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 السمخص

هها اههي ابههت جاااا لههالجاا التياصههن اويتطههاعي  طهها دظّ ههيا  يشهه ج ا امفي و الطجتطهها الطصههخا ددايههجو
عميه ان لالجاٍا واجطيعاٍا ايتطاعيٍة اخعية واتظيعة. وإزاء ذلك دبجو ان األهطية  طجان اهي طاهار ح هن 

في لمطصخيي ن  شأن يائفهة الالفيث البيظّية درابة وؾياس دور دمك الشالجاا الفخعية اي دشجين اليعي الصِّ
كيرونا. وقج قام الالاحث بتي يف نظخية لالجة الفهاِعمين الطهر خِّين ُ ْػيهة الت هخى عمه  دور الشهالجاا الفاعمهة 
عم  اإلنتخنت اي د خيف الطصخيين ان است جاي اإلنتخنت  األ  هاد الّصهفّيةو واوقتصهاديةو واويتطاعيهة 

د ادجاههههاٍا طيجابيهههة لهههجي الطالفهههي ين نفهههي الهههجور لجائفهههة ويرونههها. وقهههج ديصهههمت الجرابهههة الفاليهههة طلههه  ويهههي 
هههفي لتمهههك  التيعهههيا لمشهههالجاا الفاِعمهههة  شهههأن يائفهههة ويرونههها. وطههها ديقههها الطالفي هههين كن يت ههها   الهههجور الصِّ

 بن؛ وب اصههههٍة اههههي  ههههن الت ههههّيراا الطتسههههارعة التههههي دتيف هههها الشههههالجاا اويتطاعيههههة تالشههههالجاا اههههي الطسهههه
هفية اهن اليبائيهاا والجهيائ  وطها لطست جاي ا ان حيث صظاعة الطفتييو وإ اجانية دي يفه اي التيعيهة الصِّ

ههههي الفهههاا اهههي يائفهههة ويرونههها. وطههها ديقههها الطالفي هههين كن دتبظههه  الشهههالجاا الفاعمهههة اهههي الطسهههت بن د بي هههاا 
فة اإللكتخونية.  الصِّ

 

 مقدمة
ودي يههخوس ويرونهها كلهه ج ال ههام األخيههخ اههن ال  ههج اللههاني اههن األلؽيههة اللاللههة   ههير ييههن ات هها  اههن ا      

هها إل اميههين  ٚ,ٕعههام  فيههاو نفههي  بههجورخ خههالا اللمههث األخيههخ اههن ئياا احصههلهه ع عمهه  اسههتيي ال ههال  وا و
ث ايهههههخوس ويرونههههها كغهههههخاروا  ال هههههة جوقهههههج كحههههه (Statista.com 2021) م.ٕٕٔٓاهههههارس اهههههن عهههههام  لههههه خ

والط ظييهة  جهٍن اهن الهجوا الظاايهة والطت جاهة عمه  حهٍج بهياء. وإن وانهت الهجوا  و الط جراا الالشخيةو والطاديهة
 ؛األكلخ دضخروا نظخوا لتخايها بهخااا التظطيهة الطسهتجااة ب ها يه ههه  ا اصخ وا ظ  الجوا ال خبيةواظ هه الظااية

ههظت ا اظههح بههبتطبخ عههام حيههث ككههجا اظظ   م قههج دههأ خا ٕ٘ٔٓطههة األاهه  الطتفههجو كن كهههجاا ا اإلنطائيههة التههي دل 

                                                 
 كبتاذ   س  اإلذاعة والتميفديينو ومية اإلعالمو ياا ة ال اهخوو اصخ. 
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م كصالفت عم  افك الفشن اي غيء األغهخار ٖٕٓٓوكن كيظجو األا  الطتفجو ل ام  وبمالوا  جائفة ويرونا
الحا صظ فته اظظ طهة الصهفة ال الطيهة  ؛(Ozill and Arun 2020) جالُطستج كحج  ا الفيخوس يالالال ة الت
غهيء اها كعمظتهه  م اهيٕٕٓٓعشخ اهن اهارس  الفادااظح  ؛ Pandemic"يائفة"  عالطيوا كو وباءو  بيصفه

اتدايهٍج طزاء قصهير الهظ ا الهحا دتال هه   هل الهجوا عمه  اسهتيي اإلرادو السيابهية الالزاهة  الطظظ طة ان قمه ٍ 
هيو لمسي خو عم  ههحا التفشهي الطمطهيس لم فيهخوس الهحا يت  هير عبهخ كييهاٍا ككلهخ بهخعة اهي اونتشهار والتفشِّ

وطهها ككههج   ههل الالههاحلين اههي اجههاا اإلعههالم التيعههيا عههجم قههجرو وبههائن  (ٕٕٓٓ)عمههي  والفتههك  ههاألرواح.
و تمف دوا ال ال     هيرو الجائفهةاي ا  طقظاع الجطاهيخ والخكا ال امعم   اظ ا اإلعالم وب اصٍة الت ميجية

 ؛ اطا وان له ك خ  هال  ججيةٍ  هه كا دمك الجائفةههه  الت اان ا  احل   عم  دخاي ت كدوار دمك اليبائن اي و 
التيعيا والتظطيا لإلعهالم اهي اياي هة يائفهة ويرونها؛ وب اصهٍة اهي  هن التضهار  اهي  يناي دخايا الجور 

ظائّيهة الشهائ اا الطت م هة ب ها بهين  ُ  انتشهاروهحلك دمهك الجائفهةو و ويبل ا اإلعالم عن  التي يظشخها الط ميااا
؛ Cognitive Dissonanceاطها دسهبب بهجورخ اهي حهجوث اها ُي هخى  التظهااخ الط خاهي  ؛الت ييهن والت هيين

ههههه  والجطهههههاهيخ    اعهههههاد   الط تمفهههههة. وفّية لمطهههههيااظينالهههههحا ي هههههير بهههههجورخ دور اإلعهههههالم اهههههي التيعيهههههة الصِّ
(Hussain 2020). 

ا الههب يمّيههة لتف يههن دور اإلعالاههين الت ميههجا م ٕٕٓٓة اههن عههام وقههج لهه جا الشهه ير ال ميمههة الطاغههي     
الجائفهةو واهي  هن  الالشهخية الفادحهة الظايطهة عهن دمهك والججيج اي اياي ة يائفة ويرونا اي  هن ال سهائخ

االيهة  ودكبهجخ خسهائخ وال هالطي التهي كدا بهجورها طله  انكطهاش اوقتصهاد ل هاومبية صادية السهالتجاعياا اوقت
خاد  م ا طٕٕٓٓخالا عام  دخيميين دوور ٕٔدت جي الهه واقتصادية وان الطتيقها كن دصهن دمهك  (ٕٕٔٓ)اِّ

 وال سههههائخ الالشههههخية  جليههههخٍ  ودفههههير هههههحخ ال سههههائخ ؛مٕٕ٘ٓدخيميههههين دوور حتهههه  عههههام  ٖٗال سههههائخ لظفههههي 
نفمههياندا يائفههة اإل وكبخزههها  السهها  ة؛ الجههيائ  ال  يههخو التههي د ههخض ل هها ال ههال  ط ههان و واوقتصههاديةوالطاديههة

مو وإنفمهياندا ال ظهازيخ ٜٜٙٔنفمهياندا ههينا وهينا مو وإٜٚ٘ٔمو والفط  اآلبييية عام ٜٜٔٔاإلبالانية عام 
 .(ٕٕٔٓ)قظاو روبيا الييم  م.ٜٕٓٓ
حيهث بهخَزا  ؛ال القة بهين اإلعهالم والجهيائ  اليبائيهة السها  ة ا ارنهةو  جائفهة ويرونهاو طة اختالٌى اي      

ل  يف ه   حين ي؛ االجائفة األخيخو اي  ن د ا   الجورين التظطيا والتيعيا لشالجاا التياصن اويتطاعي
ا اهي التيعيهة  ط هااخ الجهيائ  ال الطيهة الطهحويرو بهالفوا. ا امطيبو وإزاء ال هخح الفهالي  اإلعالم الت ميجا نجاحو

ها يطجهن  يااٍ اإن  طة ا   ا ا طو واقعية وعمطية دجع  دوروا اأايوو لمشالجاا اويتطاعية  هأن دكهين بهجورها رااهجو
والجوليهة. وُدطلِّهن لهالجاا  وواإلقميطيهة والطسهتيياا الطفميهةاي اياي ة يائفة ويرونها عمه  وهن اوبتظاد طليه 

 ؛Actor-Networksمين الطر ِّخين الفاعِ  بظاء ودشجين اا ُي خى  َشالَجااليوا لطااروا الاالتياصن اويتطاعي 
بهين الطهيارد الالشهخيةو ودمهك الطاديهة  يه  اونسهجام والتفاعهن اإليجهابيالجاا عمه  دف حيث د يم اكخو هحخ الَشه

اههي حههن اشههجالا الطجتطههاو والففهها    لكيههاٍن ايتطههاعي قههادر عمهه  اإلبهه ام الفاعههن والطههر خوالت ظّيههة وصههيوو 
 عم  ا جراده الطادية والط ظيية.
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مههة عمهه  الجاا الفاعِ د يههي  اسههت جاي اإلنتخنههت لمَشهه وؾيههاس د ههت  الجرابههة الفاليههة بخصههج واهها بههب وإزاء      
اهي  -كا دمهك الشهالجاا-و والؽيذ بهي و ودهييتخو والييديهي و وانسهتجخامو ودورههااويتطاعية الالارز  الشالجاا

في لمطصخيين  شأن ويرونا بيصف ا يائفة د جد الط جراا الالشخيةو والطاديةو والط ظييهة  دشجين اليعي الصِّ
 لمطجتطا الطصخا.

 السذكمة البحثّية :أواًل 

وقهج كاهخزا  وبهين اإلعهالم والصهفة اي اجاا اإلعالم عم  طحجاث ربط عمطي وو يفي دك  الالاحلين      
ههههفي  ؛ الههههحا ي ههههت  بتي يههههف وبههههائن Health Communicationدمههههك الج ههههيد اهههها ُي ههههخى  ههههاإلعالم الصِّ

طاهههجاد كاهههخاد الجط هههير  الط مياهههاا  واهههي والجهههيائ و اإلعهههالم اهههي التيعيهههة  هههاألاخاض ال  يهههخوو واليبائيهههااو
فّية الخليجو فّية عبخ الدان و والجؾي ةالصِّ  .التي دضطن ل   السالاة الصِّ

هههفي اهههإن  طهههة الكليهههخ اهههن الالهههاحلين الهههحين يروهههجون  وعمههه  الهههخ        عهههجم وفايهههة اهههن كهطيهههة اإلعهههالم الصِّ
ههفي اههي ة و وإزاء ذلههك دبههجو كهطيههٜٔ-الفههاا اههي ويايههج اياي ههة اليبائيههاا ال  يههخو وطهها هههي اإلعههالم الصِّ

ا يظالوها طله  يظهٍب اها ي هيد والجطاعهاا اويتطاعيهة اهي اياي هة دمهك اليبائيهاالج يد التي ي يم ب ا األاهخاد 
في الخبطي.  .(ٕٕٓٓ)عمي  اإلعالم الصِّ

ن خين التهي ُدطّلهمين الطهر ِّ الجة الفهاعِ واي غيء ال  يرو الالال ة لجائفة ويرونا بخَزا األهطيهة الالال هة لَشه     
حيههث يههت  بظههاء ويانههاا ايتطاعيههة  ؛بههين الطههيارد الالشههخية و يههخ الالشههخية اههي  ن واحههجٍ  واونسههجام  طههخو التيااهه 

ي عههن اجطيعههاا كو  تمههف هههحا الههظطط اههن البظههاء الشههالجاههر خو لطياي ههة التفههجياا الطصههيخية لمطجتطهها. وي
لكينه يتس  بجرياٍا اتدايجٍو ان التظا   بين الطيارد الالشخيةو والطاديةو والت ظّيةو  ؛يعيةلت يطاعاا الج يد ا

ها قهادو الهخكا والطت صصهين واخاد ال اديينكطا كنه ويان و ي يم ا ط عم  األ األاالهاء عمه   هههه بهن يضه  كيضو
ا افهههجدو دسههه   مهههة  هههأن ل ههها ههههجاوا كو كههههجااو الجة الفاعِ . ودتطيهههد الَشههههههههه بهههبين الطلهههاا اهههي حالهههة يائفهههة ويرونههها

قههههاا التههههي دفههههيا بيظ هههها وبههههين خجاههههة الطجتطهههها. لتفؿي  هههها دخاكطيوههههاو  وطهههها دطتمههههك  ليههههاا الت مههههب عمهههه  الط يِّ
(Spohrer and Ochsner 2016). 

مين الفههاعِ  اههي الططمكههة الطتفههجو طلهه  كن لههالجاا وُدشههيخ التجههار  الظايفههة اههي السههيار ال خبههي وب اصههةٍ      
ها اهي حطايهة الطهجن الحوّيه لالجاا التياصن اويتطاعي قج ح  ت عم  التي دأبست الطر ِّخين ها امطيبو ة نجاحو

حتخاؼيهة  احمهيوو الجاا واوختخار اإللكتخونيو وقجم الفاعمين بتمك الشَ  الس ي الططمكة الطتفجو ان ا ااخاي 
ة التفتّيهههة وب اصهههٍة دمهههك التهههي دت مههه   البظيههه ؛دف يهههن  ليهههاا األاهههن اإللكتخونهههي لمبيانهههااو والط مياهههاا شهههأن 
 .(Poletti and Michieli 2018) .ةلمجول
انت هههج   هههل الالهههاحلين اهههي الهههجوا الظاايهههة دجاههههن الالفهههيث ال مطيهههة لمهههجور التظطهههيا واهههي السهههيار ذادههههو      
لهههك عمههه  الهههخ   اهههن اوهتطهههام ا الطجتطههها ودفجيادههههو وذمهههة ذاا التهههأ يخ اهههي اياي هههة اشهههجالفاعِ الجاا اللمَشههه
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الل ااههة ي الطتدايههج بخصههج ود يههي  دور دمههك الشههالجاا اههي اجههاا التههخويا اإلعالاههيو والتسههيي و ودفسههيخ الالفلهه
طست مكين. وككج الالاحلين كنفسه   األهطيهة الالال هة لخصهج اوبت الكيةو والسمي  الشخائي لط تمف ق اعاا ال

كوقاا األزاهاا التهي يشه ج اي ها وب اصٍة اي  ؛مة اي اجاا التيعية الّصفّيةود يي  دور دمك الشالجاا الفاعِ 
هفّية لمجهظذ الالشهخا.  Braga and) ال ال  كنطااوا خ يخوو ان األاخاض واليبائياا التي د جد السهالاة الصِّ

Suarez 2018). 
اويتطاعيههة اههي خين طاههاروا الاليوهها لتفسههيخ الههجور التيعههيا لمشههالجاا مين الطههر ّ لههالجة الفههاعِ نظخيههة وُد ههج      

مههي لتمهههك الشههالجاا عمهه  الطهههيارد يا البظههاء ال يجيظ هههحيههث  تط ههاا بههياءو الظاايهههة كم الطت جاههة؛ا تمههف الطج
ود ييخههاو ود يي  ها ل جاهة  وو واأُلاخوحاا الطجهخدكا األاخاد ال ادرين عم  الت اط الخؤي الفكخية والالشخية

الخؤي الفكخيةو ودكخيس ا عم  كرض الياقهاو اضهالو  دمك الطيارد الطادية الالزاة إلب اطاا ديايخ الطجتطاو 
الطههيارد الت ظّيههة التههي اههن لههأن ا طكسهها  دمههك الشههالجة بههطاا السههخعةو والتفاعمّيههةو واونسههيابيةو  دي يههف عههن

(Spohrer and Ochsner 2016) ودالصهيخه   الط هااخ الطجتطعيهة ووالتخاكطّية اهي التهأ يخ اهي اآلخهخين
 

وب اصهٍة  وة عمه  ا تمهف الهجواييائفة ويرونا ودجاعياد ا الكار  الفاا اي ّية الُطفجقة ب   وطا هيفوالص
      الجوا الظااية واظ ا اصخ.

د يهي  اسهت جاي اإلنتخنهت لهجور لهالجاا دتفجد الطشجمة الالفلية اهي رصهج وؾيهاس  و واي غيء اا بب     
ههفّية  وو ههائف اههي اوغهه الع  ط ههام عمهه  الشههالجاا اويتطاعيههة مين الطههر ِّخينالفههاعِ  دشههجين الط ههارى الصِّ

و ودجاعيادهه السهمبية صهفيواو وااديوهاو و وعيااهن و ليهاا انتشهارخوكعخاغهه ٜٔ-لمطصخيين  شأن ا ااخ ويايج
ة يائفهه اههي غههيء وينههه جالُطسههتج لفيههخوس ويرونهها ليههاا التصههجا  ن ادجاهههاد   نفههيدشههجيوههحلك وا ظييوههاو و 

اا رصج الطت يخاا اليبي ة التي دهر خ اهي  د جد الط جراا الالشخيةو والطاديةو والط ظيية لمطجتطا الطصخا.
ههفي والتظطههيا لمشههالجاا الفاعِ اسههت جاي اإلنتخنههت نفههي الهه ادجاهههاا عمهه  لههالجاا التياصههن  ههههمههة جورين الصِّ

 .الطجتطا الطصخا طزاء يائفة ويرونا اي غيء خصيصية  ههه اويتطاعي
 أىسية السذكمة البحثّية :ثانًيا
والشههالجاا اويتطاعيههة  وطههة لمتههخاك  ال مطههي ال ههاص بههجور اإلعههالم الخقطههياإلغههااة الظظخيههة الطظتظ .ٔ

دفسهيخا حهجيث عمه   / اإللكتخونية اي اياي ة يائفة ويرونا؛ وذلك ان خالا ارديهاد طاهار نظهخا 
 Actor-Network Theoryْن"هههين الطر ِّخيهههالفاعم كةههههة "لبههههي نظخيههههكو وه وةهاا اإلعالايههالجرابه

(ANT) عمه  اويتطهاعو وعمهيم  ااهي اجها ظيت اي ال  يد الطاغية  اهتطاٍم  فلهي اتدايهجٍ التي حَ ؛
 ة.ااو واودصاواو والط مياادي  الت ظيّ 

 ام اهي الت ااهن اها ايهخوس ويرونهٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالتطاهي اا اودجاخ الالفلي ال الطي خالا عهااي  .ٕ
؛ لكين ها دفطهن بهطاا ال  هيروو والسهخعة اهي  Pandemic ( بيصهفه يائفهةٜٔ-)كيايهج الُطستجج
راونتشههار لفههجود و ودجههاوز ا(World Health Organization (WHO) 2021) و والتفههي 
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ياد ههها ا هههااخ ايحهههجو لإلنسهههانية اهههي  هههن التفهههاخخ ال هههالطي بتف يههه  الج خاؼيهههةو وطههها دفطهههن اهههي ا
 والليرو الصظاعية الخا  ة. و فضن ال يلطةالت ار و والتطابك 

عبهخ دمبيهة احتيايهاا ُصهظ اع اسهار خجاهة الطجتطها الطصهخا ظي ها دظالا كهطية الجرابة الفالية اهن دب .ٖ
يجابيههة اههي ا ابههن دمههك السههمبّية والجؾي ههة  شههأن األدوار اإل ويغههيعيةال ههخار اههي اصههخ لمط مياههاا الط

فاعمهة عمه  الشهالجاا اويتطاعيهة عمه  "الييهب" اهي التصهجا والتي دض ما ب ا الشالجاا الفخعيهة ال
بيوههههاو الخاهظههههة اقتصههههاديواو وا لجائفههههة ويرونهههها اههههي طاههههار خصيصههههية الطجتطهههها الطصههههخا ودفجيادههههه

 .و ود ظيواوديعييوا

؛ اطهههههلالو اهههههي The End-User "الطسهههههتفيج الظ هههههائي"د بيههههه  الجرابهههههة الفاليهههههة اهههههن خهههههالا اسهههههار  .ٗ
جاا حيث اهت  الالاحث  ؿيهاس ادجاههاد   نفهي دور الشهال ؛اويتطاعية است جاي "الييب" والشالجاا

اهن حهين ابهتظج الكليهخ  ياهي دهيعيت    جائفهة ويرونها. اه هههه نالطر ِّخي كا لالجاا الفاِعمين ههه الفاعمة
يو وعمه    كبمي  التفميهن الشهالجي  الجور التيعيا لتمك الشالجاا طلالجراباا السا  ة اي ؾياس د ي

اللانيية الطستطجو ان نتائا الالفيث التهي كيخد ها اخاكهد ابهت العاا الهخكا ال هامو واخاكهد البياناا 
 الالفيث والجراباا الطسفّية.

 Interdisciplinaryوالالفهههيث البيظّيهههة  وطهههة لتهههخاث الجرابهههااالطظظ الت بيؿيهههة اإلغهههااة ال مطيهههة .٘

Research ٍإلعهههالم الخقطهههيو والشهههالجاا بهههين ا ؛ حيهههث د ههها الجرابهههة الفاليهههة اهههي اسهههاحاٍا اشهههتخوة
 اويتطاعيةو وعم  اويتطاعو وعم  الط ميااا واودصاوا.

 التفديري لمدراسةار اإلط :ثالًثا

  Actor-Network Theory (ANT)رين:مين السؤثِّ بكة الفاعِ نظرية شَ 

الظظخيههة الفاليههة طاههاروا نظخيوهها دفسههيخيوا رصههيظوا لم القههة الي يؽيههة وال ضههيية بههين وههٍن اههن الطت يههخاا  ُد ههج     
و خينالالشهههخيةو واويتطاعيهههةو والت ظّيهههة اجتط هههةو. وطههها كن ههها دفهههجد األدوار الظسهههبّية لمفهههاعمين اهههن األاهههخاد الطهههر ِّ 

األاكههههار والت ظّيههههاا  عمهههه  اسههههتيي  هههههه ةوالجطاعههههاا اويتطاعيههههة الفاعمههههةو ووههههحلك الطت يههههخاا  يههههخ اإلنسههههاني
هها اههي ويههاٍن دجطي هههي اتكااههن يههردا و ههائف اياديههة ودظطييهههة ؛ هههه والشههالجاا التههي دتفاعههن اههها   ضهه ا   ضو
 لمطجتطا.

عمههه    الحوّيهههة والت ظّيهههاا وواودصهههاوا وواإلعهههالم ووقهههج دك  الالهههاحلين اهههي ال مهههيم البيظّيهههة واويتطهههاع     
ها لبظهاء ويهان بين اقتخاح ال القاا  األاخادو والطجّيناا الفكخيهة والطاديهة والت ظّيهة التهي دتهعلف اها   ضه ا   ضو

ها لمظظخيهة الفاليهة اهإن الفهاعمين والطهر ِّخين اهن األاهخاد  لالجي اتكاان يتس   هالتظظي  والتفاعمّيهة والتهأ يخ. ووا و
ناا الفكخية والطادية وبتكار الشالجاا  ودفجيهج كدوارخ  هههه الكيان اودصالي الطهظظ  كو ههه ي ياين بتي يف الطجيِّ

الطظيط  ه الؿيام ب ا اي خجاة كولئك األاخاد والطجتطا اي اجطمهو اضالو عن صيا ة ال القهاا البيظّيهة بهين 
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الطجّيناا الالشخيةو والفكخيةو والطاديةو والت ظّية لتمك الشالجاا  طا يج م ا قادروو عمه  دمبيهة احتيايهاد  و وحهن 
 .(Bencharki 2017) كو التفجياا التي ديايه الطجتطا. الطشجالا

طنطهههها دصهههه ال   ههههههه ايتطاعيوههههاههههههه  مين الطههههر ِّخيناههههإن نظخيههههة لههههالجة الفههههاعِ  وواههههي غههههيء ال ههههخح السههههاب      
نهههههاا صهههههيي اهههههن الطهههههيارد الالشهههههخيةو والطجيّ لكين ههههها دظ مههههه  اهههههن قاعهههههجو اوبهههههتفادو ال  ؛ الصهههههال ة التظطييهههههة

اهههههي حهههههن اشهههههجالا الطجتطهههههاو والتصهههههجا  بههههه ام يههههه  رااـيهههههة األاهههههخادو واهههههي اإلالفكخيهههههة والطاديهههههة اهههههي دف
 لتفجيادهو ودا ه قجاوا لألاام.

والجطاعهاا اويتطاعيهة يتطت هين  ومين الطر ِّخون ان األاخاداإنه ومطا وان الفاعِ  وووا وا لمظظخية الفالية     
نهههاا الفكخيهههة الطتجهههجدو   هههجرٍو اتدايهههجٍو عمههه  دي يهههف الطهههيارد األاكهههار  هههههه الطاديهههة والت ظّيهههااو ودكهههخيذ الطجيِّ

؛ زادا قههجرو الشههالجاا التههي ي ياههين بظسههج او وبظائ هها عمهه  خجاههة الطجتطههاو ودف يهه  التظطيههة ههههه الطسههتفج ة
 .ان خالا دظطية الطيارد التي بي تطجون عمي ا اهي الطسهت بنله اي غيء خجاة األيياا ال اداة الطستجااة 

(Vicsek, Konya and Kiraly 2016). 

اا اههن ال ههخن الطاغههي وقبههن اللههيردين رّ خين اظههح ع ههج اللطانيظههمين الُطههوقههج ان م ههت نظخيههة لههالجة الفههاعِ      
حيهههث ابهههتظجا الظظخيهههة طلههه  األهطيهههة الالال هههة لتفييهههن األاكهههار الطسهههتفج ة ذاا ال ههها ا  ؛الت ظّيهههة واودصهههالية

والجطاعهههاا اويتطاعيهههة الط تمفهههة اهههي  والتجخيهههجا طلههه  ح هههائ  واسهههتفج اا امطيبهههة يسهههتفيج اظ ههها األاهههخاد
 (Actors)مين ت الفهاعِ خية الفالية  َ خ الالاحث كن يظ واي غيء التتالا الطيغيعي ألدبياا الظظ الطجتطا.

ناد هها خين اههي غههيء اغهه الع   بههي يفتين يههيهخيتين كوور ِّ  ههالطُ  هطهها؛ غههطان انسههجام ودطابههك الشههالجة  طجيِّ
اهههي البيئهههة الطفي هههة اهههن خهههالا دمبيهههة  هطههها؛ التهههأ يخ الطهههياديكخخا ءو الالشهههخية كم  يهههخ الالشهههخيةو و الط تمفهههة بهههيا

اههي رااـيههة  مابهه يههةو واإلاوحتيايههاا الظيعيههة والفخيههجو لألاههخادو ود ديههد الههجور التظطههيا لمجطاعههاا اويتطاع
 ألييههههاا ال اداههههة ؼيطهههها ُي ههههخى  التظطيههههة الطسههههتجااة.صههههال  االطجتطههههاو ودظطيههههة ا جرادههههه الطاديههههة والط ظييههههة ل

(Bencharki 2017). 

ا اهي اآلونهة األخيهخو اهن ِقبهن الالهاحلين؛ وب اصهٍة اظهح ن ايهة       وقج ل جا الظظخية الفالية اهتطااوا امطيبو
خوز لههالجاا التياصههن اويتطههاعي وب اصههٍة الؽههيذ بههي  وذلههك اههي  ههن ُبهه ؛ال  ههج األوا اههن األلؽيههة اللاللههة

 ك الشهالجاا اهي دهجعي  د بي هااحيهث كبه طت دمه ؛الييديهي اا الطصّيرو وان كبخزهها ودييتخو ووحلك الشالج
ا اتدايجوو لمتياصن وال طن ؛مين الطر ِّخينالفاعِ  يهاا الفكخيهةو عمه  اوبهتفادو اهن الط   حيث كداحت ل   اخصو

و والجطاعهاا اويتطاعيهةو والطجتطها مهة ال هادرو عمه  خجاهة األاهخادوالطاديةو والت ظّيهة اهي بظهاء الشهالجاا الفاعِ 
 .(Spohrer and Ochsner 2016) .مف ق اعادهو وبظاءاده اويتطاعية ط ت

الجاا الطهر خو ليسهيا ا هط مين اي الشَ مين الطر ِّخين ان اكخٍو افيريٍة افادها كن الفاعِ ودظ م  نظخية الفاعِ      
هه ؛ ودتطلههن دمههك ال ظاصههخ Non-human Actorsا الطت يههخااو وال ظاصههخ  يههخ الالشههخية األاههخاد وإنطهها كيضو
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الطتياا ههة اهها دمههك  الحوّيههة واوحتخاؼيههة الفاعمههة اههي الشههالجااو واألي ههدوو والتج يههداا والط ههجااو والت بي ههاا
هه ناد هها الطت ههجدو الطههحويرو. وي ظههي ذلههك كن األاههخاد و ُيطجِّ اههن ظ   اون ههخاط اههي لههالجاٍا ااعمههٍة الشههالجاا  طجيِّ

 او وال طن عم  د ييخها عبخ الالال  ب  يخ الالشخية التي يظال ي اولتفاا طلي او واوهتطامدون دمك ال ظاصخ 
 الدان  طا يصب اي صال  األاخاد والطجتطا.

الف ههه  الهههجقي  والطتكااهههن  يمهههة ههههالجاا الفاعِ كن ن  هههة اون هههالر اهههي الَشهههكطههها دروهههج الظظخيهههة الفاليهههة       
ناا  يخ الالشخيةو وال ولم ظاصخ  جرو عم  د يي  ا ل جااا اوحتيايهاا اإلنسهانيةو ودف يه  الخااـيهة والطجيِّ

 لمطجتطا بياءو الطفمي كم الجولي.

اف ههيم واودصهاا  وواإلعهالم واههن الالهاحلين اهي عمهيم اويتطهاع كليهخككهج ال وواهي غهيء ال هخح السهاب      
وإنطها يظال هي كن  ؛الطهيارد الالشهخية تصخ عمه  كن هحا الطف يم و يظال ي كن يو ؛ The Powerة ميّ ال يو والفاعٍ 

ل  يظب اف يم الكيان التجطي ي الطهظّظ  طظّية لتشجِّن دمك الطيارد يظالوا يطتج ليشطن بجورخ الطيارد الطادية والت 
Assemblage Entity.  ويتطيهههههد الكيهههههان التجطي هههههي الطهههههظظ    جينهههههه يفطهههههن ُهييهههههة اطيهههههدو عهههههن الكيانهههههاا

و والت ظّيهة قهج بين الطت يخاا الالشخيةو والطاديةالتفاعن الياعي والط صيد  ك كناويتطاعية األخخي. وي ظي ذل
طو كن ههها و دصههه ال   واهههن الكيانهههاا التهههي دتسههه   هههالتظظي و والتفاعمّيهههةو والسهههطت الططيهههدكليهههخ ُيفضهههي طلههه  ال

 واجطمهه ة طو اي حاا قجرد ا عمه  دمبيهة احتيايهاا األاهخادو والجطاعهاا اويتطاعيهةو والطجتطها اهي الفاعميّ 
 Vicsek, Konya and Kiraly) د تمهف اهن ويهاٍن لهالجي آلخهخ. ونسهبّيةٍ  وإن ده  ذلهك بهجرياٍا اتفاودهةٍ 

2016). 
؛ ابههههههتم ام كو وههههههه  الفههههههاِعمين الطههههههر ِّخيناليههههههة لههههههالجة دههههههر خ اههههههي نجههههههاح وا  و طههههههة ات يههههههخاٌا ا طههههههةٌ      

ا ااو والشههههههههالجاالت ظيههههههههصههههههههخ  يههههههههخ الالشههههههههخية اطلمههههههههةو اههههههههي األاكههههههههار الطسههههههههتفج ةو والف هههههههه  الههههههههجقي  لم ظا
او وصهههههيا ة ُكاهههههخ التفاعهههههن الهههههي يفي الخلهههههيج بهههههين دمهههههك ال ظاصهههههخ ة ب هههههوالت بي هههههاا اودصهههههالية الطخدال ههههه

والطههههيارد الالشههههخيةو ووههههحلك الههههيعي الطتدايههههج  احتيايههههاا الطجتطهههها اآلنيههههةو ودفجيادههههه الطمفههههةو اضههههالو عههههن 
 ابتشخاى اطيحاده اي الطست بن.

ااإلنسهان ههي  ؛ أن ها دبهجك  اإلنسهان ودظت هي  اإلنسهان (ANT) نالطهر ِّخي ودتطيد نظخية لهالجة الفهاعمين     
نهههاا الطاديهههة كليهههخل طميهههٍة ا  هههجٍو دظ هههيا عمههه  ال   االهههحا يسهههتم   األاكهههار الطسهههتفج ة  ههه  ُي ِضههه  اهههن الطجيِّ

لكههي ُدفههخز هههحخ ال طميههة  طههاروا اياديههةو واجابههب يطههة لإلنسههان اههن خههالا دمبيههة احتيايادهههو ود ديههد  ؛والت ظّيههة
 .(Poletti and Michieli 2018) رااهيته عبخ الدان.

نههاا نظخيههة لههالجة الفههاعِ دههوييغهه  الشههجن اآل      اههي غههيء اسههتفج اا  ه ايتطاعيوهها ه مين الطههر ِّخيني اجيِّ
كم اليبههائن اويتطاعيههة  وكم د بي اد هها اويتطاعيههة واإلعههالم الخقطههي بههياءو الطياقهها اإللكتخونيههة عمهه  "الييههب"

 األخخي.
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 (ٔلجن )
ناا نظخية لَ   (ٕٕٓٓعمي) ستفج اا اإلعالم الخقطي.مين الطر ِّخين اي غيء اُ الجة الفاعِ اجيِّ

كنههه و يظال ههي د يههي  ن   ههل الالههاحلين الههحين يروههجون لمظظخيههة اههن ِقبهه عمهه  الههخ   اههن كن  طههة انت ههاداا     
ن  يهخه  اهن ال ظاصهخ ال ظاصخ الالشخيةو والطاديةو والت ظّية  طظظيٍر واعياٍر ايحهج لكهين الالشهخ ي تمفهين عه

تمك اونت هاداا عمه  اعتالهار كن الت يهي  يظصهب عمه  لخا الظظخية الفالية و يجتخ ين ن اظظِّ ؛ اإ يخ الالشخية
هي كن ألنهههه اهههن البهههج ؛ولهههيذ اهههاهيت   كو هيئهههاد   كو دصهههظيفاد   ههههههايتطاعيوا مينكا كدوار الفهههاعِ  هههههه األدوار

ان ابهههت خارخ اإلنسهههان ههههي الكهههائن األبهههخز اهههي ههههحا الكهههينو وههههي وحهههجخ الطظهههيط  هههه عطهههارو ههههحا الكهههينو وغهههط
. واههي (ANT)مين الطههر ِّخين وهههي اهها يتسهه  اهها يههيهخ نظخيههة لههالجة الفههاعِ  .ود ههييخخ لألاضههن عبههخ الههدان

ههخو الظظخيههة الفاليههة غههيء ذلههك ي ياديههة بههين اإلنسههان هطيههة َبههْبخ ك ههيار ال القههااو والتفههاعالا الطك روههج اظظِّ
 .يهههاا األديهههان السهههطاوية ود اليط هههايتسههه  اههها ُا   التهههي دضهههطن عطهههارو الكهههينو ود هههييخخ  طهههاوالتكظيليييههها 

 .(ٕٕٓٓ )عمي

 الدراسات الدابقة :رابًعا

قههام الالاحههث  طخاي ههة الجرابههاا السهها  ة التههي اهتطههت  ههالخبط بههياءو الظظههخا كم الطظ جههي بههين ات يههخا      
فّية  جائفة ويرونا. وقج ديصهن الالاحهث  ابت جاااا لالجاا التياصن اويتطاعي؛ ودورها اي التيعية الصِّ

لالههههاحلين بههههياءو ال ههههخ  كم حيههههث دك  ا ؛طلهههه  كن اإلاههههار الداظههههي ل ههههحخ الجرابههههاا و يتجههههاوز ال ههههام الياحههههج
ههفي لشهالجاا ا طههة الصهفة ال الطيههة لتياصههن اويتطهاعي اظههح طعهالن اظظاأليانهب عمه  اوهتطههام  الهجور الصِّ

 الُط خياا الطت يخاا اليبي ة الطت يخاا البظائّية الطت يخ الساب 

بظاء ويان 
دجطي ي اظظ   
واتخا ط 
 واتشا ك.

"لالجة اظظ طة 
ان الفاعمين 
 الطر ِّخين
 "ايتطاعيوا

وغيح األهجاى  -
 والطخااي.

اونسجام والتياا   -
 والتشا ك.

 ديزيا األدوار. -
 التفاعمّية. -
الت مب عم  -

قاا  .الط يِّ

 وفاءو الطيارد الالشخية. -
 ديااخ الطيارد الطادية. -

 الت جم الت ظي. -
د بي اا التياصن  -

 اويتطاعي.
 اوبتطخارية. -

دمبية احتياياا  -
 الطست جم "الفخد".

اوبتجا ة  -
وحتياياا الجطاعاا 

 اويتطاعية.
خجاة الطجتطا  -

 ودف ي  رااهيته.
 الطستجااة. التظطية -

 تعزيز البنَاء الشَّبكي
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ا عالطيوا خ يخوا يتجهاوز الفهجودو واأُلاهخ ٕٕٓٓاي الفادا عشخ ان اارس  م كن ايخوس ويرونا ُيطلِّن وباءو
لهجوا الطت جاهة والظاايهة عمه  حهٍج بهياء. وقهج قهام الالاحهث الج خاؼيةو ويضهخ  هأرواح الطهيااظين اهي وهٍن اهن ا

 كا لطجو عام وطا بال ت اإللارو بالفوا. ومٕٕٔٓ طخاي ة دمك الجراباا حت  اظتصف اارس ان عام 

الدددور التوعددوي لذددبكات التواصددل االجتسدداعي وقههج اهههت  وههٌن اههن الالههاحلين ال ههخ  واأليانههب بجرابههة      
داعياتو الدمبية عمى السقدرات البذدرية، والسادةدة، والسعشويدة لمسجتسعدات بفيروس كورونا، ومخاطره، وت

عهن دور لهالجاا التياصهن اويتطهاعي  (ٕٕٓٓوُايزّيهة  و)اهخاد. وان كبخز دمهك الجرابهاا  درابهة السختمفة
اهههي التيعيهههة  ط هههااخ انتشهههار ايهههخوس ويرونههها اهههي الجدائهههخو ودرابهههة وهههن اهههن اخدضههه  الالشهههيخ وخالهههج عبهههج 

عن دور وبائن التياصن اويتطهاعي اهي د ديهد الهيعي  (ٕٕٓٓ)علطانو وحطج  مٕٕٓٓاايي  الفؽيظ  اي
ههفة السههيدانية عمهه   ههفي لميقايههة  فيههخوس ويرونهها اههن خههالا الت بيهه  عمهه  الطيقهها الخبههطي لههيزارو الصِّ الصِّ

حيا اعتطاد الشالا  الس يدا عم  اياقا التياصن اويتطهاعي  (ٕٕٓٓ)اهفطج  لالجة الؽيذ بي و ودرابة
هههفّية حهههيا كزاهههة ويرونهههاو ودرابهههة (Park et al. 2020) اهههي الفصهههيا عمههه  الط مياهههاا الصِّ

حهههيا دور  
فّية الطتجاولة عبخ دييتخ اي وغا ُكبذ الخبائ هفّية اوالط ميااا الصِّ بهتخاديجية ن التيعيية لمفطهالا الص 

حهيا دور لهالجاا التياصهن  (Zhao et al. 2020) ااخخ اي ويريها الجظيبيهةو ودرابهة  فيخوس ويرونا وا
ابخايهخ  ٕٓحته  م ٜٕٔٓديسطبخ  ٖٔخوس ويرونا اظح اويتطاعي اي دكخيذو ود ديد وعي الصيظيين  في

ههفي عبههخ لههالجاا التياصههن اويتطههاعي اههي  (Jo et al. 2020)مو ودرابههة ٕٕٓٓ حههيا دور اإلعههالم الصِّ
وى الكيريين ان ايخوس ويرونا ودجاعياده ال  يخوو ودكخيذ الل ة اي السياباا اوحتخازيهة التهي دبجيج ا ا

 (.ٜٔ-دت حها الفجياة اي ويريا الجظيبية لفطاية ايااظي ا ان ا ااخ )كيايج

ياصههن واههي بههيار الطيغههيعاا الالفليههة التههي اهههت  ب هها الالههاحلين ال ههخ  واأليانههب  شههأن لههالجاا الت     
بعددا الدراسددات بَدددْبر ألددوار التددداعيات الدددمبية السددتخدام شددبكات  اىددت  ويائفههة ويرونههاو اويتطههاعي

التواصل االجتساعي، وبخاصٍة الفيس بوك وتدويتر ومداي سدبيس ويوتيدو  فدي نذدر السعمومدات الزائفدة، 
 .Ahmed et al)واههن كبههخز دمههك الجرابههاا  درابههة  .وتعزدديد نظريددة السددؤامر  بذدد ن جائحددة كورونددا

حههيا التي يههف السههمبي لتههييتخ اههي ن ههن الط مياههاا ال اائههة والدائفههة لتههخويا نظخيههة الطههرااخو  شههأن  (2020
وذلهك اهي  هن الهياخو ال ائمهة اهن البيانهاا والط مياهاا التهي يهت  دهجاول ا عمه   و الططمكة الطتفجو ٜٔ-كيايج

لالدصههاوا الالبههمكية اههن  5Gالشههالجاا اويتطاعيههة اههي  ههن الطدايهها اودصههالية ال خيضههة لمجيههن ال ههااذ 
 (Budhwani and Sun 2020)حيهث حجه  الط مياهااو وبهخعة ن م هاو ودالادل ها اها اآلخهخينو ودرابهة 

 أنههه وصههطة عههار صههيظية   ٜٔ- شههأن اوبههت جام السههمبي لشههالجاا التياصههن اويتطههاعي اههي التههخويا لكيايههج
الخئيذ األاخيجي السهاب   حا كام ههي الههه م  ال جائههي الطصههوه و"ايخوس الصين"" كو او يههصيظ الكينه "ايخوب

ينو ههههههة الصههههههية لجولهههههيرو ال ياههههههجورخ  الصههههههخ بهههههم؛ وكغٕٕٓٓام هههههن عهههههارس اههههها ٙٔي هههههدخااهههب" ا "دونالهههج
لظظخيهة الطهرااخو  يحيا ال القة بين د ضيج لالجاا التياصهن اويتطهاع (Ahmed et al. 2020) ةهههودراب
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؛ ودخايهها الل ههة اههي السيابههاا الفجيايههة لطياي ههة الفيههخوسو ودجاهههن الطههيااظين  الططمكههة ٜٔ- شههأن ويايههج
 Ahmad and Murad) الطتفههجو لإليههخاءاا اوحتخازيههة واليقائيههة اههن ايههخوس ويرونههاو ووههحلك درابههة

فهههة ئعخ اهههن ياالط هههاوىو والهههحُ  يخاا السهههمبية لشهههالجاا التياصهههن اويتطهههاعي اهههي نشهههخ أحهههيا التههه (2020
األاهههخ الهههحا كاضههه  طلههه  دخايهههاو ودهههجهير الصهههّفة الظفسهههّية قمي  وخدبهههتان ال هههخار إكيرونههها لهههجي ال هههخاقيين  ههه

 والطدايية لجي  .

ددحّية الستداولددة   ههل الجرابههاا األيظبيههة  اهههت عمهه  الجانههب اآلخههخو       بتحميددل محتددوم السعمومددات الرِّ
؛ واهن كبهخز دمهك   السرتبطدة بجائحدة كورونداخالص بعدا القزداةا البدارز عية الستعمى الذبكات االجتسا
حههههيا ال القههههة بههههين بههههثو ونشههههخو ودالههههادا   (Campos and Laesstadius 2020) الجرابههههاا  درابههههة 

هههفية الطت م هههة  فيهههخوس ويرونههها عمههه  الشهههالجاا اويتطاعيهههةو و  ات يهههخاا التطييهههد ال ظصهههخا الط مياهههاا الصِّ
ههوال خقههيو  ا لمظههيع )ذوخ/كنلهه (  ههالت بي  عمهه  البيئههة الخقطّيههة اههي اليويههاا الطتفههجو األاخيجيههةو والتطييههد وا و
بيصهفه  ٜٔ-فّية حهيا ويايهجحيا التالاين اي الطضااين والط ميااا الصِّ  (Chen et al. 2021) ودرابة

ي  عمههه  فّية عالطيهههة؛  هههاختالى الطخيعّيهههاا اويتطاعيهههةو والل اؼيهههة لهههجوا ال هههال  الط تمفهههة  هههالت بكزاهههة صههه
حههيا ابههت جام الط مياههاا الطتجاولههة عمهه   (Bacsu et al. 2021)لههالجاا التياصههن اويتطههاعيو ودرابههة 

اها ايهخوس ويرونهاو وخ هيرو ذلهك  هه كو التجهير الظفسي الفادهه دييتخ لف   طلجالياا د اان اخغ  الَ َخى 
 ورعايت   حاا طصابت    ه. الفيخوسواساعجد   لميقاية ان د   حاا دجاهن البخااا الفجياية عمي حيا

باتجاىددددات  ؛خههههههوب اصههههٍة دمههههك التههههي ُكيخيههههت اههههي اص هههههه   ههههل الجرابههههاا ال خبيههههة و ا ههههج اهههههت وكخيههههخوا     
. واههن هههحخ الجرابههاا  مدددتخدمي اإلنترنددت نحددو دور شددبكات التواصددل االجتسدداعي إزان فيددروس كورونددا

يتطهههههاعي نفهههههي يائفهههههة ويرونههههها حهههههيا ادجاههههههاا اسهههههت جاي اياقههههها التياصهههههن او (ٕٕٔٓ)بهههههااي  درابهههههة
 يالتههخوحههاا الالههارزو حههيا دمههك الجائفههة؛ ( اههي طاههار ابههت جام دفميههن الم ههة ال بيعيههة  شههأن اأُلأٜ)كيايجهههه

 شههههأن ا ههههااخ الفيههههخوسو  -كا اسههههت جاي الشههههالجاا اويتطاعيههههة-د جههههذ اوبههههتجا اا الييجانيههههة لههههجي  
 ةههههههك درابهههههووحل ةوههههه اا الط يظههههة لمطجتطها كو الطجتطههههةو والطاديههههجراا الالشخيهههية عم  الط ههههههالسمبه ههههههودجاعياد

خ هههيرو دهههأ خ اآلخهههخين  الشهههائ اا اإللكتخونيهههة الطتجاولهههة عمههه  حهههيا طدرا  الطصهههخيين  (ٕٕٔٓ)الهههجهخاوا 
 لالجاا التياصن اويتطاعي  شأن يائفة ويرونا. 

 حميل الشقدي لمدراسات الدابقةالت :خامًدا

 ويرونهههها ويائفههههة  ؛اصهههه ال ت الجرابههههاا السهههها  ة التههههي دههههخبط بههههين ات يههههخا الشههههالجاا اويتطاعيههههة
 الصههجد اههي بههياقاٍا   اؼيههٍة اتالايظههةٍ  ااههن الجرابههاا اههي هههح ؛ حيههث ُكيههخا الكليههخ الصههال ة ال الطيههة

 اليويههاا الطتفههجو األاخيجيههةو والططمكههة الطتفههجوو واههن كبخزههها  وبههياءو اههي الههجوا الطت جاههة كم الظاايههة
ويط يريهههة الجدائهههخو ويط يريهههة و ويط يريهههة اصهههخ ال خبيهههةو والصهههينو وويريههها الجظيبيهههة وإبهههالانياو
األاهههخ الهههحا يهههجع  ديهههاروا عالطيوههها دخاكطيوههها يسههه    و وال هههخار؛كهههة ال خبيهههة السههه يديةوالططمالسهههيدانو 
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 ؛  شهههجٍن ايغهههيعي واظهههتظالالفلّيهههة  لهههه طلههه  اإلغهههااةاهههن خال الالهههاحلين اهههي ا تمهههف دوا ال هههال 
اههي التي يههف األالههن لمشههالجاا اويتطاعيههة عمهه  "الييههب"  هههه كا هههحا التيههار الالفلههيهههه  لالبههتفادو اظههه

 صهههفٍة عااهههةو والشهههالجاا الفاعمهههة ب ههها اهههي اياي هههة يائفهههة ويرونههها التهههي د هههجد الط هههجراا الالشهههخية 
 م.ٜٕٔٓوالطادية لم ال  اظح ن اية ديسطبخ ان عام 

 ؛ كن   ههل هطههاكوو ؛جاليتين نظههخيتين واظ جيتههينطلهه طلهه  ُيشههيخ التفميههن الظ ههجا لمجرابههاا السهها  ة
ههههههد بههههههين اف ههههههياي "الشههههههالجاا اويتطاعيههههههة" الجرابههههههاا لهههههه  ي "اليبههههههائن و وSocial Networksطيِّ
 ودفهير  واليهةدروهج ا  ذاد ها عم  الخ   ان كن نتهائا دمهك الجرابهاا؛ Social Mediaاويتطاعية" 

ا ارنهةو  الشالجاا اويتطاعية واا دظضيا عميه ان لالجاٍا اخعيٍة ار خو اي اياي هة يائفهة ويرونها
هها عضههييوا  الت بي ههاا اويت  اليبههائن اويتطاعيههة طاعيههة عمهه  ال يادههف التههي كغههفت دههخدالط اردالااو

هطهها؛ كن الالههاحلين بههياءو ال ههخ  كم األيانههب قههج ابههت جايا اصهه مفاا ات ههجدو لجرابههة الحوّيههة. وكخخا 
 "ٜٔ-جهههههه"كيايايهههخوس و  وCrisisة" هههههههو"كزا وEpidemicات يهههخ ايهههخوس ويرونهههاو واظ ههها  "وبهههاء" 

Covid-19الُطسههتجج وايههخوس ويرونهها وCorona Virusطلهه  خ ههيرو حههين انتالههه   ُضهه ي؛ اهه   
رويريت ايخوس ويرونا بيصفه وباءو عالطيوا  الفجود وي هجد يت    ويظتشخ  سخعٍة اائ ةو و  و ويتفي 

 .Pandemicستف وا لطص م  "يائفة" الج خاؼية والل اؼية  طا يج مه اُ  كقاليطه ال ال   جن

  كبههخَزا الجرابههاا السهها  ة الههجورين التظطههيا والتيعههيا لمشههالجاا اويتطاعيههة عمهه  "الييههب" وب اصههٍة
حيث ككجا ُا خياا دمك الجراباا ونتائج ها كن  هه الفالية ايغا الجرابةهه  الجاا الفاعمة عمي االش

يوهها ودضهه  قميطيوهها ودولاههي حالههة يائفههة ويرونهها يطجههن كن دطتههج ط (ANs) لههالجاا الفههاعمين الطههر خين
ا ا طوا واهر خوا اطا يج ن هحا الظطط ان البِ الط تمفة؛ دوا ال ال  ااعمين ار خين ان  ظاء الشاَلكِّي رااجو
واليبائيهاا ال  يهخو التهي د هجد  واهي اياي هة الجهيائ  هههه الخبطي و يخ الخبطي هههاي الت اون الجولي 

 الفاا اي يائفة ويرونا. و وطا هيال ال 

  ديصههن الالاحههث اههن خههالا اخاي ههة الجرابههاا السهها  ة طلهه  كن الجرابههاا ال خبيههة قههج اهتطههت  َسههْبخ
ك هههههيار دور الشهههههالجاا اويتطاعيهههههة اهههههي اياي هههههة ايهههههخوس ويرونههههها  هههههالتخويد عمههههه  التفميهههههن ال هههههام 

 هيار اهتطهت الجرابهاا األيظبيهة  َسهْبخ ك حهين  جية السائجو عم  دمهك الشهالجاا. اهيلمطجطيعاا الت مي
واهاا و ودهييتخو والييديهي و وانسهتجخامو عم  الؽيذ بهي  ههه الشالجاا الفاعمة كاههه جاا الفخعية الشال

خ اههي اياي ههة يائفههة ويرونهها. وقههج ابههت جات التههي وههان ل هها دور ااعههن واههر ِّ بههبيذو وليظكههج طنو 
Network Analysisي" بمي  التفمين الَشاَلكلجراباا األيظبية اي هحا الصجد "كا

() ُيتهي  الحا ؛
 و والتطييهههد بيظ ههها وبهههينهههههه كا لهههالجاا الفهههاعمين الطهههر ِّخينهههههه  لمالاحهههث رصهههج دمهههك الشهههالجاا الفخعيهههة

نهههااالطجطيعهههاا اويتطاعيهههة الت ميجيهههة دمهههك الشهههالجاا  و ووهههحلك دفجيهههج ال القهههاا ال ائطهههة بهههين اجيِّ
                                                 

() ي الذي اتبعتو البحوث األجشبية، وبخاصٍة في السسمكة الستحد ، والوالةات الستحد  األمريكية، وكوريا الجشوبية لتحميل الدراسة نساذج التحميل الَذَبك ُانظر ممحق
 (.ٙو ٘الذبكات عامًة، والذبكات الفاعمة عمى السدتويات السحمية واإلقميسية والدولية.)الذكالن رقسا 
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ويرونهههاو  الفاعمهههةو ودفجيهههج األوزان الظسهههبّية ألاهههخاى دمهههك الشهههالجاا اهههي دالصهههيخ اآلخهههخين  ط هههااخ
؛ يخوهههههههههههلفطايههة الطجتطهها اههن دههجاعياا دمههك الجائفههة ال   اد ههاذ بههميوياٍا اياديههةٍ  ودههيعيت    ضههخورو

و (Jo et al. 2020)و و(Zhao et al. 2020)ة ههههههههههاا  درابهههههههههههك الجرابههههههههههخز دمههههههههههن كبههههههههههوا
ا نظخيههة لههالجة الفههاع. وقههج ابههت جات دمههك ا(Bacsu et al. 2021)و مين الطههر ِّخين لجرابههاا دفجيههجو

(ANT) .طااروا دفسيخيوا ل ا 

 هها اههن ن   ههل الشههالجاا اويتطاعيههة واهها دظ ههكلههارا نتههائا الجرابههاا السهها  ة طلهه  ك يا عميههه كيضو
دوا ال هههال  اهههي اياي هههة يائفهههة ويرونههها اهههي وهههان ل ههها كدوار ديعييهههة طيجابيهههة  اهههر خوٍ  لهههالجاٍا ااعمهههةٍ 

دأ يخاا بمبية لتمك الشالجاا الفاعمهة اهي طحهجاث التظهااخ  بيج كن   ل الجراباا قج رصجالط تمفة. 
 الشههائ ااالط خاههي لههجي اسههت جاي "الييههب" اههن خههالا نشههخو وبههثو ودههجاوا الط مياههاا الدائفههةو و 

اههي  ههههه كا   ههل اسههت جاي "الييههب" ههههه حههيا الجائفههة؛ اطهها وههان لههه دههأ يخاا بههمبية اههي د اعسهه  
جائفة عمه  كن ها اجهخد "اهرااخو"م. وطها اردهالط ذلهك    لمتجابيخ اليقائية واوحتخازيةو ود ييطاولتدام  ال

ا   اهي . ودكطهن اإللهجاليةالطسهتجج الت ااهن اها الفيهخوسيا الل ة اي كداء الفجيااا  شهأن بتخاكيضو
 احهههاا كن الظطهههيذل الفهههالي قهههج يتكهههخر  شهههأن دور الشهههالجاا الفاعمهههة اهههي دكهههخيذ الط هههاوى اهههن المَ 

بّيهههها ههههفّية عمهههه  وتفصههههين غههههج الفيههههخوسة ال اصههههة  الل ِّ  األاههههخاد عااههههةو والفههههج اههههن دجاعيادههههه الصِّ
 . صفٍة خاصةٍ  الطخغ   أاخاٍض اداظةو ووالار السنوالطصابين و 

 عمه   ديصن الالاحث ان خهالا التفميهن الظ هجا لهال ل الجرابهاا السها  ة طله  كن الشهالجاا الفاعمهة
 دك حيههث  ؛ودشههييه الصههيرو ال يايههة ل ههابيابههيوا لإلبههاءو لمههجوا األخههخيو  يطجههن دي يف هها "الييههب"

  ل دمك الشالجاا الفاعمهة عمه  الطياقها اويتطاعيهة عمه  "الييهب" عمه  التهخويا لفيهخوس ويرونها 
و ا كدواههي دي يههف الفيخوبههاا ال  يههخو بيصههف ا   أنههه اههرااخو صههيظية لإلغههخار  اوقتصههاد ال ههالطيو

وكن ا  ون ا ال  ب اللاني عالطيواك ههه كا الصينههه  لم ال  لبتالطتفجو األاخيجية لتُ اا لمصخاع اا اليوي
 يمة ال اداةمكوحج خالا ال  يد ال م جرها بيصف ا ق الاودص والطرهمة لؿيادو ال ال 

  ٍو ود ظيِّهةٍ يروج الالاحث ان خالا دفمين   ل الجراباا السا  ة التي ُكيخيهت اهي بهياقاٍا اقتصهادية 
ات جاهههههههة واليويهههههههاا الطتفهههههههجو األاخيجيهههههههةو والططمكهههههههة الطتفهههههههجو كن الجيهههههههن ال هههههههااذ لالدصهههههههاوا 

 مينْ و بههههُيطلِّن بههههجورخ بيئههههةو خصههههالةو لتظههههااي "لههههالجاا الفههههاعِ  Fifth-Generation (5G)الالبههههمكية
يطجهن  الهحا ؛ياخها هحا الجين ان اودصهاواخين" نظخوا لإلاجانياا اودصاليةو والت ظّية التي يُ الطر ِّ 

 ههههيرلط هجراا واإلاجانيهاا  ال هة الت دي يف دمك ا هه األاخاى الالشخية ههه لم ائطين عم  دمك الشالجاا
التيعييهههةو اعمهههةو ود ضهههيج كدوارهههها اهههي عطميهههة د هههييخ الشهههالجاا الف هههههه كا األاهههخاى  يهههخ الالشهههخية

  هل الهجوا الظاايهة خ وقج يطتهج األاهخ ليشهطن بهجور  واي دمك الجوا الطت جاة و والتظطييةواويتطاعية
 .يرك الت ظّياا  ال ة الحواء والت دمحاا دبظي ا 
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 تداؤالت الدراسة وفروضيا العمسية :سادًسا

 التداؤالت العمسية لمدراسة: .ٔ

الجاا التياصههههن اويتطههههاعي اههههي ا ابههههن )ك( اهههها ولااههههة اوبههههت جام ال ههههام اههههن ِقبههههن الطالفههههي ين لَشهههه
فّية عن يائفة ويرونا؟ذاد ا الجاا ابت جاا   لتمك الشَ     وبت اء الط ميااا الصِّ

بيهة  فّية وال ِّ ) ( اا كبخز الشالجاا اويتطاعية التي يست جا ا الطالفي ين وبت اء الط ميااا الصِّ
 الطت م ة  جائفة ويرونا اي اصخ؟

ر ِّخين( مين الُطهالجاا الفهاعِ مهة )َلهالجاا الفاعِ الت هخى عمه  الَشها اجي يست يا الطالفي ين )ل( طل  ك
 الجاا اويتطاعية التي يست جاين ا؟عم  الشَ 

الجاا التياصهن َلهمة عم  جرو ا الطالفي ين حيا ااـية الشالجاا الفاعِ و التي يُ )د( اا السطاا الالارز 
 اويتطاعي عم  "الييب"؟

يم والت ظّيههة التههي د هه ووالطاديههة ولطجّينههاا الالشههخيةا ههه ألوزان الظسههبّية أل)هههه( ويههف يخدههب الطالفي ههين ا
 عمي ا الشالجاا الفاعمة؟

مهههة  شهههأن يائفهههة ة لمشهههالجاا الفاعِ والتيعييهههةو والتظطيّيههه فّيةواههها د يهههي  الطالفهههي ين لهههألدوار الصههه )و(
 كيرونا اي اصخ؟

كن ا ُدطلِّن قصيروا اي  كداء الشهالجاا  ون كبخز السمبياا التي ي ت ج ادجاهاا الطالفي ين نفي اا )ز(
 وكدوارها الطجتطعية؟ والطر ِّخين() لالجاا الفاعمين  الفاعمة

 الفروض العمسية لمدراسة: .ٕ

ااههة د ههخض الطالفههي ين بههين وههن اههن ا ههجا ول اا ذاا دولههٍة طحصههائيةٍ ييههج اردالااههدُ  الفددرض األول:
مةو و  ت   اي دمك الط ميااا؛ وادجاهاد   نفي ك  اد الهجور التيعهيا الجاا الفاعِ الشَ لمط ميااا الصفية اي 

 فّيةو واويتطاعيةو واوقتصادية(.الِص   الجاا  شأن يائفة ويرونا )األ  ادلتمك الشَ 

اا ذاا دولٍة طحصائيٍة بين قجرو الطالفي ين عم  الت خى عم  بهطاا دييج اردالاا الفرض الثاني:
 لمجور التيعيا لتمك الشالجاا  شأن يائفة ويرونا. مة )الالشخية و يخ الالشخية(؛ ود ييط  الشالَجاا الفاعِ 

اا ذاا دولههٍة طحصههائيٍة بههين ديق ههاا الطالفههي ين لطسههت بن الشههالجاا دييههج اردالااهه الفددرض الثالدد :
يراا نيعيههة اههي ؛ وديق ههاد    شههأن حههجوث د ههير الت بي ههاا اويتطاعيههة عمهه  الييههبمههة اههي طاههار د ههالفاعِ 

في لتمك الشَ   الجاا طزاء ويرونا ود يراد ا عبخ الدان.الجور الص 
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 سشيجّية لمدراسةا: اإلجرانات السابعً 

 نوع الدراسة ومشيجيا: .ٔ

 جطهها ؛ التههي د ههت  Descriptive Researchesدظتطههي الجرابههة الفاليههة طلهه  ح ههن الالفههيث اليصههؽّية      
ت يخاد هها ُ ْػيههة اليقههيى عمهه  ا ؛طههةو والجؾي ههةو والكائظههة  الف ههن  شههأن الظههاهخو الالفليههة الط يظههةالبيانههاا الطظتظ

 و وابي هههة ال القههاا ال ائطهههة بهههين دمهههك الطت يههخااو ووهههحلك ادجاههههاا دمهههك ال القهههااالطالالههخو و يهههخ الطالالهههخو
طلهه  ا ههٍ  ات طههٍ  لتمههك الظههاهخو الالفليههة. ودتههيااخ اههي الالفههيث اليصههؽية بههطاا  )طيجابيههة كم بههمبية(و وصههيو

و الالفليهة بت هيراا الظهاهخ  - طل  حٍج اها - التيصيف الجقي و والتصظيفو والف  و والتفسيخو وإاجانية التظبر
هها بههجرياٍا اتدايههجوٍ (ٕٗٔٓ)عمههي  اهي الطسههت بن ال خيههب ل بي ههة  ؛ اطهها يج ههن هههحا الهظطط اههن الجرابههاا االئطو

 مة عم  الطياقا اويتطاعية الالارزو عم  "الييب".الجاا الفاعِ الجرابة الفالية عن الشَ 

وا الجت هههاو وابهههت الص الظتهههائا و ودصهههظيف او ابهههة الفاليهههة اهههن حيهههث يطههها البيانهههااوطههها دسهههتظج الجر      
؛ الهههحا يت ااهههن اههها Aggregate Level خيهههاا ذاا الجولهههة اظ ههها طلههه  دصهههطي  الطسهههتيي التجطي هههي والطُ 

 اي غيء دطليم ا الجقي  ل صائع الطجتطا الالفلي األصمي. اتكااالو  ال يظة الالفلية بيصف ا والو 

و اههي بيصههفه الطههظ ا األرلههج نظخيوههاو وإيخائيوهها وقههج ابههت ان الالاحههث اههي الجرابههة الفاليههة  طههظ ا الطسهه      
والطيغهيعية بهياءو  طة عن الطت يخاا الالفلّية بجريٍة عاليٍة ان الشطياو والجقهةوعطمية يطا البياناا الطظتظ

لطت يهههخااو عمههه  اسهههتيي التيصهههيف كم التفميهههن الهههحا يهههخدالط بخصهههج وؾيهههاس ال القهههاا ال ائطهههة بهههين دمهههك ا
 ووغا الفميا الطالئطة ل ا. وزان ا الظسبّية اي دفسيخ الطشجمة الالفليةو وكو وادجاهاا دمك ال القاا

 مجتسع الدراسة والعيشة البحثّية: .ٕ

كن هه  األكلههخ ابههت جااوا  كبههاساسههت جاي "الييههب" عمهه   طلهه ابههتظج الالاحههث اههي اختيههار اجتطهها الالفههث      
ا لمت خض لمشَ  طياقها اويتطاعيهة. وإزاء مة عمه  دمهك الالفاعِ الجاا لمطياقا اويتطاعية الط تمفةو واألكلخ اخصو

يضطن دهيااخ الطالفهي ين الهحين  -كا  أبميٍ  عطجا -د  اختيار ال يظة الالفلية  أبمي   يخ احتطاليذلكو 
والشهالجاا الفخعيهة غهطن  ويت اامين اا بيئهة اإلعهالم الخقطهي عمه  "الييهب" واها بيئهة الشهالجاا اويتطاعيهة

 مة افن الجرابة.الجاا الفاعِ ٍة الشَ وب اص ؛بيد ت ا اويتطاعية

؛ لجطا البياناا اهن الطالفهي ين Available Sampleوقج اعتطج الالاحث عم  كبمي  ال يظة الطتاحة      
 اويتطاعي. /اا الفخص عم  دطلين خصائع الظيعو والت مي و والفئاا ال طخيةو والطستيي اوقتصادا

دهه  ع الطههحويرو بههالفوا اههي ال يظههة؛ ابههة الفاليههة لتطليههن ال صههائونظههخوا لمضههالط الطظ جههي الطتالهها اههي الجر      
؛ لت تهخ  اهن التيزيها الط تهاد Skewness"اولتهياء" اهي ال يظهة ابتال اد ابهتطاراا   هل الطالفهي ين لضهالط 

عهن  ده  يطها البيانهاا اهن الطالفهي ينكطها  ووين ال يظهة عطجيهةمي. وقج نتا هحا اولتياء عن لمطجتطا األص
 ابهتطارااو ٖٖٓ. وقج بم  عجد اوبتطاراا التي ابهتجابت نفهي Web Surveyاخي  الطس  اإللكتخوني 
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؛ ألن الالاحههث الاليههة اههي الط الجههة اإلحصههائية بههجورها صههال ابههتطارو لضههالط ال يظههة لتُ  ٖٙدهه  ابههتال اد نفههي 
ههها لطههها ههههي بهههاسهههتيي التجطي هههي لم يظهههة اهههي الط الجهههابهههتظج طلههه  الط ئج اهههي درابهههاا وبفهههيث ة اإلحصهههائية وا و

ها لم هخح الفهالي ا هج بمه  حجه  عيظهة الجرابهة "اودجاهاا" بهياءو عمه  اسهتيي الجط هير كم الهخكا ال هام.  ووا و
 .()االفي وا ٕٚٙ الفالية

 أدا  جسع البيانات: .ٖ

 ؛اعتطههج الالاحههث عمهه  ابههتطارو اوبت صههاء بيصههف ا األداو الطيغههيعية لجطهها البيانههاا اههن الطالفههي ين     
؛ اهي دصهطيطه Google Driveبتصطيط ا اي  يٍ  طلكتخوني ان خالا د بيه  "يييهن درايهف"  حيث قام
ها اهي لهجم ا الظ هائي ده  دعهجاإ  هج دصهطي  اوبهتطارو و . وبGoogle Form 2016م ٕٙٔٓل هام  اوحتخااي

لحوّيهههة عبهههخ عمههه  ال يادهههف االبخيهههج اإللكتخونهههيو و  ديزي  ههها طلكتخونيوههها عمههه  اسهههت جاي اإلنتخنهههت اهههن خهههالا
. Telegram Mobile Appsو و"دميجههخام" Signalو و"بههيجظاا" .WhatsAppالههيادذ   " " د بي ههاا

عشخ اهن له خ اهارس  التاباحت  ا البياناا ان اظتصف ل خ ابخايخ وقج ااتج اإلاار الداظي ل طمية يط
 م.ٕٕٔٓ

 ية لتشتطن عم  ؾياس الطت يخاا اآلد صاءوقج د  دصطي  ابتطارو اوبت 

 ههفّية الطت م ههة  جائفههة كلااههة ابههت جام َلهه الجاا التياصههن اويتطههاعيو وابههت جاااد ا لأل ههخاض الصِّ
 .ان ِقبن الطالفي ين كيرونا

  كا لههالجاا  ههههه مههةالجاا الفاعِ اتهها  ت   لمَشههحههجود الشههالجاا اويتطاعيههة الطفضههمة لههجي الطالفههي ينو و
 عم  دمك الشالجاا اويتطاعية. ههه الفاعمين الطر ِّخين

  َاظ ا اي اجهاا والط   عم  دفجيج الالارز  حجود قجرد  و  ومةالجاا الفاعِ طدرا  الطالفي ين لسطاا الش
 التيعية  جائفة ويرونا.

 مة التي حجدها الطالفي ين.الجاا الفاعِ اجّيناا الشَ هطية الت يي  الظسبي أل 

  فّيةو والتيعييةو والتظطييّ ودجاهاا الطالفي ين نفي األدوار ال اتكااالو  ااؿيابو دضطين اوبتطارو ة صِّ
يراا الطتسهارعة اهي است بن دمك الشالجاا اي غهيء الت هو و مة اي الطجتطا الطصخا الجاا الفاعِ لمشَ 

 .بيئة اإلعالم الخقطيو واودصاواو والت ظّياا  ال ة الحواء

 هفة اإللكتخونيههة" ود بي اد ها اههي  د يهي  الطالفهي ين إلاجانيههة دبظهي دمههك الشهالجاا الفاعمهة لطفههاـي  "الصِّ
 الطست بن.

  ِمة اي غيء خصيصية الطجتطا الطصخا.كويه ال صير اي كدوار الشالجاا الفاع 
                                                 

()  بسمحق الدراسة - (ٛ)الجدول  -خرائص العيشة ُانظر جدول. 
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 قياس االتداق في اتجاىات السبحوثين: .ٗ

ا الطالفهههي ين نفهههي عالهههاراا الطؿيهههاس قهههام الالاحهههث  اد هههاذ اإليهههخاء الطظ جهههي ال هههاص  ادسهههار ادجاهههها     
هه ا اعياريوهها اههن الظههاحيتين الطظ جّيههة واإلحصههائية كو الههخئيذ لمجرابههة الفاليههة. وابههت جم اههي هههحا الصههجد اؿيابو

؛ حيههث كبههفخ الت بيهه  عههن ادسههاٍر اههي ابههتجا اا الطالفههي ين Cronbach's Alphaلفهها وخونالهها " وهههي "ك
طلهه  بههالاة الؿيههاس اههن الظههاحيتين الظظخيههة ؛ اطهها ُيشههيخ 8ٛٙٓبمهه  بههجورخ  هههه االفي وهها ٕٚٙ هههه  يظههة الجرابههة 

 ا ط. 8ٚ٘ٓن الظسالة الطئيية الط بيلة اي اختالار اودسار الطحوير دتفجد بظفي ؛ حيث طوالطظ جّية

 ا: السعالجة اإلحرائية لمبياناتثامشً 

عم  ا الجت ا طحصائيوا لتكين اتياا هة بت خ إللكتخونية ان اوبتطاراا التي اقام الالاحث بظ ن الظسخ ا     
لإليا هة عمه   يهةالط هااالا اإلحصهائية اآلدو  األبهاليب  ابهت جام؛ SPSSالط الجهة اإلحصهائية  ااا بخنهاا

 دساؤوا الجرابةو واختالار اخوغ ا ال مطية 

 ية.ئي الظسب الطالتكخاراا و اة  ي عجالخبيم  واأللجاا التيغيفية الط 

 ت يخ الججاوا ُكحادية الطOne-variable Tables. 

  الججاوا  ظائية الطت يخContingency-Tables. 

   اؿياس "اولتياء" د بيSkewnessسهطاا السهائجو اهي ؛ لضالط ديزيا ال يظة لت تخ  بجورها ان ال
 .  ان التيزيا الط تاد كو ال بي ي"اوقتخاالطجتطا األصمي "

 لفهها وخونالهها " ا ااههن "كCronbach's Alpha اههي ادجاهههاا اسههت جاي "الييههب"  ؛ لؿيههاس اودسههار
  شأن يائفة ويرونا. و ودورها التيعيا لمشالجاا الفاعمة نفي األدوار الطجتطعية

  "ا ااهههن اردالهههاط "بيخبهههينPearsonian "r"يهههة بهههينلؿيهههاس اوردالااههه ؛ ات يهههخاا الجرابهههة  اا ال  ِّ
و والل ههة اههي والشههالجاا الفاعمههة اههي الطت يههخاا الطسههت مة )كلااههة ابههت جام الشههالجاا اويتطاعيههة اطلمههةو 

هههفّيةطاضهههاايظ  والطت يهههخاا التا  هههة  ؛(و وال هههجرو عمههه  الت هههخى عمههه  بهههطاا الشهههالجاا الفاِعمهههةا الصِّ
فّيةو والتيعيةو والطجت)ادجاهاا الطالفي ين نفي األ  .طعية لتمك الشالجاا الفاعمة(دوار الصِّ

 : نتائج الدراسةتاسًعا

 الشتائج الخاصة باإلجابة عمى تداؤالت الدراسة: .ٔ

دمهك  ين لشهالجاا التياصهن اويتطهاعي ا ابهن ابهت جاا   ولااة اوبت جام ال ام ان ِقبن الطالفهي )ك( 
فّية عن يائفة ويرونا   الشالجاا ذاد ا وبت اء الط ميااا الصِّ
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 (ٕ)لجن 

 الفخور اي ابت جاااا الطالفي ين لمشالجاا اويتطاعية 
 فّية()اوبت جاااا ال ااة ا ابن اوبت جاااا الص

اهي الطياقها اويتطاعيهة  الساب  كن است جاي "الييب" ود بي اد ا اويتطاعية اطلمهةو  الشجنيتض  ان      
 و ودخاي يهههةايتطاعيهههةو وا خؼيهههةو وادصهههالية  أل هههخاٍض مهههك الشهههالجاا  شهههجٍن اظهههتظاإللكتخونيهههة يسهههت جاين د

 ذاد ههها حهههين زادا ا هههجوا ابهههت جاا   لتمهههك الشهههالجاا اهههي% ٓٙوذلهههك بهههيزٍن نسهههبي يصهههن لظفهههي وو يخهههها
هفّية بّيهة عهن يائفهة ويرونها ليفظه  ههحا اوبهت جام الطفهجد بهيزٍن نسهبي قهجرخ  ووبت اء الط ميااا الصِّ وال ِّ

% اهههن ٓٗرخ بهههيزٍن نسهههبي قهههج بهههجورخ ليفظههه  لتمهههك الشهههالجاا يتفهههير عمههه  اوبهههت جام الطتيبهههط%و بهههن ٓ٘
 % لالبت جاااا ال ااة.ٕٓا ابنابتجا اا الطالفي ين 

اطههها دا  ههه   ؛خ هههيرو يائفهههة ويرونهههاو كول طههها؛ طدرا  الطالفهههي ين اهههخين ا طهههينظتهههائا الفاليهههة كودروهههج ال     
ههفّية عظ هها اههن خههالا اوبههت جام الطتدايههج لمشههالج اا اويتطاعيههة عمهه  "الييههب" اههي وبههت اء الط مياههاا الصِّ

 ي ت هجون كن الشهالجاا اويتطاعيهة هههطا؛ كن الطالفي ين ي م  وال يى ان دمك الجائفة. و خخ غيء دااا ال
ههفّية ورااههجٌ  اصههجرٌ  اههي غههيء األداء التيعههيا الت ميههجا اههن ِقبههن وبههائن  ٜٔ- شههأن ويايههج ا هه  لمتيعيههة الصِّ

 وعم  ركب ا الصففو والخاديي والتميفديين. واإلعالم الت ميجية

ههها لظظخيهههة دتالههها الط مياهههاا وَبهههْبخ ك يارهههها       ؛ اهههإن اسهههت جاي الشهههالجاا Information Seekingووا و
كن الشههالجاا اويتطاعيههة ُد ههج اههن الطصههادر التههي يطجههن كن دفههج اههن  قههج ككههجوا   يظههة الجرابههة اويتطاعيههة

هفّية الجؾي هةو والطالالهخو عبهخ اليبهائط الطت هجدو  طها يسهاعجه  ا جوا ال م  لجي  و ودطجه   الط م يااا الصِّ
ها كن بيئههة  عمه  اياي هة يائفههة ويرونهاو واد هاذ التههجابيخ اوحتخازيهة الالزاهة لميقايههة اظ ها. وطها ي ت ههجون كيضو

فّية يالشالجاا اويتطاعية ه  ن.والتشار  اي ا اا األقخان واآلخخي واألنسب لتالادا الط ميااا الصِّ

 ٕٚٙن= 
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وبهههت اء الط مياهههاا  ي تطهههجون عمي ههها نيين الهههحالطالفهههي  الطفضهههمة لهههجيالشهههالجاا اويتطاعيهههة  ) (
بية الطت م ة  جائفة ويرونا اي اصخ فّية وال ِّ   الصِّ
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 (ٖ)لجن 
 كبخز الشالجاا اويتطاعية التي يست جا ا الطالفي ين وبت اء

فّية عن يائفة ويرونا اي اصخالط ميااا ا  لصِّ

ون لههالجة الؽههيذ بههي  ييههب" ود بي اد هها اويتطاعيههة ي ههجكن اسههت جاي "ال ويتضهه  اههن الشههجن السههاب      
ههفّية عههن يائفههة ويرونهها اههي اصههخ. وطهها ُيصههظِّفين ضههن لههجي   وبههت اء الط مياههاا الطصههجر األوا الطف الصِّ

رو هههه لههالجة الييديههي  وبههت اء  اطلكتخونيهه اكاضههن اصههجر بيصههف ا  الطخدالههة اللانيههة اههي هههه بيصههف ا لههالجةو اصههي 
هههفّية عهههن يائفهههة ويرونههها اهههي اصهههخ هههن الطصهههجر اللالهههث  و اهههيالط مياهههاا الصِّ حهههين ي ت هههجون كن دهههييتخ ُدطلٍّ

ههفية عههن يائفههة ويرونهها عمهه   كن دههييتخ د تطههج ا ههط  كبههاساألكلههخ كهطيههة لههجي   اههي ابههت اء الط مياههاا الصِّ
 ؛؛ وعمههه  اهههخح الطيغهههيعاا الالهههارزو عبهههخ اليبههه  "ال الهههتال"Microbloggingعمههه  التهههجوين الط تضهههب 

فّية الطستؽيضهة التهي د هجا ا لهالجتا الؽهيذ بهي  وييديهي . وقهج حمهت  وبالتالي اإن ا و د جم الط ميااا الصِّ
 نظهخوا ألن الطالفهي ين ي ت هجون كن ها لهالجة ايتطاعيهة دطيهن لمطضهااين ؛لالجة هاا اايف اهي الطخدالهة األخيهخو
هفية التهي اخحت ها عهن ويرونها وانهت اهي ا ظط ها  والتخاي ية واإلنسانية  الجرية األكبخ وكن الط ميااا الصِّ

 اظ يلة عن ال يخ.

 دون الظسههباههن ودجههجر اإللههارو طلهه  كن الالاحههث قههج ابههت جم اههي الشههجن التيغههيفي الفههالي التكههخاراا      
عيظة الجرابة وهان ات هجد ي است جاي "الييب" ان لج نظخوا ألن السراا الطت م   الشالجاا الطفضمة ؛الطئيية
بيصهههف ا غهههطن قائطهههة الشهههالجاا الطفضهههمة لجيهههه  كلهههخ اهههن لهههالجةٍ ؼيهههه لمطالفهههيث  اختيهههار ك اائن واسهههطيحالبهههج

فّية بّية عن يائفة ويرونا اي اصخ. ووبت اء الط ميااا الصِّ  وال ِّ

الفههههاِعمين الطههههر ِّخين( عمهههه  قههههجرو الطالفههههي ين عمهههه  الت ههههخى عمهههه  الشههههالجاا الفاعمههههة )لههههالجاا )ل( 
  الشالجاا اويتطاعية التي يست جاين ا

 ٕٚٙن= 
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 (ٗ)لجن 

 ن عم  لالجاا الفاِعمين الطر ِّخينيحجود د خى الطالفي 
 الجاا اويتطاعية التي يست جاين اعم  الش

هها ال ههجرو عمهه   ويتضهه  اههن الشههجن السههاب       كن اسههت جاي "الييههب" ود بي اد هها اويتطاعيههة لههجي   يطي و
 بهههجرياٍا اتفاودهههة وإن وهههان ا ظط ههه  كا نفهههي ههههه كا لهههالجاا الفهههاِعمين الطهههر ِّخينههههه  دفجيهههج الشهههالجاا الفاعمهههة

 هجاا ا. يت او ودفجيج كدوارها وك بيخو عم  الت خى عم  دمك الشالجااو ودفجيج هي % وانت لجي   قجرو وٓٙ

كلههار الطالفي ههين طلهه  كن دمههك الشههالجاا دتسهه   الفاعمّيههةو ودتبظهه  قضههايا ات ههجدو و واههي هههحا الصههجد
وكن اههن هههحخ ال ضههايا يائفههة ويرونهها وخ يرد ههاو ودههجاعياد ا السههمبية عمهه  الطجتطهها  واتفاودههة اههي األهطيههة

ك  "ا هههك"و الطصهههخا. وقهههج كلهههار الطالفي هههين طلههه  كن   هههل دمهههك الشهههالجاا دفطهههن كبهههطاءو   يظ ههها الهههاا ذلههه
و"كاالههاء اههن كيههن اصههخ". وطهها دفطههن  ال اامههة"و و"الشههالا  الصههاعج"وو"ااغههين لألاههام"و و"نفههن هظهها"و و"

 و"كخياديرز" و يخها. و"اييدشخ"و "بيجخز"والاا ذلك   و  ل دمك الشالجاا كبطاءو كيظبية د  د خيب ا

بيههج كن  ااعمههةٍ  عمهه  دفجيههج دمههك الشههالجاا ود ييط هها بيصههف ا لههالجااٍ  وقههج دفاودههت قههجراا الطالفههي ين
 اا الفخعيههةو والطجطيعههاا اويتطاعيههةالشههالجيظ هها و لجيههه ال ههجرو عمهه  الت ههخى عمي هها والتطييههد ب ا ظط هه  وههان

اههن ال ضههايا التههي  طلهه  كن هه  دهها  يا الكليههخوطهها كلههار   ههل الطالفههي ين  األخههخي عمهه  الشههالجاا اويتطاعيههة.
 "دفخيهههخ بههه خ صهههخى ال طمهههة األيظبيهههة اهههي اصهههخ"و واظ ههها  ومهههك الشهههالجاا الفاعمهههة لفتهههخاٍا اييمهههةٍ دبظت ههها د

 "وإبههاءو ا اامههة ال طالههة الطصههخية اههي   ههل الههجوا ال خبيههة"و و"الظظههام الججيههج وختالههاراا اللانييههة ال ااههة"و
مهه  خمؽيههة اإلبههاءو و و"ا اا ههة الطظتجههاا الفخنسههية ع-صههم  ع عميههه وبههم   -و"الخبههيم الطسههيئة لمخبههيا 

"الشههائ اا ال اصههة بتههيرط الصههين اههي دصههظيا ايههخوس ويرونهها اههرخخوا "و و ههههه صههم  ع عميههه وبههم ههههه لمخبههيا 
 ا طميوا".

و حهههههيا ااـيهههههة الشهههههالجاا الفاِعمهههههة عمههههه  َلهههههالجاا التياصهههههن طدرا  الطالفهههههي ين لمِسهههههطاا الالهههههارز  )د(
 اويتطاعي عم  "الييب" 
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 (ٔ)يجوا 
 مةالشالجاا الفاعِ  ودطييد و التي ذوخها الطالفي ين لتيصيفالسطاا الالارز 

 عم  لالجاا التياصن اويتطاعي عم  "الييب"
 التكرار والشدبة                                                 

 )*(% ك الدسات السسيز  لمذبكات الفاعمة

 ٔ,ٕٜ ٕٙٗ يا عم  هيية افجدو.دظ 
 ٖ,ٜٓ ٕٔٗ قضايا ا طة اي الطجتطا الطصخا. دتبظي

 ٛ,ٜٚ ٖٕٔ د تمف اي بظائ ا عن الطجطيعاا الت ميجية.
 ٖ,٘ٚ ٕٔٓ ان الفاعمين  طا اي ذلك الظ ب وال بخاء والطت صصين. ادض  كاياا

 ٛ,ٓٚ ٜٛٔ دتفاعن  اآللياا ذاد ا التي دتفاعن ب ا الطجطيعاا الت ميجية.
 ٚ,ٜٙ ٙٛٔ دبظي ال ضايا الط طة. دتس   اوبتطخارية اي

 ٗ,ٜٗ ٕٖٔ دطين لمتفاعن اا الشالجاا الفاعمة الطشاب ة ل ا.
 ٛ,ٕ٘ ٜٙ يطين   ض ا لت ميج الظطاذل ال خبية اي  لياا ال طن التظطيا.

ختيار احة الفخصة لمطالفيث ودط ؛ نظخوا ألن بظية السراا دظ يا عم (ٕٚٙ) الطئيية لكن بجين عم  طيطالي حج  ال يظة الالال  ة)*( ُحسبت الظسال
 ان بجائن اإليا ة. ككلخ ان بجينٍ 

و اههها يتضههه  اهههن الجهههجوا السهههاب  كن اسهههت جاي "الييهههب" ود بي اد ههها اويتطاعيهههة لهههجي   خبهههخاا اطتهههج     
ُظههالشههالجاا الفاعمههة حيههث يههاء كبههخز دمههك  ؛يا اههن دفجيههج السههطاا الططيههدو لتمههك الشههالجاا؛ واههن  ههّ  ا ههج دطج 

 اهن السهخّية كو الت تهي  يا عمه  كنطهاطٍ وو دظ ه ووا خواة لهجي   وكههجاا ا يمّيهة وا افجدو ال ييةالسطاا وين 
كا دبظهههي ال ضهههايا ه ههههه يهههاء ههههحا الهههجور الطجتط هههي ا هههج ؛اهههي دظاول ههها لم ضهههايا الط طهههة اهههي الطجتطههها الطصهههخا 

 اي الطخدالة اللانية غطن كبخز بطاا الشالجاا الفاعمة عم  "الييب". ههه الطجتطعية

ا ككهههج الطالفي هههين كن ههههحا الهههظطط اهههن الشهههالجاا ي تمهههف نسهههبيوا عهههن الشهههالجاا الفخعيهههة األخهههخيو طهههك
اهههن التظظهههي و وو دكتهههخث اهههي   هههل األحيهههان  ال ضهههايا نفسهههه ال هههجر عهههاا الت ميجيهههة التهههي و دتسههه   والطجطي 

% قههج ٖ,٘ٚبظسههالة  الط طههة اههي الطجتطهها. ودبههجو اههن األهطيههة  طجههان اإللههارو طلهه  كن ابههتجا اا الطالفههي ين
كن ا دض  طل  يانب الطظتسبين ال اديين كنطااوا ات جدو اهن و كو وه  ككجا بطة ييهخية اي دمك الشالجاا

والتههأ يخ حههاا دبظي هها  اطهها يج م هها لههالجاا دتسهه   الفاعميههة ؛ ههبو وال بههخاءو والطت صصههينو وقههادو الههخكاالظُ 
 ودظاول ا لم ضايا الط طة اي الطجتطا الطصخا.

بهطة افادهها وهين % ان ابتجا اا الطالفي ين قج انصبت عمه  ٛ,ٕ٘إللارو طل  كن نفي ودججر ا
مبيوا اهن وي هة ا بهوكن ذلك قج يجين كاهخو  اي كدائ ا الطجتط ي؛ طين طل  افاكاو ال خ   ل دمك الشالجاا ي

 .ي ين   يظة الجرابةكا الطالفنظخه و 
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التههي  (ANT)خينمين الطههر ِّ ة بظظخيههة لههالجة الفههاعل مطيههة ال اصههودتفهه  الظتههائا الفاليههة اهها الط ههيوا ا     
بطاا ال يية الطفجدو لمشالجاا الفاعمة عم  لالجاا التياصن اويتطاعيو ودطيدهها  التطابهكو وال هجرو دروج 

وال ههجرو عمهه  اليصههيا  وعمهه  التههأ يخ واطاربههة األدوار الطجتطعيههة بههظطٍط اههن اوهتطههام الطتدايههج واوبههتطخاية
 (ٕٕٓٓ)عمهههي  والت بي هههاا اويتطاعيهههة لشهههالجة "الييهههب". ووالتهههأ يخ اهههي اآلخهههخين اهههي طاهههار البيئهههة الخقطّيهههة

(Poletti and Michieli 2018)و (Spohrer and Ochsner 2016). 

لهههألوزان الظسهههبّية ألهطيهههة الطجّينهههاا الالشهههخيةو والطاديهههةو والت ظّيهههة التهههي د هههيم  ( دخديهههب الطالفهههي ين)ه
 عمي ا الشالجاا الفاعمة 

 (ٕ)يجوا 
 دخديب الطالفي ين لألوزان الظسبّية لمطجّيناا الالشخيةو والطاديةو والت ظّية

  التي د يم عمي ا الشالجاا الفاعمة 
 التكرار والشدبة                                                 

نات البشائّية لمَذبَكات الفاِعمة  )*(% ك السكوِّ
  ٘,ٖٛ ٖٕٕ الكيادر الالشخّية )الطجّين الالشخا(.
 ٖ,ٔٛ  ٕٚٔ الت ظّياا الخقطّية واليبائط الطت جدو.

ناا الطادية ان حيث األي دو والط جااو   ٙٚ  ٖٕٓ واألدواا.الطجيِّ
 ٗ,ٓٚ  ٛٛٔ ي.اودصاوا ووفاءو الخبط الَشاَلك

 ٖ,ٔ٘ ٖٚٔ ابي ة التفاعن و لياده داخن الشالجة واا اآلخخين.
ناا الشالجة و  التياا  استيياا   ٕ,ٖٛ ٕٓٔ الفاِعمة.اونسجام بين اجيِّ

  ٛ,ٖٗ ٖٜ الطسئيلية اويتطاعية نفي اآلخخين والطجتطا.
داحة الفخصة لمطالفيث وختيار ( نظخوا ألن بظية السراا دظ يا عم  طٕٚٙ) الظسالة الطئيية لكن بجين عم  طيطالي حج  ال يظة الالال  )*( ُحسبت

 ككلخ ان بجيٍن ان بجائن اإليا ة.

الجاا ة الَشههظيههعيظههة الجرابههة ي ت ههجون كن ال ااههن األبههخز اههي بِ ( كن الطالفههي ين ٕوا )يتضهه  اههن الجههج     
ن الالشههخا عمهه  كبههاسيتطل ههن بههجو  "الييههب"الفاِعمههة عمهه   ا  رخ اههي الطجههيِّ كن دمههك الشههالجاا دضهه  بههجورها كاههخادو

وطها كن لهجي   ال هجرو  .وإبه اا ا ود بي  ها عمه  كرض الياقها وال جرو عمه  دي يهف األاكهار الطسهتفج ة  لجي 
ّية التي دضطن لتمك الشالجاا اوغ الع  هأدواٍر عم  اوبتفادو الطلم  ان الت ظّياا الخقطّيةو والخوا ط الشالج

ن الطالفهي ين كنفسه   كة اهي دظطيهة الطجتطها الطصهخا. بيهج و والتهأ يخ اهي اآلخهخينو والطشهارواجتطعيٍة اياديةٍ 
لجي ا ان طاجانياٍا  دون اا ديااخها الطجتطعية الط طة ان دمك الشالجاا اا وانت لتطارس كدوار كن قج ككجوا 
. وعمهه  الههخ   اههن الههيعي الطتدايههج اههن ِقبههن الطالفههي ين ذويههةٍ  و ود بي ههاٍا طلكتخونيههةٍ ّيههةٍ اا رقطو ود ظّيههامطيبههةٍ 

 كهطيهة بهطتي% ا ط اظ   قهج ككهج ٛ,ٖٗ األوزان الظسبّية ألهطية كروان الشالَجاا الفاِعمة التي ي خاين ا اإن 
اهي طاهار خصيصهية  ههه هّ  اإنهه  واهن لالشخية و يخ الالشخية لتهك الشهالجاا؛اونسجام" بين األروان االتياا  و "

يتضهههه  كن الطالفههههي ين و يههههجروين  ال ههههجر الكههههااي األهطيههههة الالال ههههة لسههههطتي "التيااهههه   ههههههالطجتطهههها الطصههههخا 
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لي ههها   هههل الجرابهههاا ذلهههك عمههه  عجهههذ الظتهههائا التهههي ديصهههمت طو الجاا الفاعمهههةو واونسهههجام" اهههي بظهههاء الَشههه
كا لههههالجاا الفههههاِعمين هههههه الجاا الفاِعمههههة الجههههيهخيتين لمَشههههكن السههههطتين ي ككههههج اي هههها الطالفي ههههين التههههو األيظبيههههة
اي ذلك التياا  واونسجام بين اا هي  شخا واها ههي  يهخ  شهخا اهي البيئهة اواتخاغهية  نتطلالد ههه الطر خين

(Ahmad and Murad 2020) ،(Zhao et al. 2020) ود بي اد هههههها اويتطاعيههههههة الط تمفههههههة. "لمييههههههب"
 

(Jo et al. 2020). 

والتيعييةو والتظطيّية لمشالجاا الفاِعمة  شهأن يائفهة ويرونها  فّيةو(  د يي  الطالفي ين لألدوار الّص )و
 اي اصخ 

 (ٖ)يجوا 
 مةيعييةو والتظطيية لمشالجاا الفاعِ والت فّيةوالطالفي ين لألدوار الص د يي 

    شأن يائفة ويرونا اي اصخ 
 االتجاىات           

 

 أدوار
 الذبكات الفاعمة

 سمبي محايد إةجابي
 الستوسط

 االنحراف
 السعياري 

الخط  
السعياري 
 % ك % ك % ك لاللتوان

في     ٕٜٛ,ٓ ٕٓ,ٕ ٜٖ ٗٓٔ ٙ,ٕٓ ٘٘ ٗ,ٓٗ ٛٓٔ الجور الصِّ
 ٛٚٛ,ٓ ٕٛ,ٕ ٘,ٕٛ ٙٚ ٖ,٘ٔ ٔٗ ٕ,ٙ٘ ٓ٘ٔ الجور التيعيا  ٜٗٔ,ٓ

 ٜٚٛ,ٓ ٕٔ,ٕ ٛ,ٖٗ ٖٜ ٗ,ٛٔ ٜٗ ٛ,ٙٗ ٕ٘ٔ الجور التظطيا 

عيظهههة الجرابهههة اهههن اسهههت جاي اإلنتخنهههت لهههجي   ادجاههههاا اهههن الجهههجوا السهههاب  كن الطالفهههي ين  يتضههه      
اهن  ويجابيهة اهي التيعيهة  جائفهة ويرونهات كدواروا طت هجون كن ها ااربهحيهث ي  ؛مهةطيجابية نفي الشالَجاا الفاعِ 

ر واونتشههارو وكبههاليب اليقايههة اظ ههاو و ليههاا الت ااههن اهها ) حيههث األبههالا و وكبههاليب ال ههجويو و ليههاا التفههي 
هها ك . وطهها (حلك الفيههخوس الفت هها ووههحلك  ليههاا الت ااههن اهها اليؼيههاا بههالطصههابينو  هطيههة ككههج الطالفي ههين كيضو

ههفي لتمههك الشههالجاا عااههةو  اهههه ن قههجايا حيههث ذوههخوا كن   ضهه ا يضهه  كاالههاء ات صصههي ؛الههجور الصِّ  هههه بهها  و
فية ذاا كهطيهههٍة  ال هههة ل ههه  عهههن "ايهههخوس بهههي"و و"الت هههد م" عظهههج األافهههااو اضهههالو عهههن دمهههك ا مياهههاا ِصههه

 الط ميااا ال اصة  الصفة ال ااة.

( ٖ)الجههجوا ُدشههيخ نتههائا مههةو واههي بههيار اودجاهههاا اإليجابيههة لههجي الطالفههي ين نفههي الَشههالجاا الفاعِ 
فكخيهههة لمطجتطههها ي ت هههجون كن دمهههك الشهههالجاا ُدسههه   اهههي التظطيهههة الط خؼيهههةو والل اؼيهههةو وال طلههه  كن الطالفهههي ين

ادجاههاا يعيهة؛ واهن  هّ  ا هج وهان اتيبهط في الياقها اهن خهالا األعطهاا الت الطصخاو وكن   ض ا يتجه ن
ن انفخااهه وك ووهي اتيبط قيا وب اصةٍ  ٕٔ,ٕجور التظطيا لمشالجاا الفاِعمة نفي الطالفي ين ؼيطا يت م   ال

 ا ط. ٜٚٛ,ٓوبم  بجورخ  والطعيارا عن الطجتطا األصمي وان غعيفوا

ههن قصههيروا اههي  كداء الشههالجاا  ون كبههخز السههمبياا التههي ي ت ههج )ز( ادجاهههاا الطالفههي ين نفههي كن هها ُدطلِّ
  وكدوارها الطجتطعية و) لالجاا الفاعمين الطر ِّخين( الفاعمة
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 (ٗ) يجوا
 كن ا ُدطلِّن ون كبخز السمبياا التي ي ت ج ادجاهاا الطالفي ين نفي 

 مةاي  كداء الشالجاا الفاعِ   قصيروا 
 االتجاىات         

 الدمبيات
 معارض محايد مؤيد

 الستوسط
 االنحراف
 السعياري 

الخط  السعياري 
 % ك % ك % ك لاللتوان

نشخ ا ميااا  يخ دؾي ةو 
 واتضاربة.

ٔٗٓ ٕ٘,ٗ ٜٗ ٔٛ,ٗ ٚٛ ٕٜ,ٕ ٕ,ٕٖ ٓ,ٛٚ٘    
ٓ,ٜٔٗ 

 ٛٗٛ,ٓ ٖ٘,ٕ ٗ,ٕٗ ٘ٙ ٖ,٘ٔ ٔٗ ٖ,ٓٙ ٔٙٔ دبظي كيظجاا ا ايخو.
اونت اد الفاد ألداء 

 الفجيااا.
٘ٚ ٕٔ,ٖ ٘٘ ٕٓ,ٙ ٔ٘٘ ٘ٛ,ٔ ٔ,ٖٙ ٓ,ٖٛٔ 

ال ا ا الُظ بيا لال ل دمك 
 الشالجاا.

ٕٗ ٔ٘,ٚ ٕٚ ٕٚ,ٓ ٖٔ٘ ٘ٚ,ٖ ٔ,٘ٛ ٓ,ٚٗٛ 

عمههه   مهههةون كن كبهههخز بهههمبياا الشهههالجاا الفاعِ الطالفهههي ين ي ت هههجيتضههه  اهههن نتهههائا الجهههجوا السهههاب  كن      
ووهان  وكن ا دتبظ  كيظجاا ا ايخو اي   هل األحيهان لتمهك السهائجو اهي اصهخلالجاا التياصن اويتطاعيو 

وذلهك عمه  الهخ    .٘ٚٛ,ٓ انفخاى افجود اعياريوها قهجرخ  ٖ٘,ٕاتيبط اودجاهاا السمبية اي هحا الصجد 
ظههه هههحخ األيظههجاا اههي السههراا الطفتههيح ال ههاص  اإليا ههاا الُفههخو حههيا كبههخز يفههجدوا وُ اههن كن الطالفههي ين لهه  
. وطهها ُدشههيخ نتههائا الجههجوا ذادههه طلهه  طلههجالية التظههااخ الط خاههي ه مههة اههن وي ههة نظههخ عِ بههمبياا الشههالجاا الفا

Cognitive Dissonance د خغهه   ل ههحا الههظطط اههن التظههااخ اههي الط مياههاا الههحا ؛ ا ههج ككههج الطالفي ههين 
عههن  الجاا بظشههخ ا مياههاٍا اتضههاربةٍ دمههك الشهه زاء ؾيههام   ههلوالط ههاوى؛ وذلههك ط اههن ال مهه  ُيفضههي لطديههجٍ 

نت هاا السهخيا اوو  ال هجوي  ووحلك الط مياهاا ال اصهة بييهيد نطهط اهن اي اصخ. ٜٔ-دفشي ايخوس ويايج
 اي   ل قخي الخيفين الالفخا وال بمي. لمفيخوس و يخ الطسبير 

ن   وههانيا كقههخ  لمفيههاد اههي د يههي  انت ههاداا و اههإوعمهه  الههخ   اههن دمههك السههمبياا التههي ذوخههها الطالفي ههين      
فّية فهههة ويرونههها اهههي طاهههار وين ههها كزاهههة صهههال هههائطين عمههه  الشهههالجاا الفاِعمهههة إلدارو الفجياهههة الطصهههخية لجائ

الطالفههي ين كنفسهه   م. ودجههجر اإللههارو طلهه  كن ٕٕٓٓخ يههخو ديايههه الطجتطهها الطصههخا اظههح ابخايههخ اههن عههام 
ها نُ   بييوها لهال ل دمهك الشهالجاا لكين ها دضه  كبهادحو ياا هااو وكاالهاءو وقهادو ركا اهي ي ت جون كن  طة اا  و

تمف الطجاواو وإن وان الطالفي هين ي ت هجون كن ههحا ال ها ا الظ بهيا له  يهر خ بهمالوا اهي الهجور التيعهيا ا 
 لتمك الشالجاا  جائفة ويرونا.

 مسية لمدراسة:اختبار الفروض الع .ٕ
اا ذاا دولههٍة طحصههائيٍة بههين وههن اههن ا ههجا ولااههة د ههخض الطالفههي ين ُدييههج اردالااهه الفددرض األول:

ههفية  الَشههالجاا الفاِعمههةو و  ههت   اههي دمههك الط مياههاا؛ وادجاهههاد   نفههي ك  ههاد الههجور التيعههيا  لمط مياههاا الصِّ
فّيةو واويت  طاعيةو واوقتصادية(.لتمك الَشالجاا  شأن يائفة ويرونا )األ  اد  الصِّ
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 (٘) يجوا
فّية عن ويرونا اي الشالجاااوردالاا ّية بين ولااة د خض الطالفي ين لمط ميااا الصِّ  اا ال  ِّ

 مةو و  ت   اي دمك الط ميااا؛ وادجاهاد   نفي ك  اد دمك الجائفة اي اصخالفاعِ 

 كثافة التعرض أبعاد جائحة كورونا
حية  لمسعمومات الرِّ

 السعموماتالثقة في 
حية عن كورونا  الرِّ

 **ٖٙ,ٓ **ٖٖ,ٓ التيعيا الاُل ج 
 *ٖٕ,ٓ ٕٔ,ٓ الاُل ج اويتطاعي
 **ٜٖ,ٓ **ٖٙ,ٓ الاُل ج اوقتصادا

 .  (P0.05)%ٜ٘ودرية   ة  ٘ٓ,ٓ)*( داا طحصائيوا عظج استيي ا ظيية      
 .  (P0.01) %ٜٜودرية   ة  ٔٓ,ٓ)**( داا طحصائيوا عظج استيي ا ظيية                 

 

ّيههة دالههة طحصههائيوا عظههج اسههتيي ا ظييههة طلهه  ويههيد اردالااهه ُدشههيخ نتههائا الجههجوا السههاب        ٔٓ,ٓاا خ ِّ
ههفّية عههن يائفههة ويرونههاو و  ههت   اههي دمههك ٜٜودريههة   ههة  % بههين ولااههة د ههخض الطالفههي ين لمط مياههاا الصِّ
ود ييط   اإليجابي لط الجهة الشهالَجاا الفاِعمهة ودظاول ها لجائفهة ويرونها اهن حيهث الاُل هج التيعهيا  ؛الط ميااا
ال يااهههن الطسهههاعجو عمههه  انتشهههار ال هههجويو وكعهههخاض الطهههخضو   التيعيهههة بتمهههك الجائفهههة اهههن حيهههثال هههاص 

 ٜٔ-يهههجواإلرلهههاداا التهههي يجهههب ادالاع ههها حهههاا اإلصههها ة. وطههها ااتهههج األاهههخ ل هههخض بخوديوهههيوا عهههالل لكيا
 عم  دمك الشالجاا. هه امفاا اليبائط الطت جدو هه ج ان خالا الطضااين التيعييةجالُطست

كطا ُدشيخ نتائا الججوا ذاده طل  الت يي  اإليجابي ان ِقبن الطالفي ين لهجور الشهالَجاا الفاعمهة اهي طبهخاز      
وبههاعاا  وخاد هها عمهه  اإلنتاييههةال سههائخ اوقتصههادية التههي بههببت ا يائفههة ويرونهها لالقتصههاد الطصههخاو ودأ ي

هها طلهه  كن ال ههائطين عمهه  دمههك الشههالَجاا قههج اخحههيا  اههي الطجتطهها الطصههخا. وطهها كلههار الطالفي ههين  ال طههن كيضو
وقهج وانهت  ؛مٕٕٓٓابخايهخ  تصهاد الطصهخا اظهححميوو دظطيية لطياي ة ال سائخ اوقتصادية التي دكبجها اوق

؛ والت يههي  اإليجههابي اههن قبههن الطالفههي ين لههجور مههك الط مياههااالت ههخض والل ههة اههي د اوردالااههاا بههين ات يههخا 
 ٔٓ,ٓاسهههتيي ا ظييهههة طحصهههائيوا عظهههج  ةقتصهههادا لجائفهههة ويرونههها دالهههالشهههالجاا الفاِعمهههة اهههي طبهههخاز الاُل هههج او

% ؼيطها ٜ٘ودريهة   هة  ٘ٓ,ٓحين وانت دمك اوردالاااا دالة عظج استيي ا ظييهة  ي%و اٜٜودرية   ة 
؛ والاُل هههج مهههةاهههي الط مياهههاا الطت م هههة  جائفهههة ويرونههها التهههي دهههجاولت ا الشهههالجاا الفاعِ  يت مههه  بل هههة الطالفهههي ين

واولتهدام  الضهيا ط واإليهخاءاا اوحتخازّيهة. وقهج  ووالطهخدالط  أهطيهة التالاعهج اويتطهاعي ؛اويتطاعي لمجائفة
 يءالاعههههج اويتطههههاعي اههههي غههههيخيهههها ذلههههك طلهههه  ويههههيد دفيههههداا اسههههال ة لههههجي الطالفههههي ين  شههههأن راضهههه   لمت

الت هار و والتياصهنو  بهطاا وبهميوياااهن  واا يتس   ه الطصهخيين  ال صيصية الل اؼية لمطجتطا الطصخا 
 ووا وا لمظتائا الفالية ا ج د  التف   ان صفة الفخض ال مطي األوا لمجرابة. والفطيطيةو

  بهههطاا اا ذاا دولهههٍة طحصهههائيٍة بهههين قهههجرو الطالفهههي ين عمههه  الت هههخى عمهههدييهههج اردالااههه الفدددرض الثددداني:
 الشالَجاا الفاِعمة )الالشخية و يخ الالشخية(؛ ود ييط   لمجور التيعيا لتمك الشالجاا  شأن يائفة ويرونا.
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 (ٙ)يجوا 
ّية بين د خى الطالفي ين عم  بطاا الشالَجاا الفاِعمة )الالشخية و يخ الالشخية(؛اوردالاا  اا ال  ِّ

  وناود ييط   لمجور التيعيا لتمك الشالجاا  شأن يائفة وير 
 

 الدور التوعوي أبعاد 
 تعرف السبحوثين عمى سسات الَذبكات الفاِعمة  

ن البذري  ن السادي السكوِّ ن التقش السكوِّ  يالسكوِّ
 *ٕٔ,ٓ  ٔٔ,ٓ **ٖٚ,ٓ خ يرو الفيخوس

  *ٕٕ,ٓ  ٕٔ,ٓ **ٜٕ,ٓ ر الفيخوس وبخعة انتشارخدفي 
  *ٕٙ,ٓ  ٜٓ,ٓ **ٖٙ,ٓ بخوديويوا ال الل

 .  (P0.05)%ٜ٘ودرية   ة  ٘ٓ,ٓداا طحصائيوا عظج استيي ا ظيية )*(           
 .  (P0.01) %ٜٜودرية   ة  ٔٓ,ٓ)**( داا طحصائيوا عظج استيي ا ظيية          

 

ودريهههة   هههة  ٔٓ,ٓاا دالهههة طحصهههائيوا عظهههج اسهههتيي ا ظييهههة يد اردالااهههالجهههجوا السهههاب  ويهههدروهههج نتهههائا      
ن الالشهخا بيصهفهعم  كروان الشَ  % بين د خى الطالفي ينٜٜ اهن وي هة  ههه الجاا الفاِعمة ؼيطا يت م   هالطجيِّ

الجاا عمه  اسهتيي الجاا؛ ود ييط   اإليجابي لمجور التيعيا لتمك الَشهة دمك الشَ  ب الخح  اي بظيقُ  هه نظخه 
رخ الطستطخو وقجردهه عمه  اجو ودفالُطستج ٜٔ-ل  يرو ايخوس ويايج طبخاز ال ائطين عمي او  ونتشهار السهخياي 

  .بين الطيااظين

اهي البخوديوهيوا ال الييهة التهي اخح ها  -كا الطالفهي ينهههه  كطا ااتج الت يي  اإليجابي ليشهطن   هت  
اههي حههين وانههت  ن بييههة  طهها اههي ذلههك األاالههاء. نظههخوا لكين هها دضهه  عظاصههخ ؛ال ههائطين عمهه  دمههك الشههالجاا

ن الت ظهي/ % بهين د هخ ٜ٘ هة ودريهة   ٘ٓ,ٓاا دالة عظج استيي ا ظييهة اوردالاا ى الطالفهي ين عمه  الطجهيِّ
مهههة عمههه  لهههالجاا التياصهههن اويتطهههاعي؛ ود يهههيط   اإليجهههابي لهههجورها التيعهههيا طزاء الجاا الفاعِ ي لمَشهههوالشهههالج

 يائفة ويرونا. 

الفههي ين عمهه  الجيانههب دالههة طحصههائيوا بههين د ههخى الط ااٌ لجانههب اآلخههخو لهه  دكههن  طههة اردالااههعمهه  او 
اهن حيهث خ هيرو  الجاا الفاِعمة؛ ود ييط   لهجورها التيعهيا  شهأن يائفهة ويرونها اهي اصهخشَ ال ةالطادية لبظي

هها لمظتههائا الفاليههة الفيههخوسو وبههخعة انتشههارخو و ليههاا اياي تههه وعاليههه دهه  التف هه  يدئيوهها اههن صههفة و ووا و
 الفخض ال مطي اللاني لمجرابة.

 بن الشههالجاا اا ذاا دولههٍة طحصههائيٍة بههين ديق ههاا الطالفههي ين لطسههتدييههج اردالااهه الفددرض الثالدد :
راا نيعيههة اههي ي الت بي ههاا اويتطاعيههة عمهه  الييههبو وديق ههاد    شههأن حههجوث د ههير الفاِعمههة اههي طاههار د هه

 في لتمك الَشالجاا طزاء ويرونا ود يراد ا عبخ الدان.الجور الص
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 (ٚ)يجوا 
ّية بيناوردالاا الت بي اا اويتطاعية عم  الييبو ير الشالجاا الفاِعمة اي طاار د  في ين لطست بنديق اا الطال اا ال  ِّ

 في لتمك الَشالجاا وديق اد    شأن حجوث د يراا نيعية اي الجور الص
 

 الدور التوعوي أبعاد 
 توقعات السبحوثين حول مدتقبل الذبكات الفاعمة 

االستفاد  من 
 يالربط الذبك

االستفاد  من إبداع 
 السحتوم 

االستفاد  من 
 التجار  الدولية

 *ٜٔ,ٓ **ٖٛ,ٓ **ٜٕ,ٓ ا ميااا ككلخ دقة عن ويرونا
فة اإللكتخونية  * ٖٕ,ٓ ** ٔٗ,ٓ **ٖٖ,ٓ دبظي د بي اا الصِّ

 .  (P0.05)%ٜ٘ودرية   ة  ٘ٓ,ٓ)*( داا طحصائيوا عظج استيي ا ظيية            
 .  (P0.01) %ٜٜودرية   ة  ٔٓ,ٓا ظيية )**( داا طحصائيوا عظج استيي           

 

الجاا الفاعمههههة عيظههههة الجرابههههة ي ت ههههجون كن الَشههههجوا السههههاب  كن اسههههت جاي اإلنتخنههههت دروههههج نتههههائا الجهههه     
ي داهة اهن طاجانيهاا التياصهن الشهالجايتطاعيوا عم  "الييب" بيى دسهتفيج ابهتفادو المه  خهالا السهظياا ال ا

 والييديههي و وانسههتجخام و يخههها اههي د ههجي  ا مياههاا ككلههخ دقههةو ورصههانةو ودههييتخوالفّ ههاا عمهه  الؽههيذ بههي و 
ي ت هههج وطههها  ئفهههة خهههالا السهههظياا ال اداهههة اهههي اصهههخ.الجا حهههاا ابهههتطخار ٜٔ-وصهههجؾية عهههن ايهههخوس ويايهههج

هههفة اإللكتخونيهههة   e-healthالطالفي هههين كن ال هههائطين عمههه  دمهههك الَشهههالجاا قهههج يطيمهههين لتبظهههي د بي هههاا الصِّ
اا اههي هههحا . وقههج وانههت اوردالااههيائفههة ويرونهها شههأن  -ك الشههالجاامههلت كا-ل هه   عههيا لت ضههيج الههجور التي 

لظتهائا ذاد ها عمه  اسهتيي %. وقج دكهخرا اٜٜودرية   ة  ٔٓ,ٓالصجد دالة طحصائيوا عظج استيي ا ظيية 
ظاعة مهة لإلاجانيهاا ال خيضهة لصهالجاا الفاعِ اا بين ديق اا الطالفي ين وبتفادو ال هائطين عمه  الَشهاوردالاا

ههفي التيعهه اههن  التيعييههة ير اإليجههابي اههي دمههك الطضههااينيا لطياي ههة يائفههة ويرونهها؛ والت ههالطفتههيي الصِّ
ودريههة   ههة  ٘ٓ,ٓاا دالههة طحصههائيوا عظههج اسههتيي ا ظييههة حيهث الشههجن والطفتههيي. اههي حههين وانههت اوردالااهه

وب اصههٍة دجههار  الههجوا  هههه %  شههأن ديق ههاا الطالفههي ين وبههتفادو الَشههالجاا الفاِعمههة اههن التجههار  الجوليههةٜ٘
رونا عمه  جائفة وي   التيعيا ال اص  التيعية الصفّية لمطيااظين الطصخيين  لجورهاود ييخها  ههه اأُلوروبية

 د  التف   ان صفة الفخض ال مطي اللالث لمجرابة.ووا وا لمظتائا الفالية  الطجيين ال خيب والال يجو

 : الخالصة والسقترحاتعاشًرا

و والبظههاءاا اويتطاعيههة الت بي ههاا اويتطاعيههة لشههالجة "الييههب" بيئههةو خصههالةو لظ ههير الكيانههااكداحههت      
التي ُدطارس كدواروا ايادية اي الطجتط اا الط تمفة بياءو الطت جاة اظ ها كم الظاايهة. وقهج ككهجا نتهائا الجرابهة 

التهههي  هههههه كو الَشهههالجاا الفخعيهههة هههههه مهههة ايتطاعيوهههانتخنهههت ي ت هههجون كن الشهههالجاا الفاعِ الفاليهههة كن اسهههت جاي اإل
دأبسههههت غههههطن بيد ههههة الشههههالجاا اويتطاعيههههة الالههههارزو عمهههه  "الييههههب" وههههالؽيذ بههههي و ودههههييتخو والييديههههي و 

ههفّية لمطههيااظين  شههأن يائفههة ويرونهها اههي اصههخ. اوانسههتجخام قههج ااربههت دوروا ديعييوهها  هها اههي التيعيههة الصِّ  طو
ههها دروهههج نتهههائا الجرابهههة الفاليهههة كطههها  دجاههههاا طيجابيهههة لهههجي اسهههت جاي اإلنتخنهههت نفهههي األدوار ويهههيد اكيضو
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ههفّيةو والتيعييههةو والتظطييههة لمشههالجاا الفاِعمههة  هههه اههن وي ههة نظههخه  هههه يا وب اصههٍة كن دمههك الشههالجاا دظ هه ؛الصِّ
 عم  بطاا التظظي و والتطابكو والتفاعمّيةو والطسئيلية اويتطاعية.

ا لمط ههيوا ال مطيههة الخصههيظة لظظخيههة لههالجة الفههاِعمين الطههر ِّخين       ؛ (ANT)وُد ههج الشههالجاا الفاِعمههة دجسههيجو
تهاح ل ه  اهي كن األاهخاد يسه ين لتشهجين بظهاءاا ايتطاعيهة اهن خهالا التي يهف األالهن لطها ههي اُ التي دروهج 

طههها والففههها  عمههه  ا جرادهههه الطاديهههة اهههي دظطيهههة الطجت ُ ْػيهههة اإلبههه ام ؛ود ظّيهههةٍ  الطجتطههها اهههن طاجانيهههاٍا ااديهههةٍ 
والتظييخيههههةو  ال اصههههة بتمبيههههة اوحتيايههههاا اويتطاعيههههةو يعيههههةو اضههههالو عههههن دف يهههه  الي ههههائف التوالط ظييههههة
 واودصالية لألاخادو والجطاعاا اويتطاعية والظ ا ااو واودفادااو واوئتالااا و يخها. والتيعييةو

تطييهد عيظة الجرابة وانت لجي   ال جرو عمه  الن است جاي اإلنتخنت لفالية طل  كوُدشيخ نتائا الجرابة ا     
مههه  لهههالجاا التياصهههن ا ابهههن الشهههالجااو والطجطيعهههاا الفخعيهههة الت ميجيهههة عخين بهههين لهههالجاا الفهههاِعمين الطهههر ِّ 

 هههه عيظهة الجرابهةكا الطالفهي ين  هههه لهجي   كنه عم  الخ   ان ذلك اإن  طة غيا وا لميعي ال هام اويتطاعي. بيج
هها لمتيااهه  واونسههجام بههين اهها جههين الشههالجاا الفاِعمههة  انيههاا جاكا اإلهههي  شههخا واهها هههي  يههخ  شههخاو  نتايو

السههطتين هطهها األبههخز اههي اآلونههة  و وذلههك عمهه  الههخ   اههن كن هههادينالط اصههخو الطاديههة والت ظّيههة واودصههالية
التي د يم عم  التيااه  ا ال  ج اللاني ان ال خن الفاليو خال الط اصخو التي ل جا الليرو الصظاعية الخا  ة

ا الَشهه هههحا الصههجد بههخَزاواونسههجام بههين اهها هههي واق ههي واهها هههي ااتخاغههي. واههي  الجاا الفاِعمههة لتكههين دجسههيجو
 ههي  يهخ الالشهخية اهي بيئهٍة ااتخاغهيةٍ لتكاان بين الطيارد الالشخية و لمليرو الصظاعية الخا  ة ان حيث دف ي  ا

 وب اصٍة د بي اد ا اويتطاعية اطلمةو اي لالجاا التياصن اويتطاعي. ؛ة "الييب"بيئة لالج

 السقترحات

فهة اهي الطجتطها ُامعم  ايغيعاٍا  فليٍة كخخي  (ANT)الجة الفاِعمين الطر ِّخين د بي  نظخية لَ  .ٔ
الاا ذلك اا يت م   األدوار اوقتصاديةو واويتطاعيهةو والل اؼيهة لمشهالجاا الفاِعمهة عمه   والطصخا 

افههههاـي  يههههة لمطجتطهههها الطصههههخا اههههي  ههههن دبظيههههه "الييههههب" اههههي د ضههههيج األهههههجاى والطخااههههي اإلنطائ
 وُكاخوحاا التظطية الطستجااة.

ا د بيهه  األبههاليب د ههييخ كدواا الالفههث ال اصههة بجرابههة لههالجاا التياصههن اويتطههاعي اههن خههال .ٕ
؛ الههحا Network Analysisي وعمهه  ركبهه ا كبههمي  التفميههن الشههالجالفجيلههة اههي هههحا الشههأنو 

يضطن بجورخ َبْبخ ك يار دمك الشالجاا اي  ن اوردفاع الطتدايج لط جوا ابهت جاا ا اهي الطجتطها 
 الطصخا؛ وب اصٍة ان ِقبن الشالا .

لإلاجانيهاا الت ظّيهة واودصهالية والت بي هاا الحوّيهة التهي  اخح بخااا دلؿيؽية  شأن التي يهف األالهن .ٖ
كداحت ا الليرو الصظاعية الخا  ة اي دشجين بظاءااو ولالجاا ايتطاعية اخعية عم  "الييهب" دفطهن 
ال  هها  ين الخبههطي واألهمههي لطياي ههة الظههياهخ الطجتطعيههة السههمبية اههي الطجتطهها الطصههخا وههالتفخش 

 ا و والالاالاوو.واو تخ  الجظسيو والتظط خو
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لهالجاا اهن ل هائطين عمه  الشهالجاا الفاِعمهة اخح بخااا دلؿيؽية اجانية عم  "الييب" لهجع  قهجراا ا .ٗ
ها  ا ايتطاعيوها داعطو هفة اإللكتخونيهة؛  طها ُيطلِّهن رصهيجو التياصن اويتطهاعي عمه  د بيه  خهجااا الصِّ

 فاا اي يائفة ويرونا. ال كطا هي الجاا اي اياي ة اليبائياا والجيائ ولجور دمك الشَ 
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طدرا  الطصههخيين لتأ خي ههة اآلخههخين  الشههائ اا عمهه  اياقهها التياصههن  .ٕٕٔٓ. اهههفطجاههراد  اهههفطجو الههجهخاوا 
و ٙ٘و )الطجمهج اإلعالايهةاجمهة الالفهيث و درابهة ايجانيهة :اويتطاعي  الت بي  عم  يائفهة ويرونها

 .ٓ٘ٗٔ-ٔٓٗٔ(و ياا ة األزهخ  ومية اإلعالموٗال جد 
   ل سائخو اتاح عمدخيميين دوور ان ا ٕٔكيرونا ُيكبِّج اوقتصاد ال الطي  .ٕٕٔٓ .و ييذخادا

https://www.independentarabia.com/node/173901/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8

%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B

5%D8%A7%D8%AF-%D8% (accessed 10 /3/ 2021). 

هههفّية  ا .ٕٕٓٓ خالهههج صهههالح الهههجين حسهههن.عمهههيو   وبهههتخاديجياا التهههخويا و ليادههههاإلعهههالم وال هههجااا الصِّ
فة. ياا ة حميانو الجراباا ال مياو  .ٖٙ-ٖ٘اايستيخ طدارو الطستشؽياا واقتصادياا الصِّ

. الظظخيهههاا ال مطيهههة ودورهههها اهههي دفسهههيخ بيئهههة اإلعهههالم الخقطهههيو ٕٕٓٓ .خالهههج صهههالح الهههجين حسهههنو عمهههي
-ٖٓالجاا ههة الفجيلههة لمط مياههاا والتكظيليييهها  وميههة اإلعههالمو بخنههااا اايسههتيخ اإلعههالم الخقطههيو

ٖٕ. 
و ياا هههة نطاذيهههه ونظخيادهههه .. الهههخكا ال هههام  ُكبسهههه وافاـيطهههه. ٕٗٔٓ .خالهههج صهههالح الهههجين حسهههن وعمهههي

 .ٜٓٔال اهخو  ومية اإلعالمو بخنااا الت مي  الطفتيحو
  (ٜٔ-اعي نفهي يائفهة ويرونها )كيايهجادجاههاا اسهت جاي اياقها التياصهن اويتطه.ٕٕٔٓ. و ري امبااي

 وجمهههة الالفهههيث اإلعالايهههةا ولجرابهههاا اهههجخن ا الجهههة الم هههة ال بيعيهههةدفميهههن اهههن الطسهههتيي اللهههاني 
 ٖٛٔٔ-ٕٚٚٔ(و ياا ة األزهخ  ومية اإلعالمو ٖو ال جدٙ٘)الطجمج 
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اعتطهههاد الشهههالا  السههه يدا عمههه  اياقههها التياصهههن اويتطهههاعي اهههي الفصهههيا عمههه   .ٕٕٓٓ .و اهههيدواههههفطج
(و ياا ههة ٙول.٘٘و ال ههجد٘٘)الطجمههج و جمههة الالفههيث اإلعالايههةاالط مياههاا حههيا كزاههة ويرونههاو 

 .ٖٖٗٔ-ٖٕٖ٘األزهخ  ومية اإلعالمو
"و ٕٕ٘ٓ دخيميهين دوور ل هام ٖٛ كيرونها ُيكبِّهج اوقتصهاد ال هالطي  صظجور الظ ج .ٕٕٔٓ م.اليي قظاو روبيا 

   ُاتاح عم 
https://arabic.rt.com/business/1163927-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9% 88% 

D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%83 %D 9 %88% 

D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%83 %D8% A8% (accessed 

3/10/2021). 

اياقهها التياصههن اويتطههاعي والتيعيههة اههن ا ههااخ انتشههار ايههخوس .ٕٕٓٓ .يزّيههةا وصههادقيو  ايمههيدو خاداهه
 اإلعهالم والهخكا ال هام و)الطجمهج اللالهثو ال هجد األوا(وو الطجمة الجدائخية لالفيث كيرونا اي الجدائخ

ٔٗ٘-ٜٔ٘. 

وبههائن التياصههن اويتطههاعي ود ديههد الههيعي . ٕٕٓٓ .خالههج عبههج الفؽههيظحطههجو و و اخدضهه  الالشههيخ علطههان
ههفي لميقايههة اههن ايههخوس ويرونهها  صههففة الؽيسههبي   ههالطيقا ا لخبههطي لههيزارو الصههفة السههيدانية الصِّ

ههها"ك بهههخلين  الطخوهههد  و)الطجمهههج اللالهههثو ال هههجد الفهههادا عشهههخ(ا اإلعالايهههةو اجمهههة الجرابههها "ونطيذيو
 الجيط خااي ال خبي.
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 ممحق الدراسة
 (ٛ)يجوا 

 خصائع عيظة الجرابة
 التكرار والشدبة السئوية

 % ك الخرائص الدةسوجرافية

 ٛ,ٕ٘ ٔٗٔ ذوخ الظيع
 ٕ,ٚٗ ٕٙٔ كنل 

 ٛ,ٖٚ ٔٓٔ عااوا ٕ٘ألقن ان  ٛٔ الفئاا ال طخية
 ٚ,ٖٙ ٜٛ عااوا ٖ٘ألقن ان  ٕ٘
 ٘,ٕ٘ ٛٙ عااوا ٘ٗألقن ان  ٖ٘

 ٙ,ٕٓ ٘٘ اتيبط الت مي 
 ٔ,ٕ٘ ٚٙ اير الطتيبط
 ٔ,ٖٔ ٖٛ ياا ي

 ٕ,ٖٕ ٕٙ دراباا عميا
 ٘,ٕٛ ٙٚ اخدفا الطستيي اويتطاعي/ اوقتصادا

 ٙ,ٖٛ ٖٓٔ اتيبط
 ٜ,ٕٖ ٛٛ اظ فل

 ٓٓٔ ٕٚٙ يطالياإل

       
 

 

 (٘)لجن 
 .مة(الجاا الفاعِ الطفجود والطتيبط  )الشَ  ينيي عم  الطستي الجالتفمين الشَ  يذيانط
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 (ٙ)لجن 

 .(اإلقميطي والجولي)  ال امي عم  الطستيي الجالتفمين الشَ  يذلنط
 
 
 

 
 (ٚ) لجن

 ادجاهاا است جاي اإلنتخنت نفي قجرو ال ائطين عم  الشالجاا الفاعمة
 ر اإلبجاعية ودي يف ا اي لالجاد  الت اط الطستفج اا واألاكا عم 
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 (ٛ) لجن

 ادجاهاا است جاي اإلنتخنت نفي قجرو ال ائطين عم  الشالجاا الفاعمة
 ي ال اص ب  الطادية الطتاحة لجع  البظاء الشالجعم  دي يف الط جراا 

 

 
 (ٜ) لجن

 است جاي اإلنتخنت نفي قجرو ال ائطين عم  الشالجاا الفاعمة ادجاهاا
 طّية واودصالية لجع  البظاء الشالجي ال اص ب  عم  دي يف الت ظّياا الخق
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 (ٓٔ) لجن رق 
 ادجاهاا است جاي اإلنتخنت نفي طاجانية دبظي الشالجاا الفاعمة لت بي اا

فة اإللكتخونية   الطصخا اي الطست بن جاة الطجتطا ل e-Healthالصِّ
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