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  ال���ع��  تفاعلل��ادة  ت���� ال�ع�د�ة األن��ة ال��اض�ةاس���ام 
  ، ه�ام ع�2 هللا ال0اج دمحم، فالح عام� ال�ه��ي ح�� ن�از% ال$�في

  ال�ل�3
��� ل"�ــادة  ال�ـعد�ة ال��اضــ�ة ألن��ــةا ال�راســة ل���یــ� ����ـة ت��ــ
هــ�ه ت�ـعى مقــع تــ

��ـه، وت��یـ�م'  وتفاعله,، ال*&(ع)'م&ار�ة  مـا خالل ت�ل)ل أشـ8ال ال*��ـ4 ال*قـ�م ومـ�4 ح)
ال�فاعــل ی�غ)ــ� �HــFG  ال*&ــ(ع)' وأنــاع ال*��ــ4، ومــا إذا �ــان هDــاك عالقــة بــ)' تفاعــل كــان إذا
�ـJ  ال*س*�ة، داء الف��J أوأ�L 'تـ, عـ ���ت�ل)ـل م��ـ4 صـف�ات ثالثـة أن��ـة سـعد�ة عGـ� تـ

�قـة ع&ـائ�ة �Hـ�Pة، ل*ـ�PH ارها�، وتـ, ت�ل)ـل مـااخ��ب �ة ثالثـة أشـه�ـ�ة ٦٤١ مـ' �قـ� علـى تغ�
��� األن��ـة صـف�ات على لل*&(ع)' تانP]اعا ٦٦٢٠٧ م' وأكW� األن��ة باسPة إن&اؤها ت, ت

 القــائ, الDــعي ال]�ــ[ بــ)' الصــ��ة دراســ�Dا ت(*ــع. أشــه� ثالثــة مــ�4 علــى رصــ�ها تــ, ال��اضــ�ة
ج�ا_�ا علىD�Dي واالخ�]ار ال*bضة للعالقات ال�ات ب)' ال*ف��ائج إلى  م�غ)�Dال dصلال�راسة، وت
�ة أن��� عG� ال*ق�م ال*��4  ح) م' ال�فاعل على ال��اض�ة األن��ة م&(عي ح[ في ت�fلف ت

 ال*سـ, یـ"داد أثDـاء ال�فاعـل أن إلـى ال�راسـة ت&ـ)� ك*ـا ،وال*&ـار�ات وال�عل�قـات اإلع(اHات خالل
  ساء. ح� على وال**ارس)' ألكاد�*))'ا ف)�ق� ت ال�Dائج وه�ه ج)�ا، الف��J أداء �8ن  وع�Dما

  مق�مة

ت�عى &عG�ة في ال**لbة الع�k�ة ال�عد�ة، و�]j�ة ال*iD*ات التع� ��ة الق�م ال��اضة 
ح)[  ها؛وتع*�ق عالماتها ال�(ار�ةل )ال*��هلmال(*هر (جاه�ة ل�س�ع م&ار�ة ال��اض�ة  األن��ة

         (Islam et al. 2018; Dwivedi 2015)ات ال�الي ز�ادة اإلی�ادوk ؛یrدq ذلm إلى ز�ادة الالء
�ة العالقة ت&)� و  . Rohm et al. (2013)، وتع"�" ال�Dاف��ة)(Behnam et al. 2021وتق

ال&�اء،  غ)�، Hال*iD*ةم&ار�ة ال*��هلm إلى "ال*iاه� ال�ل��ة لل*��هلm ال�ي لها عالقة 
                                                           

 ل، أس�اذ اإلعالمu�_ mةجامعة ال*لbد�ة. ، ال**ل  الع�k�ة ال�ع
 ل، أس�اذ م&اركu�_ mد�ة.جامعة ال*ل  ، ال**لbة الع�k�ة ال�ع
 ل، أس�اذ م�اع�u�_ mد�ة.جامعة ال*ل  ، ال**لbة الع�k�ة ال�ع
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ع� ال�فاعل عG� اإلن��نd و� )(Van Doorn et al. 2010, 254والDات(ة ع' ال�وافع ال��ف)"�ة" 
ب)' العالمات ال�(ار�ة وال*��هلb)'، م�ادثات معق�ة خاصة عG� وسائل ال�اصل االج�*اعي 

تف�)�  ��,و . )(rRohm et al. 2013دq إلى تع*)J م&ار�ة ال*��هلm تم�ع�دة األL�اف، 
 م�اHعةفي )  (Hollebeek 2011م&ار�ة ال*��هلm م' خالل م��4 ال(ه� والقd ال*��غ�ق 

م"�ج  اأنه، أq )(Dessart et al. 2015 �هوم&ار� هوتأی)�ال*��4 ال*�ت]H xالعالمة ال�(ار�ة 
  .)Vale and Fernandes 2018( ، وzن&اء ال*��4 ذq الuلةماسهم' االس�هالك واإل

ألن��ة لH&8ل خاص  مه*ةعG� وسائل ال�اصل االج�*اعي  ال*���fمتع� م&ار�ة 
ال�ي ت�عي ل*&ار�ة ال, األكW� {�*ة على م��4 الع ال*iD*اتال��اض�ة ال�ي تع� م' ب)' 

 4نiً�ا لل�*اسm ال(*اعي القq  ؛)(Yun et al. 2020(*اه)�ع��~ة م' القاع�ة مع ال*��
 dن�اضة على اإلن���ع� م��4 وسائل ال�اصل و  ،)Stavros et al. 2014)ب(' ع&اق ال�

ح(, رغ, ت"ای�  فإنه. ومع ذلm، ألن��ة ال��اض�ةمع ا م��*لة ل�فاعل ال*&(ع)' وس)لةاالج�*اعي 
ل, H*ع�ل س��ع،  ة*�fلفالم��4 وسائل ال�اصل االج�*اعي ال�q ت&ار�ه العالمات ال�(ار�ة 

 D )TrackmavenاسHF&8ل مم��4 م&ار�ة م���fمي وسائل ال�اصل االج�*اعي ی�تفع 

2016(.  

ــــ�, م&ــــار  ــــ�q ت ــــى GL�عــــة ال*��ــــ4 ال ــــالiD� إل H اصــــلــــى وســــائل ال� االج�*ــــاعي ��ه عل
Voorveld 2019)(،  q4 الـ� ،هتق�مـت��اج األن��ة ال��اض�ة إلى إعادة تق)ـ�, خuـائ� ال*��ـ

�ـــة  تع�*ـــ� اســـ��ات�(�ة ال*��ـــ4 و الـــ�q ت�D*ـــي إل�ـــه  علـــى القPـــاع ال*��ـــ4) ن��ـــة-ال*��ـــ4 )ح(
وهــــ�ا االع�*ـــاد ال�ــــ�اقي  ت(*)ـــل، أغ��ــــة، خـــ�مات ســــف�، ت�_�ـــه، ر�اضــــة، وه8ـــ�ا) (م���~ـــ�ات

)؛  (Hollebeek 2011هلmــــــال*�� ةـــــــات م&ار�ـــــــي أدب)ـــــــع فـــــــاق واســـــــى نPـــــــه علـــــــــ�ف بـــــــمع�
Chandrasekaran et al. 2019)(ـــــاث ال�ـــــي  ؛�Hفـــــإن األ ،mـــــة لـــــ�ل)�ون�dة  درســـــ�(�ات�اســـــ�

 4أقuى  *علماتال*��4 ال*�علJ ب�ف)� ال حازعلى سG)ل ال*Wال،  ؛ة�]ایDن�ائج م ق�مdال*��
ب)D*ــا أد4 ال*��ــKhan et al. 2016)(،  4فــي شــ��ات الج]ــات ال�ــ��عة لل*�ــ�هلb)' م&ــار�ة 

ال��ف)هــي إلــى م&ــار�ة أعلــى لل*�ــ�هلb)' فــي العالمــات ال�(ار�ــة الfاصــة H*���~ــ�ات ال�(*)ــل 
Shen and Bissell 2013)( 4�ــة ال*��ــ4، حuــل م��ــال*قــ�م فــي . وkال*Wــل، فــي حالــة ح)

الuـر، ، فـي حـ)' أن &ـار�ة فـي مار�ـات الج]ـات ال�ـ��عةف)�ی علـى أقuـى قـ�ر مـ' ال*ش8ل 
 FلـP. وت��ات ال�ـف��اق شـ�فـي سـ mى م&ـار�ة لل*�ـ�هلuفً~ا، ول�ت أقfDًحا مال�ي ت*Wل وض

علـى  ال�Dائج ال*�]ایDة دراسة م&ار�ة ال*�ـ�هلm عGـ� وسـائل ال�اصـل االج�*ـاعي لع&ـاق ال��اضـة
صاً ) (Sabate et al. 2014 ال���ی�وجه uة خ�k�ع م' ال�راسات العDله�ا ال �ال�ي تف�ق.  

خارج  ال*&(ع)'على سلك  -إلى ح� �G)� -ال�ي أج��dال��اض�ة  ال�راساتر�"ت ق� و 
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ـــإن ال]�ـــ[  ؛)(Yoshida et al. 2014 شـــ]8ات ال�اصـــل االج�*ـــاعي ـــالي، ف  Gـــ)'یال�ـــالي وkال�
فـإن ومـ' ثـ,  فعـال؛ك���ة إدارة األن��ة ال��اض�ة لجدها على وسائل ال�اصل االج�*اعي H&8ل 

مـــ' هـــ�ه ال�راســـة هـــ ف�ـــ� العالقـــة بـــ)' م��ـــ4 وســـائل ال�اصـــل االج�*ـــاعي لألن��ـــة  الهـــ�ف
 غ)ــ�إلــى ال��*)ــل ال*&ــ(ع)' تفاعــل مــا إذا �ــان  وت��یــ� ؛ال*&ــ(ع)'تفاعــل و  ال��اضــ�ة ال�ــعد�ة

 تأث)� ه�ی' العامل)' على العالقة H&8ل أف~ل.لفه,  وذلm ؛أداء الف��Jو  FG�H ال*س*�ة مrقً�ا

�ــــة االســــ��fامات واإلشــــ]اعو �iال�راســــة إلــــى ن �Dــــاق واســــع  اتت�ــــ�Pمة علــــى ن�fال*�ــــ�
 ال(*هــر تفاعـلل"�ـادة  ائل ال�اصــل االج�*ـاعي H&ـ8ل فعــاللسـ األن��ـة����ـة اســ��fام ل�ضـ�ح 
ت�ـه, ال�راسـة فـي إثـ�اء و  .ال*ع�_�ة وال��ف)ه�ة ون�ها ش]اع ال*��4 الح��اجات ال(*هرو����ة إ
�ــة م��ــ4 مD&ــرات  دراســةمــ' خــالل  ال*&ــ(ع)'تفاعــل  دراســات����ــة تــأث)� نــع ال*��ــ4 وح)

���في األن��ة ال��اض�ة قم ب��ل)ل ����ة تأث� هـ�ه تعالوة على ذلm، . ال*&(ع)'على تفاعل  ت
عGــ� ال*&ــ(ع)' ل*&ــار�ة  اد{�قــ اوkال�ــالي تــف� فه*ــ ؛عامــل مWــل أداء الف��ــJ وال*ســ*�ةH ةالعالقــ

  وسائل ال�اصل االج�*اعي. 
  ال�راسات ال�ا8قة

ات االتuال ال*�احة زادت وسائل ال�اصل االج�*اعي Dة، �*ا ع�د ق*iD*ر واللل(*ه
�� العالقاتPل� �Gصة أك�اصل االج�*اعي أ�ً~ا فات ال�Dق �ف .Malthpuse et al( ت

��  ل�لPayne and Frow 2005 (،m؛ ((Nisar and Prabhakar 2018))؛ 2013Pت, ت
�� العالقات ال(�ی�ةم&ار�ة العالمة ال�(ار�ة ل�Pص ت�ف �(f� 'ة مPل في ال�ل، وتع�8 ال��

ت*8ّ' وسائل ال�اصل االج�*اعي و . )(Hennig-Thurau et al. 2013ع*)ل ال*iD*ة إلى ال
الفعلي في القd معه, ال&��ات م' إش�اك الع*الء ال*��*ل)' وzقDاعه, وDkاء عالقة مثقة 

  ال�قل)��ة. لوk("ء �H�x م' تbال�
 السائ

ساع� ���J،وسائل ال�اصل االج�*اعي في  ت�J ال��اضي  ال��وت��ی�ا ال��

ات  لل*rس�اتDة، في ال��ادةاألخ)� Twitterاس��fام ال&]8ات االج�*ا��ة مWل  على ز
Schonfeld )2009 ،(Bulearca and Bulearca )2010 ،(Roberts et al. )2016 ،(

Capriotti and  Ruesja )2018 .( اهله,و)ق)' ت�j�ة ق�ف؛ ل, �ع� Hإم8ان ال*� القDاة ال��
ح)[ ی�*�ع الع*الء Hالق�رة على إب�اء آرائه,  أعلى؛Dهج م' أسفل إلى ال وانع�8 اآلن؛تغ)�ت 

 ذلmهDاك س�P�ة م��ودة على و  .)(Malthouse et al. 2013 )؛(Hardley 2009وأفbاره, 
) أن األم� ����J االس�*اع إلى ما �قله هrالء ٢٠٠٩�ع�ق� هل"ن� (و  ،م' قGل ال*iD*ة نف�ها

rث� H&8ل ج)� على یق� م*ا  إش]اعها؛وفه, اح��اجاته, ور�]اته, ال�ي ت��اج إلى  الع*الء،
ف*' ال*�جح أن �8نا  راض)'،ق�ارات ع*لm ال*��قGل�ة وت��د ن(اح الع*ل. إذا �ان الع*الء 
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D*ل '(uلfةم��ة ال&��kادة ر�ن ب"�*�� ؛في صDاعة ال��اضةنف�ه الضع  وه ،i*ة و
�ادة ع�د ال*�ف�ج)' في ف"Gاضة�ال*�جح أن ���*�  م' -واح��اجاته, ه,تلG�ة ر�]ات dت* إذا - ال�

ض�)' له�ه وس�u]ح ال*&(عن ال*��*لن م�ف�ج)' وا ،ال*&(عن ال�ال)ن في دع*ه,
ا مع(G)' مfلu)'. ال��اضة؛�[u�ل  
�j�ةأداة  اإلل�b�ون�ةأن ال*اقع إلى ) Song and Zinkhan )2008 تصلو مه*ة  ت�

�J الفعال عG�  r*،س�ةالل(�ب ال*"�� م' الع*الء إلى مع إدراك أن ال�فاعل س*ة أساس�ة لل��
dن�قًعا ت�ل)ل ت, ك*ا  ،اإلن� Web 2.0اس��fام ����ة ل���ی�  ؛ر�اض�ةألن��ة اثD)' وثالث)' م

{�اس  به�ف ؛)Song and Zinkhan )2008وتفاعل الع*الء Hاس��fام ال*j�اس ال�q أن&أه 
�J عG� اإلن��نd) م' ح)[ ال�اصل ب)' م���fمالع*الء تفاعل ال*قع  (س*ة أساس�ة لل��

�F الصف�ة مف�اح  ال�فاعل هوdD(k ال�Dائج أن  ،وال*قع اإلل�b�وني نف�هح)[  ؛Dاج�ةال
 qدrادة ال"وار إلى ی�وdD(k  الDادq. م&(عيوkال�الي الع*الء ل*rس�ة ما أو  لuف�ة؛لز
عuDً�ا أساسً�ا ع� �فه, ع&اق ال��اضة و��
 ی�, ت�ف)"ه, أن  )Roberts et al.  )2016دراسة

�J لهrالء ال*��*�)' ل"�ادة ع�د ال*&اه�ی' ل��اضة   .مع)Dةفي فه, ����ة ال��

 ز�ادة ال�فاعل مع الع*الء م' خالل وسائلأن  )2021( .Nisar et al وk)dD دراسة
�F و  ،ج�اHة و�*8' أن ت"�� ال*&اه�ة عّ�هاال�اصل االج�*اعي �*8' أن م��4 تفاعل مقع ال
لةالfاص بDادq ��ة ق�م مع)P[أو  ج)ً�ا،األن��ة ال�ي تق�م أداًء ف ؛' ال �ع�*� على أدائه في ال

ال ی�Gو أنها ت�فاعل H&8ل أف~ل مع  أوروkا،في م(*عة أعلى في أPHال ال*Duفة على أنها 
إلى أن ) 2021(  .�Balamurugan et alوخلُ . األدنى ت�ت)]اال*�ف�ج)' م' ال*(*عات 

J�ن مف)�ة في ج�ب ال*�ف�ج)'  ،وسائل ال�اصل االج�*اعي هي ش8ل فعال لل��b8' أن ت*�و
�اض�ةال*iD*ة الإلى � .FاسD8ل م&H امها�fإذا ت, اس�  

ال�ی' ل�یه, دوافع جه��ة  أن Chung and Zhao  (2004)ة �ل م'وdD(k دراس
�ة م' خالل أن ال*&ار  )(Huang  2003و��4 �*)لن إلى ال*&ار�ة H&8ل أكG� في ن&ا� ما. 

�Fفي ت� ال�فاعل هي جانF رئ���ق��ح أنه �*8' ز�ادة و  ،�)' ح8, ال*��هلm على مقع ال
 �Gل "م(�*ًعا عW*� وتفاعلي x&قع نال�فاعل ب)' مقع و�F وج*هره م' خالل تu*�, م

 ."dن�ع�ق�و اإلن��Chung and Zhao  )2004 ( ابي على)إ� �ن له تأث)أ�ً~ا أن ال�فاعل س�8
 Hoffman andناق�و افع ال*��هلm ل*عال(ة ال*علمات داخل مقع على ش]8ة اإلن��نd. و د

Novak  )2009( " مالbاملة واالنغ*اس في ن&ا�  " على أنه "ال*&ار�ةfollowال*�اHعة مفه
�F اعلى أنه ال*�اHعةلق� فه*ا  ."مان H&8ل �G)� مع الbوه�ا  ،حالة ی�فاعل ف)ها ال*��هل

  .ال*"�� ع' ال*iD*ة نف�ها_�ه ��*ل أن ی�عل*ا وضع �ع�Dما �8نن في 
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یGــ�و أنــه مــ' ال~ــ�ورq ت*اًمــا لل*�ــق)' ال���)ــ" علــى  ال*�fلفــة،Hعــ� م�اجعــة األدب�ــات 
ــــF الfــــاص بهــــ,ل "ال*�اHعــــةمفهــــم " �ــــادة تفاعــــل ال*�ــــ�هلm داخــــل مقــــع ال � حــــ[مــــ' أجــــل  ؛"

ـــــى شـــــ�اء ال*�D(ـــــات أو  ـــــةالال*�ـــــ�هلb)' إمـــــا عل ـــــي ال*قـــــع وماصـــــلة �HـــــWه,  Wق ـــــ� ف Gـــــ8ل أك&H
  .Hه واالرت]ا�

  ال�راسةم�=لة 

مقـع  ال�ـعد�ة األن��ـة ال��اضـ�ةك���ـة اسـ��fام  ت�*Wل ال*&8لة ال]�W�ة في ال�ع�ف على
���، ورصــ� الPــ�ق ال�ــي یــ�, ت��فهــا ل"�ــادة تفاعــلمــ' خــالل ال]�ــ[ فــي أشــ8ال  ،ال*&ــ(ع)' تــ

ـــادة ال�فاعـــل (اإلع(ـــاب ���ـــه، ودور ال*��ـــ4 فـــي زـــ�إعـــادة -ال*��ـــ4 ال*قـــ�م ومـــ�4 ح) �-ال�غ�
ال�عل)ـــJ) ومـــ�4 تـــأث)� ال*ســـ*�ة وجـــدة أداء الف��ـــJ علـــى العالقـــة بـــ)' نـــع ال*��ـــ4 وال�فاعـــل، 

تفاعــل مــا إذا �ــان  وت��یــ�، والb&ــف عــ' ال*&ــاع� ال�ــي ت�*لهــا تعل�قــات ال*&ــ(ع)' ن�ــ األن��ــة
' العـامل)' لفهـ, تـأث)� هـ�ی وذلـm؛ أداء الف��ـJو �HـFG ال*سـ*�ة  مrقً�ا غ)�ال*&(ع)' �*)ل إلى ال�

  .على العالقة H&8ل أف~ل

  أه��ة ال�راسة

األن��ــــة  ال�راســــات الع�k�ــــة ال�ــــي تــــ�رس تفاعــــل ال*&ــــ(ع)' مــــع مــــ' أولــــىهــــ�ه ال�راســــة تعــــ� 
���ال��اض�ة ال�راسـة  ه�ه نفإال�فاعل مع ال(*اه)�،  ف�duدراسات ع�k�ة ف�غ, وجد  ،عG� ت

���ال*�fلفـــة أشـــ8اله تـــ�رس ال�فاعـــل Hهـــي األولـــى ال�ـــي G)�ـــة ال فـــي فـــي ســـ�اق ال��اضـــة عGـــ� تـــ
� الاضــح فــي هــ�ا ال*(ــال ، وهــ مــا ��ــه, فــي ســ� الــDقfاضــعة لل]�ــ[ ن�ــGً�االغ)ــ�  �ــعد�ةال
   zث�اء ال*�8]ة الع�k�ة.و 

ت�ـــلx ال�راســـة ال~ـــء علـــى أشـــ8ال ال*��ـــ4 ال�ـــي ت(ـــ�ب ال*&ـــ(ع)' وتـــ�فعه, لل�فاعـــل ك*ـــا 
ح)[ تقـ�م  ؛على ح� ساء واألكاد�*))'ارس)' *لل* وzعادة تغ���، وه ما �ع� مف)�اً  وتعل�قاً  إع(اHاً 

���.لألن��ة ال��اض�ة ل�ع"�" ق�رتها على إش�اك ال*ع(G)' بها عG�  اوصفا ع*ل� ت

  أه�اف ال�راسة

  �ة:ال�راسة إلى ت�ق)J األه�اف اآلت ت�عى

q ف ع' ح(, ال�ف&bة على ال�اض����.اعل عG� صف�ات األن��ة ال�  ت

q .ه��ر وم��4 ح)&D*4 ال  ت��ی� أش8ال ال*��

q .ة�اض�  ت�ل)ل انP]اعات ال(*هر ال�عدq عG� صف�ات األن��ة ال�

q .�����ه في تفاعل ال*&(ع)' عG� ت  ت��ی� م�4 تأث)� أش8ال ال*��4 وح)
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q  4ارص� م� �على العالتأث) J� قة ب)' أناع ال*��4 وال�فاعل.ل*س*�ة وأداء الف�

  ت�اؤالت ال�راسة

q  4  أش8المار عG� صف�ات األن��ة  ال*��&D*د�ة ال���؟على ال��اض�ة ال�ع  ت

q q4  إلــى أ�ــةتuــل م�ــ�علــى ال��اضــ�ة ال�ــعد�ة ال*D&ــر عGــ� صــف�ات األن��ــة  ح)
���؟  ت

q  د�ة م&(عي تفاعل أش8الما���؟*�fلفة عG� ال األن��ة ال��اض�ة ال�عومـا ح(ـ, هـ�ا  ت
  ال�فاعل؟

q 4 هل ی��ه �أث� ال�فاعل GPH�عة ال*�� وما م�4 ذلm ال�أث�؟ ؟وح)

q  على االما J(اعات ال�ائ�ة في ال�عل[Pاتن��  ؟األن��ة ال��اض�ة ال�عد�ة تغ�

 ال�راسةف�وض 

�ات ت��b&ف ه�ه ال�راسة الP�ق ال�ي �*8' لألن��ة ال��اض�ة م' خاللها ز�ادة م��
 .Hwang and Oh 2020; Luarn et al( اس�Dاًدا إلى م�اجعة األدب�اتو ال*ع(G)'.  تفاعل

2015(  �Dس) :4�ة)  أ �" على خاص)�)' لل*��ضح و (ب) نع ال*��4. ال*��4 و ح)�
ذجاآلتي ال&8ل *Dه ه�ه ال�راسة. ال�م عل  ال�q تق

 

   
  

 .ال�راسة عل�ه تق�م الN% ال��Mذجم�غ��ات ی�ضح  )١( ش=ل

  :ال�Q��0  ح���ة

*��ــ4 ال ال�فاعــل مــعفــي أدب�ــات ال*&ــار�ة عGــ� وســائل ال�اصــل االج�*ــاعي، ُ�ف�ــ�ض 
 qـــ� ـــ�ی  ی�~ـــ*'ال ـــ�أ H&ـــ8لمقـــاLع ف) Gـــا  ،ك*D(ـــة  تعـــ�ب�ر ال ال�فاعـــل مـــعاح�*ال q *��ـــ4 الuـــ

 

 المحتوى حيوية

 المحتوى نوع

 تفاعل

 المشجعين

 أداء الفريق الموسمية
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٩٩ ت���� ل��ادة تفاعل ال���ع����ام األن��ة ال��اض�ة ال�ع�د�ة اس�

 .Luarn et al. 2015; Khan et al)لb)'ــــل*��هل اً ــــــل ج�بـــــــوأق ،Pةـــــي م�ســـ4 الuDــــوال*��

�ة غ)� واض�ة في ال�راسـات ال�ـاHقة ال�ـي  .(2016ومع ذلm، لح� أن ال�رجة ال*Wلى م' ال�)
عــة ل*قــای�� ال�فاعــل Dرصــ�ت ن�ــائج م�Schultz 2017)( ــال، تــ, رصــ� ال�ــ�W*ل ال(Gعلــى ســ .

�ــة ال�ــي ت��ــq علــى ل�عل�قــات وال*&ــار�ات لل*D&ــرات األقuــى مــ' اإلع(اHــات وام�ســPة ال�)
��� عالمـــات ال�(ار�ـــة ال]ـــارزة علـــىراHـــx عGـــ� صـــف�ات الب)D*ـــا تـــ, . )(Luarn et al. 2015 تـــ

 ،لج]ــات ال�ــ��عةاال�ـي ت��ــq علــى مقــاLع ف)ـ�ی فــي صــف�ات  لل�فــاعالتنف�ــه ت�ـ()ل ال&ــيء 
وال�عل�قــات  لهاتــف ال*�*لــة، تــ, ت�ــ()ل ال�ــ� األقuــى مــ' اإلع(اHــاتافــي دراســة لuــف�ات و 

ــــــــــــــــــار�ات لل*D&ــــــــــــــــــــرات ال�ــــــــــــــــــــي ت��ــــــــــــــــــــq علــــــــــــــــــــى ر  ــــــــــــــــx وصــــــــــــــــــــر و وال*&ــ  وف)ــــــــــــــــــــ�یاHــــ
(Chandrasekaran et al. 2019)dصل�ـة درجـة  إلـى أنال�راسات  . وتتعـ"ز ال*�تفعـة ال�)

 Fــــــ� Coyle and Thorson 2001; Fortin and Dholakia)االت(اهــــــات ت(ــــــاه مقــــــع ال

�ـــة الالف�ـــة H&ـــ8ل إ�(ـــابي أثـــ�ت و  ،(2005�*8ـــ' تف�ـــ)� هـــ�ا و  ،هومع�التـــة الDقـــ� �ـــ]علـــى نح)
�ة تق��� ال*uـ)� في ضءال�لك �iـ�ًرا للـ�افعح)ـ[ �8ـ ؛نuال*�عـة مH رن ال&ـع ، qدrیـ qالـ�

فـي وسـائل  هنف�ـإلى م)ل الف�د الGP�عي ن� سلك ال*&ار�ة الP&Dة ال�لقائ�ة. وق� لح� ال&ـيء 
�ـة ،ال�اصـل االج�*ـاعي�ات م�fلفـة مــ' ال�)م*ــا ت�ـFG فــي تـأث)�ات م�فاوتــة  ؛و�ــ�لm مـع م�ــ�

. ف�رجــة أكGــ� مــ' ال��ف)ــ" ال��ــي لهــا تــأث)� )(Hwang and Oh 2020علــى ال��ف)ــ" ال��ــي 
ومـــ' ثــ,، فإنDـــا  ؛)Tafesse 2016(إ�(ــابي علــى م&ـــار�ة م��ــ4 وســـائل ال�اصــل االج�*ــاعي 

�ــة ال*��ــ4 تــrث� H&ــ8ل إ�(ــابي علــى  ؛ع&ــاق ال��اضــة تفاعــلنف�ــ�ض أن درجــة أكGــ� مــ' ح)
 وkال�الي:

 وتفاعـــلح���ـــة ال��0ـــ�Q  بـــ�� ح$ـــائ�اً دالـــة إارتWا�Xـــة م�جWـــة ت�جـــ� عالقـــة الفـــ�ض األول: 
̂د% ال�Q��0 عالي ال���0ة إلى تع��� تفاعل ال�ع���2. ،ال�ع���2  �08_ ی

 :ال�Q��0 ن�ع 

تأث)� نع م��4 وسـائل ال�اصـل االج�*ـاعي علـى  درسdك&فd ال�راسات ال�اHقة ال�ي 
عــة ال*�ــ��fمةاخــ�الف ال�ــ�اق وأ�HــFG  ؛ن�ــائج م�fلفــة ل*�ــ�هلmم&ــار�ة اD�*ــاس ال�jال F(؛ســال 

ــــى وســــائل ال�اصــــل االج�*ــــاعي، ف ــــة ال&ــــه)�ة عل �ه, ســــأفــــي دراســــة لuــــف�ات العالمــــات ال�(ار
ن Hأقuى قـ�ر مـ' bرات  ال�فاعـلال*��هلفـي شـ8ل اإلع(اHـات وال�عل�قـات وال*&ـار�ات مـع مD&ـ

ك Gـــ��ف)هـــي  ت�~ـــ*'ال�ـــي _�4 االج�*ـــاعي وال�وجـــ� ) Luarn et al. 2015(ال*8افـــآت وال*��ـــ
لهاتــــف ال*�*لــــة أنــــه تــــ, تلقــــي ال�ــــ� األقuــــى مــــ' اإلع(اHــــات ا{�ــــاس م*اثــــل عGــــ� صــــف�ات 

 .Chandrasekaran et al(وال*ف)ــــ�  يءـــــــهي وال*8افـــــــ�4 ال��ف)ـــــــات لل*�ـــــــ&ار�وال*قات ــــــوال�عل)

رات  العال*�ة،دراسة أخ�4 ع' العالمات ال�(ار�ة ووج�ت  .)2019&Dك أن مG��_ ـاولDال�ي ت�
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 ل*&ـار�ة أكWـ� مـ' خـالل اإلع(اHـات وال�عل�قـات 4 ال��ف)هي ت�ف" ال*��هلb)' لال*علمات وال*��
)DeVries et al. 2012( عة  ال*قابل،. في�الحdi صف�ات العالمـات ال�(ار�ـة للج]ـات ال�ـ�

Dkــاًء علــى و  ثــ,،ال�ــ� األقuــى مــ' اإلع(اHــات وال�عل�قــات وال*&ــار�ات لل*��ــ4 اإلعالمــي. ومــ' 
ن ال�Dائج ال*�علقـة Hأقuـى م&ـار�ة لل*�ـ�هلm مزعـة  دراس�ه،ال��اق ال�q ت�, bجح أن ت�م' ال*

وم�fلفة اع�*اًدا على أن&ـPة على أناع ال*علمات وال��_�ه وال*8افآت وأناع ال*��4 االج�*اعي 
���على مuDة  وzعادة ال�غ���ال*�*Wلة في اإلع(اب وال�عل)J  ماهساإل .ت

ُ�الحـــ� أن ال�D&ـــ�ة االج�*ا��ـــة وال�Dـــ)' إلـــى ال*اضـــي مـــ' الـــ�وافع  ال��اضـــة،فـــي ســـ�اق 
ـــه "قـــ�رة الف��ـــJ ال��اضـــي علـــى  ،�ة لل*&ـــار�ةاألساســـ ـــى أن ـــى ال*اضـــي عل ـــ)' إل Dال� 
ـــ�, تع��ـــ ی

. علــى )Gladden and Funk 2001, 73( "مــ' ال*اضــيوذ���ــات ع"�ــ"ة اس��~ــار م&ــاع� 
أو  ی�ع*نـه،ق� ی���� ال*&(عن Hاع�"از الل�iات ال�ائعة للف��J أو الالعF ال�q  ال*Wال،سG)ل 

أ�ً~ـا علـى نPـاق واسـع ل��ف)ـ" ال*&ـار�ة  "ال�Dـ)'"م اس��fو  ،Hال��ث ت(�kة شuf�ة م�ت]Pة ةأ�
 dنــــ�اإلن� �ـــGع)Smock et al. 2011(فــــة  ؛Lفـــي األســــاس عا ألن ال�Dــــ)' إلـــى ال*اضــــي هــــ

عــالوة علــى  )Sedikides et al. 2008(اح�ــ�ام الــ�ات تعــ"ز ال�ــ�اxH االج�*ــاعي وت"�ــ� إ�(اب�ــة 
ومـ' ال*�قـع  ،ذلm، ُ�الح� أن ع&اق ال��اضة ه, م���fمن �Hاجـة إلـى تفاعـل اج�*ـاعي عـالٍ 

 dنــــــــــــ�ــــــــــــات اإلن�uDاضــــــــــــة علــــــــــــى م�ــــPة ال*�علقــــــــــــة Hال� أن �&ــــــــــــار�ا �H*ــــــــــــاس فــــــــــــي األن&ــــــــ
)Smock et al. 2011( 4"ة  ماهسإ. ُ�عuDاضة في م�ك ع&اق ال�G��_ ال�اجة إلى دافع إلى

ال�*8)' وال�bامل وال�فاعل االج�*اعي، أq ال�اجة إلى ال��اxH مع ال*&(ع)' ال*��*�)' ل��اضـة 
&عر Hاالن�*اء إلى ال*(�*ع ال��اضي وال*&ار�ة مع ال*&(ع)' ال*�&ابه)' في ال�فb)ـ� والمع)Dة، 

(Vale and Fernandes 2018) ، عوال*��4 ال*قابل ه ال*��4 االج�*اعي الـ�q �&ـ(ع  ن
علـــى م&ـــار�ة الـــ����ات ال**�عـــة، وت(ـــارب االســـ�هالك ال�ـــي تW)ـــ� االســـ�(اHات وال�فـــاعالت بـــ)' 

 '�ع&ــــاق  �&ـــاركمـــ' ال*ـــ�جح أن فإنـــه لـــ�لm،  ؛)Cvijikj and Michahelles 2013(اآلخـــ�
ك ل*��4 االج�*اعي ال�q ت�, م&ار��ه على صف�ات اال��اضة G��_ة�اضـ� ال�س*�ة لألن��ة ال�

�G8ل أك&Hض: ؛�ا نف�Dال�الي، فإنkو 

  .ال���ع��تفاعل و ن�ع ال�Q��0 ت�ج� عالقة ارتWا�Xة دالة م�جWة ب�� الف�ض الbاني: 

 :ال��غ��ات ال�س�cة

�ة ال*��4 م�ف"ا ح��ا ل�ة ال*��4 و  ،ال�اصلوسائل ل�فاعل عG� ت*Wل ح)ت�*)" ح)
على سG)ل ال تعGL �8�عة ال*�Dج ال��اضي األساسي (لDbها Hإشارات س�ا{�ة (مقع و�F)، و 

دون م' ال*&(ع)' )، وتrث� H&8ل م��قل على تفاعل ال*]ار�اتن�ائج ، )'أداء الالعG :ال*Wال
 .J�  ال�أث)� ال*&��ك لل*س*�ة وأداء الف�
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 J4، ی�عل�ة أخ�م' ناح�ن له تأث) نع ال*��H 4ال*�Dج ال��اضي األساسي ال�q ق� �8
ال*س*�ة وأداء الف��J  �لm، تعل� ؛وأداء الف��J على تفاعل ال*ع(G)'ال*س*�ة  مع م&��ك
�م�غ)� P�)'. )' وسG4 وتفاعل ال*ع(  ' للعالقة ب)' نع ال*��

 :ال��س��ة

س*�ة ال��اضة ت�أث� GL�عة*H 'س, ذروة - تفاعل ال*&(ع)�عDى  :ال*س, ان�هاءأو  م
لة ة&ار�ع�م مال*س, ان�هاء PH ق في�فاض ، و الفfانH ,���تع�ض ال*&(ع)' لل��اضة أو 

� .Meng et alا (ـــل�فاعل مع ج*اه)�هاألن��ة ال��اض�ة ا �uعF علىف��ة ال��د خالل  - Jـــالف�

، فإن الل�]ة لل�فاعل في غ)� مس,ال*&(ع)' نiً�ا ل*��ود�ة الf�ارات ال*�احة أمام و  )2015
 Gantz(م���Dات وسائل ال�اصل االج�*اعي ت�هل االتuال ال*��*� وت�فJ ال*علمات 

مWل ال*Dاس]ات  ،ف��ة ال��د، ت�اصل األن��ة ال��اض�ة مع مع(G)ها PH�ق م�fلفةففي . )2013
 وم' ث,، فإنDا نف��ض: ؛ار�ة ال���یWات ال*�علقة HالDادqالfاصة وم&

تـأث�� نـ�ع ال��0ـ�Q علـى تفاعـل ال�ع�2ـ��، �08ـ_ �=ـ�ن تـأث�� تقلل ال��س��ة : الف�ض الbال_
 .ال�ور%  ت���ijسh مMه في أثMاء الأق�Q ال���ع�� ن�ع ال�Q��0 على تفاعل 

kأداء الف��: 

ی�غF ال*&(عن في فز ف��قه, ال*ف~ل و��فاعلن H&8ل أكW� إ�(اب�ة ع�Dما �فز 
Jang et al. 2018)( . ات وق��)�ات�ن إلى إ�هار اس�أ�ه�ت ال�راسات أن ال*&(ع)' �*)ل


 مع ان�uارات م�bلفة لل��f ,قه�ف*'  ،ال�fارة وتDاسي ،�*�اع Hالفزم' خالل االسوخ�ائ�ه ف�
ال*�قع أن �8ن ألداء الف��J تأث)� على العالقة ب)' ال*��4 ال�q ت&ار�ه األن��ة ال��اض�ة 

'(G)وم&ار�ة ال*ع )Wallace et al. 2011(ض: ث,،وم'  ؛�ا نف�Dفإن  

یrث� أداء الف��J على العالقة ب)' نع ال*��4 وتفاعل ال*ع�H ،'(G))[  الف�ض ال�ا8ع:
 J�  العالقة ب)' نع ال*��4 وتفاعل ال*ع(G)'. ال()��ع"ز أداء الف�

 %�mMار الXلل�راسة اإل  

 :االس���امات واإلشWاعات

�ة االس��fامات واإلش]اعات�iر  تفاعلل�راسة دوافع  ؛تع�*� ال�راسة على نمع ال(*ه
 4�ة � تعو  ؛ماقع ال�اصل االج�*اعيم���iDاقع  مف)�ةالفي ف�� دوافع االنf�ا� في م

 ی�, ؛ ح)[)(Vale and Fernandes 2018)؛ (Smock et al. 2011ال�اصل االج�*اعي 
&]ع �الj�*ة و م��4 ی��, Hل*��هلb)' على وسائل ال�اصل االج�*اعي م' خالل تق��, اإش�اك 
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ال*��هلb)' وخلJ الj�*ة ال*��H 4الغ األه*�ة لل*&ار�ة ال*��*�ة مع ف، اح��اجات ال(*هر
)Malthouse et al. 2013(.  

�ة في م(ال إدارة ال��اضة الت, اس��fام وق� �iD�Gاصل االج�*اعي  ع Filoوسائل ال�

et al. 2015) ج� ل�4 ال*&(ع)' دوافع م�fلفة ت�فعه, لل�فاعل مع ال*��4 ال�q ت&ار�ه ألنه ی
 ،وت&*ل ه�ه ال�وافع ج*ع ال*علمات ،االج�*اعيض�ة على وسائل ال�اصل األن��ة ال��ا

�فو  ،االج�*اعيال�افع و  ،وال��_�ه�ن الال]�[ ال�الي  G)ة ل�راسة ما �فعله ال*ع��iD مع
 ال*��4 ال�q ت�, م&ار��ه على وسائل ال�اصل االج�*اعي.

 :ال��اصل مع ال��ه�ر

ی�ـــألف مـــ' Hُعـــ� مع�فـــي وعـــاLفي وســـل�ي  ،م�عـــ�د األHعـــاد م&ـــار�ة ال*�ـــ�هلm بDـــاءً  تعـــ�
Brodie et al. 2013)( . ع���W)ـ�ة علـى وسـائل  ال]ع� ال�ـل�ي، أقـ4 مrشـ� ی�(لـى فـي نـاحٍ و

8ن ال*iهـ� ال�ـل�ي مـ�فًعا Hـال*��4 الـ�Dessart et al. 2015)( qال�اصل االج�*اعي � .
سـ��ات�(�ة م��ـ4 وسـائل ال�اصـل ات]�ـ[ ال�راسـات و  ،دوافع ال*��هلm الس��fام ال*uDـة ی�ضي

�ــــة ال*��ــــ4  ،خuــــائ� ال*��ــــ4  مــــ' ح)ــــ[االج�*ــــاعي علــــى نPــــاق واســــع  هونعــــ مWــــل: ح)
Tafesse 2016) ( . ــيD4 �ع�ــة ال*��ــ ،أو ثــ�اء م��ــ4 الســ)لة ،Content Vividness ح)

 .4�ـة ال*��ــ4 تـأث)� إ�(ــابي علـى ردود فعــل ل �ــانو درجـة ال��ف)ـ" ال��ــي الـ�q یW)ــ�ه ال*��ـ(�
أ�هـ�ت دراسـة فقـ� . )(Hwang and Oh 2020ل*�ـ�هلb)' علـى وسـائل ال�اصـل االج�*ـاعي ا

Dolan et al. 2016) ( 4 فـــيـــهدور ال*��ـــ ـــ, او  ،ت�ـــه)ل م&ـــار�ة ال*علمـــات وال��_�  ســـ��fامت

 ال*��ـــ4 علـــى نPـــاق واســـع فـــي أ�Hـــاث وســـائل ال�اصـــل االج�*ـــاعي�Dـــuت )Luarn et al. 

2015.(  

  :م�ارrة ال�ع���2

مــ' أشــ8ال ســلك تفاعــل الع*ــالء الــ�q ی��ــ" علــى األدوار  �عــ� تفاعــل ال*&ــ(ع)' شــ8ال
�&ـارك ال*ع(Gـن PHـ�ق و  ،)(Yoshida et al. 2014ل*&ـ(ع �ـلك غ)ـ� ال�]ادل�ـة ل اإلضـا_�ة

م�fلفة على وسائل ال�اصل االج�*اعي م' خالل م(*عة م' األن&Pة، Hع~ها ن&x وkع~ها 
&ـــPة �uـــDف إLـــار ع*ـــل األن&ــPة ال*�علقـــة Hالعالمـــة ال�(ار�ـــة أن�*ــا ســلGي ن�ـــGً�ا فـــي GL�ع�ـــه. 

�&ـــــ)�و . )(Vale and Fernandes 2018 وzن&ـــــاء ماســـــهzال*&ـــــ(ع)' علـــــى أنهـــــا اســـــ�هالك و  
 Contribution ماهساإل �~*'یإلى م(�د ع�ض ال*��4، ب)D*ا  Consumptionاالس�هالك 

مWل اإلع(ـاب Hـال*��4 ال�ـالي أو م&ـار��ه أو ال�عل)ـJ عل�ـه، و��~ـ*' اإلن&ـاء أن&ـPة  ،أن&Pة
ر واس��fام الهاش�اج ( ،ال*���fمن  قام بهاuقات وال�ال�عل �ل ن&WمDolan et al. 2016.( 



Arab Media & Society (Issue 33, Winter/Spring 2022)  

١٠٣ ت���� ل��ادة تفاعل ال���ع����ام األن��ة ال��اض�ة ال�ع�د�ة اس�

ـــــا ال یــــــ�,  ،فــــــي إن&ــــــاء م��ــــــ4 ج�یــــــ� مــــــ' قGــــــل األن��ــــــة ال��اضــــــ�ةیــــــ�, الــــــ��8,  وغالً]ـ
ومـــــع ذلـــــm،  ،ال�ســـــ*�ة ,ت~ـــــ*)' ال*��ـــــ4 الـــــ�q تـــــ, إن&ـــــاؤه باســـــPة ال*&ـــــ(ع)' فـــــي صـــــف�اته

علــــى  هوتقــــ�ی� لع&ــــاق ال��اضــــة �8ــــن واضــــً�ا عDــــ� {�ــــاس ح(ــــ, األن&ــــPة  ماهســــفــــإن ن&ــــا� اإل
�ـــــــا فـــــــي األن��ـــــــة ال��اضـــــــ�ة rدqیـــــــ�، یـــــــمuDـــــــة. علـــــــى وجـــــــه ال��� ةأ�ـــــــًألن  ؛ال�bـــــــافr دوًرا ح)

 ع�ضـــــة ل*&ـــــار�ة ال*��ـــــ4 مـــــع اآلخـــــ��'ال*&ـــــ(ع)' الـــــ�ی' لـــــ�یه, ت(ـــــارب إ�(اب�ـــــة هـــــ, أكWـــــ� 
Wakefield and Bennett 2018)(اإل ؛ Fـــــــــــ" جانـــــــــــ�ــــــــــالي تع" فـــــــــــي م&ـــــــــــار�ة  ماهســـــــــــوkال�

 ،mومــــــع ذلــــــ .'(ــــــG)ــــــةفإنــــــه ال*ع�Dات زم�ر خــــــالل ف�ــــــم�fلفــــــة،  مــــــ' ال*ــــــ�جح أن ت�قلــــــF األمــــــ
) J�  ). Santos et al. 2018بDاًء على أداء الف�

 مMهج ال�راسة

ن  ات]عWا �( ال]احPًل�fةنهً(ا م��Dة وال�*bال F(اآلت*ع ب)' األسال �Dعلى ال mي:، وذل   

ــــ, اســــ��fام  :أوالً   مــــDهج تD�Dــــا جال�ا_�Netnography ــــة وســــائuDاصــــلل���یــــ� م ل ت
���اج�*اعي مDاس]ة (مWل وفًقـا ال*&ـ(ع)'  وتفاعلخuائ� م��4 األن��ة ال��اض�ة  ورص�) ت

ج�ا_�ــاالو  ألدب�ــات ال*&ــار�ة ال*جــدة.D�D تــ�رس تفــاعال dنــ�اإلن� �ــGــ[ ع�H قــة��L م�fت ال*�ــ�
مف)ـــ�ة فـــي  وهـــي ،�ق*�ـــةال*uDـــة الالقuـــة الbامDـــة وراء ال*�ادثـــات عGـــ�  علـــى اإلن��نـــd وتb&ـــف

ح)ــ[ �*8ــ' اسـ�fالص االســ��الالت ال*ضــ��ة حــل آراء  ؛دراسـة الiــاه� االج�*ا��ــة ال*عقـ�ة
لل*��ـ4 ل*ع�فـة تـأث)�  ال*&ـ(ع)'ق�م نiـ�ة ثا{]ـة حـل تعـ�ض تعلى وجه ال���ی�، ال*���fم)'. 

ـــ�ورVoorveld 2019)( q ال�فاعـــلخuـــائ� ال*��ـــ4 علـــى  لـــة الPH dGاك��ـــ .qد ال�ـــع
 qع� أن��ة ال�ورkارزة في العق� ال*اضي، وH ة بها م8انةP[ت�ة ال*�اض�ادq ال�Dة وال�ل ال*�لWم

uDـات ال�س*�ة على م الDادqمالی)' مع(F ی�اHعن صف�ات  ت�عةل�یها أكW� م' نادq الهالل 
 ام�ـر  ال�ـعدqت, اخ��ار الـ�ورq و نiً�ا أله*)�ها ون*ها ال���ع،  ؛ال�اصل االج�*اعي ال*�fلفة

ج�ا_�ال�راسة الD�D.  

�ــــةج�ا_�ــــای�bــــن مuــــPلح "ال ،مــــ' الDاح�ــــة اللغD�D Netnography"  '(مــــ' شــــقnet 
ج�ا_�ــا شــ8ل مــ' أشــ8ال ال]�ــث ت�ــ�ح لل]ــاحW)' ج*ــع وت�ل)ــل الG�انــات واإل EthnographyوDث

ج�ا_�ـــاوال ،ا_�ـــة أو االج�*ا��ـــة مضـــع ال�راســـةداخـــل ال�ـــ�اقات الWقD�D  �ـــbلي اب��هـــي مـــDهج تـــأو
�ــJ آل�ــات �L 'عــ dنــ�اد وثقــاف�ه, وم*ارســاته, داخــل ف~ــاءات اإلن��ك األفــخu�uــا ل�راســة ســل

�ة ومDه(�ة م��P[Dة م' علم اج�*ا��ة م�ع�دة.�iن  

���؛ا��ل)ل ال*��4 مDهج ال*�ح لت, اس��fام  :اً ثان�ر م' قGل األن��ة عG� ت&D*ل 
 mة في وذل�عات األساسراتالل���ی� ال*ض&D*.  
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  أدوات ج�ع ال�2انات

وال*ضعات H&8ل مiD,  ال�*اتأسلب مضعي ل���ی� وجد وه  :�Q��0 الت0ل�ل 
ألنه یف�  ؛�ع� ت�ل)ل ال*��4 مDاسً]ا له�ه ال�راسةو  ،)(Smith et al. 2012 ض*' الG�انات

.�Gانات أك�عة ب
 أناع ال*��4 في م(*�Duة ل��ه(Dقة م��L 

 :ن�ع ال�Q��0  فtات

مWـــل ال��ـــ�ی[ ال*ـــ�ت]H xال*]ـــاراة والعـــ�وض  ،معلمـــات حـــل م&ـــار�ة الDـــادq ال�عل�مـــة:
�j�ة ذات الuلة الف�د� لDادq وال�عاة.Hاة واألن&Pة ال��

معلمات م�ت]Pة H&8ل م]اش� أو غ)� م]اش� Hال*"ا�ا؛ ت�~*' م��4 �ع�ض  ال�=افأة:
�� ال*ــالي أو اله]ـات أو ال(ــائ" الفــز فـي ال�ـ�F، أو الــ�kح أو نًعـا مـ' ال*8افــآت، مWـل ال�عـ

 م' خالل ال*�اHقة أو الuf, أو الع�ض الfاص.

)ـ� ال*�علقـة Hالـ�ورq م��4 ی�(اوز م]ار�ات �ـ�ة القـ�م، مWـل ت�ـ�ی[ األن&ـPة غ :ال���uه
مWـــل الالعGـــ)' وال*ــ�رk)' ومـــ�في الــ�ع, وال(هـــات ال�ا��ـــة ومــا إلـــى ذلـــm،  ،مــ' قGـــل ال��اضــ))'

�j�ة أو شـــعارات أو تال�]ــــــات ت&ـــ ـــات أو إعالن ـــ�ی فbا��ـــة أو ح8ا�  او��~ـــ*' أ�ً~ـــا مقـــاLع ف)
 Hاأللفا�.

 Q��04  االج��اعي:ال�أس�لة أو �]ارات ته�ف إلى إثارة ال�فاعل وت&ـ(�ع ی�~*' م��
  ف�صة لل�د.ال*&(ع)' ال*&ار�ة ومDح 

ـــى  ك*ـــا تـــ, اســـ��fام ت�ل)ـــل ال*&ـــاع� ل�صـــ� ال*&ـــاع� ال*�علقـــة ب�عل�قـــات ال*&ـــ(ع)' عل
��� .ت

ــــــة ــــــ�Q  ح��� ــــــل : ال��0 W*4 ت�ــــــ ــــــة م�� ����ح)ــــــ �ات فــــــي تــــــ4  ،أرkعــــــة م�ــــــ� ال*��
q على��� qال�:  

)١�ة ،) مقPع ف)�ی  .ت, تDu�فه على أنه عالي ال�)

)٢ (F��ة م�سPة اتذ اهعلى أنت, تDu�فها  ،رواxH ل*قع ال  .ح)

ر٣(uف ،) الDصd ف~ اعلى أنهfDة ةم�  .ال�)

)٤ ( 4�ة. صف� على أنه صDف ،فقx يالuDال*�� ال�)

:Q��0ن�ع ال�  
�Duع ت, ت  :ال*��4 إلى أرkعة أناعن

h ماتال�j�ة ال*�ت]Pة Hه م��4 : *عل  .ع' الDادq والف��J والالعF واألن&Pة ال��
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h هال�_�4 : ��j�ة وشعارات  ال*��q على مقاLع ف)�ی وروا�ات وzعالنات ت&��� qال�
  .م~�8ةمقاLع وم"اح أو 

h 4 : *8افآتال  .ت�و�(ي وع�وض م��
h  4 Hاألس�لة والG�انات ل��ف)" ال*&ار�ة. ال*�علJ: االج�*اعيال*��

 ال���ع�� تفاعلال��غ�� ال�ا8ع: 

ال�ـي ُتقـاس Hعـ�د ال*&ـ(ع)'  إسـهام�*ا تG�زه أن&Pة ال*&(ع)' على تفاعل  ال���)"س)�, 
 مقــــع اســــ��fام تــــ, ).(Vale and Fernandes 2018 وzعــــادة ال�غ��ــــ�اإلع(اHــــات وال�عل�قــــات 

 lucidya.com  ــة�k�یــ�ع, اللغــة الع qالــ�  �ــاق  ال�ــي تعــ�أداة ل��ل)ــل ال*&ــاعPمة علــى ن�fم�ــ�
�ــF فــي  نــ� ١٦٠٠٠تuــل إلــى  ال�ــيال�عل�قــات ال*&ــاع� تلقائ�ــا مــ'  الســ�f�اجواســع عGــ� ال

لغات أخـ�4 أو �*8ـ' إضـاف�ها  وت�ف�، ال*��4 ال]&�q للغة اإلن(ل)"�ة الWان�ة مع دقة تuل إلى
بDــاًء علــى م(*عــة �فuــل بــ)' ال*&ــاع� اإل�(اب�ــة وال�ــلG�ة لbــل تعل)ــJ و  ومDهــا الع�k�ــة. �Hــهلة

 لل*&ــاع� ٠و ال�ــلG�ة،لل*&ــاع�  ١-إلــى  ٥-�ــ�د الــ�رجات مــ' تم~ــ*Dة م�ــ]ًقا مــ' الbل*ــات و 
ت, ح�اب صافي نقا� اإل�(اب�ة على أنها ع�د وق�  اإل�(اب�ة،لل*&اع�  ٥إلى + ١و + ال*�ای�ة،

  ال�عل�قات اإل�(اب�ة مP�وًحا مDها ع�د ال�عل�قات&Dل مbة ل�Gرال�ل               )Goh et al. 2013(.                     
  وع��Mها ال�راسةم���ع 

- ٢٠٢١ج*�ع ف�ق ال�ورq ال�عدq في مس, صف�ات ی�*Wل م(�*ع ال�راسة في 
  ي:الاردة في ال(�ول اآلت ٢٠٢٢

  �F ال(�ولوقd س ٢٠٢٢-٢٠٢١األن��ة ال�عد�ة في دورq ت�ت)F  )١( ج�ول
F(ت�ال�    نقا�  ف�ق   خ�ارة  تعادل  فز لعF  الف��J اللج

  ٢٦  ١٥  ٢  ٢  ٨  ١٢  االت�اد   ١
  ٢٥  ١٢  ٢  ٤  ٧  ١٣  ال&]اب    ٢
٣    m*٢٥  ٥  ٢  ٤  ٧  ١٣  ض  
  ٢١  ٤  ١  ٦  ٥  ١٢  الهالل    ٤
٥    �uD٢٠  ٥  ٥  ٢  ٦  ١٣  ال  
  ١٩  ٢  ٤  ٤  ٥  ١٣  ال���اء    ٦
  ١٨  ٠  ٥  ٣  ٥  ١٣  ال�ائ�    ٧
  ١٦  ٤-  ٥  ٤  ٤  ١٣  االتفاق    ٨
  ١٥  ١-   ٤  ٦  ٣  ١٣  األهلي    ٩
  ١٥  ١-   ٣  ٦  ٣  ١٢  ال��uلي    ١٠
  ١٤  ٩-   ٧  ٢  ٤  ١٣  أبها    ١١
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F(ت�ال�    نقا�  ف�ق   خ�ارة  تعادل  فز لعF  الف��J اللج
  ١٣  ١-   ٥  ٤  ٣  ١٢  الف�ح    ١٢
١٣    'L١٣  ٥-  ٦  ٤  ٣  ١٣  ال]ا  
  ١٣  ٩-  ٨  ١  ٤  ١٣  الPائي    ١٤
  ١١  ٦-  ٦  ٥  ٢  ١٣  ال�عاون     ١٥
  ١١  ٧-  ٦  ٥  ٢  ١٣  ال�"م    ١٦

�ة ال�عد�ة في دراس�Dا ه�ه، لألن�وق� ت, اخ��ار ع)Dة ع&ائ�ة �H�Pة لWالثة أن��ة م*Wلة 
وتـ, L)هـا �H)ـ[ فـي ورقـة االسـ, والـ�ق, و��ـF رق*ا وفقا لل��ل�ل الارد أعاله،  ت, إعPاء �ل نادٍ و 

صـ�Dوق  فـي ١٦ ـd األوراق الـووضـع ،�4 عDـ� االخ��ـارال ُیـاس, ورق, الDادq مـ' الـ�اخل فـ �8ن 
واخ�ـــار �ـــل Hاحـــ[ مـــ' ال]ـــاحW)' الWالثـــة ورقـــة مـــ' الuـــ�Dوق، ل�قـــع االخ��ـــار الع&ـــائي  ،صـــغ)�
 x��[الثة اآلتالWة: الهالل على األن��ة ال�وال&]اب.واالت�اد   

��� اخ��ــارك*ــا تــ, وقــ�  ألنــه األكWــ� اســ��fاما فــي ال**لbــة الع�k�ــة ال�ــعد�ة، ؛مقــع تــ
ح)ــــ[ وصــــل عــــ�د م�ــــ��fمي خ�مــــة ال*�ونــــة  ؛ال�ــــعد�ةH&ــــعG�ة خاصــــة فــــي  Twitter حiــــي

  ة ب�لm ال*��" األول ع�k�ا والWام' عال*�ا.م��uر  ،مل)نا ١٣ حالي ٢٠٢١الuغ)�ة في أب��ل 

�G*فح)ـ[ ��ـهل الصـل  ؛)٢٠٢١وت, اخ��ار ثالثة أشه� لل��ل)ل (سG*�G� وأك�k� ون
 4انPــالق الــ�ورq وتقفــه �HــFG �ــأس ال�ــي تاكــF إجــ�اء ال�راســة وت&ــه� �*ــا أنهــا الف�ــ�ة  ،لل*��ــ

العــ�ب ال*قــام فــي قPــ�، وهــ مــا یاكــF هــ�ف ال�راســة ال�ــي ت�ــعى ل�راســة أثــ� ال*ســ*�ة علــى 
 4  .ال�فاعل مع ال*��

ال��اضة مع ال*��4 ال*جد على  م&(عي األن��ةت��" دراس�Dا على تفاعل  ،وعلى ه�ا
���؛صف�ات األن��ة ال��اض�ة على ���على  تغ���ة D٦٤١قم ب��ل)ل ما �ق�ب م' سح)[  ت تـ

لل*&ــ(ع)' علـــى  تاانP]اعــ ٦٦٢٠٧تــ, إن&ــاؤها باســPة األن��ــة ال��اضــ�ة ال*�fلفــة وأكWــ� مــ' 
. ت(*ـــع دراســـ�Dا أشـــه� ثالثـــةعلـــى مـــ�4 تـــ, رصـــ�ها uـــف�ات ال�ســـ*�ة لهـــ�ه األن��ـــة ال��اضـــ�ة ال

عــةذات األســال)F الصــ��ة D�*ــة ال�Wــ ال]�Dعي القــائ, علــى بــ)' ال]�ــ[ النج�ا_�ــا�Dام  ال�fاســ�)
ل ال�اصل االج�*ـاعي) جDً]ـا إلـى جDـF مـع االخ�]ـار الb*ـي ـــم��4 وسائ��ل)ل ت�ل)ل ال*��4 ل

  .م�غ)�ات ال�راسةللعالقات ال*ف��ضة ب)' 

  �jاس ال$�ق والWbات

ن Hعــ�ض uــ�ق الiـاه�q فـي هــ�ه ال�راسـة، و اسـ��fم ال؛ _�*ـا ی�علـH Jالuــ�قWقــام ال]ـاح
ثالثــة مــ' ال*�uufــ)' فــي ال�راســات اإلعالم�ــة الــ�ی' أدخلــا Hعــ� ال�عــ��الت االســ�*ارة علــى 
Wوال�"م بها ال]اح   لل�J(GP الDهائي. ةصال� االس�*ارةu]ح Hع�ها �ل ن 
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أول�ــا ل���یــ� مــا إذا �انــd هDــاك ســ*ات م*)ــ"ة  ت�لــ�الً  ن ال]ــاحW 4 وkال�Dــ]ة للW]ــات؛ أجــ� 
ن الWالثــة ت�لــ�ال ثــ,  ،م(�*ــع ال�راســة صــف�اتل�غ��ــ�ات W4 ال]ــاح�ــ�ات أجــ�علــى ع)Dــة مــ' ال�غ�

��� إلحــ�4 ال(امعـات % ١٠ت*Wــل  تغ��ــ�ة) ٦٥تـ, اخ��ارهــا ع&ـائ�ا ( �ــعد�ةالال*D&ـرة علــى تـ
�ات الW]ـات بـ)' ال]ـاحW)' ال�ـ� األدنـى ال*قGـل ل*�ـ�4 م' إج*الي ال�غ���ات، وق� ت(اوزت م��

  %.H٩٤اس��fام �اب)' �ه)'، �*ا بلغ معامل الW]ات Hاس��fام معادلة هل��ي  ٠.٧

  ال�عال�ة اإلح$ائ�ة لل�2انات

الG�انــات  معل*�ــه، وkعــ� إجــ�اء اخ�]ــار SPSS 21 تــ, ت�ل)ــل الG�انــات Hاســ��fام ب�نــامج
�ـات~ح أنها ت�]ـع ال�ز�ـع الGP�عـي HShapiro-Wilkاس��fام D4 ال*عأكGـ�  ة، ح)ـ[ �ـان م�ـ�

لj�ــاس وجــد  ANOVAمWـل اخ�]ــار ال�]ـای'  ةال*عل*�ــ ا تـ, اســ��fام االخ�]ـاراتولــ� ٠.٠٥<مـ' 
�ــةلإلجاHــة علــى ت�ــاؤالت  وال*�ســPات فــ�وق بــ)' ال*�غ)ــ�ات، إلــى جانــF ال�bــ�ارات وال�DــF ال*�

  .ال�راسة

 ن�ائج ال�راسة

  أوال: ت�اؤالت ال�راسة:

   :ت����صف0ات األن��ة على ال�ي xه�ت في  ال�غ���ات
���على �ات األن��ة ال�غ���ات ال�ي �ه�ت في صف ع�د) ٢ج�ول (  ت

qادDع ال*&(ع)' % ك ال م(*

  ٩,٧٠١,٢٤٠ ٣٤,٣  ٢٢٠  الهالل
  ٤,١٠٩,٠١١ ٣٢,١  ٢٠٦ االت�اد
  ٤١٨,٦٢٨ ٣٣,٥  ٢١٥ ال&]اب

  ١٠٠,٠ ٦٤١ اإلج*الي

األن��ة �انـd تغ��ـ�اتها م�قارkـة  م' خالل ت�ل)ل ال�b�ارات �&فd ن�ائج ال�راسة أن ج*�ع
ف�غ, تفاوت %، ٣٢,١% و ٤٣,٣ح)[ ان�u�ت أكG� الF�D وأصغ�ها ب)'  نف�ها؛ خالل الف��ة

الل ح)ـ[ یGلـغ عـ�د م&ـ(عي نـادq الهـ الWالثة الiاه� �*ا یضح ال(ـ�ول ال�ـابJ؛شعG�ة األن��ة 
��� مــا �قــ�ب مــ'  مالیــ)' �&ــ(عن نــادq االت�ــاد، ب)D*ــا ال ی�عــ�4 ٤مقابــل مالیــ)'  ١٠عGــ� تــ

ال�ــFG لــى أن األن��ــة الWالثــة لــ�یها ولعــل ذلــm ی�جــع إ ألــف م&ــ(ع؛ ٤١٨م&ــ(عي نــادq ال&ــ]اب 
  J لل*]اراة أو ل�]ه لل*]اراة.ها للD&� وال�اصل مع م&(ع)ها، مWل اس�ع�اد الف��عال�q ی�ف هنف�
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  :ت����على ع�2 صف0ات األن��ة ون�عه ال�Q��0 ال���Mر ح���ة 

�ةم��4  )٣( لج�و ر عG� صف�ات األن��ة على  ح)&D*ال���  ت
 4�ة ال*�� % ك م��4 ح)

 ١٨,٤ ١١٨ م�تفع

xس ١٣,٤ ٨٦ م�

 ٥٣,٥ ٣٤٣ مfDف�

 q ١٤,٧ ٩٤ غ)� ح)

 ١٠٠,٠ ٦٤١ اإلج*الي

�ـــة (الuـــرة) أكWـــ� أنـــاع  أن ت&ـــ)� ن�ـــائج ال(ـــ�ول ال�ـــابJ إلـــىال*��ـــ4 ال*ـــfDف� ال�)
�ـة (الف)ـ�ی،  ثـ,٪)، ٥٣,٥السائx اس��fاًما (�ـة ١٨,٤ال*�تفـع ال�)٪) وال*��ـ4 ال*�سـx ال�)

)،xHا�(أ٪). ١٣,٤ الــ q ؛ضــ�)لة�D) فDــ�ر وجــده، ح)ــ[ �انــd ن�ــ�Gه الــمــا ال*��ــ4 غ)ــ� ال�)ــ
 mجـــع ذلـــ����� خالفـــا للف)ـــ�ی؛  ل�ـــهلة ال�قـــا� الuـــرةولـــ�لm تقـــ�مd ال�غ��ـــ�ات ورفعهـــا عGـــ� تـــ

 qاز�مع دراسة (ن Jی�ف mات، ولعل ذل��رة لbل ال�غ�u*ال�فاعل ال�ي أشارت إلى أن ) ٢٠١٩ ،ال
xس���.في تغ���ات ال(امعات على  ا م' ال�فاعل4 األكW� ش)عً ال*�� ه ال*�  ت

ر عG� صف�ات األن��ة على  ال*��4 نع  )٤(ج�ول &D*ال���  ت
 4 % ك نع ال*��

 ٣١,٨ ٢٠٤ معلمة

 ٣٤,٩ ٢٢٤ ت�_�ه

 ١٥,٣ ٩٨ م8افأة

 ١٧,٩ ١١٥ اج�*اعي

 ١٠٠,٠ ٦٤١ اإلج*الي

رات ال�ي ت��q على &D*ال dهكان�_�اًما ( ت�fاس� �Wل ٣٤,٩هي األكGم' ق (٪
رات  Hفارق ض�)ل أعقGهااألن��ة، &D*مةالب)D*ا جاءت ٪)، ٣١,٨( ال�ي ت��q على معل

رات االج�*ا��ة في ال��ت)F الWال[ ب�D]ة&D*اً ٪) و ١٧,٩( ال�رات ال*8افآت ( أخ)&D١٥,٣م .(٪  

  :أن�اع ال�فاعل ال���لفة ع�2 ت����

���*�fلفة عG� ال ال�فاعلأناع  )٥( ج�ول  ت
  االن��اف م. ال*�سx ال*(*ع  ال�فاعل

 ١٤٦٤,٧٠٣١٢ ٧٧٠,٥٤٢١ ٤٩٣٩١٧,٤٧  إع(اب
J(١٤٤,٠١٥٠٢ ١٠٣,٢٨٧١ ٦٦٢٠٧,٠٠  تعل 

�� ١٤٣٦,٨٣٠٣٢ ٥٩٧,٠٨٤٢ ٣٨٢٧٣١,٠٠  إعادة ال�غ�
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  هصف�اتعG� م&(عي الDادq ال��اضي  تفاعل )٦( ج�ول

qادDإج*الي ال*  الD&   رات
  إعادة ال�غ���  �عل�قاتال  اإلع(اHات

 .ان��اف م م�سx  .ان��اف م م�سx  ان��اف م.  xــــــــــــــــــــم�س

 ١١٧,٩٨٥٥٣ ١١٠٨,٢١٨٢ ١٢,٠٨٦٦٦ ١١٢,٢٦٣٦ ١٣٩,٩٢٠٧١ ١٥٦٠,٢٢٩٤ ٢٢٠ الهالل
 ١١٢,٦٣١٠٨ ٥٧١,٩١٢٦ ٧,٦٢٩٩١ ١٠٣,٨٤٤٧ ٦٥,٨٢٢٥٥ ٤٥٢,٠١٤٦ ٢٠٦ االت�اد
 ٩,٠٠٧٥٣ ٩٨,١٨١٤ ٩,٠١٤٤٥ ٩٣,٥٦٧٤ ٢٧,٣٢٠٥٠ ٢٦٧,٦٨٣٧ ٢١٥ ال&]اب

عG�  ی�~ح أن اإلع(اHات �انd سلك ال�فاعل األكW� �هراً  ؛�فاعل ال*&(ع)'Hال�D]ة ل
، و�ـــان نـــاد4 الهـــالل األكWــــ� ٧٧٠,٥٤٢١ح)ـــ[ بلـــغ م�ســـPها  ؛شـــ]8ات ال�اصـــل االج�*ـــاعي

بلـــغ الـــ�q نـــادq االت�ـــاد  ، ثـــ,١٥٦٠,٢٢٩٤ بهـــا اإلع(ـــاببلـــغ م�ســـD*H x&ـــراته؛ فقـــ�  إع(اHـــا
 xســــب�غ���اتــــه  إع(اHــــاو�ــــان نــــادq ال&ــــ]اب أقــــل األن��ــــة  ،٤٥٢,٠١٤٦ب�غ���اتــــه  اإلع(ــــابم�
 xس�*H٢٦٧,٦٨٣٧ .  

سx  وجاءت إعادة ال�غ��� في ال*�ت]ة الWان�ة ب)' أش8ال ال�فاعل�*Hو�ان ،٥٩٧,٠٨٤٢ 
 بلــــــغ م�ســــــx إعــــــادة ال�غ��ــــــ�مــــــ' ح)ــــــ[ إعــــــادة تغ��ــــــ� مD&ــــــراته؛ فقــــــ� نــــــاد4 الهــــــالل األكWــــــ� 

١١٠٨,٢١٨٢ qاالت�ــاد الــ� qراته ، ثــ, نــادو�ــان  ،٥٧١,٩١٢٦بلــغ م�ســx إعــادة تغ��ــ� مD&ــ
راتهفي نادq ال&]اب أقل األن��ة &Dم ��سx إعادة تغ��*H ٩٨,١٨١٤.  

ســx ال�عل�قــات جــاءت  ،اوأخ)ــ�ً �*Hقــاً  ،١٠٣,٢٨٧١�تعل �ــWالهــالل األك qعلــى  و�ــان نــاد
xس�*H اته��سx ، ث, ١١٢,٢٦٣٦ تغ��*H االت�اد qاً  ،١٠٣,٨٤٤٧ناد�ال&]اب. وأخ) qناد  

mح م' ذل~���ـان نـادq الهـالل األكWـ�  ح)ـ[ ؛تأث)� شعG�ة الف��J على ال�فاعل معه ،و
وم&ــار�ة وتعل�قــا علـــى تغ���اتــه، و�ـــان نــادq ال&ــ]اب األقـــل ج*اه)��ــة أقـــل  إع(اHـــاً أكWــ� شــعG�ة 
  مع تغ���اته. تفاعالً 

�*ـا أن Hعـ�  ،جهـ�اً ی�PلF ال�عل)ـJ ل�هل�ه، ب)D*ا  نi�اً  أكW� اس��fاماً  اإلع(اب�ان و 
صاً �جF تعل�قاً �ال�غ���ات ال �uف)هي؛ ، خ�صف�ات ناٍد ت �Gع  �ـWـ�ة أك�لـ�ا �انـd إعـادة ال�غ�

  م' ال�عل)J.  �هراً 

 Q��0�2عة ال�c8 تأث� ال�فاعل:  

  تأث� ال�فاعل GPH�عة ال*��4  )٧(�ول ج

Dعــال  
إج*الي 
رات&D*ال  

  إعادة ال�غ���  ال�عل�قات  اإلع(اHات
xس .ان��اف م م�سx .ان��اف م م�سx  ان��اف م.  م�

 4 
��

ال*
�ة 

ح)
  

 ٢١٩,١٢٨١٥ ١٢٩٩,٣٧٢٩ ١٠,٥٦١٥١ ٨٧,٩٢٣٧ ٢٥٨,٧٦٠٣٧ ١٦٨٥,٧١١٩ ١١٨  (ف)�ی) م�تفع
(xHرا) xس ١٤٤,٥٠٣٩٠ ٤٠٩,٩٦٥١ ١٢,٨٣٠٣٥ ١٠٧,٤٥٣٥ ٥٠,٠٠٢٢٤  ٣٤٤,٢٢٠٩ ٨٦  م�

 ٥٠,٤٩٥٩٢ ٣٩٦,٥٩٤٨ ٨,٢٤٣٢٩ ١٠٥,٣٨٤٨ ٤٢,٩٥٤٥٥  ٥٥٩,٧٥٥٥ ٣٤٣  (صرة)مfDف�
 ح)q  غ)�

  (ن�)
١٢٢,٦٧٠٤٦ ٦١٨,٢٥٥٣ ١٦,٩٨٧٣٩ ١١١,١٠٦٤ ٩٨,١٣٧٠٨  ٧٨٠,٨٩٧٢ ٩٤ 
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Dعــال  
إج*الي 
رات&D*ال  

  إعادة ال�غ���  ال�عل�قات  اإلع(اHات
xس .ان��اف م م�سx .ان��اف م م�سx  ان��اف م.  م�

 4 
��

ال*
ع 

ن
  

 ١٤٣,٦٨٠٩٥ ٩٢٤,٤٢٦٥ ٨,١٦٧٢٣ ٩٦,١٥٦٩ ١٥٧,٨٧٧٣٨  ١١٢٠,١٨١٤ ٢٠٤  معلمة
  ٥٦,٥٣٧٦٤ ٣٣٣,٦١١٦ ٩,٩٣٢٣٢ ١٠٢,٩٩٥٥ ٤٩,٠٣٠٥٥  ٤٩٣,١١٩٦ ٢٢٤  ت�_�ه

  ١٠٥,٤٨٢١٤  ٥٤٣,٢٣٤٧  ١٦,٨١٥٣٦  ١١٠,٨٦٧٣  ٩٤,٦١٢٤١  ٧٦٥,٨٠٩٦ ٩٨  م8افأة
  ١١١,٥٦٠٢٨  ٥٧٥,٤٩٥٧  ١٤,٨٠٧٤٦  ١١٠,٠٤٣٥  ٨٤,١٣٥٦٠  ٦٩٤,٧١٦٠ ١١٥  اج�*اعي

اإلع(ـــاب وال�عل)ـــJ وال*&ـــار�ة ( تفاعـــل األفـــ�ادأن مقـــای��  ی�~ـــح ،لل(ـــ�ول ال�ـــابJوفًقـــا 
� نع"ت�أث� ب�رجات م�فاوتة Hال*�غ)�ات ال*��قلة  )وال*&اع�  .�ه"ال*��4 وح)

��، فـي حـ)' �ـان فـي ال*ق�مـة تع(ـاب Hـال*��4 ال*�تفـع (الف)ـ�ی) جـاءاإلو  فإعادة ال�غ�
 q  .(ال�D) ال�عل)J أكW� على ال*��4 غ)� ال�)

 dــــات ال�ــــي و�انــــ�قGــــل وzعــــادة لل�غ��ــــ� مــــ' ع(اHــــا أكWــــ� إ علــــى معلمــــة  ت��ــــq ال*��
�ــات ال�ــي بهــا م8افــأة وال*��ــ4 االج�*ــاعيأكWــ� �انــd تعل�قــاته, ل*&ــ(ع)'، ب)D*ــا ا، علــى ال*��

ضح في ن�ائج الف� Dً إ العالقةم�4 داللة ه�ه  )' األول)'ضوس�ائuاح.    

  :ال��س��ة

  الD&� أثDاء ال*س, )٨(ج�ول 
�&Dك ال % 

 ٦٢,٤ ٤٠٠  أثDاء ال*س,

 ٣٧,٦ ٢٤١ ال�ورq  تقف

 ١٠٠,٠ ٦٤١ اإلج*الي

 Jانات ال(�ول ال�اب�ضح بلجد  األن��ة ال�عد�ة لع*ل�ة الD&� أثDاء ال*س,؛ 
�تWbت
 ،�&Dلل FGل سGاءال*]اراة قDع�هاوأثkبها و ،،qقف ال�وروه ما ی�فJ مـع  )D*ا �قل الD&� خالل ت

دورq م�bـ�ر فـي �ـاه�ة  �&ـ)� ال�قلـF ال"مDـي، أو ال*سـ*�ة إلـى ن*ـxو  ما �ع�ف Hال�قلF ال"مDـي،
)Butler 2001.(  اضــةتعــ� و�ح)ــ[  ؛*ســ*�ةالإحــ�4 هــ�ه الiــاه� ال�یDام�8�ــة ال�ــي ت�*)ــ" H ال�

�ا مــ' ال]Pــالت ال��اضــ�ة الGb)ــ�ة فــي Wb)ــ�یــ�, لعــF الًDســ �ع أو أشــه�ــعة أســاب~H،  عــالوة علــى
علـــى اســـ�هالك ال*&ـــاه� ان اللـــ�ان یـــrث�ان ه ه*ـــا العـــامالن ال�ئ��ـــءف��ـــJ وأداذلـــm، فـــإن ت��یـــ� ال

ألن  ؛ح)ـــ[ ی�ـــأث� م&ـــ(ع ال��اضـــة Hـــأداء الف��ـــJ ؛)Van Leeuwen et al. 2002ال��اضـــي (
یــrدq ك*ــا  ،)Hirt et al. 1992ن(اًحــا أو ف&ــًال شufــً�ا (� �عــأو ف&ــله فــ��قه, ال*ف~ــل  ن(ــاح

  للف��J إلى ردود فعل سل��ة م�fلفة ب)' ال*&(ع)'. ئاألداء ال()� أو ال�)
  



Arab Media & Society (Issue 33, Winter/Spring 2022)  
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  االنP]اعات ال�ائ�ة في ال�عل)J على ال�غ���ات )٩(ج�ول 
 االنP]اع العام ال*�سx % ك  االنP]اع
 ٠,٩ ٦ سلGي ت*اماً 

 ا�(ابي ٣,٨٩٣٩

 ١٠,٩ ٧٠ سلGي

 ٥,٦ ٣٦ م�ای�

 ٦٢,٩ ٤٠٣ �(ابيإ

 ١٩,٧ ١٢٦ �(ابي ت*اماً إ

 ١٠٠,٠ ٦٤١ اإلج*الي

Jن�ائج ال(�ول ال�اب '(Gأن  ت xساالنP]اع ال�ـائ� فـي ال�عل)ـJ علـى تغ��ـ�ات األن��ـة م�
���' ال*&ـ(ع)' أتي مـألن أغلـF ال�عل�قـات �ـ ؛)٣,٨٩٣٩بلـغ (كان إ�(اب�ـا فقـ�  ال��اض�ة عG� ت
qالـ� qادDال)' للوهـ مـا �(عـل صـف�ات األن��ـة رk*ـا  H&ـ8ل عـام؛ هوأداءی�ـاHعن ان�uـاراته  ال*

ـــة  انP]اعـــات م&ـــ(ع)هاف)هـــا �Dـــع ت�fلـــف عـــ' صـــف�ات ال*ار�ـــات األخـــ�4 ال�ـــي ت ـــ)' اإل�(اب� ب
  وال�لG�ة. 

  وض ال�راسةاخ�Wار ف� ثان�ا: 

 ة عالقة ت�ج�: األول الف�ض�XاWة ارتWح���ة ب�� ح$ائ�اإ دالة م�ج  Q��0وتفاعل ال� 
̂د% �08_ ،ال�ع���2   .ال�ع���2 تفاعل تع��� إلى ال���0ة عالي ال�Q��0  ی

�ة )١٠(ج�ول   ال*��4 وتفاعل ال*ع(G)' ن�ائج سG)�مان ل�)
  ال*&اع�  تغ��� إعادة  تعل)J إع(اب  

�ة  ال*��4  ح)
 ٠,٠٢٧- **٠,١٠٤ ٠,٠٢٥ ٠,٠٥٧  معامل ارت]ا� سG)�مان

�ةD٠,٢٤٥ ٠,٠٠٤ ٠,٢٦٦ ٠,٠٥٧  ال*ع 

 ٦٤١ ٦٤١ ٦٤١ ٦٤١  الع�د

�ـــةمـــ' ال*�قـــع أن i�ُهـــ� ال*��ـــ4 ذو ���تفـــاعًال عGـــ�  ةالعال�ـــ ال�)أكWـــ� مـــ' ال*��ـــ4  تـــ
�ــة*ــfDف� ال*�ســx و ال�ــة  ال)ــ�ول،ن�ــائج خــالل مــ' و . ال�(�*DD8ــا أن ن�ــ��Dج أن م�ــ�4 ال�)

ح)[ بلغـd {�*ـة معامـل  م' خالل إعادة ال�غ��� عG� اإلن��نd ال�فاعلأ�ه� تأث)ً�ا تفاضلً�ا على 
�ة **٠,١٠٤ سG)�مانD4 معنـه �ل*ـا �ـان عالقة L�د�ة ضـ��فة تGـ)' أ وهي ،٠,٠٠٤ع�D م��

�ــة �ـان أكWــ� إعـادة لل�غ��ـ�، ��� عـ�معGـ�  ال�فاعـل�&ـف ت�ل)ــل �*ــا ال*��ـ4 أكWـ� ح)وجــد  تــ
�ة ال*��4 وسلك ع�D م��4 ٠,٠٥٧بلغd {�*ة معامل سG)�مان فق� )اإلع(اب عالقة ب)' ح(

�ــــةD٠,٠٧٥ مع) Jمان  ) وال�عل)ــــ�(Gــــة معامــــل ســــ*�} dــــة٠,٠٢٥ح)ــــ[ بلغــــ�D4 مع عDــــ� م�ــــ�
�ة٠,٠٢٧-بلغd {�*ة معامل سG)�مان  فق� (وال*&اع� ) ٠,٢٦٦D4 معل�ا  ؛)٠,٢٤٥ ع�D م��

�ـةم��ـ4 عـالي تغ��ـ� ال*ع(Gـن  �ع)�م' ال*�جح أن فإنه Hـال*��4 مـfDف�  عDـ� مقارن�ـه ال�)
�ةل ص�ةت,  ل�لm ؛ال�)Gض األول ق�ج"ئ الف�xة  ا فق[�DالHعادةإل ��  . ال�غ�
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 اني الف�ضbة ب�� : الWة دالة م�ج�XاWت�ج� عالقة ارت Q��0تفاعل ال���ع��و ن�ع ال� ،
 Q��0ل ن�ع ال�b̂د% إلى أق$ى ق�ر م�  ال�عل�ماتيم   ال�ع���2. تفاعلالN% ی
ع ال*��4 سG)�مان  ن�ائج )١١(ج�ول  D)' وتفاعللGال*ع( 

  ال*&اع�  اعادة تغ���  تعل)J إع(اب  
*٠,٧١  معامل ارت]ا� سG)�مان نع  -٠,٠٠١  ٠,١٢٩**  -٠,٠٥٢  

�ةD٠,٠٩٤ ٠,٠٠١ ٠,٤٨٦ ٠,٠٣٥  ال*ع 

 ٦٤١ ٦٤١ ٦٤١ ٦٤١  الع�د

و�ــل عالقــة ارت]اL�ــة دالــة مج]ــة بــ)' نــع ال*��ــ4 د  وجــت&ــ)� ن�ــائج ال(ــ�ول ال�ــابJ إلــى 
عالقـة L�د�ـة  وهي ٠,٠٣٥ع�D م��4  ٠,٠٧١ح)[ بلغd {�*ة معامل سG)�مان  ،اإلع(اب م':

 وهـي ٠,٠٠١عDـ� م�ـ�4  ٠,١٢٩بلغـd {�*ـة معامـل سـG)�مان فقـ�  ،ال�غ��ـ� إعادةو��لm  ض��فة،
ح)ـ[ بلغـd {�*ـة معامـل  ،ب)D*ا ال تج� عالقـة بـ)' نـع ال*��ـ4 وال�عل)ـJ ،عالقة L�د�ة ض��فة

 ٠,٠٥٢-ح)ـ[ بلغـd {�*ـة سـG)�مان  ،ال*&ـاع� وأ�~اً ، ٠,٤٨٦ع�D م��4  ٠,٠٠١-سG)�مان 
�ةD4 مع  .٠,٠٩٤ ع�D م��

  :_الbعلى تفاعل ال�ع���2، �08_ �=�ن الف�ض ال Q��0تقلل ال��س��ة تأث�� ن�ع ال�
 .ال�ور%  ت�ij أثMاء��سh مMه التأث�� ن�ع ال�Q��0 على تفاعل ال���ع�� أق�Q في 

  ونع ال*��4  ل*س*�ةلfاصة Hاا ال�]ای'ن�ائج ت�ل)ل  )١٢(ج�ول 
نع 

 4  ال*��
  ال*س*�ة

  ال*&اع�  إعادة ال�غ���  �عل�قاتال  اإلع(اHات
xس  .ان��اف م م�سx  .ان��اف م م�سx .ان��اف م م�سx  ان��اف م.  م�

مة
معل

  

أثDاء 
  ال*س,

٠,٩٠٤٧٥ ٣,٨٨٤١ ٢٢٠٥,٩٨٢٥٣ ١٠٨٧,٠١٤٥ ١٠١,٨٢١١٩ ١٠٢,٦٠١٤ ٢٦٣٦,٢٣٠٩٩ ١٤٩٦,٧٨٩٩ 

تقف 
 qال�ور  

٠,٨٠٣٢٦ ٤,٠٣٠٣ ١٦٤٩,٩٤٨٣ ٥٨٤,٤٦٩٧ ١٤٢,٧٣٤٧٤ ٨٢,٦٨١٨ ٥٤٩,٠٦٦١٣ ٣٣٢,٧٢٧٣ 
فأة

م8ا
  

أثDاء 
  ال*س,

١,٠٠٠٧٣ ٣,٨٦٧٩ ١١٧٧,٤٦٥٢٣ ٧٩٤,٧٧٧٨ ٢٠٨,٢٨٥٦٠ ١٣٢,٢٨٨٩  ٩٦٦,٠٠٦٧١  ١٢٨٨,٣٥٥٦ 

تقف 
 qال�ور  

٠,٩٨٠٥٢ ٣,٦٤٤٤ ٨٧١,٥٦٨٠٦  ٣٢٩,٦٦٠٤ ١١٩,٣٦١٥٧ ٩٢,٦٧٩٢  ٦٤٠,٢١٣٦٠  ٣٢٢,١٣٨٥ 

عي
�*ا

اج
  

أثDاء 
  ال*س,

٠,٨٠٥٦٣ ٣,٧٦٩٢ ١٤٩٦,٥٦٠٥٩ ٩٥٩,٥٦٠٠ ٢٠٣,٢١٩٨٢ ١٣٣,٩٠٠٠ ٩٦٧,٣٦٩١٠ ١٢٢٨,٠٤٠٠ 

تقف 
 qال�ور  

٠,٩٢٤٩٤ ٣,٩٦٠٠ ٧٩٤,٢١٢٩١ ٢٨٠,٠٦١٥ ١١١,٨٤١٥٣ ٩١,٦٩٢٣ ٥٨٣,٤٥٩٥٣ ٢٨٤,٤٦٦٨ 

�_�ه
ت

  

أثDاء 
  ال*س,

٠,٨٥٢٥٥  ٣,٨٥٤٢  ١١٠٦,٤٣٧٨٩  ٥٨٢,٨٦٢٥  ٢١٤,٣٠٩٤٥  ١٥٥,٣٠٠٠  ٨٨٧,٢١٣٥٣  ١٠٢٢,٧٢٥٠  

تقف 
 qال�ور  

٠,٧٤٩٥٨ ٤,٠٨٧٥ ٦٢١,٤٦٠٠٤ ١٩٥,١٣٨٩ ٨١,٨٩٢٤٩ ٧٣,٩٣٧٥ ٤٠١,٠٠٦٣٧ ١٩٨,٨٩٤٤ 

 ١,٥٢٩ ١٨.٨٦١ ١٦,٥٠٦ ٥٨,٣٧٠  معامل ل�ف)Dي

�ةD٠,١٥٤ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  ال*ع 

 على تفاعل ال*ع(G)'تأث)� مع��ل Hارز ل*س*�ة ن�ائج ال(�ول ال�ابJ حل ام' �G)' ی
f*4 اللفة ال�ي تق�مها األن��ة عG� �م' خالل اإلع(اب وال�عل)J وzعادة ال�غ��� مع أش8ال ال*��
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���تقف خالل  ال*س, مDه أثDاءل ال*&(ع)' أق4 تأث)� نع ال*��4 على تفاع �انفق�  ؛ت
 qة  ، ح)[ال�ور�س*وج�ت ف�وق في ال�فاعل مع أناع ال*��4 ال*�fلفة تع"4 ل*�غ)� ال*

H:ات�ة ل*�غ)[�Dال  

  يD(ف�ة معامل ل*�} dبلغ) ة  ٥٨,٣٧٠اإلع(اب�D4 مع  ).٠,٠٠٠ع�D م��

  يD(ف�ة معامل ل*�} dبلغ) ���ة ١٨,٨٦١إعادة ال�غ�D4 مع  ).٠,٠٠٠ع�D م��

  J(يال�علD(ف�ة معامل ل*�} dبلغ)ة  ١٦,٥٠٦�D4 مع  .)٠,٠٠٠ع�D م��

ال*س*�ة  ل*�غ)� تع"4  ال*�fلفة ال*��4  أناع مع ال�فاعل ب)D*ا ل, یdGW وجد ف�وق في 
�ة H١,٥٢٩ال�D]ة ل*�غ)� ال*&اع� (بلغd {�*ة معامل ل�ف)Dي D4 مع) وه ٠,١٥٤ع�D م��

ل ص�ة الف�ض ج"ئ�ً Gى قDا.ما �ع  

أثDاء ال*س, أكWـ� على معلمة �ان م�سx اإلع(اب Hال�غ���ات ال�ي ت��q  اإلع�اب:
) مقارنـــة ب]j�ـــة أشـــ8ال ٣٣٢,٧٢٧٣تقـــف ال*ســـ, () مـــ' اإلع(ـــاب بهـــا خـــالل ١٤٩٦,٧٨٩٩(

م8افــأة ثــ, ال�ــي ت��ــq علــى Hال�غ��ــ�ات ال�ــي ت��ــq علــى فقــ� �ــان م�ســx اإلع(ــاب  ال*��ــ4؛
تGــــ)'  �*ــــا ،هأثDــــاءال*ســــ, أكWــــ� مــــ' اإلع(ــــاب بهــــا  تقــــفخــــالل  جانــــF اج�*ــــاعي أو م�ــــل�ة

Jات ال(�ول ال�ابPس  .م�

:kــ�ات  ال�عل�ــ��ــات م�ــل�ة �ــان م�ســx ال�عل)ــJ علــى ال�غ�أثDــاء ال�ــي ت��ــq علــى م��
) �Wس, أكل�عل)ـJ علـى هـا ا) �عق٧٣,٩٣٧٥Gتقـف ال*سـ, () مـ' ال�عل)ـJ خـالل ١٥٥,٣٠٠٠ال*

ال*ســ,  أثDـاء وأخ)ـ�ا معلمـة ،ثـ, ال�ـي بهـا م8افـأة ،م��ـ4 اج�*ـاعيال�غ��ـ�ات ال�ـي ت��ـq علـى 
  .هتقفخالل كW� م' ال�عل)J على ال�غ���ات أ

أثDاء ال*س, ت��q على معلمة  ال�غ���ات ال�ي إعادة تغ����ان م�سx  إعادة ال�غ���:
) �Wقفه  إعادة ال�غ���م' ) ٢٢٠٥,٩٨٢٥٣أك  ).١٦٤٩,٩٤٨٣٤(خالل ت

م8افــأة م��ــ4 اج�*ــاعي ثــ, ال�غ��ــ�ات ال�ــي ت��ــq علــى  ب)D*ــا �ــان م�ســx إعــادة تغ��ــ�
، ح�ـــــ]*ا تGـــــ)' خـــــالل تقفـــــه ال�غ��ـــــ�إعـــــادة م�ســـــx ال*ســـــ, أكWـــــ� مـــــ'  أثDـــــاءا ال��ف)ه�ـــــة وأخ)ـــــ�ً 

  ال*�سPات.

 ̂ث�: ال�ا8ع الف�ض  �08ـ_ ال�ع�2ـ��، وتفاعـل ال��0ـ�Q  نـ�ع بـ�� العالقة على الف��k أداء ی
  العالقة ب�� ن�ع ال�Q��0 وتفاعل ال�ع���2. ال��� الف��k أداء �ع�ز
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ع ال*��4 و ن�ائج ت�ل)ل ال�]ای'  )١٣( ج�ولDل J� اوس�P ام�غ)� بصفه أداء الف�

نع 
 4  ال*��

أداء 
J�  الف�

  ال*&اع�  إعادة ال�غ���  �عل�قاتال  اإلع(اHات
xس م.ان��اف م�سx  .ان��اف م م�سx .ان��اف م م�سx  ان��اف م.  م�

  معلمة

  ٠,٦٦٦٦٧  ٣,٧٧٧٨  ٢٢٤٥,٩٢٠٥٢  ٩١٤,١٣٨٥  ١٨١,٩٣٧٥٧  ١٦٣,٤٤٤٤  ٢٢٣٨,٨٥٤٦٨ ١٠٩٣,٨٩٧٤  ض��

  ٠,٨٨٣٠١  ٣,٩٣٨٥  ٢٠٤٨,٥٠٦٠٧  ١١٤٧,٣٣٣٣  ١١٢,٤٩٠٣١  ٩٣,٠٥١٣  ٢٦٦٢,٩٩٧٣٢  ١٦٨٩,٦٦٦٧  ج)�

  ت�_�ه

 ٠,٤٠٨٢٥ ٣,٨٣٣٣ ٥٧,٣٢٩٧٥ ٤١,٥٠٠٠ ٤٥,٨٩٠٠٩ ٦٤,٥٠٠٠ ٤٤,٢٧٠٧٦ ١٢٦,٥٠٠٠  ض��

 ٠,٨٣٢٠٣ ٣,٩٤٠٤ ٨٥٦,٣٣٨٠٣ ٣٤١,٦٥١٤ ١٥٠,٣٩٣٥١ ١٠٤,٠٥٥٠ ٧٤١,٢٩٦٣٨ ٥٠٣,٢١٠٠  ج)�

  م8افأة

 ٠,٩٨٤٢ ٣,٧٩٥٧ ١٠١٤,٩٩٧٦٠ ٥٠٩,٠٠٠٠ ١٦٤,٥٠٨٢٦ ١٠٧,٥٥٩١ ٩٣٣,١٨٣٣٥ ٧٤٩,٩٣٤٣  ض��

 ١,٠٩٥٤٥ ٣,٢٠٠٠ ١٤٨٧,٥٩٤٢٠ ١١٨٠,٠٠٠٠ ٢١١,٠٣٣٨٨ ١٧٢,٤٠٠٠ ١٠٦٢,٦٨٢٣١ ١٠٦١,٠٨٩٤  ج)�

  اج�*اعي

 ٠,٨٨٦٤١ ٣,٧٥٠٠ ١١٩٦,١١٩٦٠ ٥٦٨,٨٦٩٢ ٥٢,٩٣٩١٥ ٥٤,٦٢٥٠ ١٠٤١,٠٤١٣٥ ٦٣٢,٦٨٠٩  ض��

 ٠,٨٦٢٧٤ ٣,٨٥٩٨ ١٢٧٨,٤٥٤٨١ ٦٦٤,١٢٥٠ ١٦٣,٣٥١٨١ ١١٤,١٨٦٩ ٨٩٦,٤٤٧٩٢  ٦٩٩,٣٥٤١  ج)�
 ١,٥٦٢ ١٤,٣٢٠ ١,٩٢٢  ١٦,٣٩١    ف

�ةD١٤٤. ٠,٠٠٠ ٠,٠٦٤ ٠,٠٠٠    ال*ع 

 مع��ل وجد تأث)�راسة إلى ص�ة الف�ض ال�ابJ ج"ئ�ا؛ ح)[ رص�ت تصلd ن�ائج ال�
ـــى الف��ـــJ ألداء ـــ)' تفاعـــل عل G)عـــادة اإلع(ـــاب خـــالل مـــ' ال*عzـــ� و � ال*��ـــ4  أشـــ8ال مـــع ال�غ�

���، فb*ا ت&)� ن�ائج ال(�ول ال�ابJ، تج� ف�وق  عG� األن��ة تق�مها ال�ي ال*fلفةفي ال�فاعل ت
�ـة  q١٦,٣٩١ اإلع(اب (بلغd {�*ـة معامـل ل�ف)Dـي مع أش8ال ال*��4 ل*�غ)�َ D4 مععDـ� م�ـ�

٠,٠٠٠ ���ة  )١٤,٣٢٠بلغd {�*ة معامل ل�فD(ي ) وzعادة ال�غ�D4 مع، ب)D*ا )٠,٠٠٠ع�D م��
(بلغـــd {�*ـــة  ال�عل)ـــq J شـــ8ال ال*��ـــH 4ال�Dـــ]ة ل*�غ)ـــ�َ d وجـــد فـــ�وق فـــي ال�فاعـــل مـــع  ألـــ, یGWـــ

�ــــة  ١,٩٢٢ معامــــل ل�ف)DــــيD4 معوال*&ــــاع� )بلغــــd {�*ــــة معامــــل ل�فD(ــــي  )٠,٠٦٤عDــــ� م�ــــ�
�ة  ١,٥٦٢D4 معل ص�ة الف�ض ج"ئ�ـاً ه و  ،)٠,١٤٤ع�D م��Gى قD؛ما �ع �ثrأداء ح)ـ[ یـ 
Jــــ�ي ال*ع(Gــــ)' مــــ' خــــالل ســــل�َ  وتفاعــــل ال*��ــــ4  نــــع بــــ)' العالقــــة علــــى مع�ــــ�الً  تــــأث)�اً  الف�

 وتفاعـــل ال*��ـــ4  نـــع بـــ)' العالقـــة ال()ـــ� الف��ـــJ أداء �عـــ"ز �H)ـــ[ اإلع(اHـــات وzعـــادة ال�غ��ـــ�،
  �ة:أكW� في ال�Dائج اآلته ما ی�~ح ال*ع(G)' م' خالل ه�ی' ال�ل�)'، و 

 لــى صــف�اتعلــى معلمــة : �ــان م�ســx اإلع(ــاب Hال�غ��ــ�ات ال�ــي ت��ــq عاإلع�ــاب
عDـ�ما �8ـن أداء ) مـ' اإلع(ـاب بهـا ١٦٨٩,٦٦٦٧� (أكWـ ع�Dما �8ن أداء الف��J ج)ـ�اً األن��ة 

 ،م�ســx اإلع(ــاب Hال�غ��ــ�ات ال�ــي ت��ــq علــى م8افــأة ا، �عقGهــ)١٦٨٩,٦٦٦٧( الف��ـJ ضــ��فاً 
؛ داء الف��ـJ ج)ـ�اً �8ـن أ ال*��ـ4 ال��ف)هـي عDـ�ما وأخ)ـ�اً  ،م��ـ4 اج�*ـاعي علـى ت��q ث, ال�ي 

األن��ة عDـ�ما  �قم Hه ال*&(عن على صف�ات داء الف��J على ال�ك ال�qوه ما یG)' تأث)� أ
 J�  �*ا تG)' ال*�سPات في ال(�ول أعاله. ،ج)�اً �8ن أداء الف�

م8افـــأة علــــى ال�غ��ــــ�ات ال�ـــي ت��ـــq علــــى  إعــــادة تغ��ـــ�: �ـــان م�ســـx إعـــادة ال�غ��ــــ�
عDــ�ما ها إعــادة تغ��ــ�) مــ' ١١٨٠,٠٠٠٠أكWــ� ( عDــ�ما �8ــن أداء الف��ــJ ج)ــ�ااألن��ــة  صــف�ات

ــــى  هــــا إعــــادة تغ��ــــ�، �عقG)٥٠٩,٠٠٠٠( �8ــــن أداء الف��ــــJ ضــــ��فاً  ال�غ��ــــ�ات ال�ــــي ت��ــــq عل
�ات ، وأخ)�اً م��4 اج�*اعي فال�ي ت��q على ،معلمةإعـادة  ت(� األن��ة ح)[ ؛*�ل�ةال ال*��
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�Gأك ��عDـ�ما �8ـن  ال�غ���ات ال�ي ی�, إعادة تغ��ـ�هام'  أكW�ج)�ا ع�Dما �8ن أداء الف��J  تغ�
Jــ�وهــ مــا یGــ)' الفــ�وق ال�ــي ��ــ�ثها  تGــ)' ال*�ســPات فــي ال(ــ�ول أعــاله؛ ا �*ــاضــ��فً  أداء الف�

�'.لى ال�فاعل Hال�D]ة له�ی' ال*�غ)الف��J ع أداء� 

  مMاق�ة ال�Mائج

عG� اإلن��نd  ال�فاعلأن نع ال*��4 یrث� H&8ل �G)� على م��4 ال�راسة �ائج تG)' ن
)Luarn et al. 2015; Vale and Fernandez 2018(على ؛ ف q�ات ال�ي ت��bانd ال*��

ــــى  إع(اHــــاً معلمــــة أكWــــ�  وzعــــادة لل�غ��ــــ� مــــ' قGــــل ال*&ــــ(ع)'، ب)D*ــــا �انــــd تعل�قــــاته, أكWــــ� عل
�ات ال�ي بها م8افأة وال*��4 االج�*ـاعيالـ�q ���ـq علـى معلمـات ال*��ـ4  ، فقـ� �ـانال*��

ال�فاعـــل مـــع هـــ�ا الDـــع مـــ'  وkال�ـــالي إم8ان�ـــة ز�ـــادة ال*ع(Gـــ)'؛أكWـــ� األشـــ8ال جاذب�ـــة مـــ' قGـــل 
 .4  ال*��

ال��]ـــة فـــي ، )' علـــى وســـائل ال�اصـــل االج�*ـــاعيأحـــ� أهـــ, أســـ]اب وجـــد ال*ع(Gـــو�عـــ� 
ل على ال*علمuات ـــال�)Popp et al. 2016( علـى هـ�ا .،�uـل ع&ـاق ال��اضـة إلـى  ال�Dـ

الDـــادq والفـــ�ق  آخـــ� أخ]ـــارال�اجـــة إلـــى معلمـــات حـــل  شـــ]اعإل ؛وســـائل ال�اصـــل االج�*ـــاعي
 '(Gه, والالع�P&وأن)Witkemper et al. 2012 Clavio and Walsh;(؛ ،mاً  لـ�ل�مـع  ت*اشـ
ــــ)' فإنــــه  ال*جــــدة،األدب�ــــات  ــــ�ة ب مــــ' ال*DاســــF أن ���8ــــF م��ــــ4 ال*علمــــات م&ــــار�ة م�"ای
.'(G)ال*ع  

ال*��ـــ4 ال*uـــDف علـــى أنـــه م8افـــأة مWـــل "رkـــح تـــ�اك�" أو "رkـــح أشـــ�اء ج)ـــ�ة"  ك*ـــا حـــاز
 �G)ـ�م��4 ال*8افآت له تأث)�  م' أن ،وه ما ی�فJ مع ما أشارت إل�ه ال�راسات ،ال*�ت]ة الWان�ة

  .)Luarn et al. 2015; Wright et al. 2017ال�فاعل (على 
ال�اجـة إلـى ال�فاعـل ال~ـء علـى {�*ـة م&ـار�ة ال*��ـ4 ال�ـي تـrدq إلـى  ذل��mلx ك*ا 

) أن ال�اجـة إلـى ال�bامـل وال�فاعـل 2018( Vale and Fernandezالحـ�  ؛ فقـ�بـ)' ال*ع(Gـ)'
���وهـي اإلع(ــاب وال�عل)ــJ وال*&ــار�ة علــى  ال*ع(Gــ)'، ماهســإاالج�*ـاعي تــrدq إلــى أن&ــPة  ،تــ

م(�*عـــات ت~ـــفي إح�اًســـا Hاالن�*ـــاء بصـــفها دq ال��اضـــ�ة ال�ـــي ت&ـــارك ال*��ـــ4 تع*ـــل الDـــاو 
ب)D*ا ی��ح  )،Popp et al. 2016وkال�الي ت�اع� في االن�ماج ( ؛وال�م"�ة واالع��اف االج�*اعي

   ).Stavros et al. 2014ي (ــل االج�*اعــال*��4 االج�*اعي ال�فاع
هــ�ا علــى ع8ــ� ال�راســات ال�ــاHقة ال�ــي و  ،أقــل ن�ــGً�ا تفــاعال ال*��ــ4 ال��ف)هــي حــاز وقــ�

ل�ـــــــلع االســــــــ�هالك�ة لعــــــــ�د م&ـــــــار�ات ��ــــــــ��ذ علـــــــى أكGـــــــ� وجـــــــ�ت أن ال*��ـــــــ4 ال��ف)هـــــــي 
)Luarn et al. 2015 عة�) وال�� األقuـى لعـ�د اإلع(ـاب فـي العالمـات ال�(ار�ـة للج]ـات ال�ـ�
)Wright et al. 2017 .( اق و�اضة،في س�ال��_�ه أح�  ع�� )(Witkemper et al. 2012 ال�
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قــ� �8ــن أحــ� و  ،اســ��fام وســائل ال�اصــل االج�*ــاعية ال�ــي تــ�فع ال*ع(Gــ)' إلــى الــ�وافع ال�ئ��ــ
أن ال*��ـ4 ال��ف)هـي ال*ع(G)' في ال��اق ال��اضي  تفاعلاألس]اب ال*��*لة للDق� الG�Dي في 
  . ح� ذاتها ت�_�ه في، وأن ال��اضة ی�D�ف ع' ال���ة ال�ائ�ة لل��اضة

ـــه ال*ـــ�ت] عـــام،k&ـــ8ل و  ـــإن دافـــع ال*&ـــ(ع)' ل*�اHعـــة ال��اضـــة هـــ ال��_� x بهـــا ووســـ)لة ف
(الـــ�q تـــ�,  ال��اضـــةقـــ� ال یـــrدq ال*��ـــ4 ال��ف)هـــي خـــارج ســـ�اق  لـــ�لm،؛ للهـــ�وب مـــ' الـــ�وت)'

وف)ـــ�یهات م~ـــ�8ة) إلـــى تع"�ـــ" تفاعـــل ال*ع(Gـــ)' مقارنـــة  ات�ـــ�یWات وصـــر بصـــفه م&ـــار��ه 
  االج�*اعي.أو  ،ال�q ی�~*' م8افأةHال*��4 ال*علماتي أو 

�ـــة ال*��ــ4 عGـــ� ال�ــاHقة،مـــع ال�Dـــائج  وات�ــاًقااإلن��نـــd الـــ�q  أوضـــ�d دراســـ�Dا أن ح)
ــــــــــــــ�&ـــــــــــــار�ه ال*�ق ــــــــــــــrثتن ـ ــــــــــل �Gـ� H&8ــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ)� علـــــــــــــى تفاعـ ــــــــــــــل ال*�ـــــــــــــ��fم)' الDهائ))ـ ' ـ

)Hwang and Oh 2020; Luarn et al. 2015( . ع و)ــــ�اتت&ــــ�األن��ــــة ال��اضــــ�ة ذات  تغ�
�ــة ال*&ــ(ع)' علــى ال�عG)ــ� عــ' اك��ــdG ال*D&ــرات ال�ــي وقــ�  ،أنف�ــه,ال*�ــ�4 العــالي مــ' ال�)

) �ة م�تفعةت��q على مقاLع ف)�ی) م&ار�ات أكWـ� عDـ� مقارن�هـا Hال*&ـار�ات ال�ـي ت��ـq ح)
حuلd ال*&ار�ات عال�ـة  ذلm،. ومع )Xu et al.)2009 على صر، وه ما ی�افJ مع ن�ائج 

�ة Luarn ك*ـا الحـ�" صـر،على ع�د أقل مـ' ال�عل�قـات مقارنـة ب�لـm ال�ـي ت��ـq علـى  ال�)

et al. (2015)" . و �ــ)&�mاصــل االج�*ــاعي (علــى وجــه ال���یــ�  ذلــإلــى أن اســ��fام وســائل ال�
����ةت  وق� �8ن ف��ً�ا في م(ال ال��اضة.  ،) ه س�اق م��د ل*قای�� ال�)

مقـــاLع علـــى  ���ـــq الـــ�q  ال�عل)ـــJ علـــى ال*��ـــ4 ال�)ـــq ل��اجـــع *��*ـــل ال�ف�ـــ)� الإن 
، .De Vries et al. 2012; Luarn et al) ت�ــــ�غ�ق وقً�ــــا أLـــل لع�ضــــها ألنهــــا رk*ــــا الف)ـــ�ی

ومــ' ثــ, ��اHــة ال�عل)ــJ  ؛ح�ــى الDها�ــة م&ــاه�تهاال*&ــ(ع)' عــ' ه*ــة تWــ]x قــ� وkال�ــالي  ؛(2015
ل��ف)ــ" مــع ال*)ــ"ات ال*�"ایــ�ة  مقــاLع ف)ــ�ی أصــغ�قــ� تbــن هDــاك حاجــة إلــى  لــ�لm، ال*DاســF؛
و�iهــ�ون درجــة عال�ــة  )،Abosag et al. 2012(الــ�ی' �عGــ�ون GPH�عــ�ه,  ال*ع(Gــ)'،تعل�قــات 

  العا�L�ة. ال�عل�قاتم' 

�ات  وzعــادة ال�غ��ــ�ُ�iهــ� ال*ع(Gــن ر�]ــة فــي اإلع(ــاب و علــى ال*D&ــرات ذات ال*�ــ�
�ةال*fDف~ة �*8' أن ُ�عـ"4 اخـ�الف ال*&ـار�ة مـ' قGـل ال*عG)ـ(' إلـى ال�ـأث)� ال�فاضـلي و ، ال�)

���لإلع(ــــاب وال�عل)ــــJ وم&ــــار�ة ال�ــــلك علــــى إعــــادة عGــــ� تو ). Kim and Yang 2017( تــــ
��ال*عـاد ن ال*D&ـر إح)ـ[  ؛مقارنة Hاإلع(اب وال�عل)Jوالالء ع' م��4 أعلى م' االل�"ام  ال�غ�
����&8ل ج"ًءا م' الع�ض ال�اتي لل*���fم على  تغ���ه �ع)� تغ���ه��, ن&� ال*��4 ال�q و  ،ت
G)ال*ع ة األخ]ار الfاصة Hال*ع(G)' وع�ضـه أ�ً~ـا فـي ن على صف�ة ال*لف ال&ufي لfالص

'(G)ر في ملف أخ]ار  ش]8ة ال*ع&Dعلى م J(اب وال�عل)ر اإلع  . ال*ع(G)'أثDاء �ه
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س, الخالل (الD&�  لل*س*�ةو *(qقف ال�ورتأث)� مع��ل �G)� علـى  ال��اضي وأثDاء ال�
 4الWالثة ال*�*Wلة فـي اإلع(ـاب وال�عل)ـJ  ال*ع(G)' ومقای�� تفاعل ال*ق�م العالقة ب)' نع ال*��

ال*ع(Gـــ)'  تفاعـــل�ـــان و ، ونـــع ال*��ـــ4  ی�علـــH Jال*&ـــاع� لهـــا دون وجـــد تـــأث)� ،وzعـــادة ال�غ��ـــ�
س(ل و . ال��_�هأو جانF اج�*ا��ة أو ال*8افآت و ال*علمات ن ال*��4 م�~*Dا م�]ایDا ع�Dما �ا

عG�  تقف ال�ورq  خاللأكG� م' ع�د م�ات اإلع(اب إع(اHا  *س,أثDاء الHال�غ���ات ع(اب اإل
 4االج�*ــــاعي، ال*��ـــ4  ال*8افــــأة، ي: ال*علمـــة،ال*�fلفــــة م�ت]ـــة علــــى ال�Dـــ اآلتــــأنـــاع ال*��ـــ

فقــ� �ــان ال*��ــ4 ال*علمــاتي أكWــ�  ؛إلــى حــ� �G)ــ� تbــ�ر فــي إعــادة ال�غ��ــ�نف�ــه األمــ� ، و ال��_�ــه
ألن ن&ــا� الDــادq 4 ال��ف)هــي األقــل إعــادة لل�غ��ــ�؛ و�ــان ال*��ــ  ،أشــ8ال ال*��ــ4 إعــادة لل�غ��ــ�

، ب)D*ــا م]ار�ــات الــ�ورq خــالل ر�اضــي یــ�, �ــ�ث الــ�q ��ــ��عي تفــاعال �8ــن ماك]ــا لاألساســي 
  .Hunt et al م�اHعة الDادq أثDاء ال�قف على ف�ة ال*ال)' له، وهـ مـا ی�فـJ مـع دراسـةق�u� ت

لـ�ا یGـ�ون  ؛ك*ا أن ال*��ـ4 ال*علمـاتي یـ�اه ال*&ـ(عن أكWـ� {�*ـة وأه*�ـة فـي ال*سـ, ،(1999)
��  .اإلع(اب و�ع)�ون ال�غ�

ــــ4 ال��ف)هــــي�علــــJ ال*&ــــ(عن  ،*ســــ,الخــــالل و  ــــ4 االج�*ــــاعي ثــــ, ا علــــى ال*�� ل*��
ســFG هــ�ا �8ــن  رk*ــا، و أثDــاء تقــف ال*ســ,ذلــH mالقــ�ر نف�ــه ال ُیــ�4 و  ،وال*علمــاتيال*8افــآت ف

�ة االه�*ام ال*��ود Hال*علماله�*ام Hال*��4 ال*علماتي وت�اجع ا ال�]ای'ات حل األن&Pة الWان
صا مع وجـد PHـالت أقـ4 فـي هـ�ا ال�ق)ـd ،لألن��ةuب ال�ـ ،خ�ـل �ـأس العـWي ت&ـارك ف)هـا م

ال�ي شه� ال(*�ع Hقة مDاف�اتها، وع�م تقع ن�ائج ال*f�DـF ال�ـعدq فـي هـ�ه ال*f�D]ات الع�k�ة 
لةPج م' أدوارها األولى ؛ال]�ة ش�ی� ح)[ خHا�غHاألردنـي ة Ff�D*ة على ی� ال*�إلـى ، م�لj�ا ه"

  .)Lonely Planet 2018( األخ�4  ال*ه�جاناتHاالح�فال 

تفاعــــل ال*ع(Gــــ)' مــــ' خــــالل بــــ)' نــــع ال*��ــــ4  وجــــد فــــ�وق �ــــrدq أداء الف��ــــJ إلــــى و 
����ش8ال ال*��ـ4 ال*fأاإلع(اب وzعادة ال�غ��� مع  أكWـ� ، �ـانلفـة ال�ـي تقـ�مها األن��ـة عGـ� تـ

  . فال��ف)هي ،ث, االج�*اعي ،ال*8افآتعلى  ���q فال�q  ،إع(اب ال*عH '(G)ال*��4 ال*علماتي

ألن ال*&ـ(ع)' ؛ مـ' األداء ال~ـ��
ال()ـ�  Hـاألداءإع(اHات أكWـ�  ال�غ���اتس(لd ك*ا 
علـى خ�ـائ�  خالفا ل�الة ال�ـ"ن أداء ف��قه, الفائ"  ال*��قJ ن��(ة الفزفي  النf�ا��*)لن إلى ا

ــــــاء ال*&ــــــاه�ة كــــــ�لYoshida et al. 2014 .(mفــــــ��قه, ال*ف~ــــــل ( Dــــــل  ��ــــــ�ث أث ــــــ�ما ���ف Dع
8نـن صـام�)' إلـى حـ� مـا�ت عاٍل Hان�uار ف��قه, وuH Fن في ال*لععDـ�ما ��fـ�  ال*&(ع

علـى وسـائل  الف��ـJع&ـاق ال�لك ال*&اHه مـ' خـالل تفاعـل ی�b�ر ح)[  ؛الف��J ال�q �&(عنه
و��fلــف مــع  )Vale and Fernandes  )2018ی�فــJ مــع دراســة وهــ مــا ،ال�اصــل االج�*ــاعي

�ــF الfــاص بDــادq ) ال�ــي تصــلd إلــى Nisar et al.  )2021دراســةأن م�ــ�4 تفاعــل مقــع ال
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لةك�ة ق�م مع)P[ـال ج)ً�ا األن��ة ال�ي تق�م أداًء ف ؛' ال �ع�*� على أدائه في الPHـا،في أkال  أورو
 .ولعل ذلm م�ده الخ�الف الG)�ة ال(غ�ا_�ة ؛ی�Gو أنها ت�فاعل H&8ل أف~ل مع ال*�ف�ج)'

أحــ� ، و ال�عل�قــاتوال*&ــاع� و نــع ال*��ــ4  تــأث)� علــى العالقــة بــ)'داء الف��ــJ أل �8ــ'ولــ, 
 رk*ا ال �(�ون ش)�ا ����J ال�عل)J، ورk*ا ال�bلاألس]اب ال*��*لة ل�لm ه أن ع&اق ال��اضة 

)De Ruyter and Wetzels 2000(ـــــ�ا ف*ـــــ' ؛ �ع(ـــــF ال*&ـــــ(عن Hال*D&ـــــر ال*��*ـــــل أن  ل
  .اعاد�رد فعل بصفه دون تعل)J  و�ع)�ون تغ���ه

  وأب�ز ال�Mائج ال�الصة

ــــي ت�اصــــل بهــــا  ــــة ال� �ق�Pال �ــــ (G� ــــ8ل&H اصــــل االج�*ــــاعيــــ�ت �ــــاه�ة وســــائل ال� غ)
 لناج�ــ شــ8البصــفها آلن فــي معiــ, ال*rس�ــات و�ــ�, تDG)هــا ا ،العالمــات ال�(ار�ــة مــع ع*الئهــا

J���� ال تعـ�ال�ـعد�ة األن��ـة ال��اضـ�ة لDف�ها، وقـ� ب)Dـd ن�ـائج هـ�ه ال�راسـة أن  لل��م(ـ�د  تـ
مـع الDـادq وم&ــار�ة م&ـاع�ه, مــع  ال*&ــ(ع)'تفاعـل  ت�فهـا ل"�ــادةح)ـ[  ؛ال*��ــ4  لD&ـ� وسـ)لة

 ل�عiـ�,وضـع أسـ�  أه*�ـة و�Gـ)' ذلـm ،الfاصـة ح�ـاHاته,فـي  ال*�ـاHع)'ال*ع(G)' اآلخـ��' ومـع 
ــــار اإل� ــــادة اســــ��ات�(�ة بصــــفها (اب�ــــة لســــائل ال�اصــــل االج�*ــــاعي اآلث � ال(*هــــر م&ــــار�ةل"

أو ل(ـــ�ب  القـــ�م،نـــاٍد لbـــ�ة  م&ـــ(عيز�ـــادة عـــ�د *ـــ' أجـــل ف ؛لل*rس�ـــات فـــي أq قPـــاع الع�*ادهـــا
وســائل ال�اصــل عGــ� ال*�fلفــة أشــ8ال ال*��ــ4 مــ' ال~ــ�ورq اسـ��fام فإنــه  مــا،ع*ـالء ل*iD*ــة 

ـــــالج�*اعا �J رئ��ــــةبصــــفها ي ــ أكGــــ� مــــعH&ــــ8ل الســــ�فادة مــــ' تفاعــــل الع*ــــالء وا ،وســــ)لة ت�ــــ
 4  .ال*��

 mأكــ�ل �ــائج  ت�هــ�Dــةأن ال����ال*��ــ4  ح)م&ــ(عي  ت�fلــف فــي حــ[ ال*قــ�م عGــ� تــ
أن ، و وال*&ـــاع�اإلع(اHـــات وال�عل�قـــات وال*&ـــار�ات  مـــ' خـــالل علـــى ال�فاعـــلة �ال��اضـــاألن��ـــة 

 4���عG� ال*ق�م م' األن��ة ال*��ن  تbأن ت F)ًعا�Dس, الخالل  م�ال��اضي وأثDاء تقف *
�ـان أداء الف��ـJ  علـى مـا إذا اع�*ـاداأشـ8ال ال*��ـ4 وم~ـ*نه �(F أن ت�fلف  �*ا ،ال*]ار�ات

هــ�ه ال�Dــائج مف)ــ�ة و  فال�فاعــل أثDــاء ال*ســ, وعDــ�ما �8ــن أداء الف��ــJ ج)ــ�ا یــ"داد، ؛ج)ــً�ا أم ســ)ً�ا
  لألكاد�*))' وال**ارس)' على ح� ساء.

hـــلالـــ�عGـــ[ مـــ' ق�[ـــل (رقـــ, الـــ�ع,  : تـــ, دعـــ, هـــ�ا الu�_ mامعـــة ال*لـــ)H العل*ـــي ]ع*ـــادة ال]�ـــ
NA000161(  
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