغیرات الدراسة:

یتمثــل العامــل المتغیــر فــي هــذه الدراســة بأخالقیــات االســتخدام، أمــا العامــل المســتقل فیتمثــل   
یین بشــبكات التواصــل االجتمــاعي، ویكــون العامــل الوســیط هــم األكــادیمیون مــن اإلعالمیــین والقــانون

  الذین تم توجیه أسئلة األستبانة لهم.
  

  إجراءات الدراسة

  األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع.قامت الباحثة باإلطالع على -1
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، تم إجـراء دراسـة اسـتطالعیة أولیـة لمجتمـع البحـث بهـدف تكـوین فكـرة عامـة عـن الموضـوع-2
 .وخالل الدراسة االستطالعیة تم توزیع أسئلة مفتوحة على عینة عشوائیة من مجتمع البحث

 1 –بعد دراسـة معطیـات الدراسـة االسـتطالعیة تـم بنـاء أداة الدراسـة المرفقـة بـالملحق رقـم -3
-. 
  -2-الملحق  –التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة. وعرضت االداة على هیئة محكمین -4
 تطبیق أداة الدراسة على العینة المختارة.-5
 جمع البیانات في جداول خاصة.-6
 عرض النتائج.-7

ستصدار التوصیات في ضوئها.-8   مناقشة النتائج وإ

 

  المعالجة اإلحصائیة: 

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أسالیب اإلحصاء الوصفي والتحلیلي وذلك باستخدام   

نحرافات المعیاریة، وكذلك استخدام المتوسطات الحسابیة واإل تم،و )*((SPSS)الرزمة اإلحصائیة 

  .ألفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة استخدم اختبار كرونباخ

لتي تشمل المتوسطات عتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي الوصفي للبیانات واوقد تم اإل  

نحرافات المعیاریة لجمیع محاور الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور، وقد تم الحسابیة واإل

  ة كما یلي: مراعاة أن یتدرج مقیاس لیكرت المستخدم في الدراس

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  أوافق   أوافق  أوافق بشدة
5  4  3 2 1  

                                                        
 ، أي الحزمة اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة.Statistics Package for Social Sciencesمختصر من : )*(
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واعتمادًا على ما تقدم فإن قیم المتوسطات الحسابیة التي توصلت إلیها الدراسة سیتم   

 –2.33: متوسط)، (3.67- 2.34فما فوق: مرتفع)، ( –3.68التعامل معها على النحو اآلتي: (

  للمعادلة التالیة:: منخفض). وفقًا فما دون

  القیمة الدنیا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستویات، أي :  –القیمة العلیا 

  وهذه القیمة تساوي طول الفئة. 1.33=   4=    )1- 5(
33  

  2.33=  1.33+  1وبذلك یكون المستوى المنخفض من 

  3.67=  1.33+  2.34ویكون المستوى المتوسط من 

  5 -  3.68ویكون المستوى المرتفع من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-49- 
 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

  ةـــــنتائج الدراس
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  الفصل الرابع

  ةـــــنتائج الدراس

یوضح الجزء أدناه التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة وذلك من خالل تحلیل البیانات 

حیث تم تصنیف بیانات الدراسة وادخالها وتحلیلها ، األولیة التي تم جمعها من خالل أداة الدراسة

أیضا عرض الخصائص الدیموغرافیة ألفراد عینة  وتم. 19نسخة  (SPSS)باستخدام برنامج 

وفیما یلي أهم األسالیب االحصائیة المختلفة التي ، الدراسة واإلحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسة

  :تمت

  للمتغیرات الدیموغرافیة.اإلحصاء التكراري والنسب المئویة  -

أسالیب التحلیل اإلحصائي لوصف المتغیرات الكمیة من خالل حساب اإلنحراف المعیاري  -

 والمتوسطات الحسابیة.

  المجاالت).(األهمیة النسبیة والرتب لمتغیرات الدراسة  -

أن عدد والخاص بالخصائص الدیموغرافیة في الفصل الثالث ) 1رقم ( جدولالیتضح من 

) ما نسبته 11وعدد أفراد العینة اإلناث بلغ ( (%82.5)) ما نسبته 52لعینة الذكور بلغ (أفراد ا

متساٍو إلى حد ما، فقد بلغ  فهو عدد أفراد العینة من الجامعات الحكومیة والخاصةأما  (17.5%)

 ) في حین بلغ50.8) أي ما نسبته (%32عدد أفراد العینة الذین یعملون في الجامعات الحكومیة (

  ). 49.2) ما نسبته (%31عدد أفراد العینة الذین یعملون في القطاع الخاص (

أن معظم أفراد العینة كانت رتبهم أستاذ مساعد إذ  الخصائص الدیموغرافیةجدول ویوضح 

) ما نسبته 7) في حین بلغ عدد أفراد العینة الذین رتبتهم أستاذ (49.2) ما نسبته (31بلغ عددهم (
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تائج أیضًا تتفق مع عدد سنوات الخبرة في المجال األكادیمي؛ إذ أن عدد األفراد ) وهذه الن11.1(

) وهذا بدوره یدعم أن 23.8) ما نسبته (%15سنة فأكثر كان ( 14الذین لدیهم خبرة في التدریس 

المعلم الجامعي بمستویات أو  الوصول للرتب التدریسیة العلیا والوسطى یحتاج إلى مرور الدكتور

.إداریة    مختلفة تتطلب وقتًا زمنیًا طویًال نسبیًا

  اإلحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسة

في هذا الجزء سوف یتم وصف متغیرات الدراسة احصائیا من خالل بیان المتوسط الحسابي 

   .واالنحراف المعیاري واالهمیة النسبیة لمتغیرات الدراسة
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  واإلعالم والقانون  في المملكة األردنیة  اإلتصالما المعاییر واألسس التي یقترحها أساتذة

الهاشمیة للوصول إلى میثاق شرف أخالقي إلستخدام الجمهور لشبكات التواصل 

  ؟اإلجتماعي

الستجابات أفراد عینة  لمتغیراتالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ) 3جدول (

 مرتبة ترتیبا تنازلیا الدراسة الرئیسیة

المتوسط  المتغیرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

األهمیة 
 الرتبة النسبیة

 4 عالیة 0.493 4.19 المعاییر المناسبة الستخدام الشبكات

  2 عالیة  0.403 4.43 انتهاك خصوصیة المستخدمین

 3 عالیة 0.511 4.32 دور األسرة

 1 عالیة 0.396 4.46 القیم األخالقیة

لجمیع متغیرات الدراسة الرئیسیة كانت  یتضح من الجدول أعاله أن األهمیة النسبیة

القیم ") للمتغیر0.396) وبانحراف میعاري (4.46حیث بلغ أعلى متوسط حسابي (، مرتفعه

المعاییر المناسبة ") للمتغیر0.493) وبانحراف معیاري (4.19وبلغ أقل متوسط حسابي ("األخالقیة

  ."الستخدام الشبكات

األخالقیات هو واحد من أهم المجاالت من وجهة نظر أفراد وهذه النتائج تدعم أن عنصر 

إذ أن أخالقیات العمل والقواعد والسلوك التي تعمل على ضبط وتنظیم سلوك الفرد تعتبر ، العینة
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أو  األماكن العامةأو  ،ة سواء أكانت في المنزل مع األسرةاإلجتماعیواحدة من أهم مجاالت الحیاة 

  ینة.مع الموظفین ضمن مؤسسة مع

أوضحت النتائج أعاله أن أفراد عینة الدراسة یهتمون اهتماما كبیرا بخصوصیاتهم  كما

أو  ویعتبرونها واحدة من أهم العناصر بعد عنصر األخالقیات؛ إذ أن اإلطالع ونشر معلومات

معنویًا وبالتالي فإن أو  لآلخرین قد تسبب لهم أذى مادیاأو  بیانات تعود لهمأو  وثائقأو  صور

الحفاظ على هذا النوع من العناصر (الخصوصیة) یساهم في الحفاظ على معلومات وأسرار 

في اإلعالم  اً مهم اً أوضحت النتائج أعاله أن لألسرة دور ، األشخاص والحفاظ على حقوقهم. أیضاً 

یساهم في بناء وتعزیز الثقافة  اإلتصالإذ أن اختیار األسرة إلبنائها اإلستخدام األمثل لوسائل 

  ة لألبناء في التعامل مع وسائط اإلعالم الجدید.اإلجتماعی

 اتواالنحرافة الحسابی اتالمتوسطوللوصول إلى أهداف الدراسة الفرعیة تم استخراج 

  ة لـالمعیاری

  اإلجتماعيالمعاییر المناسبة إلستخدام شبكات التواصل.  

  خصوصیات المواطن عبر هذه الشبكات.عدم إنتهاك محددات 

  بناء لكیفیة إستخدام هذه ة األخرى في توجیه األاإلجتماعیدور لألسرة ومؤسسات التنشئة

 الشبكات.

  القیم األخالقیة التي یمكن استخالصها من إجابات الفئة المبحوثة والتي تكون مناسبة كقواعد

 ة مناسبة إلستخدام شبكات التواصل.أخالقی
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 ل اإلجتماعي.المعاییر المناسبة إلستخدام شبكات التواص 

لبیان نتائج هذا المحور تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، وترتیبها 

  ترتیبا تنازلیا، وكما یظهر ذلك في الجدول أدناه:

  ) 4الجدول (

الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات للمعاییر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
  مرتبة ترتیبا تنازلیا المناسبة الستخدام الشبكاتمحور المعاییر 

الوسط  المتغیرات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

األهمیة 
 الرتبة النسبیة

ى معرفة كاملة لإن یكون المستخدم ع
للعناصر القانونیة للنقد المباح في مقام 

 الموظف العام
 5 مرتفعة 0.722 4.21

الهیئات أو  صأن یكون النقد الموجه لألشخا
 2 مرتفعة 0.592 4.49 ینطوي على مصلحة عامة للمجتمع.

 1 مرتفعة 0.447 4.73 التثبت من سالمة المعلومة وصدقها.

تعد جریمة النشر من الجرائم التي تقع ضمن 
 7 مرتفعة 0.941 3.95 قانون المطبوعات والنشر.

المادة المنشورة إلكترونیا معاملة المادة تعامل 
الصحفیة المنشورة ورقیًا بموجب قانون 

 المطبوعات
 7 مرتفعة 1.084 3.95

یعد النشر على الموقع ألي معلومة من أي 
عادة نشره بمثابة النشر أو  جهة وسیلة وإ

 الجدید.
 8 متوسط 0.97 3.65

 6 مرتفعة 0.919 4.16ال یكون هناك مخالفة لقوانین  ترى الباحثة إن
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  الدولة في مجال النشر.

فرض عقوبات رادعة وعادلة على منتهكي 
 3 مرتفعة 0.854 4.41 خصوصیة المستخدمین.

توجیه الشباب إلى ضرورة اإللتزام والتقید 
 4 مرتفعة 0.658 4.38 بتشریعات اإلعالم.

تطبیق قانون المطبوعات والنشر على جمیع 
 6 مرتفعة 1.121 3.97 اإللكترونیة.المطبوعات 

 مرتفعة 0.493 4.19 المعاییر المناسبة الستخدام الشبكات
  

یوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري واألهمیة النسبیة لجمیع 

المتغیرات یبین الجدول أعاله أن األهمیة النسبیة لجمیع ، المعاییر المناسبة إلستخدام الشبكاتمتغیرات 

التثبت ") للمتغیر0.447) وبانحراف میعاري (4.73كانت مرتفعة. حیث بلغ أعلى متوسط حسابي (

) وبانحراف معیاري 3.65في حین بلغ أدنى متوسط حسابي ("من سالمة المعلومة وصدقها.

عادة نشره بمثابةأو  یعد النشر على الموقع ألي معلومة من أي جهة" ) للمتغیر0.97(  وسیلة وإ

وهذه النتائج توضح أن التثبت من سالمة المعلومة وصدقها یساهم في اإلستخدام  "النشر الجدید

األمثل لهذه الشبكات إذ أن معرفة المستخدم للعناصر القانونیة للنقد المباح ومعاملته للمادة 

یضأ یساهم في موجب قانون المطبوعات أبالمادة الصحفیة المنشورة ورقیًا المنشورة الكترونیًا معاملة 

إضافة توضح النتائج أعاله أن هناك أهمیة نسبیة ، تحسین المعاییر المناسبة في استخدام الشبكات

عالیة ألفراد عینة الدراسة تجاه فرض عقوبات رادعة وعادلة على منتهكي خصوصیة المستخدمین 

 مع ضرورة تطبیق قانون المطبوعات والنشر على جمیع المطبوعات اإللكترونیة.
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 .محددات عدم إنتهاك خصوصیات المواطن عبر هذه الشبكات 

لبیان نتائج هذا المحور تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، وترتیبها ترتیبا     
  تنازلیا، وكما یظهر ذلك في الجدول أدناه:

  ) 5الجدول (

الستجابات أفراد العینة عن فقرات محور محددات  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة
 مرتبة ترتیبا تنازلیا انتهاك خصوصیة المستخدمینعدم 

الوسط  المتغیرات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

األهمیة 
 الرتبة النسبیة

أن ینصب النقد على اآلراء واألداء دون المساس 
 بالشخصیة

 6 عالیة 0.693 4.49

مفبركة أو  حظر نشر صور مزیفة ترى الباحثة
 5 عالیة 0.715 4.52 یحاسب علیها القانون

 7 عالیة 0.714 4.46 موافقتهمو  عدم نشر صور أشخاص بدون علمهم

ثارة مسؤولیة الذین یثبت اختراقهم  تجریم وعقاب وإ
 4 عالیة 0.618 4.54 للحسابات الشخصیة من قبل الجهات القضائیة.

 3 عالیة 0.56 4.57 والملكیة الفكریة عدم انتهاك حق المؤلف

 10 عالیة 0.813 4.02 مراعاة الوقت المناسب للتواصل.

 1 عالیة 0.63 4.63 عدم اختراق حسابات اآلخرین

عدم سرقة الصور من الحسابات ونشرها في 
 2 عالیة 0.61 4.60 حسابات أخرى

عند نشر المنشور یجب أن یكون  ترى الباحثة أن
المرسل معروفًا لدى المرسل إلیه فالمنشور ممكن 

 أن یصلح لشخض آخر
 9 عالیة 0.812 4.05
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 8 عالیة 0.403 4.43 انتهاك خصوصیة المستخدمین
یوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري واألهمیة النسبیة لجمیع 

یبین الجدول أعاله أن األهمیة النسبیة لجمیع المتغیرات كانت ، المستخدمینانتهاك خصوصیة متغیرات 

م اختراق عد") للمتغیر0.63) وبانحراف میعاري (4.63مرتفعة. حیث بلغ أعلى متوسط حسابي (

) 0.813) وبانحراف معیاري (4.02في حین بلغ أدنى متوسط حسابي (، حسابات اآلخرین

وهذه النتائج توضح أن خصوصیة المستخدمین تعتبر  للتواصل.للمتغیرمراعاة الوقت المناسب 

أفراد العینة إذ أن انتهاك حقوق وملكیة األفراد تعتبر بمثابة  واحدة من أهم األمور من وجهة نظر

فقد أوضحت النتائج أعاله أنه یجب تجریم وعقاب األشخاص الذین ، جریمة یعاقب علیها القانون

  خصیة من قبل الجهات القضائیة. یثبت اختراقهم للحسابات الش

أكدت النتائج أعاله على أهمیة معرفة الشخص المرسل والمرسل إلیه وذلك ألن  اكم

إضافة أكدت النتائج أعاله على أهمیة ، المنشور من الممكن أن یصلح لشخص من دون اآلخر

 عدم سرقة الصور من الحسابات ونشرها في حسابات أخرى.

  

  التنشئة اإلجتماعیة األخرى في توجیه األبناء لكیفیة دور لألسرة ومؤسسات

 إستخدام هذه الشبكات.

لبیان نتائج هذا المحور تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، وترتیبها   

  ترتیبا تنازلیا، وكما یظهر ذلك في الجدول أدناه:
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  ) 6الجدول (

  دور األسرة لمتغیر المعیاریةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

 المتغیرات
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

األهمیة 
 الرتبة النسبیة

على األسرة اختیار األنسب واألفضل الستخدام 
 1 عالي 0.689 4.57 اإلتصالأبنائها لوسائل 

ة المناسبة اإلجتماعیعلى األسرة تنمیة الثقافة 
 3 عالي 0.613 4.41 اإلعالم الجدیدلألبناء في التعامل مع وسائط 

 3 عالي 0.663 4.41 تفعیل لغة الحوار بین اآلباء وأبنائهم

ال تبقى األجهزة مع األبناء لساعات متأخرة  أن
 4 عالي 0.685 4.40 في اللیل

تحدید ساعات محددة ونادرة جدُا الستخدام 
األبناء لهذه البرامج في أوقات الدراسة 

 واإلمتحانات
 9 عالي 0.801 4.06

 7 عالي 1.03 4.19 یجب منع حمل األجهزة في المدارس

 6 عالي 0.745 4.27 یجب تنظیم وقت األسرة وعمل نشاطات خارجیة

استشارة األخصائیین التربویین للحد من ظاهرة 
هدار الوقت بال فائدة  8 عالي 0.759 4.14 إدمان اإلنترنت وإ

رشاد وتوجیه األبناء من هذه البرامج وتحذیرهم إ
الجدید بشكل  اإلتصالمن التعامل مع وسائل 

 سلبي
 2 عالي 0.562 4.44

  عالي 0.511 4.32 دور األسرة
یوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري واألهمیة النسبیة لجمیع 

یبین الجدول أعاله أن األهمیة النسبیة لجمیع المتغیرات ، متغیرات انتهاك خصوصیة المستخدمین
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على ") للمتغیر0.689) وبانحراف میعاري (4.57كانت مرتفعة. حیث بلغ أعلى متوسط حسابي (

في حین بلغ أدنى متوسط اإلتصال"األسرة اختیار األنسب واألفضل الستخدام أبنائها لوسائل 

تحدید ساعات محددة ونادرة جدُا الستخدام "متغیر) لل0.801) وبانحراف معیاري (4.06حسابي (

وهذه النتائج تبین لألسرة وضع مهم وحساس في "األبناء لهذه البرامج في أوقات الدراسة واإلمتحانات

وصالح أفراد األسرة یعني ، إذ یعتبر الفرد الواحد في األسرة هو اللبنة األولى في المجتمع، المجتمع

واٍع فإنه من المفروض معرفة كیفیة التعامل مع وسائط اإلعالم ولبناء جیل ، صالح المجتمع

ة المناسبة لألبناء في التعامل مع وسائط اإلجتماعیالجدید؛ فإنه یقع على عاتق األسرة تنمیة الثقافة 

كما أن تفعیل لغة الحوار بین اآلباء واألبناء یساهم في بناء وتعزیز الثقة بین ، اإلعالم الجدید

ناء. مثال ذلك؛ على اآلباء أن یقوموا بتوعیة أبناءهم بأن ال تبقى أجهزة وسائط اإلعالم األبآء واألب

الجدید معهم لساعات متأخرة في اللیل مع تحدید ساعات معینة من الوقت في استخدام هذه األجهزة 

وسائل ومن هنا أیضًا یبرز دور األسرة الفعال في إتخاذ ال، وخاصة  في أوقات الدراسة واإلمتحانات

إذ أنه من الضروري جدًا إرشاد ، واإلجراءات التعلیمیة إلبنائهم مع وسائط ووسائل اإلعالم الجدید

  بشكلها السلبي. اإلتصالوتوعیة األبناء وتوعیتهم وتحذیرهم من التعامل مع وسائل 

  

  القیم األخالقیة التي یمكن استخالصها من إجابات الفئة المبحوثة والتي تكون

 كقواعد أخالقیة مناسبة إلستخدام شبكات التواصل.مناسبة 

لبیان نتائج هذا المحور تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، وترتیبها 

  ترتیبا تنازلیا، وكما یظهر ذلك في الجدول أدناه:
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  ) 7الجدول (

  القیم األخالقیة لمتغیر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

 المتغیرات
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

األهمیة 
 الرتبة النسبیة

أن یكون المنشور مكتوبًا بلغة سلیمة یحدد 
فیه الواقعة المراد نشرها من دون استخدام 

 القدح تجاه اآلخرینأو  الذمو  السب
 4 عالیة 0.535 4.49

ج عن الحدود األخالقیة والقانونیة و ر عدم الخ
 3 عالیة 0.502 4.54 في التواصل

 2 عالیة 0.525 4.60 المحافظة على اآلداب العامة

 7 عالیة 0.979 4.10 استخدام األسماء المستعارة عدم

 1 عالیة 0.682 4.62 األمانة والمصداقیة عند نشر أي شيء

 5 عالیة 0.668 4.46 نشر القیم واألخالق والدین

 6 عالیة 0.63 4.37 تبادل ونقل الثقافات

الوعي لدى الشباب لالستخدام األمثل نشر 
 لهذه البرامج

 3 عالیة 0.502 4.54

  عالیة 0.396 4.46 القیم األخالقیة
یوضح الجدول أعاله المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري واألهمیة النسبیة لجمیع 

المتغیرات كانت یبین الجدول أعاله أن األهمیة النسبیة لجمیع ، متغیرات انتهاك القیم األخالقیة

األمانة ") للمتغیر0.682) وبانحراف میعاري (4.62مرتفعة. حیث بلغ أعلى متوسط حسابي (
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) وبانحراف معیاري 4.10في حین بلغ أدنى متوسط حسابي ("والمصداقیة عند نشر أي شيء

  ."ال أفضل استخدام األسماء المستعارة") للمتغیر0.979(

األخالقیة واحدة من أهم األمور في وسائط األعالم إذ أن وهذه النتیجة تبین أن القیم 

المحافظة على القیم األخالقیة من خالل عدم الخروج عن الحدود األخالقیة والقانونیة في التواصل 

كما أنه ، یساهم في زیادة األمانة والمصداقیة عند المجتمع ویعزز من المحافظة على األداب العامة

القدح أو  الذمو  یحدد فیه الواقعة المراد نشرها من دون استخدام السب لغة سلیمةیجب استخدام  

    تجاه اآلخرین.
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

تم تخصیص هذا الفصل لمناقشة النتائج التي تم التوصل إلیهامن خالل معالجة استجابات 
إحصائیا وتفسیرها بحسب المعطیات التي أظهرتها الدراسة، كما تضمن الفصل خالصة المبحوثین 

ألهم النتائج التي خرجت بها الدراسة، والتوصیات المقترحات التي توصلت إلیها الباحثة بعد مناقشة 
  النتائج.

  في المعاییر واألسس التي یقترحها أساتذة اإلتصال واإلعالم والقانون  مناقشة نتائج محور

المملكة األردنیة الهاشمیة للوصول إلى میثاق شرف أخالقي إلستخدام الجمهور لشبكات 

 :التواصل اإلجتماعي

أن األهمیة النسبیة لجمیع متغیرات الدراسة الرئیسیة كانت مرتفعه، تبین من نتائج الدراسة 

بار عندما یتم بناء بمعنى أن مجمل هذه المعاییر تشكل اإلطار العام الذي ینبغي أخذه بنظر اإلعت

األخالقیات تعمل على على اعتبار أن  ستخدام شبكات التواصل االجتماعي،میثاق أخالقي ال

مع الموظفین ضمن مؤسسة أو  األماكن العامةأو  ضبط وتنظیم سلوك الفرد في المنزل مع األسرة،

  ، فضال عن استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي.معینة

عاله أن أفراد عینة الدراسة یهتمون اهتماما كبیرا بخصوصیاتهم كما أوضحت النتائج أ

أو  ویعتبرونها واحدة من أهم العناصر بعد عنصر األخالقیات؛ إذ أن اإلطالع ونشر معلومات

معنویًا وبالتالي فإن أو  لآلخرین قد تسبب لهم أذى مادیاأو  بیانات تعود لهمأو  وثائقأو  صور

لعناصر (الخصوصیة) یساهم في الحفاظ على معلومات وأسرار الحفاظ على هذا النوع من ا

، أوضحت النتائج أعاله أن لألسرة دور مهم في اإلعالم إذ  األشخاص والحفاظ على حقوقهم. أیضًا
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أن اختیار األسرة إلبنائها اإلستخدام األمثل لوسائل اإلتصال یساهم في بناء وتعزیز الثقافة 

  مع وسائط اإلعالم الجدید. اإلجتماعیة لألبناء في التعامل

  المعاییر المناسبة إلستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي.مناقشة نتائج محور 

لكن أن األهمیة النسبیة لجمیع المتغیرات كانت مرتفعة.  اتضح من نتائج الدراسة 

قد تحصل على أعلى متوسط حسابي، بمعنى أن  لمتغیر"التثبت من سالمة المعلومة وصدقها.ا

الخبر لدى الجمهور هو التثبت من أو  المعلومةأو  الضابط األخالقي األهم في نشر المعرفة

سالمة المعلومة وصدقها، وهذا یعزى إلى كون هذا المعیار یعد األهم الذي تبنى علیها المواثیق 

لمتغیر"یعد النشر على مرتفع لكن في أدناه جاء ااألخالقیة الیة مهنة في العالم. وفي المستوى ال

عادة نشره بمثابة النشر الجدید"أو  الموقع ألي معلومة من أي جهة وذا أیضا یوضح  وسیلة وإ

أهمیة التعامل بالمسؤولیة ذاتها حتى لو في إعادة نشر معلومة كانت منشورة مسبقا، ألن المعلومة 

ر، وظروفه، وهذا یتوافق ومعزى نظریة المسؤولیة تحكمها مجموعة عوامل من أهمها وقت النش

أو  االجتماعیة التي تؤكد على مراعاة الجانب األخالقي والمهني في بث المعلومة نصا كانت

 .صورة

  محددات عدم إنتهاك خصوصیات المواطن عبر هذه الشبكات.مناقشة محور 

، وهذا یدل على انت مرتفعةأن األهمیة النسبیة لجمیع المتغیرات ك تبین من نتائج الدراسة 

لخصوصیة اإلنسانن وضرورة احترامها  -من وجهة نظر األكادیمیین القانونیین - األهمیة البالغة 

"عدم اختراق حسابات وعدم العمل على انتهاكها، ووضع الحدود الالزمة لمنع ذلك، ومن ذلك هو

تجاوز من قبل المخترق على حقوق محاولة اختراقها، لما یمثله هذا السلوك من دناءة و أو  "اآلخرین
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لذا جاء تركیز األكادیمیین من  ،وخصوصیات اآلخرین، وهذا یتنافي وأبسط القیم المجتمعیة

اإلعالمیین والقانونیین على وضع معاییر صارمة للحد من انتهاك خصوصیة المستخدم، معتبرین 

لقانون، كما أكدت النتائج على بمثابة جریمة یعاقب علیها ا تعدأن انتهاك حقوق وملكیة األفراد 

معرفة الشخص المرسل والمرسل إلیه وذلك ألن المنشور من الممكن أن یصلح لشخص  ضرورة

الحسابات ونشرها في حسابات  سرقة الصور من حظرأكدت النتائج على  كمامن دون اآلخر، 

 ، دون اتباع السیاقات المعمول بها في االقتباس والمشاركة.أخرى

  

  دور لألسرة ومؤسسات التنشئة اإلجتماعیة األخرى في توجیه األبناء لكیفیة مناقشة محور

 إستخدام هذه الشبكات.

، كانت مرتفعة فقرات محور دور األسرةأن األهمیة النسبیة لجمیع أظهرت نتائج الدراسة 

تربیته ومراعاته وهذا یعزى إلى أهمیة األسرة في الحفاظ على المعاییر القیمیة لإلنسان من خالل 

رشاده، فهي المسؤولة بالدرجة األساس عن توجیه األبناء لكیفیة استخدام الشبكات، وهي  ومتابعته وإ

إلى الحد الذي تكون فیه  اختیار األنسب واألفضل الستخدام أبنائها لوسائل اإلتصال" المسؤولة عن

الشبكات والتوقیتات لهذه  الستخدام األبناء تحدید ساعات محددة ونادرة جدامسؤولة حتى عن 

  .في أوقات الدراسة واإلمتحانات"المناسبة السیما 

الفرد الواحد في ففي المجتمع،  ًا وأساسیاوحساس اً مهم دوراً لألسرة أن وهذه النتائج تبین 

األسرة هو اللبنة األولى في المجتمع، وصالح أفراد األسرة یعني صالح المجتمع، ولبناء جیل واٍع 

یقع على عاتق األسرة  وبالتاليلمفروض معرفة كیفیة التعامل مع وسائط اإلعالم الجدید؛ فإنه من ا

تنمیة الثقافة اإلجتماعیة المناسبة لألبناء في التعامل مع وسائط اإلعالم الجدید، كما أن تفعیل لغة 



-66- 
 

 

ذلك؛ على اآلباء الحوار بین اآلباء واألبناء یساهم في بناء وتعزیز الثقة بین األبآء واألبناء. مثال 

أن یقوموا بتوعیة أبناءهم بأن ال تبقى أجهزة وسائط اإلعالم الجدید معهم لساعات متأخرة في اللیل 

مع تحدید ساعات معینة من الوقت في استخدام هذه األجهزة وخاصة  في أوقات الدراسة 

جراءات التعلیمیة واإلمتحانات، ومن هنا أیضًا یبرز دور األسرة الفعال في إتخاذ الوسائل واإل

  إلبنائهم مع وسائط ووسائل اإلعالم الجدید.

  القیم األخالقیة التي یمكن استخالصها من إجابات الفئة المبحوثة والتي مناقشة محور

 تكون مناسبة كقواعد أخالقیة مناسبة إلستخدام شبكات التواصل.

المذكورة، لكونها جمیعا تشكل محتوى أخالقي  أهمیة جمیع المتغیراتبینت نتائج الدراسة 

ل استخدام األسماء یفضوحتى عدم ت"األمانة والمصداقیة عند نشر أي شيء"رصین، بدًء من 

وهي  أن القیم األخالقیة أهم األمور في وسائط األعالموتأتي هذه النتیجة لتؤكد  المستعارة".

لمحافظة على القیم األخالقیة من خالل عدم ن االعنصر الجوهري في عملیة االتصال والتواصل، وأ

هم في زیادة األمانة والمصداقیة عند خالقیة والقانونیة في التواصل یسالخروج عن الحدود األ

لغة سلیمة یحدد فیه المجتمع ویعزز من المحافظة على األداب العامة، كما أنه یجب استخدام  

وقد تمثلت القیم  القدح تجاه اآلخرین.أو  مالواقعة المراد نشرها من دون استخدام السب والذ

األخالقیة التي توافق علیها اإلكادیمیون من اإلعالمیین والقانونیین عند النشر عبر شبكات 

  التواصل االجتماعي: 

 األمانة والمصداقیة عند نشر أي شيء  

  المحافظة على اآلداب العامة  

  واصلج عن الحدود األخالقیة والقانونیة في التو عدم الخر  
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  الشبكاتنشر الوعي لدى الشباب لالستخدام األمثل لهذه التركیز على  

 أن یكون المنشور مكتوبًا بلغة سلیمة یحدد فیه الواقعة المراد نشرها  

  القدح تجاه اآلخرینأو  استخدام السب والذمتجنب  

 نشر القیم واألخالق والدین  

  تبادل ونقل الثقافاتالتركیز على  

 األسماء المستعارة عدم استخدام  
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  خالصة النتائج:

إن مجموعة من المعاییر األخالقیة هي ما تشكل اإلطار العام الذي ینبغي أخذه بنظر .1

اإلعتبار عندما یتم بناء میثاق أخالقي الستخدام شبكات التواصل االجتماعي وفي مقدمتها 

  معاییر القیم األخالقیة.

  عناصر المواثیق األخالقیة.إن احترام خصوصیة الفرد من أهم .2

الخبر لدى الجمهور هو التثبت من أو  المعلومةأو  إن الضابط األخالقي األهم في نشر المعرفة.3

  سالمة المعلومة وصدقها.

في إعادة النشر ینبغي التعامل بالمسؤولیة ذاتها للنشر األولي، ألن المعلومة محكومة بوقت .4

  النشر، وظروفه.

معاییر صارمة للحد من انتهاك خصوصیة المستخدم، واعتبار االنتهاك  التأكید على وضع.5

  جریمة یعاقب علیها القانون.

التأكید على حظر سرقة الصور والمنشورات من حسابات اآلخرین ونشرها في حسابات أخرى، .6

  دون اتباع السیاقات المعمول بها في االقتباس والمشاركة.

األساس عن توجیه األبناء الختیار األنسب واألفضل  إن األسرة هي المسؤولة بالدرجة.7

الستخدام أبنائها لوسائل اإلتصال، ومسؤولة حتى عن التوقیتات المناسبة لالستخدام، السیما في 

 أوقات الدراسة واإلمتحانات".
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إن المحافظة على القیم األخالقیة وعدم الخروج عن الحدود األخالقیة والقانونیة في التواصل .8

القدح تجاه اآلخرین، یسهم في زیادة األمانة والمصداقیة عند المجتمع أو  ب دون السب والذموتجن

 ویعزز من المحافظة على األداب العامة.

وقد تمثلت القیم األخالقیة التي توافق علیها اإلكادیمیون من اإلعالمیین والقانونیین عند النشر .9

  عبر شبكات التواصل االجتماعي: 

 األمانة 

 صداقیة عند نشر أي شيء.الم 

 .المحافظة على األداب العامة 

 .عدم الخروج عن الحدود األخالقیة والقانونیة في التواصل 

 .التركیز على نشر الوعي لدى الشباب لالستخدام األمثل لهذه الشبكات 

 .بلغة سلیمة یحدد فیه الواقعة المراد نشرها  أن یكون مكتوبًا

  أوالقدح تجاه األخرین.تجنب استخدام السب والذم 

 .نشر القیم واألخالق والدین 

 .التركیز على تبادل ونقل الثقافات 

 .عدم استخدام األسماء المستعارة 
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  مقترح میثاق شرف إعالمي

  الستخدام شبكات التواصل االجتماعي

یلتزم مستخدم شبكات التواصل االجتماعي باحترام خصوصیة األفراد في االستخدام والنشر  .1
 عبر الشبكات وعدم انتهاكها بأي طریقة من الطرق.

معلومات أو صور أو وثائق أو بیانات تعود لآلخرین قد تسبب لهم أذى مادیا یحظر نشر  .2
 .أو معنویاً 

وحقوقهم في  اآلخرین المحافظة على أسرار المستخدمینبالمستخدم وشركات االتصال  یلتزم .3
استثناء المستخدمین الذین یشكلون تهدیدا ، وعدم التجسس علیهم تحت أي ذریعة، بالنشر

 .فعلیا للمجتمع واألمن القومي والقیم االجتماعیة العامة
 توجیه اإلساءة المعنویة أو المادیة لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي. یحظر .4
تكون مسؤولیة االستخدام األمثل لشبكات التواصل االجتماعي من قبل الشباب مسؤولیة  .5

بناء وتعزیز الثقافة اإلجتماعیة في التعامل مع مشتركة بین الجهات القانونیة واألسرة ألجل 
 وسائط اإلعالم الجدید.

ة أو یعد التثبت من سالمة المعلومة وصدقها الضابط األخالقي األهم في نشر المعرف .6
 المعلومة أو الخبر.

من جهة  النشر على الموقع ألي معلومة من أي جهة أو وسیلة بمثابة النشر الجدیدیعد  .7
 .المسؤولیة االجتماعیة والقانونیة

أو محاولة اختراقها، لما یمثله هذا السلوك من دناءة  اختراق حسابات اآلخرینیحظر  .8
رین، فضال عن تنافیه وأبسط القیم وتجاوز من قبل المخترق على حقوق وخصوصیات اآلخ

  المجتمعیة.
دون اتباع السیاقات من الحسابات ونشرها  أو المنشورات والروابط سرقة الصور حظر .9

 المعمول بها في االقتباس والمشاركة.
ج عن الحدود األخالقیة والقانونیة في و عدم الخر و  نشرال فياألمانة والمصداقیة التزام  .10

   اآلداب العامة. ، والمحافظة علىالتواصل
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  في الحسابات على شبكات التواصل االجتماعي. استخدام األسماء المستعارة عدم لیفضت .11
االنسانیة نشر القیم و  المعرفة والمعلومات الثقافیة واألخالق الفاضلةنشر التركیز على  .12

 العامة
صولهم أو أدیانهم أو قبائلهم، أو أ استخدام السب والذم أو القدح تجاه اآلخرینیحظر  .13

  ، ومن یخالف ذلك یتحمل المسؤولیة القانونیة واالجتماعیة بصورة كاملة.العرقیة
، والعنصریة یحظر نشر المنشورات التي تتضمن الدعوة الى الطائفیة او التطرف واالرهاب .14

  أو انتهاك القوانین المقرة محلیا ودولیا.
  .اد نشرهاأن یكون المنشور مكتوبًا بلغة سلیمة یحدد فیه الواقعة المر  .15
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  التوصیات

أن تقوم الهیئات اإلعالمیة والقانونیة بعقد مؤتمرات متخصصة لمناقشة أهمیة احترام .1

  الضوابط األخالقیة للتواصل عبر شبكات التواصل االجتماعي.

تضمین مناهج التعلیم في المملكة األردنیة الهاشمیة درسًا في ضرورة مراعاة خصوصیات .2

  انتهاك معلوماتهم ومنشوراتهم بطریقة غیر الئقة.اآلخرین وعدم 

تضمین تفصیل خاص لدى القضاء بالعقوبات الالزمة لمنتهكي خصوصیة مستخدمي .3

شبكات التواصل االجتماعي، بناء على معطیات قانونیة وأخالقیة باالشتراك مع متخصصین 

  إعالمیین، لوضع معاییر مدروسة للحد من انتهاك خصوصیة المستخدم.

تقدیم برامج إعالمیة توعویة لألسرة ودورها في توجیه أبنائهم عن استخدام شبكات التواصل 4.

  االجتماعي ضوابط االستخدام واحترام حریة اآلخرین.

تقترح الدراسة أن یكون المیثاق األخالقي في استخدام شبكات التواصل االجتماعي متضمنا .5

 للمعاییر االتیة:

  نشر أي شيءاألمانة والمصداقیة عند   -أ

  المحافظة على اآلداب العامة   - ب

  ج عن الحدود األخالقیة والقانونیة في التواصلو عدم الخر   - ت

  الشبكاتنشر الوعي لدى الشباب لالستخدام األمثل لهذه التركیز على   - ث



-73- 
 

 

  أن یكون المنشور مكتوبًا بلغة سلیمة یحدد فیه الواقعة المراد نشرها  -ج

  ه اآلخرینالقدح تجاأو  استخدام السب والذمتجنب   -ح

  نشر القیم واألخالق والدین  -خ

  تبادل ونقل الثقافاتالتركیز على   - د

  األسماء المستعارة عدم استخدام  - ذ
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  عــالمراج

  المراجع العربیة:أوال. 

  القرآن الكریم-

  السنة النبویة-

 )آرام للدراسات ). االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة. عمان: 1995أبو أصبع، صالح

 والنشر والتوزیع.

 ) العالقة بین استخدام الشباب المصري لمواقع الشبكات 2011أسعد، عمرو محمد ،(

الفیس  ـوال YouTubeاالجتماعیة وقیمهم المجتمعیة دراسة على موقعي الیوتیوب 

  جامعة القاهرة.. كلیة اإلعالم غیر منشورة). رسالة دكتوراه.(Facebook بوك

 الدار : القاهرة .یة للصحافةاإلجتماعلیة و المسؤ ).أ- 2003(محمد حسام الدینماعیل, اس

  المصریة للنشر.

 مصر االهرام: . ونظریات التأثیراإلتصال مبادئ علم ).ب- 2003(سماعیل, محمود حسنا

  .الدار العالمیة للنشر والتوزیع

 ،أبحاثالمؤتمرا"استخداماتالشبابالجامعیلموقعیوتیوبعلىشبكةاإلنترنت)2009رضاعبدالواجد(أمین،

  ابریل، جامعةالمملكة،البحرین. 9 - 7 لعالمجدید، جدیدةتكنولوجیا د:اإلعالم الجدی) لدولي

 )عجمان: دار 1. طاإلعالم الجدید الدولة اإلفتراضیة الجدیدة). 2014البیاتي، یاس خضیر .

 البدایة ناشرون وموزعون.
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 )أثر إستخدام شبكات التواصل األجتماعي على تشكیل .)2013الجمال,رباب رأفت محمد

كلیة األتصال . م الصحافةقس).دراسة میدانیة. (القیمي األخالقي للشباب السعوديالنسق 

  المملكة العربیة السعودیة.. جامعة الملك عبد العزیز. واإلعالم

 ) قاهرة: دار الفجر للنشر والتوزیع.ال .المعجم اإلعالمي).2004حجاب، محمد منیر  

 ) القـاهرة: الـدار المصـریة 1ط .المسـؤولیة االجتماعیـة للصـحافة).2003حسام الدین، محمـد ،

 للطباعة.

 )ورقـــة ). أزمـــة حریـــة التعبیـــر واإلعـــالم التقلیـــدي فـــي مواجهـــة التـــدوین. 2007درویـــش. شـــریف

ـــة أخبـــار  ــي الخـــامس ألكادیمی ــة مقدمـــة للمـــؤتمر العلمـ ـــومبحثیـ ــتحدثات الی : الصـــحافة والمسـ

  دیسمبر. 24-23التكنولوجیة في إطار التكامل والمنافسة 

 ترجمة كمال عبد نظریات وسائل اإلعالم. )1993(ساندرا بول، روكیتشو میلیفین لـ.،  ،دیفلیر .

  .الدار الدولیة للنشر والتوزیع :القاهرة .الرؤوف

 التواصــل االجتمــاعي فــي الجزائــر بــین الحمــالت االنتخابیــة وشــبكات ).2012(ســلیمة ،رابحــي

ــة ـــدة وأنمــــاط التبلیــــغ التقلیدیـ ــال الجدی ــول شـــبكات التواصــــل  .وســـائط االتصــ ـــي حــ ملتقــــى دول

  .2012سبتمبر  9/10االجتماعي، بسكرة، 

 ,إستخدامات شبكتي التواصل األجتماعي الفیسبوك وتویتر ).2013ء محمد(الآ الرشید

كلیة ). رسالة ماجستیر غیر منشورة(, ت األردنیةواألشباعات المتحققة لدى طلبة الجامعا

  جامعة الشرق األوسط,األردن. .اإلعالم
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 )دور شبكات التواصل األجتماعي في التغییر السیاسي في ).2011الرعود,عبد اهللا ممدوح

جامعة  ).رسالة ماجستیر غیر منشورة( .تونس ومصر من وجهة نظر الصحفیین األردنیین

  األردن. .كلیة اإلعالم .الشرق األوسط

 (دراسـة  .تأثیر االتصال عبر االنترنیت في العالقات االجتماعیـة).2008(حلمي خضـر ،ساري

 .، العدد األول+ الثاني24د ، دمشق، المجلمجلة الجامعة.میدانیة في المجتمع القطري)

 )محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر نماذج ونظریات االتصال). 2012سمیسم، حمیدة .

  في جامعة الشرق األوسط. عمان. 

 ,كترونیة على العالقات األجتماعیةأثر استخدام شبكات التواصل اإلل. )2012(حنانالشهري .

  جامعة الملك عبد العزیز,المملكة العربیة السعودیة . ).رسالة ماجستیر غیر منشورة(

 )بحث علمي محكم ومنشور في ید في عصر المعلومات اإلعالم الجد.)2010شیخاني,سمیرة ,

  العدد األول والثاني. 26مجلة جامعة دمشق المجلد

 دار  :عمان .اإلعالم الجدید: المفاهیم والوسائل والتطبیقات). 2008(عباس مصطفى ،صادق

 الشروق

 اإلعالم الجدید، البوابة العربیة لعلوم اإلعالم واالتصال).2011(عباس مصطفى ،صادق.  

 )عمان: دار حنین للنشر والتوزیع. 3. طأخالقیات اإلعالم). 2012صالح، سلیمان . 

 )القاهرة: األكادیمیة الدولیة لعلوم أطفالنا والقنوات الفضائیة). 2005العبد، نهى عاطف .

 اإلعالم

 )عالم الكتب . القاهرة: 2. طنظریات اإلعالم واتجاهات التأثیر.)2004عبدالحمید، محمد.  

  ،عمان: مكتبة الرسالة الحدیث. 2. طنظام األسرة في اإلسالم). 1989محمد(عقلة .  
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  ،المجلة المصریة لبحوث اإلعالم.الصحیفة االلكترونیة والورقیة .)2001سعید(الغریب ،

  مصر :جامعة القاهرة، العدد الثالث عشر، دیسمبر، القاهرة

 )العالقات العامة لإلعالم  مستوى استخدام القائم باالتصال في). 2016القاسمي، سلطان

(رسالة ماجستیر غیر دراسة مسحیة على المؤسسات الحكومیة في سلطنة عمان. ، الجدید
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  )1(ملحق 

 االستبانة 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  األستاذ الدكتور...............................المحترم

  تحیة طیبة 

تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستیر في تخصص"اإلعالم"في كلیة اإلعالم بجامعة الشرق األوسط 
األجتماعي من وجهة نظر عینة من أساتذة تحت عنوان" أخالقیات استخدام شبكات التواصل 

  اإلعالم والقانون في الجامعات األردنیة ".

ولهذا الغرض أعدت الباحثة أستبانة خاصة تتضمن فقرات تلبي أهداف الدراسة,وأن مجتمع البحث 
  لهذه الدراسة یقتصر على عینة من أساتذة األتصال واإلعالم والقانون في الجامعات األردنیة.

  لتكرم بتعبئة فقرات األستبانة بما یمثل رأیكم الكریم بالبدائل المقترحة أمام كل سؤال فأرجو ا

  وأكون ممتنة جدا لو تفضلتم باإلجابة

  وجزاكم اهللا خیر الجزاء

  

  الطالبة :سلطانة الخریشا
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 :المعلومات الدیموغرافیة 
 

 مشارك الرتبة:  أستاذ                                          أستاذ  

  مدرس      أستاذ مساعد                                              

  

 ...........................:التخصص الدقیق........................ التخصص العام 
 
  

 :عدد سنوات الخبرة في التدریس الجامعي  

  سنوات 8-4سنوات  فأقل                               من  3      

  سنة فأكثر14سنة                                    من13-9من      

  

  

  النوع األجتماعي:   ذكر                          أنثى 
  

  

  الجامعة :   حكومیة                                 خاصة  تصنیف  
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  المفاهیم

هي شكل من أشكال الوعي اإلنساني یقوم على ضبط وتنظیم سلوك اإلنسان في .األخالقیات: 1
كافة مجاالت الحیاة األجتماعیة بدون استثناء في المنزل مع األسرة ,وفي التعامل مع الناس,في 

  السیاسة ,والعلم واألماكن العامة. 

الرأي نیة التشهیر أو  : هو إبداء الرأي في أمر قد جعل دون أن یمس النقد صاحبالنقد المباح .2
  الحط من كرامته.

:هو حق قانوني تم إنشاؤه وفقا لقانون البلد الذي یمنح خالق العمل األصلي الحق حق النشر.3
  الحصري الستخدامه وتوزیعه.

  :هو اإلطالع على خصوصیات اآلخرین دون علمهم أو إذن منهم .انتهاك الخصوصیة.4

ف واعتبار شخص معین بإحدى طرق العالنیة ال :هو إسناد معنى یخدش شر جریمة السب.5
  یتضمن إسناد واقعة معینة.

ولو في معرض الشك –:األعتداء على كرامة الغیر أو شرفه أو اعتباره جریمة القدح.6
  من دون بیان مادة معینة.-واالستفهام

لبغض :إسناد أمر للغیر موجب الحتقاره أو النیل من شرفه وكرامته أو یعرضه جریمة الذم.7
حتقارهم بإحدى صور العالنیة.   الناس وإ

هي نتاج فكر اإلنسان من إبداعات مثل :االختراعات والنماذج الصناعیة .الملكیة الفكریة: 8
  والعالمات التجاریة واألغاني والكتب والرموز واألسماء.

  

  

  

  



-86- 
 

 

  أسئلة األستبانة

:المعاییر المجال  
  المناسبة لالستخدام

ال أوافق 
  بشدة

موافق   موافق  محاید  ال أوافق
  بشدة

المتعلق  أوال:المجال  
بالمعاییر المناسبة 
  الستخدام الشبكات

          

ن یكون المستخدم أ  .1
على معرفة كاملة 
للعناصر القانونیة 

للنقد المباح في مقام 
  الموظف العام 

          

ن یكون النقد الموجه أ  .2
أو الهیئات  لألشخاص

ینطوي على مصلحة 
  عامة للمجتمع

          

التثبت من سالمة   .3
  المعلومة وصدقها

          

تعد جریمة النشر من   .4
الجرائم التي تقع 
ضمن قانون 

  المطبوعات والنشر

          

تعامل المادة المنشورة   .5
إلكترونیا معاملة المادة 

الصحفیة المنشورة 
ورقیا بموجب قانون 

  المطبوعات

          

یعد النشر على   .6
المواقع ألي معلومة 
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  من أي جهة أو وسیلة 
عادة نشره بمثابة  وإ

  النشر الجدید
هناك  أرى إن ال یكون  .7

مخالفة لقوانین الدولة 
   في مجال النشر

          

فرض عقوبات رادعة   .8
وعادلة على منتهكي 

خصوصیة 
  المستخدمین

          

توجیه الشباب إلى   .9
ضرورة اإللتزام والتقید 
  بتشریعات اإلعالم 

          

تطبیق قانون   .10
المطبوعات والنشر 

على جمیع 
المطبوعات 
  اإللكترونیة 

          

:المجال المتعلق ثانیا  
بانتهاك خصوصیة 

  المستخدمین

          

أن ینصب النقد على   .11
اآلراء واألداء دون 
  المساس بالشخصیة 

          

حظر نشر صور   .12
مزیفة أو مفبركة 

  یحاسب علیها القانون

          

عدم نشر صور   .13
أشخاص بدون علمهم 
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  أو موافقتهم
ثارة   .14 تجریم وعقاب وإ

مسؤولیة الذین یثبت 
اختراقهم للحسابات 
الشخصیة من قبل 
  الجهات القضائیة 

          

حق عدم إنتهاك   .15
المؤلف والملكیة 

  الفكریة

          

الوقت المناسب  مراعاة  .16
  للتواصل 

          

اختراق حسابات  عدم  .17
  اآلخرین

          

عدم سرقة الصور من   .18
الحسابات ونشرها في 

  حسابات أخرى

          

عند نشر المنشور   .19
یجب أن یكون 

المرسل معروفا لدى 
المرسل إلیه فالمنشور 
ممكن أن یصلح  
لشخص من دون 

  األخر 

          

ثالثا:المجال المتعلق   
  بدور األسرة

          

على األسرة اختیار   .20
األنسب واألفضل 
الستخدام أبنائها 
لوسائل األتصال 
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  األجتماعي
على األسرة تنمیة   .21

الثقافة األجتماعیة 
المناسبة لألبناء في 
التعامل مع وسائط 

  األعالم الجدید

          

تفعیل لغة الحوار بین   .22
  اآلباء وأبنائهم

          

أن ال تبقى األجهزة   .23
األبناء لساعات مع 

  متأخرة في اللیل

          

تحدید ساعات محددة   .24
ونادرة جدا الستخدام 
األبناء لهذه البرامج 
في أوقات الدراسة 

  واالمتحانات

          

ترى الباحثة انه یجب   .25
منع حمل األجهزة في 

  المدارس

          

یجب تنظیم وقت   .26
األسرة وعمل نشاطات 

  خارجیة

          

األخصائیین استشارة   .27
التربویین للحد من 

ظاهرة إدمان اإلنترنت 
هدار الوقت بال  وإ

  فائدة

          

رشاد وتوجیه األبناء إ  .28
من هذه البرامج 
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وتحذیرهم من التعامل 
مع وسائل األتصال 
  الجدید بشكل سلبي

رابعا:المجال المتعلق   
  بالقیم األخالقیة

          

أن یكون المنشور   .29
سلیمة مكتوبا بلغة 

یحدد فیه الواقعة 
المراد نشرها من دون 
استخدام السب أو الذم 

  القدح تجاه اآلخرین

          

عدم الخروج عن   .30
األخالقیة  الحدود

في  والقانونیة  
  التواصل

          

المحافظة على اآلداب   .31
  العامة

          

استخدام األسماء  عدم  .32
  المستعارة 

          

األمانة والمصداقیة   .33
  عند نشر أي شيء

          

نشر القیم واألخالق   .34
  والدین

          

            تبادل ونقل الثقافات  .35
نشر الوعي لدى   .36

الشباب لالستخدام 
  األمثل لهذه البرامج

          

  

 



-91- 
 

 

  )2(الملحق 
  اء التحكیمــأعض

  الجامعة  التخصص  األسم  ت
  جامعة الشرق األوسط  عة والتلفزیوناألذا  أ.د عزت حجاب 1
  جامعة البترا  الصحافة  أ.د تیسیر أبو عرجة 2
  جامعة البترا  الدعایة واألعالم  أ.د عبد الرزاق الدلیمي 3
  جامعة الشرق األوسط  قانون خاص  أ.د فائق الشماع 4
  جامعة الشرق األوسط  قانون عام  أ.د محمد الجبور  5
  جامعة الشرق األوسط  أذاعة وتلفزیون  د.رائد البیاتي 6
تاریخ ومجال معرف   د.محمد المناصیر  7

  أذاعة وتلفزیون
  جامعة الشرق األوسط

  جامعة البترا  عالقات عامة  د.محمد صاحب سلطان 8
  جامعة الشرق األوسط  قانون دستوري  د.محمد الشباطات 9
  جامعة البترا  قانون دستوري  د.علي الدباس 10
  األوسطجامعة الشرق   قانون خاص  د.محمد أبو الهیجاء 11
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  )3الملحق رقم (
  التدقیق اللغوي

 


