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 ب طالب اإلعالم التربوي على الوعيفعالية برنامج لتدري

 اجلديد وتطبيقهم هلا لإلعالم بالضوابط األخالقية

 في إطار مدخل التربية اإلعالمية دراسة شبه تجريبية
 *د/ أسامة عبدالرحيم علي
 **د/ أحمد عادل عبدالفتاح محمد

  مقدمة:
 اتدد جاجسيددستاللا و دد اظهدد ااالدد اةاولحسيثددةولاكن ل جيددلقددساعدد استاولاتدد  وتا

ددددقامب قدددةاا-ةددد ل يوابددد  –حيدددسامعدددهقتاق وبددد اولتدددية تاو جاق ايدددةاا؛بددديألاوادددد وس
ولعالبددد تاولق ،قدددة ا ةدددةوامقة نيدددةامنتددد  اقل ددد تاا االبددد تاقددد اوواددد ظألا ولح ددد  االددد

ضدد دةاا  احقيدد اول دد  ا اع ظ يددةاي اتددا تاللا و دد اقدد ا يدد تخاقددألاولقعددااسقيأل  و 
لددةواددد ألاا عدد ااول عدد ، اولتا دديةالقددألاي  بدد أل؛ ا ةددةوامقدد ايق قدد ألايدديادددقام ا بددتا

اتةهاو عااسوق تا بسا مألااح طاب ت  اماالبق.
ا- قدألابينهدد اق وبد اولتدية تاو جاق ايددة-ولجسيدستااوإلاددالخ قد اظهد  ا عد ، ا

لدددخااقنحنددد ادقدددلامعددد ليفاللعقددد ا ولا ةيددد ا ولا ديدددي ابددد ااقدددسخاللقعدددااسقيألاايالحدددنامنهددد 
اوإللكا  نيددددةاولجسيددددستااعددددق دددددقاولبي،ددددةابيددددة ا تددددةهاولايدددد  وتايعددددخاولايدددد  وتاوااال
 اولاددقااعةددوايعددخاولقعدد يي اCyber Ethicsوإللكا  نددقاوااالبيدد تادددقاولع دد ا

 تدقاولادقااقد خاباحسيدساوادعد ااول دحيحةا ولا ت،دةاددقاا دقاا جيياولعل  اتع اسولق
ولس وعدد تاادددقاضدد  اقدد امتدد  تالددياDigital Universeاولعدد لخاول بقددقاو دا وضددق
ا ق امد زاياقألا ع ، اماالقيدةاجسيدستايقنظ قدةاوإللكا  نية ولع يقةاديق اياعلقاي لبي،ةا

اوإللكا  نيددددةبضدددديةاولا   دددديةاا:قثدددد ا؛ قتددددةالتا ظدددد وت اماالبيددددةاجسيددددستاحسيثددددة
Privacyوعدااسوخاول  دالتاا  ولاالافاي لبي ن ت ا ةةواولقع لجدةاول بقيدةالل د   اا 

ا.(1)ناه  احق جاولقلكية وا  ول  ويلاولاتعبية
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 ولدة اا ق ب اول يواب  امحسامتة اا ع ، اوإلادالخاولجسيدستاة ألاقألاا  ونتالب ا
ظهدد تادددقاالقيددةاةوتاتددعبيةا جق تي ظددةا تدد ا عدديلةاماا يناقددقاللتددية تاو جاق ايددة

د اوو نةاوااي تا د وعات اتامألااالدقاماالق  عد و اددقاا ادألاوإلادالخاولاقليدس ا  اقاال  
 ،تاولبي،دددةاولا  اليدددةاقعدددا يستاقدددألاا دددا ا  اددد ام اعددد اةانقددد اواحدددسوسولتددد وام اول
اا.(2)وإلنا نتتيةةااولجسيستاال 

 ولاقسخادقا ع ، ااوإلنا نتظه  ااألممل اا اتي امسبي تاولس وع تاولع يقة 
ألايج بيةادقل اب امج ونيياوإلاليعتاليوإلاالخاولجسيستاةق وب اولتية تاو جاق ايةا

دظه تاولقعل ق تاولقضللةاا؛ولقج اابساةت تااألا جهه اووا اال اولث  تادقاتةو
اولقعل ق تاولاقااع للقيخا واسي أل ا ق اازوحخاة اتةهااق  ولقعل ق تاولك ةية ا ةةو

اا ولاغي وت اول تيس او عااسوخ اعبي  اولاغي وتادق ابهةه اول اق اول وجف اقأل لال اد ني
ةل اا لألاياأا ا- ايةاة ل يواب  و جاقق وب اولتية تا-ول ع ، اوإلاالقيةاولجسيستا

 لةواظه تاولح جةاللاع ق اق اال اا؛م اقألااالااو لازوخاوااالبقاانساوعااسوقه 
ا اول ع ،  اولا بية ااالا اق اا وإلاالقيةقأل اول واق اولاع ق  اةي ية اولتي ف ااعليخ م 
ا اول حيحاوإلاالخ ع ،  اا ي لتة  الاعظيخ ايؤس  االمقق  ا ولاغلف ا يج بي اه 
اوااالبقاا (3)اه علبي  اولاح يأل اعبي  ادق اقعه  ا وااالبق اول واق اولاع ق   ةي ية

اللجقه  اولقعااسخ.
اوعاا ا اب ح  ،ي ت اياعلق ادقسديق  او جاق اية اولتية ت اق وب  امت  تاسوخ

مألاق ب اول يواب  امل ااRavi Gupta and Hugh Brooks (3102)(4)س وعة
قعااسقييادقاة امنح  اولع لخايتة ااازويسااسسظقألاعة ألاولع لخ ا اا%01يعااسقيا

اق  اولع لخ اس ا ادقاجقي  ا ااةبي  اول يأل اول يواب  ااسو اق ب  امأل اةق  مكث اولهنس 
ا اقأل اولتي فامب  اد،ة اتخ ااكي  اا ؛ا ق اا21قعااسقيي اواكث  اول ،ة اولاقني تاا دهخ ق 

ا%01اهخابلغانعب ا ا يعااسق ألاق وب اولتية تاو جاق ايةايتة اقناظخا ولحسيثة
نعيةاةبي تااتالفاولج قع تايقث ولع لخ اةق األامجق لقاولقعااسقيألاال اقعا ىاق

ا ااقعااسقققأل اولتية ت  اق وب  امت  ت  ,Amanda Lenhartاس وعةاملييةق 
l.,At.Eا س وعة(3101)ا مألااitimuGnd Priscilla Aponcil Segan M(5)ا 
ا92-21قألا%32ابينق ا  ا ق اا32-01اة تاقأليقألاقعااسققاق وب اولتا10%
ادقاحيأل ا ق ا اقعااسققا%29امألا  اقألاقأل امكب  اولق وب  امألاا  ا ق اا01ال  ةق 

ا قلي ألاقعااسخادقاق  الل يواب   ايق ايجعله ادقاولا ايفاوا ااالا03تن  ا
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ا اقعا ى ا ولا ايفولع لخ اال اولع بق اات  اقعا ااولع ي  اتةواى اوعااسوخ ادق ولع لخ
دا وضيةاو قن  تاولاة حسىاوكث اونات   اواولق وب اقألااقق ايجع اتةواولق ب ا؛ولق ب 

اا  الية.ول
ا اا اولس وعةلةو اوإلاالخااولح ليةااح  ا ا  ع ،  اوإلاالقية اولا بية ابيأل ول بل

اولا ب  اال اب ن قجااس ظبقالتالفاوإلاالخ اقألااالا بيةاولض ويلاوااالا ولجسيست
اق ب اول يواب  .الإلاالخاولجسيساي لاتبيقاال 

اقة:الدراسات الساب*
عدديقتاولس وعددةا وا  وجاوليحثيددةاولاددقااديقدد ايلددقاللس وعدد تا أل يعدد خاولي حثدد

ةق ضدد  ااماالبيدد تاوإلاددالخاولجسيددسا ولضدد ويلاولق ايتددةابهدد  جدد  تاقان  لددةاا ولح ليددة
يحثقاله ام اةأحدساقاغي واهد ؛ا ةلد الاحسيدساقدسىاو ا د جا و اداالاابديألاقد اا  دلتا

قددألاالك نهدد ا؛ تددةوامقدد ايدد ايلايتبيعددةاولس وعددةا ى لددياولس وعددةاولح ليددةا ولس وعدد تاواادد
لاس ظفاتدالفاوإلادالخاولا بد  اا ااي  ادع ليةاب ن قجااس ظبقاتيياولاج ظبيةولس وع تا

  دد اايددأاقديقدد ا اا بيددةالإلاددالخاولجسيددسا اتبدديقهخالهدد ولدد اقاي لضدد ويلاوااالاالدد 
ظداخا اا  عدا  ستاقنهد احسيدسام جدياواألاالهةهاولس وع تا يعقييااعليقاا خ ادضال ااقيعل

قه ايقعدادخااابدسخ( ا بدساوملد اال اولس وع تا دقاولقعي  اولزقنقا)قدألاواحدسسا خاا
ا:للقح  ظألاوواييألا تيق ا

ماالبي تاوإلاالخاولجسيسا ق وب اولتية تاولس وع تاولاقاان  لتااالمحور األول: - 
 .و جاق اية

اوإلاالخ االباه اب ع ، ااإلاالقيةولا بيةاوولس وع تاولاقاان  لتااالمحور الثاني: - 
ا.ولجسيست

بددد وقجااس ظبيدددةالادددس ظفااا دددقيخا يددد ل  خاقدددألاندددس تاولس وعددد تاولادددقاا ةدددزاالددد
ادددخا ادقدددساولجسيدددسا اتبددديقهخالهددد االإلادددالخولددد اقاي لضددد ويلاوااالبيدددةااولتدددالفاالددد 

ا متقه :ولق ايتةاي لقح   اع ل ةاولةة اااسساقألاولس وع تاولع يقةا ملاولا   
أخالقيات اإلعالم الجديد ومواقع الشبكات محور األول: الدراسات التي تناولت ال*

 :االجتماعية
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او لازوخا (6)(5102) دراسة: شيرين كدواني استهدفتا(0) اقسى ااأل ولكت 
 ةل اا وإلنا نتولتية تاو جاق ايةاال اوااالبقادقاولنق شاولعي عقااب اق وب ا

اا لساععيس(اقألااالاااحلي اولق واسا ولض ويلاوا االبيةاللنق شاال ا  حةا)ةلن 
ال اق ب اديواب   ا احلي اولاعليق تاول و ستاال اات فاول  حةاولسواقاللاظ ت ا

 حا اا3100ين ي ا00ادقاق  ااالاادا تازقنيةاوقاستاقألا3100ين ي اا30ي خا
سا ا وعااسقتامسوتااحلي اول ث ،قالاحلي اولق وا3100ين ي اا30ابس اولقظ ت وتادق

 ولض ويلاوااالبيةاللنق شاال اول  حة اديق ااخاوعااسوخاولقالحظةاولقي ت تالاحلي ا
ا ولةيألابلغااسستخاعليق تاول اولزقنية  اا  لتا قا يع اا3193اق و ااالااول ا ت ا بس  

امل اي لض ويلاا: ولس وعةادقانا ،جه  ايلازخ اول  حةالخ مألاولنق شاولعي عقاال اتةه
ااالاا؛وااالبية اظه  ااحيس اوحا وخ ااسخ ا قح  لةاولنق ش اووا  الل م  وليعخ
األااسخااقثي اولقج ااولع خاال اادضال اا  ،قةا تا ،خا ا وعااسوخامل   ا ي مب  ،ي

اول  حةاو و اقاال ات و، اولتعفاولق   .
  ددسااملدد  Joshua kummwendu Isaac (5102)(7) سعع ت دراسععة (5)

دددقاا اوإلاددالخاو جاق ايددةاكدد زاالدد ا عدد ،ووثدد  اولقا ايددةاالدد اقدد ايعددساولحسوثددةا و  ا
وااالبيدةاددقاوعدااسوخاايساا ةزاتةهاولس وعةاال اولقتةالتحا؛انقيةاقجاق اق    ا

ملددد اقجق ادددةاقدددألاولناددد ،جامتقهددد :امألا عددد ، ا ا  دددلتاا الددد اول عددد ، اددددقاولقجاقددد 
ا   ايةاددقاقد  وإلاالخاو جاق ايةاله ااأثي اةبي اال اولانقيدةاو جاق ايدةا و با د س

دداةقدد امنهدد  ولثق ديددةا و با دد سيةاااهخ يعدد اساواددد وساالدد اوعاكتدد اامقة نيددا ادد د انظ ق 
ايدةااعد اساوليتد االدد امألا عد ، اوإلادالخاو جاق ا مكدستاولس وعدةاالد ا و جاق ايدة ا
ا حةامدض اولعب الةل انت اول ضيلة ا. و 

 ولاتد ظعيةاولض ويلاوااالبيةا (8)(5102رصدت دراسة شريف درويش اللبان ) (3)
اولادددددأثي وتاولعدددددلبيةالق وبددددد اولا و ددددد اتاالددددد   ةدددددزاا لتدددددية تاولا و ددددد او جاقددددد اق
:ابساوادة  اولهسوقةا ولسا وتاولقنح دةا ولاجقع تاو جاق اقا ولاقاااقث اديق ايأاق

ا  ولاح يددد ا  ولاتدددهي ا ول ضددديحةا  ولا ستدددةاللحيددد  اوإلي حيدددة اددد خاولقددد وساا ول  عدددست
 وناه  اولحق جاولا  ةا ولع قة اةق اان  لتاةي يةااع قد ايعدخاا  ولاز ظ ا  و بازوز

احاد ا؛ولس ااولع بيةاق اولاج  زوتاولاقااحدسساقدألاادالااق وبد اولا و د او جاقد اق
مألاح ةقددةاتددية تاولا و دد املدد اا ايدداخاوعددااسوقه اضددساولس لددة اةقدد امتدد  تاولس وعددة

ا ضددق ألاحددقاول  دد اا :متقهدداددستامعددوااجاقدد اقادددقاولقنتقددةاولع بيددةااقدد خاالدد و 
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ولقح عددددديةا اا  ولقعددددد، ليةا  ولاددددد وزألاا  ولقعددددد  وتا ولتددددد  دية ا  ولق ضددددد ايةا  ولقتددددد  ةة
  ولك   تا ول  الية.

ولضد ويلاوااالبيدةا ولق ن نيدةا (9)(5102( رصدت دراسة شريف درويعش اللبعان )2)
ااالبيددةالإلاددالخاولجسيددساديقدد اياعلددقاي إلتدد  اوااالبددقاولقاقثدد ادددقاق وثيددقاولتدد ااو

Code of Ethicsولض ويلاا نية اةق اععتاولس وعةاللاع ااال م اولات ظع تاولق نا
عد و اديقدد اياعلدقاي لقعد يي اولاقنيددةاا ولقهنيدةاولح كقدةاوليد تاولقق  عددةالإلادالخاولجسيدس

  دد يةاولاددقاوااقدساديهدد اولي حددسام اولقعد يي اوااالبيددة ا اعدساولس وعددةاقددألاولس وعد تاول
اولثدد نق ا مسوتااحليدد اول ثدد ،قولقعددا ىااعددحاقددألااددالاامسوتاولاحليدد اقددألقددنهجاولقاالدد 

Document Analysisامألاولضددد ويلاولقهنيدددةالإلادددالخاوعدددةاملددد  ا ا  دددلتاولس ا:
ض ويلا قع يي ااقنيةا اكن ل جية ا ضد ويلا قعد يي اقاعلقدةايقهنيدةامل ااولجسيساانقعخ

ولاقليسيدةاوإلاالقيد ألاددقاولبي،دةاولعق ا ح دياي اةق امألاقجق اولحق جاولاقاياقاد ابهد ا
امك ندتاعد و ا وإللكا  نيدةوإلاالقيديألاولعد قليألاددقاولبي،دةااانتبقايتدة ام ايدرا االد 

دددد اقدددد ااضددددي ياولبي،ددددةااقعن يددددة ادضددددال اا اقهنيددددةاامخاعي عدددديةامخاثق ديددددةامخاق سيددددةامخحق ب 
قا ح ظدةاول  د االق د س اولقعل قد ت ا ةدةواولحدا ةح ظدةاولاعبيد ا؛ولجسيستاقألاحق جا

ا  ي ت اقألاولنا ،جاواا ى.ا دقاولا و  اولا  القا ول    اق اجقه  تخ
و ا  اا عاكت ااقق  ع تا eeL. Mngela A(5103)(10) س ت دراسة:( 2)

اولععقانح ااعليلاا لا  االاه اق اولجقه  اووعان س ااوااالبيةاللت ة تاولكب ىا  ةةو
ا واب  ا ا ظا ايتة اماالبقدقاول يونا وطاقق  عقاولعالب تاولع قةاا ولض  اال

اولقض ي ااى قس اقأل اولعسيس اقن بتة ا ةةو اولجق تي   ادقااحقيقاولا و  اق  نج حهخ
اض  اا  ولعسولةا  و حا وخا ولق سوبيةا:قث ا؛وااالبية ادق او جاق اية  ولقع، لية

ول يواب  اا اال حع ي ا(ا30)ا بسااخااحلي  اExcellence Theoryانظ ظةاولاقيز
االاااحلي اولقق  ع تاوااالبيةالقق  عقاولعالب تاولع قةااب اول يوااقألا  ا ظا 
ت ةةاق وب اولتية تاو جاق ايةايتة اماالبق اا011خاوعااسيةاو ةي ا  ا ظا ب  ا

اوإل اولت ة تال ع ،  اوعااسوخ امتقه : انا ،جاقأل امل ااست اا  لتاولس وعة االخا بس
امألاول يواواتسوااولقاو جاق ايةالاحقيقاولا  ا اق اولجقه  ا احقيق تل ية اةق 

اال  ايح ز ااب   ااقيز ابينق  ااسولة  ا واكث  ا وبعية اواكث  اولقحا ي ت ا ظا ااقسيخ
اولقحا ي تاواكث ا سب اب الا  مق ن اا اقسيخ او جاق اية  ا القع، لية ا ملا  لتاولس وعة

اا ظا ايتة امكث اة   تاقألاول يواب  اللا و  اق اولجقه  .وعااسوخاق ب ا
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ولاحسي تاوااالبيةاولاقاا وجيا ،endaThari C (5103) (11) دراسة: رصدت (6)
ا اوعااسوخ اولزظقي ب يةاانس ااوإلنا نتولقق  عيألاي ل ح دة  وله وا ااوإللكا  نق ولب ظس

اللح  اا اولقنظقة ا ولقق بالتاتيي او عابي أل اال  ا وااقست ااقلي اه   ادق ولال ية
ولاقاوااقستاال اقنهجاولقعحاع تاول   يةاعساولس وعةاقألاولس و اا ال اولبي ن ت
 ج سااأثي وتاجسليةالاكن ل جي تاا بساا  لتامل ااستانا ،جاقألامتقه :ا وإلاالقق

اال اول ح دة ع ، اولجسيست امل امألا اتا  اوإلاالخ ا ااوإلنا نتي  اوإللكا  نقولب ظس
اال اولاأثي اال اماالبي تاول ح دة اولقس ت ا وله ا اولال  اله  اةق  ي اولنا ،جاات 

ا اوااالبية اول ح دة اقق  عة امأل اولهيةليةاانا جمل  اولع وق  اقأل اقعقست اتيةة ا  ا 
 و جاق ايةا و با  سيةاولسواليةا ولا  جيةاال احساع و ادقاولبي،ةاولاقااة ولقؤععي

اتبيقاالخاو جاق  اقألاماالبي تااوليحساال ع اساتةوا بسا ايق  واديه اول ح دة
  الس وعةاولاحسي تاوااالبيةا ولقعضالتاولاقاا وجياولقق  عيألاة تا قهنةاول ح دة

 لل ح دةاانساوعااسوخااكن ل جي ا ع ، اوإلاالخاولجسيست.
تة لي تاوإل  سا ا  ي امتخالا (12) (5105نرمين األزرق )  ( س ت دراسة:7)

لا و  اولقهنيةاوااالبيةاولاقاا وجياولق ،خاي  ا  ااةق اي وت ادقاوعااسوقيالق وب او
اولق وتن ألاا  وااق سهاالا و جاق اق  User- generatedولقض قيألاولاقايناجه 
contentاحقيقاحقا اقق ايؤس امل ا ا ةةل اوولي تا ولض ويلاولاقايعاقسااليه ا

 يق ايضقألاو لازوخاباتبيقاولق واساوااالبيةاللقهنةاا ولجق تي ادقاولقع دةا و ا  ا
 ا اخااتبيقه اقنهجاولقعحاوإلاالققاوااقستاولس وعةاال اسوخاواقث  ا اليحققاو عا

اول ح اا ي ا ح ا31ال  اولي خا-وااي  ا-)وات وخا:وإللكا  نيةيق وب  ا-ولق   
اولع ي  ا ولعا-ولت  جاا-ولي خ ا وااقستاولس وعةاال -سولةولح ظة اولقق بلةااول دس(  مسوت

ولة ايناجياولقحا ىاامألا :ولقاعققة ا ا  لتاولس وعةامل اقجق اةاقألاولنا ،جامتقه
 وضحة ا ةةواواا وجاق اي  اقبا  تا  ي اا   ا ديسي ت تا ولقعااسخايعاقساال

ام ااعسيلي ايا قاق اا جه تاق ل اا؛قألاقت  ة تام ااح ظ ي لات ي اولقضق ألايق 
ول حي ةام اق اياسخاولحزفاولة اا س ااني اةق ام ضحتاولس وعةامألاولاعليق تا

اولنق شامل اح ظ ا جهمل اااؤس  م ايعقحاباي سااوادة  اولقاال ةاا نق شاقثق اة
امحي ن ا اولا ةيز اياخ اةق  اولاعليق  اقح  ا ولاب  اولقضية اولاقاا الا ح ا ولقض قيأل

اولا و  ا اق وب  ادق اق  ادا ت ادق امتقية اواب  اولق ض ا ت ام  اي لقض ي  اا  
او جاق اق.
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 اولعالبددةابدديألاقعددسااواايدد املدد ا(13)(5100سعع د )أسعع ت دراسععة: عمععرو محمععد  (8)
 Face ديوابد  اول اا Youtube س ود اوعدااسوخاولتدي فاولق د  القد بعقاولي ايد ف

bookا ةةواس وعةااأثي وتاولقاغي وتاول عيتةادقاولعالبةابيألاقعساا س ود اوعااسوخا 
ادددألااحليدددد اقحا يدددد تااولتدددي فاولق دددد  الق وبددد اولس وعددددةا بدددديقهخاولقجاقعيدددة ادضددددال ا

اyou tubeاولي ايد فاحظد اي تاقد خاةبيد اقدألاقعدااسققاق بد ققد ت اول يدسي اولادقاا
ا وانتتةاولاقايق ق ألابهد اددقا د ح اهخاولتا ديةاددقاق بد ا-قألاولتي فاولق   ا

 وااقساولي حدساالد اا  ا اعساولس وعةاقألاولس وع تاول   يةFace bookاول يواب  
ق دد ستاقددألاا911قددنهجاولقعددحاوإلاالقددق ا تيقددتاولس وعددةاالدد ااينددةاقيسونيددةاب وقهدد ا

تددالفاولج قعدد تاولق دد ظةاولقعددااسقيألالقدد بعقاول دديوابدد  ا ولي ايدد ف ا بددساوااقددسا
ولي حددساالدد امسوتااحليدد اولقضددق ألاإلجدد و اولس وعددةاولاحليليددةاللقدد بعيأل اةقدد اوعددااسخا
مسوتاو عددابي ألالجقدد اولبي ندد تاولقتل يددةاقددألاولتددالفااينددةاولس وعددة ا ا  ددلتاولس وعددةا

بيألاولةة  ا وإلند ساددقاس ودد اا ه :ااا جساد  جاسولةامح  ،ي القجق اةاقألاولنا ،جامتق
اا ولا  ادد او جاقدد اقا ولاعدد ااوعددااسوخاقدد بعقايول دديوابدد  ا ولي ايدد فيادددقاو ا دد 

متا تاجسسا ولا و  اق اواحسوساو جاق ايةال  لحاولةة   اةق امألاولةة  ااال 
  اددددد اقددددد اواحدددددسوساقدددددألاوإلنددددد ساددددددقاولا و ددددد اقددددد اوواددددد ظألا ولاا تدددددخامكثددددد انتددددد ت ا

تددية اهخاو جاق ايددةادددقاا و جاق ايددةاولقحيتددةابهددخ اةقدد امألاولتددالفايحدد دظ ألاالدد
ق بددد اول ددديوابددد  ا ولقاقثلدددةاددددقاوا دددسب  ا زقدددال اولس وعدددةاددددقاولج قعدددةا ولقس عدددةا

ا. وات ا ولقع  ا
وا ض  ا ولاحسي تا ول  تااimo Lndrew A (5101)(14)( ناقشت دراسة: 9)

 احسيسااأثي ا ع ، اادقاةيني ادقاض  اوإلاالخاولجسيس اي تاوإلاالخدقااس ظواماالب
اولجسيست اا:قث ا؛وإلاالخ اولنق لةا وإلنا نتتيةة اول بقيةاا  وله وا  اولال زظ أل  مجهزت

اب وقه ا ااينة اال  اولس وعة اتيقت ا بس ااع ضه   اولاق اولاس ظي ت ا متخ اولتي ف ال 
:اوعةامل اقجق اةاقألاولنا ،جامتقه  ا  لتاولس اا (اق  ستاقألاولتي فاولكينق901)

مألاوإلاالخاولجسيسايع اسادقابن  اثق دةاولقع، ليةابيألاولتي فا اسخاوعااسوقه ادقا
او قاح ن ت امثن   الك نه ولغش اولقعل ق تا؛ انق  ادق ااع استخ اةق اكن ل جي  ي ىاا 

اع اس ابس اولحسيثة اولاكن ل جي  امأل اولس وعة ااينة اولقي سئاااهخولتي ف ا  و ال 
اللقعل ق توا ا ولا   يةا؛ع عية اول ة ظة اولقلكية اوحا وخ  حظ اا ةأاالبي ت

قألاولتي فااينةاولس وعةامنياا%ا21ي ىاا ادقاحيألواا ىااوإلنا نتولق  نةا ج و،خا
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قألاولض    ااس ظواماالبي تاولقعل ق تاقألااالاا ع ، اوإلاالخاولجسيستالألت  اا
ا.وإلنا نتقييزاول  وفا ولاتأاال ا ولاقااع استخادقااا دقاولق وح اولاك ظنية

اقييخادع ليةامل ااlaisance Pee LPatrick  (5119)(15)( هدفت دراسة: 01)
اوااالبية ا وايسي ل جي ت اولقيقية اولنظخ اس وعة ااالا اقأل اولس وعية    ساا ولقن تج

اللظ وت اوااالبيةامس و اىقس اولتالفالألنق طاولقاال ة ا  ول  و ا )ة لا   ية:
ااى قسا( ق خ و تا ا ع ،  اماالبي ت اقن تج اس وعة ايعس اععتاوإلاالخاغي ت  اةق   

اةي  القع دة اولس وعة ااأثي  اية اماالبي ت اولقيخااال اوإلاالخقضق أل اق  ولا  ا 
 بسااخاجق اولبي ن تاقألااالااوعابي ألاااالبي تاا ولا جه تاوايسي ل جيةاللتالف 
ا اول ح ية اولقيخ ا وعابي أل ا ةولقهنة  اال ول ع لة  اولس وعة اوااقست اقنهجااةو اقسيخ

ا)اااالبي تاوإلاالخ  اب وقه  ت لفاقألااالاا(ا013 بساتيقتاولس وعةاال ااينة
ا ااثالثةمج و  اواا وخ ادق اولس اا 3119ا 3112ا 3110قع و امل ا ا  لت وعة

امتقه  اولنا ،ج اقأل اقجق اة اا%ا23امأل: اولس وعة اولتالفااينة مب زاامألاي  ألاقأل
مألاا%ا23ولاالافا ولاغيي ادقاولقحا ى ابينق اي ىاااقث ادقااولقعضالتاوااالبية

ا امت   ابينق  اولق  لح  ا  و  اتق اولقعضالت اال  امب ز لقضيةاا%ا32قأل
 ادأ يحتااالبيةاللتالفايعساالققاولقن تجحس سااغي ادقاولقيخاوا ا اولا   ية

قن تجاولس وعيةاثي اولاأاىقساةوع سالسيهخابيخاولعالنيةا ولعسولةا و عاقالليةايق ايعا
اولج ونفاوااالبية.اولق ،قةاال 

ل  ددسا احليدد اقنظ قددةاماالبيدد تاا(16) (1651) السععيد بخيععتسعع ت دراسععة:  (00)
 مبد زاولقق  عد تاوااالبيدةاولق ايتدةاي لعقد ااوإللكا  نيةاوإلاالقيةدقاولبي،ةااوإلاالخ

لقعدحا ولقدنهجاقدنهجاواقعاقدستاالد ول ا اعدساولس وعدةاقدألاولس وعد تاول  د يةاوإلاالقق
بدد و تا احليدد اولس وعدد تااإلادد ستا-ولكي ددق-اقدد اوعددااسوخامسوتاولاحليدد اولثدد ن  اا ولققدد  ألا

وعدددةاملددد اقجق ادددةاقدددألا ا  دددلتاولس اا ولق وثيدددقاوااالبيدددةاولقاعلقدددةايق ضددد  اوليحدددس 
بددددسامثدددد تادددددقات ظقددددةاولاددددزوخااوإللكا  نيددددةاوإلاالقيددددةمألاتبيعددددةاولبي،ددددةاا:ولنادددد ،جامتقهدددد 
امقة نيددةاجدد هاجقدد ا نتدد اواايدد  ا وو و ا ول دد   اةقدد ايعدد تاايدد اهخب وجاوإلاالقيدديأل

مكبدددد اا  اادددد اقهخااب، دددد ملقددددتاالددددا وإلاالقيدددديألو لاددددزوخاي لقعدددد يي اوااالبيددددةاقددددألاببدددد ا
ا اقدددد ال جدددد سااوإللكا  نيددددةاوإلاالقيددددةمألاولبي،ددددةاا ملددددلان يددددةت  اةقدددد اا  ددددلتاولس وعددددةا

 ولعدددد قليألااوإلاالقيددددةألاول عدددد ، اقهنيددددةاقحددددسستاولقعدددد لخ ااجقدددد ابددددياماالقيددددةةي ندددد تا
 دحةاول د خاات اع اسادقاولسد  ااألاولقهنةا قق  عاه  ا ثبادا ولقناقيألالهةهاولبي،ة
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ولعقددد اا مدددد زتاظددد وت اماالبيدددةاجسيدددستاالددداوإللكا  نيدددةاوإلاالقيدددةولق ،ددد ايدددأألاولبي،دددةا
يلابضدديةاولدد  وا:قددألابينهدد ولاقليسيددةاقددألاببدد  ااوإلاالقيددةلددخااتددهست اولبي،ددةااوإلاالقددق
 دحةااةقد اثبادتا  ولا  ظ اول بقدقا  ب واساولبي ن تا  ولقس ن تاولتا يةا ولاتعبية

االددد اقدددألاب وادددساضددد يتةا قنظقدددةااوإللكا  نيدددةول ددد خاولق ،ددد ايدددأألاولبي،دددةاوإلاالقيدددةا
ا.وإللكا  نقااالبي تاولعق اوإلاالققا

ااعليخاا ملاansonGray H (5111)(17) هدفت دراسة: (03) اونعة ع ت   س
قجق اةاقألااال اوإلج يةول ظي ةا دقاول   ااولس وعية اقألااالااا بي تاالوااال
وااالبقاللتالفايت بقااوإلاسوست اا بع تاقسي  اوااي  اح ااا:متقه  ت؛اؤاولاع 

مب زا ق اا؟ ق امتخاولقض ي اوااالبيةاولاقا وجهتاقسي  اوااي  ا؟ا   وتاولتالف
يةاولاقاعا وجههخاانساولعق ؟ا بسااخاجق اا بع تاتالفاول ح دةاللقض ي اوااالب

اال ا ولبي ن تاقألااالااوعابي أل اتيقتاولس وعة ا)اا بس اب وقه  ا31ينة اقألا( ق  ست
اوااي   ات لي ا99) اقسي   اول ح دةا ( اتالف ات لي ا033) اقأل ا ي اا ( قأل

-Kent Stateج قع تا9ال ااقعحقألااالاامج و ااولقاا  يألادقاول ح دة 
Nebraska- Nevada Reno- Lincoln ا ا  لتاولس وعةامل اقجق اةاقألا 

ا للاس ظفاالامس وكهخبيألاولقجق ا تادقاامح  ،ي   ج ساد  جاسولةااولنا ،جامتقه :
اولعق  امق كأل ادق اولقا بعة اوااالبية اوااالبي تا ولقض ي  اةق  قألاا%ا00امت   

الاس ظواوااالبا ملقسي  اوااي  ا ايعق اجسيس ي تا قه  وتامألاولج قع تا ااق خ
ا مت  الةل اميض ا ا اقألاولتالفا%ا03.2ا ولا ةي اولنقس ا ح اولقتةالت  ة نتا 

 ا%ا33.3ااسخاولسبةابنعيةاوااي  ابيةاولاقا وجهه اقسي  مب زاولقعضالتاوااال
ابنعيةاالاه  اولع جلة الألحسوس اولحية اولقعضالتا%ا30.0اولاغتية اقأل ا  ي ت   

اا-ة لا   ية)ا؛وااالبية ا ولق وع ولعالبة اولق س  ا-ولك قي وتاما   ا-بيأل
اال  ااو ااق س ا ولاسو (  اولث ن ية السىولق  س  اولقعضالت اال  امب ز اة نت ابينق 

اانساولعق اولتالفا ااض  فاولق  لحابنعيةوواق:اي لا ايفا ولاقايا بع ألاحس ثه 
ا اثخاولسبةا ولا   يةا  ي ت .%ا22.3انعيةبولعالبةاق اولق  س ااثخا %ا22.3

 وعالقتها بوسائل اإلعالم* المحور الثاني: الدراسات التي تناولت التربية اإلعالمية 
 :ةالجديد
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 Goland Rickham and B. Savid D . هدفت دراسة (0)
alabyS(5105)(18) ا ع ، ا ااالا اقأل اوإلاالقية اللا بية اب ن قج ادع لية لس وعة
 ايقألامج ا  سااأثا؛اقسقه ول ع ، اول حيةاولاقاا  اعيق اولاقاا ةزاالا وإلاالخ

اال  اللقت  ةيألاولب ن قج اوإلاالقية اولا بية اح ا اوإلاالخ ا ع ،  اقعاقسوت ا ات ظ 
اسايألا ولغةو  ا تيقتاولاقييخاولنقس اللعن ا ولا  ولقه  وتاولالزقةالاعزظزابس واه اال

اال  امقجق اايألاولس وعة اول  اواحس  اتالف اقأل اض يتة ا واا ى ااج ظبية تق 
او  اب وب ولا قو اولس وعة31)اباسو،ق ا ا  لت اق  ست  اا( اولنا ،جامل  اقأل قجق اة

مألاولعن اب ع ، اوإلاالخادقاةثي اقألاواحي ألا ي ا وبعقا ظجع اوات  ااامتقه :
امألاماالن تاولاسايألا ول جي تاولع ظعةااؤث اال يا  د ألايتة امكث اان  ا ا  اةق 

امكستاولنا ،جاال   ي تاوات  اا ا بس اولا عل ةي اهخ  القس وتادع لية ب ن قجا اعزظزه
ا.وإلاالخاتبيقاولقه  وتاوإلاالقيةادقااع قلهخاق ا ع ، ااولتالفاال 

للاع ااال امث انق ةجاولا بيةاا(19)(5102) حسن س ت دراسة: أحمد جمال( 5)
اولقع، ليةا اانقية ادق او جاق اية اولتية ت اق وب  اقض قيأل انح  اولققا و وإلاالقية

اتال السى اولج قو جاق اية اولاج ظبقف اتيي اولقنهج ا وعااسقت ااينةاعة ا تقلت  
ا اولقني ا ت لي اا23ولس وعة اج قعة اولا ب   اوإلاالخ ايقعخ اولث نية اول  بة اتالف ا قأل

اا: وااقستادقاجق اولبي ن تاال اواس وتاوواية ققي وا اوااي  اولا بيةاوإلاالقية 
او جاق اية ا اولقع، لية ااوعاي نة  اق وب  اقض قيأل او جاق اية اق سوبية ولتية ت

نا جه  ا و  اوإلاالقية اولقض قيأل ا نقس ااحلي  ااقييخ ادقاا  يت بة اولس وعة اا  لت  بس
املق اد ب اا:نا ،جه  اولس وعة ا)ا مح  ،ي ااسو ا  جست اس لة اقعا ى ابيألا1.10انس )

اولا بيةا ا وليعس ا ااي   اولقبلق اولاتبيق ادق اولس وعة اس ج تاتالفااينة قا عتق
(ابيألاقا عتقا1.10انساقعا ىا)ا مح  ،ي ااسو  اا د ب ا جستاولس وعةاةق ا اوإلاالقية

اولقع، ليةا الققي و ا وليعس  اولقبلق اولاتبيق ادق اولس وعة ااينة اتالف س ج ت
اا ةةوا و جاق اية ادقاا مح  ،ي ااسو  اا د ب ا جست اولتالف اس ج ت اقا عتق بيأل

ة تاو جاق ايةابب اولاتبيقاولقبلقا وليعس ا عاي نياق سوبيةاقض قيألاق وب اولتي
ااع ضهخالنق ةجاولا بيةاوإلاالقيةا يعسه.

بي واد اليةاب ن قجاققا وا (20)(3510)عبد هللا دراسة: سراج عليااستهدفت( 3)
دقاولا بيةاوإلاالقيةالانقيةاقه  وتااحلي اول ع ، اوإلاالقيةادقاولقن وتاولال زظ نيةا

ا اوإللكا  نية ولق وب  ا)  اولعينة ات لي ا31 تقلت اولث نيا ( اول  بة اتالف ايةليةاقأل ة
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ا اولن اية اولقني بولا بية االج قعة اولعينة اي لاع    اولي حس ابعخ ا بس قجق اايألاا  
 وااقستاولس وعةا اق  ستالك اقجق اةا21ب وب ااةض يتا واا ىاتق ااج ظبيةاواحسم

اوااقساولي حساال ولقنهجاول   قااال  وااي  اا :استامس وتاتا ولاج ظبق ا ةةو
ا ولق وب اولاع  اولقن وتاول ض ،ية اق  ايقه  وتاولاع ق  ا)ب ،قة ا ع ، اوإلاالخ ق اق 

لقع دةا ؤيةاولتالفاح ااا؛ققي وايحا  اال اقجق اةاقألاولعي  وت ا ا(وإللكا  نية
املا ولا بيةاوإلاالقية مألاولعالب تادقاولقع يي اا:  بساا  لتاولس وعةادقانا ،جه 
ا ااعانس اسولةامليه ولاق اولاج ظبيةاول   خاج  ت اولقجق اة ال  لح اال ا   اقثلت
متة لي تاولا بيةاوإلاالقية ا احلي اول ع لةاوإلاالقية ا اتبيقاقع يي اا:ولقع يي ادق

االبةابيألاولاع خاات اةق ا جسولقحا ى ا اتبيقاولقع يي اولجق لية ا اأثي اول عيلة
اينةااولقع ديةالسىا انقيةايعخاولقه  وتلب ن قجاقه  وتاولا بيةاوإلاالقيةاولققا وا

 ولس وعةادقاولاع ق اق اول ع ، اوإلاالقيةاج  تال  لحاولقجق اةاولاج ظبية.
اوإلاالقيةل  ساةي امألاولا بيةااihalidisMaul P (3111)(21) س ت دراسة (9)

اونا وت ا امكث  اق وتنيأل اولتالف اوعاكت ااا اجع  ا ةةو اولقجاق   ادق  قت  ةة
اق ا لقجولقت  ةةاياولقن تجا ولس  وتادقاقألااالااوإلاالقيةاعهخاولا بيةااةي 

ااولقسنق ا بساتيقتاولس وعةاال  قألاتالفاول ح دةاا ت لي اا322اينةاب وقه 
عنة(ابج قعةاق   ا نس ا اعساولس وعةاقألاا39ا–ا01ي لق حلةاولج قعيةاقألا)
اولاج ظبية اتيي اال ا ولس وع ت او ااق س ااخ اولق ةزت اا بس اولنق ش جق ا ت

بسااوإلاالقيةمألاقن تجاولا بيةااقجق اةاقألاولنا ،جامتقه :مل ااة ا  لتاولس وع
اوإلاالقيةول هخا ولاقييخا ولاحلي الل ع ، اادقازظ ستابس وتاولتالفاال امعهقت

اقه  وتادهخ امأل اولنا ،ج ام ضحت اةق  ا ولقعق اة  ا ولقتب اة اولق ،ية ايأتة له 
نايجةاللقا ج تاولاعليقيةاانقياه ااتول ع ، اوإلاالقيةا اقييقه ا الاي ه ابسااق

زظ ستا اقاادقولا بيةاوإلاالقيةاامعهقتبيةاوإلاالقيةاولقاعسست اةق القن تجاولا ا
اقاال ا ي يح اا ولتالف ايتة  الألحسوس اينظ  أل اال ااألا جعلهخ ابس ت مكث 

 . ع ، اوإلاالخايتة اةبي ااحلي اق ااقسقي
قنهجاققا والبن  اا(22)(5101) أحمد علي الحكيمسامية عبد س ت دراسة: (0)

اولت قل اولج ست اقع يي  اظ  ادق اوإلاالقية ا ولاع ااال للا بية اىاقه  وتا قحا ااة
السى اوإلاالقية اولث ن  ؛اولا بية اول  اوا ا االاتالف اولس وعة اوااقست ا حيس

 ةل القي واد اليةااس ظواولقنهجاولققا و ا وعاع نتااولقنهجيألاول   قا ولاج ظبق؛
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اولتالف ايققي واواج ه القنهجااولس وعة اا خ اقاتل ا و اسوس اوإلاالقية  اولا بية نح 
د  جاا ج سققا واللا بيةاوإلاالقية ا ا  لتاولس وعةالقجق اةاقألاولنا ،جامتقه :ا

ةوتاس لةامح  ،يةابيألاقا عتقاس ج تاولقي عيألاولقبلقا وليعس القجق اةاولس وعةا
اولكليةال  لحاوليعس   د  جاا ج س اادقاة اقعا ي تاو ااي  اولاح يلقا س جاي

ةوتاس لةامح  ،يةابيألاقا عتقاس ج تاولقي عيألاولقبلقا وليعس القجق اةاولس وعةا
ا يح اوإلاالقية  اولا بية انح  اققي واو اج ه اميع س اة  اول حستادق ااأثي  ع فاحجخ

اولاولققسقةاال  انح  او اج ه ايسااال ميع س اواضحامني ااأثي ااا بيةاوإلاالقية حجخ
 .ليةاول حستاولققسقةد اا قق ايسااالا ةبي 
ل  سامث اب ن قجااichaelMorey Chayer T (3113)(23) س ت دراسة (3)
ال السىاال اوإلاالقيةلا بية ا ولكا ية اولنقس  ااولا ةي  ولال زظ نقااوإلنا جد  ا

ا اولس وعة ا  ققت اولث ن ية  االقع دةي لقسو و اللا بية ا حست اسقج اوإلاالقيةاأثي 
اال اولث ن ية اولا ي لقسو و السولا ةي  ا ولكا ية اتةهااىنقس  ابيقت احيس ولتالف 

مع بي اقألاسقجاول حستاولا  ةاا01ولس وعةاولا ةي اولنقس ا قه  وتاولكا يةااالاا
ولتالف ا وااقستااىالقا اقانقس السا  بي وااأثي اةل االا وإلاالقيةي لا بيةا

اال اال وا ولس وعة اي  ااق س اولاج ظبق اتيي ظةاولقالحا:تقا؛ثالسااقني تالقنهج
 تيقتاولس وعةاا  ةةواو عابي ألا وإلاالخولي قية ا اقنيةاولاج ظفااب ااسا ا ع ، ا

ا واا ىاتق ااج ظبيةاواحسمقجق اايألامل ااققعقيألا ي لق حلةاولث ن يةا ت لي اا31ا ال
اات تيايعساق   امنا ملق  ستالك اقجق اة ا ا  لتاولس وعةااثالثيألض يتةاب وب ا

اولا بية اب ن قج اقأل اي لقجق اةااوإلاالقيةامع بي  اولتالف ابيأل اول اق انايجة ة نت
اتيةثي ااألاولاتبيقاولقبلق اةق ا جسا مالاوإلاالخ ع ، ااماالن تولاج ظبيةانح ا

اولاج ظبيةادقاولاتبيقيألاولقبلقا وليعس الب ن قجاولا بيةا د  جابيألاتالفاولقجق اة
ل  لحااوإلاالخ ع ، ااالن تب ا ولا ةي اولنقس ا قه  تاولكا يةاديق اياعلقااوإلاالقية

 ولاتبيقاوليعس .
ااأثي ااatesYee Lord FBrad  (3111)(24) س ت دراسة (3)  ااي  

اول ع ، اوإلا الاوإلاالقيةاس ظفاولا بيةا ادقاوعاج ي تاوات  اانح  امت  بن اية
 ا احسيساق امةواة ألا Elaboration Like hood Modelاوإلبن  نق ةجاوحاق ليةا
ااأث االولاس ظفالي ا وعااسقتاولس وعةاوإلبن  اا ي  اولقناج ت  انح  اوات  ا  واج ه

اال اولقنهج اولس وعة ا تيقت اولاج ظبق  ا وحستاتيي ااج ظبية امتخاا قجق اة  ة نت
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ي لاكاية تاا يجع اوات  اامكث ا اي ااوإلاالقيةمألااس ظفاولا بيةاا:نا ،جاولس وعةاتق
ا ادق ايا؛ولقت تساإلبن  اوإلاالن تولقعااسقة ادقق  ايت  ااقسقيجعلي  ع ، اايق 

اوإلاالخ اجع  اولاس ظبق اولب ن قج امأل اةق  انقس ااوات  ا  االاومكث  احلي اا  بس ت
اال اوإلاالن ت ا مكث ابس ت االيه  اولاج  ظة اولق و وتايتأألاولقناج تا ولحةخ اواا ة

اال اولاس ظبقاولق ،خ امألاولب ن قج اا ةق  االاوإلاالقيةولا بية القاقت تسيألاا ع اس
 أل.ن بسي

االدراسات السابقة: ت قيب عام على -
س وعددد تاولقحددد  اوا ااا ةدددزتاقعظدددخامتدددسواااا:معععن حيعععض الموألعععو  واألهعععدا ( 0

)ولكت ااألاقدسىاو لادزوخاوااالبدقاددقاولنقد شاولعي عدقاابد اق وبد اولتدية تاا:ال 
ولض ويلاا ميض اولاع ااال ا و جاق اية ا   ساووث  اولقا ايةاال اق ايعساولحسوثة

اولاددأثي وتاولعددلبيةالهدد  اتددية تاولا و دد او جاقدد اقا  ةددزاالدد االبيددةا ولاتدد ظعيةالوا
ج ندفاجدد  تاس وعدةاان  لدتاولضدد ويلاولقهنيدةاولح كقدةاوليدد تاولقق  عدةالإلاددالخاملد ا

و  اكدد زاالدد ا عدد ، اوإلاددالخاولجسيددساديقدد اياعلددقاي لقعدد يي اولاقنيددةا وااالبيددة ا ةددةوا
انقيدددةاقجاقددد اقددد     ا وعاكتددد ااقق  عددد تاو ا ددد اااو جاق ايدددةا وااالبيددد تاددددق
لا  االاهددد اقددد اولجقهددد   ا ةدددةوا  دددساولاحدددسي تااووعدددان س اىاوااالبيدددةاللتددد ة تاولكبددد ا

 ولب ظدسااوإلنا ندتوااالبيدةاولادقاا وجدياولقق  عديألاي ل دح دةاولزظقي ب يدةااندساوعدااسوخا
 ا  ي امتخاوإلتة لي تا  سااألاا ادضال ا وله وا اولال يةادقااقلي اه اوإللكا  نق

ولقهنيةاوااالبيةاولاقاا وجياولق ،خاي  ا  ااةق اي وت ادقاوعدااسوقيالق وبد اولا و د ا
ولتدددي فاولق ددد  القددد بعقااواايددد  اولعالبدددةابددديألاقعدددساا س ودددد اوعدددااسوخ ا او جاقددد اق
ا ضد  اوا ا ةدةو بديقهخاولقجاقعيدةاFace book ديوابد  اول اا Youtubeولي ايد ف

وإلادالخا عد ، اول  تاددقاادس ظواماالبيد تاوإلادالخاددقاةينيد اددقاضد  ا ولاحسي تا ا
اقيددديخادع ليدددةاولقنددد تجاولس وعددديةاقدددألا ا اولجسيدددستا احسيدددساادددأثي ا عددد ، اوإلادددالخاولجسيدددست

مس و اولتدددالفااى   دددساقدددسا ادددالااس وعدددةاولدددنظخاولقيقيدددةا وايدددسي ل جي تاوااالبيدددة
حليدد اقنظ قددةاماالبيدد تاوإلاددالخادددقا ددسا ا ا اا لألنقدد طاولقاال ددةاللظدد وت اوااالبيددة

 ا مب زاولقق  ع تاوااالبيدةاولق ايتدةاي لعقد اوإلاالقدقا وإللكا  نيةولبي،ةاوإلاالقيةا
بينق ا( اونعة ع تااعليخاوااالبي تاالقاول ظي ةا دقاول   ااولس وعيةا ولاع ااال 

يددةاوإلاالقيددةا)س وعددةادع ليددةاب ندد قجاللا با: جدد  تاس وعدد تاولقحدد  اولثدد نقاق اكددزتاالدد
قدددألاادددالاا عددد ، اوإلادددالخا ا مثددد انقددد ةجاولا بيدددةاوإلاالقيدددةاولققاددد وانحددد اقضددد قيألا



222 

ق وب اولتية تاو جاق ايةادقاانقيةاولقع، ليةاو جاق اية ا ةةوابي واد اليةاب ند قجا
ققاددد واددددقاولا بيدددةاوإلاالقيدددةالانقيدددةاقهددد  وتااحليددد اول عددد ، اوإلاالقيدددةاددددقاولقنددد وتا

 دددساةيددد امألاولا بيدددةاوإلاالقيدددةااجعددد اولتدددالفا ا  اوإللكا  نيدددةق وبددد اولال زظ نيدددةا ول
ددد  قتددد  ةةاددددقاولقجاقددد  ا ةدددةواوعاكتددد ااةيددد ااعدددهخاولا بيدددةاا قددد وتنيألامكثددد اونا وت 

ند  اقدنهجاوإلاالقيةاقألااالااولقن تجا ولس  وتامكث اقت  ةةادقاولقجاق اولقسنق ا ب
قهدددد  وتاا تدددد قلةا ولاعدددد ااالددددققادددد واللا بيددددةاوإلاالقيددددةادددددقاظدددد اقعدددد يي اولجدددد ستاول

اددألا  ددسامثدد اا ادضددال اتددالفاول دد اوا ااولثدد ن  ااولا بيددةاوإلاالقيددةالددسىاىا قحادد ا
د د ااوإلناد جاولال زظد نقااولا ةيد اولنقدس ا ولكا يدةالدسىا ب ن قجاللا بيدةاوإلاالقيدةاالد

وعدداج ي تاوات دد ااا ي لقددسو واولث ن يددة ا واايدد  ااددأثي ااددس ظفاولا بيددةاوإلاالقيددةاالدد
 تددةواقدد ااعةعددياق ضدد ا تاولس وعدد تاولعدد يقة ا بددساان اددتاحدد اول عدد ، او بن ايددة( ان

 ا بددسا جددسا وإلتدد  تاعددل  اات ت ليددةاةقدد ااقدداةولس وعدد تاقدد ابدديألا  دد يةا اج ظبيددةا اايعيدد
انس تادقاولس وع تاولاقاا بلاقاغي وتاولس وعةاولح لية.ا ألولي حث
ولس وعد تاولعد يقةابديألاولعيند تااان ادتاولعيند تاولقعدااسقةاددقاا:( من حيض ال ينة3

ا ا بساان اتامحج خاولعينةاي لس وع تاولع بيةا واجنبية.ولعت و،يةا ولعقسيةوليت ظةا
وعددددداق  تاو عاق ددددد  الجقددددد اعددددد تاولع بيدددددةاوعدددددااسقتاولس و: ( معععععن حيعععععض األدوات2

ولققددددد ييوا و اايددددد  وتاولقبليدددددةاا ولس وعددددد تاولاج ظبيدددددةاالدددددوااقدددددستا ابينقددددد اولبي نددددد ت
اةامخ  بيد امك نتاع وا اجنبيةادقساوعااسقتامس وتاو عابي أل تاومق اولس وعا عسية ولي

 بددساجدد  تامحددسىا ولقق بلددةا ولققدد ييواولقاال ددةالقيدد وايعددخاولقاغيدد وتا ااة ملكا  نيدد
 بساولث نق ا ةةوامسوتااحلي اول ث ،ق اولقعا ىااامسوتاولاحلي اقألاولس وع تاقعاقستاال 

ا.ولا قيخاولاج ظبقال وااقستايعخاولس وع تاا
اقددنهجاولقعددحاوإلاالقددق ادددقاحدديألس وعدد تااتااتدد وعددااسق: ( مععن حيععض المععنه 9
 جقيعهد ااد ايلاي لا بيدةاوإلاالقيدةاا ولاج ظبقتييااال اولقنهجااعتاس وع تاااقستوا

 ا اددس ظواماالبيدد تاوإلاددالخاولجسيددسا دع ليددةابدد وقجاللا بيددةاوإلاالقيددةا قندد تجاققا حددة
  و اواايدددد  اماقددددقاا عددددعي اا؛مج نددددفاللاعقددددقادددددقااندددد  ااولظدددد ت تايدددد حث ألاابينقدددد اعددددع 
الددددةوادقددددساان اددددتا؛ولقاال ددددةاولق ايتددددةاي لا بيددددةاوإلاالقيددددةا س وعددددةااأثي واهدددد اللقاغيددد وت

ام اوإلاالقيدددددةولا بيدددددةاولس وعددددد تاولقيسونيدددددةا ولاج ظبيدددددةاددددددقاابددددديألولس وعددددد تاواجنبيدددددةا
اولجسيس.اوإلاالخماالبي تا
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ه نتععائ  الدراسععات السععابقة مععا ان مععن أهععم مععا توصععلت لععكعع ا( مععن حيععض النتععائ :0
 -:يأتي
ي لاكايةد تاولقعدااسقةاددقاا مألااس ظفاولا بيةاوإلاالقيةايجع اوات  اامكثد ا اي دا-0

 جعدددد اا  عدددد ، اوإلاددددالخا؛اققدددد ايجعلدددديايتددد اديقدددد ااقسقدددديوإلاالنددد تاإلبندددد  اولقتدددد تس
وااددد ةاا ا مكثددد ابدددس تاالددد ةاحليددد اوإلاالنددد تاولاج  ظدددا بدددس تاالددد اووات ددد اامكثددد انقدددس ا

اولق و وتايتأألاولقناج تا ولحةخااليه .
ددد  جابدديألاتددالفاولقجق اددةاولاج ظبيددةادددقاولاتبيقدديألاولقبلددقا وليعددس ااتةقدد ا جددسا-3

ديق اياعلقاب االن تا ع ، اا-لب ن قجاولا بيةاوإلاالقيةا ولا ةي اولنقس ا قه  تاولكا ية
اوإلاالخال  لحاولاتبيقاوليعس .

ددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةابدديألاقا عددتقاس جدد تاولقي عدديألاولقبلددقا وليعددس اا جددساا-2
 لقجق اةاولس وعةادقاة اميع ساققي واو اج هانح اولا بيةاوإلاالقية.

زظددد ستا ادددقاولتدددالفا جعلهدددخاينظددد  ألالألحدددسوسااددددقولا بيدددةاوإلاالقيدددةاامعدددهقتا-9
ادددالخايتدددة ا عددد ، اوإلااحليددد اقددد ااقسقددديا مكثددد ابدددس تاالدددا ألا ي ددديحا يتدددة اقاالددد 

 .ةبي 
 انقيدةااالبةابيألاولاع خالب ن قجاقهد  وتاولا بيدةاوإلاالقيدةاولققاد وااتةق ا جسا-0

ا ا بددساينددةاولس وعددةادددقاولاع قدد اقدد اول عدد ، اوإلاالقيددةايعددخاولقهدد  وتاولقع ديددةالددسى
اج  تال  لحاولقجق اةاولاج ظبية.

ا عدددتقاس جددد تا(ابددديألاق1.10اندددساقعدددا ىاس لدددةا)ا مح ددد ،ي ا جددد سادددد  جاسولدددةاا-3
اولقبلقا وليعس ا ااي  اولا بيةاوإلاالقية.ايألتالفااينةاولس وعةادقاولاتبيق

حيدساظهد اا؛مألاولنق شاولعي عقاال اتةهاول  حةالخايلازخاي لضد ويلاوااالبيدةا-3
ي ا وعدااسوخامل د  ا يد ا،االااولنق شااسخاوحا وخاوليعخالل م اووا ا قح  لةامب  

اسخااقثي اولقج ااولع خاال اول  حةاو و اقاال ات و،د اااألادضال اا  ،قةا تا ،خ
اولتعفاولق   .

اتبيدقاولقهد  وتاوإلاالقيدةااب ن قجا اعزظزهالقس وتاولتدالفاالد دع ليةاولامألاتن  -1
ااع قلهخاق ا ع ، اوإلاالخ.اانس
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وااالبيد تاا بيألاولقجق ا تادقامس وكهخاللادس ظفاالدا مح  ،ي اا ج ساد  جاسولةا-2
اأق كألاولعق .يي اوااالبيةاولقا بعةا ولقض 
قدددألاولتدددي فاايندددةاولس وعدددةامندددياقدددألاولضددد    اادددس ظواماالبيددد تاا%ا21يددد ىاا-01

 ولاددقاا ولقعل قدد تاقددألااددالاا عدد ، اوإلاددالخاولجسيددستالألت دد اادددقاولق وحدد اولاك ظنيددة
ا.وإلنا نتاع استخادقااقييزاول  وفا ولاتأاال ا

ااقة في الدراسة الحالية: * مدى االستفادة من الدراسات الساب
ا ولادد وكخاولقع دددقا نادد ،جاالدد اولس وعدد تاقددألاولس وعدد تاولعدد يقةا ألوعددا  ساولي حثددااااااا

ا:أاقةق ايا تقا:دقااستانق ط
داواحسيدس اا متدسوده ابل  تا احسيساولقتةلةاوليحثيدة .0 احسيدساوايعد ساةدةوا ا ا   وضدح اا سبيق 

ولنظ ظددةا ولبندد  اولقنهجددقادددقاولا  ددةالق ضدد  اتددةهاولس وعددة ا احسيددساولا جهدد تا
ا-اينددةاولس وعدددةا-قددنهجاولس وعدددةا-)اعدد ؤ تاولس وعدددةا: تددد  اولعسيددساقدددألاولندد وحق

دددقاول  دد ااملدد انادد ،جا حقددد ،قاايألمس وتاولس وعددة..ا  ي تدد ( اققدد اعدد اساوليدد حث
اادددسخامتدددسوااولس وعدددة ا ةدددةوااكددد ظألاال يدددةاتددد قلةاقاك قلدددةاادددألاقحددد   اولس وعدددةا

  قاغي واه .
إلجدد و اتددةهاولس وعددة ا ةلدد اقددألااددالاااوادد ،جاولس وعدد تاولعدد يقةاحدد دز ااعددسايعددخان .3

ادددألااول بددد ااالددد امحدددسساولناددد ،جاولادددقاا  ددد امليهددد اوليددد حث ألاولعددد يق أل ادضدددال ا
ض دةاميع س اايألوعا  ستاولي حث  .للس وعةاما ىااقنه ادقااعقيقاولا   اوليحثقا و 

 :مشكلة الدراسة 
ا ثددد  تاولقعل قددد تا:ولادددقااقثلدددتاددددقيج بيدددةاثددد  هاوإلقاآةددد ألاللاقدددسخاولاكن لددد ج

ةقد اةد ألاا  ولا  اد اقعهد ا  عه لةاو تال االيهد ا اازظنهد ا  ع اةااسو له ا احسيثه 
وااالبيدددةاددددقاولقجددد اااو ناه كددد توناتددد  اا:ولعدددلبيةاولادددقااجلدددتاددددقاووثددد  لدددياقدددألا

ولاضدددلي اا:خاقدددألاادددالااول عددد ، اولجسيدددست ا ولادددقااقثلدددتاددددق و دا وضدددقا ولنقددد شاولعددد
 ادسخاو لادزوخاي اعدوا ولضد ويلاا  وناتد  اولتد ،ع تا ولقعل قد تاولك ةيدةا لقعل ق اقو

 وحاددددد وخاولا   ددددديةاددددددقاولاعليقددددد تا ولس ستدددددةاا  وإلن ددددد اا ة ل دددددسجا وااالبيدددددة
ا قت  ةةاولق ض ا تام اول   ا ول ع خا ول يسي ت ت.
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ولادقا ا ايدسس وعةاولض ويلاوااالبيةالإلادالخاولجسا ولس وعةاولح ليةاالا ا ةز
نادددد جهخاللقحادددد اقتدددد  ة تاولقعددددااسقيألاا اعاقددددساالدددد ولققددددسخاب عدددد ، ااىا ا دددد االاهخا و 

ملدد ااح جددةلةلدد الا مسى عدديق اول دديوابدد   اا ق وبدد اولتددية تا:قثدد ا وإلاددالخاولجسيددست
يج بيدددةاولج وندددفاوإلايدددس ة ألا تددد اا؟س وعدددةاةيددد اياع قددد اقعهددد اولتدددالفاايندددةاولس وعدددة

ندس تاولس وعد تاولادقاملد ااو وعدان س اا؟يق ألاالد اولضد ويل ةي ايتا؟ عااسوقه  ولعلبيةا
يقةدددألابلددد  تاولقتدددةلةا د نددديا ان  لدددتااقددد اب نددد قجايانددد  ااولقاغيددد وتاولح ليدددةاللس وعدددة

ا: اولاع ؤااول ،يواوواقوإلج يةاالاوليحثيةادق
 ىالتربععوع علعع اإلعععالمف اليععة البرنععام  التععدريبي المقتععرح لتععدريب طععالب  مععا

  ؟الجديد وتطبيقهم لها لإلعالمألخالقية الوعي بالألوابط ا
ا-:اكاعفاتةهاولس وعةامتقياه ادقااسساقألاولج ونفاقنه ا* أهمية الدراسة:

ا؛ق وبدد اولتددية تاو جاق ايددةا عدديق اول دديوابدد  اقددألامتقيددةانيدد امتقيددةاولس وعددةا (0
ةقدد اا الدد اقعددا ىاولعدد لخا واكثدد اوعددااسوق اق بدد اا011ثدد نقاق بدد اضددقألالك ندديا
 ولس وع تاولعلقيةاولاقابدسقتاددقاتدةوااAlexa(25)تامليةع اقؤت وةل ااتم ضح
اول سس.

ول ديوابد  ااققعدااسقألااسخاولادزوخايعدخاياني امتقيةاوليحساقألاقالحظةاولي حث (3
ولاعليقدد تاولبةي،ددةااوناتدد  ملدد اا ولاددقامستا ي لضدد ويلاوااالبيددةا ولقدديخاولقجاقعيددة

ا واك ةيفا ولت ،ع تا ول   اولقزظ ةاال اولق ب .
احددد  ااولس وعدددةاا عدددي اولناددد ،جاددددقاضددد  اقدددسا اولا بيدددةاوإلاالقيدددة ا ولدددة ايهددداخا (2

يةي يةاولاع ق اول واقاق ا ع ، اوإلاالخالاجنفامض و ت  اةق اا بلاولس وعدةابديألا
اولا بيةاوإلاالقيةا  ع ، اوإلاالخاولجسيست.

الخااظه امتقيةاولس وعةاقألاضد   تاولا ةيدزاالد اماالبيد تاوإلادالخا عديق اوإلاد (9
ولجسيدددس ا اقدددسيخانقددد ةجاققاددد والب نددد قجاادددس ظبقالتدددالفاوإلادددالخاولا بددد  اةعينددددةا

 اتبيقاولض ويلاوااالبيةاي ل يواب  ا  ايهخابه .ا لاس ظبهخاالاللس وعة
مألاتنددد  اندددس تاددددقاام ولجسيدددست ااوإللكا  نيدددةاوإلادددالخيددد ل  خاقدددألاظهددد  ا عددد ، ا (0

االبيددةاولاددقااحةددخاخاللقنظ قددةاواولس وعدد تاولاددقاانيددتايدد لانظي ا ولاحليدد ا ولاقيددي
تاس وعةاحيسامت  اا؛عيق اق وب اولا و  او جاق اقاة ل يواب  ال اول ع ، ا 
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 maslin masrom andا ا س وعة(26)(3103)اsalopek Michelleاة اقأل
selisa usat(3102)(27)جددياا بلددةاولس وعدد تاولاج ظبيددةاولاددقاس عددتاالددا ملددا 

ا لألاالبي تادقاقج ااولاعليخ اةق امألاو ااقد ساالدولاحسيسادع ليةاب وقجااس ظبيةا
اعلقه اةت ظقةادع لةاا اس ظواوااالبي تاقألااالااقجق ا تاولنق شايع اساال

ولقنددد تجاا ولقح ضددد وتاولقبنيدددةاالدددا:ادددستاوعدددا وايجي تاقنهددد ا قدددألاادددالاا لدددةل 
 قن بتدددددةاا  ولقن بتدددد تاحدددد ااولقعضددددالتاوااالبيددددةا  اقددددسيخاولحدددد  تاول وبعيددددة

يعددهخادددقاولانقيددةاوااالبيددةااققدد ا ضدد ي اولتا دديةاللتددالفا ولحدد و اديقدد ابيددنهخولق
متقيةاولا ةيزاا لسيهخايق ايعززاقألامتقيةاق ض  اولس وعةا ا وا قتاولس وعا ألاال

 دقاولقجاق .اولقهقةقألاول ، تااتالفاولج قعةاي ااي  تخا ال
وخا عددد ، ااعدددهخاولس وعدددةاددددقااأعددديوا  ضددد اقعددد يي ا ضددد ويلاماالبيدددةا عدددااس (3

ولددد  خاقدددألاا ددد ساا دعلدددا؛ولجسيدددستاقاقثلدددةاددددقاق وبددد اولا و ددد او جاقددد اقاوإلادددالخ
ول عددد ، اوإلاالقيدددةاولجسيدددستابا ددد ،تااقيزتددد اادددألاول عددد ، اولاقليسيدددة ام امنهددد ا

قة ني تاول ع ، اولحسيثة  ي لا لقاظه تاا اجق ابيألاا  ،تاول ع ، اولقسيقةا و 
دددتنددد  امتدددة لي تاماالبيدددةاتدددقلتاولبي،دددةا  قدددألاتنددد ااظهددد اا  ولاقليسيدددةا ولجسيدددستاقع 

 .متقيةاس وعةاولض ويلاوااالبيةادقاولبي،ةاوإلاالقيةاولجسيست
م  ددددتاولس وعدددد تاولعدددد يقةادددددقاقجدددد ااماالبيدددد تاوإلاددددالخايقزظددددساقددددألاو تاقدددد خا (3

ددددقاظددد اانددد ققاو ااقددد سااليدددياقدددألاببددد اولجقددد تي اا يأاالبيددد تاوإلادددالخاولجسيدددس
لي تاولضديلاوااالبدقالقد اينتد ا ظبدسا يعد خا وليحسااألاآا  با  ةاولتي ف

  ايعدد ااولق واددساا ولقدد ،خاي  ا دد ااددد سا يدد اقاا ددتا مألا عدديق ا قددألاااللددي
 ي لاد لقاا لقؤععدةاماالقيدةايعينهد ا  ايناقدقولق ن نيةا وااالبيةاللعق اوإلاالققا

ا.(28) ايلازخايأت اماالبيةام اقع يي اقحسستااسو،ياد ني
ا:وواقااقث امتسوااولس وعةادقاولهسااول ،يوا :أهدا  الدراسة*

اال اول اقاا يولاع ا اال  اولا ب   اوإلاالخ اتالف الاس ظف اققا و اب ن قج دع لية
اي لض ويلاوااالبيةال ع ، اوإلاالخاولجسيسا اتبيقهخاله ي.

ا
ا
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 تتمثل في:مجموعة من األهدا  الفرعية ويتفر  من الهد  الرئيس ااااااا
بيدددةاولادددقايجدددفامألايلادددزخابهددد اقعدددااسق اول ددديوابددد  اقدددألا  دددساولضددد ويلاوااال (0

عسستاة ل   ا ول عد خابنت اول ع ،لاولقاديق اياعلقاتالفاوإلاالخااينةاولس وعةا
ا. ول يسي ت ت

ولكت ااألاولض ويلاوااالبيةاولاقايجفامألايلازخابه اقعااسق اول يواب  اقألا (3
 وإلاجد فاي لق ضد ا تاتالفاوإلاالخااينةاولس وعةاديق اياعلقابنت اولاعليق تا

ا ولس ستة.
اس ظفاتدددالفاوإلادددالخاولا بددد  االددد س وعدددةادع ليدددةاولب نددد قجاولادددس ظبقاولققاددد والاددد (2

 ول اقاي لض ويلاوااالبيةالإلاالخاولجسيس.
الادددس ظفاتدددالفاوإلادددالخاولا بددد  االددد اس وعدددةادع ليدددةاولب نددد قجاولادددس ظبقاولققاددد و (9

القاال ةاانساوعااسوخاول يواب  .اتبيقاولض ويلاوااالبيةادقاوااي  اولق وب او
ا:ديق ايأاقا:ا ااحسساق تلح تاولس وعة*مصطلحات الدراسة

ساق هددد خاول ع ليدددةاددددقاةثيددد اقدددألاوليحددد ايق دددساياeffectivenessالف اليعععة:  (0
 اةقدد امنهدد ااعدد اا(29)يالددقاولاددأثي اولتددق يققددس تا:امندديولاج ظبيددةاقددألاولن حيددةاوللغ يددةا

حسادقاماقعاقال ااولقع لجةاولاس ظبيةاي ااي  ت اقاغي  اواث اولة ايقةألامألااحسثياواىقسيي
يعددخاايعددخاولع وقدد اولقعدداقلةاالدد ااددأثي اىقددساىاولقاغيدد وتاولا يعددة ا ي دديغةامادد ا

 .(30)يولع وق اولا يعة
واثدد اولندد اجااددألاب ندد قجااددس ظبقاقعددسايا:الف اليععة بأنهععا إجرائيععا ناالباحثعع ي ععر و
قة ولغدد خاقندديااادداال خضددقألاقعدد يي اا قعدديق ا نايجددةاولاحعددألا؛ابيدد واتددةواواثدد ا نيددة و 

 ا.يدقاواسو اولن اجااألااقليةاولاس ظف
يعدددد اايأندددديااتددددةااس ظبيددددةاقنظقددددةاااضددددقألا:االبرنععععام  التععععدريبي المقتععععرح (3

ولادقا ضدعتا ا اث و،يةا واع ليفاولاس ظبيةقألاول ني تا ولاب وتا وانتتةاوإلقجق اةا
سوخاتدالفاوإلادالخاولا بد  امحدسوسااغييد وتاق  د فااحقيقهد اددقاج وندفاوعدااابهسا

بنتددددد اول عددددد ،لاولقاعدددددسستاولجسيدددددستاةددددد ل يوابددددد  اديقددددد اياعلدددددقااوإلاالقيدددددةال عددددد ، ل
 اةقدد اه ا وإلاجدد فابهدد ا نتدد اولاعليقدد تا ولس ستددةولق ضدد ا تا ولاعليقدد تا قتدد  ةا ا
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مألاولب ندد قجاياقادد اي لق  نددةادددقاوناقدد  اقجق اددةاقددألاو عددا وايجي تا ول نيدد تاحعددفا
 .(31) اولاس ظبقا تا يةاولت لفاولقاس فققاضي تاولق ب

ألامج و،يدد ايأندديامس و اتددالفاوإلاددالخاولا بدد  اللضدد ويلا حثدد يع دددياولي: الععوعي (2
 ةيد اا-ق وب اولتية تاو جاق ايةاة ل يواب  -وااالبيةال ع ، اوإلاالخاولجسيستا

 يتبقاولتالفاال اولض ويل.
قنظ قددةاايأنهدد ا ألامج و،ي دد يع دهدد اولي حثددا:الألععوابط األخالقيععة لإلعععالم الجديععد (9

اق وبدد -اقددألاولقيدد سئا ولقعدد يي اولاددقااحةددخاعددل  اقعددااسققا عدد ، اوإلاددالخاولجسيددست
وااددد ةاولقددد و وتاددددقاولق وبددد اا  اعددد استخاالدددا -ولتدددية تاو جاق ايدددةاةددد ل يوابددد  

لاقليدد اولقادد ت اولاددقايقةددألامألاا؛ احددسسالهددخاقدد اتدد ا دد وفا قدد اتدد ااتددأا ولقاال ددة
يقددد ايضدددقألاحددد ظاهخا ةددد وقاهخاددددقاضددد  اولقيددد سئاوااالبيدددةاا ألالحدددقابهدددخا يددد وا ظ
ا  ولقعدددداقستاقددددألاولددددسيألا واادددد وااو جاق ايددددةا ولقدددد وساولاتدددد ظعيةا وإلنعدددد نيةاولع قددددة
ا-ولضدددد ويلاوااالبيددددةالنتدددد اول عدددد ،لاولقاعددددسستي:األابالدددد اولضدددد ويل  يق ددددساولي حثدددد

 ويلانتدددد اضددددا-ضدددد ويلانتدددد اولق ضدددد ا تا ولاعليقدددد تا قتدددد  ةاه ا وإلاجدددد فابهدددد 
 ض ويلاولس ستة(.اا-ولاعليق ت

ا  -اإلطار النظرع للدراسة: **
 * التربية والوعي اإلعالمي بالألوابط األخالقية لإلعالم الجديد:

مألاو تاقد خاباتد ظ اولقيد سئاوااالبيدةاددقاولبي،دةاملد اا(32)يتي ايعيسابايتي
االبيدةا عدااسوخاحيساعبقاو تاق خاب ض اض ويلامابساق ايعستاق وح ؛اوإللكا  نية
و تاقددد خايعدددألااتددد ظع تاادددنظخاتدددةواو عدددااسوخ اةقددد اتددد  اقعهدددساماالبيددد تااوإلنا ندددت

ا؛0223ولكقبيدددد ا اب وتددددنتألاقدددد ايعدددد ااي ل  دددد ي اولعتدددد ا عددددااسوخاولكقبيدددد ا اادددد خا
ولققب لددددةا عددددااسوخاولكقبيدددد ا  اةقدددد ا ضددددعتاج قعددددةااوإللكا  نيددددةلاعزظددددزاولعددددل ةي تا
للاع ق اقد اولتديةةاا اوتاق اال اقجق اةاقألاولض ويلاالبي اما جن فاة لي   ني اقيث ب ا

 اددسخاعدد بةاولبي ندد تا ولاعددس االدد احقدد جاا اددسخاو عددااسوخاولقادد س الق دد س ت ا:قنهدد 
وواد ظأل اةقد امألاا عد ، اب ظسيدةااعداهسااو حايد ااالد  قن ام عد ااا ولقلكيةاول ة ظة

لات ظ اق وثيقاماالبيةاا تن  ااستاج قع تام س تايعخاولبي ن تاولاقااتة امع ع ا
 ا قددألابدديألاولجهدد ساولقبة لددةاجهدد ساقعهددسايبدد اي يا ولاددقابددسمتاادد خاوإلنا نددتدددقاقجدد اا
ا.(33) ا اقثلتادقااقساقؤاق ااألاولقيخاوااالبيةادقا ع ، اوإلاالخاولجسيست0223
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لقدد اااقادد ايدديا عدد ، اوإلاددالخاول بقيددةاولجسيددستاقددألاقيددزوتابن ،يددةااددسا ااونظدد  ا ا
( ادهنددد  اح جدددةالاعلددديخا3.1)اتددد  ةةا ةدددةواوااق ستددد االدددقااقنيددد تاول ظدددفللا  اددد ا ولق

 ةي يدةاامقة ني اهد وعااسوقه اي  اليةا ة   تاازظسااب واهخاحد ااا  اس ظفاولجقه  اال
اولاع ق اقعه ا احقيقامكب اوعا  ستاقنه .

اةقدد امألاللاقنيدد تاوإلاالقيددةاولجسيددستاةق وبدد اولتددية تاو جاق ايددةا وااالبيددة
لدددةواقدددألاول وجدددفاا؛ولنددد وحقاو جاق ايدددةا وااالبيدددةاواميج بيدددةا ماددد ىاعدددلبيةاالددد آثددد   ا

 ايحا ج ندددياقدددألاقهددد  وتاها قدددقددد ايجدددفامألايقدددسق ااع ظددد اولقعدددااسقيألالالددد اولق وبددد اي
 ولقنددد تجاا و عدددااسوخاولجيدددسال عددد ، اوإلادددالخاولجسيدددستايتدددة اماالبدددقااعددد استخاالددد 

لل د ساوقداال اا؛احاد اياعدن وإلادالخاولجسيدستولس وعيةا مس وتاولا بيةاوإلاالقيةال ع ، ا
 تدددةواقددد ااوااددد ةاولقددد و وتاولعدددليقة ا ديدددةا ماالبيدددةااعدددززاقدددألابدددس اهخاالددد قهددد  وتاقع
 ولاددقاوتددا ةتاجقيعهدد ادددقامنهدد اا ولعسيددساقددألااع ظ دد تاولا بيددةاوإلاالقيددةامتدد  تامليددي

ناد جام قدألاولن د ت اند و اقعيندةاوكاع فاولقهد  وتا ولقع ددةاولالزقدةالقد و تا ا عدي ا و 
 ايقدد اواس وتاول ة ظددةا ولقددس وتاللقتدد  ةةاولك قلددةادددقاثق دددةاولقجاقدد ا ولح دد ااالدد 
 ولا بيددةاادهددخاةي يددةابندد  ا عدد ، اوإلاددالخاللقعدد نقا ةي يددةاولاع قدد اقعهدد  ايعدد اساالدد 

ولق هدددد خاليتددددق اا ا لكددددألاياعددددسىج نددددفاولالقددددقا ولاعددددسي اوإلاالقيددددةا ااقا دددد االدددد 
لبند  اولقد وتألاول د لحاولدة اا؛ددقامناد جاول قد زا ولقعد نقاا  اد  ولاوإلبسوايةاولقت  ةة

يعددددهخادددددقانقدددد اولقجاقدددد ا وعدددداق و ه ا ساددددخاولقعدددد يي اولثق ديددددةا وااالبيددددةا ولقتدددد  ةةا
ي ضددددحااالبددددةاولا بيددددةاوإلاالقيددددةاب عدددد ، اوإلاددددالخااوواددددقا ولتددددة ا ا(34)ولسيقق وتيددددة
اولجسيست:

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
 
ا
ا
ا

قددألااولتددي فاااتددة امألاولق وبدد اوااالبيددةالددسىملدد اا بق يتددي اولنقدد ةجاولعدد
ولا   ددديةااندددساوعدددااسوقهخال عددد ، ااقع ددددةاةيددد ايدددسي  ألات يددد اهخا يحققددد ألااادددالا
؟اةيدد ايعدداتيع ألاالددقاولق ددسوبية؟ا اووادد ظأل ةيدد اياعدد قل ألاقدد ا؟اولجسيددستاوإلاددالخ
ةاانددساق وبدد اولتددي فاوااالبيدداقجق اددةاقددألاولع وقدد اولاددقااددؤث االدد اتندد  ددد ألا لددةوا

ا تق:ا ولجسيستاوإلاالخوعااسوقهخال ع ، ا
اوإلاددالخحيددساااقاد ا عد ، ااول بقيدةاولجسيدست:اوإلاددالخول عد اب عد ، اامقة نيد ت -0

ولجسيستاةق وب اولتدية تاو جاق ايدةاباقنيد تا قيدزوتااعدززاقدألاولقتد  ةةابهد ا

 )األجهزة والبرام ( مكانيات وسائل اإلعالم الرقمية الجديدةإ

التقنيات والتربية اإلعالمية لإلعالم الجديد )الحألور والغياب/ المرتفع 
 والمنخفض(

 ثقافات األقران -

المعايير  -

 االجتماعية

 القيم -

 السلوك -

المواقف  -

 األخالقية

وجًها لوجه أو  -

األنشطة عبر 

 اإلنترنت

 الدعم األخالقي -

دوات التربية اإلعالمية أ -

 لوسائل اإلعالم الجديدة

المناهج  -التوجيهات  - -

 الدراسية

 -ال وامل التي تركز على المستخدم: )التنمية الم رفية واألخالقية
 القيم -الم تقدات

 الخبرات الرقمية( -األهدا  -

( يوألح عالقة التربية اإلعالمية بوسائل 0شكل)
 اإلعالم الجديدة

Source: Carrie James, Et.al.,. "Young People, Ethics, And The New 

Digital Media, A synthesis From The Good Play Project", (London, 

England: Cambridge, Massachusetts,2009),PP:81-82. 
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ولكتدددد ااددددألاوله يددددةااخقددددألااددددالاااددددسا  الددددقاتددددع  اي لا   دددديةا واقدددد أل
ااحقيقاولا   ية.لاعا وايجيةة 

اوإلاددالخولجسيددس:احيددساياضددحامألا عدد ، االإلاددالخاوإلاالقيددةولاقنيدد تا ولا بيددةا -3
دددقاعدبي ااحقيددقامدضدد اوعددا  ستاقنهدد ايتددة ااوإلاالقيددةولجسيدستااحادد جاللا بيددةا

ابدددد ااوإليحدددد   ةي يدددةاا قددددألاادددالاازظدددد ستاابدددد وتاولتدددي فاي عددددااسوقه ا دعددد ا
ولا  جاقدألاثق ددةاولقدتاا ياعناحا ا؛ةي يةانق اولقعل ق تا ولقل  ت اا ول ظف

 اعظدديخاو عددا  ستاقددألاولاقنيدد تاا Copy and Paste Literacyا ولل ددق
 ا اقددألااددالااوقدداال  ماالبي ددا يجدد بقاوجاق اي دديتددة اماوإلاددالخولحسيثددةال عدد ، ا

قدألاادالااام ةلد ااقه  وتااعززاوعااسوقهخاوإليج بقاله  ا لدألايادأا ولتي فا
 ولا جيهددددد تا ولقنددددد تجاولس وعددددديةااوإلاالقيدددددةولا بيدددددةاا مس وتاوااالبدددددقولدددددساخا
 لةل .اولقساقة

)ولانقيدةاا:ا ااضدقألاالد اولع وقد :ولتداتاولقعدااسخاولع وق اولاقاا ةدزاالد  -2
 ا ولابدددددد وتا واتددددددسواولقع ديددددددةا وااالبيددددددةاللتددددددي ف ا ولقعاقددددددسوت ا ولقدددددديخ ا

 ول بقية(.
االد قألاولع وق اولادقاادؤث ااع يي او جاق ايةا ولقيخا ولعل  ثق دةاواب وألا ولق -9

 ولجسيست.اوإلاالخقق  ع تاوعااسوخاولتي فال ع ، ا
 ولقند تجاولس وعدةا ولا جيهد تاالعدفااوإلاالقيدةولا بيدةاا مس وتولساخاوااالبدقا -0

امك ندددددتاميج بيدددددةامخاعددددد و اوإلنا ندددددتاددددددقاايددددد  وتاولتدددددي فاالددددد ا ح عدددددق ااوس   ا
 (35).علبية
ولجسيددستااوإلاددالخقعددااسخال عدد ، ادددقاظدد ااددسخاقهنيددةا وحادد وااولجقهدد  اول اا
ققدد اا؛ولدد اقاوإلاالقددقاياقثدد ادددقاواعدد  انتدد جاولح ظددةا ونا دد خا اتيدد  اايبدد زااحددس  ا

بددسايثيدد اول دداألا و ضددت وي تاولاددقااددسق اولقجاقدد  ااواتيدد  اا يجعدد اتددةهاول عدد ، اعددالح ا
جعد اقدألاالد اول عد ، امسوتاللبند  اامألاا قدألاتدأنهاولد اقولعةواقألاةلد ادزظد ستا ا ال
ولا بيةاقألامج اا  دقاض  اق اعبقااب زاولح جةاملالات ظ ادقاقاال اولقج  ت  و

 انقيددددةا اددددقاقعددددااسقيه اي لضدددد ويلاا و عددددااسوخاوادضدددد ال عدددد ، اوإلاددددالخاولجسيددددست
ا.(36)ولاقع اي لقيخا وااالبيةاولاقااع اساال



222 

دددد ددددا  بددددساتددددهستاولعددددن وتاواايدددد تاوتاق ق  قددددألاببدددد اوليدددد حثيألابا عيدددد اا قلح ظ 
حيدساتد واا؛وإلاالقدقم اولد اقااThe Media Literacyوإلاالقيدةتاولا بيةاقحسسو

اوإلاددالخوليدد حث ألااددستاقحدد   تااعددهخادددقاولحددساقددألاولاددأثي وتا يدد اولق وايددةال عدد ، ا
 ااقثدددد االدددد ا اولقعددددا ي تاول  سيددددةا ولجق تي ظددددةا ولقجاقعيددددةا ولاقليسيددددةا ولحسيثددددةاالدددد

ايأاق:وات  ح تاديق ا
واتقيددددةاولي لغددددةااالدددد ا-وإلاالقيددددةولا بيددددةا-ااالقددددقوإليؤةددددساق هدددد خاولدددد اقا (م)

ا آلي تااقله ا اأثي ت .اوإلاالخلاي ي اول م اولع خا ولجق تي ايقا ج تا ع ، ا
ق هدد خااىي  قاددسوسا ولتددق ا ا قددألاثددخادهدد اياعددساوإلاالقددقياعددخاق هدد خاولدد اقا (ف)

ووليدددد تاا ملددددولددددة ايتددددي ااThe Media Educationوإلاالقددددقولاعلدددديخا
تاولاتبيقيدةاولادقايداخاقدألاااللهدد اادس ظواققد  وتانظ قيدةاللتدالفادددقا ولقق  عد 

 اوإلادالخل ع ، ااول ظي يةلاك ظوا ايهخاي  عااسوق تاا؛ق وح اولاعليخاولقاال ة
لق هددد خاا ق وسد ددداهلي ددديحابدددس  اا وإلاالقدددق بدددساواعددد اق دددتلحاقحدددسسوتاولددد اقا

ا.ultureCedia M(37)اوإلاالقيةوقاال امس وتاولثق دةا
 اآلتي: د الباحثان في الألوابط األخالقية بالتقسيمويسترش

ا مألايتلقاحةق اتألا ولقعااسخالل يواب  اولق وليواقألاماالبي تااألابط ديني: .0
م ايقد خاا اا د سخاقد اولث وبدتاولسينيدةاودقام اق ض  ام ابضيةايبد زاديهد امدةد   ا

 د تيخاقد اولقا بنت ايعخاولق  تيخا ولقعل قد تا ول د  ا ول يدسي ت تاولادقاااند د
 ولسينيةادقاولقجاق .

 بددسامألاي واددقاولقعددااسخالل دديوابدد  او اايدد  وتاو جاق ايددةااألععابط اجتمععاعي: .3
ام ا قجاقد م اينتد امتدي  ااقدوابديخاولا ول ديوابد  ا الدتدق ابب امألايقسخام ا
دددد دهددددقااقثدددد اق ضدددد ا تا اولندددد واىاقددددواولق دددد تيخاولا  ددددةالددددسا يعددددااسخامل  ظ 

 حع عةاي لنعيةالألد وس.ا
دداشععري ي:ألععابط ت .2 ا م امندديا بددساقددألاق وادد تاولج ونددفاولق ن نيددةاولاددقااضدد اات ت 

احظددد  وتاولادددقاندددتااليهددد اولقددد ن ألام حاددد ا اياتددد جاللق؛ايعدددي االيهددد اول ددد س
 اع ضيالل ب  ااحتات ،لةاولق ن ألا ج و،خاولنت .
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 بدددسامألاي وادددقاولقعدددااسخالل ددديوابددد  او اايددد  وتاولا  دددةااألعععابط ميسسعععي: .9
يتدددد هاام لقؤععدددد تاولس لددددةايعددددق ايقددددسخاقدددد ادددددالاا ديهدددد ي لقؤععددددةاولاددددقايعقدددد ا

 .(38)   اه 
متقيدةاولا بيدةاولالقيدةالألدد وسا وناق لهد اقدألاولالقديألاا  يتي ايعخاوليد حثيألاملد

ا  اددسخا اددا  يدد فا اجددزاولقدد ونيألامقدد خعدديق امنندد ا ا ولاح دديألاولالقددقملدد ااولالقددق
 اازويدسا عده لةاول  د االهد ا قدا واع تاي لقا ت اوااالبيدةال عد ، اوإلادالخاولجسيدست

ولقدديخاوااالبيددةالقعددااسققاوإلاددالخاولجسيددسا اةاقددألااأثي واهدد االدديدددهندد  اقادد ت احقيق
ا.(39)ي  ةاا  ةي  ةاا قةا ولتي فا

 اإلجراءات المنهجية للدراسة: **
 تسايالت الدراسة وفروألها:*

 تسايالت الدراسة: :أواًل 
ولدددد اقاا وإلاددددالخاولا بدددد  االدددداتددددالفس ظبقالقدددد اولا دددد  اولققادددد واللب ندددد قجاولادددد (0

 ي لض ويلاوااالبيةالإلاالخاولجسيسا اتبيقهخاله ؟
ولد اقاي لضد ويلاا لاس ظفاتالفاوإلاالخاولا ب  االولققا وااق ادع ليةاولب ن قج (3

 وااالبيةالإلاالخاولجسيس؟
اتبيدقاولضد ويلاا لاس ظفاتالفاوإلادالخاولا بد  االدولققا وااق ادع ليةاولب ن قج (2

 ةالإلاالخاولجسيس؟وااالبي
ا  فروض الدراسة:: اثانيً 

ايأاق:يقةألااحسيساد  خاولس وعةاديق ااااااااااااا
س جددددد تاولقجق اددددددةاا جاةوتاس لددددددةامح ددددد ،يةابددددديألاقا عددددددتقا جدددددسادددددد اا  .0

ولاج ظبيددةا ولضدد يتةادددقاققيدد واولدد اقاي لضدد ويلاوااالبيددةالإلاددالخاولجسيددسا
 دقاولاتبيقاولقبلق. وااي  اولق وب ا

س جدد تاولقجق اددةاولاج ظبيددةااقا عددتق جاةوتاس لددةامح دد ،يةابدديألاا جددساددد ا .3
 واايدد  اا ولضدد يتةادددقاققيدد واولدد اقاي لضدد ويلاوااالبيددةالإلاددالخاولجسيددس

 دقاولاتبيقاوليعس ال  لحاولقجق اةاولاج ظبية.اولق وب 
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س جدد تاولقجق اددةاولاج ظبيددةااقا عددتقا جددساددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةابدديألا .2
 ولاتبيقاوليعس اال اققي واولد اقاي لضد ويلاوااالبيدةاادقاولاتبيقاولقبلق
 وااي  اولق وبد ا)اتبيدقاتدالفاوإلادالخاااالبيد تاوإلادالخاالإلاالخاولجسيس

 ل  لحاولاتبيقاوليعس .ولجسيس(ا
س جدد تاولددةة  ا وإلندد سااقا عددتق اا جددساددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةابدديألا .9

الاوااالبيدةالإلاددالخاولجسيددسي لقجق ادةاولاج ظبيددةاددقاققيدد واولد اقاي لضدد وي
 وليعس .اولاتبيقادقا وااي  اولق وب 

ا جدددسادددد  جاةوتاس لدددةامح ددد ،يةابددديألاولقجق ادددةاولاج ظبيدددةا ولضددد يتةاددددقا .0
 نا نتال  لحاولقجق اةاولاج ظبية.قعسااوعااسوقهخالإل

س جدد تاولقجق اددةاولاج ظبيددةااقا عددتقا جددساددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةابدديألا .3
دددقاققيدد واولدد اقاي لضدد ويلاوااالبيددةالإلاددالخاا  ددغ اعددن ا واا واكبدد اعددن ا

 . لاتبيقاوليعس ال  لحاواكب اعن ادقاوا وااي  اولق وب اولجسيس
اددةاولاج ظبيددةاس جدد تاولقجق ااقا عددتقا جددساددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةابدديألا .3

اققيد واولد اقاي لضد ويلاوااالبيدةالإلادالخاولجسيدسادقاول ظ ا ولحض اال 
 دقاولاتبيقاوليعس ال  لحاولحض .اب  وااي  اولق و

س جدد تاولقجق اددةاولاج ظبيددةااقا عددتقا جددساددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةابدديألا .1
 بدددةاقالحظدددةالاتبيدددقاتدددالفاوإلادددالخاوليعدددس االددد ايت اددددقاولاتبيدددقاولقبلدددقا

 االخاولجسيسا  ايهخابه ال  لحاولاتبيقاوليعس .لإلاةاالبيض ويلاوالل
مح ددد ،يةابددديألاس جددد تامدددد وساولعيندددةاالددد ااةوتاس لدددةاو اي تيددديا جدددسااالبدددةا .2

إلاددالخاولجسيددسالاةااالبيددللضدد ويلاويت بددةاقالحظددةالاتبيددقاتددالفاوإلاددالخا
للضد ويلااتبيدقاتدالفاوإلادالخالاواايد  اولق وبد اددق  ايهخابه  ا س ج اهخا

 إلاالخاولجسيس.ةالااالبيو
ا
ا
ا
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 *نو  الدراسة ومنهجها:
 نو  الدراسة:ا:أواًل 

اوااناققا اولس وعة اولي حث ألاا مللح لية احيساوااقس اولاج ظبية  ولس وع تاتيي
او اتيي اولقنهج اال  اتيي اولس وعة اقجق اة اوااي   ادق ا اتبيقالاج ظبق ولاج ظبية

بهسااولاع ااال اا؛ ولض يتةاوااي  انظ خاولقجق اايألاولاج ظبيةحيسااخا؛امس واه 
اال اولقاغي ا ايولب ن قجاولاس ظبقي اولقاغي اولقعاق ا ت  ا تقاياأثي  ول اقاوتاولا يعة

الاالبيي لض ويلاوا اة اولجسيس اولا ب  اله إلاالخ  وعاا وجااي اتبيقاتالفاوإلاالخ
ا.مح  ،ي ولنا ،جا احليله ا

 منه  الدراسة:ا:اثانيً 
ا؛ولقنهجاتيياولاج ظبقاقألااالااولقجق ا تاولقاك د،ةا وااقساولي حث ألاال

ا اقجق اايأل اوااي   ااخ اواحسمحيس ااج ظبية اا؛ض يتةاا ىا واتق  ااخ امسا احيس
او اولاس ظبقاال ولقاغي  اولب ن قج ا ت  اااض االقعاق  الخ ابينق  اولاج ظبية  ولقجق اة

ا اثخ ااج ظف  اا  اولض يتة ا ولاك دؤاولقجق اة اولقجق اايأل  ابيأل اول  ج احع ف اخ
ا.(40)ولقاغي اولقعاق ا ملولاأثي ا ول  جابينهق ااقق اي ج ا؛هق بين

 *عينة الدراسة: 
ااقسياااقث ا ادقااينة اولس وعة ولتي فاقألااpurposive sampleاةاينة

ن ث ااو]ةة   ااولج قعقاتالفاوإلاالخاولا ب  ايةليةاولا بيةاولن ايةاج قعةاولقن   ت ا[  و 
تق ااج ظبيةاواحسمقجق اايألاا ققعقةاالا-(اق  ست31)اب وب ا قألاتالفاول  بةاوا ل
(ا21)ااةاض يتةا بلغااسساق  سواه  ا واا ىاقجق ا(اق  ستا21)ا بلغااسساق  سواه 

ا (اق  ستاللةة  00 وإلن ساب وب ا)ق  ست ا اقعخاق  سوتاولعينةاي لاع   ابيألاولةة  ا
الإلن س00)  اق  ست ا( وذلك لل ديد من على تلك الفئة؛  ينوقد وقع اختيار الباحث 

ااتةي ا اك ظألا مأل المبررات أهمها: اق حلة اولةيألاال اولق حلة يتة اايقبل ألاواد وس
ولان  ادقاوااي  اا أل وا اولي حث اةق اق وب اولتية تاو جاق ايةوعااسوخاا قازويساال

يقةألامج و ااقحاا؛بس وعاه اققثلةاللقاغي وتاولاقايق ق ألولعينةاوليت ظةايحيسااك ألا
اولنا ،جا قق  ن تابينه  اال  ااعقيخ ا ي لا لقايقةأل اللنا ،ج ايحققاث و  ا وايق  ا بس ا  
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يق ايحققااج نواا ة ألاولتالفادقان واولق حلةاولاعليقيةا ولاا تمألايا ألولي حث
 ولنا ،ج.ا ولعينةا ضيلاولقاغي وتاولاقابسااؤث اال

ا (ات لي ا01اينةاللس وعةاو عاتالايةاقة نةاقألا)ا الا أل بساوااقساولي حث
اولاج ظبيةاا؛ة ت لي ابا  ،تاولقجق اة اياعلق ا ديق  اولس وعة  امس وت الاقنيأل  ةل 
اولب ن قجاولاس ظبقاولاقات اي لقجق اةاولض يتةاد نه  قق بقااليه  اظه اديق اا ناه 
ا:يأاق

لداللة الفروق بين المجموعة التجريبية والألابطة  5يوألح قيمة كا( 0رقم )جدول 
 في النو 

 المجموعة
 النو 

 إجمالي ألابطة تجريبية
 5كا

 مستوى 
 الم نوية

 0د ح
 % ك % ك % ك الداللة

 21 31 21 02 21 02 ذكور
غير   00111 10111

 21 31 21 02 21 02 إناض دالة
 011 61 011 31 011 31 الجمععلة

اولجس ا اقأل اياضح انعية امأل اولع بق اا%01ا امد وس اولقجق اةاقأل اينة
ساولعينةاي لقجق اةاقألامد وا%01نعيةاقنهخامن سا,ا اا%01ةاةة  ,ا نعيةاولاج ظبي

ةةل اياضحااسخا ج ساد  جاةوتاس لةا امن سقنهخاا%01,ا نعيةاولض يتةاةة  
ظبيةا ولقجق اةاولض يتةادقاولن  ؛احيساة نتابيقةامح  ،يةابيألاولقجق اةاولاج ا

ا3ة  اا1.1111= اقعا ىاس لة اانس اسولة اال1.10 تقا ي  ايسا اقق  اج نواا  
اولعينة.

طة لداللة الفروق بين المجموعة التجريبية والألاب 5( يوألح قيمة كا5جدول رقم )
 اإلقامةفي متغير محل 

 المجموعة
 اإلقامةمحل 

 إجمالي ألابطة تجريبية
 5كا

مستوى 
الم نوية 

 5دح
 % ك % ك % ك الداللة

 6607 21 7303 55 61 08 ريف
غير  10573 00511

 3303 51 5607 8 21 05 حألر دالة
 011 61 011 31 011 31 الجمععلة

ا انعية امأل اولع بق اولجس ا اقأل اولقجق اةاا%31ياضح اولعينة امد وس قأل
قألاا%32.2ألاي لحض ,ا انعيةاقنهخاققيق اا%91ققيق ألاي ل ظ ,ا نعيةاولاج ظبيةا

ا اولض يتة اي لقجق اة اولعينة امد وس اققيق أل ا نعية اا%33.3ي ل ظ , ققيق ألاقنهخ
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ةةل اياضحااسخا ج ساد  جاةوتاس لةامح  ،يةابيألاولقجق اةاولاج ظبيةا اي لحض 
 تقا ي اسولةاانساا0.311=ا3ةادقاوإلب قة,احيساة نتابيقةاة  يت ولقجق اةاولض
ااج نواولعينة.ا  اقق ايسااال1.10قعا ىاس لةا
لداللة الفروق بين المجموعة التجريبية والألابطة  5( يوألح قيمة كا3جدول رقم )

 في متغير السن

 المجموعة
 السن

 إجمالي ألابطة تجريبية
 5كا

مستوى 
الم نوية 

 5دح
 % ك % ك % ك الداللة

 32 50 3303 00 3607 00 اعامً  08
غير  10787 10173

 62 39 6607 51 6303 09 اعامً  09 دالة
 011 61 011 31 011 31 الجمععلة

ا انعية امأل اولع بق اولجس ا اقأل اولقجق اةاا%32.2ياضح اولعينة امد وس قأل
ا اعأل ادق ا ا ق اا02ولاج ظبية ا نعية اا23.3%, اعأل ادق انعيةا ا ق اا01قنهخ ا  ,

ادقاعألا33.3% اولض يتة اي لقجق اة اولعينة امد وس ا ا ق ا02اقأل ا نعية ا22.2%,
ادقاعألا ا ا ق اا01قنهخ ابيألا  امح  ،ية اةوتاس لة اد  ج ا ج س ااسخ اياضح ةةل 

ا1.132=ا3ةاة ولقجق اةاولاج ظبيةا ولقجق اةاولض يتةادقاولعأل,احيساة نتابيق
ااج نواولعينة.اسااال  اقق اي1.10 تقا ي اسولةاانساقعا ىاس لةا

لداللة الفروق بين المجموعة التجريبية والألابطة  5( يوألح قيمة كا2جدول رقم )
 نترنتمتغير م دل استخدامهم لإل في 

 المجموعة
 م دل االستخدام

 إجمالي ألابطة تجريبية
 5كا

مستوى 
الم نوية 

 5دح
 % ك % ك % ك الداللة

 22 57 3303 01 2607 07 أقل من ساعة

غير  10181 20802
 دالة

 3من ساعة ألقل من 
 3607 55 21 02 5303 7 ساعات

 0803 00 0607 2 51 6 ساعات فأكثر 3من 
 011 61 011 31 011 31 الجمععلة

ا انعية امأل اولع بق اولجس ا اقأل اولقجق اةاا%03.3ياضح اولعينة امد وس قأل
قنهخايعااسق نياقألاا%32.2ب اقألاع اة,ا نعيةاماوإلنا نتاألاولاج ظبيةايعااسق ا

ع ا تادأكث ,ا نعيةاا2قنهخايعااسق نياقألا%31,ا نعيةاع ا تا2قألااب ع اةا
اقألااب قألاع اةااوإلنا نتاألاقألامد وساولعينةاي لقجق اةاولض يتةايعااسق اا01%
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قنهخااا%03.3ب اقألاع اة,ا نعيةاماقنهخايعااسق نيا%22.2اع ا ت,ا نعيةا2
اع ا تادأكث .ا2ايعااسق نياقأل

اسخا ج ساد  جاةوتاس لةامح  ،يةابيألاولقجق اةاولاج ظبيةااةةل اياضح
ا9.100=ا3ا نت,احيساة نتابيقةاة ناةاولض يتةادقاقعسااوعااسوقهخالإل ولقجق ا

ااج نواولعينة.ا  اقق ايسااال1.10 تقا ي اسولةاانساقعا ىاس لةا
 ظبيةامألاتالفاولقجق اايألاولاجا(9)ا (2)ا( 3)ا( 0ياضحاقألاولجسو اا)

حيسالخااظه اد  جاةوتاس ليامح  ،يةابيألاتالفاا؛ي لاج نواياقاع ألا ولض يتةا
اولقجق اايألادقاقاغي وتاولس وعة قعسااوعااسوقهخاا-قح اوإلب قةا-ولن  ا-)ولعأل:

لح جةاولي حثيألالقع دةااأثي اولب ن قجاولاس ظبقاةقاغي اقعاق ادقااو ادنظ  ا(نا نتلإل
اي  اولس وعة ااينة اولتالف اله  اق ا اتبيقهخ اوااالبية اال اا؛لض ويل اباثبيت ب ق 

 ا ااال اتةهاولنا ،جاق اس وعةاقن ااولقاغي وتالضق ألاقع دةاحجخاولاأثي اللب ن قج
دقامألاولتي فايعااسق ألاا(41)(3102)اقي بقاحعألق عقاولسع بقا لقي  اقحقساوإل

ااب اقألاع اايألابنعيةاوإلنا نت ا%20.2اقألاع اة ابينق  ق نه ايعااسا32.3% 
ابنعيةاوإلنا نتع ا ت ام امألاولتي فاولج قعقايعااسق ألاا2قألاع اايألااب اقألا

اااال ااا2قألاع اةااب اقألاا31.0% اةق  ل اولنا ،جاق اس وعةاتقتاع ا ت 
اوليحسايعااسق ألاا%01دقامألاا(42)(3113)اولقجيسحعألاابس اوإلنا نتقألااينة
ا. ع ا تاي قي اا9مكث اقألا

وعااسخاولي حث ألادقاتةهاولس وعةاا قيخاولقجق اايألااراسة:التصميم التجريبي للد*
 اثخامسا ااولقاغي اولقعاق ا ببلي اا ا اخاوااي  اولقجق اايألولقي واولقبلقا وليعس اوة

ا ا اولاج ظبية اولقجق اة ايعسي اال  الخاا وااي  ت  اولاق اولض يتة اي لقجق اة  قق  ناه 
اي ضحاةل :ااق ولجس ااووا ااض اللقع لجة

 ( يوألح التصميم التجريبي للدراسة2رقم ) جدول
أدوات البحض  المجموعة

أدوات البحض  الم الجة التجريبية القبلية
 الب دية

الم الجة 
وتفسير  اإلحصائية

 النتائ 
 التجريبية

 مقياس الوعي -
 بطاقة المالحظة -
 اختبار المواقف -

 البرنام  التدريبي
بواسطة  إعداده)تم 

 الباحثين(

 وعيمقياس ال -
 بطاقة المالحظة -
 اختبار المواقف -

 مقياس الوعي - الألابطة
 اختبار المواقف -

 مقياس الوعي - 
 اختبار المواقف -
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ا: تقا م ب امس وتاللس وعةا ال  ألولي حث وااقس*أدوات الدراسة: 
 ااقثددد اددددقاولب نددد قجاولادددس ظبقاولققاددد والادددس ظفاتدددالفااأداة الم الجعععة التجريبيعععة: )أ(

، قهخالهدددد يولجسيددددسا اتبددددالإلاددددالخولدددد اقاي لضدددد ويلاوااالبيددددةاا خاولا بدددد  االددددوإلاددددال
اا خالكي يةاماسوساولب ن قجا ان يةه:ا ا ديق ايأاقأل(ي)قألاماسوساولي حثا ولب ن قج

عدديق ايق بدد اول دديوا ا يعددسااحسيددسامبدد زاضدد ويلاماالبيدد تاوإلاددالخاولجسيددس
ا: تددددقا ق اددددةاقددددألاولعن  دددد  عدددد ، اوإلاددددالخاولجسيددددساديقدددد اياعلددددقايقجاىحددددس بدددد  اة

ضدد ويلاماالبيدد تاا-ماالبيدد تانتدد اول عدد ،لا]ول دد  ا ول عدد خا ول يددسي ت ت[ ضدد ويل)
ماالبيدد تاقتدد  ةةاولق ضدد ا تا ول دد  ا ضد ويلا-نتد اولاعليقدد تايق بدد اول دديوابدد  

اماالبي تاولس ستةاي لق ب (. ض ويلا- ول يسي ت تا وإلاج فابه 
ألاب اددسوساب ندد قجا ولعدد يقةابدد خاولي حثددولس وعدد تاايقدد اا  ددلتامليددا  بندد  االدد

اتبيددقاضدد ويلاماالبيدد تاوإلاددالخااألاقددألاااللددياانقيددةابددس تاولتددالفاالدد اددس ظبقايقةدد
لك ديةاادألاالد اولضد ويلاولجسيسا  ايهخابه ؛ا ةل اقألااالاامقسوساولتالفاي لقع دةاو

 وعددةا ا ةي يددةاا ظي هدد ا ق وا اهدد اقددألاببدد اتددالفاوإلاددالخاولا بدد  ااينددةاولسوااالبيددة
اقدددسيقه اللتدددالفالإللقددد خابهددد  اااندددساوعدددااسوخاق بددد اول ددديوابددد   ا  ضددد اقعددد يي ايددداخ

عدددددديق اديقدددددد اياعلددددددقابنتدددددد اول عدددددد ،لاولقاعددددددسستا ولاعليقدددددد تا قتدددددد  ةةاولق ضدددددد ا تا 
اددألاماالبيدد تاولس ستددةايدد لق ب  ا ةلدد اةلددياا وإلاجدد فابهدد اابدد اول دديوابدد  ا ادضددال ا

و عاع نةاي لس وع تاولعد يقةااندسااتاقادقامت  اقجق اةاقألاواعوا ولات وت ا بس
ا تق:ا ا قيخاولب ن قجاولاس ظبقادقااستانق ط

ااحسيسامتسوااولب ن قج.ا-0
اولجلع تاولا  ةاي لب ن قج.اىاةا يةا انظيخاقحا اا-3
اولب ن قج.اىااحسيساواع ليفاولالزقةا ولقن عيةالاقسيخاقحا ا-2
الب ن قج.ولق  حيةالوااي  اوانتتةاا-9
ا-)ققيددد واولددد اقايأاالبيددد تاوإلادددالخاولجسيدددسا:اس وتاولقاعلقدددةاي لب نددد قجبنددد  اوا-0

اوااي  اق وب (.ا-يت بةاقالحظي
اولاق يخاولبن ،قا ولاا ققاللب ن قجاولاس ظبق.ا-3



222 

يقجق ادددةاقدددألاألابددد خاولي حثددد ادددسوساولب نددد قجاإلبي: * خطعععوات إععععداد البرنعععام  التعععدري
ا:وواق تقاااضحادقاولتة اا ولات وت

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

  : فكرة البرنام : أواًل 
عديق ا ويلاماالبيد تاوإلادالخاولجسيدسا اقسيخامب زاضدا اق خادة تاولب ن قجاال
قاقثلددددةادددددقاق بدددد اول دددديوابدددد  اديقدددد ايدددد ايلايضدددد ويلاا ق وبدددد اولتددددية تاو جاق ايددددة

)ول دد  ا ول عدد خا ول يددسي ت ت( ا ضدد ويلاقتدد  ةةاا:ماالبيدد تانتدد اول عدد ،لاولقاعددسست
 ضدد ويلا ا ضدد ويلانتدد اولاعليقدد ت ا ،لاولقاعددسستا وإلاجدد فابهدد ولق ضدد ا تا ول عدد
ةاالدد اولضدد ويلاوااالبيدداا ضددح ا اددخاولاددس ظفاقددألااددالااجلعدد تاماالبيدد تاولس ستددة

ا.لاع ظ اولتالفابه ا وإللق خايةي يةااتبيقه 
 : أهدا  البرنام : اثانيً 

 اند قجولات وتاولاقايجفاق وا اه ااندساولااتديلاا اب اا واتسواام لاساع
 تد جاااس ظيدياا  ادقاض ،ياقحا ي تاولب ن قج ا احسيسامع ليفاادهقاولقعي  اولة ا

ايددد  اولابددد وتاولاس ظبيدددةاولقن عدددية؛ااق يقدددي اةقددد امنهددد اا جدددياولقدددس فا اعددد اسهاددددقاوا
 تدقااقةديألاتدالفا الاحقيقهد ا د لب ن قجاولح لقالدياقجق ادةاقدألاواتدسوااولادقايعدع

الخطوات الالزمة لبناء البرنام  
 التدريبي

 محتوى البرنامج

 تنفيذ البرنامج

 دريبأساليب الت

 الخطة الزمنية للبرنامج

 

 تقييم

 البرنامج

 أهداف البرنامج

 ( يوألح خطوات إعداد البرنام  التدريبي5شكل رقم )
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يةاولن ايةاج قعةاولقن د  تاقدألااتبيدقاولضد ويلاوااالبيدةاوإلاالخاولا ب  ايةليةاولا ب
اأاق: ا ااقث اال اواتسوااديق اي زظ ستا ايهخابه اي ل يواب  

تدددالفاوإلادددالخاولا بددد  ااىانقيدددةاولددد اقايضددد ويلاماالبيددد تاوإلادددالخاولجسيدددسالدددس -0
ا ةي يةااتبيقه .

  تادقاض  اماالبي تامألايلخاولتالفايةي يةاوعااسوخا ع ، اوإلاالخاولجسيستايقها-3
اوإلاالخ.

امألايلخاولتالفايةي يةاولاع ق ايتة اماالبقاق ا ع ، اوإلاالخاولجسيس.ا-2
معدد واا مألايحددسسانقدد ادددقاتا دديةاولتددالفا نضددجه ادددقاواادد ةاولقدد و وتاالددا-9

اولقي سئاوااالبية.
اابلددغاجلعدد تاولب ندد قجاولاددس ظبق -جلسععات البرنععام  التععدريبي: ى صععياغة محتععو  :اثالًثعع
ا(اجلعة.31)

االبرنام  والوسائل المستخدمة:  في التدريب: أساليب اراب ً 
اا:أساليب التدريب )أ(     

للب نددددد قجااىاقجق ادددددةاقدددددألاواعددددد ليفااندددددسااقدددددسيخاولقحاددددد ااأل ولي حثددددداوعدددددااسخ
ا- احليددد اواقثلدددةاولقثيددد تالالعاي ددد  ولقن بتدددةا) قدددألامتدددخاالددد اواعددد ليف:ا اولادددس ظبق

اا(.ولح و ا-لةتنقولع  اوا-معل فاو عاكت ا
اا:الوسائل التدريبية المستخدمة)ف(ااااا

)ادددد خا:اولب ندددد قجاقثدددد اول عدددد ، اولقعددددااسقةادددددقااقددددسيخاقحادددد ىااددددخااحسيددددسا
جهد زا فاا–اdata showسواد اتد ا-ولاقسقيةولت و،حاولح ع بيةاقألااالااولع  خا

ولادددددس ظبقااىاسليددددد اولقحاددددد اا-ول يدددددسي ت تاولا  دددددةاي لجلعددددد تاةقدددددساخاللتددددد وا-اددددد ف
ا(.سلي اولقاس فا ولة ايقسخام ت سوتاح ااةي يةاولاع ق اق اولب ن قجا-ب ن قجلل

 : مدة تطبيق البرنام  التدريبي: اخامسً 
معدد بي اب وبدد اجلعددايألادددقاةدد امعددب   اا01عدداغ جااتبيددقاولب ندد قجاولاددس ظبقاو

 بدساادخااتبيدقاا  قستاولجلعةاول وحستاع اة ا اعقساولجلع تاي ققا)ولعدبتا وا بعد  (



222 

ادالااول  د اولس وعدقاولثد نقاا3100/ا2/0احاد ا0/2/3100ب ن قجادقاول ا تاقألاول
ا.خ3109/3100للع خاولج قعقا

 : اختيار مكان عقد جلسات البرنام :اسادسً 
ةليدددةاولا بددد  اياوإلادددالخولعلقدددقالقعدددخااولعددديقن  ادددخااقدددساجلعددد تاولب نددد قجايق ادددةا

اج قعةاولقن   تا.بولا بيةاولن ايةا
اخاان يةاولب ن قجااحتامت وااوليد حثيألا قا يعدةا عن تنفيذ البرنام :: المسئول اساب ً 

اجلع تاولب ن قج.
ب ندد قجاولاددس ظبقاالدد اثددالساولاقدد يخاولقايدد ادددقاتددةواولاوتدداق ا: تقععويم البرنععام  :اثامًنعع

اتق:ق وح  ا
ا.اس وتاولس وعة يقثلياولاتبيقاولقبلقااالتقويم القبلي: -0
 تق :ا ق حلايألاخاولاق يخاوليعس اال  بسااا)الختامي(: التقويم الب دع -3
 ادددقاولتدددالفايأاالبيددد تااحيدددساادددخابيددد وا؛اس وتاولس وعدددةولاتبيدددقاوليعدددس ا (م)

يت بددددةاولقالحظددددةاا  و ااقدددد ساالدددد اوإلاددددالخاولجسيددددساابدددد اق بدددد اول دددديوابدددد  
اتبديقهخااىقدسا؛الق واد تول يوابد  ا لقا يعةاول  ح تاولتا يةاللتالفاال

ا ا اتبيدددقاسقددديايعدددساو ناهددد  اقدددألاولب نددد قجاااالبيددد تاوإلادددالخاولجسيدددساقدددأل
 . ال اواس وتاقألاماسوساولي حثيألا وااي  اق وب 

 ةلدد اقددألااددالااوعدداق  تااقيددديخااتقيععيم رأع الطععالب فععي البرنععام  التعععدريبي:  (ف)
احيددددسااددددخاعددددؤواا( 9)اولاددددقابددددسقه اولي حثدددد ألايقلحددددقا بددددخاولب ندددد قجاولاددددس ظبق

 ا ةةواجلع تاولب ن قجاولاس ظبقاقألاوعا  ساهخاىاألاقسولتالفااينةاولس وعةا
ولاجد  زوتاولادقااققا حد اهخاولادقاي  نهد اللاغلدفاالد آ و،هدخا متدخاا اع ااالول

ايق خابه اقعااسق اول يواب  اانساوعااسوقهخاللق ب .
وإلاددالخاولا بدد  ايةليددةاولا بيددةايقعددخااول  بددةاوا لدد اتددالف: الفئععة المسععتهدفة: اتاسعع ً 

 بج قعةاولقن   ت.ولن ايةا
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 التدريبية المرغوبة: ئ : النتااعاشرً 
وعاهسااولاس ظفاانقيةا اقاتالفاوإلاالخاولا ب  ايض ويلاماالبي تاوإلاالخااااااا

اولجسيساةق وب اولتية تاو جاق ايةا ولقاقثلةادقاول يواب  ا اتبيقهخاله .
 حادع عشر: تقويم أداء المتدربين:

ا:خاولا ب  ااينةاولس وعةامل وإلاالعانسااق يخامسو اولقاس بيألاقألاتالفاو
اولقت  ةةاول ع لةادقاولجلع تاولاس ظبية. -0
 واسو اولققب اادقاولاق يخاولقبلقا ولاا قق. -3
واسو اولققبدددد اادددددقاولاتبيقدددد تا وانتددددتةاو ث و،يددددةاولققسقددددةاللتددددالفااينددددةا -2

اولس وعة.
 -ثاني عشر: تحكيم البرنام :

ولعدد ستاولقحةقدديألادددقااليددةاالدد اددخاادد خاجلعدد تاولب ندد قجادددقا دد  اه اوا ا
وإلادددالخا ولا بيدددةا ا ادددخاا ضددديحاادددسساجلعددد تاولب نددد قج ا تلدددفاقدددألاولعددد ستااقجددد لق

انقيددددةاولدددد اقاي لضدددد ويلاوااالبيددددةاا ولقحةقدددديألااحسيددددسابددددس تاولب ندددد قجاولاددددس ظبقاالدددد
لقتل يةاتالفاوإلاالخاولا ب   ا ب خاولي حث ألاب ج و اولاعسيالتاواىلإلاالخاولجسيسالس

م ديحاولب ند قجاددقا د  اياا ألاحاد ابه اولعد ستاولقحةقدا قجاةق ام   بجلع تاولب ن
اولنه ،ية.

وعدداهسااولاددس ظفاانقيددةاق دد تيخاولتددالفااثالععض عشععر: النتاجععات التدريبيععة المرغوبععة:
ا ا وااد ةابد و وتاااعلدقاي لنتد االد ي لض ويلاوااالبيةالإلاالخاولجسيسا ةي يةااتبيقهد

اق ب اول يواب  .
 

 الجلسات: النظرع للبرنام  التدريبي ومحتوى  راإلطا رابع عشر:
ا  متدسود اا يحيدساااضدقألاةد اجلعدةاان ون دا؛جلع تاولب ن قجاىااخاانظيخاقحا اا

اولا تاية اجلعة.اىا  ع ، اقاعسستالاقسيخاولقحا ا
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اايندددةاولس وعدددةا قاقاتدددلالاتددد وتاولب نددد قجا قة ن اددديا ةي يدددةااتبيقدددياالدددأا ديقددد ايددد
ا:اققسقةاييا ظاضحاةل اي لتة اووولجلع تاولاس ظبيةاولقا قحا ىا

ا
ا

االطال  علي أدبيات الدراسات السابقة المرتبطة باإلعالم الجديد والألوابط األخالقية الستخدامه وكذا الدراسات التي اهتمت ب مل 
 ت بناء البرنام  التدريبيبرام  تدريبية لم رفة خطوا

 عالم الجديد، واختبار المواقفإعداد أدوات الدراسة: وتمثلت في أداة الم الجة التجريبية )البرنام  التدريبي(، وبطاقة مالحظة، ومقياس الوعي بالألوابط األخالقية لإل

 األخرى للدراسة صالحة للتطبيق تطبيق أدوات الدراسة وتحكيمها للت ر  على ما إذا كان يحتوع البرنام  واألدوات

 البرنام  التدريبي لتدريب طالب اإلعالم التربوع على الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم الجديد وتطبيقهم لها

 عينة الدراسة ىعل تطبيقه( خمطط خلطوات الربنامج ومكوناته وكيفية  3)  رقم شكل

انتقال أثر 
 التدريب

ن تغذية راج ة في كل مرحلة م
 مراحل البرنام 

تغذية راج ة في كل مرحلة من 
 مراحل البرنام 

استخدام 
مهارات 
 التفكير

تدريب 
 الحواس

خصائص 
 المتدربين

 أهدا  البرنام 

متغيرات 
التفاعل مع 

 البرنام 

المحتوى 
 التدريبي

استراتيجيات 
 التدريب

األنشطة 
 المصاحبة

 التقييم

 ) ساعة(0الجلسة 

 عة() سا5الجلسة 

 ) ساعة(3الجلسة 

 ) ساعة(2الجلسة 

 ) ساعة(2الجلسة 

 ) ساعة(6الجلسة 

 ) ساعة(7الجلسة 

 ) ساعة(8الجلسة 

 01، 9تان الجلس
 )ساعة(

، 05، 00 اتالجلس
)بواقع ساعة 02، 03

 لكل جلسة(

 ) ساعة(02الجلسة 

 ) ساعة(06الجلسة 

 ) ساعة(07الجلسة 

 ) ساعة(08الجلسة 

 ) ساعة(09الجلسة 

 استقبال الطالب والت ار  وخطة البرنام  وخطواته والتطبيق
 القبلي للمقاييس  

م ني األخالقيات والمحاور الرئيسية لها واآلثار اإليجابية المترتبة علي 
 االلتزام بالألوابط األخالقية واألنشطة اإلثرائية 

 عالم مصادر الحصول على األخالقيات، مفهوم الألوابط األخالقية اإل
 واألنشطة االثرائية

تصنيف الألوابط األخالقية، وأهم ألوابط أخالقيات اإلعالم، وريية 
 اإلعالميين لها واألنشطة اإلثرائية

 مفهوم أخالقيات اإلعالم الجديد ومواقع الشبكات االجتماعية،
 وأخطاء يقع فيها مستخدمو تلك المواقع واألنشطة اإلثرائية

 اإلثرائيةامل مع مواقع الشبكات، واألنشطة أخالقيات عامة في الت 

 ألوابط أخالقيات نشر الوسائط المت ددة، مصداقية الصورة 

 الألوابط األخالقية الواجب مراعاتها عند نشر الوسائط المت ددة
 الفيديوهات(، واألنشطة اإلثرائية -الرسوم -) كالصور

 -صيةأنوا  الخصو  -حق األفراد في الخصوصية )م ني الخصوصية
إعدادات  -الطرق واألشكال غير األخالقية في الوسائط المت ددة

ان كاسات ومخاطر التقنيات الحديثة  -الخصوصية في الفيس بوك
 علي الخصوصية فيما يت لق بالوسائط المت ددة(، واألنشطة اإلثرائية

الألوء الزائف في الوسائط المت ددة، حقوق الملكية الفكرية، والحدود 
مسموح بها للتغيير في الوسائط المت ددة واألنشطة اإلثرائية الفنية ال

 علي كل جلسه0

الألوابط األخالقية لمشاركة الموألوعات والصور والفيديوهات 
 واإلعجاب بها على الفيس بوك، واألنشطة اإلثرائية

الألوابط األخالقية لكتابة ونشر الت ليقات علي الفيس بوك، واألنشطة 
 اإلثرائية

 األخالقية للدردشة علي الفيس بوك، واألنشطة اإلثرائية الألوابط

 أنشطة للتطبيق علي الطالب في موألو  البرنام  التدريبي

مراج ة علي الجلسات السابقة وعمل ندوة للنقاش في موألوعات 
 البرنام  التدريبي

 ) ساعة(51الجلسة  احتفالية انتهاء التدريب والتطبيق الب دع ألدوات الدراسة
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]  ن(ي0 )مععن إعععداد البععاحثمقيععاس للععوعي بالألععوابط األخالقيععة لإلعععالم الجديععد )ب(
 ([0) ملحق رقم

انقيددةا اددقاولتددالفاامثدد اولقع لجددةاولاج ظبيددةاالدد ا ولاعدد ااالددملدد اايهددسا
لققيددد وا بدددساادددخااقعددديخاوولجسيدددس ااوإلادددالخايندددةاولس وعدددةاي لضددد ويلاوااالبيدددةال عددد ، ا

ولضددد ويلاوااالبيدددةاا-)ولضددد ويلاوااالبيدددةالنتددد اول عددد ،لاولقاعدددسستا:ا بعدددةاقحددد   
ولضدد ويلاوااالبيددةالقتدد  ةةا نتدد اولق ضدد ا تا ول دد  ا ول عدد خاا-لكا يددةاولاعليقدد ت

 دد  ايااولققيدد وادددقااددخاادد خولضدد ويلاوااالبيددةاللس ستددة( ا ةددةواا-بهدد ا وإلاجدد ف
ثدخابد خاولي حثد ألايحعد فاولثيد تا ول دسجا، () تدخاقجق اةاقألاولقحةقيألاوا ليةاال 

 ا ظاضددحاةلدد اديقدد اللققدد ييواحادد اا دديحاب بلددةاللاتبيددقا اقدديواقدد ا ضددعتالقي عددي
ا:يأاق
 : صدق المقياس: أواًل 
و اعدد جاولددسوالقايق ددسايددياقددسىاو ايدد طاس جددةاةدد ا -:صععدق االتسععاق الععداخلي –0

اق: ولس جةاولكليةاةق اي لجس ااووااي  تا
االتساق الداخلي ل بعععارات مقياس قيم م امالت االرتباط لحساب ( 6) رقم لجععععدو

 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم الجديد

                                                 
()الهجائي والدرجة ال لمية كاآلتي سماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة مرتبة حسب الترتيبأ:- 

 : األساتذة:أواًل 
 ولج قعةاولحسيثة.ا-ةليةاوإلاالخا-معا ةاوإلةواةا ولال زظ ألااأمين س يد عبد الغني: أ0د/ - 

اج قعةاولق ت ت.ا–ةليةاوإلاالخا-معا ةاول ح دةا:سليمان صالح أ0د/ - 
 ج قعةاحل وأل.ا-ةليةاووسوفا-معا ةاول ح دةاسحر فاروق الصادق: أ0د/ - 

اج قعةاولق ت ت.ا-ةليةاوإلاالخا-معا ةاوإلةواةا ولال زظ ألا خالد صالح الدين: أ0د/ - 
اج قعةاولق ت ت.ا–ةليةاوإلاالخا-كن ل جي او ا  امعا ةاول ح دةا ا شريف درويش اللبان: أ0د/ - 
 : األساتذة المساعدون:اثانيً  
اولقع اس إيهاب جودة احمد طلبه: أ0م0د/-  ااس ظواولعل خ ا ت ج اولقن تج اولن ايةا-امعا ة اولا بية ا-ةلية

اج قعةاولقن   ت.
اولقع اساأحمد حسين محمد حسن: أ0م0د/-ا اولا ب   اوإلاالخ اولا ب  اا  ،يوابعخا–معا ة ةليةاا-وإلاالخ

 ج قعةاولقن   ت.ا-ولا بيةاولن اية

 : المدرسون:اثالثً  
 ج قعةابنقاع ظ .ا-ةليةاوإلاالخا-قس واول ح دةعيسي محمد عبد الباقي:  د/- 

 الجامعة الحديثة. –كلية اإلعالم –مدرس الصحافة حسام محمد إلهامي:  د/ - 
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الألوابط األخالقية لنشر 
 الوسائط المت ددة

 )الصور والفيديوهات(
الألوابط األخالقية 

 لت ليقل

الألوابط األخالقية 
 لمشاركة

 الموألوعات والت ليقات 
ت ددة والوسائط الم

 اواإلعجاب به

الألوابط األخالقية 
 لدردشةل

م امل  المفردات
م امل  المفردات االرتباط

م امل  المفردات االرتباط
م امل  المفردات االرتباط

 االرتباط
0 10732** 0 10635** 0 10257** 0 10282** 
5 10659** 5 10286** 5 10267** 5 10231** 
3 10269** 3 10276** 3 10262** 3 10267** 
2 10762** 2 10205** 2 10272** 2 10295** 
2 10786** 2 10622** 2 10369** 2 10252** 
6 10713** 6 10216** 6 10200** 6 10681** 
7 10212** 7 10637** 7 10232** 7 10685** 
8 10633** 8 10611**   8 10265** 
9 10225** 9 10209**   9 10225** 
01 10260** 01 10227**   01 10206** 
00 10781** 00 10373**   00 10222** 
05 10810** 05 10370**     
03 10752**       
02 10806**       
02 10232**       
06 10228**       

 اي تيةاق ابديألاقا عدتةا ب يدةاسولدةاوايياضحاقألاولجس ااولع بقا ج سااالب
و  ايدد طاب يددةابدديألاس جدد تاةدد ااالت,احيددساة نددتاقعدد ق1.10انددساقعددا ىاا مح دد ،ي ا

ا.واق اولة ايتي امل ا سجاولققي وااي  تا س جةاوليعساولة ااناققامليي,
بالألوابط األخالقية لإلعالم  الوعيألب اد مقياس االتساق الداخلي  (7) رقم جععععدول

 والدرجة الكلية للمقياس الجديد

 األب اد
 م امل االرتباط 

الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم 
 الجديد

 **10898 )الوسائط المت ددة( الصور والفيديوهاتلنشر  الألوابط األخالقية
 **10816 لت ليقالألوابط األخالقية ل

وألوعات والت ليقات والوسائط مشاركة المالألوابط األخالقية ل
 االمت ددة واإلعجاب به

10276** 

 **10286 لدردشةالألوابط األخالقية ل
انددساا  اي تيددةاب يددةاسولددةامح دد ،ي اضددحاقددألاولجددس ااولعدد بقا جدد سااالبددةاويا
ابديألاس جد تاةد ايعدسا ولس جدةاولكليدة,احيساة نتاقع ق او  ايد طاب يدةا1.10قعا ىا

ا.واق اولة ايتي امل ا سجاولققي والإلاالخاولجسيس,ال اقاي لض ويلاوااالبيةل
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 -صدق المقارنة الطرفية )الصدق التمايزع(: -5
ولدددد اقاولقق  نددددةابدددديألاولتددددالفاة  اولددددس ج تاولقنا ضددددةادددددقاققيدددد واتااقدددد

ققي وادقااال اولتالفاة  اولس ج تاولق ا عة ا اي لض ويلاوااالبيةالإلاالخاولجسيس
ا.إلاالخاولجسيسول اقاي لض ويلاوااالبيةال

ولققيد واالد اايندةااحيدساتبدقا؛ل دسجاولققيد واوتةهاولاتد تااعتيند اقؤتد  ا
ا بدد اقاواسندد وإل,ا او(اددد س ا02)ا بدد اقاواالدد قق  نددةاوإلات,اثددخااقدد ي دد(ات ل01ب وقهدد ا)

ولقجق اددد تااقا عدددتقي عدددااسوخاواايددد  اتالس لدددةاول ددد  جابددديألاا مح ددد ،ي ااودددد س ا(ا03)
ال ادقاولجس ااوواق:ا يقةألا ا ضيحاةا ولقعاقلة

رباعي الفروق بين متوسطي درجات اإل  ة( يوألح قيمة ت لدالل8) رقم جدول
 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم الجديد وأب اده األرب ةاألعلى واألدنى في مقياس 

 األب اد
 رباعي األدنىاإل  رباعي األعلىاإل 

 الداللة ت
االنحرا   المتوسط 0ن 25د0ح

االنحرا   المتوسط 5ن الم يارع 
 الم يارع 

 الألوابط األخالقية
)الوسائط لنشر 

المت ددة( الصور 
 والفيديوهات

03 5902 2002 05 903 5056 -
050282 10110 

الألوابط األخالقية 
 10110 70817- 5082 5107 05 5008 5802 03 لت ليقل

الألوابط األخالقية 
مشاركة الموألوعات ل

والت ليقات والوسائط 
ددة واإلعجاب المت 

 ابه

03 0205 0010 05 03 5056 -30532 1010 

الألوابط األخالقية 
 1012 50672- 3062 05 05 5005 0205 03 لدردشةل

الوعي بالألوابط 
األخالقية لإلعالم 

 الجديد
03 8803 6037 05 2209 6022 -

050956 10110 

 ب ا اوإلنياا جساد  جاةوتاس لةامح  ،يةابيألامياضحاقألاولجس ااولع بقا
م ابيألاق ا عقاول اقاي لض ويلاوااالبيةالإلاالخاولجسيساا واسن وإل ب ا اواال ا ا

ولققيدد وا قنا ضددقاولدد اقاي لضدد ويلاوااالبيددةالإلاددالخاولجسيددس,اققدد ايددسااالدد ابددس تا
ا ت اق اينخااألااقا اولققي واي ل سج.اال اولاقييزابيألاواد وس ا

األفا كرونباخ:األخالقية بطريقة  حساب ثبات مقياس الوعي بالألوابط -5
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حع فاولثي ت ا ةل اإليج ساقع ق اثي تاولققي و الت ظقةاا ألوعااسخاولي حث
ااق:ةة ا ظاضحاةل اي لجس ااوواحيساح  اال ابيقةاقع ق امل  اللققي و

حساب ثبات مقياس الوعي بالألوابط األخالقية من خالل ( يوألح 9) رقم جدول
 م امالت ألفا كرونباخ 

عدد  فا كرونباخأل
 األب اد األفراد

 )الوسائط المت ددة( الصور والفيديوهاتلنشر الألوابط األخالقية  21 108651
 الألوابط األخالقية للت ليق 21 108005
الألوابط األخالقية لمشاركة الموألوعات والت ليقات والوسائط المت ددة  21 107560

 اواإلعجاب به
 للدردشة الألوابط األخالقية 21 106698
 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم الجديد 21 107979

 تةوايسااا مل  اة  ني خاق ا عةابيخاقع قالتاياضحاقألاولجس ااولع بقامأل
ال امألاققي واول اقاي لض ويلاوااالبيةالإلاالخاولجسيساياقا ابس جةاا ليةاقألا

اولثي ت.
راسعععة للألعععوابط األخالقيعععة لمواقعععف الخعععاص بكيفيعععة تطبيعععق عينعععة الدااختبعععار )ج( 

 :([5) ملحق رقم] ن(ي0 )من إعداد الباحثلإلعالم الجديد
ةي يددةااتبيدقاولتددالفاا مثد اولقع لجددةاولاج ظبيدةاالدا ولاعدد ااالدا ملديهدساا

(ا31اينةاولس وعةاللض ويلاوااالبيةال ع ، اوإلادالخاولجسيدس ا ظاكد ألاو اايد  اقدألا)
دد  ا ادد ايلااو وحددس اا اقددألابينهدد اولقيحدد سابددسيال اياادد  ابددسو، ةا ةدد اق بدد ايدديام بعدد ا ق ب  

ولضددد ويلاوااالبيدددةالنتددد ابدددد:ا)ا تدددقاق وبددد ااددد ايلا  ولق وبددد اي ايعددد ساولقحدددسستاعدددل  ا
 ولضددددد ويلاوااالبيدددددةاا- ولضددددد ويلاوااالبيدددددةالكا يدددددةاولاعليقددددد تا-ول عددددد ،لاولقاعدددددسست

االبيددةا ولضدد ويلاواا-لقتدد  ةةا نتدد اولق ضدد ا تا ول دد  ا ول عدد خا وإلاجدد فابهدد 
ثددخا  قجق اددةاولقحةقدديألا للس ستددة( ا ةددةوااددخاادد خاولققيدد وادددقا دد  اياوا ليددةاالدد

قديواقد اللاتبيدقا يا ديحابد بال احاد اي؛الالاايد  حث ألايحع فاولثي تا ول سجاب خاولي 
اأاق: ظاضحاةل اديق اي ا ض القي عي
ا

م : صعععدق اختبعععار المواقعععف الخعععاص بتطبيعععق طعععالب اإلععععالم ألخالقيعععات اإلععععالأواًل 
 الجديد:  
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و اعدد جاولددسوالقايق ددسايددياقددسىاو ايدد طاس جددةاةدد ا -:االتسععاق الععداخلي صععدق –0
ا:ااقاي  تا ولس جةاولكليةاةق اي لجس ااوو

االتساق الداخلي ل بعععارات اختبار صدق م امالت االرتباط لحساب  (01) جععععدول
 المواقف 

 م امل االرتباط المفردات م امل االرتباط المفردات
0 10815** 00 10691** 
5 10250** 05 10778** 
3 10802** 03 10750** 
2 10226** 02 10683** 
2 10260** 02 10810** 
6 10238** 06 10290** 
7 10806** 07 10761** 
8 10755** 08 10623** 
9 10739** 09 10822** 
01 10229** 51 10823** 
اندساقعدا ىاا  تيدةاسولدةامح د ،ي اايضحاقألاولجدس ااولعد بقا جد سااالبدةاو ايا

واايدددد  ا,احيددددساة نددددتاقع قدددد او  ايدددد طاب يددددةابدددديألاس جدددد تاةدددد اايدددد  تا س جددددةا1.10
واقدد اولددة ايتددي املدد اااتبيددقاتددالفاوإلاددالخاااالبيدد تاوإلاددالخاولجسيددس(,ولق وبدد ا)
ا.يي عقل منيايقيواق ا ض ااولقعااسخاو ااي   سجا

 -زع(:صدق المقارنة الطرفية )الصدق التماي -5
 تاولقنا ضدددةاددددقاواايددد  اولق وبددد اولقق  ندددةابددديألاولتدددالفاة  اولدددس جتااقددد

ددددقاا ة  اولدددس ج تاولق ا عدددة ااتبيدددقاتدددالفاوإلادددالخاااالبيددد تاوإلادددالخاولجسيدددس()
ااتبيقاتالفاوإلاالخاااالبي تاوإلاالخاولجسيس(.وااي  اولق وب ا)

واالد ااينددةال دسجاولققيد و,احيدساتبددقاولققيد اوتدةهاولاتد تااعتيند اقؤتدد  ا
 بدد اقاوإل ااوددد س اا(02)ا بدد اقاواالدد قق  نددةااوإلاتثددخااقدد ا(اقددألاولتددالف01ب وقهدد ا)
اقا عدددددتقي عدددددااسوخاواايددددد  اتالس لدددددةاول ددددد  جابددددديألا ا مح ددددد ،ي ااودددددد س ا(ا03)اواسنددددد 

ا لجس ااوواق:ايةل اا ظاضحولقجق ا تاولقعاقلة ا
ا
ا
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ات األرباعي األعلى يوألح قيمة ت لدالله الفروق بين متوسطي درج (00جدول )
 واألدنى في اختبار المواقف 

 االختبار
 األرباعي األدنى األرباعي األعلى

 الداللة ت
االنحرا   المتوسط 0ن 33د0ح

االنحرا   المتوسط 5ن الم يارع 
 الم يارع 

 اختبار المواقف
)تطبيق طالب 

اإلعالم 
ألخالقيات 

 اإلعالم الجديد(

09 2100 0088 06 2106 5009 -
030868 10110 

 ب ا اساد  جاةوتاس لةامح  ،يةابيألاوإلنياا جضحاقألاولجس ااولع بقاميا
اتبيدقاتدالفاوإلادالخا ام ابديألاق ا عدقاواايد  اولق وبد ا) ب ا اواسن واال ا اوإل

اتبيددددقاتددددالفاوإلاددددالخالجسيددددس(ا قنا ضددددقاواايدددد  اولق وبدددد ا)ااالبيدددد تاوإلاددددالخاو
ققدد ايددسااالدد ابددس تاولققيدد واالدد اولاقييددزابدديألاا؛إلاددالخاولجسيددس(ةالااالبيددللضدد ويلاو

ا ت اق اينخااألااقا اولققي واي ل سج.اا واد وس
احساب ثبات اختبار المواقف بطريقة ألفا كرونباخ: -5

اولي حث اا ألوعااسخ الت ظقة اة  ني خ اولثي ت؛مل   اثي تااحع ف اقع ق  اإليج س  ةل 
اللققي واةةا ولح  ااو ااي    ظاضحاةل اقألاولجس ااا  ال ابيقةاقع ق امل  
ا:وواق

 ختبار المواقف ال( يوألح م امالت ألفا كرونباخ 05جدول )

 األب اد عدد األفراد ألفا كرونباخ

 تطبيق طالب اإلعالم ألخالقيات اإلعالم الجديد(اختبار المواقف ) 21 107899

امأل اولع بق اولجس ا اقأل ااياضح اق ا عةقع قالت اة  ني خ ايسااا مل    تةو
اولجسيس(اتبيقاتالفاوإلوب ا)مألاوااي  اولق اال ا ياقا اااالخاااالبي تاوإلاالخ

ابس جةاا ليةاقألاولثي ت.
ا

تطبععيقهم لتلععك  ىطاقععة مالحظععة لصععفحات الطععالب علععي الفععيس بععوك لرصععد مععدب )د(
 ([3) ] ملحق رقم ن(ي)من إعداد الباحث الألوابط من عدمه0



222 

عدةاللضد ويلاوااالبيدةاي د ح اهخاقالحظةاةي ايتبقاولتالفاايندةاولس وا ملتسدتا
(اايدددد  تااقدددديواجقيعهدددد اولضدددد ويلا23)ا يت بددددةاولقالحظددددةااتددددق  اول دددديوابدددد  ا الدددد

 نتددددد ا قتددددد  ةةاولق ضددددد ا تا ول عددددد ،لا ا ولاعليقددددد ت اولقاعلقدددددةاي ل عددددد ،لاولقاعدددددسست
 ولس ستدددة ا بدددسابددد خاولي حثددد ألايعددد خاوليت بدددةاددددقا ددد  اه اا بهددد ا وإلاجددد فولقاعدددسستا
حادد اا دديحاا؛يحعدد فاولثيدد تا ول ددسجاثددخاب قدد  ق اددةاقددألاولقحةقدديأل قجا وا ليددةاالدد

ايأاق: ظاضحاةل اديق اا ب بلةاللاتبيقا اقيواق ا ضعتالقي عي
إلععالم الجديعد ل ةألخالقيعللألعوابط اصدق بطاقة مالحظة لتطبيعق طعالب اإلععالم  –أ

 ووعيهم بها:  
 طاس جدةاةد اايد  تاو اع جاولسوالقايق سايياقسىاو اياصدق االتساق الداخلي: –0

اااق:وو ولس جةاولكليةاةق اي لجس اا
االتساق الداخلي ل بعععارات بطاقة مالحظة  م امالت االرتباط لحساب (03) جععععدول

 لتطبيق طالب اإلعالم 
 إلعالم الجديد ووعيهم بهال ةخالقيللألوابط األ

 االرتباط م امل المفردات م امل االرتباط المفردات م امل االرتباط المفردات
0 10629** 03 10691** 52 10635** 
5 10298** 02 10778** 56 10298** 
3 10288** 02 10750** 57 10225** 
2 10298** 06 10683** 58 10605** 
2 10629** 07 10810** 59 10705** 
6 10628** 08 10295** 31 10850** 
7 10722** 09 10718** 30 10710** 
8 10715** 51 10698** 35 10632** 
9 10786** 50 10792** 33 10635** 
01 10659** 55 10628** 32 10702** 
00 10629** 53 10220** 32 10282** 
05 10702** 52 10269** 36 10600** 

اندساقعدا ىاا سولدةامح د ،ي ااو اي تيدةياضحاقألاولجدس ااولعد بقا جد سااالبدةا
,احيساة نتاقع ق او  اي طاب يةابيألاس جد تاةد اايد  تا س جدةاققيد وايت بدةا1.10

اإلادددالخاولجسيدددسا  اددديهخابهددد ,ةالااالبيدددللضددد ويلاوقالحظدددةالاتبيدددقاتدددالفاوإلادددالخا
اواق اولة ايتي امل ا سجاولققي واولقعااسخ.

ا
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 -صدق المقارنة الطرفية )الصدق التمايزع(: -5
ألاولتدددالفاة  اولدددس ج تاولقنا ضدددةاددددقايت بدددةاقالحظدددةاولقق  ندددةابددديتااقددد

 ة  ا ا  اددددديهخابهددددد اللضددددد ويلاوااالبيدددددةالإلادددددالخاولجسيدددددسلاتبيدددددقاتدددددالفاوإلادددددالخا
بيددد تاوإلادددالخاولدددس ج تاولق ا عدددةاددددقايت بدددةاقالحظدددةالاتبيدددقاتدددالفاوإلادددالخاااال

ققيد وال دسجاولققيد و,احيدساتبدقاولاوتةهاولات تااعتين اقؤتد  اولجسيسا  ايهخابه  ا ا
اود س اا(09)ا ب اقاواال وإلقق  نةااتع ,اثخااق(اقألا ب تاوا01ال ااينةاب وقه ا)

لس لددددةاول دددد  جابدددديألا(ات)ي عددددااسوخاواايدددد  ا مح دددد ،ي ااوددددد س ا(ا02)ا بدددد اقاواسندددد  وإل
ا يقةألا ا ضيحاةل ادقاولجس ااوواق:اا ولقجق ا تاولقعاقلةاقا عتق
رباعي األعلى بين متوسطي درجات اإل وألح قيمة ت لدالله الفروق ي( 02جدول )

إلعالم الجديد ة لألخالقيللألوابط اواألدنى في بطاقة مالحظة لتطبيق طالب اإلعالم 
 ووعيهم بها

 االختبار
 اإلرباعي األدنى اإلرباعي األعلى

 الداللة ت
االنحرا   المتوسط 0ن 52د0ح

االنحرا   المتوسط 5ن الم يارع 
 الم يارع 

بطاقة مالحظة 
طبيق طالب لت

للألوابط اإلعالم 
إلعالم ل ألخالقيةا

 الجديد ووعيهم بها

02 5303 0077 03 0506 0056 -
070895 10110 

 ب ا انياا جساد  جاةوتاس لةامح  ،يةابيألاوإلمياضحاقألاولجس ااولع بقا
م ابدديألاق ا عددقايت بددةاقالحظددةالاتبيددقاتددالفاوإلاددالخاا  بدد ا اواسندد واالدد ا وإل

 قنا ضددقايت بددةاقالحظددةالاتبيددقاتددالفاا-الخاولجسيددسا  ادديهخابهدد ااالبيدد تاوإلادد
وإلاددالخاااالبيددد تاوإلادددالخاولجسيدددسا  اددديهخابهددد ,اققددد ايدددسااالددد ابدددس تاولققيددد واالددد ا

ا ت اق اينخااألااقا اولققي واي ل سج.اا ولاقييزابيألاواد وس
ا
ا

 طريقة ألفا كرونباخ:ثبات بطاقة المالحظة ب –ب
اولي حث اة  ني خمت ظقةا ألاوعااسخ ظاضحا اا  ةل اإليج ساقع ق اثي تاولققي وا؛ل  

اوواق:ا لجس اةل اي
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(  يوألح م امل ألفا كرونباخ لبطاقة مالحظة لتطبيق طالب اإلعالم 02) جدول
 ألخالقيات اإلعالم الجديد ووعيهم بها

 األب اد عدد األفراد ألفا كرونباخ

106928 21 
قيات اإلعالم الجديد ووعيهم بطاقة مالحظة لتطبيق طالب اإلعالم ألخال

 بها

ا امأل اولع بق اولجس ا اقأل اياضح اق ا عةقع قالت اة  ني خ امل   ايساا   تةو
إلاالخاولجسيساللض ويلاوااالبيةالقالحظةالاتبيقاتالفاوإلاالخاولال امألايت بةا

   ايهخابه اياقا ابس جةاا ليةاقألاولثي ت.
تدالفاا اتبيدقاولس وعدةاالدألابيحثيعدسابيد خاوليد  األساليب اإلحصعائية المسعتخدمة:* 

 اولضد يتةاعد و اولقجق ادةاولاج ظبيدةامخا ايندةاولس وعدةا وإلاالخاولا ب  اي ل  بةاوا ل
 ابا  ظدددغايعقليدددةاق وجعدددةاو عددداق  وتا د زتددد ا ا ايبهددد ا ا قيزتددد  اثدددخاب قدددا ألبددد خاولي حثددد

ا:ووايةاواع ليفاوإلح  ،يةاال ا أل ا بساوااقساولي حثSpssب ن قجااولبي ن تاال 
 ولاك و وتاوليعيتةا ولنعفاولق، ية. .0
 ولحع بيةا و نح ود تاولقعي  ظة.اقا عتقول .3
ولس وعدددةاققددد ييوالوعدددااسوخاقع قددد امل ددد اة  نيددد خالقع ددددةاو اعددد جاولدددسوالقا .2

 . حع فاثي اه 
 قع ق او اي طابي ع ألاللكت ااألاولعالبةابيألاقاغي وتاولس وعة. .9
لس لددددةاول دددد  جابدددديألاولقا عددددتيألااللقجق ادددد تاولقعدددداقلةاT-Testواايدددد  وتا .0

امحساقاغي وتاولس وعةا)ةقاغيد وتاول ،دةام او عدخا ولحع بييألالقجق اايألاال
Interval or Ratioولقاغي وت.اقا عتق(؛ا ةل اللكت ااألاول   جابيألا 

لجددسو ااولا ودددقا ولس لددةاوإلح دد ،يةااChi Square Testا(3واايدد  ا)ةدد ا .3
 .للعالبةابيألاقاغي ظأل

األا ظانقاللقجق ا تاولقعاقلة.وااي  اق ا .3
 * نتائ  الدراسة ومناقشتها:

ج و ااقليةاولقي واوليعس الجقي ا يعساو ناه  اقألااتبيقااج بةاولس وعةا و 
ااقهيس ا اجسو ا ادق اولنا ،ج ا  س ااخ اوااي  ااوواس وت  اض   ادق ا ا عي ت  لاحليله 
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اولقن عية اوإلح  ،ية اولقع قالت اوعااسوخ ات ظق ااأل اد  خاولس وعة ايأاق  ا ديق 
اا خالهةهاولنا ،ج:
درجععععات  متوسععععطيبععععين  إحصععععائيةال توجععععد فععععروق ذات داللععععة * الفععععرض األول:  

المجموععععة التجريبيعععة والألعععابطة فعععي مقيعععاس العععوعي بالألعععوابط األخالقيعععة لإلععععالم 
 0 في التطبيق القبلي واختبار المواقف الجديد

رجات المجموعة لداللة الفروق بين متوسطي د ( يوألح قيمة )ت(06جدول )
 التجريبية والألابطة

 في مقياس الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم الجديد في التطبيق القبلي

 المجموعة
 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم 

 ألابطة (31تجريبية)ن=
 الداللة ت (31)ن=

   م   م 28د0ح
)الوسائط لنشر الألوابط األخالقية 

 10813 10520 3009 0009 5097 0500 اتالمت ددة( الصور والفيديوه
 غير دالة

 10389 10869 3000 5307 5002 5203 الألوابط األخالقية للت ليق
 غير دالة

الألوابط األخالقية لمشاركة الموألوعات 
والت ليقات والوسائط المت ددة واإلعجاب 

 ابه
0208 1099 0202 0068 -

00873 
10166 
 غير دالة

- 3069 0202 3058 0306 دشةالألوابط األخالقية للدر 
00132 

10312 
 غير دالة

- 6089 6202 7037 6207 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم الجديد
10232 

10666 
 غير دالة
ياضددددحاقددددألاولجددددس ااولعدددد بقااددددسخا جدددد ساددددد  جاةوتاس لددددةامح دددد ،يةابدددديألا

س جددددد تاولقجق ادددددةاولاج ظبيدددددةا ولضددددد يتةاددددددقاققيددددد واولددددد اقاي لضددددد ويلااقا عدددددتق
اوااالبيدددددددةاضددددددد ويلول]ا:ةس جدددددددةاةليدددددددةا ةأيعددددددد ساد ايدددددددةااالبيددددددةالإلادددددددالخاولجسيدددددددسوا
ا-لاعليددددددقاولضدددددد ويلاوااالبيددددددةالا-نت )ول عدددددد ،لاولقاعددددددسست(اول دددددد  ا ول يددددددسي ت تال

قتددد  ةةاولق ضددد ا تا ولاعليقددد تا ول عددد ،لاولقاعدددسستا وإلاجددد فاولضددد ويلاوااالبيدددةال
لدةاوحيدساة ندتابديخا)ت(ا يد اسا؛قبلقدقاولاتبيقاولا[لس ستةولض ويلاوااالبيةالا-يي

ا.  ا ظاضحاقق اعبقااحققاول  خاوا ااةلي ا1.10انساقعا ىا
دقاض  اولقن بت تاولجق ايةاللتالفاق اولي حثيألابب اولبدس اددقاا عي اةل ا يقةألا
 ولادددقام ضدددحاااللهددد اتدددالفاولقجق ادددةاولاج ظبيدددةا ولضددد يتةاادددسخاقعددد داهخاا اتبيدددقاولب نددد قج
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 منهخايعااسق ألاولق بد ايتدة اواايد س اا ةألامألااحةخاوعااسوقهخالل يواب  ي لض ويلاولاقايق
اس ألاولا ةي ادقاولض ويلا ولقع يي اوااالبيةاولاقااحسساعل ةهخ.

( يوألح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة 07جدول )
 التجريبية والألابطة باختبار المواقف بالتطبيق القبلي

 المجموعة
 ار المواقف اختب

 (31ألابطة)ن= (31تجريبية)ن=
 الداللة ت

   م   م 28د0ح
تطبيق طالب اإلعالم للألوابط األخالقية 

 10028 00267 5093 2208 3087 2700 لإلعالم الجديد
 غير دالة

 جاةوتاس لددددةامح دددد ،يةابدددديألاياضددددحاقددددألاولجددددس ااولعدددد بقااددددسخا جدددد ساددددد ا
يتةاددقاواايد  اولق وبد ا)اتبيدقاتدالفاس جد تاولقجق ادةاولاج ظبيدةا ولضد اقا عتق

وإلاددالخاااالبيدد تاوإلاددالخاولجسيددس(ادددقاولاتبيددقاولقبلددق؛احيددساة نددتابدديخا)ت(ا يدد ا
ا. ةلي ا ظاضحاقق اعبقااحققاول  خا اا1.10ةوتاس لةاانساقعا ىا

درجععععات  بععععين متوسععععطي * الفععععرض الثععععاني:  توجععععد فععععروق ذات داللععععة إحصععععائية
ة فعععي مقيعععاس العععوعي بالألعععوابط األخالقيعععة لإلععععالم المجموععععة التجريبيعععة والألعععابط

  0لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق الب دع واختبار المواقف الجديد
لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة  ( يوألح قيمة )ت(08جدول )

  التجريبية والألابطة
 الب دعفي مقياس الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم الجديد في التطبيق 

 المجموعة
 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم 

 الداللة ت (31ألابطة)ن= (31تجريبية)ن=
   م   م 28د0ح

)الوسائط لنشر الألوابط األخالقية 
 10110 050677 3009 0009 5023 5003 المت ددة( الصور والفيديوهات

 دالة
 دالة10110 70722 3000 5307 0036 5802 الألوابط األخالقية للت ليق

الألوابط األخالقية لمشاركة 
الموألوعات والت ليقات والوسائط 

 االمت ددة واإلعجاب به
 دالة10110 20657 0068 0202 0052 0705

 دالة10110 70887 3069 0202 5056 5107 الألوابط األخالقية للدردشة
الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم 

 دالة10110 060185 6089 6202 2059 8707 الجديد

اقا عددتقياضددحاقددألاولجددس ااولعدد بقا جدد ساددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةابدديألا
س ج تاولقجق اةاولاج ظبيةا ولض يتةادقاققي واول اقاي لض ويلاوااالبيةالإلادالخا
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]ولضدددد ويلاوااالبيددددةالنت )ول عدددد ،لاولقاعددددسست(اا:ولجسيددددساةس جددددةاةليددددةا ةأيعدددد ساد ايددددة
ولضدد ويلاوااالبيددةالقتدد  ةةاا-البيددةاللاعليددقاولضدد ويلاوااا-ول دد  ا ول يددسي ت تاا

ولضددددد ويلاوااالبيدددددةاا-ولق ضددددد ا تا ولاعليقددددد تا ول عددددد ،لاولقاعدددددسستا وإلاجددددد فايدددددي
دقاولاتبيقاوليعدس ال د لحاولقجق ادةاولاج ظبيدة,احيدساة ندتابديخا)ت(اةوتااللس ستة[

ا. مألاول  خاولث نقااحققاةلي اا ا ظاضحاقق اعبقا1.110س لةاانساقعا ىا
اوااالبيددةةددألاا عددي اةلدد ادددقاضدد  ابيدد خاوليدد حثيألاباقددسيخامتددخاولضدد ويلايق ا
انقيةاولال يدةاولقع ديدةامل ااث و،يةاولاقامست قجق اةاقألاوانتتةاوإل اولجسيسالإلاالخ

ولتددالفايضدد ويلاوعدددااسوقهخااىولدد اقالددساىاقعدددا اا بالدد اولضدد ويل ايقدد اونعةددواالدد
 ا ظاالدد اةلدد اقدد اس وعددةاة اادد خلق بدد اول دديوابدد  ا ق وبدد اولتددية تاو جاق ايددةايتدد

ندديا اا جددساددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةامدددقااا(43)(3110)امحقددسا و ددفاقحقددساعددلق أل
س جد تاتدالفاولقجق ادةاولضد يتةا ولاج ظبيدةاددقاو اايد  اولاح ديلقااقا عتقبيألا

ولاعددد خاللب نددد قجاا  ظ جددد اواثددد اواع عدددقاملددد اوليعدددس ال ددد لحاولقجق ادددةاولاج ظبيدددة
؛اي لس وعةاولح ليةا و ا   ا اقامد وساولقجق اةاولاج ظبيةايعسي اا يتي املاولاس ظبق ا تةو

اىاقألاحيساولا  ا اق اقحا ا اواعل فاولة ااخايياولاس ظفاا يعز اولي حث ألاةل امل ا
 تدددددع  امدددددد وساولعيندددددةايأتقيدددددةاولضددددد ويلا ا ايددددد سااولابددددد وت اولب نددددد قجايتدددددة ااقلدددددق
مددد وساولقجق اددةااى  تادددقاانقيددةاولدد اقالددس تددةوايعددهخابددس اوااالبيددةالإلاددالخاولجسيددس

ا.(44)(3100)اهللاتةواق امت  تالياس وعةاد زظةاابس ا اولاج ظبية
لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة  ( يوألح قيمة )ت(09) جدول

 التطبيق الب دعباختبار المواقف بالتجريبية والألابطة 
 المجموعة

 اختبار المواقف 
 (31)ن=ألابطة (31تجريبية)ن=

 الداللة ت
   م   م 28د0ح

ية تطبيق طالب اإلعالم للألوابط األخالق
 10110 70212 3062 2208 5093 2005 لإلعالم الجديد

ياضددددحاقددددألاولجددددس ااولعدددد بقااددددسخا جدددد ساددددد  جاةوتاس لددددةامح دددد ،يةابدددديألا
س ج تاولقجق اةاولاج ظبيةا ولض يتةاددقاواايد  اولق وبد ا)ااتبيدقاتدالفااقا عتق
خاااالبي تاوإلاالخاولجسيدس(اددقاولاتبيدقاوليعدس ال د لحاولقجق ادةاولاج ظبيدة,اوإلاال

ا اقق اعبقاياضحا حةاول  خ1.110خا)ت(اةوتاس لةاانساقعا ىاحيساة نتابي
ا. ةلي ا
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درجععععات  بععععين متوسععععطي إحصععععائيةتوجععععد فععععروق ذات داللععععة :  الثالععععض* الفععععرض 
الب ععدع علععى مقيععاس الععوعي المجموعععة التجريبيععة فععي التطبيععق القبلععي والتطبيععق 

 0 لصالح التطبيق الب دع واختبار المواقف بالألوابط األخالقية لإلعالم الجديد
لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة  ( يوألح قيمة )ت(51جدول )

التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق الب دع على مقياس الوعي بالألوابط 
 األخالقية لإلعالم الجديد 

 لمجموعةا
 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم 

 الداللة ت (31)ن=ب دع  (31)ن=قبلي
   م   م 59د0ح

)الوسائط المت ددة( لنشر الألوابط األخالقية 
- 5023 5003 5097 0500 الصور والفيديوهات

000298 10110 

- 0036 5802 5002 5203 الألوابط األخالقية للت ليق
010906 10110 

ط األخالقية لمشاركة الموألوعات الألواب
 10110 90852- 0052 0705 1099 0208 اوالت ليقات والوسائط المت ددة واإلعجاب به

- 5056 5107 3058 0306 الألوابط األخالقية للدردشة
010068 10110 

- 2059 8707 7037 6207 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم الجديد
020529 10110 

اقا عددتقولعدد بقا جدد ساددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةابدديألااياضددحاقددألاولجددس ا
س جدد تاولقجق اددةاولاج ظبيددةادددقاولاتبيددقاولقبلددقا ولاتبيددقاوليعددس ادددقاققيدد واولدد اقا

]ولضد ويلاوااالبيدةاا:ي لض ويلاوااالبيةالإلادالخاولجسيدساةس جدةاةليدةا ةأيعد ساد ايدة
ا-البيدددددةاللاعليدددددقاولضددددد ويلاوااا-لنت )ول عددددد ،لاولقاعدددددسست(اول ددددد  ا ول يدددددسي ت تاا

ولضددد ويلاوااالبيدددةالقتددد  ةةاولق ضددد ا تا ولاعليقددد تا ول عددد ،لاولقاعدددسستا وإلاجددد فا
ل  لحاولاتبيقاوليعس ا,احيساة نتابديخا)ت(اةوتااولض ويلاوااالبيةاللس ستة[ا-يي

ا. ةلي اعبقاياضحااحققا حةاول  خاا اقق ا1.110س لةاانساقعا ىا
ددددقا جددد ساا(45)(3101)اولحةيخيةاابدددستدددةهاولنايجدددةاقددد اس وعدددةاعددد قا ااالددد 

س جدد تاولقي عدديألاولقبلددقا وليعددس القجق اددةااقا عددتقددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةابدديألا
 اا قاال ااولس وعةادقاة اميع ساققي واو اج هانح اولا بيةاوإلاالقيةال  لحاوليعس  

دددقامألاولتددالفاةدد ن واا(46)(3113)اjonet cooper Dunlopاولناد ،جاقدد اس وعددة
ادددأثي ااى تدددةواو ا ددد جاددددقاقدددس اوإلاالقيدددةي لاقثيددد اولعن ددد  ايعدددساولا بيدددةاا ي دددمكثددد ا ا

دقاولاتبيقاوليعس اانيادقاولقبلق اةق ااا قاتدةهاولناد ،جاقد ااوإلاالقيةب وقجاولا بيةا
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ددقامنديايعدساقد   ااتد تامعد بي ااا(47)(3113)اorey MichaelChayer Tاس وعة
ة ندددتانايجدددةا ادددقاولتدددالفااوإلاالقيدددةاجلعدددةااس ظبيدددةاقدددألاب نددد قجاولا بيدددةا31ب وبددد ا

يةثيدد ادددقاولاتبيددقاوليعددس اامالدد اوإلاددالخ عدد ، ااماالندد تي لقجق اددةاولاج ظبيددةانحدد ا
 ولا ةيدد اولنقددس ا قهدد  تاولكا يددةاديقدد ااوإلاالقيددةاندديادددقاولقبلددقالاتبيددقاب ندد قجاولا بيددةا

ا.ل  لحاولاتبيقاوليعس اوإلاالخ ع ، ااب االن تياعلقا
س جدددد تا اددددقاولقجق اددددةاولاج ظبيددددةااقا عددددتق ألاو ا دددد  احددددناولي حثدددد بددددسا 

 ظ ج اولي حث ألاةل اا؛ي لض ويلاوااالبيةادقاولاتبيقاوليعس اانيادقاولاتبيقاولقبلق
ااقيددزايدد ل بلابدديألاواتددسواا ولقحادد ىايتددة اياماددسوسهولب ندد قجاولاددس ظبقاولددة ااددخاا ملدد

 ادخااقسيقديايتدة اقيعدلاا  وانتتةاو ث و،يةا ول ع ، اولاقابسقتاقدألاادالااولب ند قج
 ولعددعقانحدد ا ا ةددةوا  يددةاولتددالفادددقاقع دددةاولضدد ويلاوااالبيددةالإلاددالخاللتددالف 

ةقددد امألاولب نددد قجاونتلدددقاقدددألااحسيدددساا تاقددد قهخاي لب نددد قجاولادددس ظبق اوإللقددد خابهددد امسى
ا تدةواقد ااؤةدسهااند  اولابد وتاولققسقدةاددقاولب ند قج ؛اققد امسىاملد اوحاي ج تاولتالف

للبدد وقجااىامنددياانددساا ددقيخاولقحادد اا(48)(3113)اardiV unker&Bا  س يبنةدد ا ددد
ق دد س اا،تاولقاددس بيألا وحادد و اولبدد وقجاالدد ولاس ظبيددةاينيغددقاو تاقدد خابس وعددةاا دد 

 ول د  اولقا حدةاللقادس بيألاللا  اد ا ا ولاعدجيالت)ة لع  خاولاقسيقية ا:ااعلخاقان اة
ا,.Kanji ,A., et.alا امألاس وعدة اةق(ق امات  اول بتاولك دقاللاس ظف ادقام ا بت

مألاولادس ظفالديامثد ادعد ااددقااحعديألابدس وتاولقادس بيألاا ولاقااؤةساال ا (49)(3119)
ا.تةوااخابب ااول  خاولث لسا ال  ا انقيةاقع  دهخا قه  واهخ

م  التعدريبي المقتعرح كعان لعه أن البرنافي ألوء  ما سبق  ن ويرى الباحثا 
د السيما الفعيس بعوك الجدي لإلعالمألوابط األخالقية يجابي في وعي الطالب بالأثر إ

 :إلىن ذلك ويرجع الباحثا
يعدددساوكاعددد فاقعل قددد تاق ثقدددةاي ل ددد  ا اولقادددس بيألاىاغيددد اولال يدددةاولثق ديدددةالدددسا-0

ولاددددددقااددددددخااقددددددسيقه ايتددددددة ايجددددددةفاونايدددددد تهخالقع دددددددةاالدددددد ااولاقسقيددددددة ولعدددددد  خا
 ددد اولدددةتنقا ولا ةيددد اولقن بتددد تا ولادددس ظي تا جلعددد تاولع اةقددد امألاولقعل قددد ت
اك ظألادة اقعاق الكد اقادس فانحد اا يج بقاال ولة اة ألالياق س سام اولجقعق

اولض ويلاوااالبيةالإلاالخاولجسيس.
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اي لضد ويلاوااالبيدةالإلادالخاولجسيدس اي جد ا و ا   اس جةا اقامدد وساولعيندةايعدسي اا-2
 ايتدة ااقلدقاىاواعل فاولة ااخايياولادس ظفاقدألاحيدساولا  اد اقد اولقحاد امل ا

 تددةوايعددهخابددس  ها ا ايدد سااولابدد وتا تددع  امددد وساولعينددةايأتقيددةاق ضدد  اولاددس ظف
اادقاانقيةاس جةا اقاولتالفااينةاولس وعةاولاج ظبية.

اللتدالفا اكلدي هخألالاولاقااخااقسيقه اقدألاببد اوليد حثيتبيعةاولقعل ق تا ولض ويا-9
بد   ا ددقاضد  االد اواقثلدةاول ديواالق اي  نياقألاوناه كد تاالد ب ات  امقثليا

وكاعددد بهخااتلزظددد ستادددد امسىاا،هدددخ؛اققددد اغةيدددةا وجعدددةاادددألامسواماتددد  ادددخااولققسقدددة
اخاله .للقعل ق تا  ايهخاي لض ويلاوااالبيةا اتبيقه

درجات المجموعة  لداللة الفروق بين متوسطي ( يوألح قيمة )ت(50جدول )
 قياس اختبار المواقف التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق الب دع على م

 المجموعة
 اختبار المواقف 

 (31ب دع)ن= (31قبلي)ن=
 الداللة ت

   م   م 59د0ح
تطبيق طالب اإلعالم للألوابط األخالقية 
- 5093 2005 3087 2700 لإلعالم الجديد

20811 10110 

ا جاةوتاس لددةامح دد ،يةابدديألاقا عددتقياضددحاقددألاولجددس ااولعدد بقا جدد ساددد ا
تبيدقاوليعدس اددقاواايد  اولق وبد ااةاولاج ظبيدةاددقاولاتبيدقاولقبلدقا ولاس ج تاولقجق ا

,ا(ال د لحاولاتبيدقاوليعدس إلادالخاولجسيدسلاةااالبيدللضد ويلاوااتبيقاتالفاوإلاالخ)
اقق اعبقاياضحا حةاول  خ ا1.110حيساة نتابيخا)ت(اةوتاس لةاانساقعا ىا

لاحعألابس وتاولتدالفااىظبقاولة امسللب ن قجاولاس اي ج اامألاةل ا ألولي حثاىا ا ظ ا ةلي ا
لق قهخابه   تةوايؤةسادع ليةاولب ن قجاا دقااتبيقاولض ويلاوااالبيةالإلاالخاولجسيسا و 

قاقثلدياددقاول ديوادقااعزظزاولج وندفاوااالبيدةااندساوعدااسوخا عد ، اوإلادالخاولجسيدستا
اب  .

دددقامألاا(50)(3111)اee Yates Lord Prad B ظا دقاةلدد اقدد اس وعددة
الدقاقتد تسيألان بدسيألا بد س ظألاا ولا بيةاوإلاالقيةاللتالفالياادأثي االدا ظفاالولاس ا
واادددد ةاا مكثددد ابددددس تاالددداألا ية ندددد ا ااتبيدددقاقدددد اياعلق نددديادددددقاولق وبددد اولقاال دددةا الددد

 ااالدد اقعهدد ادددقاق ضدد  اولس وعددة اةقدد امألا األاولقناجدد تا ولحةددخااليهدد أولقدد و وتايتدد
احليددد اوإلاالنددد تاولاج  ظدددة اا تاالددد  بدددساوولب نددد قجاولادددس ظبقاجعددد اوات ددد اامكثددد انقدددس ا

اواا ةاولق و وتايتأألاولقناج تا ولحةخااليه .ا  مكث ابس تاال
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درجات الذكور  وق ذات داللة إحصائية بين متوسطيال توجد فر   :الرابع* الفرض 
 واإلناض بالمجموعة التجريبية في مقياس الوعي بالألوابط األخالقية لإلععالم الجديعد

 الب دع 0 التطبيق في واقفواختبار الم
واالنحرافات الم يارية لمتغيرات الدراسة لدى  متوسطات( يوألح ال55جدول )

التطبيق الجديد في  لإلعالم األخالقيةفي مقياس الوعي بالألوابط   واإلناضالذكور 
 الب دع

 المجموعة
 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم 

 إناض ذكور
 5  5م 5ن 0  0م 0ن

نشر)الوسائط المت ددة( الصور لط األخالقية الألواب
 5023 5007 02 5028 5109 02 والفيديوهات
 0022 5800 02 0018 5808 02 الألوابط األخالقية للت ليق
الألوابط األخالقية لمشاركة الموألوعات والت ليقات 
 0053 0703 02 0031 0700 02 اوالوسائط المت ددة واإلعجاب به

 5021 5000 02 0099 5103 02 للدردشةالألوابط األخالقية 
 2017 8803 02 2029 8705 02 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم الجديد

ويتني لداللة الفروق بين متوسطي  –نتائ  اختبار مان  (53جدول )
الجديد في  لإلعالم األخالقيةفي مقياس الوعي بالألوابط  واإلناضدرجات الذكور 

 الب دع

اددسخا جدد ساددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةاابدديألاايألااولعدد يقيألياضددحاقددألاولجددس ل
قا عددددلا اددددفاولددددةة  ا وإلندددد ساي لقجق اددددةاولاج ظبيددددةادددددقاققيدددد واولدددد اقاي لضدددد ويلا

 المجموعة
 يرات المتغ

 (02إناض)ن= (02ذكور)ن=
U Z 

 الداللة
مجمو  
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجمو  
 الرتب

متوسط 
 الرتب

لنشر الألوابط األخالقية 
)الوسائط المت ددة( الصور 
 والفيديوهات

50202 02037 52902 06063 92021 -
 غير دالة 10286 10730

- 86021 03077 51602 07053 52802 الألوابط األخالقية للت ليق
 غير دالة 10582 00000

الألوابط األخالقية لمشاركة 
الموألوعات والت ليقات 
والوسائط المت ددة واإلعجاب 
 ابه

508 02023 527 06027 98011 -
 غير دالة 10267 10652

- 96011 06061 529 02021 506 الألوابط األخالقية للدردشة
 غير دالة 10205 10693

الوعي بالألوابط األخالقية 
- 93011 06081 525 02051 503 لإلعالم الجديد

 غير دالة 10236 10805
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وااالبيدددددددةاا]ولضددددددد ويلا:وااالبيددددددةالإلادددددددالخاولجسيدددددددساةس جدددددددةاةليدددددددةا ةأيعددددددد ساد ايدددددددة
ولضد ويلاا-ولضد ويلاوااالبيدةاللاعليدقا-لنت )ول ع ،لاولقاعسست(اول   ا ول يدسي ت ت

ا-وااالبيدددددةالقتددددد  ةةاولق ضددددد ا تا ولاعليقددددد تا ول عددددد ،لاولقاعدددددسستا وإلاجددددد فايدددددي
(ا يددد اةوتاZددددقاولاتبيدددقاوليعدددس ,احيدددساة ندددتابددديخا)اولضددد ويلاوااالبيدددةاللس ستدددة[

ا. ةلي اول  خابقاياضحااحققا اقق اع1.10اس لةاانساقعا ىا
قعددا ىااو ا دد  ملدد اااددسخا جدد ساددد  جابدديألاولددةة  ا وإلندد ساولي حثدد ألاظ جدد  ا
ولاددددقا ااوإلنعدددد نيةاولع قددددةاقتدددداقةاقددددألاولقيدددد سئالك نهدددد ا ي لضدددد ويلاوااالبيددددةاولدددد اق

 ا وا قتاتةهاولنا ،جاق اق امت  تاليا  بةاولعق اولادقاياال اانه اولةة  ام اوإلن س
اع قد امألاولا ددقامألاقعظدخاولعلقد  اوا قد واالدا(51)(3101)اMartens Hansبدسقه ا

 يحادد جاا  جددياولا دد تاقدد ا عدد ، اوإلاددالخايعاقددساالدد اولقعدد  اا ولقهدد  وتاالدد 
وكاعدددد فاقعدددد  اا قعل قدددد تاحدددد ااولج ونددددفاول ،يعدددديةاللاع قدددد اقدددد االدددد اا واددددد وساملدددد
 ويلاولقتدد  ةةا ا  ددن ااه الل عدد ، اوإلاالقيددةا ضددهقثدد اضدد ويلاوعددااسوق؛اول عدد ، 
نادد ج اتبيددقاالدد اا  يعددساوكاعدد فاالدد اولقعدد  ااي دديحاواددد وسابدد س ظألاالددا ولقحادد ىاا و 

احليد ا اقيديخاجقيد امند و اول عد ، اوإلاالقيدةاا  يحالدسيهخاولقدس تاالداولض ويل ا ةةوا
اب ع ، اوإلاالخاول بقية.

ى واالنحرافات الم يارية لمتغيرات الدراسة لد متوسطات( يوألح ال52جدول )
 الب دعبالتطبيق في اختبار المواقف   واإلناضالذكور 

 المجموعة
 اختبار المواقف 

 اإلناض الذكور 
 5  5م 5ن 0  0م 0ن

 5097 2102 02 5083 2008 02 تطبيق طالب اإلعالم للألوابط األخالقية لإلعالم الجديد
ت ويتني لداللة الفروق بين متوسطي درجا –نتائ  اختبار مان  (52جدول )

 الذكور واإلناض في اختبار المواقف في الب دع

 المجموعة
 المتغيرات 

 (02إناض)ن= (02ذكور)ن=
U Z مجمو   الداللة

 الرتب
متوسط 
 الرتب

مجمو  
 الرتب

متوسط 
 الرتب

تطبيق طالب اإلعالم 
للألوابط األخالقية لإلعالم 
 الجديد

52702 07007 51702 03083 87021 -
00129 

10312 
غير 
 دالة

اددسخا جدد ساددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةاابدديألاايألاولعدد يقيألياضددحاقددألاولجددس ل
قا عددلا اددفاولددةة  ا وإلندد ساي لقجق اددةاولاج ظبيددةادددقاواايدد  اولق وبدد ادددقاولاتبيددقا
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ققدد ايؤةددسااحقددقا  1.10ا(ا يدد اةوتاس لددةاانددساقعددا ىاZوليعددس ,احيددساة نددتابدديخا)
إلندد سادددقااتبيددقاولضدد ويلا ا ظاضددحاققدد اعددبقااددسخاوادداالااولددةة  ا و ةلي دداول دد خ

وااالبيةايق ب اول ديوابد  ايعدساادس ظبهخاالدقاالد اولضد ويلا قعد داهخابهد  ا  بد اهخا
 تدةوا ادقاعلبي تاوعدااسوخاول ديوابد  ا وناهد  اولضد ويلاوااالبيدةاببد ابدس اولب ند قج

لعدددسخاملقددد قهخا قعددد داهخابالددد ا؛األاايندددةاولقجق ادددةاولاج ظبيدددة اولقيح ثدددمليددديااقددد امتددد  
ايل.ولض و

المجموعة  متوسطي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  :الخامس * الفرض 
 نترنت لصالح المجموعة التجريبية 0م دل استخدامهم لإل التجريبية والألابطة في 

لداللة الفروق بين المجموعة التجريبية والألابطة  5( يوألح قيمة كا56جدول )
 في م دل استخدامهم لالنترنت

 المجموعة
  اإلنترنتتخدام م دل اس

 % ك % ك % ك 5د ح  5كا اإلجمالي ألابطة تجريبية
 22 57 3303 01 2607 07 أقل من ساعة

غير  10181 20802
 دالة

 3من  ألقلمن ساعة 
 37 55 21 02 5303 7 ساعات

 08 00 0607 2 51 6 ساعات فأكثر 3من 
 011 61 011 31 011 31 الجمععلة

اول اولجس ا اقأل اياضح انعية امأل اولقجق اةاا%03.3ع بق اولعينة امد وس قأل
قنهخايعااسق نياقألاا%32.2ب اقألاع اة,ا نعيةاماوإلنا نتاألاولاج ظبيةايعااسق ا

ا ا نعيةا2قألااب ع اة ا%31ع ا ت, اقألا ايعااسق ني ا اا2قنهخ ع ا تادأكث ,
ااب قألاع اةااوإلنا نتاألاقألامد وساولعينةاي لقجق اةاولض يتةايعااسق اا%01نعيةا
ا نعيةا2قأل اا%22.2اع ا ت, ايعااسق ني امقنهخ ا نعية اع اة, اقأل اا%03.3ب 

اع ا تادأكث .ا2قنهخايعااسق نياقألا
ةةل اياضحااسخا ج ساد  جاةوتاس لةامح  ،يةابيألاولقجق اةاولاج ظبيةا

ا9.100=ا3اةاولض يتةادقاقعسااوعااسوقهخالإلنا نت,احيساة نتابيقةاة  ولقجق ا
ا. ةلي ااقق ايؤةسااسخااحققاول  خ. ا1.10لةا تقا ي اسولةاانساقعا ىاس 

ا(52)(3102)اseung hwan mark lee ااال اال اولنا ،جاق اس وعة ا
اة ةةواولقاغي وتاولسيق ج وديةاقاقثلا دقا ج سااأثي الا  ،تاواد وسا ول   جاول  سية

ساو عاعسواال اوإلنا نتقعس تاوعااسوخااألاادضال اة اوإلب قولن  ا ولعألا قح اادق
اوااالبقا و لازوخاي ااالبي تامثن  اوعااسوخاق وب اولتية تاو جاق اية.
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درجات  متوسطيبين  إحصائية توجد فروق ذات داللة  :السادس* الفرض 
في مقياس الوعي بالألوابط  اواألصغر سن   االمجموعة التجريبية األكبر سن  

  0االب دع لصالح األكبر سن   في التطبيق واختبار المواقف الجديد لإلعالم األخالقية
 اواالنحرافات الم يارية لمتغيرات الدراسة لدى األكبر سن   متوسطات( يوألح ال57جدول )

 الجديد في الب دع لإلعالم األخالقيةفي مقياس الوعي بالألوابط  اواألصغر سن  
 المجموعة
 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم 

 ااألصغر سنً  ااألكبر سنً 
 5  5م 5ن 0  0م 0ن

)الوسائط المت ددة( الصور  نشرل الألوابط األخالقية
 0061 5108 00 5092 5006 09 والفيديوهات
 0012 5809 00 0027 5805 09 الألوابط األخالقية للت ليق
الألوابط األخالقية لمشاركة الموألوعات والت ليقات 
 0001 0607 00 0056 0702 09 اوالوسائط المت ددة واإلعجاب به
 5061 5005 00 5016 5102 09 الألوابط األخالقية للدردشة
 3078 8706 00 2067 8708 09 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم الجديد

ويتني لداللة الفروق بين متوسطي  –نتائ  اختبار مان  (58جدول)
 ملإلعال األخالقيةفي مقياس الوعي بالألوابط  اواألصغر سن   ادرجات األكبر سن  

 التطبيق الب دعالجديد في 

 المجموعة
 المتغيرات 

 (00إناض)ن= (09)ن=ااألكبر سن  
U Z مجمو   الداللة

 الرتب
متوسط 
 الرتب

مجمو  
 الرتب

متوسط 
 الرتب

لنشر الألوابط األخالقية 
)الوسائط المت ددة( الصور 
 والفيديوهات

30002 06039 02302 03092 8702 -
10728 

10270 
 غير دالة

- 77 08 098 02012 567 لألوابط األخالقية للت ليقا
00509 

10521 
 غير دالة

الألوابط األخالقية لمشاركة 
الموألوعات والت ليقات 
والوسائط المت ددة واإلعجاب 
 ابه

33602 07070 05802 00068 6502 -
00876 

10171 
 غير دالة

- 8902 06086 08202 02070 579 الألوابط األخالقية للدردشة
10623 

10202 
 غير دالة

الوعي بالألوابط األخالقية 
- 013 02062 075 02025 593 لإلعالم الجديد

10162 
10961 
 غير دالة

اولجس ل اقأل اولع يقيألياضح امح  ،يةايأل اس لة اةوت اد  ج ا ج س بيألاااسخ
ي لقجق اةاولاج ظبيةادقاققي واول اقاا عن ااوا غ   افاا عن ااواكب قا علا افا
]ولض ويلاوااالبيةاا:البيةالإلاالخاولجسيساةس جةاةليةا ةأيع ساد ايةي لض ويلاواا
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ولض ويلاا-ولض ويلاوااالبيةاللاعليقا-ول   ا ول يسي ت تالنت )ول ع ،لاولقاعسست(
ايي ا وإلاج ف اولقاعسست ا ول ع ،ل ا ولاعليق ت اولق ض ا ت القت  ةة ا-وااالبية

اللس ستة[ اوااالبية اوليعساولض ويل اولاتبيق ا)دق ابيخ احيساة نت , Zاةوتا ا ي  )
ا. ةلي ااقق ايؤةسااسخااحققاول  خا ا1.10س لةاانساقعا ىا

واالنحرافات الم يارية لمتغيرات الدراسة لدى األكبر  متوسطات( يوألح ال59جدول )
 اختبار المواقفب اواألصغر سن   اسن  

 التطبيق الب دعفي  
 المجموعة
 تطبيق الألوابط األخالقية لإلعالم 

 ااألصغر سن   اكبر سن  األ 
 5  5م 5ن 0  0م 0ن

 3005 2108 00 5087 2002 09 تطبيق طالب اإلعالم للألوابط األخالقية لإلعالم الجديد
ويتني لداللة الفروق بين متوسطي درجات األكبر  –نتائ  اختبار مان  (31جدول)

 الب دع التطبيقافي اختبار المواقف في اواألصغر سن   اسن  

 موعةالمج
 المتغيرات 

األكبر 
 (00إناض)ن= (09)ن=اسن  

U Z مجمو   الداللة
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجمو  
 الرتب

متوسط 
 الرتب

تطبيق طالب اإلعالم للألوابط 
- 97 02085 063 02089 315 األخالقية لإلعالم الجديد

10356 
10767 
غير 
 دالة

لددةامح دد ،يةاابدديألااددسخا جدد ساددد  جاةوتاس ياضددحاقددألاولجددس ليألاولعدد يقيألا
ي لقجق ادةاولاج ظبيدةاددقاواايد  اولق وبد اددقاا  وا دغ اعدن اا قا علا افاواكبد اعدن ا

ققد ايؤةدسا  1.10ا(ا يد اةوتاس لدةااندساقعدا ىاZولاتبيقاوليعس ,احيساة ندتابديخا)
ا. ةلي اااسخااحققاول  خ

درجعععات  متوسعععطيبعععين  إحصعععائيةتوجعععد فعععروق ذات داللعععة   :السعععابع* الفعععرض 
 األخالقيعةمقيعاس العوعي بالألعوابط  عة التجريبيعة فعي الريعف والحألعر علعىمو المج

 0 في التطبيق الب دع لصالح الحألرواختبار المواقف الجديد  لإلعالم
 ارية لمتغيرات الدراسة لدى الريفواالنحرافات الم ي متوسطات( يوألح ال30جدول )

 الب دعالتطبيق يد في الجد لإلعالم األخالقيةوالحألر في مقياس الوعي بالألوابط 
 المجموعة
 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم 

 الحألر الريف
 5  5م 5ن 0  0م 0ن
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)الوسائط المت ددة( الصور  الألوابط األخالقية نشر
 5069 5108 05 5022 5006 08 والفيديوهات
 0036 5808 05 0036 5803 08 الألوابط األخالقية للت ليق

شاركة الموألوعات والت ليقات الألوابط األخالقية لم
 0000 0705 05 0036 0703 08 اوالوسائط المت ددة واإلعجاب به
 5022 5002 05 0096 5105 08 الألوابط األخالقية للدردشة
 2029 8803 05 2009 8702 08 الوعي بالألوابط األخالقية لإلعالم الجديد

متوسطي  ق بينويتني لداللة الفرو –(نتائ  اختبار مان 35جدول )
الجديد في  لإلعالم األخالقيةفي مقياس الوعي بالألوابط  درجات الريف والحألر

 الب دعالتطبيق 

 المجموعة
 المتغيرات 

 (05الحألر)ن= (08الريف)ن=
U Z مجمو   الداللة

 الرتب
متوسط 
 الرتب

مجمو  
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 نشرلالألوابط األخالقية 
)الوسائط المت ددة( الصور 

 يديوهاتوالف
592 06033 070 02052 93 -

10628 
10222 
غير 
 دالة

- 8002 07070 50502 02013 52502 الألوابط األخالقية للت ليق
00022 

10567 
غير 
 دالة

الألوابط األخالقية لمشاركة 
الموألوعات والت ليقات 
والوسائط المت ددة واإلعجاب 
 ابه

589 06016 076 02067 98 -
10239 

10695 
غير 
 دالة

- 76 08007 508 03075 527 الألوابط األخالقية للدردشة
00370 

10082 
غير 
 دالة

الوعي بالألوابط األخالقية 
- 92 06028 099 02078 566 لإلعالم الجديد

10225 
10615 
غير 
 دالة

اددسخا جدد ساددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةاابدديألاايألولعدد يقايألياضددحاقددألاولجددس ل
بيددةادددقاققيدد واولدد اقاي لضدد ويلاوااالبيددةاقا عددلاول ظدد ا ولحضدد اي لقجق اددةاولاج ظ

]ولضدددد ويلاوااالبيددددةالنت )ول عدددد ،لاا:لإلاددددالخاولجسيددددساةس جددددةاةليددددةا ةأيعدددد ساد ايددددة
ولضدددد ويلاوااالبيددددةاا-ولضدددد ويلاوااالبيددددةاللاعليددددقا-ول دددد  ا ول يددددسي ت تاولقاعددددسست(

ولضدددددد ويلاا-لقتدددددد  ةةاولق ضدددددد ا تا ولاعليقدددددد تا ول عدددددد ،لاولقاعددددددسستا وإلاجدددددد فايددددددي
(ا يدد اةوتاس لددةاانددساZدددقاولاتبيددقاوليعددس ,احيددساة نددتابدديخا)ااالبيددةاللس ستددة[وا

 . ةلي ااقق ايؤةسااسخااحققاول  خ  ا1.10اقعا ىا
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تغيرات الدراسة لدى واالنحرافات الم يارية لم متوسطات( يوألح ال33جدول )
 في اختبار المواقف في الب دع الريف والحألر

 المجموعة
 المتغيرات 

 (05الحألر)ن= (08الريف)ن=
 5  5م 5ن 0  0م 0ن

 5023 2102 05 3008 2007 08 تطبيق طالب اإلعالم للألوابط األخالقية لإلعالم الجديد
 

ق بين متوسطي درجات ويتني لداللة الفرو –نتائ  اختبار مان  ( 32جدول )
 في اختبار المواقف في الب دع الريف والحألر

 المجموعة
 المتغيرات 

 (05ألر)ن=الح (08الريف)ن=
U Z مجمو   الداللة

 الرتب
متوسط 
 الرتب

مجمو  
 الرتب

متوسط 
 الرتب

تطبيق طالب اإلعالم للألوابط 
- 80 03052 029 07 316 األخالقية لإلعالم الجديد

00026 
غير  10567

 دالة
بددديألااادددسخا جددد سادددد  جاةوتاس لدددةامح ددد ،يةياضدددحاقدددألاولجدددس ليألاولعددد يقيألا

 لقجق اددةاولاج ظبيددةادددقاواايدد  اولق وبدد ادددقاولاتبيددقايا قا عددلا اددفاول ظدد ا ولحضدد
يؤةدددساادددسخاققددد ا ا1.10ا(ا يددد اةوتاس لدددةااندددساقعدددا ىاZوليعدددس ,احيدددساة ندددتابددديخا)

مألاتدددالفاول ظددد ا ولحضددد ايعددداتيع ألاملددد اا ا تدددةوايتدددي  ةلي ددداحقدددقاول ددد خاولعددد ي ا
؛اابدددد ا عدددد ، اقاعددددسستاوإلنا نددددتول  دددد االق وبدددد اولتددددية تاو جاق ايددددةاقددددألااددددالاا

 ولاددقام دديحتاا   ي تدد اقددألاول عدد ،  ا مجهددزتاولكقبيدد ا اولتا دديةا له وا اولةةيددةةدد 
اي تددةواقدد امكددسااليدد اااعددخايدد لان  ا يعدداتي اولتددالفاوعددااسوقه ادددقام اقةدد ألا زقدد أل

اتالفاولقجق اةاولاج ظبية.
درجات المجموععة  متوسطيبين  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة   :الثامن*الفرض 

طبيق القبلي والتطبيعق الب عدع علعى بطاقعة مالحظعة لتطبيعق طعالب التجريبية في الت
  0اإلعالم الجديد ووعيهم بها لصالح التطبيق الب دع ةألخالقيللألوابط ااإلعالم 

 
لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة  ( يوألح قيمة )ت(32جدول )

ة لتطبيق طالب التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق الب دع على بطاقة مالحظ
 اإلعالم ألخالقيات اإلعالم الجديد ووعيهم بها
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 المجموعة
 المتغيرات 

تطبيق 
 (31تطبيق ب دع)ن= (31قبلي)ن=

 الداللة ت
 59د0ح

حجم 
 األثر
مربع 
   م   م ايتا

بطاقة المالحظة لتطبيق طالب 
اإلعالم ألخالقيات اإلعالم 
 الجديد ووعيهم بها 

0302 5027 -
010356 10110 1079 -

00026 
10567 
غير 
 دالة

اقا عددتقياضددحاقددألاولجددس ااولعدد بقا جدد ساددد  جاةوتاس لددةامح دد ،يةابدديألا
الدددد ايت بددددةاا-س جدددد تاولقجق اددددةاولاج ظبيددددةادددددقاولاتبيددددقاولقبلددددقا ولاتبيددددقاوليعددددس 

قالحظددددةالاتبيددددقاتددددالفاوإلاددددالخاااالبيدددد تاوإلاددددالخاولجسيددددسا  ادددديهخابهدددد ال دددد لحا
 ا تددةوايددسااا1.110يخا)ت(اةوتاس لددةاانددساقعددا ىاولاتبيددقاوليعددس ,احيددساة نددتابدد

عدده قي ادع ليددةاولب ندد قجاولاددس ظبقا الدد بس جددةاققب لددةادددقااعددسي اعددل ةي تاولتددالفاا و 
مألاولب ن قجاا ملل  لحاولاتبيقاوليعس اانيادقاولاتبيقاولقبلق ا ظ ج اولي حث ألاةل ا

ث و،يدددةاوانتدددتةاوإل ااىايتدددة اياعدددخايددد ل بلابددديألاواتدددسواا ولقحاددد اامادددسوسهولادددس ظبقاادددخا
 ا اخااقسيقيايتة اقيعلاللتالف ا ول ع ، اولاقابسقتاقألااالااولب ن قج ا ولاس ظبية

ا. احققاةلي ام امألاول  خاا ةق اوا قا ح ج تاولتالف
ال ينة  أفرادذات داللة إحصائية بين درجات  هرتباطياتوجد عالقة   :التاسع*الفرض 

م ألخالقيعات اإلععالم الجديعد ووععيهم بهعا، على بطاقة مالحظة لتطبيق طالب اإلععال
 0 ودرجاتهم على اختبار المواقف )تطبيق طالب اإلعالم ألخالقيات اإلعالم الجديد(

ال ينة على بطاقة مالحظة  أفرادم امل االرتباط بين درجات  (36جدول رقم )
تبار لتطبيق طالب اإلعالم ألخالقيات اإلعالم الجديد ووعيهم بها، ودرجاتهم على اخ

 المواقف 
م امل  المتغيرات

 الداللة القوة االتجاه االرتباط
بطاقة مالحظة لتطبيق طالب اإلعالم ألخالقيات 
 اإلعالم الجديد ووعيهم بها

 داله عند متوسط طردع **10228
اختبار المواقف ) تطبيق طالب اإلعالم  1010مستوى 

 ألخالقيات اإلعالم الجديد(
 جدد سااالبددةات سيددةاقا عددتةابدديألاحجددخاس جدد تاا بقياضددحاقددألاولجددس ااولعدد

مددد وساولعينددةاالدد ايت بددةاقالحظددةالاتبيددقاتددالفاوإلاددالخاااالبيدد تاوإلاددالخاولجسيددسا
اتبيددددقاتددددالفاوإلاددددالخاااالبيدددد تا س جدددد اهخاالدددد اواايدددد  اولق وبدددد ا)  ادددديهخابهدددد  ا

ا 1.10(ا تدددقاسولدددةااندددساقعدددا ىا1.3> >ا1.2وإلادددالخاولجسيدددس(,احيدددساة ندددتابددديخا)
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  امألاولعالبدةابديألا ا ي عد اولي حثد ألاةلد اددقاضد ةلي دعبقاياضحااحققاول د خااق ق ا
ا  دددسجاولقيحددد ثيألاددددقاوعددداج ي اهخاالدددا  واايددد  اولق وبددد اادددسااالدددامسوتاولقالحظدددة

ولاددزوقهخااىديقدد اياعلددقايقددساعددل ةي اهخا  ونعةدد واةلدد االددا ايدد  وتاواايدد  اولق وبدد 
قتد  ةةاولق ضد ا تاا-ل عد ،لاولقاعدسست)نتد او:اي لض ويلاوااالبيدةالل ديوابد  اددق

اولس ستة(.ا-ولاعليق تا- ولاعليق تا ول ع ،لاولقاعسستا وإلاج فابه 
ن بتطبيق اختبار)ت( اقام الباحث ف الية البرنام  بجميع محاوره وللتأكد من مدى* 

 متوسطيلقياس الفروق بين  paired samples one trailلل ينات المرتبطة
 تي:وكانت النتائ  كاآل ،وب د التدريبدرجات الطالب قبل 

 درجات المجموعة متوسطينتائ  اختبار)ت( لقياس الفروق بين  (37جدول رقم )
 التجريبية قبل وب د التدريب

 الداللة القوة االنحرا  الم يارع  المتوسط م امل االرتباط المتغيرات
 01 786 07 227 31 ب د التدريب 1010مستوى  داله عند 069 350- 01 982 02 135 31 قبل التدريب

س ج تاتالفاولقجق اةاولاج ظبيةااقا علياضحاقألاولجس ااولع بقاو ا   ا
 ةةواونا  خاو نح وااولقعي   ايعساايعساولاس ظفااألاقا علاس ج اهخابب اولاس ظف 

 تقاسولياا32.ا230-ا)ت(اولقحع يةااساابيقة اةق ابب اولاس ظفياولاس ظبقاقق  نةاي
ادع ليةاولب ن قج. ا تةوايؤةسال  لحايعساولاس ظفا1.10انساقعا ىاا مح  ،ي

بحساب م امل حجم األثر )مربع ان لحساب ف الية البرنام  التدريبي قام الباحثو 
 اآلتي:يتا( كما هو موألح بالجدول إ

 يتا(إ)مربع  ( حساب ف الية البرنام  التدريبي من خالل م امل حجم األثر38جدول)
ام  التدريبي لكل من ف الية البرن

 الدرجات
 حجم األثر إيتامربع  قيمة)ت(
 01 2أثر كبير أعلي من  01 91 690350

مث اةبي ادقا ج ساا مليا ايتي امياضحاقألاولجس ااولع بقامألاقع ق اق ب ا
 تقااتي اا1.ا21يا محيساة نتابيقةاق ب ا؛اقا علاس ج تاولتالفايعساولاس ظف

د اليةاولب ن قجاولاس ظبقاقألااالااق ايؤةسا اقق ا1.ا0مألاحجخاواث امكب اقألاا مل
ولا ب  ااوإلاالختالفااى ادقاانقيةاول اقالسث و،يةماضقنياقألاقعل ق تا منتتةا

ل ج ساد  جاةوتاس لةااىخاله  ا ولة امسهولجسيسا اتبيقالإلاالخي لض ويلاوااالبيةا
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اامح  ،ية اولاج ظبياقا عتقبيأل اولقجق اة اتالف اوس ج ت ادق اولقبلقاة لقي عيأل
اولنايجةاا ُاعَزىاا؛وليعس مس وتاولس وعةا ةل ال  لحاولاتبيقاا وليعس اال  ا ملتةه

قجق اةاقألاو عا وايجي تاولاقاانعةوادقاولاس ظفاامألاولب ن قجاولاس ظبقاوااقساال 
دهخاال اولض ويلا ولاس ظفااليه  اةق اا اع اساال  ولةاmicro trainingولق غ ا

 مسو،هخامثن  ا اقألااالاااعجي اآ و،هخ اد تاولاغةيةاول وجعةاللتالفما واولب ن قجا
ا اةل ا و ا ستولجلع تاي ل يسي   اقت تست ااك و  اولةواقا  اول اق ادقازظ ست  ولة امعهخ

اولاس ظفاىلس امثن   ايقسق ني اولتالفالق  ااتبيقهخا  ااأل اولةتنية اا   واهخ  ا حيح
انق انق طاولق تا اعزظزت ا  ولاع ااال اول يواب  ا للض ويلاوااالبيةاال  طا ةةو

اللقعا ىا الل   ا ا ا  ظبه  اتيولق   فاولضع  اولة  اولع خ اولقن خ امأل اةق  اهأ 
ا  ولاقامث تاال اولي حث ألادقاولب ن قجاجع اولب ن قجاياعخاي لتبيعةاولج ةيةاللتالف

ا اولتالف ادضال اا وناظ قهخمبي ا اولب ن قج  اجلع ت ادق اةبي  و لازوخااألاايتة 
اولي حثباعلي اولاس ظفيق ت امثن   األ اولق ققةا  اولاس ظبية اولق وب  ادق اونسق جهخ  ةةو

اي لب ن قج ا  امث و اامعهقت ولاق ااخ امني اةق  اوإلبسواية  اولتالف ات ب ت اا جي  دق
اوإل ا وانتتة اي لق وب  اث و،يةولب ن قج اولتالفا  ا اق اانقية ادق امعهقت  ولاق
اولجسيس الإلاالخ ايق نه  ةي ايتا ي لض ويلاوااالبية اونعةواال؛  اعل ةي اهخا يق 

اولقال ايت بة اقألااالا اولي حث أل ا حظي اق  اقألا تةو ال  ح تاولتالفاللاأكس حظة
اولازوقهخابال اولض ويلاقألااسقيا ولقق  نةابب ا يعسااتبيقاولب ن قجاولاس ظبق.اقسى

اا* نتائ  استمارة تقييم البرنام  التدريب:
اولي حث اا    ااقيي أل اوعاق  ت ااالا اقألاقأل اللعسيس اللب ن قج اولتالف خ

اولس وعة اليعخاولا ولقؤث وتاولاقااززتانا ،ج اولتالفا ولا    ابب  ققا ح تاقأل
هخاي لض ويلاولاج  زوتاولاقايق خابه اقعااسق اول يواب  ا اسخاولازوقاللاغلفاال 

اوااالبيةالل يواب  .
ولتالفاقألااياوعا  ستج  تام ج االستفادة من البرنام  التدريبي: : مدىأواًل 

 وواق:ولنح ااولب ن قجاال 
ا .0 املا%20مت   اولاج ظبية اولقجق اة اتالف اال ا قأل ام يح و س ويةاامنهخ

يق تيةاولض ويلاوااالبيةا ةي يةاو لازوخابه االقاق وب اولتية تاة ل يوا
 ب  .
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ا .3 املا%23.9مت   اولاج ظبية اولقع ديةا قألاتالفاولقجق اة ؛ااغي اال ياهخ
اللباونظ  ا ا واقثلةلاع ضهخ ا ولنق ةج اولاس ظبية ا واع ليف ا ن قج  اعسي ا 

 نظ اهخا مدة  تخاولق ايتةايق وب اولتية تاو جاق ايةا ض ويلاوعااسوقه .
ات  اقه  واهخادقاوعااسوخاا قألاتالفاولقجق اةاولاج ظبيةاملا%19.0مت   .2

ةاول يواب  اديق اياعلقابنت اول ع ،لاولقاعسستا ولس ستةا ولاعليق تا قت  ة
 ولق ض ا تا ول ع ،لاولقاعسستا وإلاج فابه .

مألاولب ن قجاولاس ظبقابسازوساا قألاتالفاولقجق اةاولاج ظبيةاملا%32.0مت   .9
قألا ايهخاي لقق  ع تاول حيحةا اعزظزت اانساوعااسوخاول يواب   ا ةةوا

اولا ت،ة اولقق  ع ت اال  ا ولاع ا اا  ظبه  انح  اولق تاا  ولععق نق ط
  ا تةواق ايساخانا ،جاولس وعة.ولق   فاىاعا ا ولضع الل   االلق

اة واق:ة نتامب زاققا ح تاولتالفاععات: ععع: أهعععععععععم المقترحاثانيً 
 ولق ب .ا مسو تاق ب اول يواب  اي لاج  زوتاولاقااحسساالامبالغ .0
ق ااولاقااان د  ااق ب اول يواب  ا اق احظ القألايق ق ألاي لاج  زوتاال .3

 لع قة.ولض ويلاوااالبيةاو
ا .2 اولس  ظة اول سوبةااإلاسوسوتولقا يعة اتالف ابب ا ا اسخ ولا   ية

 اتا تا انع دهخ.
 اق اب وقجاللا ايةايأاالبي تاولاع ق اق ا ع ، اوإلاالخاولجسيست. .9
اسخاعق واولق ب اا اتاتاي لاعجي االييام اقألااالااول بخاولق ققا .0

  قع دةات ظاي.
اوعااسوقه .ا ايع  ا حا؛ااسخانت اول   اولتا ية .3

 * بحوض ودراسات مستقبلية:
اواددسس ا ألادددقاضدد  اولنادد ،جاولاددقاا  ددلتامليهدد اولس وعددةاولح ليددة ايتدد واولي حثدد

ايأاق:ديق الققا ح تاليح سا س وع تاقعاقبليةااااقث اقألاو
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و لازوخاا قسى اواج ت تاولنايةا ولق ،خاي  ا  اانح اماالبي تاوإلاالخاولجسيس .0
ابه  ايق سوبي  الس االباه  اولقضق أل االاىة اي لاتبيق ولق وب اا ولقعااسقيأل

 ول ح يةا ق وب اولتية تاو جاق اية.
اولض ويلا .3 اا عي  الكي ية اولقعااسقيأل ا ؤية اح ا اولس وع ت اقأل اقزظس مج و 

ا اب   الل يو اوعااسوق االك نيوااالبية اواكث  اولا و  اا ولق ب  اق وب  بيأل
 و جاق ايةاولقاال ة.

اي لض ا .2 اااعلق ايح س اولجسيسمج و  الإلاالخ اوااالبية اويل اة لي اي ف   ةةوا 
ا االق اولجسيستا وإلنا نتوإلاالن ت ا ولقعاحسث ت اقألا  اااسدق اولاق  ولقن  ت

 .  ي ت ا فنعاج وخا ول واواآما:قث ا؛االله اق وب اولا و  او جاق اق
اولقاال ةادقا .9 ض  امج و ايح سادقاماالبي تامنا جا ح دةاولق وتألايأتة له 

 .عااسخاولقناجاللقحا ىاقسا اولق
ات  ااول خ:اواىانقيةاولا ةي اولن بسالسا قنهجاققا واللا بيةاوإلاالقيةاالامث  .0

 .تييااج ظبيةاس وعة
ا .3 اولقس ن ت اااالبي ت ا ول   ت اولجقه   اياوإللكا  نية ؤية  لا ودقا االباه 

 .:اس وعةاقيسونيةلسيهخولن عقا و جاق اقا
ايةا وااالبيةالاتبيق تا ح دةاوله وا اولةةيةمج و اس وع تادقاولض ويلاولقهن .3

 .اونات  اولقعاحسث تدقاض  انظ ظةاا له اي عااسوخاول ح ييأل االباه ا
ا
ا
ا
ا

                                                 

 :الهوامش والمراجع *
ولقعل قددد تاددددقاولع ددد اوإللكا  ندددقا ؤيدددةاقعددداقبليةاللج وندددفاماالبيددد تاتددد ظ اس  يدددشاولليددد أل.اي(ا1)

دراسعععة مقدمعععة للمعععيتمر ال لمعععي:اإلعالم ال ربعععي وااالبيدددةاللقعل قددد تاددددقاولددد تألاولع بدددقي ا
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لقنظقدددةاولع بيدددةاللا بيدددةا ولثق ددددةا ا)ج قعدددةاولدددس ااولع بيدددة:اوومواجهعععة متغيعععرات األلفيعععة الثالثعععة
 .2( ات:2222 ولعل خ اقعهساوليح سا ولس وع تاولع بية اق  و

 (2)Luiz Mendes- Filho and Felix B. Tan. "User Generated Content and Dual 
Process Conceptualization", Paper Presented At Pacific Asia 
Conference On Information Systems ,(PACIS), Association for 
Information Systems , New Zealand ,2009,pp:3-4. 

 اادددأثي اوإلنا ندددتاالدددقاولقددديخاوااالبيدددةا و اج تددد تاوااالبيدددةاللتدددي فييا.مقددديألاعدددعيساابدددسولغنق(ا3(
)ج قعددةا( 9قددج)المععيتمر ال لمععي السععنوع التاسععع: أخالقيععات اإلعععالم بععين النظريععة والتطبيععق، 

ا.0303 ات:(3112ق ي االيةاوإلاالخ ةاولق ت ت:
(4)Ravi Gupta and Hugh Brooks. "Using Social Media For Global 

Security",(Wiley :John Wiley& Sons,Inc.,2013),p:20.ا 
(5)See:- Amanda Lenhart ,Et.al.," Social Media &Mobile Internet Use 

Among Teens And Young Adults", A project of The Pew Research 
Center ,3 February 2010,p:4.available at: http://www. pew internet. 
org/ 20 10/02/03/social-media-and-young-adults, Retrieved 
at:26/6/2015,2:38p.m. 

- Megan Sponcil and Priscilla Gitimu. "Use of Social Media by College 
Students: Relation ship To Communication and Self Concept", Journal 
of Technology Research, Vol.(4), jul2013.p:1. 

- Available At: http://www.egypt-business.com/Whitepaper/details/1338-
Egypt%E2%80%99s-Facebook - Statistics-2013/7922 Retrieved at: 
26/6/2015,3:11p.m.ا 

ماالبي تاولنقد شاولعي عدقاابد اق وبد اولتدية تاو جاق ايدة اس وعدةااتبيقيدةاددقاس ونق.ايتي ظألاةا(6)
المععيتمر ال لمععي ي امتدد  اولتددية تاو جاق ايددة اس وعددةااتبيقيددةادددقامتدد  انظ ظددةاولقجدد ااولعدد خ

ا22-22 ا)ج قعددةاولقدد ت ت:اةليددةاوإلاددالخ ان  اإلعععالم وبنععاء الدولععة  والععدولي الحععادع وال شععر 
ا(.2222ق ي 

(7)Joshua Issac Kumwenda. "Social Media ,Ethics and Development in The 
Post Modernist Malawian Society", Journal of Development and 
Communication Studies, Vol.(3),No.(1),January-June 2014,pp:17-23. 

المجلعععة  تاولا و دد او جاقددد اقي اتدد ظ اس  يددشاولليددد أل.ايولضدد ويلاوااالبيدددةا ولاتدد ظعيةالتددديةا)8(
( اتا2222 اولعدددددسساولثددددد نق ا)ج قعدددددةاولقددددد ت ت:اةليدددددةاوإلادددددالخ اال لميعععععة لبحعععععوض الصعععععحافة

 .22-22ت:
مجلععععة ريى تدددد ظ اس  يددددشاولليدددد أل.ايولضدددد ويلاولقهنيددددةا وااالبيددددةا ولق ن نيددددةالإلاددددالخاولجسيددددسي اا)9(

( اتا2222وإلعددددددا وايجية اا ا)وإلقدددددد  وت:اق ةدددددزاوإلقدددددد  وتاللس وعددددد تا وليحدددددد ساسعععععتراتيجية
 .222-22ت:

(10)Angela M. Lee. "The Dialogic Potential of Social Media Assessing The 
Ethical Reasoning of Companies' Public Relations on Face book and 
Twitter", Paper Presented at The Annual Convention of The 
Association For Education in Journalism and Mass 
Communication(AEJMC) ,(Washington, D.C, August2013). 

(11)Chari Tendia. "New Communication Technologies and Journalism 
Ethics in Zimbabwe: Practices and Malpractices", Online Journal of 
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Communication and Media Technologies, Vol.(3), Issue.(2),April 
2013. 

.ايو عاع نةاي ح دةاولق وتألادقاق وب اول ح اولق  ظةابديألااحقيدقاولحدقاددقان قيألاواز جاا(12)
و ا ددددد اا اتبيدددددقاماالبيددددد تاولقهندددددةاس وعدددددةاإلتدددددة لي تا ضددددد ويلاوااددددد ةاولقددددد و الدددددسىاولقددددد ،خا

الخ ا( ا)ج قعددددةاولقدددد ت ت:اةليددددةاوإلادددد22  .)المجلععععة المصععععرية لبحععععوض اإلعععععالم ي  ا دددد اي 
ا.222-222( اتات:2222ي ليي/عباقب 

 

اق  اقحقسامععس.ايولعالبةابديألاوعدااسوخاولتدي فاولق د  الق وبد اولتدية تاو جاق ايدةا بديقهخا(13)
رسعالة ي اFace book يول ديوابد  يااYou tubeس وعدةاالد اقد بعقايولي ايد فيااولقجاقعيدة:

ا(.2222وإلةواةا ولال زظ أل اا ا)ج قعةاولق ت ت:اةليةاوإلاالخ ابعخدكتوراه غير منشورة
 

(14)Andrew Limo." Information Ethics and The New Media: Challenges and 
Opportunities For Kenya's Education Sector, Presentation at The 
African Information Ethics Conference, University of Botswana, 6-
7th September, 2010.  

(15)Gary Hanson. "Learning Ethics On The Job Or In The 
Classroom?", Paper Submitted To The Ajmec Convention In 
Phoenix, Arizona,2000. 

س وعددددةاقق  نددددةابدددديألاولبي،ددددةاوإلاالقيددددةاول بقيددددةاا-.ايماالبيدددد تاولعقدددد اوإلاالقددددقاولعدددديسابايددددتا(16)
( ا)ج قعدةاولقد ت ت:اةليدةا2 اولقجلدساولعد ي   .)مالمجلة المصرية لبحوض العرأع ال عا ولاقليسيدةي ا

ا(.2222وإلاالخ اين ي /ي ني 
(17)Patrick Lee Plaisance,. "An Assessment of Media Ethics Education: 

Course Content and the Values and Ethical Ideologies of Media Ethics 
Students" Paper presented at the annual meeting of the 
International Communication Association, (Sheraton New York, 
New York City, NY,. 2009). 

(18)David s. bickham and roland g. salaby. "Effects Of Media Literacy 
Program In The US On Children's Critical Evaluation of Un Healthy 
Media Messages About Violence, Smoking and Food", Journal of 
Children and Media, Vol.(6),No.(2), 2012,pp:225-271. 

جقدد ااحعددأل.ايولا بيددةاوإلاالقيددةانحدد اقضدد قيألاق وبدد اولتددية تاو جاق ايددةانقدد ةجاققادد واا(محقددس19)
 ا)ج قعددةارسععالة ماجسععتير غيععر منشععورة لانقيددةاولقعدد، ليةاو جاق ايددةالددسىاتددالفاولج قعددةي 

 (.2222لقني :اةليةاولا بيةاولن اية و

.ايد اليددةاب ندد قجاققادد وادددقاولا بيددةاوإلاالقيددةا انقيددةاقهدد  وتااحليدد اول عدد ، ا(عدد وجاالددقاابددسهللا20)
بحععض مقععدم للمععيتمر ال لمععي الععدولي وإلاالقيددةادددقاولقندد وتاولال زظ نيددةا ولق وبدد او لكا  نيددةي ا

ا22-22 ا)ج قعدددةاوازتددد :اةليدددةاوإلادددالخ يالسعععنوع: المهنيعععة اإلعالميعععة والتحعععول العععديمقراط
 (.2222 مب ظ 

(21)Paul Mihailidis. "Beyond Cynicism How Media Literacy Can Make 
Students More Engaged Citizens", Ph.D Un Published, (University of 
Maryland: Faculty of Graduate School,2008), PP:1-23. 
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 يقددنهجاققادد واللا بيددةاوإلاالقيددةادددقاظدد اقعدد يي اولجدد ستاولتدد قلةي ا.قددساالددقمحا(عدد قيةاابددسولحةيخ22)
 (.2222 ا)ج قعةاولقن   ت:اةليةاولا بيةاولن اية رسالة ماجستير غير منشورة

(23)Thayer Corey Michael. "The Impact Of A media Literacy Program On 
Critical Thinking and Writing In A high School T.V Production 
Classroom", Ph.D un published, (California: Touro University 
International,2006). 

(24)Brad Ford Lee Yates. "Media Literacy and Attitude Change: Assessing 
The Effectiveness of Media Literacy Training On Children's Response 
To Persuasive Messages With The Frame Work Of Elaboration Like 
hood Model of Persuasive", Ph.D Un Published,(Florida: University of 
Florida,2000). 

(25)Available At:www.alexa.com/top stories, Retrieved At:2/6/2015, 5:10 
p.m. 

(26)Michelle M. Salopek. "Influence Of Ethics Education On Moral 
Reasoning Among Preservice Education and Social Work Students", 
Paper Presented At The Annual Meeting of The UCEA Annual 
Convention, City Center Marriott Denever,CO,15 nov.,2012,pp:18-20. 

(27)Maslin Masrom And Selisa Usat."Understanding Students Behavior On 
The Use Of Online Social Networking", Proceeding Of The 4th 
International Conference On Computing And Informatics, 
(ICOCI), Sarawake, (Malysia: University of Utara Malysia,28-30 
August2013,pp:488-493. 

ددددقاق ددد اقددد انه يدددةاولعقدددساوا ااقدددألاولقددد ألاا.اياتددد  ايحددد ساماالبيددد تاوإلادددالخ(انددد قيألاواز جا28)
( ا22 اولقجلددس)المجلععة المصععرية لبحععوض الععرأع ال ععامولحدد س ا ولعتدد ظأل:اس وعددةااحليليددةانقسيددةي ا

 .222،222( اتات:2222( )ج قعةاولق ت ت:اةليةاوإلاالخ امكا ب /سيعقب 2ولعسس)
 .222( ات:2222)ولق ت ت:ا زو تاولا بيةا ولاعليخ االم جم الوجيز، (29)
 )ولقدد ت ت:اولددسو اولق دد ظةا م جععم المصععطلحات التربويععة والنفسععية (احعددألاتددح اةا زظنددفاولنجدد  .ا30)

 .22( ات:2222وللبن نية 
يقد ألاقحقدساقةد خاقهندقاتدعيف.ياب ند قجاققاد واا)اقتباس بتصر ( (31)  ب فاابساولقق  ساي ع ا و 

اضد  اتي،ددةاولاددس ظوايةليددةايالددسىاما2.2لانقيدةاولدد اقاباتبيقدد تايعدخامس وتاولجيدد اولث نقي ظددف
الععدولي السععادس(: الت لععيم النععوعي  -المععيتمر السععنوع )ال ربععي التاسعععولا بيددةاج قعددةاح ،دد ي ا

 اولقجلساولث نق ا)ج قعةاولقن د  ت:اوتنمية اإلبدا  في مصر وال الم ال ربي ريى واستراتيجيات
 .222( ات:2222ق ي ا2-2ةليةاولا بيةاولن اية 

البيددددد تاولعقددددد اوإلاالقدددددق:اس وعدددددةاقق  ندددددةابددددديألاولبي،دددددةاوإلاالقيدددددةاول بقيدددددةاما  0ولعددددديسابايدددددتا(32)
( ا)ج قعدةاولقد ت ت:ا0ولقجلدساولعد ي  اولعدسسا)المجلعة المصعرية لبحعوض العرأع ال عام، ا  ولاقليسيةي

 .229 222( اتات:313ةليةاوإلاالخ اين ي /اي ني 
 .223ت:االمرجع السابق، 0ولعيسابايت(33)

34(See: -Janet Cooper Dulop. "Effects of Media Literacy Instruction 

Recognizing and Analyzing Racial Stereotypes In Media", Ph.D 
Published,(Tulsa, Oklahoma: Oklahoma  State University, May2007), 
P:12. 
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عددددال  ، )القددددا     2، ط"التربيةةةةة اإلعالميةةةةة والةةةةوعي بةةةةاألدا  اإلعالمةةةةي"محمددددد عحدالحميددددد. -

 .222(، ص  2222الكتب،

35( Carrie James, Et.al.,. "Young People, Ethics, And The New Digital 

Media, A synthesis From The Good Play Project", (London, 
England: Cambridge, Massachusetts,2009),PP:81-87. 

 تاو جاق ايةابديألاولح ظدةا ولقعد، لية:اولعا ظةاولعي عيةااب اق وب اولتية  0معالخامحقسااثق أل(36)
، الميتمر ال لمعي العدولي ال شعرين: مسعتقبل اإلععالم المصعرع فعي ظعل دسعتور س وعةااحليليةي

 .393( ات:ا3109ي ني اا32-33 ا)ج قعةاولق ت ت اةليةاوإلاالخ ا5102
 تادددقامتدد  اواج تدد تاولدد م اولعدد خاولق دد  انحدد اثن ،يددةاوإلاددالخا ولتدد ،ع  0ا لددسا ددالواولددسيألا(37)

، الميتمر ال لمي الدولي الرابعع عشعر: اإلععالم ولاحلي او جاق اقالقحسسوتاول اقاوإلاالقدقي
( اتا3111ي ليدددددد اا2-0 ا)ج قعددددددةاولقدددددد ت ت اةليددددددةاوإلاددددددالخ ابععععععين الحريععععععة والمسععععععئولية

 .0911-0913ت:
(38)See:- Sibel Karaduman. "An Assessment On Media Literacy Education 

In Turkey And Problems Experienced In Practices", Social and 
Behavioral Science, Vol.(106),2013,pp:382-283. 

- Michael Henderson, Glenn Auld, and Nicola F. Johnson." Ethics Of 
Teaching With Social Media", Paper presented at the Australian 
Computers in Education Conference,2014,pp:1-17. 

 ااددأثي او نا نددتاالددقاولقدديخاوااالبيددةا و اج تدد تاوااالبيددةاللتددي فييا.مقدديألاعددعيساابددسولغنقا(39)
ا.اا0333 ات:مرجع سابق

 ا)ولقدددددد ت ت:اادددددد لخا2 اط البحععععععض ال لمععععععي فععععععي الدراسععععععات االعالميععععععة  (اقحقددددددساابسولحقيددددددس.40)
  .222،222( تات:2222ولكاف 

وعدددااسوخاوإلنا ندددتا االبادددياي لقعددد، ليةا.يبقا لقيددد  اقحقدددساو قيددد بقاحعدددألقنددد ااق عدددقاولسعددد اا(41)
 امجلعة بحعوض التربيعة النوعيعةولتدي فاولجد قعقاولعدع س ي ااىو جاق ايةا ولسودعيةالإلنج زالس

ا.30( ات:3102( ا)ج قعةاولقن   ت:اةليةاولا بيةاولن اية امكا ب ا0( اج.)23 .)
 

ابدد او نا نددتا االبادديابدديعخاولقهدد  وتاو جاق ايددةالددسىااو ا دد ايا.تقددتاحعددألاابسولقجيددس(42) 
( ا0( اج.)21( ا .)02 اولقجلدددددددس.)مجلعععععععة دراسعععععععات الطفولعععععععةتدددددددالفاولق حلدددددددةاولث ن يدددددددةي ا

ا.3113ين ي 
 

د اليةاب ند قجاققاد واالد انظدخاولاعلديخاولةةيدةالانقيدةاقهد  وتامناد جايا.محقسا و فاقحقساعلق ألا(43)
 ارسعععالة ماجسعععتير غيعععر منشعععورةماتددد ااةددد قي واول يدددسي ي اابددد وقجاول يدددسي اولاعليقيدددةا اتدددايت

ا(.3110ج قعةاولق ت ت:اقعهساولس وع تاولا ب ية ابعخااكن ل جي اولاعليخ )
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د اليدةاوعددااسوخاولقدس ن تاولاعليقيددةادددقاانقيدةاولاح ددي اولس وعدقا و اجدد هانحدد هايا.د زظدةاابددسهللاا(44)
 اللت لععيم اإللكترونععي والت لععيم عععن ب ععد ثععانيال المععيتمر الععدوليلددسىات ليدد تاج قعددةاولق دديخي ا

ا(.3100ول ظ خ )
 

رسعععالة  قددنهجاققادد واللا بيدددةاوإلاالقيددةادددقاظدد اقعددد يي اولجدد ستاولتدد قلةي يا.عدد قيةاابددسولحةيخا(45)
 (.3101)ج قعةاولقن   ت:اةليةاولا بيةاولن ايةاماجستير غير منشورة،

(46)Dounlop Jonet Copper. "Effect of Media Literacy Instructions: 

Recognizing and Analyzing Racial Stereotypes In Media", Ph.D Un 

Published, (Oklahoma: Oklahoma University, 2007). 

(47)Thayer Corey Michael. "Effect of Media Literacy Instructions: 

Recognizing and Analyzing Racial Stereotypes In Media", Ph.D Un 

published, (California: Touro University International, 2006). 

(48)Bunker ,A., and Vardi I.,. "Practical Tips For Successful Online 

Teaching", Available At: http:citeseerx .ist.psu.edu 

/viewdoc/download?doi=10.1.1.132.3673&rep:rep&type:pdf, 

Retrieved At: 1/6/ 2015, 5:55 p.m. 
(49)Kinji, A. ET.AL.,. "Development and Evaluation of Web- Based In 

Service Training System For Improving The ICT Leadership of School 

Teachers", Journal of Universal Computer Science, Vol.(7), No.(3), 

2004.P:83. 

(50)Brad Pord Lee Yates. "Media Literacy and Attitude Change: Assessing 

The Effectiveness of Media Literacy Training On Children's Responses 

To Persuasive Messages With In The Frame Work Of Elaboration 

Likhood Model Of Persuasion", Ph.D Un Published, (Florida: 

University Of Florida,2000). 

(51)Hans Martens. "Evaluating Media Literacy Education :Concepts, 

theories and future directions", journal of media literacy education, 

vol.(2), no.(1),2010, pp:1-22.. 

(52)Seung Hwan Mark Lee. "Ethics And Expertise: A social Networks 

Perspective", Journal Of Business Ethics, Vol.(18), No.(3), 

Dec.,2013,:pp:607-821. 
  
 

 (0ملحق رقم)
  استمارة البيانات األولية  

ا اسم الطالب)اختيارع(: 
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ا اإليميل علي الفيس بوك:

ا)اااااا( عععثيأنععععععععا)اااااا( ذكعععععععععر النععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو :

ا)اااااا( حألرا)اااااا( ريف محععععععععععععععععل اإلقعععععععامععععععععة:

ا السعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن:

 عدد ساعات استخدامك للفيس بوك في اليوم

 )      ( أقل من ساعة

 3من ساعة ألقل من 
 ساعات

)      ( 

 (     )  ساعات فأكثر 3

ا اسم صفحتك علي الفيس بوك

 مقياس الوعي بالضوابط األخالقية لإلعالم اجلديد وأبعاده

ا املؤشرات املعيار م
ً
ا دائم

ً
ا أحيان

ً
 ال نادر

2 

هات
ديو

الفي
ور و

الص
دة( 

تعد
ط امل

سائ
)الو

شر 
ة لن

القي
األخ

بط 
ضوا

ال
 

أقوم بتقديم صور خادشة للحياء وخترج عن أخالقيات جمتمعنا 
     فيس بوك.على ال

عادة ما أقوم بنشر صور متجد بعض اجلرائم وتعرض وسائلها  2
     على الفيس بوك.

ال أراعي مصادر الصور التي أنشرها على الفيس بوك وتكون  2
ا جمهولة املصدر .

ً
     صور

     أقوم بنشر صور خارجة عن قيم اجملتمع على الفيس بوك. 2
     وأقدمها على الفيس بوك.أقوم بنشر صور الفضائح  2
ال أمانع وأصدقائي من نشر وتبادل الصور العارية على موقع  2

     الفيس بوك.

أشجع اآلخرين على نشر الصور التي تنبذ العنصرية على  2
     الفيس بوك.

أعتمد على الصور والفيديوهات للسخرية من أوضاع اجملتمع  2
     توى الصور والفيديوهات.وأفراده عن طريق التغيري يف حم

أراعي عند نشر الصور والفيديوهات أن تكون متناسبة مع  2
     املوضوعات املصاحبة هلا بالفيس بوك.

أفضل وأصدقائي نشر رسوم الكاريكاتري على الفيس بوك؛ ألنها  22
     وسيلة للسخرية من أوضاع اجملتمع وسلوكيات أفراده.

ياجات اخلاصة من خالل نشر صورهم أسخر من ذوي االحت 22
     والفيديوهات املتعلقة بهم.

أقوم بنشر صور تعاطي املخدرات واحملرمات أو تداوهلا علي  22
     الفيس بوك.

ال أمانع من نشر صور تسيء أو حتقر من شأن بعض املهن  22
     الشريفة على الفيس بوك.

     الئقة على الفيس بوك.أقوم بنشر صور للمرأة يف أوضاع غري  22
أراعي حق ملكية الصور ونسبتها إىل مصادرها األصلية على  22

     الفيس بوك.

احرتم وأصدقائي خصوصية األفراد يف نشر الصور  22
     والفيديوهات اخلاصة بهم بالفيس بوك.

22 

بط 
ضوا

ال
القي

األخ ة  ليق
لتع

ل
 

ك أراعي أن يتم عندما أقوم بالتعليق على ما يقدم بالفيس بو
     ذلك يف إطار أخالقيات اجملتمع.



222 

                                                                                                                   

عندما أقوم بالتعليق على املوضوعات املقدمة  بالفيس بوك  22
     أراعي أن يرتبط  تعليقي مبحتوى املوضوع وال خيرج عنه.

تعليقي على املوضوعات على الفيس بوك يرتبط بقراءتي هلذا  22
     وله.املوضوع أواًل والتعليقات األخرى ح

عندما أعلق على املوضوعات بالفيس بوك أحتقق من املعلومات  22
     ونسبتها إىل مصادرها.

أقوم باستخدام تعليقات بذيئة على الفيس بوك إذا تطلب  22
     األمر ذلك .

     أقوم مبشاركة تعليقات لآلخرين دون معرفة أصحابها. 22

22 
لتعليقات حترض على حيتوي الفيس بوك علي كلمات با

ارتكاب جرائم وتضع األفراد حتت طائلة القانون وتعرضهم 
 للعقاب.

    

ا من التعليقات التي تشجع على ازدراء األديان أو  22
ً
أرى كثري

     طائفة معينة من مساوئ الفيس بوك.

يستخدم البعض على الفيس بوك عبارات التهديد يف  22
     لني.تعليقاتهم حنو هيئات أو مسئو

عندما أقوم بالتعليق أراعي عند اتهام أي شخص أن يكون  22
     معي دليل وسند واقعي.

أحرتم تعليقات اآلخرين مهما اختلفت مع وجهات نظري  22
     وتوجهاتي وقناعاتي دون اإلساءة هلم.

عندما أقوم بتقديم تعليق خاطئ على الفيس بوك أقوم  22
     أخطأت يف حقه. بتصحيحه واالعتذار ملن

22 

دة 
تعد

ط امل
سائ

والو
ات 

عليق
والت

ات 
ضوع

 املو
ركة

ملشا
قية 

خال
ط األ

ضواب
ال

بها
اب 

إلعج
وا

 

قبل أن أنشر املوضوعات واملعلومات علي صفحتي بالفيس 
     بوك أراعي نسبتها ملصدرها األصلي.

ا قبل اإلعجاب بها ثم أنشرها لآلخرين  22
ً
أقرأ املوضوعات جيد

     س بوك.على الفي

قبل عمل إعجاب بتعليق أحد األشخاص علي الفيس بوك أقرأه  22
ا ثم أنشره.

ً
     جيد

22 
ال يلتزم مستخدمو الفيس بوك بقيم اجملتمع يف نشر 

عن املوضوعات والصور والفيديوهات   pokesاالنطباعات
 والتعليقات املختلفة.

    

22 
وهات التي أقدم إعجابا أتأكد من أن املوضوعات والصور والفيدي

بها أو التي أريد نشرها على الفيس بوك ال تضر بصاحل األفراد 
 واجملتمع.

    

" بالصور والفيديوهات والتعليقات غري likeأقوم بعمل إعجاب " 22
     الالئقة والتي ال تراعي قيم اجملتمع على الفيس بوك.

تفيد صاحل " باملوضوعات التي likeأحرص على عمل إعجاب" 22
     الفرد واجملتمع ومشاركتها علي الفيس بوك.

22 

دشة
لدر

ية ل
خالق

ط األ
ضواب

ال
 

أبتعد عن املشاركة يف النقاش حول موضوعات اهلاشتاج 
hashtage .التي حتمل عبارات بذيئة     

أسجل باسم مستعار للتحدث حبرية وإقامة عالقات مع اجلنس  22
     .اآلخر عرب الدردشة بالفيس بوك

أحتدث مع اآلخرين يف أي وقت عرب الدردشة وال أراعي  22
     مسئولياتهم وظروفهم.

املرتبطة  ةمستخدمو الفيس بوك يراجعون إعدادات اخلصوصي 22
     بقواعد استقبال ونشر املوضوعات أمر ضروري.

ا طويلة دون أن أشعر يف استخدام الدردشة. 22
ً
     أقضي أوقات

ي أسلوب اآلخرين الستخدام ألفاظ مبتذلة يف الدردشة يضطرن 22
     على الفيس بوك.

أستخدم الدردشة كوسيلة للتسلية من خالل املوضوعات  22
     الرتفيهية التي ال قيمة هلا.

أقوم بنشر الشائعات عرب الدردشة بالفيس بوك ملعرفة ردود  22
     فعل اآلخرين والتسلية.
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ا استخدام الدرد 22
ً
شة مع جمموعات ذات قيمة تؤدي عماًل جيد

     لصاحل اجملتمع.

ألتزم باحلوار اجلاد مع اآلخرين لالستفادة من خرباتهم دون  22
     الدخول يف حوارات مبتذله غري هادفة.

ال أتناقش مع اآلخرين عرب غرف الدردشة بالفيس بوك يف  22
     صحيحة. موضوعات ال أعرفها حىت ال أقدم معلومات غري

 
 
 
 
 
 
 

 (3ملحق رقم)
 استمارة البيانات األولية

  اس  الطالب)اختياري( 

  االيميل علي الفيس بوك 

 )      ( أنـــــــــــثي )      ( ذكـــــــــ  النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 )      ( حض  )      ( ريف محــــــــــــــــل اإلقـــــــامــــــــة 

  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

 عدد ساعات استخدامك للفيس بوك في اليوم

 )      ( أقل من ساعة

 )      ( ساعات 2من ساعة ألقل من 

 )      ( ساعات فأكث  2

  اس  صفحتك علي الفيس بوك

 
 اإلعالم للضوابط األخالقية لإلعالم اجلديداختبار مواقف لتطبيق طالب 

 ا
عزيععزع الطالععب البيانععات التععي تقععدمها موألععع سععرية تامععة وال تسععتخدم إال فععي ات ليمععات: 

أغععراض البحععض ال لمععي ، وبععين يععديك اختبععار، وهععو عبععارة عععن مجموعععة مععن المواقععف وكععل 
 موقف له عدة بدائل ومن الألرورع في هذا الشأن مراعاة ما يأتي:

  تاولق وب ابسبةا اأألا وإلج يةااليه اجقيع  .ب و -

ضدد ااالقددةا) ددح(امقدد خاو اايدد  اولددة ايان عددفاقدد اقدد ااقدد خايدديامثندد  اوعددااسوق ا -
 لل يواب  .
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 ( قام أحد األشخاص علي الفيس بوك بنشر صور فاألحة غير أخالقية فهل :1)
 (     )  اا  اول   تاال ا  حا . -
 (     ) اتا ية.امتجعياال اةل ؛ااألاتةواح ظة -
 (     )  منت ت اال ا  ح تاما ى. -
 (     )  0 امعاتي ااق ل اما  بقا م بايا م ضفاقنياةثي  وا منقسهايتة ا ة  -
 ( نشر أحد األشخاص على الفيس بوك فيديو لفيلم هابط به إثارة فما رد ف لك؟2)
 (     ) ا امتاخادهةوا ايعنينقا  امن بتياال اوإلتالج. -
 (     ) امب خايقت تستاتةواول يلخاقألاس ألااعليق. -
ب وزاقع  ،يا محةدياانسق امجسهاال ا - مب خابا جيياولن والقق تعايا و 

اولق ب .
 (     ) 

 (     )  مت   اتةواول يسي ا منت هالي وهاووا  أل. -
خارًجعا ععن  ( قمت بنشر أحد الموألوعات على الفيس بوك وقدم أحعد األشعخاص ت ليًقعا3)

 اآلداب والتقاليد ال امة فماذا تف ل؟
 (     ) امب خابنت اتةواولاعليقالي وهاووا  أل. -
 (     ) امب خاي ل ساالييابن واواعل فا متسسه. -
 (     ) ا امتاخا  امن بتياال اوإلتالج. -
محةااتةواولاعليقا م ساالييايأعل فات سئا قنتققاثخامب خايعق احظ ا -

 ةواولتات.له
 (     ) 

( قععام أحععد أصععدقائك ب مععل صععداقات مععع الجععنس األخععر بشععكل غيععر الئععق عبععر الدردشععة 4)
 بالفيس بوك فما موقفك؟

الألاالبي تا ووسوفاولع قةا - من حيامألايباعسااألاةل ؛ااألاتةواقن ا 
ا م تسهالعق ا سوب تادقاحس ساولزق لةا واا تادقل.

 (     ) 

 (     ) ا و ابةل .متجعياال او عاق -
 (     ) اتةهاح ظةاتا يةا  اماسا ادقاا   ي اي. -
 (     )  مت   اقعيادقاال اولقح سث تاللاع ااال اولجنواووا . -
( عندما يتحدض األفراد مع ب ألهم عبر الدردشة يستخدمون ألفاظ مبتذله ويروجون 5)

 للشائ ات، فما رد ف لك؟
ديق ا اي يس ا م جههخاللت ظقةاولعليقةادقاامن حهخايعسخامتسو اول بت -

اولح و ايتة ا ،ق.
 (     ) 

 (     ) ا امتاخاال اوإلتالج؛ااألاولق ض  ا ايا نق. -
 (     ) امت  ةهخادقاةل ات لق ا امحسايع ااتا ياقاولحقيقيةاال اول يواب  . -
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 (     ) اخ.م ضفاةثي  وا م سااليهخابن واواعل فا منت ات ،ع تاح له -
( إذا كانععت هنععاك مجموعععات تنشععر موألععوعات هدامععة فععي المجتمععع واشععترك فيهععا أحععد 6)

 زمالئك فماذا تف ل؟
ماتقاليامعق  ا  ح تاانت اق ض ا تات سدةا مسا هالعق احظ الال ا -

اولقجق ا ت.
 (     ) 

 (     ) امسا هالالتا و ادقاال اولقجق ا تا قا يعةاة اق اينت  هاماض ؤت . -
 (     ) امب  ا سوباقابزقيلقا بال اولقجق ا ت. -
 (     ) ا امتاخاال اوإلتالج؛ااألاولق ض  ا ايا نق. -
( حينما ترى صديقك يستخدم ألفاًظا وكلمات تحرض على الجرائم أو التهديد فما موقفك 7)

 من ذلك؟
 (     ) ا امتاخابهةواواق . -
 (     ) اةاةق اي وهاقن عي  .متجعياللاعبي ااألا مييايح ظ -
م جهياية اتس  ا عااسوخااعليق تاقن عيةاللق ض ا تايتق اقألا -

اولق ض ايةا ولحي سية.
 (     ) 

 (     ) امت  ةياديق ايق ا. -
 ( قدمت موألوعات بصفحتك على الفيس بوك فأع من األصدقاء أعجبك تصرفه؟8)
 (     ) ا ايلاي لق ض  .ب خامحساوا سب  ابنت ااعليقاا تئا اي -
معن سا سيقاولاعليقالق س هاوا لقاانسانت هام اوباي عيا ا ثيقا -

اولقعل ق ت.
 (     ) 

 (     ) اتاتاماتأادقاولاعليقا لخايعا اابات،يا لخاي  يي. -
 (     )  بسخامحسام سب ،قااعليق تاقنق لةاقألامتا تاآا ظألاس ألاوإلت  تالةل . -
ألشخاص على صعفحتك صعوًرا وفيعديوهات تحقعر معن شعأن ذوع اإلعاقعات ( عرض أحد ا9)

 فماذا تف ل؟
 (     ) امب خايحةده  ا من حيايأألاولعا ظةاقألاووا ظألامق ا ي اماالبقا. -
 (     ) الةل .اlikeمب خايعق يماج فيا -
منت اول   تاد   وايعساقت تساه ا ولاأكساقألامألاقحا وت ا ايان د اق ا -

ابي ت.وااال
 (     ) 

 (     )   امتاخا  امن بتياال اوإلتالج؛ااألاولق ض  ا ايا نق. -
 ( قام أحد األصدقاء بنشر ت ليق علي صفحتك يخالف اتجاهاتك وآراءك فماذا تف ل؟11)
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م سااليياي لقنتقاحا امبنعيا محا خا ميي؛اد  ااالاادقاول م ا اي عسا -
الل سابضية.

 (     ) 

 (     ) اقألا مييا مت جقياي لعي  وتاولبةي،ةاانيايعاحقاةل .محق ا -
 (     )   امعقحالياال اوإلتالجامألايةة ا ميياال ا  حاق. -
 (     )  0 امتاخا  امن بتياال اوإلتالج -
 ( عندما تفتح صفحتك وتجد صورة غير الئقة أخالقًيا فماذا تف ل؟11)
 (     ) امنت ت الي وت اووا  أل.لةل ا ااlikeمب خايعق يماج فيا -
 (     ) امب خايحةده اقألاالقا  حاقا محة اووا ظألاقنه . -
 (     ) اتةوامق اتبيعق ا  امتاخايق ايحسس. -
 (     )  مت تست اثخامب خايح ظه اال اولكقبي ا . -
 الوقت؟ ( زميلك لديه امتحان، وهو محب الستخدام الفيس بوك فبماذا تنصحه في هذا12)
 (     ) امن حياي  باع سااق ق  ااألاول يوا و  البياحا ايناهقاو قاح أل. -
مألايعااسخاول يواب  ادقام ا بتاي ظسه اع و امثن  اولقةوك تام ا -

او قاح ن ت.
 (     ) 

 (     ) اتةوامق ا ايهقنقا  امن بتياالقاوإلتالج. -
 (     )   اال اولقةوك تا  ايضي اول بت.م جهيامل امألاوعااسوخاول يواب  ا ايؤث -
 ( وجدت صديًقا ينشر الصور ال ائلية والشخصية له فبماذا تنصحه؟13)
 (     ) امحا خاا   يةاول   اولاقاينت ت . -
 (     ) ا امتاخا  امن بتياال اوإلتالج. -
 (     ) امب خاي لاغيي اديه ا وعاغالله ايتة اا تئا ي اماالبق. -
 (     )  مان يا م جيالياةلق تاا بيخ. -
( اسعععتخدم صعععديق صعععورة خادشعععة للحيعععاء للت بيعععر ععععن البروفايعععل بعععداًل معععن الصعععورة 14)

 الشخصية كيف تفسر ذلك؟
 (     ) اة اتاتالسيياولح ظةايا  ااةي ق ات  . -
 (     ) امتجعياال اةل ات لق الخااظه اتا ياياولحقيقية. -
 (     ) اعليا  امن بتيادقاةل . امي لقايق اي  -
 (     )  من حياي عااسوخا   تا اااسشاولحي  . -
( قععام أحععد األشععخاص بررسععال رسععالة ت ععار  لصععديقك تحمععل صععور للمععرأة فععي أوألععا  15)

 غير الئقة بماذا تنصحه؟
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 (     ) امن حيايق وجعةاماسوسوتاولا   يةاولقاعلقةاب  ع اا وعاقي ااول ع ، . -
 (     ) اامالقاال اولق ض  اانيا ايهقنق.  -
 (     ) امألاةل امق اا س ا  ايسا الالنزا جاالقاوإلتالج. -
 (     )  مألايق خابنت ت الآلا ظأل. -
 ( تجد أحد أصدقائك يقوم بالت ديل في الصور بشكل يناقض الحقيقة فماذا تف ل؟16)
 (     ) اتةوا ايعنينقات لق اولق ض  ا اي ايلابق. -
من حياي  قان  ااألاولاالافادقاول    ا مألايقسخاول   اةق اتقا -

اب ضعه ادقاعي به اول حيح.
 (     ) 

 (     ) امتجعي؛ااألاتةوايظه اقه  وايادقاوعااسوخاب وقجاول   اولحسيثة. -
 (     ) ام جهيامألايغي ادقاول   اليحققامتسوديا ل اال احع فاووا ظأل. -
 وم شخص بسرقة موألوعات اآلخرين وينسبها لنفسه فما موقفك؟( يق17)
مب خاي إلت  تالةل ا انبيياووا ظألايعساولاأكساقألاةل ا اق احظ الهةوا -

اولتات.
 (     ) 

 (     ) اتةواتق اا س ات لق ا ايض اي وا ظأل. -
 (     ) امب خابنت اولق ض ا تاولاقايقسقه ا اسايقياديق اي علي. -
 (     ) امتاخا  امن بتيادقاةل اال اوإلتالج. ا -
 ( عرض عليك صديق مقاطع فيديو تدعو لل نف فماذا تف ل؟18)
 (     ) امت تساولققت امكث اقألاق ت؛ااننقامدض اةل . -
 (     ) امن حيايقا يعةاتةهاولقق ت ادهةهاح ظةاتا ية. -
 (     ) امب خابنت اولقق ت الي وت ا يقلست اووا  أل. -
 (     ) ام لقاولققت ايقج ساقت تستاولعن اييا من حيايأ ايا ي اال اولقق ت . -
( يود صديق استخدام الدردشة على الفيس بوك ألول مرة ويريد نصيحتك فبماذا 19)

 تنصحه؟
 (     ) امألايقيخااالب تاق اولجنواووا ؛ادهةوايزظساقألااب واياولع ت ية. -
 (     ) ا ستةا قا ت ت ا ما ديايرسوفاولس ستة.م جهيالققيزوتاولس -
 )      (امألايه جخاة اقألاياال اقعيادقاول م . -
 )      ( ليوالقااالبةا  امتاخادهةوا ايعنينق. -
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( أثناء الدردشة مع أحد األصدقاء على الفيس بوك اكتشفت أنه يتقمص دور أنثي أو 21)
 ال كس فماذا تف ل؟

 )      (اوا ايهقنق. امتاخ؛ااألاتة -
 )      (امد تسهالاحسيسات ظاي؛ااألاةل ا ايليق. -
 )      (امت جقيايأل   ابةي،ة. -
 )      ( مدضحيابيألاوا سب  احا ايع د ه. -

 
 
 
 
 
 
 

 (2ملحق رقم) 
 بطاقة مالحظة لتطبيق طالب اإلعالم ألخالقيات اإلعالم الجديد ووعيهم بها 

 ال نعم المؤشرات م

   ينشر الطالب بعض المواد التي تخرج عن أخالقيات المجتمع. 1

2 
توجد على صفحة الطالب بالفيس بوك صور تمجد بعض الجرائم 

 وتعرض وسائلها.
  

3 
المصدر على صفحته بالفيس  ةغالبًا ما ينشر الطالب صور مجهول

 بوك.
  

   بوك. يقدم الطالب  صور خارجة عن قيم المجتمع على صفحته بالفيس 4

   ينشر الطالب  أخبار الفضائح تحت مظلة حرية المعرفة. 5

   ينشر الصور العارية على صفحته بالفيس بوك كشيء  مقبول. 6

   يقوم الطالب بنشر الصور التي تشجع علي العنصرية على الفيس بوك. 7

8 
عادة ما يقوم الطالب بتركيب الصور بشكل فيه سخرية من األوضاع 

 به . المحيطة
  

9 
يقوم الطالب بتقديم الصور المرتبطة بالموضوعات المصاحبة لها على 

 صفحته .
  

11 
يعتمد الطالب علي نشر رسوم الكاريكاتير على الفيس بوك؛ ألنها 

 وسيلة للسخرية من أوضاع المجتمع وسلوكيات أفراده.
  

   ة.يقوم الطالب بنشر الصور التي تسخر من ذوي االحتياجات الخاص 11

12 
عادة ما ينشر على صفحة الطالب صور من يتعاطون المخدرات 

 والمحرمات أو تداولها .
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13 
ينشر الطالب على صفحته بالفيس بوك صور تسيء وتحقر من شان 

 بعض المهن الشريفة.
  

   يقدم الطالب صور للمرأة في أوضاع غير الئقة. 14

   شير إلى مصادرها األصلية.ال يراعي الطالب حق ملكية الصور وال ي 15

16 
يستخدم الطالب صوًرا خادشة للحياء على صفحته ال تتناسب مع 

 أخالقيات المجتمع.
  

   يستخدم الطالب تعليقات بذيئة على الفيس بوك. 17

   يستخدم كلمات تحرض على ارتكاب جرائم وأفعال يعاقب عليها القانون. 18

19 
جع على ازدراء األديان أو طائفة معينة يقدم  بعض التعليقات التي تش

 من المجتمع.
  

21 
يستخدم البعض على الفيس بوك عبارات التهديد في التعليقات الموجهة 

 نحو اآلخرين.
  

   يقدم الطالب تعليقات تدل على احترام رأي اآلخرين وعدم اإلساءة لهم. 21

22 
يرتبط تعليقات الطالب على الموضوعات المنشورة علي صفحته 

 بمحتواها.
  

23 
يتحقق الطالب من المعلومات وينسبها إلى مصادرها بما يعطي 

 مصداقية للمعلومات.
  

   يوجه الطالب التهم لألصدقاء ويعلق علي أرائهم بغير سند أو دليل. 24

   يقوم الطالب بتصويب أخطائه التي تحدث عند النشر . 25

26 
 -مة في أشكال مختلفة)صوريقدم الطالب موضوعات ومعلومات هدا

موضوعات.. وغيرها( تأتي في غير صالح  -تعليقات -فيديوهات
 المجتمع.

  

27 
[ لبعض الموضوعات والصور غير likeيقوم الطالب  بعمل إعجاب]

 الالئقة.
  

28 
يضع الطالب شروًطا لمن يقدم موضوعات أو معلومات ألشخاص 

 بعينهم في ضوء إعدادات الخصوصية.
  

29 
عن  pokes يلتزم الطالب بقيم المجتمع في نشر االنطباعاتال

 الموضوعات والصور والفيديوهات والتعليقات المختلفة.
  

31 
يبتعد الطالب عن المشاركة في استخدام العبارات البذيئة عن طريق 

 ". hashtageالهاشتاج
  

   يسجل الطالب باسم مستعار على صفحته بالفيس بوك. 31

32 
الطالب كلمات غير الئقة وألفاظ مبتذله في محادثاته مع يستخدم 

 اآلخرين علي الفيس بوك.
  

33 
يقدم الطالب موضوعات مفيدة على صفحة الفيس بوك ويقدم معلومات 

 هامه لآلخرين.
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34 
ينشر الطالب شائعات ال أساس لها من الصحة على صفحته لجذب 

 انتباه اآلخرين.
  

   وعات ذات قيمة تهدف للصالح العام.يشترك الطالب في مجم 35

36 
ال يسمح الطالب بنشر وتداول معلومات غير صحيحة من خالل صفحته 

 على الفيس بوك.
  

 (9ملحق رقم)
 استمارة تقييم الربنامج التدريبي

 االسم:0000000000000000000000000000000000000000000000000000
 ألاولتالف اةق اي حي ألاب جهةانظ  احد اادقااا خاولب ن قجاولاس ظبقايتة اولي حث

ألاة نددتاتندد  اقالحظدد تادن جدد امضدد دةا قددسىاو عددا  ستاقددألاولب ندد قجاولاددس ظبقاولاكدد قلق ا و 
اققا ح ا .

 أواًل: مدى االستفادة من البرنام  التدريبي:
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000 

 ثانًيا: أهعم المقترحات:
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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