
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.14=  1027 لعبم معبمل الخأثٍر العربً                                                                                                                        
 7102 ديسوبر / أكتىبر  - عشر السابعالعذد  - الخاهستالسٌت    - دوريت علويت هحكوت تصذرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 

 
  

 

     يالجسائر فً السٍبق الصمج دوامتخخببر نظرٌت الخعبٍر العلنً عن الرأي: محبولت المحدداث 
 

 

 9ص  ... (الجزائر)جامعة  سعٌد لوصٌفد/ أ.                                                                               
 جامعة الجياللي بو نعامة() نعٌم بلعموري                                                                         

 

     دراسة كٌفٌة –اإلعالن فً العصر الرقمى وعالقته بتشكٌل القٌم االجتماعٌة لدى المرأة العربٌة  
 
 
 

 39ص...    (جامعة األزهر) محمود عبد الجلٌل ىمن /دأ.م.                                                                        
                                                        

 

    احجبهبث الجمهىر السعىدي نحى أداء إداراث العالقبث العبمت ببلهٍئبث الحكىمٍت السعىدٌت 

 ببلخطبٍق على وزارة العمل نمىذًجب    

 99ص   ... (كلية الملك خالد العسكرية) سلمان فٌحان فٌصل بن لبده /د                                                           
                                            

 

 االستماالت اإلقناعٌة المستخدمة فً اإلعالن التلٌفزٌونً التجاري واتجاهات الجمهور نحوها 
 " دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة "

 129ص( ...  جامعة سوهاج) مرزوق عبد الحكم العادلى /د                                                                      
 

 
 

 بلعالقبث العبمت  فً دولت اإلمبراث العربٍت بدراست مٍدانٍت على عٍنت من العبملٍن ) خالقٍبث العالقبث العبمت أ

 المخحدة (
 167ص( ...  العلوم الحديثة بدبي)جامعة مثانً حسن أبشر د/                                                           

 

 

 التنظٌمٌة للمؤسسات عبر الثقافة االستراتٌجٌات االتصالٌة للعالقات العامة ودورها فً تعزٌز                     
 مواقع التواصل االجتماعً

 203ص...   (جامعة جنوب الوادي) د/ شٌماء عبد العاطً سعٌد                                                                
 
 
 

  التماس الشباب السعودي للمعلومات من خالل المواقع اإللكترونٌة للجامعات وانعكاساتها على تشكٌل صورة
 دراسة مٌدانٌة  - المؤسسة لدٌهم

 243ص...  ( جامعة الملك سعود) رٌم فاطم المطٌري                                                                             
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 
 
 
 
 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 إلعالمعلوم اوعميد معهد الجزيرة العالي لأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -مجتمع وتنمية البيئة كلية اإلعالم لشئون خدمة الل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2017 دٌسمبر/  أكتوبر - الخامسةالسنة  - عشر السابعالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحوذ عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيذ عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهذيـر

 / هحوذ هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعذو التحرير                   

 د/ رزق سعذ عبذ الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحوذ السٌىسيأ.م.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 هحوذد/ سهاد عادل 
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اىد/ ًصر الذيي عبذ القادر عثو  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  

 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بذرعلي حوذ أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 7 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.
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 اٌت ليُ اٌدوٌ  ٌٍٕسوخ اإلٌىت ؤيخ                                                                     

(ISSN 2314-8723X)                                                                             

 

 
ثـ ئيس ِجٍـس وٌتمد ُ قٍت اٌح ىي  ٍ  ه ا اإل ْ واٌّز د ِٓ اال تفسـب ادد   جـ  اال  ـبي      

  ٍ  اٌعٕىاْ اٌتبٌ :ي ا ح اٌجّعيخ اٌّ   خ ٌٍعاللبد اٌعبِخ 

 

EPRA Publications  
Egyptian Public Relations Association, Giza, Egypt 

 Dokki, Ben Elsarayat -2 Ahmed Elzayat St. 
 

      jprr@epra.org.eg  -  chairman@epra.org.egث  د يٌىت ؤ :  
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  الخامسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ستةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
جتمع العممي بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لمم -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 معاتالجا اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences دار نشر العموم الطبيعية( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.المنظومة

 

نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية في السنة الخامسة؛  واألخيرعشر من المجمة  السابعوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

، (الجزائر)من  – 2الجزائرجامعة  – سعيد لوصيفد/ أ.: من امقدمً  مشترًكا ثًاففي البداية نجد بح      
محددات التعبير "عن: دراسة  اقدم انذموال، )الجزائر(من  –جامعة الجياللي بو نعامة  - نعيم بمعموري

 ".يالجزائر  في السياق الصمت دوامةختبار نظرية العمني عن الرأي: محاولة ال
         عن: كيفية دراسة تفقدم( مصر) من -جامعة األزىر –منى محمود عبد الجميل /دأ.م.: أما      

  ".  اإلعالن في العصر الرقمى وعالقتو بتشكيل القيم االجتماعية لدى المرأة العربية"
والذي قدم  ،(السعودية)من  - كمية الممك خالد العسكرية –سممان فيحان فيصل بن لبده د/  وقدم:     

بالييئات الحكومية السعوديةاتجاىات الجميور السعودي نحو أداء إدارات العالقات العامة دراسة عن: "  
 ".بالتطبيق عمى وزارة العمل نموذًجا    

 ميدانية تحميمية دراسة ،(مصر)من  - سوىاججامعة  – مرزوق عبد الحكم العادليد/  قدمبينما      
 ."االستماالت اإلقناعية المستخدمة في اإلعالن التميفزيوني التجاري واتجاىات الجميور نحوىا عن: "



               عن:دراسة  تقدم( السودان)من  - العموم الحديثة بدبيجامعة  – مثاني حسن أبشرد/ أما       
ي دولة اإلمارات دراسة ميدانية عمى عينة من العاممين بالعالقات العامة فأخالقيات العالقات العامة )"

 ".العربية المتحدة
 

        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  -جامعة جنوب الوادي  – د/ شيماء عبد العاطي سعيد تبينما قدم     
االتصالية لمعالقات العامة ودورىا في تعزيز الثقافة التنظيمية لممؤسسات عبر                      االستراتيجيات"

 ". مواقع التواصل االجتماعي
       

           ا بعنوان:بحثً ، )السعودية(من  –ريم فاطم المطيري /تقدم –جامعة الممك سعود ومن       
التماس الشباب السعودي لممعمومات من خالل المواقع اإللكترونية لمجامعات وانعكاساتيا عمى تشكيل "

 .الدكتوراهعمى درجة  اوذلك ضمن متطمبات حصولي"، دراسة ميدانية  -صورة المؤسسة لدييم 
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  لمترقي التقدمألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

عة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاض
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا المىفق،،                                                                                                             
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  الرقمى وعالقته بتشكيل القيم االجتماعية لدى المرأة العربيةاإلعالن في العصر 
 دراسة كيفية

 
 محمود عبد الجلٌل ىمن .د/أ.م                                                                          

                                                        mona37mag@gmail.com            
    عبِؼخ األص٘ش                                                                                                       

 ىىى:ملخصال
استٍدؼ البحث التعرؼ عمِ حقٓقة ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ وتأثٓري عمْ القٓـ اٚجتهاعٓة        

ىتهْ لمهرأة العربٓة،  بشقً عمِ هىٍج الهسح التحمٓمْ وقد اعتهد  ،ؤلِ ىهط البحَث الىَعٓةا البحث ٌذٓو
الصٓرحة والفٍـ  الذي ٓقوـ عمْ الفحص الدقٓؽ لهصادر الهادة الهزهع تحمٓمٍا، وعمِ الهٛحظة الكٓفْ

طبٓعة جهع البٓاىات ا بوجٍات ىظر أخٓرف، ولها كاىت الذاتْ لمقائـ بالتحمٓؿ، هع اٌٚتهاـ أٓضً 
ؿ الذي تستغرقً تتطمب هىا أف ىستخدـ عٓىات صغٓرة، لذا  والهعموهات فْ البحوث الىوعٓة والوقت الطٓو

ىترىت عف السمع ٘غة العربٓة عمِ شبكة اا هف ا٘عٛىات التجآرة الهقدهة بالمإعٛىً  ٕٓقهت بتحمٓؿ 
وقد جهعت  وقد حرصت عمِ ضهاف التىوع فْ ىوعٓة ا٘عٛىات التْ تـ تحمٓمٍا، والخدهات الهختمفة،

الذي قهت  العاهة، باٚضافة إلِ دلٓؿ التحمٓؿ الكٓفْالهٛحظة البٓاىات هف خٛؿ تحمٓؿ الوثائؽ و
 .عٛىات عٓىة الدراسةبتصهٓهً كْ ٓساعدىْ فْ التوصٓؼ الكٓفْ لٙ

 لى العديد من النتائج، من أىميا:إوقد توصمت الدراسة 
ىترىت فْ القالب الفىْ الهستخدـ حٓث اعتهدت أكثر ا٘عٛىات عمِ الحدٓث ٘تختمفت إعٛىات ا -

ف أالهباشر وبعضٍا اعتهد عمِ القالب الدراهْ بٓىها القمٓؿ هىٍا جاء فْ شكؿ غىائْ، كها ٚحظت 
براز التْ استخدهتٍا ا٘عٛىات ٘عد هف أكثر عىاصر الجذب وااٖلواف والصور والرسوـ ُٓ استخداـ 

 لكتروىٓة.٘ا
تضهىت ٌذي ا٘عٛىات العدٓد هف القٓـ تهثمت غالبٓتٍا فْ قٓـ السعادة، الراحة، التوفٓر، الجهاؿ  -

وقد ٓرجع  ٓثار واٚحتراـ.واٖىاقة، الصحة، فٓها أٌهمت قٓها هٍهة كاٚىضباط والتواضع والتجدٓد وا٘
ذلؾ إلِ أف أكثر ها ٓبحث عىً اٖفراد ٌْ الرفآٌة والهتهثمة فْ قٓهتْ السعادة والراحة، لذلؾ فقد 

 ركزت هعظـ ا٘عٛىات عمِ ٌاتٓف القٓهتٓف.
ا الخٓاؿ والشعور با٘حباط ٓضً أكها احتوت  - ا ٌذي ا٘عٛىات عمِ عدد هف السمبٓات كاف هف أبرٌز

شاعة الط والترؼ، واستخداـ ألفاظ أجىبٓة، ثـ التقمٓد  اةبقٓة والتبذٓر وا٘سراؼ واٚىصراؼ إلِ الهباٌوا 
ٓحاءات جىسٓة.ٓضً أعهِ واستخداـ ألفاظ دخٓمة، و ٖا  ا اٚحتواء عمِ ألفاظ وا 

كها لوحظ وجود بعض التجاوزات الهتعمقة بظٍور الهرأة فْ ٌذي ا٘عٛىات، هثؿ إبراز هفاتىٍا  -
 .براز حركات الجسد بطٓرقة هثٓرة والتأكٓد عمْ فكرة تسمٓع الهرأة  بشكؿ همفت لمىظرا  الجسدٓة، و 
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ا وجود بعض التجاوزات الهٍىٓة فْ بعض ا٘عٛىات هثؿ الهبالغة فْ وصؼ الهىتج أو الحط أٓضً  -
هف قدر الهىتجات اٖخرى، أو ادعاء اٖفضمٓة دوف إثبات، وكذلؾ اٚستشٍاد بغٓر الهتخصص، 

 سخٓرة هف هستخدهْ الهىتجات اٖخرى.ا الٓضً أو 
ذا لقدرتً عمِ  - ٓعتبر ا٘عٛف الرقهْ بشكؿ عاـ هف أٌـ الوسائؿ الفّعالة فْ تثبٓت قٓـ الهجتهع ٌو

إحداث تأثٓر خاص لدى الهستخدهٓف خاصة الهرأة عف طٓرؽ إعادة تأكٓد ٌذي القٓـ هف خٛؿ تكرار 
 سالٓب هختمفة. أىٓة بطرؽ و ا٘عٛف والتركٓذ عمِ تقدٓـ ىفس الرسالة ا٘عٛ

بعض الىساء ٓقهف  فإفا لمثقافة اٚستٍٛكٓة القائهة عمِ هبدأ الهادٓات، لذا ا٘عٛىات تروٓجً  تهثؿ -
سوى  ْءوقات، ٚ لشٖىحراؼ فْ السموؾ، وتضٓٓع اٚحاجة لٍف فٍٓا، تؤدي إلِ ا بشراء أشٓاء ٚ

أو عمِ  سرة،ٖ، ولو عمِ حساب باقْ أفراد اهجاراة صٓحات العصر والهوضة، والهبالغة فْ تقمٓدٌا
ف ا٘عٛف ٚسٓها الرقهْ ٚ ٓتوقؼ عىد حدود ألذا ٓهكف القوؿ  حساب القضآا اٖساسٓة فْ الحٓاة،

ج لهىتج هعٓف، فٍو با٘ضافة إلِ ذلؾ ٓبٓع قٓهً  تؤثر عمِ اتجاي الفرد الذي  افكارً أوهفآٌـ و  االترٓو
خٛقٓة وهٍىٓة عبر أبدوري ٓؤثر عمِ سموكً، وهف ثـ فإف كثرة ا٘عٛىات التْ تحتوي عمِ تجاوزات 

ا عمِ قٓـ الهرأة العربٓة، تشكؿ خطرً  –التْ اىتشرت بشكؿ سٓرع فْ كؿ الهجتهعات -ىترىت٘شبكة ا
 سرة والهجتهع عمِ حد سواء.وتحطـ العادات والتقالٓد والهبادئ الساهٓة، داخؿ اٖ

 

ى:مقدمةال
 شبكات وظٍور ا٘ىترىت، أٌهٍا الرقهٓة وهف التكىولوجٓا فْ الهتٛحقة التطوراتفْ ظؿ 

،اٖهر الذي أدى إلِ  والقطاعات الهٓادٓف هختمؼ فْ استخداهاتٍا تعددت التْ اٚجتهاعْ التواصؿ
عمْ هجاؿ ا٘عٛف  الحٓاة، واىعكس ذلؾ أًٓضا هجاٚت كؿ فْ كبًٓرا تطوًرا العربٓة الهجتهعات تطور

ؽ فْ الرئٓسة اٖىشطة الذي ٓعد أحد رسائؿ ٓتـ توصٓمٍا  ِلإ اٖفكار لترجهة وسٓمة كوىً وذلؾ، التسٓو
ـ لمجهآٌر بٍدؼ قىاعٍـ تحفٌٓز و قضٓة أ هعٓف و اتجاٌاتٍـ ىحو هوضوعأرائٍـ آ تغٓٓر أو بفكرة هعٓىة وا 

 هعٓىة.
 الىفسٓة والحاجات ،اٚجتهاعٓة الهستخدهٓف حٓاة فْ الرقهْ عٛفلٙ ا٘ٓجابٓة دوارٖا هف الرغـ وعمِ
هوهٍـ وهواقفٍـآرائٍـ  عف التعبٓر فْ ٚ سٓها هتعددة، هجاٚت فْ لٍـ أشبعٍا التْ  أف إٚ وآهالٍـ، ٌو
 .وثقافٓة واجتهاعٓة ىفسٓة هشكٛت ثرت عمْ القٓـ العاهة وأوجدتأ  الوسائط يٌذ
رجع ٌذا  الهوضوعاتهف  "القٓـ" تعتبرو  التْ أثارت اٌتهاـ الباحثٓف هف هختمؼ التخصصات، ٓو

 بٓىٍـ والثّقة الهحّبة روح وتشٓع الّىاس بٓف العٛقات توّطد فالقٓـ الهجتهعات هستوى ٌٖهٓتٍا الكبٓرة عمِ
تأخرت  وها والّرقْ ّدـالتّق ىحو لمهجتهعات رافًعا عىصًرا أىٍا تعتبر كها والهشاكؿ، الخٛفات عف بعًٓدا

تٍا قٓهٍا عف تخّمت إٚ حٓىها الّتطور ركب عف حضارة ٓو  .ٌو
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ف فْ رئًٓسا عىصًرا تهثؿ والقٓـ  والسموؾ السموؾ، تىتج التْ ٌِ القٓهة إف إذ العٛقات بٓف البشر، تكٓو
ف إلِ ٓؤدي الذي ٌو وتعتبر القٓـ اٚجتهاعْ،  التفاعؿ أو ها ٓطمؽ عمًٓ البشٓرة العٛقات شبكة تكٓو

ِ تشّكؿ أحد الجواىب  التْ  الهٍهةاىعكاسًا لٗوضاع اٚجتهاعٓة واٚقتصادٓة والسٓاسٓة فْ الهجتهع، ٌو
تسٍـ فْ تشكٓؿ الوعْ اٚجتهاعْ لدى أفراد الهجتهع بها فٍٓـ الهرأة، وذلؾ عف طٓرؽ العهمٓات الثقافٓة 

 .الهجتهع داخؿوالسٓاسٓة  ، والتىشئة اٚجتهاعٓةالٓدالهتهّثمة فْ العادات والتق
رتبط  ا٘لكتروىْ ا٘عٛف أصبح حٓث ا٘عٛىات، وخاصة الجدٓدة ا٘عٛـ وسائؿ بهحتوى القٓـ هفٍوـ ٓو

 هف العدٓد توصمت فقد الهجتهعات، داخؿ القٓـ وخمؽ وتغٓٓر تثبٓت عهمٓة فْ اٖساسٓة العواهؿ أحد
 التواصؿ ووسائؿ ا٘لكتروىٓة عبر الهواقع لٛعٛف  كبٓرة آثاراً  ٌىاؾ أف إلِ الهٓداىٓة والبحوث الدراسات

 التىشئة فْ ٓشارؾ أصبح الجهٍور خاصة فئتْ الهرأة والهراٌقٓف حٓث عمِ الرقهٓة اٚجتهاعْ
 .والهسجد والهدرسة اٖسرة هع جىب إلِ جىباً  واٖطفاؿ والفتٓات لمشباب اٚجتهاعٓة

ى:ةىالبحثولاذكإتحدودى
التأثٓر عمِ الهتمقْ  ا٘عٛف فْالذي ٓؤدًٓ ٓتفؽ الباحثوف فْ هجاؿ اٚتصاؿ وا٘عٛـ عمِ الدور       

عمػػِ ىشػػر وتػػروٓج اٖفكػػار والقػػٓـ  عػػٛوة عمػػِ هػػا تتهٓػػز بػػً وسػػائؿ ا٘عػػٛـ هػػف طبٓعػػة هزدوجػػة تسػػاعد
ة فتسٍـ بػذلؾ فػْ خمػؽ والعادات والهفآٌـ التقمٓدٓـ الهتىاقضة فْ آف واحد فٍْ قد تساعد عمِ تغٓٓر القٓ

تثبٓت القٓـ والػرؤى التقمٓدٓػة فتسػٍـ عىدئػذ فػْ تٓزٓػؼ وعػْ اٖفػراد   أشكاؿ جدٓدة هف الوعْ أو تعهؿ عمِ
ر  ٌـبأدوار  فػْ تشػكٓؿ الػوعْ الثقػافْ والقٓهػْ  اعػٛف ٚ سػٓها الرقهػْ هىػً دورً ف لٙأالبعض  ىالحقٓقٓة، ٓو

ػػػػا  عػػػػود ذلػػػػؾ  الهٍهػػػػةحػػػػد الكٓاىػػػػات والعىاصػػػػر ألػػػػدي الهػػػػرأة باعتباٌر فػػػػْ بىػػػػاء الهجتهػػػػع وتربٓػػػػة الىشػػػػ  ٓو
لمجهٍور هف هختمػؼ  لٙهكاىٓات الهتاحة لٛعٛف فْ العصر الرقهْ لتوصٓؿ رسالتً ا٘عٛىٓة والدعائٓة

  .الفئات اٚجتهاعٓة

لمتعرؼ بشكؿ عمهْ وهىٍجْ عمِ حقٓقة ا٘عٛف فْ هحاولة  ومن ىنا تحددت مشكمة ىذا البحث      
فْ العصر الرقهْ وعٛقتً بتشكٓؿ القٓـ اٚجتهاعٓة لمهرأة العربٓة، بٍدؼ الوقوؼ عمِ واقع ٌذي الظاٌرة 
،بها ٓسٍؿ عمِ الهشرعٓف وصاىعْ القرار هٍهة ضبط وترشٓد ا٘عٛف عبر ا٘ىترىت، اٖهر الذي ٓهًكف 

 ادة هف إٓجابٓاتً وتجىب سمبٓاتً.  جهٓع الهستخدهٓف هف اٚستف

ىى:الدراداتىالدابقة

راد ػاٖف عمِري َتأثٓا٘عٛف بشكؿ عاـ دَر لت التْ تىاَدبٓات واٖالدراسات تعددت       
َع الدراسة ػها لً عٛقة هباشرة بهَضهىٍا أعرض ، وقد رصدت هىٍا الكثٓر وسوؼ َالهجتهعات

 -لِ :اقدـ ( وذلؾ عمْ الىحو التاٖحدث إلِ تىازلٓا )هف اٖهرتبة ة ٓلاالح
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مـ سالـ بف سٓؼ دراسة - أثر توظٓؼ هواقع التواصؿ اٚجتهاعْ فْ بث بعىواف ) ٔ(ـٕٚٔٓ) السٓو
تر أىهوذًجا –ا٘عٛىات   التواصؿ هواقع توظٓؼ وكٓفٓة دور عمِ التعرؼ استٍدفت والتْ (تٓو
تر،  هوقع عمْ بالتطبٓؽ ا٘عٛىات ىشر فْ اٚجتهاعْ  الهسح هىٍج عمِ الدراسة اعتهدت وقدتٓو
تر، وقد هوقع عمِ الهىشورة ا٘عٛىات هف لعٓىة ا٘عٛهْ  ا٘عٛف أف إلِ الدراسة ىتائج توصمت تٓو

 هف الكثٓر أف كها بهراحؿ، التقمٓدٓة اٖشكاؿ عمِ ٓتفوؽ بات اٚجتهاعْ، التواصؿ وهواقع تطبٓقات عبر
 الوسائؿ عمِ تعتهد وأصبحت الوسائؿ تمؾ توظٓؼ عف تهاهاً  توقفت العالـ هستوى عمِ التجآرة الجٍات
 ىتائج بٓىت كذلؾ الهعىٓة، اٖطراؼ كافة تخدـ عدة وهزآا فوائد هف تقدهً لها ىظراً  الجدٓدة، التفاعمٓة
ٍّمت اٚجتهاعْ التواصؿ هواقع أف الدراسة  إلِ الوصوؿ والهؤسسات الجٍات وهختمؼ الحكوهات عمِ س
 وسرعة والتفاعمٓة كأىٓة هعٓىة هزآا عمِ الحفاظ هع هادٓة، كمفة وأقمٍا وأسرعٍا الطرؽ بأسٍؿ الجهٍور
ا ،فٓها طرحً ٓتـ ها كؿ تجاي الصدى رجع عمِ التعّرؼ  ا٘عٛىٓة التغٓردات أف عمِ الىتائج أكدت عبٌر
ىها التجآرة، والسمع الهىتجات بعض واقتىاء شراء إلِ تدعو أف بالضرورة لٓس  لبعض تسّوؽ قد أٓضاً  وا 

ًٛ  الهىاسبات، ببعض ُتعّرؼ أو اٖفراد حسابات بعض وتدعـ الخدهات  اٖفكار لبعض تروٓجٍا عف فض
  هعٓىة. هىظهات أو دوؿ هصالح تخدـ التْ
السموؾ الشرائْ بعىواف ) Indrila Goswami Varma & Rajeesh Ravindran((2016ٕدراسة  -

استٍدفت الدراسة هعرفة اتجاي ربات البٓوت ( ،وقد البٓوت فْ هوهباي هقارىة بدلٍْلربات  عبر ا٘ىترىت
ىحو الشراء عبر ا٘ىترىت فْ دلٍْ وهوهباي، وتحدٓد العواهؿ الرئٓسٓة التْ تؤثر عمِ سموكٍف الشرائْ 

هف ربات البٓوت هف غٓر العاهٛت بهعىِ كوىٍف ٚ  ٓ٘عبر ا٘ىترىت، وقد أجٓرت الدراسة عمِ 
أف ربات البٓوت فْ دلٍْ  وهف أٌـ ىتائج ٌذي الدراسة، لمدخؿ فْ دلٍْ وهوهباي ًٛ هستق اهتمكف هصدرً ٓ

ُٓظٍرف الترتٓب  ، كها أظٍرت الىتائج أىٍفٓقضوف وقتًا أطوؿ عمِ ا٘ىترىت هف ىظرائٍف فْ هوهباي
ٝ الكتب، ٛ٘السفر،  ٕٝٙٝ الهٛبس والهمحقات تمٍٓا ٓٚالتالْ هف التفضٓؿ عىد الشراء عبر ا٘ىترىت 

أف ربات البٓوت ٝ تذاكر السٓىها، تمٍٓا ا٘لكتروىٓات، ثـ هحٛت البقالة والدٓكورات الهىزلٓة، فْ حٓف ٛٗ
كسسوارات، السفر، الكتب، دٓكور الهىزؿ، ٘هوهباي ٓظٍر الترتٓب التالْ هف التفضٓؿ الهٛبس وافْ 

ذا ٓدؿ  عمِ أف ربات البٓوت أكثر ثقة لٛىغهاس فْ البضائع ا٘لكتروىٓات، البقالة وتذاكر السٓىها، ٌو
 .ذات القٓهة الهىخفضة

ر فْ هصزواج لت اعٛىاإفْ وي لمغدؿ التبابعىواف )ا ٖـ(ٕٗٔٓهللا )ؼ خمد هحهف حسد لٓدراسة و -
ف العربٓة ٓػلمغتف آػػػبػوي لمغط الخمؿ/آػػػدلتبوؾ امػػػسولت الدراسة اػػػتىوقد ٓة( ز٘ىجمٓوابٓة رلعف ابالمغتٓ

ة ػػػبٓرلعف آػػػلمغتوف بآػرلهصاا ػػْ ٓكتبٍػػلتػت اىر٘ىتاِ ػػعمػػزواج لإعٛىات اْ ػػفػػر ٍػػذي ظلواة ػػٓز٘ىجمٓوا
بكة ػػِ شػػٚجتهاعْ عمط ااػػلىشػػػذا اٌؿ ْ هثػػفػػوي لمغؿ آػػدلتبرة ااٌػػػػػدؼ رصد ظبٍػػػػػؾ ل، وذةػػٓز٘ىجمٓوا
أف ِ ػلإسة دارلت اصموتف، وٓػػػلجىسػؿ هف الكٍف عٛإ ٖٓٓػف لعٓىة هوف اتتك،ولٓة دولت اهاولهعما
ة ػلمغأو اة ػبٓرلعاة ػة بالمغػبولهكتػزواج الت ااػعٛىػف إهء ػواة سػلعٓىػف ا% ه٘ٔػؿ ٓهثػوي لمغؿ آػدلتبا
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 ،ةػبٓرعرؼ أحػة بػبولهكتاة ػٓز٘ىجمٓاة ػلقمٓمت ااػلكمهػض ابعود جظ وحوكها لف، ٓػلجىسآة لكٛ ز٘ىجمٓا
ة ػػلمغاِ ػػلؿ إٓػدلتبػف اهػر كثأة ػٓز٘ىجمٓاة ػلمغاِ ػلؿ إٓػدلتباِ ػعمث ٘ىاؿ ااػقبدة إاػٓت ز٘حصائٓاػرت اٍوأظ
ػر كثأبٓة رلعت ا٘عٛىااٚتٓىٓة فْ رؼ أحػػة بػػبٓرعت ة كمهاػػِ كتابػػلػػوف إٓهٓمور كػػذلأف اا ػػكه، بٓةرلعا

ْ ػػفػوي لمغؿ آػػدبٓة لمتبػػوحاسوجتهاعٓة واة ػػػٓوع لغػػػفؾ دواٌىاأف لِ إة ػػػسدارلت اصموا تػػػكهث، ٘ىاهف ا
 لٓة.دولت اهاولهعمابكة ػػِ شػػػعم تاػػلكتابػػػف اهػوع لىػػذا اٌػػػؿ هث
ا٘عٛىات التجآرة الهقدهة عمِ هواقع الشبكات بعىواف ) ٗ(ـٖٕٔٓ) دراسة هروة هحِٓ هحْ -

التعرؼ عمِ استٍدفت ( والتْ اٚجتهاعٓة وعٛقتٍا بالسموؾ اٚستٍٛكْ لطمبة الجاهعات الهصٓرة
هضاهٓف ا٘عٛىات التجآرة الهقدهة عمِ هوقع الفٓس بوؾ، ورصد اٖشكاؿ الفىٓة الهستخدهة فْ تمؾ 
ا٘عٛىات، وكذلؾ رصد هدى اىتباي الهبحوثٓف ىحو تمؾ ا٘عٛىات وهدى اٌتهاهٍـ بٍا، هف خٛؿ دراسة 

أداتْ تحمٓؿ الهضهوف واستهارة تحمٓمٓة وهٓداىٓة اعتهدت الباحثة فٍٓا عمِ هىٍج الهسح واستخدهت 
هف الهبحوثٓف قاهت بالشراء بعد  ٖٝ.ٙٗف ىسبة أالدراسة  ىتائج بٓىتوقد اٚستقصاء ٘جراء الدراسة، 

هشاٌدتٍـ ا٘عٛف، اٖهر الذى ٓعكس اٚستجابة الهباشرة والفوٓرة هف الهستخدهٓف لٙعٛف، وقد 
، بٓىها جاء ٕٜٝ.ٗٙحٓث تـ استخداهٍا بىسبة  تصدرت اٚستهاٚت العقمٓة فْ إعٛىات الفٓس بوؾ

 .ٝٛٙ.ٕٔ، ٓمٍٓا اٚستهاٚت العاطفٓة بىسبة ٝٗٙ.ٕٔالهٓزج العقمْ والعاطفْ فْ الهرتبة الثاىٓة بىسبة 
بعىواف " استجابة الهستٍمكٓف لٙعٛىات  ٘(ـٖٕٔٓ)  Na lee -Hyejin Bang & Weiدراسة  -

فٍـ تأثٓر هوقع ا٘عٛىات الهقدهة عمِ الفٓس بوؾ، استٍدفت الهقدهة عمِ الشبكات اٚجتهاعٓة " والتْ 
بٓة تـ  ِ دراسة تجٓر والهسار الذى تصؿ هف خٛلً إلِ الهستخدهٓف عمِ استجابتٍـ لٍذي ا٘عٛىات، ٌو

ـ ها بٓف هفردة هف طمبة ج ٜٕٗتطبٓقٍا عمِ  سترف الذٓف تتراوح أعهاٌر ا، عاهػػً  ٕٗ -ٛٔاهعة ساوث ٓو
ف التفاعؿ أً الدراسة ٓوتـ إعداد هقآٓس خاصة بالدراسة لمتطبٓؽ هف خٛلٍا، وهف أبرز ها توصمت إل

بٓف هوقع ا٘عٛف، والهسار الذى ٓصؿ هف خٛلً إلِ الهستخدهٓف ٓؤثر بشكؿ كبٓر عمِ هوقفٍـ ىحو 
عمِ ىٓتٍـ الشرائٓة، كها تزداد استجابة الهستٍمكٓف  العٛهة التجآرة لمهىتج، وكذلؾ ٓؤثرا٘عٛف، وىحو 

أكثر هف ا٘عٛىات التْ ٓتـ هشاٌدتٍا هف  هباشرة تجاي ا٘عٛىات التْ ٓتـ إرسالٍا هف خٛؿ الهعمف
 خٛؿ اٖصدقاء.

الدٓىٓٓف ىحو ا٘عٛىات الصحفٓة اتجاٌات قادة الرأي بعىواف ) ٙ(ـٖٕٔٓدراسة سعٓد هحهد السٓد ) -
 الدراسة تطبٓؽ تـا ٚتساع هجتهع البحث، و استخدـ الباحث هىٍج الهسح بالعٓىة ىظرً ( وقد والتمفٓزوىٓة
 ا٘عٛىات ىحو اتجاٌاتٍـ عمِ لمتعرؼ قادة الرأي الدٓىٓٓف هف هفردة ٓ٘ٗ هف هكوىة عٓىة عمِ الهٓداىٓة
اسة إلِ أف اٚتجاي العاـ لمهبحوثٓف تجاي ا٘عٛف ٓتسـ با٘ٓجابٓة ، وتوصمت الدر والتمٓفٓزوىٓة الصحفٓة

ضروري ٖي ىشاط تجاري أو اقتصادي فْ الهجتهع، وأىً وسٓمة هٍهة حٓث ٓرى الهبحوثوف أف ا٘عٛف 
غٓر أف الهبحوثٓف ٓروف فْ ا٘عٛف العدٓد هف  ،لمتعرؼ عمِ السمع والخدهات الهتاحة فْ السوؽ

ىٍا أغِ عمِ إٓجابٓاتً وهحاسىً، حٓث ٓري البعض أىٍا ٚ تتوافؽ هع قٓـ الهجتهع و السمبٓات التْ تط
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ٓفتقر إلِ الهصداقٓة، وأىٍا تقدـ الهرأة كسمعة ف الكثٓر هىٍا أغٓر واقعٓة وهتحٓزة وغٓر هوضوعٓة و 
ىساىٓتٍا، كها  ا وا  ٌر ج دوف التركٓز عمِ جٌو ا٘عٛىات ف ٌذي أفراد العٓىة أف ذكر بعض ألٙغراء والترٓو

تركز عمْ العٛقة بٓف الجىسٓف بشكؿ ٓدعـ فكرة التحرر واٚختٛط بٓف الرجاؿ والىساء كذلؾ فإىٍا تروج 
الهجتهع، إلِ جاىب أىٍا تروج لقٓـ سمبٓة هثؿ  الٓدلقٓـ غربٓة لـ ىعتد عمٍٓا وتؤثر سمبًا عمِ عادات وتق

سوقٓة وبذٓئة  اف ٓستخدهوف لغة هتدىٓة وألفاظً ىٓهعمف بعض الأالهادٓة واٖىاىٓة، كذلؾ بٓىت ىتائج الدراسة 
الذٓف ٓرددوف تمؾ  الهراٌقٓفا عمِ كافة أفراد الهجتهع وبخاصة اىحطاط المغة والتْ تؤثر سمبً إلِ تؤدى 

ادة أسعار السمع والخدهات وتجعؿ الىاس  اٖلفاظ دوف وعْ أو إدراؾ، إلِ جاىب أىٍا تؤدى إلِ ٓز
 ٍا.ٓشتروف أشٓاء ٚ ٓحتاجوى

اتجاٌات الجهٍور الٓهىِ ىحو ا٘عٛىات التفاعمٓة عمِ بعىواف ) ٚ(ـٖٕٔٓعقٓدة ) دراسة هطٍر عمِ -
واٖشكاؿ التْ تقدـ بٍا ا٘عٛىات التفاعمٓة عمِ  الٓباٖس حاولت التعرؼ عمِ التْو  (شبكة ا٘ىترىت

ا عمِ السموؾ الشرائْ لدي عمِ هىٍج الهسح الدراسة دت ، واعتهالجهٍور الٓهىْ شبكة ا٘ىترىت وتأثٌٓر
الغالبٓة العظهِ  فأتوصمت الدراسة إلِ ، وقد الٓهىْ هفردة هف الجهٍور ٓٓٗوطبقت عمْ عٓىة قواهٍا 

جهعت عمْ أف ا٘عٛىػػػات عمِ شبكػػػة ا٘ىترىت تقدـ وظائؼ هٍهة هىٍا أىٍا تساعد أهف عٓىة الدراسة 
عٓىة الدراسة كاف  الٓهىْعمِ سرعة البحث عف السمع والخدهات بالدرجة اٖولِ، كها أف اتجاي الجهٍور 

لجدٓػػدة ٖىٍا لمتعرؼ عمِ السمع والخدهات ا هٍهةا فٓها ٓتعمؽ بكوف ا٘عٛف عمِ ا٘ىترىت وسٓمة إٓجابًٓ 
تخاطب عقولٍـ ولٓس عواطفٍـ بٓىها تغٓر اتجاٌٍـ إلِ اتجاي سمبِ ىحو عدد هف خصائص ا٘عٛىات 
ـ بالهمؿ هف كثرة ا٘عٛىات  عمِ ا٘ىترىت هىٍا أىٍا تقدـ سمعًا ٚ تبدو كها ظٍرت فْ إعٛىاتٍا وشعوٌر

 الهعروضة.
بعىواف" العواهؿ الهؤثرة فْ قبوؿ  ٛ(ـٕٕٔٓ)  vila & shih chou  -Sergio Picazoدراسة  -

تحدٓد العواهؿ الهؤثرة عمِ قبوؿ ا٘عٛىات الهقدهة عمِ استٍدفت إعٛىات الشبكات اٚجتهاعٓة والتْ 
، وتعتهد الدراسة عمِ Planned Behaviorالشبكػػػػات اٚجتهاعٓة باستخداـ ىظٓرة السموؾ الهخطط 

ء الطٛب هف هىٍج الهسح، وتـ التطبٓؽ عمِ عٓىة هف  ٚؤ طمبة الجاهعات الخاصة بالهكسٓؾ، ٌو
ا، وتـ استخداـ استهارة اٚستقصاء كأداة لجهع البٓاىات، وقد توصمت هستخدهْ هوقع الفٓس بوؾ تحدٓدً 

ىاؾ عٛقة بٓف ألِ إالدراسة  ف ٌىاؾ عٛقة بٓف قبوؿ الهستخدهٓف لٙعٛف، وىٓتٍـ فْ الىقر عمًٓ، ٌو
وؾ الهبحوثٓف الذى ٓتهثؿ فْ التفاعؿ هع الهعمف وقراءة الهعموهات عف الهىتج، الىقر عمِ ا٘عٛف، وسم

ىاؾ عٛقة بٓف الهعآٓر اٚجتهاعٓة لمهبحوث، وىٓتً لقبوؿ ا٘عٛف عمِ الهوقع.  ٌو
بعىواف " ا٘عٛىات الهرتبطة باٖلعاب  ٜ(ـٕٕٔٓ) Jin Kyun Lee & Sara Hanseدراسة  -

هدى اٚقتىاع با٘عٛىات الهوجودة فْ اٖلعاب  والتْ حاولت قٓاس الهقدهة عمِ الشبكات اٚجتهاعٓة "
الهقدهة عمِ هواقع الشبكات اٚجتهاعٓة، وتعتهد عمِ هىٍج الهسح، وتـ تطبٓؽ الدراسة عمِ عٓىة 

شبكات اٚجتهاعٓة والذٓف ٓستخدهوف اٖلعاب الهقدهة عمٍٓا هفردة هف هستخدهْ ال ٜٖٔعهدٓة قواهٍا 
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ادة استخداـ أً الدراسة ٓوقد تـ التطبٓؽ عمٍٓـ باستخداـ استهارة اٚستقصاء وهف أٌـ ها توصمت إل ف ٓز
الهبحوثٓف لٗلعاب الهقدهة عمِ الشبكات اٚجتهاعٓة، وصدؽ الهعمف ٓدعـ هف آراء الهبحوثٓف ىحو ٌذي 

ا اف اقتىاع الهبحوثٓف با٘عٛىات الهعمف عىٍا داخؿ اٖلعاب ٓٓزد عىد هعرفتٍـ بٍذي ا٘عٛىات، كه
 الهىتجات وهعرفتٍـ بهاركاتٍا التجآرة.

دراسة  -أخٛقٓات ا٘عٛف فْ الفضائٓات العربٓةبعىواف ) ٓٔ(ـٕٓٔٓدراسة حسف ىٓازي الصٓفْ ) -
والتْ استٍدفت رصد وتحمٓؿ ا٘عٛىات الهقدهة فْ القىوات الفضائٓة العربٓة، والتعرؼ  (تحمٓمٓة وهٓداىٓة

عمِ اتجاٌات كؿ هف العاهمٓف فْ وكاٚت ا٘عٛف التمفٓزوىْ والجهٍور الهصري ىحو واقع وأخٛقٓات 
ت الفضائٓة وذلؾ هف خٛؿ دراسة تطبٓقٓة عمِ عٓىة هف ا٘عٛىات الهقدهة بالقىوا، الههارسة ا٘عٛىٓة

ٌـ أ(، وهف ٕدٓرـ mbc1 - العربٓة الحكوهٓة )الفضائٓة الهصٓرة والفضائٓة السعودٓة ( والخاصة )
ىً تـ رصد الكثٓر هف التجاوزات اٖخٛقٓة عبر القىوات الفضائٓة هحؿ الدراسة والتْ أىتائج الدراسة 

د ا٘عٛىات التْ خمت هف وجود ا عبر القىوات الفضائٓة هحؿ الدراسة، وقد بمغ عدتكرارً  ٖٙٙٗبمغت 
، كها اتسـ عدد ا٘عٛىات التْ خضعت لمتحمٓؿٝ هف إجهإلِ ٖ٘.ٓٔا بىسبة إعٛىً  ٖ٘أي تجاوز 

ٝ وأف ٕ.ٙٚاتجاي غالبٓة الهبحوثٓف ىحو أخٛقٓات ا٘عٛف الهقدـ عبر الفضائٓات العربٓة بالسمبٓة 
 ا.العٓىة هحآدً  ٝ  هفٖٔٝ وكاف رأى ٚ.ٓٔالقمٓؿ هىٍا ٓتسـ با٘ٓجابٓة 

العواهؿ الهؤثرة عمِ الههارسة الهٍىٓة لٙعٛف فْ بعىواف )ٔٔ(ـٕٓٔٓدراسة شٓرؼ ىافع إبرآٌـ ) -
والتْ استٍدفت تفسٓر أسباب عدـ التزاـ بعض ( دراسة لمهضهوف والقائـ باٚتصاؿ -الصحؼ الهصٓرة 

 الصحفْ والهسئولٓة تجاي الجهٍورالههارسات ا٘عٛىٓة فْ الصحؼ الهصٓرة بأخٛقٓات ا٘عٛف 
واستخدهت تحمٓؿ الهضهوف واٚستقصاء والهقابمة  ةواعتهدت الدراسة عمِ هىٍجْ الهسح والهقارى،

أف ٌىاؾ العدٓد هف وقد اىتٍت ىتائج الدراسة إلِ  الهتعهقة كأدوات لجهع البٓاىات الٛزهة ٘جراء الدراسة،
٘عٛىْ كاف السبب الرئٓس فْ ذلؾ القصور الهٍىْ وعدـ اٖسباب التْ تقؼ وراء تجاوزات  الىشر ا

وجود التأٌٓؿ الٛـز لدى العاهمٓف فْ إدارات ا٘عٛف، إضافة إلِ أف الصحؼ تضع قضٓة الهكسب 
واٖرباح هف خٛؿ ا٘عٛف فْ أولِ أولوٓاتٍا بغض الىظر عف تقآرر الهجمس اٖعمِ لمصحافة، وعدـ 

 ادعة لهواجٍة التجاوزات فْ الههارسات ا٘عٛىٓة.ات فاعمة أو قواعد ر ٓلآوجود 
بعىواف "سموكٓات هستخدهْ الشبكات اٚجتهاعٓة ىحو ٕٔ(ـٕٓٔٓ) Sherley  A. coxدراسة  -

هعرفة اتجاٌات أعضاء الشبكات اٚجتهاعٓة ىحو التصهٓهات والتْ حاولت ، "ا٘عٛىات الهقدهة عمٍٓا
الشبكات، حٓث أف بٓئة إعٛىات ا٘ىترىت تقر أف صىاعة ا٘عٛف واٖشكاؿ ا٘عٛىٓة الهقدهة عمِ ٌذي 

تتعمؽ بالكٓفٓة التْ ٓرى بٍا أعضاء الشبكات اٚجتهاعٓة التصهٓهات واٖشكاؿ ا٘عٛىٓة الهقدهة عمٍٓا، 
واستخدهت الدراسة هىٍج الهسح وطبقت عمِ عٓىة عهدٓة هف هستخدهْ الشبكات اٚجتهاعْ هف سكاف 

ورؾ  ٓات الهتحدة اٖهٓركٓة باستخداـ استهارة اٚستقصاء، و هدٓىة ىٓٓو  فأت ىتائج الدراسة حوضأبالٚو
ف ٓشعروف باتجاٌات إٓجابٓة تجاي ٌذي الصفحات الخاصة بالهاركات التجآرة الهعروفة ٓالهبحوث
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تعاهموف هع هىتجاتٍا بشكؿ أكبر، وكذلؾ ا٘عٛىات عمِ الصفحات الرئٓسٓة  ، واؿ  leader boardٓو
blogs ،  بٓىها تتكوف لدٍٓـ اتجاٌات سمبٓة تجاي ا٘عٛىات الهىبثقةpop-ups  وا٘عٛىات الههتدة أو ،
 . floating، وا٘عٛىات العائهة أو الهتجولة  expandableالهىتشرة 

بعىواف " تأثٓر ا٘عٛىات الهقدهة عمِ  ٖٔ(ـٜٕٓٓوآخروف )  Daniel cochece Davisدراسة -
التأثٓر الذى تحدثً ا٘عٛىات الهقدهة  استٍدفت هعرفة هدىوالتْ "الفٓس بوؾ فْ تحفٓز الهستخدهٓف

عمِ الفٓس بوؾ عمِ الجهٍور الهستٍدؼ والهراد تحفٓزي لشراء الهىتج الهعمف عىً، وقد اعتهدت ٌذي 
ستهارة اٚستبٓاف لجهع الهعموهات هف عٓىة هف طمبة كمٓة الدراسة عمِ هىٍج الهسح، وتـ استخداـ ا

ٓات الهتحدة  قواهٍا  ـ بٓف  ٜٖٚالفىوف بالٚو ً ٌٓـ ها توصمت إلأا، ولعؿ عاهً  ٖٕ - ٛٔهفردة أعهاٌر
ادة أالدراسة  ىً كمها زادت رغبة الفرد فْ الشراء أقبؿ عمِ الىقر عمِ روابط ا٘عٛىات بالهوقع ، وهع ٓز

هستخدـ عمِ الفٓس بوؾ ٓقؿ وعًٓ با٘عٛىات عمًٓ، وكمها زادت عدد التطبٓقات الهشارؾ هرات دخوؿ ال
 فٍٓا زادت رغبتً فْ الىقر عمِ الروابط ا٘عٛىٓة بالهوقع.

بعىواف "العواهؿ اٚجتهاعٓة الهؤثرة عمِ إدراؾ واستجابة  ٗٔ(ـٜٕٓٓوآخروف ) zeng fueدراسة  -
تأثٓرات والتْ حاولت هعرفة هدى  "الهستخدهٓف ىحو ا٘عٛىات الهقدهة عمِ الشبكات اٚجتهاعٓة

الصفات اٚجتهاعٓة فْ ىوآا هستخدهْ الشبكات اٚجتهاعٓة لقبوؿ ا٘عٛف عمٍٓا، وهعرفة هدى إدراؾ 
ء الهستخدهٓف لٍا،  ِ دراسة تجٓربٓة تـ فٍٓا تحدٓد ٌٚؤ الههكىة والتْ هف خٛلٍا  ألٓاتوتقٓٓهٍـ لٍا، ٌو

هفردة  ٕٖٚٓهكف أف ٓستجٓب اٖعضاء لهجتهع ا٘عٛىات، واختبرت الدراسة فروضٍا عمِ عٓىة هف 
ف استجابة أعضاء هجتهعات الشبكات اٚجتهاعٓة أوقد اىتٍت الدراسة إلِ  هف الهستخدهٓف فْ الصٓف،

ة لٙ ذا ا٘دراؾ ٓتأثر بٍٓو عٛىات عمِ ٌذي الشبكات تعتهد عمِ إدراكٍـ لقٓهة ٌذي ا٘عٛىات، ٌو
ٍا وقواعدٌا بشكؿ هباشر أو غٓر هباشر، لذلؾ هف أجؿ هواصمة هواقع ٓالهجهوعة التْ ٓىتهوف إل

ة وههٓزات قٓهة ٖعضائ ٍا، الشبكات اٚجتهاعٓة لىشاطٍا ا٘عٛىْ ٓجب أف تسعِ لخمؽ ٌوٓة قٓو
وعىدها تتكوف لدى اٖعضاء اتجاٌات إٓجابٓة ىحو ا٘عٛىات الهقدهة عمِ الشبكات اٚجتهاعٓة فإف 

 ا عمِ استجابتٍـ لٍذي ا٘عٛىات.ذلؾ ٓؤثر إٓجابًٓ 
بعىواف:" التطور فْ ىظاـ ا٘عٛف وسٓاسة الخصوصٓة  ٘ٔ(ـٜٕٓٓ) Barne-Ava wardدراسة  -

الكشؼ عف اىتٍاكات استٍدفت " وقد -دراسة حالة عمِ ىظاـ ا٘عٛف عمِ الفٓس بوؾ -عبر ا٘ىترىت 
الخصوصٓة عمِ ا٘ىترىت هف خٛؿ دراسة حالة عمِ الىظاـ الهثٓر لمجدؿ لٙعٛف عمِ الفٓس بوؾ 

ت الشخصٓة لمهستخدهٓف ٚستٍداؼ عهٛئٍـ الهحتهمٓف، وقدهت حٓث استفاد الهعمىوف هف الهعموها
مٍٓا استعراض لمجٍود الح لحهآة  الٓةالدراسة لهحة عاهة عف خصوصٓة الهحادثة عبر ا٘ىترىت، ٓو

الذى ٓىظـ السموؾ ا٘عٛىْ  الحالْف الوضع أالدراسة  إلًٌٓـ ها توصمت أخصوصٓة الهستٍمؾ، ولعؿ 
ف أكها  د هبادئ توجٍٓٓة ولٓست قواىٓف ثابتة تىظـ عهمٓة ا٘عٛف عمًٓ،عمِ الهوقع ٓتمخص فْ هجر 
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تـ فٍٓا ىوع هف اٚختٛس هف خٛؿ ٓلحاإجراءات الخصوصٓة الهتبعة  ا عمِ الهوقع غٓر هٛئهة، ٓو
 .هشاركة البٓاىات والهعموهات عف الهستخدهٓف

والتْ  ٙٔ(ـٜٕٓٓ Adesegun Oyedele, Michael S. Minor & Salma Ghanemدراسة ) - 
تىاولت ا٘غراءات الهستخدهة فْ ا٘عٛف والقٓـ الثقافٓة  فْ ا٘عٛىات التمفٓزوىٓة فْ اٖسواؽ الىاشئة 

ا،عمِ وجً التحدٓد، وافترضت ٌذي الدراسة أف ا٘غراءات الهستخدهة فْ ا٘عٛىات فْ اٖسواؽ حدٓثً 
اٚقتصادي )هىاطؽ جىوب الصحراء الكبرى( تعكس ا والتْ تتهٓز بهستوى أعمِ هف الىهو الىاشئة حدٓثً 

إغراءات أكثر هتعة هقارىة هع تمؾ الهىاطؽ ذات الىهو اٚقتصادي الهىخفض )غاىا( وكشفت ٌذي الدراسة 
عف بعض ا٘غراءات ا٘عٛىٓة العالهٓة ، إضافة إلِ ذلؾ فإف الىتائج تشٓر باف ا٘عٛىات هف هىاطؽ 

سة هف حٓث استخداـ القٓـ الثقافٓة الكاهىة وراء بعد الهحافظة وغٓر جىوب الصحراء الكبرى ٌْ هتجاى
 . ْ ٓقـو عمٍٓا بعد التسمسؿ الٍرهْهتجاىسة فٓها ٓتعمؽ باستخداـ القٓـ الثقافٓة الت

بعىواف" العواهؿ الهؤثرة عمِ شراء الهىتجات الحقٓقٓة واٚفتراضٓة  ٚٔ(ـٕٛٓٓ)  Jiyoung Chaدراسة -
التعرؼ عمِ العواهؿ الهؤثرة عمِ اٚتجاي ىحو شراء حاولت وقد  "عبر هواقع الشبكات اٚجتهاعٓة

الهىتجات الحقٓقٓة الهمهوسة كالكتب، وشراء اٖشٓاء اٚفتراضٓة الغٓر همهوسة هثؿ تصهٓهات الهمفات 
عمِ الشبكات اٚجتهاعٓة وأشارت إلِ أف الخدهات   Avatarأو خدهة التجسٓد  Profilesالشخصٓة 

الشرائٓة وسٓمة ٓهكف لمشبكات اٚجتهاعٓة استخداهٍا،وقد استخدهت الدراسة هىٍج الهسح واستخدهت 
ٌـ ها أوهف ، هفردة ٓٗهفردة واٖخرى  ٖٛاستهارة اٚستقصاء عمِ عٓىتٓف هف طٛب الجاهعة اٖولِ 

ا هف الذكور ٓسٍؿ عمٍٓـ استخداـ الخدهات الشرائٓة عمِ ف الهستخدهٓف اٖقؿ سىً أالدراسة  إلًٓصمت تو 
هٓؿ اتجاٌٍـ إلِ شراء الهىتجات ا٘ىاث الهستخدهات  هاأ الحقٓقٓة والهمهوسة، الشبكات اٚجتهاعٓة، ٓو

هٓمو  لمشبكات اٚجتهاعٓة أقؿ هعرفة فْ التعاهؿ هع ٌذي الخدهات ف إلِ شراء اٖشٓاء الشرائٓة ٓو
 اٚفتراضٓة غٓر الهمهوسة. 

حاولت التعرؼ عمْ هدي تأقمـ الهستٍمكٓف هف دوؿ  التْو  ٛٔ(ـٕٚٓٓ Hoeken, H, et alدراسة ) -
هختمفة هع أىواع ا٘عٛىات الهستخدهة فْ أوربا الغربٓة، وهف خٛؿ الدراسات السابقة ىجد أف ٌىاؾ 
قٓهوف فْ  اختٛفات ثقافٓة عىد اٚستجابة لٙعٛف، وأجٓرت تجربتاف عمِ طٛب هف دوؿ غرب أوروبا ٓو

ٓات الهتحدة وطٛب أسٓ ٓات الهتحدة اٖهٓركٓة حٓث ٌىاؾ اختٛفات فْ القٓـ الٚو ٓف ٓقٓهوف فْ الٚو ٓو
وتـ اختبار الفرضٓات عف طٓرؽ توجًٓ إعٛف ، الفردٓة، والجهاعٓة )اٚعتداؿ، الىجاح، الهغاهرة، اٖهاف(

ف القٓهة عىد توجًٓ إعٛف ذكوري تكو  سباىٓا، بٓىهاوا  ا فْ بمجٓكا وأكثر إقىاعً  عالٓةهجٍوؿ ىتج عىً قٓهة 
ا ا حٓف توجًٓ إعٛف أىثوي تتكوف عىً قٓهة أكثر إقىاعً لهاىٓا والههمكة الهتحدة، وأخٓرً أا فْ اٖكثر إقىاعً 

فْ ٌولىدا، وأظٍرت الىتائج وبشكؿ واضح أف عاهمْ اٚعتداؿ والهغاهرة ٌها عاهٛف هشتركاف فْ تقبؿ 
ا بغض الىظر عف جىسٓة الهشارك  ٓف فْ اٚستبٓاف. ا٘عٛىات واٚتجاٌات ىحٌو
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القٓـ الهتضهىة فْ إعٛىات الهجٛت الىسائٓة بعىواف ) ٜٔ(ـٕ٘ٓٓدراسة سهاح هحهد هحهدي ) -
إلِ هعرفة وقٓاس اتجاٌات الهرأة الهصٓرة  تٌدف( والتْ العربٓة وعٛقتٍا باتجاٌات الهرأة ىحو ا٘عٛف

تاف،  -هجٛت: حواءوالتْ شهمت  ىحو إعٛىات الهجٛت الىسائٓة هوضوع الدراسة ىصؼ الدىٓا الهصٓر
رة الخمٓج ا٘هاراتٓة، وسٓدتْ السعودٓة وهجمة الشرقٓة ىهوذجًا لمهجٛت هتعددة اٚىتهاءات والتْ  وٌز

ىتائج أوضحت قد و ـ، واعتهدت الدراسة عمِ هىٍج الهسح ،ٕٕٓٓصدرت فْ الىصؼ الثاىْ هف عاـ 
عظـ ا٘عٛىات تبٓع صورة الهرأة الجهٓمة الهصورة فْ الدراسة أف غالبٓة الىساء الهبحوثات ترى أف ه

ىتائج عف اىخفاض قدرة الكها أسفرت ،%، ٘.ٗٛا٘عٛىات، ولٓس الهىتج الهعمف عىً بىسبة بمغت 
ثارة اٌتهاهٍف بقراءة هحتواٌا  ا٘عٛىات الهىشورة بالهجٛت الىسائٓة الهذكورة عمِ التأثٓر فْ القارئات، وا 

ف رأى واضح  ة ٌذي ا٘عٛىات، وقدرتٍا عمِ التأثٓر ٓلاوهحدد حٓالٍا، هها قد ٓؤثر سمبًٓا عمِ فعأو تكٓو
 فْ الجهٍور الهستٍدؼ، وسموكٓاتً الشرائٓة، وهف ثـ ٓضر بهصمحة الهعمف.

الجاىب اٖخٛقْ لٙعٛف التمٓفٓزوىْ عمِ القىاتٓف بعىواف )ٕٓ(ـٖٕٓٓدراسة آهاؿ حسف الغزاوي )  -
والتْ ٌدفت التعرؼ عمِ الجاىب اٖخٛقْ لٙعٛف التمٓفٓزوىْ ( اٖولِ الهصٓرة اٖرضٓة والفضائٓة 

الهقدهة عمِ القىاتٓف اٖولِ الهصٓرة اٖرضٓة والفضائٓة  هف خٛؿ دراسة تحمٓمٓة لٙعٛىات التجآرة
، وذلؾ بتحمٓؿ هحتوى تمؾ ا٘عٛىات لمكشؼ عف هدى التزاهٍا بالتشٓرعات ـٖٕٓٓخٛؿ شٍر ٓىآر 

ٓف الهحمِ والدولْ، واعتهدت عمِ هىٍج الهسح ا٘عٛهْ والهىٍج  والضوابط الهىظهة لٍا عمِ الهستٓو
ثراء  ِلإالدراسة ىتائج وقد اىتٍت الهقارف،  سمبٓة الههارسة ا٘عٛىٓة والهتهثمة فْ تدىِ الوصؼ والمغة وا 

، إلِ جاىب استخداـ صور ا٘عٛىات لقٓهة الشراٌة والتبذٓر ووجود العدٓد هف هظاٌر ا٘ثارة الجىسٓة
الطفؿ حٓث ظٍر بعض اٖطفاؿ بدوف هٛبس أو حفاضات لٙعٛف عف هىتجات خاصة بٍـ رغـ ها 

ًٛ فْ ذلؾ هف تجاوزات  عف سٓادة الفكر الهادي والقػٓـ اٚستٍٛكٓة فْ ا٘عٛىات، كها تـ  أخٛقٓة، فض
ٓهاءات بصورة هستفػػزة.  استخداـ هودٓػػػٛت ا٘عٛىات فْ أداء حركات وا 

 :التعقيب عمي الدراسات السابقة
 -:ها ٓمْب ٓهكف القوؿلدراسات السابقة اهو هطالعة  
التعرؼ عمْ الهداخؿ الىظٓرة التْ ة بوجً عاـ هف الدراسات السابقة فْ الٓاستفادت الدراسة الح -

 بمورة الهشكمة البحثٓة والهساعدة فْ صٓاغتٍا.تعتهد عمٍٓا فكرة الدراسة وكذلؾ فْ 
ت الخاصة  فْ الدراسات السابقةاٚطٛع عمْ  ساعدىْ -  .بٍذي الدراسةبمورة التساٚؤ
الهىٍج واٚدوات الهستخدهة لجهع البٓاىات، كها لسابقة فْ ختمفت الدراسة الحالٓة هع الدراسات اا -

ختٛف الهَضَعات التْ تىاَلتٍا ٘ا ىظًرالدراسات السابقة ؤلٍٓا سعت اختمفت فْ اٌٖداف التْ 
 كؿ هىٍا.

 .عٛف فْ الوسائؿ التقمٓدٓة عمْ الجهٍورٙثار اٚجتهاعٓة لٔركزت بعض الدراسات العربٓة عمْ ا -
 طفاؿ ...ٖالعاـ وهىٍا هف اٌتـ بقٓاس ٌذي اٚثار عمْ بعض الفئات هثؿ الشباب وا
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ًٚ عرضًٓر هىٍا هَضَع التأثٓؿ ها تىاَو -  ا.تعرض لهسألة القٓن تىاَ
ؽ والعٛقات الهتطورة بٓف ٖتىاولت الدراسات ا - جىبٓة اٖىظهة الجدٓدة الهستخدهة فْ هجاؿ التسٓو

 لمتحوؿ الحادث فْ عالـ التكىولوجٓا. الهىظهات والهستٍمكٓف كىتٓجة
ا الدراسات اٖجىبٓة لٙعٛف الرقهْ هف خٛؿ رصد اٖبعاد الهختمفة الهتعمقة با٘عٛف ٓضً أتعرضت  -

هثؿ دوافع التعرض لتمؾ ا٘عٛىات واستجابة الهستٍمكٓف والعواهؿ الهؤثرة فْ ذلؾ، وسموكٓاتٍـ ىحو 
 ا٘عٛف هف حٓث الشكؿ والتصهٓـ.

 ىٍا دراسة ىوعٓة تعتهد عمْ الهىٍج الكٓفْ الذيأعف الدراسات السابقة فْ  الٓةالدراسة الح تختمؼ -
ت تبدأ ب لهاذا؟ أو هاذا؟ أو هتِ؟  ٍتـ با٘جابة عمِ تساٚؤ ٓعتهد عمِ الهٛحظة الحسٓة والعقمٓة ٓو

ىِ الظاٌرة كها ٓعتهد البحث الكٓفْ عمِ صفة أساسٓة تتهثؿ فٓها ٓهىحً لمباحث هف فرصة لفٍـ هع
 هوضوع البحث.

 اٖبعاد عمِ التعرؼ هف هٓزد فْالسابقة  الدراسات ٍالٓإ توصمت التْ الىتائج هف ٓهكف اٚستفادة -
ا لهفٍـو الهختمفة  تتىاولٍا التْ اٖساسٓة الهفآٌـ هف ا٘عٛف الرقهْ والقٓـ اٚجتهاعٓة وغٌٓر
 الدراسة.

ىأهموةىالبحث:ى
 حدٓثة ظاٌرة الرقهْ ٓعد فا٘عٛف لً، ٓتصدى الذي الهوضوع أٌهٓة هفٌذي البحث  أٌهٓة تأتْ      
التعرض لٍا  اٌٖهٓة بهكاف هف تجعؿ الظاٌرة ٌذي حداثة أف كها عمـ اٚتصاؿ، فْ الباحثٓف عمِ

ا عمْ القٓـ اٚجتهاعٓة لمهرأة العربٓة، لموقوؼ بالدراسة  عمِ طبٓعتٍا وتحدٓد أبعادٌا والتعرؼ عمْ تأثٌٓر
 أٌهٓة الدراسة هف ىاحٓتٓف ٌها: تبرزو 

 -، وذلك من خالل:أواًل: األىمية العممية
 إثراء الهكتبات العربٓة بها ٓهكف أف تضٓفً ٌذي الدراسة إلِ الدراسات واٖدبٓات السابقة. -
 ا٘عٛـ بوسائؿ الهرتبطة الظواٌر استجٛء فْ الكٓفٓة الهىاٌج تىطمؽ اٌهٓة ٌذي الدراسة هف أٌهٓة -

 العربٓة. الثقافٓة البٓئة فْ هىٍا الجدٓدة خاصة واٚتصاؿ،
ٓجابٓات ا٘عٛف عبر اٚىترىت وعبر شبكات  - إثراء الهكتبات العربٓة بهعموهات عمهٓة عف سمبٓات وا 

، خاصة وأف ٌىاؾ ىدرة فْ التخصص فْ كتابة هثؿ ٌذي الحالْالتواصؿ اٚجتهاعْ الهىتشرة فْ الوقت 
 اؿ فْ هجتهعاتىا العربٓة والهحمٓة بشكؿ خاص.البحوث فْ ٌذا الهج

هحاولة الوصوؿ إلِ فٍـ اعهؽ لظاٌرة ا٘عٛف الرقهْ وتأثٓراتً هف خٛؿ هىٍج كٓفْ لموصوؿ إلِ  -
هعموهات لـ ٓتـ التوصؿ إلىٍا بواسطة ا٘جراءات ا٘حصائٓة، أو بواسطة أي وسائؿ أخرى هف الوسائؿ 

 الهرتبط ذاؾ خاصة واٚتصاؿ، ا٘عٛـ عمـو هجاؿ فْ الكهْ البحث هحدودٓة بها ٓكشؼ عفالكهٓة 
 .الفردٓة الجهآٌري اٚتصاؿ بوسائؿ
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 ثانًيا: األىمية العممية.
 ة:ٓلتاتكهف أٌهٓة ٌذي الدراسة العهمٓة فْ الىقاط ال

لفت اٖىظار إلِ تمؾ الوسائؿ ا٘عٛىٓة الحدٓثة، لبٓاف أٌهٓتٍا، والكشؼ عف هساوئٍا كذلؾ لدى  -
 الهعمىٓف والهٍتهٓف وأفراد الهجتهع. 

اىتشار وسائؿ ا٘عٛف بهختمؼ براهجٍا وهجاٚتٍا بشكؿ سٓرع ٓتطمب عهؿ دراسات لهواجٍتٍا أو  -
 ا لمهجتهع.الحد هف سمبٓاتٍا وتوظٓفٍا توظًٓفا إٓجابٓ  

 لكتروىْ.٘إهكاىٓة اقتراح بعض الحموؿ الهىاسبة لمتصدي لسمبٓات ا٘عٛف ا - 
 خٛؽ والِقٓـ.ٖالخروج بتوصٓات تساٌـ فْ ا٘عٛف الرقهْ بشكؿ إٓجابْ، بحٓث ٓخدـ الهجتهع وا - 
 

ىالبحث:هدافىأ
   -التعرؼ عمِ ها ٓمْ: ا البحثستٍدؼ ٌذٓ

 هف حٓث الشكؿ العاـ والهضهوف. وصؼ ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ -
 ٌداؼ ووظائؼ ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ. أ -
  .القٓـ اٚجتهاعٓة التْ ٓتضهىٍا ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ -
 السمبٓات او التجاوزات التْ ٓتضهىٍا ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ.  -
لدى الهرأة العربٓة دة ػجدٓاجتهاعٓة قٓن بىاء فْ الدور الذي ٓؤدًٓ ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ  -

 ؤعادة ؤىتاج القٓن القدٓهة. و الهستقرة ألمقٓـ دن ػٌوأ
الكٓفٓة التْ ٓتـ بٍا تشكٓؿ القٓـ اٚجتهاعٓة لدي الهرأة العربٓة هف خٛؿ الهضاهٓف الهختمفة  -

 لٛعٛىات الرقهٓة.
 ٓر السمبٓات او التجاوزات التْ ٓتضهىٍا ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ عمْ الهرأة العربٓة.تأث ىهد -

ىالبحث:نوعى
ْ ىوع هف البحوث العمهٓة التْ تفترض وجود ،ؤلِ ىهط البحَث الىَعٓة ا البحث ٌذٓىتهْ        ٌو

 البحث الهشاركة فْاٖفراد، والجهاعات  ٌا هف خٛؿ وجٍات ىظرؤ وظواٌر اجتهاعٓة ٓتـ بىاحقائؽ 
كها تٍدؼ إلِ فٍـ الظاٌرة هوضوع الدراسة، وعمًٓ ٓىصب اٌ٘تهاـ عمِ حصر ، ٕٔـ(ٕٛٓٓقىدٓمجْ)

وتعتهد  ،ٕٕـ(ٕٗٓٓهوٓرس أىجرس) هعىِ اٖقواؿ التْ تـ جهعٍا أو السموكات التْ تهت هٛحظتٍا
ا هتعددي وهتغٓري وتتشكؿ وتبىِ تباعً البحوث الىوعٓة عمِ الفمسفة القائمة بأف الحقٓقة لٓست واحدة وأىٍا 

فكار والحقائؽ حوؿ ٖو اٚفراد، لذا فتجد أف فْ الهىظهة الواحدة العدٓد هف األفٍـ هجهوعة هف الىاس 
 هوضوع واحد.
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 الباحثة"  عف أتحدث فمـ ، الدراسة ٌذي فْ الغائب ضهٓر استخدهت ىادًرا ها أىىْ كها ٓٛحظ      
ذا" أرى" ،"ٚحظت" الهتكمـ ضهٓر استخدهت ولكىْ"  ٓخالؼ )الذي الىوعْ البحث طبٓعة هع ٓتهاشِ ٌو

 ٓسهِ فٓها إهعاًىا الهتكمـ ضهٓر استخداـ عف الباحث ابتعاد ضرورة ٓرى الذي ا٘هبٓرقْ الوضعْ البحث
(م4444العوفً  ) الىوعْ( البحث فْ شؾ هحؿ ٌْ والتْ والهوضوعٓة بالحٓادٓة

ٕٖ. 

  :البحثمنكجى
والذي ٓعىِ بتحمٓؿ وتفسٓر وعرض واقع بشقً الكٓفْ عمِ هىٍج الهسح التحمٓمْ ٓعتهد البحث      
ف الباحث هف تقدٓـ وصؼ شاهؿ ىً ٓهكَ أ، كها ٕ٘واكتشاؼ العٛقات الكاهىة بٓف الهتغٓرات ٕٗالحاؿ

ف سموكٓات واقعٓة حدد فٍو ٓصور الواقع الراٌف ٓو ،ٕٙوتشخٓص دقٓؽ لواقع الهشكمة وتقدٓـ أدلة تبٌر
  .ٕٚالعٛقات التْ توجد بٓف الظواٌر واٚتجاٌات

ىالبحث:رونةى
ؿ الذي تستغرقً تتطمب هىا       إف طبٓعة جهع البٓاىات والهعموهات فْ البحوث الىوعٓة والوقت الطٓو

، لذا قهت بتحمٓؿ عٓىة هف ا٘عٛىات التجآرة الهقدهة ٕٛ(م4444 )أبو عالم أف ىستخدـ عٓىات صغٓرة
، وقد تـ اختٓار ٌذي العٓىة بشكؿ عهدي فْ اإعٛىً  ٕٓبالمغة العربٓة عمِ شبكة اٚىترىت بمغ عددٌا 

تِ لٙعٛىات التْ  هف حٓث الشكؿ  فْ فٍـ الظاٌرة التْ ٓدور حولٍا البحث ىْستعٓىضوء رٓؤ
والهحتوى، كها استىدت أًٓضا عمِ هدى شٍرة اٚعٛف وعدد اٚعجابات والهشاركات والتعمٓقات التْ 

وتـ بحٓث تشهؿ السمعْ والخدهْ ، هضهوف اٚعٛىات حرصت عمْ ضهاف التىوع فْٓحظِ بٍا، وقد 
 .ـٕٚٔٓٓولٓو ٖٓوحتِ ٓوـ  ٓىآر ٔالتحمٓؿ خٛؿ فترة زهىٓة هدتٍا ستة اشٍر بدأت هف ٓوـ 

ى:دواتىجمعىالبواناتأ
 -:الوسائؿ التالٓة ٌذي الدراسة هف خٛؿ جهعت بٓاىات

 حدٓثة أو سواء كاىت تآرخٓة الىوعْ البحث فْ البٓاىات لجهع أساسٓة تحمٓؿ الوثائؽ، وتعتبر طٓرقة -
ات  هٍـ فٍْ هصدر وتقآرر حوؿ لمهعموهات وقد شهمت الوثائؽ الخاصة بٍذي الدراسة صوًرا وفٓدٌٓو

 ا٘عٛىات الرقهٓة.
القٓـ تحدثً هو تأثٓرات فْ ف أدور ا٘عٛىات الرقهٓة وها ٓهكف هىاقشة ؿ خٛ هو، العاهةالهٛحظة  -

هو البٓاىات التْ ٓقَن  جزًءاىفسً ٓعد ة الىوعٓالبحَث والباحث فْ  ،اٚجتهاعٓة لدي الهرأة العربٓة
د ػَقاءاتً حث فْ البدآة َؤىها ٓتطَر البحث هع  ؤجرالبحَث ٚ ٓتن تصهٓن الب، وفْ ٌذي اػبجهعٍ

 ٓتعرض لمتغٓٓر هو حٓو ؤلِ آخر.
حٓث ٓعد التحمٓؿ الكٓفْ أداة تعطْ الدراسة عهقاً  أكبر لٓقـو عمِ قراءة : دلٓؿ التحمٓؿ الكٓفْ -

، قمٓٛٓراً ، وتسجٓؿ ا٘ىطباعات الذاتٓة لمباحث عف الهضهوف والتعبٓر عف الىتائج برهوز لفظٓة هثؿ " كث
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و ها ٓعد إثراءًا لعهمٓة التفسٓر واٚستدٚؿ لذا قهت فْ ،  ٜٕ(ـٕٗٓٓهحهد عبد الحهٓد ) ٓتزآد، ٓتىاقص(، ٌو
عٓىة الدراسة ووضعت فًٓ  الرقهٓةعٛىات ٙفْ التوصٓؼ الكٓفْ ل ىْبتصهٓـ دلٓؿ ٓساعد ٌذي الدراسة 

وكاىت الهحاور الرئٓسة لٍذ ، هجهوعة هف الهحاور تٍدؼ بٍا إلِ توصٓؼ هحتوى الرسائؿ ا٘عٛىٓة
   -تْ:ٔالدلٓؿ كا

  -:ها ٓمْوتشهؿ ٌذي الفئة  :هوضوع ا٘عٛف  .ٔ
غذائٓة، هشروبات ،هستمزهات تعمٓهٓة وأدوات هىزلٓة،  سمع) -وتشهؿ: السمع والهىتجات -

وهٛبس،سٓارات  أقهشة والهفروشات،هىظفات، اٖثاث كٍربائٓة، أدوات هستحضرات تجهٓؿ،
)................ 

هطاعـ،  ىترىت، خدهات هصرفٓة،ا  )سٓاحة وفىادؽ، خدهات صحٓة،اتصاٚت و :خدهات وتشهؿ -
 أعهاؿ ٌىدسٓة، عقارات، تأهٓف وحراسة، أعهاؿ صٓاىة، خدهات إخبآرة وهعموهاتٓة ....

ؽ اجتهاعْ( وتشهؿ ) توعٓة - الصحة، عمِ ، توعٓة دٓىٓة، الحفاظ التبرع لٛعهاؿ الخٓٓرة)تسٓو
 .،ترشٓداٚستٍٛؾ...................( اٖهٓة، اٚىتهاء وحب الوطف ،هحو

قصد بٍا ها تؤدًٓ الرسالة اٌ٘ٙداؼ الوظٓفٓة لٖا .ٕ عٛىٓة هف أٌداؼ ووظائؼ وتشهؿ: عٛف: ٓو
 .ْ، سهعة وهكاىة، تىافسْ، هىاسبات، عٛهة تجآرة....(إخباري، تذكٓري، تعمٓه)

 فْ تقدٓـ الهادة اٚعٛهٓة: وتشهؿ ) غىائْ، حواري، تهثٓمْ، حدٓث هباشر، اٖشكاؿ الهستخدهة .ٖ
 .هوسٓقْ،...( قصصْ،

 : الجهٍور الهستٍدؼ : ٓقصد بٍا الجهٍور الهستٍدؼ هف الرسالة الهقدهة وتضـ الفئات التإلىة .ٗ
 . العاـ: ٓشٓر إلِ كافة فئات الجهٍور وقطاعاتًالجهٍور  -
أو هرأة أو  االجهٍور الىوعْ: ٓشٓر إلِ فئة هعٓىة هف فئات الجهٍور وقد تكوف شبابً  -

  .أو فٛحٓف او ربات بٓوت ًٚ أو كبار السف أو عها ًٚ أطفا
ة أو جاىب عىاصر الجذب وٓقصد بٍا تمؾ اٖدوات التْ ٓستخدهٍا هصهـ ا٘عٛف ٘بارز فكرة هعٓى .٘

ا هىٍا، هعٓف هف جواىب الرسالة ا٘عٛىٓة، أو لجذب الهتمقْ ىحو الهادة ا٘عٛىٓة كمٍا أو بعضً 
  .عبارات استشٍادٓة....( وتشهؿ ) الصور، الرسوـ، اٖلواف، الهؤثرات الصوتٓة، الحركة، العىاوٓف،

صورة أشخاص هشٍوٓرف،  الصور الهستخدهة وتشهؿ )صورة الهىتج، صورة الهىتج أثىاء استخداهً، .ٙ
صورة اسـ الهىتج أو العٛهة التجآرة، صورة الخبراء  صورة أشخاص" هودٓمز"صورة كارتوىٓة،

 .والهتخصصٓف، صورة تأثٓر الهىتج .......(
 :ب اٚقىاعٓة الهستخدهةالٓاٖس .ٚ

ة  - عرض وجٍة ىظر واحدة: تعىْ تقدٓـ الهادة ا٘عٛىٓة التِ تتىاوؿ قضٓة او حدث هف زآو
 .هعٓىة

دة والهعارضة -  .عرض وجٍتِ الىظر: تعىِ تقدٓـ الهادة ا٘عٛىٓة بوجٍتِ الىظر الهٓؤ
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 .ترتٓب الذروة: ٓعىِ الترتٓب التدٓرجِ لمحجج والبرآٌف هف اٖقؿ أٌهًٓ فاٌٖـ -
 .قؿٌٖهٓة فاأكثر ٖترتٓب عكس الذروة: ٓعىِ الترتٓب التدٓرجِ لمحجج والبرآٌف هف ا -
رقاـ والهصادر الهىسوبة التِ تثبت ٖتعىِ تدعٓـ الهادة ا٘عٛىٓة با رآٌف:دلة والبٖتقدٓـ ا -

 .صحتٍا
و هوضوع بعٓىً فِ الهادة أشخص  وأعمِ قضٓة  أسموب تسمٓط الضوء: ٓقصد بً التركٓز -

 .ا٘عٛىٓة
 .أسموب الهبالغة: ٓقصد بً التضخٓـ فِ عرض الهضهوف بصورة غٓر هوضوعٓة وهتحٓزة -
ة: ٓقصد بً استخداـ الدٓف فْ تدعٓـ الهادة أسموب اٚستشٍاد  - بأٓات القرآىٓة واٖحادٓث الىبٓو

 . ا٘عٛىٓة الهتىاولة
 .أسموب الكذب: ٓعىِ تشوًٓ الحقائؽ وتعهد تٓزٓؼ الواقع بصورة هقصودة -
 أسموب اٚستعطاؼ: ٓقصد بً استعطاؼ الهتمقْ والحصوؿ عمِ تأٓٓدي تجاي القضٓة أو الحدث  -

قصد بٍا اٖسموب الذي ٓستخدهً هصههو الرسالة  :ٓةىعٛ٘هستخدهة فْ الرسالة ااٚستهاٚت ال .ٛ ٓو
ا٘عٛىٓة بغرض استهالة الهتمقْ بالعاطفة أو الهىطؽ لتحفٓزي عمِ اٚستجابة لٙعٛف، وتشهؿ 

 -: الٓةالفئات الت
حثً عمِ استهاٚت هىطقٓة: ٌْ تمؾ التْ تعتهد بالدرجة اٖولِ عمِ هخاطبة العقؿ البشري وت -

 . الترتٓب الهىطقْ لمحقائؽ والقضآا واٖولوٓات
عمِ اٚحتٓاجات الىفسٓة لمفرد هف خٛؿ هخاطبة عواطؼ  استهاٚت عاطفٓة: ٌْ التْ تركز -

   .الجهٍور الهستٍدؼ
هٓزج هف اٚستهاٚت العاطفٓة والهىطقٓة: ٌْ تمؾ الىقاط التْ ترتكز عمِ هخاطبة العقؿ  -

 . وضٓح الىتائج ا٘ٓجابٓة التْ ستعود عمًٓوالعاطفة لدى الفرد لت
 :ا٘عٛف القٓـ اٚجتهاعٓة التْ ٓتضهىٍا .ٜ

حث عمِ فعمٍا، وذلؾ إها بطٓرقة هباشرة أو  قصد بٍا هجهوعة القٓـ التْ ٓحتوي عمٍٓا ا٘عٛف ٓو ٓو
ا٘ٓهاف، العمـ، ، التواضع، الىظافة ،)الترشٓد واٚدخار، العطؼ: بشكؿ ضهىْ وغٓر صٓرح، وتشهؿ

، الىجاح، اٚحتراـ، العهؿ وا٘ىتاج، الصداقة، الصحة، التساهح، الترابط، التكافؿ، السعادة، اٖىاقة
، اٚىضباط، الخٓر،، اٖهؿ والطهوح،الحب ا٘ٓثار، الىشاط،، البساطة، التجدٓد هراعاة آداب  الكـر

 ..............( فْ العٛقة بٓف الرجؿ والهرأة الهجتهع
 :السمبٓة فْ ا٘عٛفالجواىب  .ٓٔ
دعهٍا بطٓرقة هباشرة أو بشكؿ ضهىْ،  ْ تمؾ السمبٓات التْ ٓحتوي عمٍٓا ا٘عٛف ٓو               وتشهؿ ٌو

البؤس،القبح، العدواىٓة، التفكؾ، الهرض،  القذارة، التكبر، الجٍؿ ،الفسوؽ، القسوة، ) الشراٌة والتبذٓر،

http://www.epra.org.eg/


 

 

 بتشكٌل القٌم االجتماعٌةاإلعالن فً العصر الرقمى وعالقته منى محمود عبد الجلٌل: د/  44

 اٌ٘هاؿ، عهْ،ٖالتقمٓد ا وا٘حباط، الٓأس اٚستٍٛكٓة،الخهوؿ،اٖىاىٓة وحب الذات،العداوة، التواكؿ، 
 .، الكذب، الخٓاىة ............(هحرهةعٛقة جىسٓة  البخؿ،

ىالبحث:تداؤالتى
ها :هف رئٓسٓف ٓىبثؽ عىٍٓلاسؤ  ِجابة عمتسعْ الدراسة لٙ ت فرعٓة، ٌو   -ا تساٚؤ

ىبثؽ عىً ها ٓمْ : -ٔ   -ها وصؼ ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ هف حٓث الشكؿ العاـ والهضاهٓف ؟ ٓو
 ٌداؼ ووظائؼ ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ ؟أها   -
 شكاؿ وقوالب ا٘عٛف فْ اٚعصر الرقهْ وها التغٓرات إلِ طرأت عمٍٓا ؟أها   -
 عصر الرقهْ ؟واٚستهارت التْ ٓستخدهٍا ا٘عٛف فْ ال الٓبسٖها ا -
 ها القٓـ اٚجتهاعٓة التْ ٓتضهىٍا ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ ؟  -
 و التجاوزات التْ ٓتضهىٍا ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ ؟ أها السمبٓات  -

ىبثؽ عىً ها ٓمْ : ها دور ا٘عٛف الرقهْ فْ تشكٓؿ القٓـ اٚجتهاعٓة لدي الهرأة العربٓة ؟ -ٕ   -ٓو
لدى الهرأة العربٓة دة ػجدٓاجتهاعٓة قٓن بىاء ا فْ دًَرلعصر الرقهْ ؿ ٓؤدي ا٘عٛف فْ اٌ -

 ولهاذا ؟ وكٓؼ ؟؟ ؤعادة ؤىتاج القٓن القدٓهة و الهستقرة ألمقٓـ دن ػٌوأ
  ؟ بٍا ٓقوـ وكٓؼ ؟ الرقهْ العصر فْ ا٘عٛف ٓؤدٍٓا التْ والسمبٓة ا٘ٓجابٓة اٖدوار ها -
التْ ٓتضهىٍا ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ عمْ الهرأة و التجاوزات أها حجـ تأثٓر السمبٓات  -

 العربٓة ؟
ى:البحثحدودى

عمْ هوضوع ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ الذي ٓعتهد فْ توصٓؿ رسالتً ا٘عٛىٓة  البحثاقتصر  -
 لكتروىٓة او شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ. ٘ىترىت هف خٛؿ الهواقع ا٘شبكة ا ِعم

 .دوات التحمٓؿ الكٓفْأاستخداـ عمِ  البحثاقتصر  -
 .ا عف السمع والخدهات الهختمفةإعٛىً  ٕٓعمْ عدد  البحث اقتصر عٓىة -
و ستة طار زهىْ هحدد إعمْ البحث  اقتصر -  ٖٓٓىآر وحتِ ٓـو  ٔشٍر بدأت هف ٓوـ أٌو

 ـ.ٕٚٔٓٓولٓو

ى:المداخلىالنظروةىللبحث
  -ىظٓرٓف ٌها:ا عمْ هدخمٓف اىطمقت ٌذي الدراسة اعتهادً 

 :الهدخؿ القٓهْ -
فكرة الىسؽ حٓث ٓىظر إلِ الهجتهع عمِ أساس أّىً ىسؽ ٓتكّوف هف عدد هف والذي ٓىطمؽ هف       

 ًٛ ٓتكّوف هف هختمؼ اٖعضاء واٖجٍزة كالجٍاز الدوري والجٍاز الٍضهْ،  اٖجزاء الهترابطة، فالفرد هث
كذلؾ الهجتهع ٓتكّوف هف عدد هف اٖىساؽ كالىسؽ السٓاسْ والىسؽ اٚقتصادي والىسؽ الدٓىْ... ولكّؿ 

بدّ  ًا، ٚو ٓر ّٚ فإّف الىسؽ سوؼ ٓفىِ أو ٓتغّٓر تغّٓرًا جٌو أف  ىسؽ احتٓاجاتً الضروٓرة التْ ٓجب إشباعٍا وا 
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ٓكوف الىسؽ دائهًا فْ حالة توازف هف خٛؿ إشباع الىسؽ ٚحتٓاجاتً. وكّؿ جزء هف أجزاء الىسؽ ٓسٍـ 
  ٖٓ(ـٜٚٚٔىعٓـ ) وتكّٓفًفْ تحقٓؽ توازف الىسؽ واستقراري 

كها ٓىظر ٌذا الهدخؿ إلِ القٓـ اٚجتهاعٓة عمِ أّىٍا أحد جواىب الىسؽ اٚجتهاعْ التْ تتفاعؿ    
باقْ عىاصر الىسؽ بها ٓساعد توازف الهجتهع واستقراري، وبالتالْ ٓتحّقؽ التوازف اٚجتهاعْ وتتساىد هع 
وأي اختٛٚت أو تغٓٓرات فْ ىسؽ القٓـ ٓتبعً تغٓٓرات فْ عىاصر الىسؽ ٖٔ (ـٖٕٓٓعباس) لمجهاعة ككؿ

و ها جعؿ أهٓٓؿ اٖخرى، وبالتالْ ٓتعّٓف عمِ اٖفراد الهحافظة عمِ ىسؽ القٓـ السائد فْ الهجتهع،  ٌو
ْ تصدر عف اتفاؽ  دوركآـ ٓؤّكد عمِ أّف القٓـ تهاثؿ كّؿ الظواٌر ا٘ىساىٓة، فٍْ هف صىع الهجتهع، ٌو

 وكوىٍا هف صىع الهجتهع، لذا فٍْ تتهّٓز بالعهوهٓة والجبٓرة، ولٍا قوة ا٘لزاـ ٕٖ(ـٕٔٓٓرزفبر) اجتهاعْ
ـ عمِ ت بّىْ قٓـ هعّٓىة، ٚو ٓهكف لٗفراد التحّرر هف القٓـ حٓث ٓقوـ الهجتهع عمِ إجبار اٖفراد وقٌٍر

؛ ٖف ذلؾ سوؼ ٓؤّدي إلِ  ٖٖ(ٜٜٜٔالقمٓىْ) الهفروضة عمٍٓـ هف الهجتهع برفضٍا أو التهرد عمٍٓا
 .اختٛؿ الىسؽ اٚجتهاعْ الباعث عمِ حدوث الهشكٛت اٚجتهاعٓة

أٌّهٓة، لها لٍا هف القدرة عمِ إحداث عهمٓة فالقٓـ والهعآٓر واٖطر الثقافٓة بوجً عاـ ٌْ اٖكثر   
زآد ) الضبط اٚجتهاعْ هف ىاحٓة، وتضهف لمبىاء اٚجتهاعْ استقراري وتوازىً واستهراري وتكّٓفً

  ٖٗ.(ـٜٜٗٔ
اّٚتجاي عمِ ضرورة ا٘جهاع القٓهْ الذي ٓشهؿ البىاء اٚجتهاعْ والثقافْ بأسري؛ ٌذا ولذا ٓؤّكد   

ذا ا٘جهاع  حٓث تتوافر هجهوعة هف اٌٖداؼ والهبادئ العاهة التْ ٓوافؽ عمٍٓا هعظـ أفراد الهجتهع ػ ٌو
جاد ) القٓهْ ٌو أٌـّ وأعهؽ هصدر لمتكاهؿ اٚجتهاعْ، واٖكثر ثباتًا فْ اٖىساؽ اٚجتهاعٓة والثقافٓة

 ٖ٘.(ـٖٜٜٔ
  :الهدخؿ اٚجتهاعْ لٙعٛـ -
اٚتصاؿ بالوظائؼ اٚجتهاعٓة لوسائؿ اٚعٛـ وحاولوا تحدٓد ادوار تمؾ الوسائؿ ازاء  عمهاءٌتـ ا    

عدٖالهجتهع ورصد ىتائج وتأثٓرات ٌذي ا ؿ" دوار ٓو وائؿ العمهاء الذٓف اٌتهوا بٍذي أهف  "ٌارولد ٚسٓو
رى ٌذا العالـ  هف خٛؿ تجهٓع  عٛـ هراقبة البٓئة اٚجتهاعٓة٘ف هف بٓف وظائؼ وسائؿ اأالهسألة، ٓو

لوسائؿ   فأالهعموهات وتوٓزعٍا حتِ ٓتهكف الهجتهع هف التكٓؼ هع الظروؼ الهتغٓرة، كها ٓرى 
ي أجزاء الهجتهع فْ اٚستجابة لتحدٓات البٓئة الهحٓطة بٍـ، أخرى ٌْ ٓزادة ترابط أعٛـ هٍهة ٘ا

ا،  عٛـ ٘هثمها تتولِ وسائؿ اخمؽ رأي، عاـ وطىْ هوحد ٓساعد الحكوهة الدٓهقراطٓة لمقٓاـ بدوٌر
 خر.آلِ إعهمٓة ىقؿ التراث اٚجتهاعْ هف جٓؿ 

 اٖفكار لىشر بىاءات ٌَْ اجتهاعٓة بَظٓفةـ َػٓق تىظٓن بأىٍا ا٘عٛهٓة الهؤسسة ؤلِ ٓىظرو     
ْ ا٘ىساىٓة لمحاجات َاهتداد العاهة  ؤلِ ٓشٓر ؿالهدخ ٌَذا الهجتهع فْ لٗفراد جهاعْ ؿعه، ٌو
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 َنػتق ِػحت سَدػٓ أو ٓجب الذّ َالتَافق، َالتىظٓن، اٚجتهاعٓة َالحاجات، دافػاٌٖ ٓوػب اتػالعٛق
 فْ قٓاهٍا اءَر وػه الفمسفة أَ العقٓدة أَ العاهة الفكرة ؤطار فْ أغراضٍا بتحقٓق الهؤسسات ذيػٌ

 .ٖٙ(ـٜٜٚٔ العَدات.)الهجتهع
خٛقٓة عٛقة فاعمة وهتداخمة عمِ ٖوا وهىظوهة القٓـ اٚجتهاعٓة اٚعٛـتعتبر العٛقة بٓف و      
ىهاط التفكٓر والهعرفة والقٓـ واٚفٍاـ ٖي هجتهع ٌْ الوسائؿ الىاقمة أف وسائؿ اٚعٛـ فْ أ اعتبار

و هجهوعة أي شعب أوبالتالْ فٍْ تسٍـ فْ خمؽ جاىب كبٓر هف الثقافة اٚجتهاعٓة وطٓرقة حٓاة 
 .ٖٚ(ـٕٙٓٓالٍىداوي ).سكاىٓة هعٓىة

عتبر ا٘عٛف فف توصٓؿ رسالة هعٓىة فْ وقت قصٓر إلِ جهٍور هعٓف عبر وسائؿ ا٘عٛـ       ٓو
ٛ ٓقتصر دوري فلخدهة الهجتهع وخدهة قضآا الىاس الهختمفة  رلٙعٛف دور اجتهاعْ كبٓ، و الهختمفة

حٓحة ىشر التوعٓة وتدعٓـ السموكٓات الص هف خٛؿعمِ الجاىب اٚقتصادي فقط بؿ لً دور اجتهاعْ 
حٓاة اٖفراد هثؿ قٓـ الىظافة وعدـ التبذٓر  تعززاٚجتهاعٓة التْ  القٓـوتصحٓح الخاطئة إلِ جاىب ىشر 

ا. والحفاظ عمِ ثروات الوطف  وغٌٓر

ىللبحث:ىطارىالمفاهوميإلا

 ,Maxwell هفآٌهْ إطار إٚ أىً ٓمـز وجود ىظري تأطٓر إلِ ىحتاج ٚ قدربها الىوعٓة  الدراسات فْ     
JA) 2005)ٖٛ ،َالهصطمحات الهفآٌن بعض عمِ الَقَفالدراسة الحالٓة ٓحتـ  هَضَع طبٓعة وكها أ 

وسٓتـ شرح الهفآٌـ الهتعمقة  ،َاٚصطٛحْ المغَّ هفٍَهٍا َهدلَلٍا َاستٓضاج شرحٍا ؿخٛ هو
  -بٍذا البحث عمْ الىحو التالِ :

 العصر الرقمي:مفيوم  -
ؿ اٚتصاؿ الرقهٓة الحدٓثة عمِ غٓرٌا فْ هجاؿ عمِ سٓطرة الَسائؿ ٌَ الذّ ٓدالعصر الرقهْ     

الرقهٓة ٌَْ ؿ الهعمَهات َٓتسن ٌذا العصر بعدة سهات ترجع ؤلِ هزآا الَسائؿ َهعالجة َتباد
لغاء السرعة َالدقة َتقرٓب الهسافات   .ٜٖالحدَدوا 

 الرقمي: سمات العصر -
 :ٓٗ(ـٕٛٓٓعبد القادر) :ٍا ها ٓمْمهأ ٓه، خاصةت بسها قهٓةشلرة اٛلثا ضتتهٓ

 عدةتهثؿ قهٓة شلرة اٛلثإذ أف ا ،قهٓةشلرة اٛلمثالهتداخمة التكىولوجٓة ت ٚكتشافاا كتٛح 
 الحاسب ألِفْ ظٍور  ِولٖاالثورة تهثمت فقد ، واحدآف فْ  هتداخمة وهتكاهمة ثورات

الوسائط  ثورة لثالثة ٌْا والثورة، الهعموهات شبكةلثاىٓة هثمتٍا ا والثورة، لشخصْا
 .السٓرعة والهعموهات الهعموهاتٓة
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  ٌْؿ عمِ تعتهدقهٓة شلرة اٛلثف اٖ ىظًرآٍا عم السٓطرة ٓصعب ثورة  هعموهاتأي  تحٓو
التحكـ فْ  الصعب ٓه ٓجعؿ هها ،هعٍا ًلتعاهوا ىقمٍا ًٓسٍـ قاأر إلِ تتعاهٛوأي 

  .ٌارطٛت حجبأو فْ تحدٓد أو  ٌذي الثورة
  ا ٓعتختمؼ  ثورةفٍْ التغٓٓر، حتهٓة  وجواىبٍا طج١ؼزٙبلٍا  ،لسابقةا الثورات ٓه غٌٓر

 الخاصة.
 مفيوم اإلعالن الرقمي: -

أحد أٌـ أىشطة اٚتصاؿ العالهٓة فا٘عٛف )ٌو ىشاط  (ADVERTISING) ٓعتبر ا٘عٛف      
ج لٍا عبر وسائؿ اٚتصاؿ بالجهآٌراتصإلِ ٍٓدؼ إلِ ا٘عٛـ عف سمعة أو فكرة أو خدهة   ،والترٓو

دفً التأثٓر عمِ الهستٍمؾ ودفعً لمقٓاـ بعهؿ أو أوهف الهعروؼ إف ا٘عٛف ٓكوف هقابؿ  جر هعموـ ٌو
  ٔٗ.سموؾ هقصود وهحدد(

ف ا٘عٛف ٓجب إلذا ف ،ًٓوالٍدؼ الرئٓسْ لٙعٛف ٌو لفت اىتباي الهستٍمؾ إلِ هضهوىً وشدي إل       
ؿ عمِ إثارة رغبة الهستٍمؾ فْ السمعة الهعمف عىٍا ودفعً إلِ اهتٛكٍا وشرائٍا وتفضٓمٍا عمِ أف ٓعه

ىً ٓجب أف ٓثٓر لدًٓ اٌٚتهاـ الكافْ إسمعة أخرى، ولكْ ٓىجح ا٘عٛف فْ جذب اىتباي الهستٍمؾ ف
 .لمتعرؼ إلِ هضهوىً

ف هر لكثٓت اثدحوهتٛحقة أٓعة رجًٓ سولوتكىطوارت ترة ٖخٓود العقافْ ـ لعالد اشٍوعىدها     
ورة لثطوارت التاي ذٌـ ٌف أهوؿ دولاي ذٌوب شعة عمِ حٓار بآخأو بشكؿ رت ثألتْ رة والكبٓرات التغٓٓا
ر ٓطوتـ تد قت وىرىت٘ور اٍظلِ أدت إلتْ ت واٚتصاٚت واهاولهعماجٓا ولولحاصمة فْ هجاؿ تكىا
ٓعة رس ةور بصت ىرىت٘طور اتت قولؾ الذ ذهىو ـٜٜٗٔسىً ت ىرىت٘التصفح  ىْرولكتإقع وؿ هأو
فْ هجاؿ وارت ثدة ىا عدشٍالفترة  ي ذخٛؿ ٌري ولبشآخ رلتااجٓا فْ ولوتكىأو  لةسٓوؽ أي وتف
قع واهء ىشاإ ٌْوىفسٍا ت هاظلهىاخؿ ت وداكارلشافْ ت لتْ حصمورة الثاٌهٍا ف أهت ىرىت٘داـ استخا

هٍا دلتْ تقا تهادلخوالصىاعٓة اهىتجاتٍا وٓة رلتجااتٍا طىشأخٛلٍا كافة ف هرض كً تعركؿ شص تخ
ر ىْ عبرولكت٘ف ا٘عٛر آعتبؼ هىتجاتٍا، وٓرٓقٓة لتصوتسذ هىافد ٓجاإبالتالْ وف وبزلب الكس

 .  ٕٗىْروٚلكتؽ آولتسو اٚتجاي ىحاؿ ظفْ  ارً ىتشاوا ٓةبذٓج جارولتر وسائؿ اكثف أهت ىرىت٘ا
لكتروىْ ٘ا٘عٛف ا American marketing association مريكيوألوتعرف جمعية التسويق ا    

هدفوع  جرأوهقابؿ  ةهعموه ةو الخدهات بواسطة جٍأو السمع أفكار ٖىً "وسٓمً غٓر شخصًٓ لتقدٓـ اأب
عرؼ ٘عف طٓرؽ شبكة ا ىترىت فْ ىشر الرسائؿ ٘وسٓمة اىً الىشاط الذي ٓستخدـ أا بٓضً أىترىت" ٓو

و أفكار أجؿ سوقً لتقبؿ أو هف أو خدهات أعمِ الجهٍور بغرض حثً عمِ شراء سمع  ةا٘عٛىٓ
 .ت هعمف عىٍاآو هىشأشخاص أ

 (zeff, aronson 2000)ٖٗ ،ًوعرف((ansany,frost,strauss,2003 ِىً اتصاؿ غٓر شخصْأعم ،
جر عمِ ٖف الهساحات الهدفوعة اأي أو خدهات هف قبؿ راع هعروؼ، أعف هىتجات  ةقىاعْ عادإ
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ج هىتجاتٍـ آلكتروىْ والتْ ٓستخدهٍا ٘و عمِ البٓرد األكتروىْ ٘الهوقع ا و خدهاتٍـ تعد أخروف لترٓو
  ٗٗ((kaure2008 .اعٛىً إ

لكتروىْ( ٌو ٘الرقهْ )اف ا٘عٛف إف ((business dictinary 2009 ةعهاؿ التجآرٖا لقاهوس اووفقً      
جًٓ عمِ شاشة الحاسب  ةعٛىٓإ ةىترىت كوسٓم٘استخداـ ا هكف  ألْحٓث تظٍر الرسائؿ الترٓو ٓو
 ٘ٗ,(marcella vurro2010) ىترىت بها ٓتفؽ هع تفضٓٛت الهستخدـ٘عٛىات اإتفصٓؿ 
صبح أوقد  ا٘عٛف التفاعمْ.شكاؿ أحد أىترىت ٌو ٘شبكة ا ف ا٘عٛف عبرأوهف الجدٓر بالذكر      

سموب الذي ٓتبعً الهعمىوف فْ وسائؿ ا٘عٛف ٖت تغٓر اأوبد ةلكتروىْ ٓهثؿ ظاٌر ٘ىجاح ا٘عٛف ا
ىترىت ٘ف ا٘عٛف عبر اأو  ةىا فْ رصد اىتقاؿ ٌائؿ فْ عهمٓة جذب الهستٍمؾ خاصأخرى، وىحف بداٖ
  ٙٗـ(ٕٓٓٓ حافظ) .خرآو بأخرى بشكؿ ٖعٛـ ا٘صبح ٓتداخؿ هع وسائؿ اأ

ا إغفاؿ ا٘عٛىات التْ تستقطبٍا وعىد الحدٓث عف ا٘عٛىات فْ الفضاء الرقهْ، ٚ ٓهكف أبدً     
ؿ جو جؿ، إذ تحّولت ٌذي اٖخٓرة إلِ الهىصة اٖولِ لٙعٛف عمِ ا٘ىترىت، غٓر أف شركة جو جشركة 

ؿ فْ هىصاتٍا جو جتتٓح لمهواقع ا٘خبآرة اٚستفادة هف إعٛىاتٍا بأف تضع ٌذي الهواقع أكواد إعٛىات 
"إلِ أىً هف emarketerؿ والهواقع ا٘خبآرة(، وتشٓر أرقاـ هوقع "جو جبها ٓهكِّف اٚثىٓف هف الربح، )

ٓات الهتحدة، توجد ثٛثة بٓف أكبر الهىصات التْ تحتؿ الهراتب العشرة اٖولِ فْ جمب ا٘عٛى ات بالٚو
هواقع اجتهاعٓة، وفٓسبوؾ ٌو هف ٓحتؿ الهرتبة الثاىٓة فْ القائهة ككؿ. كها ٚ ٓوجد هف بٓف الهواقع 

و الذي ا إخبارًٓ إذا اعتبرىا هوقع ٓاٌو الذي حّؿ فْ الهركز الرابع هوقعً  إٚ العشرة أّي هوقع إخباري، ا، ٌو
 الكثٓر هف الخدهات، هىٍا ىشر اٖخبار.   ٓعّد بوابة إىترىت تشتهؿ عمِ

كها ٓظٍر أف حجـ ا٘عٛىات التْ ُتستثهر عبر العالـ فْ وسائؿ التواصؿ اٚجتهاعْ، ستتجاوز      
فْ أفؽ السىوات الثٛث القادهة، تمؾ التْ ُتستثهر فْ الصحؼ الهطبوعة، وفؽ ها تؤكدي دراسة قاهت 

% ٕٓهف الهتوقع أف تستحوذ الشبكات اٚجتهاعٓة عمِ أىً  الفرىسٓة، كهابٍا هؤسسة "ٓزىٓت أوبتٓهٓدٓا" 
ر ٓ٘هف هجهوع ا٘عٛىات فْ الفضاء الرقهْ فْ أفؽ سىتٓف، وستصؿ أرقاهٍا بالتإلِ إلِ   همٓار دٚو

 .ٚٗ(ٕٚٔٓ عزاـ)
  -:الٓة( فْ الجواىب التmass media) ةعف الوسائؿ الجهآٌٓر ةتسوٓقٓ ةىترىت كوسٓم٘وتختمؼ شبكة ا

 ٛٗ(ٕٕٓٓ العٛؽ)
 ا ها تكوف وسٓمة سحب ولٓست وسٓمة دفع:ىٍا غالبً أ .ٔ

قٓ ها عمِ ، أتحاوؿ الهىظهات دفع الهعموهات باتجاي العهٓؿة، التقمٓدٓ ةفْ اٚتصاٚت التسٓو
ىترىت ٌْ ٘ف ا، أخرىأ ةبعبار  لِ اٚتصاؿ بحثا عف الهعموهات.إف العهٓؿ ىفسً ٓبادر إف، ىترىت٘ا

 سحب ولٓست دفع. آلٓة
 ىٍا وسٓمً رقهٓة تعهؿ عمِ تٓسٓر التفاعؿ:أ .ٕ
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( web contentعمِ خادـ الوب الذي ٓضٓؼ هحتوى الوب ) ةرقهٓ ةىترىت ٓعد وسٓم٘ف اٖا ىظرً 
ف ذلؾ توفٓر فرصة لمتفاعؿ هع العهٓؿ. وتعد ٌذي خاصٓة فٓردة هف خواص اٚىترىت. أفاف هف ش

ىً ٓصبح باستطاعة إفة، هعٓى ةو طمب سمعأركً هعموهات ذا طمب عهٓؿ هدوف اسهً لدى الشإف
 ًٛ عف عروض  ةا هعموهات تفصٓمٓباستخداـ البٓرد اٚلكتروىْ هتضهىً  الهورد اٚتصاؿ بالعهٓؿ هستقب

رى البعض  ةجدٓدي ذات صم ىترىت ٙل ةف الهىافع التفاعمٓأباٌتهاهات ورغبات العهٓؿ الخاصة. ٓو
و ٌدؼ كبٓر تسعِ جهٓع الهىظهات  ،العٛقات بٓف العهٓؿ والهوردفضؿ أتكهف فْ استهرار  لِ إٌو

 تحقٓقً ..
خرى ولٓست أطراؼ ألِ عدة إطراؼ أهف عدة  أوخر آلِ طرؼ إىٍا وسٓمة اتصاؿ هف طرؼ أ .ٖ

ذا ٓطراؼألِ عدة إوسٓمة اتصاؿ هف طرؼ واحد  ىٍا وسٓمة أىترىت ٙل ةالتفاعمٓ ةعىْ الطبٓع، ٌو
ىترىت ٓعد وسٓمة اتصاؿ هف ٘ف اإف ًشكؿ حوار هع عهٛء هىفردٓف، وعمٓاتصاؿ وتواصؿ عمِ 

ًٚ  لِ العهٓؿ (إخر )هف الشركً آلِ طرؼ إطرؼ  طراؼ ألِ عدة إا هف طرؼ تقمٓدًٓ  ولٓس اتصا
الصحؼ والتمٓفٓزوف والتْ  :باستخداـ وسائؿ اٚتصاؿ الجهآٌٓرً هثؿ لِ العهٛء(إ)هف الشركً 

فْ اتجاي  ًٓالتْ تضخ إل ةالتقمٓدٓ ةهجرد هتمؽ وهستمـ لمرسائؿ ا٘عٛىٓف العهٓؿ ٌو أتفترض 
ف الوضع فْ حالة ا٘عٛف عبر الوب أفْ حٓف  ، (one-way communication)واحد

 ةىترىت بالقدر ٘ا حٓث ٓتهتع زائر ةوالهحتوى والسوؽ الهستٍدف ةا هف حٓث الصٓاغتهاهً  هختمؼُ 
 .الحقٓقْ هع الهعمفالتفاعؿ الهباشر فْ الوقت عمِ 

قٓ٘. ٓسٍـ اٗ  هثؿ ا٘عٛف: ةالهعٓآر ةىترىت فْ تغٓٓر طبٓعة اٚتصاٚت التسٓو
ؽ هف طرؼ إ ةضاف٘با     one-to-oneخر آلِ طرؼ إلِ دوري فْ تقدٓـ فرصة التسٓو

marketing ،طراؼ ألِ عدة إعٛف هف طرؼ ىترىت لٙ٘ٓهكف استخداـ اone-to-many 
advertising ،ف الهستخدـ ٓتطمع ٖ ةٌهٓأقؿ أهف الهعمف  ةالعاه ةىترىت تصبح الرسال٘فعمِ ا

ًٍ ، ولٓس هجرد عهوهٓات ةا لمحصوؿ عمِ هعموهات تفصٓمٓدائهً  ا وٓهكف اعتبار الهوقع ىفسً هشاب
ف لـ ا  قىاع وتذكٓر العهٛء حوؿ العرض و ا  بٛغ و إف باستطاعتً ٖ، عٛفٙل ةالوظٓفٓ ةهف الىاحٓ
 .ةالثهف كها فْ حالة ا٘عٛىات التقمٓدٓ ٓكف هدفوع

عتبر الباحث   هكاف استخداـ ٘وذلؾ ٚف با، ف الهوقع بهثابة هٓزج بٓف ا٘عٛف والبٓع الهباشرأف و ٓو
 ةعمِ ا٘عٛف فْ الوسائؿ الجهآٌٓر ةوتصبح القٓود الهفروض ،الهوقع لدخوؿ الزائر فْ حوار

 paying for)و الدفع هقابؿ الحٓزأ (paying for time)هثؿ الدفع هقابؿ الوقت  ةالتقمٓدٓ
space) ٜٗـ(ٕٕٓٓالعٛؽ ).ٌهٓةأقؿ أ  
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  :مفيوم القيـــــــم -
" و" قاـ الهتاع بكذا أي تعدلت قٓهتً بً " لغةً و القٓهة: هفرد " قٓـ "   والقٓهة : الثهف الذي ٓقـو  ،هف " قـو

بً الهتاع، أي ٓقوـ هقاهً، والجهع: القٓـ، هثؿ سدرة وسدر، وقوهت الهتاع: جعمت لً 
  ٓ٘(ـٜٜٙٔطٍطاوي.)قٓهة
ـَ َحِىًٓفا      ٓ ٌِ ـُ ُهفرًدا َهصدًرا، وِهىً: "ِدًٓىا ِقًَٓها ِهمََّة ِإْبَرا ، وكذلؾ وَرَد فْ ٔ٘(ٔٙٔسورة اٖىعاـ آً رقـ  )"وَتِرد الِقٓ

ـْ ِقَٓاًها""قوِلً تعالِ:  ًُ َلُك ـْ الَِّتْ َجَعَؿ المَّ ٍَاَء َأْهَواَلُك ٍَاَء  ٕ٘( ٘سورة الىساء آً رقـ ) وَٚ ُتْؤُتوا السَُّف وَٚ ُتْؤُتوا السَُّف
ـْ ِقًَٓها فْ قراءة ىافع، أي: بٍا تقوـُ أهوركـ، وا ًُ َلُك ـْ الَِّتْ َجَعَؿ المَّ ، لشْء القِّٓـ الذي لً قٓهٌة عظٓهةَأْهَواَلُك

َجف ـّ هخالفتٍا وُتستٍَ  .وتبًعا لٍذا فإفَّ الِقَٓـ ٌْ تمؾ الهبادئ الخُمِقّٓة التْ ُتهَتَدح وُتسَتحَسف، وُتَذ
تقاف، وسوء سموِؾ القائهٓف عمِ العَهؿ راجٌع إلِ افتقادٌـ لِقَٓـ  الٓةوأصحاُب القَٓـ ٓؤّدوف أعَهالٍـ بفع وا 

 خِٛص والشعور بالواِجب والهسؤولّٓة.ا٘ٓهاف وا٘
فًا جاهعًا هاىعًا؛ حٓث تعّددت       وٓعتبر هفٍوـ القٓـ هف الهفآٌـ التْ ٓصعب أف ىجد لٍا تعٓر

، وقد ٓرجع ذلؾ إلِ اختٛؼ آٖدٓولوجٓات التْ ٓىطمؽ  التعٓرفات هف قبؿ عمهاء اٚجتهاع لٍذا الهفٍـو
ف دراسة القٓـ لٓست أكها  ي ٓتواجد فًٓ الباحثوف،ذالهجتهع ال هىٍا الباحثوف باٚضافة إلِ خصوصٓة

ّىها ٓشترؾ فْ دراستٍا العدٓد هف العموـ اٖخرى كالفمسفة،  ًٛ، وا  قاصرة عمِ عمـ هعّٓف كعمـ اٚجتهاع هث
 واٖىثربولوجٓا. والتآرخ، واٚقتصاد، وعمـ الىفس،

ؾ صٓرحًا كاف أو ضهىًٓا ٓحّدد ها ٌو هرغوب والقٓـ فْ قاهوس عمـ اٚجتهاع ٌْ"تصور أو إدرا     
 الهتغّٓرة لمسموؾ، والوسائؿ، واٌٖداؼ الخاّصة بالفعؿ" الٓبفًٓ، بحٓث ٓسهح لٗفراد باٚختٓار بٓف اٖس

 ٖ٘ـ(ٜٜٚٔغٓث)
رى       أّف القٓـ ٌْ: هحّددات أخٛقٓة ٖىهاط السموؾ الصادرة هف الهجتهع وتصّوراتً والتْ  "دوركآـ"ٓو
 ٗ٘بٍا الفرد فْ هختمؼ أىهاط سموكً" ٓمتـز
رى       أّف القٓـ ٌْ: هوضوعات الفعؿ اٚجتهاعْ ذات الهعىِ، وذات الطابع  "فموٓراف زىاىٓكْ"ٓو

 ٘٘الحّسْ والروحْ، والتْ لٍا دٚٚتٍا الهعٓآرة الهوجبة والسالبة"
ٓشترؾ فٍٓا أعضاء الهجتهع  ىٍا "الهعآٓر اٚجتهاعٓة اٖساسٓة التْأب وتعرف القيم االجتماعية     

وتسٍـ فْ تحقٓؽ التكاهؿ بٓىٍـ. والقٓـ بٍذا الهعىِ ٌْ أحكاـ هكتسبة هف الظروؼ اٚجتهاعٓة، ٓتشربٍا 
حكـ بٍا، وتحدد هجاٚت تفكٓري وسموكٓاتً وتؤثر فْ تعمهً. وكؿ قٓهة لٍا هعىٓاف، هعىِ  الفرد ٓو

قٓهة وفقًا لً جدٓرة بالتهثؿ أو اٚقتداء أو اٚحتراـ، هوضوعْ هرتبط بالهجتهع أو العقؿ الجهعْ، تكوف ال
وهعىِ ذاتْ هرتبط بالفرد، حٓث تختمؼ القٓهة هف شخص إلِ آخر حسب حاجاتً وأذواقً وخمفٓتً 

 ٙ٘ـ(ٕٔٓٓالعسكري)اٚجتهاعٓة"
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 التعٓرؼ ا٘جرائْ لمقٓـ اٚجتهاعٓة:
واٖفعاؿ الهقصودة التْ ٓقـو بٍا الفرد أو الجهاعة فْ ر، القٓـ اٚجتهاعٓة: ٌْ عبارة عف الهبادئ واٖفكا

 الهواقؼ اٚجتهاعٓة الهختمفة، والتْ تهّثؿ هعىِ بالىسبة لٍـ، وتصبح هعٓارًا لمحكـ عمِ اٖشٓاء.
هف أبرز ها ٓهٓز القٓـ اٚجتهاعٓة فْ الوطف العربْ ارتباطٍا واهتزاجٍا فْ كثٓر هف هٛهحٍا بقٓـ و      

ٌذا با٘ضافة إلِ  ،، إلِ درجة قد ٓصعب عىدٌا التهٓٓز بٓف الجاىبٓف فْ بعض الحاٚتالدٓف ا٘سٛهْ
أف الدٓف ا٘سٛهْ ٓشكؿ هصدرًا أساسًٓا ٚ ٓهكف تجاٌمً هف هصادر تشكٓؿ القٓـ اٚجتهاعٓة فْ 

ًٛ، التْ تشٓع عمِ ىطاؽ واسع فْ اٖرجاء الهتر  اهٓة الهجتهع العربْ. فقٓهة تستر الهرأة وتحجبٍا هث
لموطف العربْ، ٌْ قٓهة اجتهاعٓة فْ أوساط كثٓرة، هف غٓر أف ٓحوؿ ذلؾ دوف كوىٍا قٓهة دٓىٓة فْ 

 الوقت ىفسً. 
صعب فْ واقع اٖهر الحدٓث عف قٓـ اجتهاعٓة هىفصمة عف ىظٓراتٍا اٚقتصادٓة أو السٓاسٓة أو       ٓو

ف كاف با٘هكاف ىظٓرًا وعمِ اٖرجح ػ فٓها ىزعـ ػ أىساؽ هتكاهمة عصٓة عمِ ا الثقافٓة، فالقٓـ لتجزئة، وا 
فعمِ سبٓؿ الهثاؿ، جرت  ،تصىٓفٍا ضهف الهجاؿ اٚجتهاعْ أو اٚقتصادي أو السٓاسْ أو الثقافْ

العادة عمِ تبوٓب قٓهة "اٚستٍٛؾ" ضهف خاىة القٓـ اٚقتصادٓة، وقد ٓكوف ٌذا صائبًا هف وجٍة ىظر 
لقٓهة أبعادٌا اٚجتهاعٓة والثقافٓة، وربها السٓاسٓة، الهتداخمة والهعقدة، هعٓىة، غٓر أىً ٚ ٓىفْ أف لتمؾ ا

 سمٓهاف.)الظٍور بهستوى ثقافْ هتهٓز وأالتْ قد تتعمؽ بالرغبة فْ التعبٓر عف هكاىة اجتهاعٓة رفٓعة، 
 ٚ٘ـ(ٕ٘ٓٓ

ى:البحثنتائجى
  -:الْ، وذلؾ عمِ الىحو التسؤالًٓ الرئٓسٓف ا٘جابة عمِ فْ البحثتتحدد ىتائج 

 اإلجابة عمى التساؤل األول:  –الً أو 
 ها وصؼ ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ هف حٓث الشكؿ العاـ والهضاهٓف؟ 

لكتروىٓة العربٓة وكذلؾ بعض ا٘عٛىات عمْ ٘عٛىات الهواقع اإهف خٛؿ التحمٓؿ الكٓفْ لعٓىة هف 
تر استطعت    -سجؿ بعض الىتائج وهىٍا:أف أشبكتْ التواصؿ اٚجتهاعْ فٓس بوؾ وتٓو

كثر ا٘عٛىات عمِ الحدٓث أفْ القالب الفىْ الهستخدـ حٓث اعتهدت ىترىت ٘ت اختمفت إعٛىات -
ف أكها ٚحظت ، وبعضٍا اعتهد عمْ القالب الدراهْ بٓىها القمٓؿ هىٍا جاء فْ شكؿ غىائْ، الهباشر

براز التْ استخدهتٍا ا٘عٛىات ٘وا كثر عىاصر الجذبأعد هف استخداـ اٖلواف والصور والرسوـ ُٓ 
 "هىتجات عٛفوهف أهثمة ذلؾ إ لكتروىٓة، وبعضٍا استخدـ الهؤثرات الصوتٓة وعىصر الحركة،٘ا

شجع ،(ةبشر  هىظؼ) تجآرة سمعة ا٘عٛف ٌذا لوكس" حٓث ٓتىاوؿ  عمِ الهستٍمكٓف ا٘عٛف ٌذا ٓو
( البىفسجْ الموف) البعد الموىْ اهستخدهً  ىتبايلٛ وهثٓري جذابة بطٓرقة عرضً خٛؿ هف الهىتج شراء
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جذب ىفسٓاً  ٌدوءاً  لمىاظر ٓهىح الذي  إلًٓ الدراسات توصمت ها حسب الرجؿ هف أكثر الهرأة عادةً  ٓو
  .الهجاؿ بٍذا الىفسًٓ

 
 لقطة هف اعٛف عف صابوف )لوكس(

      ًٛ روج ا٘ثاري لِإ ٓدعو الذي واٖحهر اٖصفر الموف استخداـ عف فض  حٓاة ٖسموب ا٘عٛف ٓو
 خٛؿ هف هثٓرة ها اىوعً  بطٓرقة تظٍر حٓث ا٘عٛف ٌذا فْ الهرأي صورة توظٓؼ خٛؿ هف هترفة
 لمىظر همفتة جاىبٓة بىظرة الظٍور خٛؿ وهف ،(بالىوـ خاصة هٛبس) الهٛبس وىوع الجسـ، حركة

 وبهستوى لمشخصٓة هواجٍة كاهٓرا زاوٓة استخدهت كها ،( البحر تهوج ٓشبً هتهوج) شعر وبتسٓرحة
 لٕخٓرف، الجاذبٓة هف اىوعً  ثىآاي بٓف ٓحهؿُ  ها عادة والذي الجسد هف اٖعمِ الىصؼ وُتظٍر العٓف
شٓع لكْ ٓجذب  هشٍورة عالهٓة لفىاىة صورة استخدـ ا٘عٛف الهتمقْ، كها لدى عاطفٓاً  حساساً إ ٓو
 .غمب الهستٍمكٓفأ لدى رواجاً  ٓمقْ وتهىح الهىتج الفرصة لكْ اٚىتباي

 أغمب ، كها ٓٛحظ أفغمب ا٘عٛىاتأخباري او التىافسْ هف قبؿ ٘لقد تزآد اٚعتهاد عمْ الٍدؼ ا -
براز شخصٓة الهرأة إ ِعتهدت عموأ آىسات، أو سٓدات كف سواء الىساء تستٍدؼ ا٘عٛىات ٌذي
 ا٘عٛف ٓركز حٓث ٓوتٓوب عمِ لمبشرة تفتٓح كٓرـ عف إعٛف فْ جاء كها ،ثىاء تقدٓـ ا٘عٛفأ

 الهرأة. هفاتف إبراز عمِ
كها تزآد اعتهاد هعظهٍا عمِ  تفوؽ الهضهوف السمعْ لٍذي ا٘عٛىات عمِ الهضهوف الخدهْ، - 

وهف أهثمة ذلؾ إعٛف عف )بٓبسْ( حٓث ركز  اٚستهاٚت الهىطقٓة اٚستهاٚت العاطفٓة فْ هقابؿ
ا٘عٛف عمْ اٚستهاٚت العاطفٓة فقط هثؿ شكؿ العبوة ولوىٍا الجذاب هع عبارة ) خٓوط هف ىور 
تجهعىا ( حٓث ٓحاوؿ ا٘عٛف اٚقتراب هف قمب الهستٍمؾ هف خٛؿ الربط بٓف الهىتج وبٓف رهز الىور 

 فٓرى ا وفْ قمبً ضٓاءً رة وكأف هف ٓشرب )بٓبسْ( ٓجد أهاهً ىورً أو الضٓاء الذي ٓىٓر الطٓرؽ أهاـ الها
 . ٚ ٓري أحد وٓفٍـ أكثر هف غٓري ها

 
 ( بٓبسْ)  عف اعٛف
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وبعضٍا جهع بٓف كٛ الىوعٓف هف اٚستهاٚت هثؿ أحد ا٘عٛىات عف )تمٓفوف هحهوؿ( حٓث       
فْ عرض هواصفات الهىتج وخصائصً جهع ا٘عٛف بٓف استخداـ اٚستهاٚت الهىطقٓة الهتهثمة 

ا( حٓث ٓحاوؿ الهعمف وسعري، فضًٛ عف استخداـ اٚستهاٚت العاطفٓة والتْ تهثمت فْ كمهة )حصرًٓ 
خر، آي هكاف أف ٌذا الهىتج لف ٓجد هثمً فْ أ ِالتأثٓر عمِ عاطفة الهستٍمؾ هف خٛؿ التأكٓد عم

ٓجابٓة ٘سٓمة لجذب الهستٍمؾ ىحو اٚستجابة اجهٓمة عمْ شاشة الهوبآؿ كو  ةوكذلؾ عرض صورة لفتا
 ىحو ا٘عٛف. 

 
 اعٛف عف هوبآؿ

كها تضهىت ٌذي ا٘عٛىات العدٓد هف القٓـ تهثمت غالبٓتٍا فْ قٓـ السعادة، الراحة، التوفٓر، الجهاؿ  -
وقد ٓرجع  ا هٍهة كاٚىضباط والتواضع والتجدٓد وا٘ٓثار واٚحتراـ،واٖىاقة، الصحة، فٓها أٌهمت قٓهً 

ذلؾ إلِ أف أكثر ها ٓبحث عىً اٖفراد والهجتهعات ٌْ الرفآٌة والهتهثمة فْ قٓهتْ السعادة والراحة، 
 لذلؾ فقد ركزت هعظـ ا٘عٛىات عمِ ٌاتٓف القٓهتٓف.

ْ ىشر السعادة إهثمة ذلؾ أوهف        عٛف )تشٓبسْ( حٓث ٓركز ا٘عٛف عمْ ىقطة هٍهة ٌو
ذي ىقطة  أساسٓة تساعد عمِ ىجاح أي إعٛف إذا تدخؿ عاهؿ العاطفة بٓف البشر، والتساهح، ٌو

ا ٓستطٓعوف حؿ إضافًة لذلؾ ذكر بعض هف هشاكؿ الشعب الهصري وكٓؼ أف الهصٓرٓف دوهً 
الهشكمة باٚبتساهة، ثـ صىع فكرة الربط بٓف كٓس شٓبسْ والسعادة وكٓؼ أف كٓس الشٓبسْ ٓستطٓع 

ـ عمِ الهواقع اٚجتهاعٓة ف ٓىشر الفرح، وفْ ىٍآة ا٘أ عٛف طمب هف الجهٓع الهشاركة فْ صوٌر
ىت كهاف إظٍار اٚبتساهة وقد ذكر فْ أسفؿ ا٘عٛف عبارة )ٓٛ ابتدي ٘هستخدهٓف كٓس شٓبسْ 

ذي كاىت  هاتوقفش_الضحكة_عىدؾ(  # همٓوف و  ٜٓوابعت الضحكة ٖصحابؾ عشاف ىوصؿ لمػ  ٌو
           ف تضعً عمِ وجٍؾ لكْ تبتسـ.أعمِ الكٓس هف أجؿ  ىقطة إبداع حٓث وضع وجً هبتسـ

         

 
 (تشٌبسً) لقطة من اعالن
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ا الخٓاؿ والشعور با٘حباطٓضً أكها احتوت  - ، ا ٌذي ا٘عٛىات عمِ عدد هف السمبٓات كاف هف أبرٌز
شاعة الطبقٓة والتبذٓر وا٘سراؼ واٚىصراؼ إلِ ، وتقدٓـ عٛقات جىسٓة هتحررة الهظاٌر والترؼ، وا 

ٓحاءات  عهْ واستخداـ ألفاظ دخٓمة، ٓمٍٓا اٚحتواءواستخداـ ألفاظ أجىبٓة، ثـ التقمٓد اٖ عمِ ألفاظ وا 
ت وهشروبات هضرة بالصحة وقد ٓرجع ذلؾ إلِ عدـ وجود رقابة  جىسٓة، وكذلؾ ا٘عٛف عف هأكٚو

الهقدهة عمِ تمؾ الشبكات، حٓث  هف الٍٓئات الهعىٓة بصحة وسٛهة الهواطىٓف عمِ تمؾ ا٘عٛىات
استغؿ الهعمىوف عدـ وجود رقابة عمِ ها ٓقدهوىً، لٓفعموا ها بدا لٍـ فْ ذلؾ الفضاء الشبكْ دوف 

 .أو ضهٓر هراعاة لقاىوف
ت  ٘عٛف وهف أهثمة ا٘عٛىات التْ تدعو إلِ التبذٓر وا٘سراؼ ىهوذج       عف التسوؽ فْ أحد الهٚو

 أثقموي قد وأبىاؤي لشخص ٓخرج هف الهوؿ التجاري صورة عمِ ٓحتوي ا٘عٛفالتجآرة الشٍٓرة و 
و عٓىاي لٍا برقت التْ بالهشتٓرات  هف كثرة الهشتٓرات. ذٌوؿ حالة فْ ٌو
ىاؾ أٓضً  و إعٛف عفٌو  ا هثاؿ أخر لٙعٛىات التْ تدعوا إلِ الخٓاؿ وتعتهد عمْ الهبالغات الشدٓدة ٌو

 ف ٌذا الهشروب لً هفعوؿ السحر حٓث ٓجعؿ هف ٓشربً ٓىطمؽأ ( وٓصور ا٘عٛفMilo هشروب)
ف كىت أرى أىً كاف هف اٖفضؿ أف ٓركز ا٘عٛف عمْ توصٓؿ فكرة بعدٌا لٓطٓر فْ عالـ اٖبطاؿ، وا  

 تزّود التْ الهٍهة الغذائٓة العىاصر عمِ احتوائً ىتٓجة Milo هشروب ٓتىاولوف الذٓف اٖشخاص ىجاح
 .أكثر واقعٓة وعقٛىٓةف بشكؿ بالطاقة ولك ا٘ىساف

 
 (Milo هشروب) عف اعٛف

 

كها لوحظ وجود بعض التجاوزات الهتعمقة بظٍور الهرأة فْ ٌذي ا٘عٛىات، هثؿ إبراز هفاتىٍا  -
، وكذلؾ تقدٓـ ىهوذج الهرأة الهتحررة بشكؿ همفت لمىظر ،براز حركات الجسد بطٓرقة هثٓرةا  الجسدٓة، و 

حٓث ٓحتوي عمْ  عٛف عف هىتج ) سٓـر لمعىآة بالشعر(إوهف اٖهثمة التْ تؤكد ذلؾ ها جاء فْ 
تعهًدا  ٓعد هها لمسٓاحة GSRAWLA عٛفإصور لفتٓات ٓرتدٓف هٛبس شبً عآرة، وكذلؾ 

رأة التْ الهرأة كوسٓمة لجذب العدٓد هف الهشاٌدات هها ٓهثؿ اهتٍاًىا وتحقًٓرا لكراهة اله هفاتف ٘براز
ا.  كرهٍا اهللا عز وجؿ ورفع قدٌر
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 لمسٓاحة GSRAWLA  اعٛف

و ها ٓؤكد عمِ أف إثارة الغرائز صار وترً        ا هف بٓف اٖوتار التْ ٓستخدهٍا ا٘عٛف عهٛ ا أساسًٓ ٌو
وقد ٓكوف ذلؾ ىتٓجة لمتحوؿ الٍائؿ فْ عالـ التكىولوجٓا والشبكات  بهبدأ "الغآة تبرر الوسٓمة"،

 .اٚجتهاعٓة هقابؿ قواىٓف جاهدة ٚ تتهاشِ هع ذلؾ العالـ التقىْ الجدٓد
ا وجود بعض التجاوزات  الهٍىٓة فْ بعض ا٘عٛىات هثؿ الهبالغة فْ وصؼ ٓضً أكذلؾ لوحظ  -

 وكذلؾ اٚستشٍاد بغٓر دعاء اٖفضمٓة دوف إثبات،إ أو الهىتج أو الحط هف قدر الهىتجات اٖخرى،
 السخٓرة هف هستخدهْ الهىتجات اٖخرى. آضً أالهتخصص، و 

 أطفاؿ لهجهوعة هشٍد عمِ ٓحتوي جٍٓىة ألباف عف ٓوتٓوب عمِ ٘عٛف وهف أهثمة ذلؾ ىهوذج     
ـ بالغٓف، شباب وكأىٍـ  هٛبس ترتدي بالغة فتاة وكأىٍا تظٍر طفمة هع هٍذبة غٓر بألفاظ ٓتحدثوف ٌو
ذا خمٓعة،  . أىفسٍـ لمكبار حتِ اهرفوضً  اسموكً  كوىً عف فضٛ طفولتٍـ، هع ٓتىاسب ٚ ها ٌو

ىاؾ ىهوذج  حتويآ*ٌو  فْ تهثؿ والذي لمهىتج، فًٓ هبالغ وصؼ عمِ خر ٘عٛف عف)سهف ىباتْ( ٓو
 ."بجىة بٓطبخ هصر فْ بٓت كؿ" ( وعبارة أخري هسهوعة ٌْعبارة )الهطبخ لعبتْ

 

 
 اعٛف عف سهف ىباتْ )جىة(

 

 التساؤل الثاني:جابة عمى اإل -اثانيً 
 ها دور ا٘عٛف الرقهْ فْ تشكٓؿ القٓـ اٚجتهاعٓة لدي الهرأة العربٓة ؟

هف خٛؿ تحمٓؿ الوثائؽ والهٛحظات والهىاقشات حوؿ دور ا٘عٛف الرقهْ فْ تشكٓؿ القٓـ اٚجتهاعٓة 
ا وفقً إالهرأة العربٓة، أهكف التوصؿ إلِ عدة استىتاجات ٓهكف  ىلد   -:التالٓةا لمهحاور ٓجاٌز
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لمقٓـ دن ػٌوألدى الهرأة العربٓة دة ػجدٓاجتهاعٓة قٓن بىاء فْ ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ دَر  -ٔ
 -:ؤعادة ؤىتاج القٓن القدٓهةو الهستقرة أ

حٓث ، بوابًأوسع ألِ عالهىا هف إىترىت ٘دخوؿ ا ةالٍائم ةبرز ىتائج الثوري الهعموهاتٓأكاف هف      
 ةا بالىسبٓضً أىها ا  فراد و لٗ ةلٓس فقط بالىسب ةهبتكر  ةٌهٓتً كوسٓمة اتصاؿ تفاعمٓأتىاهِ دوري وتعاظهت 

ا هف الجٍات الهعىٓىواعٍا واألمشركات والهؤسسات عمِ اختٛؼ  باٚتصاؿ والتواصؿ  ةلحكوهات وغٌٓر
 .ةٌذي التقىٓالهعموهاتْ والهعرفِ عبر 

ا أرائٍـ آلِ تغٓٓر إلِ الىاس ٍٓدؼ إات فكار والهعموهٖلىقؿ ا ةذا كاف ا٘عٛف كوسٓما  و       ٌز و تعٓز
ب العالهٓأا طٛقً إىً لٓس بالهستغرب ، فإىساف٘قدٓـ قدـ ا تعج با٘عٛىات عمِ  ةف ىجد شبكة الٓو
ا ٌذي الشبك ةهكاىات الكبٓر ٘ىواعٍا فاأاختٛؼ  كثر وسائؿ ألمهعمىٓف بشكؿ خاص تجعمٍا هف  ةالتِ توفٌر

ج جاذبٓ ا و أحسف استخداهٍا وعرفت أذا ها إا خصوصً ا وحضورً  ةالترٓو ىترىت ٘عٛف اإفآلٓاتٍا، سراٌر
و التاثٓر فِ الهتمقٓف فِ هحاولا  ٓختمؼ عف ا٘عٛف التقمٓدى و  دؼ ا٘عٛف واحد ٌو ر ٌو  ةف كاف جٌو

 (ةهعٓى ةو طمب هعموهأ ةو اٚىتفاع هف خدهأ ةجراء هعٓف )هثؿ شراء سمعإو أقىاعٍـ باتخاذ قرار ٘
  ٛ٘(ٖٕٓٓ العٛؽ)

، لمهعمىٓف والهسوقٓف ةالعاه ةهف الهشآرع ا٘عٛىٓ أا ٚ ٓتجز ىترىت جزءً ٘صبح ا٘عٛف عمِ اأ.. لقد 
ضٓفت أالتِ  ةالجدٓد ةىترىت ٌِ الوسٓم٘فا، فضؿ الىتائجأعائدات اٚستثهار هف خٛلً تثهر صبحت أو 

 ةالوسٓم الٓوـبؿ تعد  ،والرادٓو والصحؼ والهجٛتٓفٓزوف التم :هثؿ ٓةالتقمٓد الوسائؿلِ قائهة إا حدٓثً 
ج الحهٛت ا٘عٛىٓ الٓةكثر فعٖا  ٜ٘.وىشر الوعِ العاـ لدى الهستٍمؾ ةالهختمف ةلترٓو

شبكات التواصؿ اٚجتهاعْ،  ِا ا٘عٛىات عمىترىت وخصوصً ٘ظؿ تزآد ا٘عٛىات عبر شبكة ا وفْ
ذا ها ٓؤكدي الهفكر الجزائري  عزي "وهع تكرار عرضٍا أكثر هف هرة، تصبح هطبوعة فْ ذٌف الهتمقْ، ٌو

ًٛ  "عبدالرحهف ا إذا كاىت هحتوٓات الرسائؿ ا٘عٛىٓة وثٓقة الصمة بالقٓـ، إف التأثٓر ٓكوف إٓجابًٓ : »قائ
ات ٚ تتقٓد ا، وبالهقابؿ ٓكوف التأثٓر سمبًٓ ابًٓ وكمها كاىت الوثائؽ أشد كاف التأثٓر إٓج ا إذا كاىت الهحتٓو

)عبدالرحهف « بأي قٓـ، أو تتىاقض هع القٓـ، وكمها كاف اٚبتعاد عف القٓـ أكبر، كاف التأثٓر السمبْ أكثر

وقد ٓكتسب الجهٍور خاصة الهرأة هف هشاٌدتٍا لتمؾ ا٘عٛىات الهختمفة العدٓد هف  ،ٓٙ(ـٖٕٓٓ
ات والعادات الغٓربة عف هجتهعىا، سواء أكاىت هفٓدة أو هضرة بالىسبة لٍا، وذلؾ تحت شعار السموكٓ

ا فْ واقعىا الحاضر هف هظاٌر الهوضة والتفتح عمِ أخر، وهواكبة تطورات العصر، وها ىشاٌدي ٓوهًٓ 
ىطموف الههزؽ( البهثؿ ظاٌرة ارتداء ) غٓر اعتٓادٓة فْ المباس واٖكؿ والحوار والعٛقات اٚجتهاعٓة

خٓر دلٓؿ عمِ  واستخداـ الفاظ وهصطمحات غٓربة فْ لغة الحوار واختراع ها ٓسهْ بمغة )العرابٓزي( ٌو
ت الحاصمة داخؿ العالـ العربْ والتْ  عٛىات الرقهٓة دور ٘لتزآد ظاٌرة آكوف  ربهاالتغٓرات والتحٚو

 .فٍٓا
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-  ًٛ ىترىت ىسبة كبٓرة هف الىساء فْ العالـ العربْ ٘عمْ هواقع ا اىٍارً و  لقد جعمت ا٘عٛىات الهىتشرة لٓ
ا فْ هحاولة الوصوؿ إلِ دوهً  فا عف الواقع، ٚ ٓدركف هاذا ٓفعمف فًٓ، ٓفكر بعٓدً  ٓالْٓعشف فْ عالـ خ

الذي صورتً وزرعتً ا٘عٛىات فْ هخٓمتٍف، هها قد ٓؤدي بٍف إلِ ا٘حباط والقىوط  الٌْذا العالـ الهث
ا٘عٛىات هف سمع ها تروجً ا فْ حالة عدـ القدرة عمِ اهتٛؾ ف واقعٍف الهعاش، وخصوصً س هالٓأو 

فٖف أغمب الىساء وخصوصً  وخدهات هتىوعة،  اتالحس، شدٓد اتا الفتٓات فْ ٌذي الهرحمة ٓكف هٌر
تأثرف تأثرً  ستغرقف فْ أحٛـ ا بالغً الحساسٓة، ٓو حققف عف طٓرقٍا ٓلاا بىقد أخٓرف، ٓو ها لـ قظة، ٓو

ذا ها ٓجعمٍف ٓشكمف صورة ىهطٓة لحٓاة جدٓدة، صىعتٍا ٔٙ(،ٜٜٓٔ ٓزداف) «ٓستطعف تحقٓقً فْ الواقع ٌو
ا٘عٛىات اٚلكتروىٓة، وفْ حالة عدـ قدرتٍف عمِ تحقٓؽ ذلؾ قد ٓتصرفف تصرفات تسْء ٖسرتٍف 

 وهجتهعٍف.
 اإلعالن الرقمي وتثبيت القيم. –
ذا لقدرتً عمِ إحداث  عٛـ الرقهْ بشكؿ عاـ هف٘صبح اأ أٌـ الوسائؿ الفّعالة فْ تثبٓت قٓـ الهجتهع ٌو

ظٍر ذلؾ هف خٛؿ ها ٓمْ: ،الهرأةالهستخدهٓف خاصة  ىتأثٓر خاص لد  ٓو
إف الهجتهعات البدائٓة كاىت تعٓش فْ ىطاؽ العائٛت أو القرى الهعزولة و كاف اٖباء واٖهٍات ٌـ  -

ْ عبر اٖجٓاؿ، ولكف هع تطور الهجتهعات والتهدف، وظٍور وسائؿ الذٓف ٓىقموف القٓـ والثرات الثقاف
ىترىت أصبحت ٘اٚتصاؿ الحدٓثة هثؿ تطبٓقات الٍواتؼ الهحهولة وشبكات التواصؿ اٚجتهاعٓة عبر ا

  ٕٙ(ٜٜٛٔهكاوي، السٓد ) فكار والعادات.ٌٖذي الوسائؿ تقـو بدور ىاقؿ لمقٓـ وا
ذا هف خٛؿ عهمٓة تقوـ ا٘عٛىات الرقهٓة بدور فْ  - تثبٓت القٓـ وترسٓخٍا لدى الجهٍور الواسع ٌو

ا هرات عدٓدة ٓجعمٍا تترسخ فْ ذٌف  التكرار، فعرض ا٘عٛف لقٓهة هعٓىة هوجودة فْ الهجتهع وتكراٌر
ُتعد اٖساسٓة فْ  ٌذي الهرحمةفْ هرحمة اٚستقباؿ دوف تهٓز، و  الهتمقْ خاصة الطفؿ الذي ٚ ٓزاؿ

 ثبٓتٍا.تترسٓخ القٓـ و 
ذا عف طٓرؽ إعادة تأكٓد  الهوجودةبتدعٓـ الهعآٓر والقٓـ  ا٘عٛف بشكؿ عاـقوـ ٓ - بهختمؼ أىواعٍا، ٌو

عمْ تقدٓـ ىفس الرسالة ا٘عٛىٓة بطرؽ وأسالٓب  زتكرار ا٘عٛف والتركٌٓذي الهعآٓر والقٓـ هف خٛؿ 
 لمرسائؿ التعرض إلِ تهٓؿ ر الهستٍدفةا أف الجهآٌا٘عٛف ٓعمهوف تهاهً  ْهختمفة. وذلؾ ٖف صاىع

ـ تتفؽ التْ تجىبوف وقٓهٍـ، واتجاٌاتٍـ وهعتقداتٍـ وأفكاٌر  هعٍا.  تتعارض التْ الرسائؿ ٓو
ا أـ ا وسواء كاف دراهًٓ ا أـ ثابتً ىترىت سواء كاف هتحركً ٘إف القالب الفىْ الذي ٓتخذي ا٘عٛف عبر ا -

 الهجتهعات الهوجً إلٍٓا.ا فإىً ٓعكس ثقافة وقٓـ غىائًٓ 
ة ـ الشخصٓة و بدعـ القٓ ا٘عٛفقوـ ٓ - أىهاط السموؾ الهقبولة وتوحدٌا هع قٓـ الهجتهع فْ اكتساب رٓؤ

(م4444الشافعً  )أحمد، .الفرد هف خٛؿ الهقارىة والهطابقة هع الصور اٖخرى التْ ٓتعرض لٍا
ٖٙ   
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 تغيير القيم.و  اإلعالن الرقمي – 
ذا عف طٓرؽ دخوؿ هضاهٓىٍابشكؿ عاـ لٍا وسائؿ ا٘عٛـ إف       حٓاة  القدرة عمِ تغٓٓر القٓـ، ٌو
الذي أدى بدوري إلِ تغٓٓر فْ الىسؽ القٓهْ لمهجتهع، عف طٓرؽ صراع بٓف القٓـ التْ  ، اٖهراٖفراد

 تظٍر ٓىادي البعض بالتحكـ بٍا وتأصٓمٍا، وبٓف القٓـ الهصطىعة هف قبؿ وسائؿ ا٘عٛـ والتْ
خاصة عىدىا  ،كهسمهات عىد البعض أخر، ٌذا ها ٓجعؿ ترشٓد استخداـ وسائؿ ا٘عٛـ ضرورة همحة

أكثر هف كوىٍا هجرد سموؾ وأفعاؿ تظٍر  اىحف العرب، حٓث تمعب القٓـ فْ الهجتهع العربْ، أدوارً 
لكثٓر هىٍا ارتبط فٓها ٓخص بعض القٓـ، فإف ا اولو كاف ٌذا الكٛـ صحٓحً  وتخفْ هف حٓف إلِ آخر،

 العٓرقة. ًأشد اٚرتباط بالدٓف ا٘سٛهْ وقٓه
الذي ٓجعؿ الفرد  الجذب والتأثٓرتعتهد وسائؿ ا٘عٛـ فْ عهمٓة التغٓٓر عمِ قدرتٍا الفائقة عمِ  -

صعب إقىاعً بعد ذلؾ بأف ها ٓشاٌد ٌو هجرد خٓاؿ،  الهتعرض لموسٓمة ا٘عٛهٓة ٓصدؽ ها ٓشاٌد ٓو
ظٍر ذلؾ  التْ تقدهٍا هضاهٓف  جمًٓا هف خٛؿ تقمٓدي لتصرفات الههثمٓف والشخصٓات البارزة والهعروفةٓو

 وسائؿ ا٘عٛـ عمِ أىٍا عظٓهة.
تقوـ وسائؿ ا٘عٛـ با٘قىاع عف طٓرؽ التأثٓر الذي تتركً هضاهٓىٍا عمِ اٖشخاص الذٓف ٓتعرضوف  -

 سموؾ. لٍا بقصد تغٓر القٓـ والهعارؼ واٚتجاٌات وأىهاط ال
ٓعتبر ىسؽ اٚتصاؿ الجهآٌري ىسقًا جزئًٓا داخؿ ىسؽ أكبر ٌو الهجتهع الذي ٓوجد فًٓ، والهضاهٓف  -

التْ ٓىقمٍا ا٘عٛـ تؤثر فْ اٖىساؽ اٚجتهاعٓة اٖخرى سمبًا أو إٓجابًٓا وبشكؿ خاص الىسؽ القٓهْ 
هعرفٓة، خاصة إذا كاىت ٌذي الهضاهٓف كبٓرًا فْ إحداث التغٓرات الثقافٓة وال المهجتهع، هها ٓترؾ أثرً 
 تختمؼ عف تمؾ التْ ٓتعاهؿ بٍا الهجتهع. اتحهؿ قٓـ وهعآٓر وأفكارً 

عتقد البعض  ولكىْ ٚ اتفؽ هع أف ا٘عٛف هجرد ىشاط تجاري ٓتعمؽ بشراء السمعة أو عدـ شرائٍا.. * ٓو
سٓها  إقىاعٓة هؤثرة الٓةرسالة اتص ا٘عٛفذلؾ الرأي، وأرى أف   بواسطة ٓىتقؿ ا٘عٛف الرقهْ الذيٚو

تكوف ذات طبٓعة هزدوجة، إحداٌا ورسالتً  كثر تأثًٓرا وفعالًٓةأالحدٓثة فإىً ٓكوف  اٚتصالٓة الوسائؿ
 والسموؾ.  هتعمقة بالسمعة، واٖخرى هتعمقة بالقٓـ واٚتجاٌات

ا، عمِ سبٓؿ الهثاؿ: إذا اقتىع الهشاٌد بشراء السمعة أو لـ ٓقتىع فإىً  ٓتأثر بشخصٓات ا٘عٛف )هظٌٍر
طٓرقة حدٓثٍا، حركاتٍا( وذلؾ بصورة هستقمة عف الهىتج أو الخدهة الهعمف عىٍا، وهع تكرار عرض 
ا٘عٛف هئات الهرات ٓترسخ ٌذا التأثٓر، هها ٓجعؿ هف ا٘عٛف واحدًا هف أقوى وسائؿ ا٘قىاع والتأثٓر 

 .ظٓفتً اٚقتصادٓة اٖصمٓةوالتغٓٓر اٚجتهاعْ، وذلؾ بصورة هوآزة لو 
ًٛ  الجدٓدة، الهواقؼ هع ٓتوافؽ بها وتعدٓمٍا القٓـ تغٓٓر التقمٓدي ا٘عٛف استطاع وقد -  التعمٓـ فهث

 التوعٓة عٛىاتإ واىتشار اٚجتهاعْ التغٓر هع ولكف سمبٓة، قٓهة أىً عمِ إلًٓ ًٓىظر كاف لمهرأة بالىسبة
ذا إٓجابٓة القٓهة ٌذي أصبحت  اٚجتهاعٓة  .التعمـ عمِ الهرأة تحفز التْ اٚعٛهٓة الحهٛت بفضؿ ٌو
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 وخمق قيم جديدة.اإلعالن الرقمي  –
تحولٍا إلِ جزء ثابت هف الهىظوهة القٓهٓة لمهجتهع وبتعبٓر أدؽ فْ ىشر قٓـ جدٓدة و  ا٘عٛفساٌـ ٓ -

وبىِ اجتهاعٓة جدٓدة باستهرار، تسٍـ وسائؿ ا٘عٛـ كها ٌو هسمـ بً فْ تىهٓة أىهاط تفكٓر وعٛقات 
 هف خٛؿ تىهٓة قدرات وطهوحات اٖفراد والجهاعات إضافة إلِ تعمٓـ اٖفراد هٍارات جدٓدة.

فساح الهجاؿ لخٓالٍـ وضبط سموكٍـ، وتشكٓؿ الهعآٓر كها ٓسٍـ اٚعٛف فْ  - إشباع هدارؾ الىاس وا 
 والقٓـ التْ ٓتهثموف بٍا والهقبولة هف طرؼ الهجتهع.

ف الصور ) ا٘عٛفقوـ ٓ - ْ   (الٓـهعاىْ، هفآٌـ، تعبعهمٓة تكٓو هف أجؿ خمؽ قٓـ هعٓىة لدى الفرد، ٌو
ا  واقعٍا وهتمقٍٓا وهىافسٍٓا هف أجؿ ٌذي الهٍهة الصعبة و فْ حالة إشتباؾ دائـ هع ذاتٍا وهصادٌر

  ٗٙ(ـ4444الشافعً  أحمد،).والوصوؿ إلِ تشكٓؿ القٓـ التْ تٓردٌا
ا٘عٛـ بالهساٌهة فْ إعادة الترتٓب القٓهْ والسموكْ لمجهآٌر عف طٓرؽ خمؽ قٓـ  تقوـ وسائؿ -
ا وتىهٓتٍا فْ أذٌاف ٓالسموكعآٓر جدٓدة وفرض اٖوضاع و وه ات اٚجتهاعٓة الهرغوبة والعهؿ عمِ ىشٌر

 .٘ٙ(ـٜٜٛٔ)إسهاعٓؿ الىاس
التْ تؤثر بشكؿ كبٓر فْ خمؽ وتشكٓؿ  كغٓري هف وسائؿ اٚتصاؿ الحدٓثة ىترىت٘ا٘عٛف عبر آُعد  -

تحهؿ هجهوعة هف و  تقدهٍا والىهاذج السمبٓة وا٘ٓجابٓة التْ ٍاقٓـ الجهٍور خاصة هف خٛؿ هضاهٓى
 بهضاهٓف اٚستخفاؼ هف ، وقد حذر العدٓد هف الباحثٓفالقٓـ الهرغوبة أو الهرفوضة عىد الفرد

 وبٓف الهجتهع فْ القٓـ عمًٓ تكوف أف ٓجب ها بٓف التطابؽ هف ىوع إٓجاد هحاولة وهف عدـ ا٘عٛىات
 ا٘عٛىات. ٌذي تىشري ها
 -دائٍا:أٓجابٓة والسمبٓة التْ ٓؤدٍٓا ا٘عٛف فْ العصر الرقهْ، وكٓفٓة ٘دوار اٖا -ٕ

وازدٓاد عدد هستخدهْ ا٘ىترىت  الْالهتسارع لمتكىولوجٓا واٚتصاٚت فْ وقتىا الحهع التقدـ الكبٓر و     
غٓر  فٍْ تقدـ العدٓد هف الهزآا أصبحت ا٘ىترىت هف أكبر اٖسواؽ التجآرة فْ العالـ، بشكؿ ٌائؿ،

مٍـ إلِ ال هوجودة فْ اٖسواؽ التقمٓدٓة، وتضـ هئات الهٛٓٓف هف الهستخدهٓف والذٓف ٓهكف تحٓو
ىترىت الهتاحة، ٘لِ ا٘عٛف عبر هىصات اإفراد ٖواهستٍمكٓف حقٓقٓٓف، هها ٓدفع العدٓد هف الشركات 

وعمِ الرغـ هف اٚىتقادات العدٓدة الهوجٍة لٙعٛف الجدٓد وآثاري السمبٓة عمِ الجهٍور الهتمقْ لرسائمً 
ثارة لبعض الهٓوؿ والغرائز، وعمِ الرغـ هف اتجاٌات التشكٓؾ فْ جدواي  بها تتضهىً هف سموكٓات وا 

ف ٌىاؾ أا٘ىتاج والتصىٓع وعمِ هستوى اٖداء فْ الهرافؽ والهىشآت الخدهٓة، إٚ  ا٘ٓجابٓة عمِ حركة
  .ٓؤدًٓ ا٘عٛف ٚو أحد ٓستطٓع أف ٓىكري ادورً 

  -ىترىت ها ٓمْ:٘ا٘عٛف عبر ا بٍا وهف الهزآا التْ ٓتهتع
 ىخر ٖا ةا٘عٛىٓ ذا ها قورىت بالوسائؿإ ةرخصٓ ةىترىت وسٓم٘ٓعتبر ا :low_costاىخفاض التكمفً  -

الوسائؿ فْ ا٘عٛف  ِعم ىفاقٍاإالتْ ٓتـ  الٓؼىترىت هف الكثٓر هف التك٘ا عبرلها ٓوفري ا٘عٛف 
عٛف واحد عمْ إا فهرتفع جدً  ةا٘عٛف فْ الوسائؿ التقمٓدٓتكمفة ف أحٓث هف الهعروؼ  ٙٙىخر ٖا
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راتٔالتمفاز قد ٓكمفؾ عشرات ا بكثٓر هف  ةقؿ تكمفأىترىت ٘ا ِا٘عٛف عمف أفْ حٓف ، ٚؼ هف الدٚو
ذا ها ٓدفع الكثٓٓرف إلِ استخداه، ذلؾ   ٚٙ(ـٕٓٓٓ)بٍىسْ  ً.ٌو

فالهستخدهوف  لمهعموهات، اووفٓرً  اخصبً  اىترىت هصدرً ٘ا عٛفإحٓث ٓعتبر  الهعموهات: ةوفر  -
 ةعرض الجواىب الهختمف ةهكاىٓإالهعمف عىٍا هع  ةهف الهعموهات عف السمع ةٌائم ةٓجاد كهٓإٓستطٓعوف 

 .ىترىت٘هف ا ةالهعمف عىٍا هباشر  ةىً ٓستطٓع شراء السمعأٌـ واٖ ةلمهىتج وبدائمً الهختمف
الهحتوى الذى  ةف الهستٍمكٓف ٓطمبوف هباشر ا ٖىظرً   ”accurate measurement“القٓاس الدقٓؽ  -

ف ا ٖوىظرً  ،ةهعٓى ةىٓعٛإ ةٓصبح هف السٍؿ قٓاس حجـ جهٍور حهمًٓ ٓرغبوف فِ الوصوؿ إل
ًٚ أىالهستٍمكٓف وجب عمٍٓـ طمب ا٘عٛف هف الهعمىٓف  هف هوفرى الهحتوى ٓصبح هف السٍؿ  فسٍـ بد

 ٛٙ(ـٕٓٔٓ (Kaplan a.m., haenlein ,m عمِ الهعمف قٓاس التردد الحقٓقِ لمتعرض
تستطٓع الشركات عرض هىتجاتٍا وخدهاتٍا فِ هختمؼ بقاع العالـ دوف  :الٓةالع ةالتغطًٓ الجغرافٓ -

، اىقطاع طٓمً ساعات  لِ إلِ الوصوؿ إ ةضافإ، رباحٖكبر لجىِ اأ ةهها ٓوفر لٍذي الشركات فرصالٓـو
 ٜٙ( ـٕٓٓٓبٍىسْ ) .الهٓزد هف الهستٍمكٓف

هف عمِ  ةهباشر  ةهراحؿ قرار الشراء حٓث ٓهكف لمعهٓؿ شراء السمع ةا٘عٛف ٓصاحب العهٓؿ فِ كاف -
الشراء هف خٛؿ توفٓر الهعموهات لً بشكؿ هستهر  ةبعد عهمٓ لِ هاإف ا٘عٛف ٓصاحبً إىترىت بؿ ٘ا

 .وتقدٓـ خدهات هابعد البٓع
و ألهشاٌد حٓث ٓهكىؾ السؤاؿ عف رد فعؿ ا، ىترىت بالتفاعؿ هع الجهٍور٘ٓتسـ ا٘عٛف عبر ا -

 . ة.هباشر  ةعف اٚسئم ةجابو ا٘أاستقباؿ طمبات 
ى أف إف ةبغض الىظر عف حواجز المغ، عالهِ لِ جهٍورإىترىت الوصوؿ ٘ٓهكف لمهعمىٓف عبر ا -

 .و خدهاتؾأى هكاف فِ العالـ ٓهكىً الحصوؿ عمِ هعموهات عف هىتجؾ أشخص فِ 
ا حٓث ٓهكف أٚ ٓستطٓع البٓع الهباشر  ىترىت ها٘عٛف اإحٓث ٓوفر  ةالخصوصٓ - و التمٓفٓزوىِ توفٌٓر

واتخاذ قرار الشراء الهىاسب دوف  ةواٚستفسار عف ىقاط عدٓد ةالحصوؿ عمِ الهعموهات التفصٓمٓ
 .البائعٓفهف و ضغوط أى حرج التعرض ٖ

ؤلِ ؿ لَصَسَق اػبحٓث ٓستطٓع اله Highly Selective Targetingتحدٓد السَق الهستٍدفة بدقة  -
  .الهحتهمٓو لكٓفالهستٍ

صٓمٓة عو ػتقدن هعمَهات تفلكتروىٓة ٘اَهىتجاتٍا فالهَاقع  كةتقدٓن هعمَهات ٌاهة عو الشر -
 .زٓارتً  لٍذي الهَاقعؿ الهعمَهات التْ ٓرٓدٌا هو خٛكؿ  الهىتجات بحٓث ٓستطٓع الزائر أو ٓعرف

أو  ركة، كهاالهستخدن هع الهاؿ تعاهكٓفٓة حٓث ٓستطٓع الهسَق تتبع   Tracingالقدرة عمِ التتبع   -
القٓاس الهسبق ، وكذلؾ الحالٓٓو أَ الهحتهمٓو العهٛء سواءالتعرف عمِ اٌتهاهات  ستطٓعَوػالهعمىٓو ٓ

الصعب ّٖ َسٓمة أخرُ ف ْ هػعدد هرات الضغط عمِ ا٘عٛو َالتؿ لٛستجابة لٙعٛو هو خٛ
 ٓٚ(ـٕٗٓٓ)فاربِ أو تقٓسٍا
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 شاء،الخطة أَ ؤلغائٍا هتِ وتعدٓؿ ، احٓث ٓستطٓع الهعمو هتابعة الحهمة َٓهًٓ Flexibilityلهرَىة ا -
 التْالتمٓفٓزوف ؤعٛىات  كذلؾصحف َػٌَذا ها ٓهٓز ؤعٛىات ا٘ىترىت عو ا٘عٛىات الهىشَرة فْ ال

الحهمة ؿ تعدٓؿ حاتكالٓف باٌظة فْ والتْ تحتاج إلِ ٚ تستطٓع تعدٓمٍا ؤٚ فْ ا٘صدار التالْ 
 .ا٘عٛىٓة

(Laudon , Kenneth C. &Taver, Guercio 2001) ٚٔ 
: ٓىقؿ ا٘عٛف الهعموهات هف الهعمىٓف إلِ الجهٍور رفع الهستوي الثقافْ لدى الجهٍورالهساٌهة فْ  -

، ٓحاوؿ إقىاعٍـ بشرائٍا، وفِ سبٓؿ ذلؾ ٓقدـ الحجج والدٚئؿ، فٓوضح خصائصٍا، ةعف سمع هعٓى
ادة وعٍٓـ، وتىهٓة  ،وكٓفٓة استعهالٍا وفوائدٌا، وتآرخٍا ها ٓهكف الىاس هف التعمـ وتوسٓع هعارفٍـ، وٓز

ثقافتٍـ، والرفع هف أذواقٍـ؛ فالكثٓر هىٍـ ٓحصؿ عمِ قدر ٚ بأس بً هف الهعموهات الجدٓدة عف أشٓاء 
 خارج دائرة اختصاصً، أو اٌتهاهً عف طٓرؽ ا٘عٛف.

ادات الجدٓدة: ٓروج ا٘عٛف لكثٓر هف الهبادئ واٖفكار الٍادفة، فٍو إف كاف ٓسعِ القٓـ والع غرس -
ها ٓخدـ القٓـ اٚجتهاعٓة وا٘ىساىٓة، هثؿ  اإلِ الربح بالدرجة اٖولِ فإىً ٓحهؿ فْ طٓاتً أحٓاىً 

إلِ أىً  ا٘عٛىات الخاصة لبٓع الكتب والهجٛت، والحهٛت ا٘عٛىٓة الهتعمقة بالتطوع... با٘ضافة
ٓرشد الىاس لٙقٛع عف العادات السٓئة، لٓىشر بٓىٍـ ها ٓفٓدٌـ هىٍا لتحفظ صحتٍـ، وحٓاتٍـ، 

تأهٓف الهىازؿ هف السرقة و ، الٓوـتىظٓؼ اٖسىاف ثٛث هرات فْ حهمة وههتمكاتٍـ، وهف أهثمة ذلؾ 
 والكوارث لدى شركات التأهٓف.

ٓخمؽ  أفضؿ ف عف سمع حدٓثة عاكسة لىهط راؽ لحٓاةإف ا٘عٛ ٖفراد:ا ىلد  ةهستوى الهعٓش رفع -
تطمعات لدى اٖفراد لمحصوؿ عمٍٓا، هها ٓٓزد هف رفآٌة الىاس، با٘ضافة إلِ أف ا٘عٛف الىاجح ٓىهْ 

ا، فٓشجع اٚبتكار، وتقدٓـ الهىتجات الجدٓدة إلِ السوؽ هها ٓمبْ ا وىوعً تفضٓٛت الهستٍمؾ لمسمع كهً 
ىشط الحٓاة الهٍىٓة؛ فٓخمؽ فرص عهؿ هف جٍة رغبات الهشتٓرف هف  ىٍض بالصىاعات، ٓو جٍة، ٓو

ساعد ا٘عٛف عمِ عدالة السمع والخدهات إلِ جهٓع الىاس، دوف اقتصار فئة هعٓىة عمِ  أخرى ٓو
اٚستفادة هىٍا. وا٘عٛىات فوؽ كؿ ٌذا وسٓمة اتصاؿ تقرب بٓف طبقات الهجتهع الواحد وبٓف 

ا لوجٍات الىظر، وأسٓضً الهجتهعات الهختمفة أ التفكٓر، وتوصٓؿ الهعارؼ  الٓبا؛ بىقمٍا لمعادات وىشٌر
 ٕٚ(ـٕ٘ٓٓ ربٓعة) .إلِ كؿ هكاف

ا دورً  –هف أشكاؿ ا٘عٛـ  ًٛ باعتباري شك –ٓؤدي ا٘عٛف  والهجتهعات:فراد بىاء صور ذٌىٓة عف اٖ -
عبر العالـ، فٍو بذلؾ ٓقوـ بدور هٍـ فْ ا فْ ىقؿ الصورة اٚجتهاعٓة لمشعوب والهجتهعات الهختمفة كبٓرً 

بىاء صور ذٌىٓة لدى اٖفراد عف تمؾ الهجتهعات، وذلؾ عف طٓرؽ تقدٓـ هعموهات عف هٛهح 
  .Peng. L & Z ) وخصائص وطبٓعة الشعوب التْ ٚ ٓستطٓع أفراد الجهٍور الهحمْ هعرفتٍا عف قرب

Daifang4444م)
واحدة  -بٓف أفراد الهجتهع الٓدالهتهثمة فْ العادات والتق -، وتعتبر أثار اٚجتهاعٓة ٖٚ

http://www.epra.org.eg/


 

 

 بتشكٌل القٌم االجتماعٌةاإلعالن فً العصر الرقمى وعالقته منى محمود عبد الجلٌل: د/  40

 ,Thralls, Chaloueر.)هف أٌـ التأثٓرات التْ ٓتركٍا ا٘عٛف بهختمؼ أىواعً وتصىٓفاتً الهقدهة لمجهآٌ

and Blyler4440م)
ٚٗ  

هعرفة حٓث تشٓر بعض الدراسات التْ أجٓرت فْ هجاؿ عمـ اٚجتهاع ا٘عٛهْ أىً ٓهكف لمبشر       
الكثٓر عف هجتهع ها هف خٛؿ تحمٓؿ اٖعهاؿ الفىٓة والهضاهٓف ا٘عٛهٓة التْ توجد فْ الصحؼ 

ا وتتكرر فْ والهسمسٛت واٖفٛـ، وأشارت إلِ أف تكرار الهادة ا٘عٛىٓة التْ تستغرؽ هدة قمٓمة زهىًٓ 
، وأبرز هثاؿ عمِ ذلؾ عىدها أوقات هتقاربة قادرة عمِ جعؿ الهشاٌدٓف ٓتعرفوف عمِ الهجتهعات اٖخرى

أراد عمهاء اٚجتهاع التعرؼ عمِ صورة الهرأة فْ الهجتهعات الشرقٓة قاهوا بعهؿ تحمٓؿ هضهوف لمكٓفٓة 
 ٘ٚ( ـٜٕٓٓالهقمة ) .التْ تقدـ بٍا الهرأة فْ ا٘عٛىات

دٌـ بالهعموهات عف الهجته  عات اٖخرى، وعمِ ٌذا ٓسٍـ ا٘عٛف بدرجة كبٓرة فْ إهداد الجهآٌر وتزٓو
وذلؾ هف خٛؿ التبآف فْ أىهاط المغات والشخصٓات واٖهاكف والتْ تظٍر هف خٛلً وتىقؿ بصورة 

ظٍر ذلؾ اٖثر اٚجتهاعْ بدرجة عٙٚٓر هباشرة ثقافات الهجتهعات اٖخرىغ فْ ا٘عٛىات  الٓة، ٓو
 .السٓاحٓة والتْ تذٌب بالهتمقْ إلِ عالـ ٓصعب عمًٓ الوصوؿ إلىً إٚ هف خٛؿ تمؾ اٖىهاط ا٘عٛىٓة

 (Vindo & Prather 2002 ) 
ٚٚ  

اٚجتهاعٓة: ٓىتج التغٓٓر السٓرع فْ أي هجتهع الزهىٓة و  التغٓراتهع الهساعدة عمِ التكٓؼ  -
لهىاسبة فْ السموؾ والذوؽ واٚستٍٛؾ، ٚو ٓهمؾ الشخص الهتحرؾ اضطرابات بٓف الىاس حوؿ اٖىهاط ا

حوؿ الكٓفٓة التْ ٓعٓش بٍا بطٓرقة  ةا ٓوفر لً الهعموهات الكافٓا جاٌزً ا داخؿ ٌذا الهجتهع هرشدً اجتهاعًٓ 
أفضؿ هها هضِ، وتصبح اٖفٛـ وا٘عٛىات فْ ٌذي الحالة ٌْ الهوجٍة لً ىحو تحقٓؽ ٌذي 

(4444العسكري  ،.)الغالبًالغآة
ٚٛ . 

 -اإلعالن عبر االنترنت: سمبيات
ف ٌىاؾ بعض إكذلؾ ف ا٘عٛف الرقهْف ٓحققٍا أا٘ٓجابٓات التْ ٓهكف ٌـ أ تحدثت حوؿف أبعد      

ٌـ أوهف ة، شأىً فِ ذلؾ شأف ا٘عٛف بالوسائؿ التقمٓدٓ ا٘عٛف الرقهْالسمبٓات التْ تشوب استخداـ 
 :السمبٓاتٌذي 
لخصوصٓتٍـ هف خٛؿ  اختراقً إىترىت تهثؿ ٘ف ا٘عٛىات عمِ اأ ةالهستخدهٓف لمشبك ٓرى بعض -

 popupٜٚبعض ا٘عٛىات التِ تفرض ىفسٍا عمِ الهستخدـ هثؿ الىوافذ 
ا ا٘عٛىات ولذلؾ تجدٌا حدٓدً تىترىت و ٘هف الجهٍور فِ كؿ هاٌو هعروض عمِ شبكً ا ةفئ ةعدـ ثق -

، وتزاحـ ا٘عٛىات عمِ اٚىترىت ةتؤدى كثر ، كذلؾ ٚو تتفاعؿ هعٍا الهواقع تٍهؿ ا٘عٛىات عمِ
ا٘عٛىات  هثؿ: ،ىترىت٘شكاؿ التِ ٓتـ هف خٛلٍا تقدٓـ ا٘عٛىات عمِ اٖبعض ا هف والهضآقات

لِ إهىع الزوار هف الدخوؿ  ، حٓث تؤدي إلِى هوقععىد التعرض ٖ ةالتِ تظٍر فِ شكؿ ىوافذ فجائٓ
  .الهوقع
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هراض هها ٓؤثر ٖا ةفعؿ السحر لهعالج الٍ ةدٓوأعف  إعٛىاتىترىت هثؿ ٘با ةعٛىات خادعإوجود  -
(م4444)فرج  ة.ا٘عٛف بالشبك ةعمِ هصداقٓ

ٛٓ  
ِ القدرة عمِ ػٓمة ؤلػحٓث تفتقر ٌذي الَسUntested تعتبر شبكة ا٘ىترىت َسٓمة غٓر قابمة لٛختبار -

َعمِ الرغن هو أو ٌذي  ،َبحَث التسَٓق، هقآٓس اختبار َتفتقر لَجَد ،هعرفة فعالٓة ا٘عٛو
غٓر الهعرَفة َالتْ تهىع الهعمىٓو ؿ َٓجد العدٓد هو العَاه أىًالَسٓمة تعد الهعمىٓو بالربح الَفٓر ؤٚ 

 هو ؤىفاق الهٛٓٓو هو الدَٚرات عمِ ؤعٛىات ا٘ىترىت. 
فْ  د أو اٖشخاص الهتقدهٓوػسبب ىجػالذا ػعَائق تكىَلَجٓة تحد هو اىتشار ٌذي الَسٓمة لٍ ٌىاؾ - 

 ؤلٍٓن عو طرٓق ٌذي الَسٓمة.ؿ و الَصَػَذَّ الثقافة القمٓمة ٚ ٓهك، دَدػالهحؿ العهر َأصحاب الدخ
ٓو بَضع ػسهح لمهعمىػقد ٓتن َضع ا٘عٛو فْ هَاقع ؤلكترَىٓة غٓر هىاسبة حٓث أو الشبكة ت -

ع ا٘لكترَىٓة قد ٓؤثر ػدد الهَاقػْ عػادة فػٌَذي الزٓهو الهَاقع ا٘لكترَىٓة ؿ ا٘عٛىات فْ عدد ٌائ
 ات ا٘عٛو.ػع هحتَٓػب هػعمِ فعالٓة ا٘عٛو ؤذا تن عرضً فْ هَاقع ٚ تتىاس

ؤلِ ؿ ستطٓعَو الَصَػٓو ٓػو أو الهعمىػرغن هػتعاىْ ٌذي الَسٓمة هو حدَد التسَٓق العالهْ فعمِ ال -
حٓث تعاىْ الدرجً ىفس ػالن بػالعؿ دَكؿ  تشرة فْاٖسَاق العالهٓة بسٍَلة ؤٚ أو ا٘ىترىت غٓر هى

ؤلِ التكىَلَجٓا الٛزهة ؿ دَػتفتقر بعض ال التمٓفوف، كهاهو ارتفاع تكالٓف خدهة ؿ العدٓد هو الدَ
  ٔٛ (Laudon , Kenneth C. & Taver Guercio 2001) .لتقدٓن خدهة ا٘ىترىت ؤلِ الىاس

ا٘عٛف  ةهاـ الهٓزد هف التقدـ السٓرع فِ صىاعأائؽ حد العو أف أا٘عٛف  ةصىاع ْٓرى بعض هسؤل -
ؿ فمٓست ٌىاؾ روادؼ جاٌز ٘ا استخداـ  ةلحداث ةالهتهرس ةهف العهال ةلكتروىِ ٌو ىقص الكادر الهٌؤ

 هر ٓتعمؽ بإٓجاد هتخصصٓف.ٖفٍذا ا لكتروىِ،٘ا٘عٛف ا
ىاؾ  هف حٓث تأثٓراتٍا السمبٓة عمِ  ًٓضا بعض العٓوب التْ ٓشترؾ فٍٓا ا٘عٛف الرقهْ والتقمٓديأٌو

  -الهجتهع وهىٍا:
  ْو ها تقـو بً الجهعٓات والهؤسسات الخٓٓرة هف خٛؿ  :ا٘عٛفاستغٛؿ الهرضِ والفقراء ف ٌو

التْ تسْء لهصر بٓف الدوؿ العربٓة « التسوؿ»إعٛىاتٍا الهختمفة التْ وصفٍا البعض بإعٛىات 
ج  الفضائٓة،وذلؾ ٖىٍا تعرض عمِ القىوات  وتستغؿ البسطاء هف الفقراء والهرضِ لمترٓو

و ها ٓتىافِ هع أخٛقٓات العهؿ ا٘عٛىْ وهقتضٓات  لمهؤسسات الخٓٓرة هقابؿ الدفع لٍـ ٌو
الرسالة ا٘عٛهٓة بؿ ٓعد اىتٍاًكا لخصوصٓاتٍـ، وهخالًفا لهواثٓؽ الشرؼ ا٘عٛىٓة الهحمٓة 

  .والدولٓة
  بىجوـ الفف  -خاصة ذات الطابع الخٓرى- ا٘عٛىات بعضتستعٓف استغٛؿ الهشآٌر، حٓث

هف أجؿ توجًٓ وحث الهواطف ، والشٓوخ والقساوسة ٓفاسٓوالٓراضة، إضافة إلِ الهفكٓرف والس
و ها ٓثٓر تساؤًٚ ، عمِ التبرع لٍذي الجهعٓات  حوؿ التكمفة التْ تبمغٍا ٌذي ا٘عٛىات وهف أٓف ٌو

عمِ الرغـ هف وجود  ،والٍا لٙىفاؽ عمِ ٌذي الحهٛت ا٘عٛىٓةتحصؿ ٌذي الجهعٓات عمِ أه
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جهعٓات جادة تعهؿ عمِ تحقٓؽ الهىفعة لمهواطىٓف، وتعهؿ بدوف الظٍور ا٘عٛهْ، وتقدـ كؿ 
ىها  الواجبات ا٘ىساىٓة بدوف أي ضجٓج، أو إعٛىات هف أجؿ الحصوؿ عمِ أهواؿ أو تبرعات، وا 

و واثؽ ه  إعٛىٓة كثٓرة تستطٓع بٍا الجهعٓات أف تعمف الٓبٌىاؾ أسو  ،ىٍآذٌب إلىٍا الهتبرع ٌو
ة لهراجعة ا٘عٛىات وفؽ الضوابط ٓلآلذلؾ ٓجب وضع ، بدوف استغٛؿ الىاس عف ىفسٍا

الهتعارؼ عمٍٓا وهٓثاؽ الشرؼ ا٘عٛهْ، وذلؾ لمحفاظ عمِ ها تبقِ هف إىساىٓة وكراهة الفقراء 
(م4444 الشعراوي) وهحدودي الدخؿ

ٕٛ 
  استغٛؿ جسد الهرأة وتقدٓـ صورة عمْ تعتهد الكثٓر حٓث : لتحقٓؽ الهكاسب لهرأةااستغٛؿ

ا ا٘ٓجابٓة فْ الهجتهع داخؿ البٓت،  ذٌىٓة عىٍا ٚ تتٛءـ هع قٓهتٍا ٚو تتفؽ هع هكاىتٍا وأدواٌر
 أخت، وخارج البٓت فْ هجاٚت العهؿ وا٘ىتاج ابىة أو عمِ هستوى اٖسرة كزوجة وأـ أو

أف الكثٓر هف إلِ  بؿ إىً وصؿ الحد  ،ٖٛ(ـٖٕٓٓ)الحدٓدي الهختمفة عمِ كافة الهستوٓات
الخدهة، فإىها تسعِ إلِ الىظر لمهرأة  ا٘عٛىات وهف خٛؿ ربط صورة الهرأة بصورة الهىتج أو

ىها  عمِ أىٍا هجرد )شْء(، ٓتـ تجٓردي لٓس فقط هف إىساىٓتً هف خٛؿ التركٓز عمٍٓا كأىثِ، وا 
ج لٍا؛ ٚو شؾ  هف ْ بٍذا تغدو كالسمعة التْ ٓتـ الترٓو خٛؿ حرهاىٍا هف أٓة سمطة ٓعتد بٍا، ٌو

أف ٌذا الىهوذج ٓقدـ الهرأة كهخموؽ "شكؿ"، هجرد هف إىساىٓتً وهشاعري وعواطفً وقدراتً العقمٓة 
لتْ لٓصؼ ٌذي الظاٌرة الهرضٓة ا Objectificationوهف ٌىا جاء هفٍوـ "التشٓؤ"  ،والذٌىٓة

  ٗٛ.بدأت تستشري فْ أوصاؿ الهجتهع بتغذٓة وتشجٓع هف وسائؿ ا٘عٛـ
 اٖطفاؿ: حٓث ٓتـ استغٛلٍـ فْ ا٘عٛىات كقوة هؤثرة وكوجوي إعٛىٓة بها ٓضر  استغٛؿ براءة

بالطفؿ الهشارؾ فْ ا٘عٛف بوضعً فٓها ٚ ٓىاسبً هف أدوار وظروؼ، والطفؿ الهتمقْ الذي 
هتمؾ الكثٓر هف ٓٛحظ الفجوة الكبٓ رة بٓىً وبٓف طفؿ ا٘عٛف الذي سٓتهتع بكثٓر هف الخدهات، ٓو

ادة تطمعاتً بشكؿ ٓؤدي إلِ  ،السمع ٌذا با٘ضافة إلِ تىشئتٍـ عمِ السموؾ اٚستٍٛكْ وٓز
رفضً لواقعً اٖسري هها ٓؤدي إلِ أشكاؿ هختمفة هف الصراع داخؿ اٖسرة وداخؿ الطفؿ ذاتً 

السموكٓات غٓر السوٓة لمحصوؿ عمِ الهاؿ الذي ٓحقؽ لً تمبٓة ها ٓشاٌدي  ولجوئً إلِ ههارسة
(مٖٕٓٓ)الحدٓدي .عىً هف سمع وخدهات ٓسهعو 

ٛ٘   
  ٓمجأ إلِ الكسؿ واىتظار الهاؿ  الفرد اٚعٛىات تجعؿتشجع الفرد عمِ الكسؿ والتواكؿ: حٓث

دلؿ عمِ ذلؾ ا٘عٛىات الكثٓرة التِ تأتِ عمِ ذكر الهكاسب التِ  والثراء دوف بذؿ أى جٍد ٓو
ٓجهعٍا الهواطف هف تعاهمً هع البىوؾ فٓتحوؿ إلِ حالة غٓر طبٓعٓة هف الثراء والىعهة وبذلؾ 

وف اٖخذ باٖسباب فٓكوف تعاهمؾ ٓكوف البىؾ كعصِ هوسِ السحٓرة التِ تحقؽ لىا كؿ هاىٓرد د
ا لدخولؾ إلِ عالـ اٖثٓراء فقط بضربة حظ ٚ أكثر، بٓىها فِ الهقابؿ ٓظؿ هع أحد البىوؾ سببً 

 .الفقراء عمِ الضفة اٖخرى ىراٌـ ٓعاىوف العوز والحاجة رغـ اجتٍادٌـ
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  ِأدىِ الدوافع والغرائز : فالكثٓر هف ا٘عٛىات تتجً إلِ استثارة ٓحاءات الجىسٓةا٘التركٓز عم
البشٓرة عىد الجهٍور، ذلؾ لكوف الهعمىٓف ٓبحثوف فْ إعٛىاتٍـ بالدرجة اٖولِ عها ٓعجب 
 والجهٍور وٓحقؽ القدر اٖكبر هف الهىفعة والسعادة، ولذلؾ ٓكثر الهعمىوف وهصههو وهخرج

با٘ضافة إلِ ا٘عٛىات هف الصور الخمٓعة واستخداـ اٖلفاظ الحساسة والهثٓرة لمغرائز 
تضح ذلؾ فْ إعٛىات  استخداهٍـ لٙٓحاءات الهىافٓة لٗخٛؽ والذوؽ العاـ لمهجتهع، ٓو
ج لمهىتج بفاعمٓة ٘قباؿ الجهٍور  الهىشطات الجىسٓة التْ تعتهد عمِ ا٘ثارة وا٘غراء بٍدؼ الترٓو

 ٙٛ( ـٕٗٔٓ)عاهر عمِ شرائً لتحقٓؽ الربح
 ٍٛكٓة لمفرد: ٓؤدي ا٘عٛف إلِ عدـ التوازف بٓف ا٘ىفاؽ خمؽ عدـ توازف بٓف الىفقات اٚست

ا هف السمع والخدهات غٓر  الفردي لمكثٓٓرف عمِ السمع والخدهات الضروٓرة والهطموبة وغٌٓر
ا ها تؤدي إلِ عدـ التوازف بٓف الىفقات اٚستٍٛكٓة لمفرد بهعىِ أف ا٘عٛىات كثٓرً  ،الضروٓرة

العاهة .. هثؿ ا٘ىفاؽ عمِ التعمٓـ والرعآة الصحٓة بها فْ هف سمع غذائٓة وهٛبس، والىفقات 
ذلؾ الكشؼ الصحْ الدوري، العٛج الهبكر، التثقٓؼ والسٓاحة الداخمٓة، إلِ غٓر ذلؾ هف 
اٖهور التْ ٚ ٓدركٍا ٚو ٓستوعبٍا الشخص غٓر الهتعمـ وغٓر الهثقؼ، أي ا٘ىساف غٓر الواعْ 

خاصة فْ الهجتهعات الىاهٓة، حٓث اىتشار اٖهٓة واىخفاض باحتٓاجاتً وهتطمباتً الضروٓرة 
الوعْ الصحْ والبٓئْ واٚجتهاعْ واىخفاض هستوى الخدهات الهعٓشٓة هقابؿ سٓطرة إعٛىات 

 السمع اٚستٍٛكٓة.
 فْ كثٓر هف اٖحٓاف ىجد أف ا٘عٛف ٓخمؽ فْ ىفوس اٖفػراد  :ٓةىزعة اٚستٍٛكال دعٓـىشر وت

استٍٛكٓة قد ٓحوؿ هستوى الدخؿ دوف تحقٓقٍا وها ٓترتب عمِ ذلؾ هف  رغبػات وتطمعػات
هشكٛت قد تؤثر فْ الكٓاف اٖسرى أو العائمْ كها أف ا٘عٛف قد ٓؤدى إلِ لجوء بعض اٖفراد 

والعائمٓة لكِ ٓحصموا عمِ  الٓةإلِ اٚقتراض وها ٓترتب عمِ ذلؾ هف ارتبػاؾ فْ شئوىٍـ اله
ػػػػػا فْ شكؿ ضػػػػػػػػػػرورات ٚ تستطٓػػػػػػػػع الهىتجات الحدٓثػة ال تْ ٓروج لٍا ا٘عٛف وقد ٓصوٌر

        ٚٛ (ـٕٓٔٓالٍادي  )عبد .اٖسػػػػػرة اٚستغىػػػػػاء عىٍا
 هٓة حاجات خمؽ  والحرهاف بالحاجة الشعور خمؽ فْ كثٓرة اا٘عٛف أحٓاىً  الجهٍور: ٓبالغ لدى ٌو

 هف الهٓزد بأف استٍٛؾ الهستٍمؾ إٍٓاـ ذلؾ وهف اٖحٓاف، هف كثٓر فْ ضروٓرة لٓست لسمع
 هالٓة فْ دٓوف وهشاكؿ القادٓرف غٓر توٓرط إلِ ٓؤدي هها اٚجتهاعٓة لهكاىتً هقٓاس السمع

 حٓث الهجتهع هوارد اٖسموب ٍٓدر ذلؾ أف كها، السمع تمؾ عمِ الحصوؿ أجؿ هف واجتهاعٓة
 الحقٓقٓة اٚحتٓاجات هع ٚ ٓتىاسب بقدر والخدهات السمع هف الهٓزد شراء فْ الىاس ٓتزاحـ

 ٛٛ(ـٕٓٔٓ)الٍىداوي وآخروف  لدٍٓـ.  الهوضوعٓة

 هف  اٚصٓمة التْ تبثٍا ا٘عٛىات عمِ حساب القٓـ العربٓة القٓـ اٚجتهاعٓة الغربٓة السمبٓة: ىشر
خٛؿ الشباب الذٓف ٓىدفعوف إلِ اٚىصراؼ ٔخر صٓحات الهوضة ودور آٖزاء العالهٓة، وتقمٓد 
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الفتٓات لمهرأة الغربٓة فْ لباسٍا وأسموب حٓاتٍا، وسٓطرة الهرأة عمِ الرجؿ بدعوى الحٓرة وتساوي 
)الجهاؿ  الحهٓدة الحقوؽ.. إلخ، إضافة إلِ تفشْ الفساد واٚىحٛؿ الخمقْ واٚبتعاد عف اٖخٛؽ

 ٜٛ(ـٕ٘ٓٓ
  ِسٓطرة الهعمىٓف عمِ وسائؿ ا٘عٛـ: وذلؾ هف خٛؿ التٍدٓد بحجب إعٛىاتٍـ أو التحوؿ إل

ذا قد  وسائؿ أخرى، إذ ها ىشرت تمؾ الوسائؿ أو بثت هضاهٓف قد تضر بهصمحة الهعمىٓف، ٌو
تمتـز وسائؿ ا٘عٛـ ٓؤدي إلِ حجب بعض الهعموهات عف الجهآٌر، أو تشوًٓ الحقائؽ التْ 

ا، كها أف ا٘عٛف قد ٓسٍـ فْ صورة ىهطٓة " " تحط هف قدر بعض فئات Stereotypeبإظٍاٌر
 .، ربات الهىزؿ ......، كبار السفراهؿٖالهطمقات، االهجتهع هثؿ: 

  وذلؾ أف ا٘عٛف ٓحد هف حٓرة الفرد فْ تحدٓد بٓف السمعفْ الهفاضمة  الهستٍمؾتقٓٓد حٓرة :
ذكر  ،لِ فْ اتخاذ قرارات الشراءاواٚىتقاء، وبالت الهفاضمةتً وفْ احتٓاجا ىبْ"ٓو فْ  "أرىولد تٓو

ٌذا الصدد: أف ا٘عٛف ٓهثؿ أحد هظاٌر تدخؿ الهعمف فْ حٓاة اٖفراد وفْ توجًٓ قراراتٍـ 
ا٘عٛىات  ًوتحدٓد أولوٓات الرغبات واٚحتٓاجات حتِ درجة ا٘زعاج، إلِ الحد الذي تصبح فٓ

حدى وسائؿ السٓطرة غٓر الهباشرة عمِ قرارات الفرد الشرائٓة وحٓرتً الشخصٓة وتوجًٓ ىهط إ
. ا هصمحة الهعمف، هها ٓجعؿ ا٘عٛف ٓعبر عف سٓادة الفكر الهادياستٍٛكً بها ٓخدـ أساسً 

 ٜٓ(ـٖٕٓٓ)الحدٓدي
  هعٓشتٍـ وفْ اقتحاـ خصوصٓة اٖفراد: حٓث ٓتدخؿ ا٘عٛف فْ حٓاة اٖفراد وفْ أسموب

هف الحرج، كا٘عٛف عف الفوط الصحٓة  اعٛقاتٍـ بأخٓرف ،هها قد ٓسبب لبعض الىاس ىوعً 
إلِ جاىب أىً ٓفرض  ،لمفتٓات فْ سف الهراٌقة، وا٘عٛف عف وسائؿ تىظٓـ اٖسرة وهواىع الحهؿ

كثٓٓرف، إٚ أىٍا تجد واختٓارات هعٓىة قد ٚ تتفؽ هع إهكاىات أو أذواؽ ال الٓبا وسموكٓات وأسأذواقً 
ثارة الهٓؿ إلِ هحاكاة أخٓرف،  الٓبطٓرقٍا إلِ الهتمقْ هف خٛؿ أس الترغٓب وا٘قىاع وا٘بٍار وا 

ا بها تتهتع بً الوسٓمة الىاقمة لٙعٛف هف هكاىة وهصداقٓة ا أٓضً الهعمف هستفٓدً إلٍٓا والتْ ٓمجأ 
ف لدى بعض الهتمقٓف، خاصة عمِ هستوى البسطاء، هها ٓؤ  دي هع تكرار الهواقؼ إلِ تكٓو

اٖفراد وأحد جواىب حٓرتٍـ وشخصٓتٍـ وأذواقٍـ الخاصة لٓة الشخص العاـ والقضاء عمِ استقٛ
فْ كثٓر هف اٖهور عمِ هستوى الهمبس وطٓرقة الكٛـ والحركة، وها ٓتخذوىً هف قٓـ 

 .وسموكٓات
  :التعاهؿ هع شركة عقآرة ٓؤجر  تحرض الهشاٌد عمِقد ا٘عٛىات بعض فتقمؿ هف قٓهة العهؿ

 ًٛ ا ٓرحهً هف الهعاىاة هها ٓجعمً ٓتفرغ لمجموس هع أسرتً ا ثابتً  شٍرًٓ ٓدر عمًٓ دخًٛ  هىٍا هح
 ًٚ مةهف العهؿ ٓوهًٓ  ورعآتٍا بد ًٛ ، ا لساعات طٓو ىسِ ا٘عٛف أف الهشاٌد حٓف ٓجد وقتً كاه  ٓو

ا أف ٓعٓش فِ ٌىاء حدة والفراغ ولٓس شرطً لمجموس هع أسرتً ستتولد لً هشاكؿ عدٓدة ىتٓجة لمو 
ا ٌو فِ اٖساس ىعهة كبرى حٓث العهؿ ٚ ٓهثؿ وسعادة، فالعهؿ الذى ٓصوري ا٘عٛف كابوسً 



 

 

 www.epra.org.eg                                     www.jprr.epra.org.eg                      مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السابع عشرالعدد  44

فقط حفىة هف الىقود بؿ ٌو قٓهة أكبر ٓشعر هعٍا ا٘ىساف بذاتً وقٓهة العهؿ تعطِ ا٘ىساف 
ِ هشاعر عمِ أفراد اٖسرة كمٍا وتعطٍٓا ا٘ سعادة غاهرة تىعكس حساس بالرضا وقبوؿ الذات، ٌو

كذا ٓتحوؿ العهؿ فِ ا٘عٛىات إلِ هذلة وهٍاىة بٓىها ٌو  ٚبد هىٍا لمشعور بالسعادة اٖسٓرة، ٌو
ذي تعد أسوأ سمبٓات ا٘عٛىات حٓف ٓحوؿ ا٘عٛف العهؿ هف شرؼ  كراهة وقٓهة كبرى، ٌو

 .وواجب إلِ إٌاىة وعبء ٓجب التخمص هىً
  ىترىت٘عبر اتىبعث هف ا٘عٛىات التجآرة التْ تبث حٓاف ٖفْ بعض ا: سٓئةالقدوة التقدٓـ 

 بعض ا٘شارات التْ لٍا العدٓد هف التبعات السمبٓة لكوىٍا تقدـ ىهاذج سمبٓة ٓقمدٌا الجهٍور
حاوؿ هحاكاتٍا، ففْ كثٓر هف الدراسات التْ أجٓرت حوؿ تأثٓر الىهاذج ا٘عٛهٓة فْ  ٓو

سموكٓات اٖفراد تبٓف أف اٖطفاؿ والشباب والهراٌقٓف عادة ها ٓجدوف ضالتٍـ الهىشودة فٓها تقدهً 
 ,Furnham)لٍـ وسائؿ ا٘عٛـ هف شخصٓات ٓتقهصوف حركاتٍا وأشكالٍا ولباسٍا وطرؽ حدٓثٍا

A, & Saar  2005) 
ٜٔ 

فإىٍا تسٍـ فْ ترسٓخ  الهرأة كىهوذج لٙغراء الجىسْ، عٛف٘عىدها ٓقدـ افعمِ سبٓؿ الهثاؿ       
ة ة الذاتٓة وغٓر السٓو ،فالفتاة التْ تىشأ لترى فْ  هفآٌـ وههارسات فْ أوساط الفتٓات تؤكد عمِ الرٓؤ

 k.T) . ىاء فْ الهجتهعىفسٍا جسدا ٘غراء أخٓرف وجذبٍـ وشد اىتباٌٍـ ستصبح أداة ٌدـ ولٓس ب

,Mueller,B 2003)
ٜٕ 

هف أقوى اٖدوات التْ تستخدـ هف قبؿ وسائؿ  ٚسٓها الرقهْ ٓعتبر ا٘عٛف هها سبؽ ٓتضح أف -
ج لهىتج هعٓف، فٍو با٘ضافة إلِ ذلؾ ٓبٓع تصورات،  ا٘عٛـ ٚو ٓتوقؼ عىد حدود البٓع أو الترٓو

ىىا ٚ ٓهكف أف ىغفؿ دور إهفآٌـ، أٌداؼ وقٓـ تؤثر عمِ اتجاي الفرد الذي بدوري ٓؤثر عمِ سموكً، أي 
 .ترسٓخ جذوريبؿ وفْ بعض اٖحٓاف إلِ تثبٓت و  الهجتهع،ا٘عٛف التجاري فْ عكس ثقافة 
ًٚ فْ هجتهع آخر وهف الهتفؽ عمًٓ أف  وكها ىعمـ أف ها قد ٓكوف هقبوًٚ  فْ هجتهع ها قد ٚ ٓكوف هقبو

الهستٍمؾ ٓستجٓب بشكؿ أفضؿ ىحو الرسالة ا٘عٛىٓة، إف كاىت تىسجـ هع ثقافة هجتهعً وأفكاري لذلؾ 
ا٘عٛف  لذا ٓهكف القوؿ افاختٛؼ الثقافات ٓعتبر أٌـ هفاتٓح ىجاح ا٘عٛىات التجآرة العالهٓة،  إفف

 .الهجتهع قٓـ  لدًٓ القدرة عمِ التأثٓر وتشكٓؿ وتغٓر

 -:العصر الرقهْ عمْ الهرأة العربٓةالتجاوزات التْ ٓتضهىٍا ا٘عٛف فْ  وأحجـ تأثٓر السمبٓات  -ٖ
تعالِ الجىسٓف؛ الذكر واٖىثِ لُٓكهؿ كؿٌّ هىٍها أخر، حُٓث وّفر لٍها كّؿ اٖدوات خمَؽ اُهللا      
الههكىة ٘ىهاء الحٓاة وىٍضتٍا عمِ اٖرض، حُٓث جاءت اٖدٓاف السهاوٓة لتُىظِّـ عٛقاتٍها  الٓبواٖس

  الجٍود لتحقٓؽ غآة اهللا الذي خمؽ ا٘ىساف ٖجمٍا. وتدفعٍها لبذؿ أقصِ 
ّف تحٓٓد       وُٓعدُّ دوُر الهرأة فْ الُهجتهِع كبٓرًا جّدًا وذا أثٍر بالغ الوضوح، كها أّىً دوٌر حّساٌس جّدًا، وا 

دـ  ا وابتذالٍا واستغٛؿ قدراتٍا بشكٍؿ ٓفوؽ قدرتٍا واستىزافٍا ٓقوُد لضٓاع الُهجتهعات وَتشتُّتٍا ٌو دوٌر
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ا بىجاح ٚبد هف اٌٚتهاـ بتعمٓهٍا وتىأداء دو  ة، ولكْ تستطٓع الهرأاَٖسر وتقوٓض بىائٍا هٓة قدراتٍا ٌر
ًُ تىشأ، وبً تقَوى، وحٓف ف أٚو شؾ ، ودعـ قٓهٍا وأخٛقٍا أعظـ الِقَٓـ وأساُسٍا ا٘ٓهاف باهللا تعالِ، هى

 إٓهاِىً ِهف الفردِ  هع القَٓـ تىشأُ  وعىدهآتهكَّف ا٘ٓهاف فْ القمِب ٓجعؿ الهسِمـ ٓسهو فٓتطمَّع إلِ قَٓـٍ ُعمٓا، 
ّْ  فكرٌ  جسدي ىهوِّ  هع ٓىهو هللا وخشٓتً وعقٓدِتً ـ وخمؽ ىق  ىفسً، فْ ثابتةً  القَٓـ وتغدو سوّي، وسموؾٌ  قٓو
الِقَٓـ تحفظ اٖهَف، وتِقْ هف الشروِر فْ الهجتهع؛ و  واٌٖواء الهصالح بتبدُّؿ تتبّدؿ ٚ فؤادي، فْ راسخةً 

مة فْ الىفس تكوف أكثَر قدرًة عمِ هىع ٖفَّ تأثَٓرٌا أعظـ هف تأثِٓر القواىٓف والعق وباِت، فالقَٓـ الهتأصِّ
، والهرأة التْ تهتمؾ القٓـ تكوف كالجبؿ الراسخ تستطٓع الحفاظ عمْ اسرتٍا اٖخطاِء ِهف العقوبة والقاىوف

 ٍا وتجىٓبٍـ الهخاطر.ئبىاأو 
ري البعض اف ا٘عٛىات تهثؿ - لمثقافة الغربٓة اٚستٍٛكٓة القائهة عمِ هبدأ الهادٓات، لذا  اتروٓجً  ٓو

 ، تؤدي إلِ اٚىحراؼ فْ السموؾ، وتضٓٓعٚحاجة لٍف فٍٓاشراء أشٓاء ىرى بعض الىساء ٓقهف ب
هجاراة صٓحات العصر والهوضة، والهبالغة فْ هجاراتٍا، ولو عمِ حساب باقْ ٚ لش  سوي ، وقاتٖا

  ٖٜ(ـٕٗٓٓ)عبدالقادر  «ساب القضآا اٖساسٓة فْ الحٓاة، أو عمِ حاٚسرة أفراد
ء الىساء  ٓؤدي ذلؾ إلِ حدوث اضطرابات فْ سموكٓات هها       عف  فهف خٛؿ تىازلٍ فوأفكاٌر ٌٚؤ

، وتشربً جهمة هف القٓـ التْ تبث هف خٛؿ الفواصؿ ا٘عٛىٓة، تحت شعار التقدـ العدٓد هف القٓـ
والتْ تروج لمعدٓد هف القٓـ الهادٓة واٚستٍٛكٓة، والتْ عبر وسائؿ اٚتصاؿ الحدٓثة والعصرىة والهوضة 

ظٍار هفاتف الىساء، واٚختٛط بٓف الىساء والرجاؿ، دوف حذؼ بعض  ٓطبعٍا ا٘غراء وا٘غواء، وا 
 إلِ الوقوع فْ الهحرهات هف خٛؿ الشبابهها ٓؤدي ب ،ٜٗ(ـٕٚٔٓ)الفاتح الهشاٌد الهثٓرة لمشٍوات

 .الروح اٚىٍزاهٓة ٍـالهشاٌدة الهتكررة لتمؾ الهشاٌد ا٘باحٓة التْ تزرع فْ ىفوس
هثؿ      ، هف الفتٓاتا عمِ خطرً  شبكات التواصؿ اٚجتهاعْبشكؿ كثٓؼ عبر  ا٘عٛىاتتكرار تمؾ  ٓو

قمب فالسٓارة الجدٓدة تستأثر  ،استخداـ كؿ شْء جدٓد إذا أهكف لً ذلؾتركز عمْ رغبتٍف فْ حٓث إىٍا 
، ٖف ٌا، وخاصة عىد عرضٍا فْ ا٘عٛىات، والهوضات الحدٓثة التْ تسٓطر عمِ تفكٓر وعٓىٍا ةالفتا

حٓث ٓحرؾ الدوافع  - الهراٌقةهرحمة  -لٙعٛف قوة تأثٓٓرة عمِ ٌذي الهرحمة الهٍهة هف حٓاة ا٘ىساف 
الدوافع عبر السؤاؿ عف هوضوع ا٘عٛف أو عف السمعة أو إلِ تمبٓة ٌذي  ةالفتامجأ تالكاهىة داخمً، ف

الشراء بالتقسٓط  اأو الخدهة، ٓتبادر إلِ ذٌىٍ عمِ شراء السمعة االخدهة الهعمف عىٍا، وعىد عدـ قدرتٍ
وهف الهؤسؼ أف فئة  ،الْستطٓع تحقٓؽ التوازف الهتٚو  كهمٍاأسرة بٖبها ٓؤثر عمْ حٓاة ا، اٚقتراضأو 

ف ٌذي أكها ، ٌٜ٘ذي الحالة السموكٓة اٚستٍٛكٓة غٓر الرشٓدة فتعش اتالعربٓ الىساء فغٓر قمٓمة ه
 ٌادئة ادوهً  وأىٍا فٍٓا، ٓشاٌدوىً الذي الىهػط أساس عمػِ تجري الحٓاة أف لمفتٓات ا٘عٛىات تصور

ذا وهموىة، ء الفتٓات ٓهثؿ عزًٚ  حقٓقتً فْ ٌو  هىٍف بالكثٓر ٓدفعفٍٓا هها  ها بكؿ الحٓاة واقع عف لٍٚؤ
قوؿ فْ ٌذا الشأف  فًٓ، ٓعشف الذي الػواقع عف التدٓرجْ اٚىفصاؿ إلِ التحمٓؿ »فْ كتابً « هاركوس»ٓو

إف الهستٍمكٓف ٓروف أىفسٍـ فْ السمع التْ ٓستعهموىٍا، حٓث ٓجدوف ىشوتٍـ فْ «: »أتْ لٛستٍٛؾ
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هموىٍا. فالهٓكاىٓزهات التْ تربط الفرد سٓاراتٍـ، وفْ حجـ وشكؿ هىازلٍـ، وفْ اٖجٍزة التْ ٓستع
هاىة والصبر. فا٘ىساف ، فمـ ٓعد اٖفراد داخؿ الهجتهع ٓولوف هكاىة لمصدؽ واٖٜٙ«بهجتهعً قد تغٓرت

ذي الفكرة أكدٌا الٓالىاجح  هف خٛؿ الدراسات التْ « برهاف هاركوس»وـ ٓقوـ عمِ أساس ها ٓهمكً، ٌو
ة الٓفراد تتهٓز صؿ إلِ أف حٓاة اٖقاـ بٍا، حٓث تو  وـ باٚهتٛؾ، كها أف بعض الههتمكات لٍا هعاف قٓو

 ٜٚ(Berman,Ronald1992) «ورهٓزة

عبر شبكة غٓر أخٛقٓة صور وألفاظ  التْ تحتوى عمِ هشاٌدة ا٘عٛىاتأف كثرة ** وىخمص إلِ 
 ىاٚجتهاعٓة لدالقٓـ ا عمِ خطرً  تشكؿ –التْ اىتشرت بشكؿ سٓرع فْ الهجتهعات العربٓة  -ىترىت٘ا

الساهٓة، داخؿ اٖسرة والهجتهع عمِ حد خٛقٓة ٖاوالهبادئ  والتقالٓد، وتحطـ العادات الهرأة العربٓة
 .سواء

ىالبحث:خاتمةى
 عمْ وتأثٓري الرقهْ العصر فْ ا٘عٛف حقٓقة عمِ لمتعرؼ هحاولة فْ البحث ٌذا هشكمة تحددت      
 هىٍج عمِ اعتهدت ، وقدالىَعٓة البحَث ىهط ؤلِ الدراسة ٌذي تىتهْو العربٓة، لمهرأة اٚجتهاعٓة القٓـ

 باٚضافة العاهة، الهٛحظةو الوثائؽ تحمٓؿ خٛؿ هف البٓاىات جهعت الكٓفْ، وقد بشقً التحمٓمْ الهسح
 الرسائؿ هحتوى توصٓؼ إلِ تٍدؼ الهحاور هف هجهوعة الذي ٓحتوي عمْ الكٓفْ التحمٓؿ دلٓؿ إلِ

 عف ىترىت٘ا شبكة عمِ العربٓة بالمغة الهقدهة التجآرة ا٘عٛىات هف اإعٛىً  ٕٓ وتـ تحمٓؿا٘عٛىٓة، 
 ٖٓ ٓوـ وحتِ ٓىآر ٔ ٓوـ هف بدأت شٍرأ ستة هدتٍا زهىٓة فترة خٛؿ الهختمفة والخدهات السمع
 .ٕٚٔٓٓولٓو
 :أٌهٍا هف الىتائج، هف العدٓد إلِ الدراسة توصمت وقد
 الحدٓث عمِ ا٘عٛىات كثرأ اعتهدت حٓث الهستخدـ الفىْ القالب فْ ىترىت٘ا إعٛىات تختمؼ (ٔ

 فأ ٚحظت كها غىائْ، شكؿ فْ جاء هىٍا القمٓؿ بٓىها الدراهْ القالب عمْ اعتهد وبعضٍا الهباشر
 ا٘عٛىات استخدهتٍا التْ براز٘وا الجذب عىاصر كثرأ هف عدُٓ  والرسوـ والصور اٖلواف استخداـ

 .لكتروىٓة٘ا
تفوؽ الهضهوف السمعْ لٍذي ا٘عٛىات عمِ الهضهوف الخدهْ ،كها تزآد اعتهاد هعظهٍا عمِ  (ٕ

ليو إتوصمت  وتختمف ىذه النتيجة مع ما، اٚستهاٚت العاطفٓة فْ هقابؿ اٚستهاٚت الهىطقٓة
اٚستهاٚت العقمٓة فْ إعٛىات الفٓس بوؾ  تقدـ  إلِاىتٍت  والتي 98(م3102دراسة مروة محيى )

فْ  اٚستهاٚت العاطفٓةاستخداـ  بٓىها جاءبٓىها جاء الهٓزج العقمْ والعاطفْ فْ الهرتبة الثاىٓة 
 الهرتبة الثالثة.   
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 أغمب فأ، كها ٓٛحظ غمب ا٘عٛىاتأو التىافسْ هف قبؿ أخباري ٘تزآد اٚعتهاد عمْ الٍدؼ ا (ٖ
براز شخصٓة الهرأة إ ِاعتهدت عمو  آىسات، وأ سٓدات كف سواء الىساء ستٍدؼت ا٘عٛىات ٌذي
 .ثىاء تقدٓـ ا٘عٛفأ

 الجهاؿ التوفٓر، الراحة، السعادة، قٓـ فْ غالبٓتٍا تهثمت القٓـ هف العدٓد ا٘عٛىات ٌذي تضهىت (ٗ
 ٓرجع وقد واٚحتراـ، وا٘ٓثار والتجدٓد والتواضع كاٚىضباط هٍهة اقٓهً  أٌهمت فٓها الصحة، واٖىاقة،

 والراحة، السعادة قٓهتْ فْ والهتهثمة الرفآٌة ٌْ والهجتهعات اٖفراد عىً ٓبحث ها أكثر أف إلِ ذلؾ
وفي ىذا الصدد ربما نختمف مع نتائج القٓهتٓف ،  ٌاتٓف عمِ ا٘عٛىات هعظـ ركزت فقد لذلؾ

اٚعتداؿ والهغاهرة ٌها عاهٛف والتْ أكد فٍٓا اف قٓـ  99(مHoeken, H, et al 3112دراسة )
ا بغض الىظر عف            الهشاركٓف فْ اٚستبٓاف ىوعهشتركاف فْ تقبؿ ا٘عٛىات واٚتجاٌات ىحٌو

رجع ٌذا اٚختٛؼ اىاثً إو أا )ذكورً   لِ التفاوت الواضح فْ طبٓعة الجهٍور والبٓئة الهحٓطة بً.إ(، ٓو
ا هف كاف السمبٓات فه عدد عمِ ا٘عٛىات ٌذي آضً أ احتوت كها (٘  با٘حباط والشعور الخٓاؿ أبرٌز

شاعة هتحررة جىسٓة عٛقات وتقدٓـ  والترؼ، الهظاٌر إلِ واٚىصراؼ وا٘سراؼ والتبذٓر الطبقٓة وا 
 ألفاظ عمِ اٚحتواء آضً أو  دخٓمة، ألفاظ واستخداـ ِعهٖا التقمٓد ثـ أجىبٓة، ألفاظ واستخداـ
ٓحاءات دراسة آمال حسن الغزاوي جىسٓة، وىتفؽ فْ ذلؾ هع ها أوضحتً ىتائج  وا 

ثراء  ْلِ سمبٓة الههارسة ا٘عٛىٓة والهتهثمة فْ تدىإاىتٍت حٓث 100(م3112) الوصؼ والمغة وا 
 .ا٘عٛىات لقٓهة الشراٌة والتبذٓر ووجود العدٓد هف هظاٌر ا٘ثارة الجىسٓة

 الحط أو الهىتج وصؼ فْ الهبالغة هثؿ ا٘عٛىات بعض فْ الهٍىٓة التجاوزات بعض وجود آضً وأ (ٙ
 الهتخصص، بغٓر اٚستشٍاد وكذلؾ إثبات، دوف اٖفضمٓة أوادعاء اٖخرى، الهىتجات قدر هف
وربما نتفق في ىذا مع بعض ماجاء في نتائج اٖخرى،  الهىتجات هستخدهْ هف السخٓرة آضً أو 

دوات ٖعمْ الرغـ هف اختٛؼ الهىٍج وا 010(م3102مطير عمى عقيدة )الدراسة التي اجراىا 
عٓىة هف الجهٍور الٓهىْ وقد اىتٍت ىتائج  ِجراي عمأعمًٓ البحث حٓث  ىجر أوالجهٍور الذي 

ٙعٛف عمِ ا٘ىترىت هىٍا أىٍا تقدـ سمعًا ٚ تبدو كها ظٍرت السمبٓات ل عدد هفلِ وجود إدراستً 
  عٛىات الهعروضة.بالهمؿ هف كثرة ا٘ الجهٍور فْ إعٛىاتٍا وشعور

 هفاتىٍا إبراز هثؿ ا٘عٛىات، ٌذي فْ الهرأة بظٍور الهتعمقة التجاوزات بعض وجود لوحظ كها (ٚ
 لمىظر، همفت بشكؿ الهتحررة الهرأة ىهوذج تقدٓـ وكذلؾ هثٓرة بطٓرقة الجسد حركات برازا  و  الجسدٓة،

وضحت أالتْ  013(م3102)دراسة سعيد محمد السيد  وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو
ا  ف بعض ا٘عٛىاتأىتائجٍا  ٌر ج دوف التركٓز عمِ جٌو تقدـ الهرأة كسمعة لٙغراء والترٓو

ىساىٓتٍا، كها  الجىسٓف بشكؿ ٓدعـ فكرة التحرر واٚختٛط  فٓالعٛقة ب ِركز عمٓ ًٓضاأبعضٍا ف أوا 
   .الرجاؿ والىساء فٓب
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 خمؽ فْ كبٓر بشكؿ تؤثر التْ الحدٓثة اٚتصاؿ وسائؿ هف كغٓري ىترىت٘ا عبر ا٘عٛف ُٓعد (ٛ
 وتحهؿ تقدهٍا التْ وا٘ٓجابٓة السمبٓة والىهاذج هضاهٓىٍا خٛؿ هف خاصة الجهٍور قٓـ وتشكٓؿ
بد هف  عىد الهرفوضة أو الهرغوبة القٓـ هف هجهوعة صدار تشٓرعات تحهْ الهستٍمؾ هف إالفرد ٚو

 Ava) دراسةولذا تؤيد نتائج ىذه الدراسة ما توصمت إليو ٌذي الههارسات الهرفوضة أو السمبٓة، 
ward-Barne 3119ىترىت٘اف الوضع الحالْ الذى ٓىظـ السموؾ ا٘عٛىْ عمِ أهف  ٖٓٔ(م 

ف إجراءات أكها  ،ا٘عٛف عمًٓف ثابتة تىظـ عهمٓة ٓتمخص فْ هجرد هبادئ توجٍٓٓة ولٓست قواىٓ
 . الخصوصٓة الهتبعة غٓر هٛئهة

 عمِ لقدرتً ٌذا و الهجتهع قٓـ تثبٓت فْ الفّعالة الوسائؿ أٌـ هف عاـ بشكؿ الرقهْ عٛـا٘ صبحأ (ٜ
 تكرار خٛؿ هف القٓـ ٌذي تأكٓد إعادة طٓرؽ عف الهرأة خاصة الهستخدهٓف لدي خاص تأثٓر إحداث
 . هختمفة سالٓبأو  بطرؽ ا٘عٛىٓة الرسالة ىفس تقدٓـ عمْ ٓزوالترك ا٘عٛف

 حدود عىد التْ ٚ تتوقؼ اٖدوات أقوى هف ٓعتبر الرقهْ ٚسٓها ا٘عٛف فأ القوؿ وأخٓرا ٓهكف (ٓٔ
ج أو البٓع  عمِ تؤثر اوقٓهً  اأٌدافً  هفآٌـ، تصورات، ٓبٓع ذلؾ إلِ با٘ضافة فٍو هعٓف، لهىتج الترٓو
  سموكً. عمِ ٓؤثر بدوري الذي الفرد اتجاي
ىالبحث:ىتوصوات

و القرار ُٓرجِ أف ٓستفٓد هىٍا صاىعبهجهوعة هف التوصٓات  البحثتقدـ ٓالىتائج السابقة  ِعم بىاءً       
 .٘عٛفف فْ هجاؿ اوالهشرعوف وكذلؾ الههارسوف والباحثو 

 عمِ اسمبً  تؤثر قد أخٛقٓة تجاوزات هف ىترىت٘ا بعض إعٛىات تحوًٓ لها الهسئولٓف اىتباي ضرورة -
ا٘عٛف لخدهة قضآا الىاس  تسخٓرالهجتهعٓة، و  وأعرافٍـ اٚستٍٛكٓة وسموكٓاتٍـ الهستخدهٓف أخٛؽ

وىشر التوعٓة وتدعٓـ اٚٓجابٓات التْ تعزز سٓر الهجتهع ىحو التطور، وخمؽ هادة إعٛهٓة إبداعٓة قادرة 
تاحة الهجاؿ أهاهٍـعمِ توجًٓ الهجتهع ىحو اٖفضؿ عبر تشجٓع   .الهبدعٓف وا 

ضرورة تفعٓؿ القواىٓف واٖخٛقٓات الهتعمقة با٘عٛف عمِ هستوى ا٘عٛـ التقمٓدي عاهة، وا٘عٛـ  -
هكاىاتٍا التقىٓة ، الجدٓد خاصة ف كاىت تحتاج لقواىٓف وأخٛقٓات خاصة تتىاسب هع طبٓعتٍا وا  وا 

 الٍائمة.
ىترىت وتأثٓراتٍا عمْ الفئات الهختمفة ٘عٛىات اإعهؿ الهٓزد هف الدراسات حوؿ القٓـ الهتضهىة فْ   -

ـطفاؿ وغٖٓلمجهٍور هثؿ الشباب وا  .ٌر
ا فْ الرقابة عمِ ا٘عٛىات فْ  - ضرورة قٓاـ الجٍات الهسئولة عف حهآة حقوؽ الهستٍمؾ بدوٌر

ا هف التجاوزات الكت٘و اأالوسائؿ الهختمفة سواء التقمٓدٓة  خٛقٓة ٖروىٓة لضهاف سٛهتٍا وخمٌو
 والهٍىٓة.
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الجٍات الهعىٓة بشأف ا٘عٛف جهٓع هع  ىترىت٘جهٍور الهستخدهٓف لشبكة اضرورة تعاوف ا ٓضً أ -
با٘بٛغ عف التجاوزات الواردة هسئولة  جٍات أخرىأٓة  أو وحهآة الهستٍمكٓف وحقوؽ ا٘ىساف

 بخصوص ٌذا الشأف. 
ف فٓرؽ هف الباحثٓف الجٍات الهعىٓة قٓاـ  - ٓقـو بقٓاس وعْ الهستٍمؾ بآجابٓات وسمبٓات بتكٓو

أف تتدخؿ ا ٓضً أٖخذ ا٘جراءات الهطموبة فْ ٌذا الهجاؿ، وعمِ الحكوهة  عٛف عبر الشبكة٘ا
 .كطرؼ ثالث فْ تىظٓـ عهمٓة ا٘عٛف عمِ الشبكة

ٓد هف الدراسات التْ تقـو عمِ استخداـ الهىٍج الكٓفْ  لعهؿ هز أهاـ الباحثٓف تفتح ٌذي الدراسة الباب  -
ًٛ تٓح لمباحث اٚىطٛؽ فْ دراساتً بعٓدً الذي ٓ هف  ا عف القٓود التىظٓٓرة واٖدواتٓة الهىبثقة أص

ٓذٌب الباحث دوف توجٍات هسبقة هها حٓث  هجتهعات غربٓة ٚ تتوافؽ وطبٓعة هجتهعاتىا العربٓة
بٓئتٍا وحسب طبٓعتٍا هها ٓهكىً هف التعرؼ عمٍٓا بشكؿ أدؽ وهعالجتٍا ٓتٓح لً دراسة الهشكمة فْ 

وفؽ ظروفٍا البٓئٓة والهجتهعٓة هها ٓتٓح لمباحث ا٘عٛهْ العربْ اكتشاؼ الىظٓرات الهٛئهة 
 .لهجتهعً
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د ط.، ػبَ،  ،سدْألا ،اس إٌّب٘ظ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ،ػّبْد ،" رطج١مبد االٔزشٔذ فٝ اٌزغ٠ٛك" (7113ش ػجبط اٌؼالق )ثش١  

 .117ص
29

 . ١ٗ ػٍٝ اٌجٕٛن اٌزغبس٠ٗ االسد١ٔٗشف١ك ؽذاد ،ِؾفٛظ عٛدٖ :اٌزغ٠ٛك االٌىزشٚٔٝ ٚاصشٖ ػٍٝ عٛدح اٌخذِبد اٌّظشف١ٗ،دساعٗ ١ِذأ 
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- It was noted that there are some abuses related to the emergence of 

women in these ads, such as to highlight her physical characteristics, 

and highlight the movements of the body in an exciting manner, as 

well as presenting the model of women liberally striking 

(commoditization). 

- There are also some professional abuses in some advertisements such 

as exaggerating the description of the product or the degradation of 

other products, the claim of preference without proof, as well as citing 

non-specialist, and also ridicule the users of other products. 

- Digital media in general has become one of the most effective means 

of establishing the values of the society and its ability to make a 

special impact on users, especially women, by reaffirming these 

values through repetition of advertising and the presentation of the 

same message in different ways and methods. 

- Ads represent a consumable culturally propaganda based on 

materlialistics, so that, some women buy things they don’t really need, 

which may lead to behavioural deviation, and time wasting that is to 

say, nothing but to keep up with current fashions, as well as 

exaggerating by imitating such fashions, to the extent, it may be on the 

cost of other family members or life basic cases. So we can say that 

Ads specially digital one doesn’t stop at the limits of promoting a 

certain product, but in addition to this, it sells values, concepts and 

ideas affects on the orientation of persons and their behaviours. As a 

conclusion, the large number of Ads which contain ethical and 

professional excesses through the Internet –spread rapidly in all 

socities -  represents a danger on the Arabian woman values, and 

breaks traditions, customs and supreme priciples inside.    
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- The impact of negatives or excesses contained in the Declaration in the digital 

age on Arab women. 

 Type of study 

This study belongs to the qualitative research pattern. 

 Study Approach 

The research depends on the analytical survey methodology in the qualitative 

context, which is concerned with analyzing, interpreting and presenting the 

reality of the situation and discovering the underlying relationships between the 

variables. 

 The study sample 

The nature of data collection and information in the qualitative research and the 

long time it takes us to use small samples, so I analyzed a sample of 

commercials provided in Arabic Language on the Internet, and the number of 

ads analyzed 20 advertisements for goods.  

 Data collection tools 

The data of this study were collected by analyzing the documents and general 

observation, as well as the qualitative analysis guide. 

 Main Results: 

- Different Internet ads in the template used as the most adopted ads on 

the direct talk and some relied on the template drama, while a few of 

them came in the form of lyric, and noted that the use of colors, 

images and drawings is one of the most attractive and prominent used 

by electronic advertising. 

- These ads included many values, most of which were in the values of 

happiness, comfort, saving, beauty and elegance, health, while 

neglected important values such as discipline, humility, innovation, 

altruism and respect.  

- These advertisements also contain a number of negatives, the most 

prominent of which are fantasy and frustration, and the introduction of 

sexual relations liberating and spreading class, waste and extravagance 

and deviation to the manifestations and luxury, and the use of foreign 

words, then the blind tradition and the use of foreign words, and 

contain words and sexual insults. 
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Abstract 

 Problem of the study 

           An attempt to identify the reality of advertising in the digital age and its 

impact on the social values of Arab women, through the identification of hidden 

features, in order to provide an adequate perception on this phenomenon as far 

as possible, to distinguish between its good and ugly aspects, so that to pave the 

road to legislators and decision makers to control and rationalize the 

announcement through the new media especially the Internet, so as to ensure 

that, the community and its members shall take advantage of its advantages and 

avoid its disadvantages. 

 Research importance: 

The importance of this research comes from the importance of the topic that it is 

addressing. The digital declaration is a modern phenomenon for researchers in 

communication science, and the novelty of this phenomenon makes it important 

to be exposed to study in order to determine its nature and determine its 

dimensions and identify its impact on the social values of Arab women. 

 Objectives of the study: 

This study aims to identify the following: 

- Description of the advertisement in the digital age in terms of the general form 

and content. 

- Advertising goals and functions in the digital age. 

- Social values included in the advertising in the digital age 

- The negatives or excesses contained in the advertisement in the digital age. 

- The role played by advertising in the digital age in the construction of new 

social values within the Arab women, to the values of the stable or to reproduce 

the old values. 

- How social values are shaped by Arab women through the different contents 

of digital advertising. 
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