
 

393 

 

    بهكمهقع فيدفي  السخورية التهعية 
 انسهذجا ازدحام بغجاد ""  صفحةدراسة تحميمية لسشذهرات 

   01/6/7112الى    1/1/7112لمسجة من /
 الباحثة 

 د. وداد نجم عبهد
 كمية االسخاء الجامعة / قدم االعالم 

.iqwidad@esraa.edu 
 

بحث مقجم الى السؤتسخ العمسي الجولي السذتخك الخامذ لجسعية مخكد البريخة لمبحػث 
الدميسانية والسػسػم تحت جامعة  –والتصػيخ االعالمي والثالث  لكمية العمػم االندانية 

  والؿيع االجتساعية " ... م الججيجعشػان " االعال
 ٕٚٔٓ/  ٕٔ/  ٕٓ-ٜٔ تاريخ بالسشعقج  

 الدميسانية جامعة كمية العمػم االندانية / في 
 

Dr. widad  Nagem  AL-Doghage , The role of Elvis site Facebook in promoting traffic development Iraqi 

society - an analytical study of the publications  of "congestion  of Baghdad" page as a Model 

Abstract: 

   Dr. widad  Nagem  AL-Doghage , The role of Elvis site Facebook in promoting traffic development Iraqi 

society- an analytical study of  the  publications of "congestion of  Baghdad" page as a Model . 

     This research deals with the discussion of development by the  Facebook  site in  the  traffic 

side by choosing page congestion Baghdadmodel after one of the pages active and reliable people to 

know the latest news and traffic as well as its  effectiveness in  the 

dissemination of citizens ' complaints and direct contact with some of those  responsible , as diagnosed 

research problem after observant The increase  in the number of non-personal, public and specialized 

civil pages that are concerned with providing developmental services to the individual and the society. 

      This research discussed the answer to the question of how the content of Baghdad congestion pages 

contributed to the dissemination of traffic awareness among users Li all levels (roads and vehicles  

,drivers and pedestrians, and traffic police and  security  forces All kinds)? . 

     The researcher in the construction of systematic has adopted research on the 

 theory of "pass the traditional society , " the American world ,  "Lerner"  after one of the theories that 

provide for the role of the media in the development and modernization of society, the research aims to 

determine how much traffic awareness  provided by the organizers of the "congestion Baghdad" page 

provided by To users in general in order to help those on the page to improve and improve the contents 

of their media messages, which will contribute to the development and modernization of society and 

promotion . 

mailto:widad@esraa.edu.iq
mailto:widad@esraa.edu.iq


 

393 

 

 

And use the survey method , both descriptive and analytical ,  by choosing  a simple random sample 
of the research community total taxable research and analysis (02%), using content analysis tool, to 

see the content carried by page congestion Baghdad and itsrole in the development of society and 

education, then common tools used in media research and the most appropriate to reach 

the desired goals of the  research  have been identified as one unit subject categories , "What was said?" 

 A scientific criterion in theanalysis of each publication to see the topics and with which users interact 

and caused influence on the development and modernization  of society of traffic safety terms, 

 the search section into two parts , the first annexation  of which  the  theoretical aspect that 

interested in  discussing  the  developmental capabilities  of social networking sites, Facebook and 

role in spreading awareness about safety traffic the second part included the practical side  , whic 

contained random publications page congestion Baghdad sample analysis , and research 

found the following: 

1. "Congestion Baghdad" page tracking publications to follow the style  of Tkd yen  policy mainly, and 

identified traffic development functions of the page and emphasize  my job induction and promotion 

class basis,as opposed to a weakness  in the function ofmaintaining behavior emphasized. 

2.  Page congestion of Baghdad on specialized scientific information publications focused more focused 

on general information in the  dissemination of traffic knowledge, communication directed from 

someone  promised to another is the  most common of the communication methods used to 

spread the traffic developmentt in the "congestion  Baghdad"  page  and target publications Alathe 

 War on Freelancers and calls people about some of the negative manifestations and behaviors 

desired in the street and thevehicle; directed by night contact person for a group represented  

by Mounashidat the individual Starved government institutions. 

3. Publications focused on the whole content of knowledge and ideas published  official page and mail 

messages addressed to theentire government departments and agencies, more than their 

interest in influencing the behavioral and emotional side. 

4. Focused on page publications by definition traffic developments daily as one of 

the types of participation followed in the dissemination of knowledge among users more 

interest in raising awareness of traffic citizen rules, regulations and laws ,mechanisms, though , that 

most of what was received from a private citizen traffic awareness tended to concern the physical 

awareness of Banasra road vehicle more than interest awareness in the  field of human elements 

of the driver and pedestrians road users and officials of the road Calcetarat traffic police, and as 

follows: 

 Publications focused on the statement of the status of roads and congestion  as one of 

the types of outreach methods by roadmore than interest in cases  of  theft in the road and 

parking lots and the accidents. 

 Focused on page awareness of the seriousness of speeding and not wearing  a seat belt as one of 

the types of awareness oftraffic violations methods more interest in cases Altvhit and ULC Tabat 

on vehicles and violations of bypass traffic and walk in the opposite  direction;  while  

topped the awareness category not to use the mobile phone as one of the types of special 

behavior  of the  driver 's awareness while driving methods , As for the possession of the 

 driver 's  possession of  identificatio documents category and not load  the vehicle has 

emerged more than is specified with a weight total. 

 Men emerged Alahtma traffic limit types of traffic Ka special awareness methods  of human 

grate in Banna road and pedestrians limit the categories used ka more attention to raising 

awareness about road traffic and Alsat Rat crowd duringthe  crippling accidents and explosions. 

 Highlights of publications page attention B children as one of the  types  of  awareness - raising 

methods more attention to passenger  awareness  for  adolescents and young people about 

 the commitment  of  traffic  regulations , as well as awarenessof not throwing remnants of food 

and drink by the passenger and the driver both more than their interest in  raising 

awareness to avoid controversies of words and the voice of the  radio , which rises more 
than the  limit normal . 
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 لسدتخمز : ا
صفحة  باختياربػك في الجانب السخوري التي يقػم بيا مػقع الؽيد التػعية مشاقذةيتشاول ىحا البحث    

 األخبار آخخحجى الرفحات الفاعمة والتي يعتسج عمييا الشاس في معخفة إبعجىا  نسػذجا  ازدحام بغجاد إ
، وى السػاششيغ واتراليا السباشخ ببعس الجيات السدؤولة السخورية فزال  عغ فاعميتيا في نذخ شكا

إذ شخرت مذكمة البحث بعج مالحع ازدياد عجد الرفحات السجنية غيخ الذخرية العامة 
عغ التداؤل  اإلجابةناقر ىحا البحث والستخررة والتي تيتع بتقجيع خجمة تشسػية لمفخد والسجتسع ، إذ 

ن مشذػرات صفحة ازدحام بغجاد في نذخ التػعية السخورية ما مجى مداىسة مزسػ : الحي يشز عمى 
رجال السخور و الدابمة ، و ،  والدائقيغالسخكبات ، الصخق ، و )  كافة السدتػياتبيغ السدتخجميغ عمى 

 ؟ .( بانػاعيا القػات االمشية و 
ي" لمعالع وقج اعتسجت الباحثة في البشاء السشيجي لمبحث عمى نطخية " اجتياز السجتسع التقميج    

في تشسية  وتحجيث  اإلعالمنطخيات التي تشز عمى دور وسائل  إحجىليخنخ" بعجىا  " األمخيكي
تحجيج مقجار التػعية السخورية التي يقجميا القائسػن عمى صفحة "ازدحام  إلىوييجف البحث  السجتسع ،

تمظ الرفحة مغ تحديغ السدتخجميغ برػرة عامة مغ اجل مداعجة القائسيغ عمى  إلىبغجاد" والسقجمة 
 ، والتي ستديع في تشسية وتحجيث السجتسع وتخقيتو .اإلعالميةوتجػيج مزاميغ رسائميع 

، باختيار عيشة عذػائية بديصة مغ مجتسع البحث ج السدحي بذؿيو الػصفي والتحميميالسشي واستخجم 
ى ، لسعخفة السزسػن تحميل السحتػ  أداة  باستخجام%( ، ٕٓالكمي الخاضع لمبحث والتحميل بشدبة )

الذائعة  األدواتالحي تحسمة صفحة ازدحام بغجاد ودوره في تشسية السجتسع وتعميسو ، بعجىا مغ 
تحجيج وحجة البحث الستػخاة وقج تع  أىجاف إلىلمػصػل  واألندب اإلعالميةالسدتخجمة في البحػث 

سعخفة السػضػعات السصخوحة كل مشذػر ل كسعيار عمسي في تحميل ماذا قيل؟"فئات " كإحجىالسػضػع 
السخورية الدالمة تأثيخا  في تشسية وتحجيث السجتسع مغ الشاحية  وأحجثتوالتي تفاعل معيا السدتخجمػن 

لسػاقع  القجرات التشسػية الجانب الشطخي الحي أىتع بسشاقذة مشيا ضع األول الى جدأيغالبحث  وقدع ،
الثاني فقج  الجدءما ا الدالمة السخوريةتػعية بذأن بػك في نذخ الالؽيدودور ، التػاصل االجتساعي 

وقج خمز   ،ضع الجانب العسمي الحي احتػى عمى تحميل عيشة عذػائية مشذػرات صفحة ازدحام بغجاد 
 :  اآلتي إلىالبحث 

، تقج الدياسة العامة برػرة رئيدةيش أسمػبتتبع صفحة "ازدحام بغجاد" في مشذػراتيا عمى إتباع  .ٔ
ف التشسػية السخورية التي تقػم بيا الرفحة بػضيفتي الحث والتأكيج والتعديد بالجرجة الػضائوحجدت 
 ضعف في وضيفة الحفاظ عمى الدمػك التأكيج عميو .وجػد ، مقابل  األساس

مغ تخكيدىا عمى  أكثخازدحام بغجاد عمى السعمػمات الستخررة العمسية صفحة  مشذػراتركدت  .ٕ
ىػ  آخخ إلىاالترال السػجو مغ شخز خفة السخورية ، وعّج السعمػمات العامة في نذخ السع

ازدحام "السخورية في صفحة  التػعيةشيػعا  مغ بيغ أساليب االترال السدتخجمة لشذخ  األكثخ
بعس السطاىخ الدمبية  إزاء األشخاصػر عمى مفقػدات ونجاءات ثوالستسثل بسشذػرات الع "بغجاد
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سجسػعة الستسثل ليمو االترال السػجو مغ شخز  ؛ والسخكبةوالدمػكيات غيخ السخغػبة في الذارع 
 .لفخدية لسجػع السؤسدات الحكػميةبالسشاشجات ا

ل و التي تشذخ مغ مدؤ  باألفكارالسزاميغ السعخؼية والستسثمة  عمى يافي مجسمالسشذػرات ركدت  .ٖ
اىتساميا بالتُأثيخ مغ  أكثخالرفحة ورسائل البخيج السػجية الى مجسل الجوائخ والييئات الحكػمية ، 

 عمى الجانب الدمػكي والعاشفي. 
كأحج أنػاع آليات السذاركة  اليػمية بالتعخيف بالسدتججات السخورية مشذػرات الرفحةاىتست  .ٗ

أكثخ مغ اىتساميا بالتػعية السخورية لمسػاشغ بالقػاعج  نذخ السعخفة بيغ السدتخجميغالستبعة في 
اغمب ما ورد مغ تػعية مخورية خاصة بالسػاشغ اتجو نحػ  ان، عمى الخغع  والقػانيغ واألنطسة

االىتسام بالتػعية السادية الستسثمة بعشرخي الصخيق والسخكبة اكثخ مغ اىتساميا بالتػعية في مجال 
العشاصخ البذخية الستسثمة بالدائق والدابمة مدتخجمي الصخيق ومدؤولي الصخيق كالديصخات 

 ي : السخورية ورجال الذخشة ، وكاالت
عمى بيان حالة الصخق وازدحاميا كاحج أنػاع أساليب التػعية بالصخيق  السشذػراتركدت   -أ 

 .حػادثالاكثخ مغ اىتساميا بحاالت الدخقة في الصخيق ومػاقف الديارات و 
اىتست الرفحة بالتػعية بخصػرة تجاوز الدخعة وعجم ارتجاء حدام األمان كأحج أنػاع  -ب 

تابات عمى لسخورية أكثخ مغ اىتساميا بحاالت التفحيط والكأساليب التػعية بالسخالفات ا
ترجرت فئة التػعية ؛ ؼيسا  والديخ باالتجاه السعاكذ السخكبات ومخالفات تجاوز الديخ

بعجم استخجام الياتف الشقال كأحج أنػاع أساليب التػعية الخاصة بدمػك الدائق أثشاء الؿيادة 
حيازة األوراق الثبػتية وعجم تحسيل السخكبة أكثخ  بذأن حيازة الدائق فقج بخزت فئة أما، 

 مسا ىػ محجد ليا كػزن إجسالي .
صخ البذخية حج أنػاع أساليب التػعية السخورية الخاصة بالعشابخجال السخور كأ مبخز االىتسا -ج 

 إزاءمغ اىتساميا بالتػعية  أكثخحج الفئات السدتخجمة لمصخيق في الصخيق والدابمة كأ
 الحػادث واالنفجارات . أثشاء في رية والتجسيخ الُسعيقخات السخو الديص

مغ االىتسام بتػعية  أكثخ أنػاع أساليب التػعية الخاصة بالخاكب كأحج األشفالحازت فئة  -د 
فزال عغ التػعية بعجم رمي ، السخورية  باألنطسةااللتدام  إزاءفئة السخاىقيغ والذباب 

مغ اىتساميا بالتػعية  أكثخئق عمى حج سػاء مغ قبل الخاكب والدامخمفات الصعام والذخاب 
 .مغ الحج االعتيادي  أكثخبتجشب السذادات الكالمية وصػت السحياع الحي يعمػ 

 

نطخا  ؛ ابخز مالمح التصػر التقشي واىسيامغ  االجتساعيتعج مػاقع التػاصل   أوال : مذكمة البحث :
 كتصبيقبػك مػقع ؼيدخة تمظ السػاقع بخز لسا تتستع بو مغ مسيدات وما تقجمو مغ خجمات ، ومع كث

غيخ الذخرية السجنية يالحع ازدياد عجد الرفحات كسا وتأثيخا  في العخاق ، وانتذارا   استخجاما   أكثخ
، ومغ ىشا قجيع خجمة تشسػية لمفخد والسجتسع والتي تيتع بتمتخررة  أو سػاء كانت صفحات عامة
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زدياد عجد الرفحات الستخررة التي تحسل كل مشيا لػاء تكسغ مذكمة البحث والتي تتسثل بتشػع وا
، دورىا في التغييخ السجتسعي سمبا  او ايجابا  تمظ الرفحات  تأخحقزايا محجدة ، ومع مخور الػقت 

ونطخا  الستخررة بالجانب السخوري، ومشيا صفحة ازدحام بغجاد االؾبال عمييا  وازدياد بفزل تشػعيا
، اذ تكسغ مذكمة في تشسية وتحجيث السجتسع مغ عجمومقجار مداىستيا معخفة لجورىا واىسييا وجب 

مزسػن مشذػرات صفحة ازدحام بغجاد  ما مجى مداىسة: الجابة عمى التداؤل الخئيذ االتيالبحث با
 ؟ بتشسية وتحجيث السجتسع في الجانب السخوري 

 

وخربا  لتجاول  ػك مجاال  واسعا  في مػقع الؽيذ ب يذكل الفزاء االفتخاضي   ثانيا : أىسية البحث :  
السعخفة وتشسيتيا وتحجيثيا في السجتسع سػءا كانت معخفة سمبية ام ايجابية بخاصة ؼيسا يتعمق باالخبار 

مغ اىسية مػقع الؽيذ بػك  ةالعمسي مغ الشاحيةاىسية البحث  تأتياذ ،  الجانب السخوري  فيالستجاولة 
االعالمية الججيجة التي تديع في زيادة السعخفة  التصبيقاتحج وتأثيخه الػاسع في حياة السدتخجميغ كأ

 . السذتخك في الرحفحةفي تشسية السعخفة لجى  لمتأثيخالتػعية السخورية و 
يقجميا  تػضيح مقجار الخجمة االجتساعية التي فتأتي مغ اىسيةاما اىسية البحث في الجانب السجسعي   

اكثخ مغ مميػنيغ معيا  لتي يتابعيا ويتفاعلالسجنية ا احجى الرفحاتعبخ  وتحجيجا   مػقع ؼيدبػك
والتي اصبحث تذكل مخكدا  لتشديق العالقة بيغ السػاشغ ؛ مدتخجم مغ بغجاد وشتى محافطات العخاق 

، فزال عغ اىسية السجتسع الخاضع لمبحث والسػاشغ مغ جية وبيغ السػاشغ والسدؤول مغ جية اخخى 
 تػصيلعج احج اليات انػاعيا كافة السكتػبة والسرػرة والفيجيػية( والتي تاال وىػ )السشذػرات بوالتحميل 

اىع أحجى  تمظ السشذػرات بعجفي تمظ الرفحة ، و مجال نذخ الدالمة السخورية  السعخفة وتذكيميا في
ومستمكاتيع العامة والخاصة الستسثمة عمى حياتيع  الحفاظتػعية االفخاد في التي تديع في  الصخق 

 .ومدتخجمييا ت والصخق العامة بالسخكبا
 

ييجف البحث الى تحجيج مقجار التػعية السخورية التي يقجميا القائسػن عمى   البحث : أىجافثالثا : 
برػرة عامة ، مغ اجل الستفاعميغ والسقجمة الى السدتخجميغ  بسػقع ؼيدبػك صفحة ازدحام بغجاد

، والتي السخورية يغ رسائميع االعالمية مداعجة القائسيغ عمى تمظ الرفحة تحديغ وتجػيج مزام
 .في تشسية وتحجيث السجتسع وتخقيتوستديع 

السشيج السدحي بذؿيو الػصفي والحميمي ، وىػ مغ  ةاتبعت الباحث :خامدًا : مشيج البحث ونهعو 
 ثسخونتو في التعبيخ والػصػل الى اىجاف البحذلظ لث االعالمية و السشاىج الذائعة االستخجام في البحػ 

 .  في مجال االعالم  انػاع البحػث الػصؽية أحجالستسثمة بالتحجيج والػصف والتفديخ ، وىػ 
 

،  (ٔ)بسػقع ؼيدبػك يتسثل مجتسع البحث برفحة ازدحام بغجاد  : مجتسع البحث وعيشتو : سادساً 
سػقع الا  ليا في وتزع شعار  بأنيا " القشاة الػاصمة بيغ الجوائخ االمشية والخجمية وبيغ السػاشيغ،وتعخف 

، وتيجف الى   ٕٕٔٓنيدان  ٗكغ االول في معخفة االزدحام أول بأول" تأسدت في " اعمى الرفحة بـ 
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 ةخدم طريق سريع ،بأنيا مػقع " خجمي ،  ، وترشف حام قبل الخخوج وعمى مجار الداعةمعخفة االزد

أكثخ مغ ىحه الرفحة إلى عجد السذتخكيغ فييا الحي وصل إلى  ، ويعدى سبب اختيار (ٕ)"اجتماعية
مغ  (ٜٓٗ( نجػم، و)٘)مغ  (ٚ.ٗ)، وتقييع وصل إلى ٕٚٔٓ/ٙ/ٖٔلغاية ( مغ الستابعيغ ٓٓٓ,ٕٓ٘)

 (ٖ)( مؿيسا  ٖٖٗٔ%( ، مغ السجسػع الكمي لسؿيسّي الرفحة البالغ عجدىع )ٜٛااليجابية وبشدبة ) اآلراء
ىا والبالغ عجد بسجسػع السشذػرات في تمظ الرفحة عمى مػقع الؽيذ بػك البحث مجتسع يتسثل، و 

 مشذػرا  لمسجة السسثمة لحجود البحث .( ٖٓٛٔبرػرة إجسالية )
 

وتع اختيار عيشة عذػائية بديصة مغ مجتسع البحث الكمي الخاضع لمبحث والتحميل بشدبة       
، وقج تع التحقق مغ  (ٗ)( مشذػرا  ٖٙٙ%( ليربح العجد الكمية لمسشذػرات الخاضعة لمتحميل )ٕٓ)

اعتسجت الباحثة عمى بخنامج و  كج مغ دقة تسثيميا لسجتسع البحث األصميصحة انحخاف العيشة لمتأ
( ٔٓ.ٓيبمغ ) معايشة خصأ وباعتساد ،العيشات الخاص بتحجيج حجع( (v16.2.3).Minitab اإلحراء

السشذػرات في مجسػع  أساس عمى الجراسة لسجتسع سثمةمُ  عيشة حجع اقل لحداب متجانذ؛ لسجتسع
تع سحب و شبقت السعادلة، لتسثيل العيشة لسجتسع البحث العمسي  خوط العمسية؛ والستيفاء الذالرفحة 

مشذػرا  في  (ٖٓٛٔ)مغ السجتسع البالغ عجده أسمػب العيشة العذػائية ( مفخدة بٖٙٙبسقجار) عيشة
 . (٘)الرفحة 

  حجود البحث : : سابعاً 
مشذػرات بعجىا إحجى مغ )ازدحام بغجاد( تسثمت بسجػع ما تقجمو صفحة  : الحجود السهضهعية .ٔ

الذبو رسسية والتي يجيخىا مجسػعة مغ الزباط برفة غيخ رسسية متعاونيغ مع بعس سػاقع ال
الجيات الخسسية لتقجيع الخجمة لمجسيػر مجيشة بغجاد ، وبعّجىا الرفحة السشفخدة التي تشفخد بتقجيع 

واألكثخ متابعة مغ مدتخجمي  األكثخ شعبيةالخجمة السخورية ، فزال  عغ نيميا مكانة خجمة بعّجىا 
، اذ لع تجج الباحثة اي صفحة اخخى تعشى بتقجيع الخجمات  مػاقع التػاصل في مجيشة بغجاد خاصة

 . السخورية في مػقع ؼيدبػك ببغجاد او السحافطات سػاىا 
 

مجة مشاسبة وىي  ٕٚٔٓ/ٙ/ٖٓالى  ٕٚٔٓ/ٔ/ٔبالسجة السستجة مغ  : تتسثل الحجود الدمانية .ٕ
السخحمة التي تع فييا السجة مى مزسػن السشذػرات برػرة واضحة ، وتسثل تمظ لمتعخف ع ايزا  

سحب العيشة بعج حرخ السجتسع الكمي والسسثل لجسيع السشذػرات التي نذخت في تمظ االشيخ 
 مة بالدتة اشيخ االولى مغ الدشة والستسث

 

التػاصل االجتساعي "  عمى شكبة "ازدحام بغجاد"تسثمت بسػقع صفحة  : الحجود السكانية  .ٖ
وىي صفحة شبو رسسية، يجيخىا مجسػعة مغ الزباط خجمة لمرالح العام ؛ ال تشتسي  الؽيدبػك"

الى اي جية رسسية ، لكغ  يعدى سبب ترشيفشا الى انيا صفحة شبو رسسو بعجىا صفحة عمى 
لجاخمية ، وفقا  تػاصل مع مجسػعة مغ الجوائخ البمجية والسجسػعة مغ الزباط في وزارة الجفاع وا

https://www.facebook.com/search/str/%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9/keywords_pages/?ref=page_about_category
https://www.facebook.com/search/str/%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9/keywords_pages/?ref=page_about_category
https://www.facebook.com/search/str/%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9/keywords_pages/?ref=page_about_category
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لسالحطة الباحثة الجائسة السدتسخة لمرفحة والستابع لسشذػرات الرفحة يسكشو التحقق مغ استجابة 
الجوائخ السعشية السحكػرة برػرة مدتسخة مع الرفحة وىػ الجليل عمى ان تمظ الجوائخ والػزارات 

الخصػط السباشخة امام بعس السحكػرة عمى تػاصل مع مشذػرات الرفحة والقائسيغ عمييا ، اذ تفتح 
شكاوى السػاششيغ واالستجابة ليا كسا ىػ الحال في اغمب مشذػرات الرفحة والتي تػثق بخد رسسي 
مغ الجية السعشية واصالح الخمل مػثقا  بالرػر ومحيال  بأسساء السشتدبيغ والسدؤليغ عغ عسمية 

 ستسثمة بالرػر والفيجيػ .االصالح واالستجابة بالشرػص السكتػبة والػسائط الستعجدة ال
 

( ٜٖٓ,ٖٕ٘ويعدى سبب اختيار ىحه الرفحة دون غيخىا الى عجد الستابعيغ الحي وصل الى )   
، فزال  عغ عجد السدتخجميغ الستفاعميغ الحي يرل الى اكثخ مغ  (ٙ)( متابعا  ٔٗٗ,ٕٗ٘معجبا  و)

عجابات والتعميقات والسذاركات( ( تفاعل لمسشذػر الػاحج وىػ الخقع الحي يسثل اجسالي عجد االٖٓٓ)
كحج أدنى بخاصة مشذػرات الخد عمى مػضػعات الذكاوى، والتجاوزات...، و، فزال  عغ فعالية 
الرفحة نفديا نطخا  لتعاونيا السباشخ مع السفتر العام لػزارة الجفاع ، وقدع اعالم وعالقات مجيخية 

رتي الجفاع والجاخمية ومجراء قػاشع السخور السخور العامة، وعجد مغ الرفحات الذخرية لزباط وزا
ومعاونييع، فزال  عغ اتراليع السباشخ برفحة قدع الػعي البمجي والسكاتب االعالمية لػزارات 
)الجفاع، والجاخمية، و شخشة محافطة بغجاد ، وعسميات بغجاد ، ووزارة الرحة والشقل( والسكاتب 

جيخ، والذعمة، والكاضسية، واالعطسية، والكخادة( وفقا  لسا االعالمية لبمجيات )السشرػر، والجورة، والغ
الحطتو الباحثة وقامت بجخد الجيات الستعاونة مع الرفحة مغ خالل الخدود الدخيعة مغ تمظ الجيات 

 السحكػرة واستجابتيع لذكاوى ومالحطات ومقتخحات السػاششيغ .
 

سحتػى ، لسعخفة السزسػن الحي تحسمو صفحة أداة تحميل ال استخجمت الباحثة:  دوات البحثأ:  ثامشاً 
ازدحام بغجاد ودوره في تشسية السجتسع وتعميسو ، بعجىا مغ األدوات الذائعة السدتخجمة في البحػث 
اإلعالمية واألندب لمػصػل الى أىجاف البحث الستػخاة وقج تع اختيار فئة " ماذا قيل؟" والتي تدتيجف 

ج السحتػى االترالي لسشذػرات الرفحة السدتيجفة في البحث عالم يجور السحتػى االترالي لتحجي
كأساس لسعخفة  السػضػع لكل مشذػروحجة  اعتسج عمىفقج  التحميل ػحجةاما بالشدبة لوالتحميل، 

السػضػعات السصخوحة والتي تفاعل معيا السدتخجمػن واحجثت تأثيخا  في تشسية وتحجيث السجتسع مغ 
 . (ٚ)الشاحية السخورية 

 

التأثيخ السحجود لػسائل االعالم في  مجاخلاعتسجت الباحثة عمى احجى  : ونسهذجو البحث مجخل:  عاً تاس
قػم عمى اساس يحي م ، والٜٓ٘ٔ" السػضػعة سشة  ليخنخاالقشاع والتغيخ ؛ لمعالع االمخيكي " دانيال 

ؼيسا يخز نطام مؤداه ان لػسائل االترال دور في تحجيث السجتسع وتشسيتو ، وقج وضف اقتخاح " ليخنخ" 
التحجي القائع عمى مخاحل اربعة ىي: التحزخ والتعمع والسذاركتيغ االعالمية والدياسية المتان تقػمان 

 بخفع امكانية السجتسع وقجراتو في استيعاب التغييخ لسا تقجمو مغ معمػمات وخبخات وتجارب ججيجة . 
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اتفاق لطاىخي الحي يعّبخ عغ مجى الرجق اسعت الباحثة لمتحقق مغ  : الرجق والثبات : عاشخاً 
؛ بعج أن وضعت التعخيفات اإلجخائية وأسفخ ة التحميل عمى مجسػعة مغ الخبخاءالسحكسيغ بعخض استسار 

لفئات ا%( وأتزح إّن معطع ٘ٛبمغت ) (*)حرػل األداة عمى درجة اتفاق بيغ السحكسيغعغ التحكيع 
 . ق جيجة ومالئسة وتحسل صجقا  ضاىخيا  ومالئسة لمتصبي

ثبات فقج قامت الباحثة بتكخار تصبيق األداة عمى السفخدات نفديا في  الطخوف ذاتيا والػصػل أما ال    
إلـــى نتـــائج مساثمـــة ، ويتفـــق مفيـــػم الثبـــات مـــع مفـــاـيع أخـــخى كاالتدـــاق أو الجقـــة أو االســـتقخار، وســـعت 

سـل بذـكل مدـتقل بـإجخاء التحميـل أي ؾيـام بـاحثيغ بالع "الثبات بين محمل وآخخ"  الباحثة استخجام شخيقة
عمــى السزــسػن نفدــو باســتخجام الفئــات والػحــجات نفدــيا؛ فــإذا مــا تػصــال إلــى الشتــائج نفدــيا فقــج تحقــق 

مـغ ذوي  (**)الثبات، إذ قامت الباحثة بإجخاء االتداق بيغ السحمميغ السختمفيغ وإعصائيا إلى محمل آخـخ
 ثبات كػبخ.تداق وفق معادلة االختراص وتع تحميميا ومغ ثع إجخاء ندبة اال

عجد مخات االتفاقمعامل ثبات كهبخ =             
عجد مخات عجم االتفاق عجد مخات االتفاق

1     =   
  

    
        

  

   
وىي  

 .( 8) ندبة جيجة لتأكيج الثبات في جسيع حاالت البحث
 مقجمة 

اعي احجى الػسائل االترالية االكثخ تأثيخا في الفخد والسجتسع ككل اصبحت مػاقع التػاصل االجتس   
عمى حج سػاء ، اذ ال يدتصيع اي مغ االفخاد السشخخشيغ في السجتسع االفتخاضي تجشب التأثيخات 
الشاجسة جخاء تعخضو لسػاقع التػاصل االجتساعي، ونطخا لتطافخ مجسػعة مغ العػامل السػضػعية 

ة اصبح مغ الديل االنجماج مع تمظ الػسائل، وىػ االمخ الحي يديج مغ شجة تأثيخىا والحاتية والتكشػلػجي
عمى الفخد والسجتسع عمى حج سػاء، ونطخا  لسا تستاز بو تمظ السػاقع مغ مسيدات ازالت فييا الحػاجد 

ئا الييا وىاربا السكانية والدمانية ودورىا في تحصيع حػاجد الػسائل التقميجية الدابقة ، فقج أقجم الفخد الج
مغ تقميجية الػسائل الدابقة ، وذلظ الختالف نػع وشكل وشخيقة التفاعل مع السزسػن االترالي الحي 
يقجم فييا ، وتجاوزىا الرفة التي كانت تتفخد بيا الػسائل الدابقة السترفة بالييسشة ذات العالقة 

و لمجسيػر مغ صفات وقجرة عمى تذكيل السذاركة باتجاه واحج، ونطخا لسا تستاز بو مغ سسات وما مشحت
السحتػى االترالي واعادة تذكيمو ونذخه بالريغة التي يخاىا مشاسبة ؛ فسغ السؤكج ان يكػن ليا الجور 

 في تشسية السجتسع وتحزيخه او العكذ وىػ االمخ الحي سشبحث ؼيو .   
 إحجى عذخ : مفاهيم ومرطمحات البحث :

 السدتخجميغ سمػك نذاط مخصط ييجف إلى إحجاث تغيخات فيكل ويقرج بيا  : السخورية التهعية -
وىػ  يعوسمػك يع ،اتجاىاتلمتأثيخ بدمػكياتيع و  وشخق العسل والخبخات وتحديغ السعمػماتوتشطيع 

 . عال  والتدامبكفاءة  يؤدون دورىع في السجتسعصالحيغ االمخ الحي يقػد عمى استعسال افخاد 
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والسػقع يتبع  نفذ  شخكة  ٕٗٓٓي أشمق في الخابع مغ فبخايخ وىػ مػقع إجتساع : الفيذ بهك -
ؼيذ بػك الخاصة ويدسح ىحا السػقع لمسدتخجميغ باإلنزسام إلى عجة شبكات فخعية  مغ نفذ 

السديج  الػصػل الىعمى  ويداعج او اختراص ماالسػقع ترب في فئة معيشة مثل مشصقة جغخاؼية 
 . (ٜ)ادل السعخفة وتشسيتيا وتصػيخىالتب في الذبكة الستػافخون مغ األشخاص 

 

،  ٕٗٔٓ: صفحة مجنية في مػقع التػاصل الؽيذ بػك ، اسدت في نيدان  صفحة ازدحام بغجاد -
تيتع بذؤون الدخع السخوري والتػعية باالنطسة والقػانيغ والتعميسات السخورية وشكاوى السػاششيغ 

 السخكبة ، الدابمة ، ومدػؤلي الصخيق . الخاصة بحلظ السجال بسختمف فئاتو الصخيق ، الدائق ، 
 الفرل االول :

 :  القجرات التشسهية لسهاقع التهاصل االجتساعي السبحث األول : 
ػعات في عالقة اترال في ميسة تتسثل في وضع األفخاد السيّسذيغ والسجس الججيج وسيمةإلعالم يعج ا 

احتخام الحخية الذخرية و غ التشذيط االجتساعي، وايزا  رىانا  استخاتيجيا ، فيػ ال يشفرل ع ، ما بيشيع
يدتيجف تفعيل تجارب الحػار مابيغ الثقافات واالثشيات التي تتعاير وىي تترادم فيػ ِلُكّل فخد، لحلظ 

 : (ٓٔ)الفعمي الى مدتػيات عّجة  الججيجويسكغ أن تؤول ىحه اآللية لالعالم ،  وتتجاىل بعزيا البعس
 ؿيؿية، "مذاركة الجسيػر في فعل االّترال".البحث عغ التفاعمية الح -ٔ
 نطخة مختمفة أو بجيمة لمحياة الدياسية والثقاؼية واالجتساعية. -ٕ
 السصخوقة. االساليبأنساط معالجة اعالمية تخخج عغ  -ٖ
 ستقاللية، وليذ متمؿيا  سمبيا .المتمقي الخسالة شخيكا  ججيخا  با ُيعجّ  -ٗ
 بصخيقة ال تكػن معجة سمفا  مغ قبل السخسل. لكّل محاور الخيار بأن يجيب -٘

وعمى الخغع مغ ذلظ يفتقخ اإلعالم الى الػضػح، بالشدبة الى مجالو ومجاه، ليذ ىشاك اتفاق 
عمى حجود مقبػلة، وكسا يؤكج امبختػ ايكػ: "في كل قخن، تعكذ الصخيقة التي تقػم عمييا االشكال 

قافة السعاصخة الػاقع". وقج يعشي ىحا ان اشكال اإلعالم الججيج االعالمية الصخيقة التي يخى بيا العمع والث
 .(ٔٔ)تعكذ عمع الذظ، والشدبية، والفػضى "األوصاف السذتخكة لمثقافة السعاصخة"  

" التخكيد عمى حخية الخأي والتعبيخ ولكغ كفاعل مشترخ ال كفاعل الججيجحاول "االعالم وي
اقفو مغ سمصة الخقابة، عبخ ىامر الحخية التي يخمقيا ىحا مشيدم أي كفاعل إيجابي انفمتت أفكاره ومػ 

 "  . مجال الاليقيغ الفاعل أو عغ شخيق مقػلة "
ضاىخة إبخاز الحقائق، وتتذكل االجشجة اإلعالمية، عغ شخيق األحجاث  الججيجويقػد اإلعالم 

ػن جدءا  مغ االحجاث، البارزة التي تفخض نفديا. وليحا يتػجب مغ السجتسع السجني بحل جيػد كبيخة ليك
 ؼيغخي اإلعالم ويخيف الحكام، وإعادة األمػر إلى نرابيا ليدت مدتحيمة.
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مغ مكّػنات السجتسع، فإّنشا نتحّجث االنتخنيت  يؽّية استثسار وتػضيفوعشجما نتحّجث ك 
رػل عمى شتطخ الحيعّج يلع  والحيبػك ، قع ؼيدػ ممػاقع التػاصل االجتساعي ومشيا بالزخورة عغ 

ذّكل أىع ي، بل أصبح كو عائقا أمام تحخ التي تتسثل القيػد القانػنّية ب ممدما   عجّ يالتأشيخة الحكػمّية ولع 
 .والػصػل الى الجسيػر والسدؤل عمى حج سػاء مجال لتجاوز الخصػط الحسخاء

ذة تذيج مػاقع التػاصل عمى التعبيخ عغ مصالب وتصّمعات الفئات السيسّ  ونطخا لشجاحو وقجرتو 
جحب األنطار لعجد  أسيع في اآلونة األخيخةإذ ، اعجاد مدتخجميو تدايج في  االجتساعي ومشيا ؼيذ بػك

 . (ٕٔ)مغ القزايا أثارت الخأي العام وأرغست حكػمات كثيخة في اتخاذ قخارات ضج رغبتيا  
إنجاز في أىع والحي يسمظ ،  ذلظ التصبيقوتع ازالة الحجود والرخاعات الدياسية الكثيخة عمى يج  
مسا ادى الى استثارة غزب الكثيخ مغ الحكػمات العخبية،  ىػ االىتسام بحق التعبيخ، الججيجاإلعالم 

وأصبحت تزع في حداباتيا ىحه الػسيمة. فتجاول األحجاث ذات التػجو الدياسي أرغع بعس الحكػمات 
 . (ٖٔ) عمى اتخاذ قخارات أو التخاجع عغ قخارات بدبب االحتجاج الجساىيخي 

ومغ خالل استعخاضشا الىع ما يتزسشو مػاقع االتػاصل االجتساعي مغ نذاشات يتزح لشا دورىا    
 خالل تحجيج القجرات االترالية االتية : 

 القجرة عمى االترال )الجساعي ( : كالتحفيد والحذج واالثارة العقمية والحدية . .ٔ
 ية .القجرة عمى االترال ) الفخدي ( : االترال مع الحات الفخد .ٕ
 القجرة عمى التقجيع برػرة مختمفة ومتشػعة بتشػع الخوايات واختالفيا . .ٖ
 القجرة عمى ان يكػن بجيال عغ االترال السػاجيي . .ٗ
 القجرة عمى اباحة السحطػرات  : ابتجاءا مغ السذاعخ االندانية ... انتياءا باالراء السعارضة . .٘
 ات، البخيج االلكتخوني الرحافة االلكتخونيةالقجرة عمى الجمج بيغ االنذصة السشفرمة : كالسجون .ٙ
 لخأي العام ، تذكيل السطاىخات .القجرة عمى التذكيل : تذكيل ا .ٚ
 القجرة عمى الزغط : اذ يعّج اداة ضغط اجتساعيا وسياسيا واقتراديا  . .ٛ

 

 السبحث الثاني : التهعية في مهقع الفيذ بهك :
ذكل مباشخ ضسغ اىجاف محجدة سمفا  وبذكل مباشخ التػعية ب يجف مػاقع التػاصل االجتساعي الىت  

ومقرػد ، او بذكل غيخ مباشخ ، وىي تشسية تحجث نتيجة السدايا والخرائز التي تتػسع بيا تمظ 
الػسائل ؛ وحجوثيا تعتسج اساسا عمى وجػد ؾيادة متشفحة عامة بيج السدتخجم قادرة عمى مقاومة ومجابية 

تيا عمى ايرال السعمػمة والتحكع فييا لتحقيق السرمحة العامة ، الػسائل التقميجية االخخى في قجر 
ونتيجة قجرتيا كػسيمة تذخك الجسيػر شػاعية حيشا  واجباريا  حيشا  اخخ في سبيل تقجيع الخجمات التي 
يحتاجيا لتحقيق سياسات تجعع التػعية التي يفتخض ان تكػن متػافقة مع الفكخ العام لمجولة والسجتسع 

(ٔٗ)  .  
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ويذيخ مفيػم التجعيع الى الشذاط او الفعل الحي يقػد الى حجوث استجابة محجدة وتكخارىا كالسجيح  
 : (٘ٔ)والتذجيع واالثابة السعػية لشسط محجد سمػكي ، ويشقدع التجعيع الى قدسيغ رئيديغ ىسا 

 ىػ حادثة اوفعل مختبط بديادة شيػع سمػك مخغػب . التجعيع االيجابي : .ٔ
 ىػ حادثة او فعل مختبط بتػقف عغ شيػع سمػك غيخ مخغػب : التجعيع الدمبي  .ٕ

اما عغ السذاركة فيػ مفيػم يتدع ليذسل مفيػم التأثخ بالػعي واالىتسام واالتجاه مخورا  باالختيار  
واتخاذ القخار ، فالسذاركة سمػك يتخحه السػاشغ شػاعية لمسداىسة في صشع الدياسة العامة لمسجتسع 

مى السدتػيات كافة ويختبط مفيػم السذاركة بػعي السػاشغ ودرجة اىتسامو بالسجخيات واتخاذ القخارات ع
 ( ٙٔ)الدياسية واالعالمية ، وشبقا لحلظ فان السذاركة تقدع الى مدتػيات وىي كاالتي    

 لسجسػعة القػانيغ والتذخيعات السشتطسة االىتسام وفيع مجخيات االمػر وفقا  لسذاركة بالػعي و ا .ٔ
 فخد الدابقة ومقجار ما يتبشاه  .وخبخات ال

لتي تبثيا وسائل االعالم اتسام وفيع مجخيات االمػر وفقا  لمسعمػمات ىالسذاركة بالػعي واال .ٕ
 واالترال السباشخ 

   

ي عالقة تأثيخ ياما عغ العالقة بيغ السذاركة االعالمية والدياسية لمتشسية وتحجيث السجتسع ف 
سي في االعالم مغ خالل اليات متعجدة كسا العكذ صحيح ، لحا متبادل ، اذ يؤثخ الشطام الديا

يخ الحي يتبادلو الصخفان وفق شبيعة العالقة بيشيسا مغ مجتسع ثيسكغ القػل ان اختالف حجع التأ
الى اخخ وفق درجة الجيسقخاشية التي يتستع بيا السجتسع ودرجة الحخية التي يشعع بيا الػسائل 

السجتسعية ودرجة استجابة الشطام لسالحطات السثبتة عمى  التػعية االعالمية في معالجة قزايا
 : ( ٛٔ)وتتشػع اليات السذاركة التي تديع في تحجي وتشسية السجتسع باالتي  .(ٚٔ)االداء التشفيحي 

التشذئة لمسػاششيغ: التعخيف بالحقػق والػاجبات كسا يكفميا الجستػر ليع عبخ السزاميغ  .ٔ
 االعالمية . 

ػاششيغ : مدانجة الدياسة العامة وادارة االزمات السحمية بتحخيظ السػاششيغ وتعبئتيع التعبئة لمس .ٕ
 التعبئة الشفدية مغ اجل خمق حخاك شعبي وراي سائج .

 التعخيف بالسدتججات: نقل االحجاث والتصػرات والتعميق عمييا وابجاء الخأي فييا. .ٖ
بار السيػلة لذائعات واالخ: يختز بتعخيف السدتخجميغ باالتعخيف بشبس الخأي العام .ٗ

 والسؤدلجة والسحخفة 
الستابعة والخقابة : وتتمخز بستابعة االداء الحكػمي في السجاالت الدياسية واالقترادية  .٘

والثقاؼية ودرجة التشفيح مغ جية ، ومتابعة الجسيػر مغ جية اخخى ومجى التدامو باالنطسة 
 والقػانيغ.
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ميغ السقجمة النػا عاليات السذاركة تتخح نػع االترال اليابط او ومغ الججيخ بالحكخ ان جسيع السزا  
الراعج او كالىسا ، فأما االترال الراعج فيػ االترال السػجو مغ الشخبة الى الخأي العام ، واما 
االترال اليابج فأنو مػجو مغ الخأي العام الى الشخبة اما االترال السددوج فأنو يذتخك بتكػيشو الخأي 

ونتيجة لحلظ فأن الجسيػر يتكػن لجيو مجسػعة مغ  لشخبة عمى حج سػاء في وقت واحج .العام وا
 : (ٜٔ)التأثيخات في مجال السذاركة وىي 

يات أربعة وىي التعخيف التأثيخات السعخؼية لإلعالم في مجال السذاركة : وتتمخز بسدتػ  .ٔ
 وبالػاجبات ، التعخيف بالشطام والبيئة . بالحقػق ،

، والتعخيف ة : تتسثل بتذكيل االتجاه والخأيػججانية لإلعالم في مجال السذاركالتأـثيخات ال .ٕ
 بالسخاشخ ومقارنة الشتائج والسذاركة بعجم السذاركة .

التأثيخات الدمػكية لإلعالم في مجال السذاركة : ىي تذجيع الجسيػر عمى اتخاذ الدمػك  .ٖ
 والتحجيث . التػعية والتػعيةالسشاسب إزاء قزايا 

 

تديع مػاقع التػاصل عامة في نذخ مدتحجثات التشسية والتػعية والتحجيث التي تديع في تشسية و    
السجتسع وتحجيثو باستخجام أساليب وشخق الحث، وإثارة االنتباه، واإلخبار والتقػيع، والتعديد والتأكيج، 

االجتساعي بسدتػيات في مػاقع التػاصل  التػعية والتشسية والتحجيثوتحجث ،  (ٕٓ)والتػجيو، والحفاظ 
 : (ٕٔ) ثالثة ىي

 اترال مغ شخز إلى آخخ . .ٔ
 اترال مغ شخز إلى مجسػعة . .ٕ
 . مجسػعةاترال مغ مجسػعة إلى  .0

 

ان وسائل االعالم تقػم بالسيام التشسػية بسا يتفق مع الدياسة العامة الػششية ، وحخيتيا تخزع لمقيػد   
، وان تعصي وسائل االعالم اىسية لمثقافة والمغة  التي تفخضيا االولػيات التشسػية وحاجات السجتسع

الػششية ، وتعصي اولػية اخخى الى االفكار والسعمػمات التي تقجميا عغ الجولة نفديا والجول السجاورة 
جغخاؼيا  وسياسيا  وثقاؼيا  ، وان الرحفييغ ىع فقط ليع الحخية في جسع وتػزيع السعمػمات واالخبار، 

 . (ٕٕ)شفيح انذصة وسائل االعالم في تشفيحىا لالىجاف التشسػية ولمجولة حق مخاؾبة وت
اما في ضل استخجام مػاقع التػاصل االجتساعي فانيا تقػم بالسيام التشسػية بسا يتفق وبسا ال يتفق مع   

الدياسة العامة الػششية ، وان حخيتيا التخزع الي نػع مغ انػاع القيػد والخقابة وانيا تعصي اىسية 
الػششية وغيخ الػششية لمجول السجاورة التي تؤثخ والتي التؤثخ فييا ، وان الرحفييغ وغيخ  لمثقافة

الرحفييغ ليع الحخية الكمسمة في تػزيع السعمػمات واالخبار، ولمقائع عمى السػقع حق مخاؾبة وتشفيح 
يسكغ ان نػعد  ومغ خالل السالحطةاالنذصة التي يقػم بيا السدتخجم في تشفيحىا لالىجاف التشسػية ، 

 االسباب الخئيدة لديادة دور وسائل التػاصل االجتساعي في تحجيث وتشسية السجتسع وتغخيبو الى : 
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جانب التصػر الستدايج عمى الرعيج السعمػماتي مغ جانب  الىاتاحة التصػر التكشمػجي بيج السدتخجم  .ٔ
 اخخ 

جمػن يػدون التذارك والتجسع بسثل تمظ ع الحؿيقي فالسدتخفة السقيى في الػاقالسػاقع وضي تمظتؤدي   .ٕ
االماكغ في الػاقع الحؿيقي ... أما الػاقع االفتخاضي أتاح لمسدتخجم ذلظ السقيى وتبادل اشخاف 

بالفرحى كػن ان  جالحجيث في السشدل ومكان العسل ، فزال عغ استخجام المغة العامية وعجم التقيي
 .ي لمسدتخجم برػرة أكثخالمغة العامة معبخة أكثخ عغ الػاقع االجتساع

صفة التشػع واحتػاءىا عمى عمى السػاد العمسية وغيخ العمسية ، الجادة واليدلية مغ شتى بقاع العالع  .ٖ
 عمى عكذ الػسائل االخخى التي اخترت بجانب معيغ .

بة الفخد لتعديد مفيػم رغ ج مشاسب لمتعبيخ عغ الخأي السزاد، وىي السكان السشاسب لتحقيقىي مخخ  .ٗ
 رػصية .الخ

صفة السجيػلية التي تتستع بيا تمظ السػاقع فاالندان كسا يقال في عمع الشفذ االجتساعي كائغ يسيل   .٘
الى التخفي عغ الػاقع لكغ ارتباشو الػثيق بحلظ الػاقع يجعمو يتابع ذلظ الػاقع مغ بعيج متخؽيا متتبعا 

 لسا يخيج .
عمى مدتػى مجتسعي او عمى مدتػى االفخاد  امكانية ايجاد السعمػمات الخاصة والحرخية ان كانت .ٙ

. 
صفة االجيار : امكانية االجيار واالفراح عسا في دواخل السدتخجم في لحطات الغزب والفخح في  .ٚ

 وقت ال يدتصيعػن االفراح عشو بالصخيقة السشصػقة .
 

 تهعية السجتسع  :في وسائل التهاصل االجتساعي دور 
في احجاث التشيسة السجتسعية برفة عامة  االلكتخونيةالعالم ان الجور الحي تسارسو وسائل ا    

يتسثل بسداريغ رئيديغ احجىسا التػعية باالتجاه العكدي الدمبي واالخخ التػعية باالتجاه االيجابي ، 
اذ تكسغ التػعية الدمبية في إباحة السحطػرات وتجاوز الؿيع والعادات والتقاليج واالمتثال الى مايتبع 

 . (ٖٕ).. فاالتجاه في ىحا السحػر يشقدع بيغ مؤيج وارفس في الغخب .
 
 

وتتفق الباحثة في االتجاىيغ معا   انصالقا مغ تفدخ ذلظ باالتي : فاالتجاه السؤيج يرػر وسائل   
االعالم االلكتخونية بأنيا ادوات لتحػيل العالع العخبي الى ندخ متكخرة مغ الشسػذج الثقافي الغخبي 

تزح لشا مغ خالل نقميا الى بعس العادات والثقافات في السمبذ والسأكل والسذخب وىػ االمخ الحي ي
وشخق االحتفال بالسشاسبات وتغييخ عادات الشػم وانقالب عادات االترال االجتساعي عامة واالسخي 

 خاصة الحي انعكذ سمبا عمى تكػيغ االسخة العخبية .
 

والحي يسكغ تسثميو بان مػاقع التػاصل  التػعيةفي نصاق اما االتجاه الخافس لمجور الدمبي الحي يحجث   
االلكتخونية رغع انيا التأخح بالشطخ خرػصية كل مجتسع وحجوده وتعسل بال ىػاده عمى نقل كل مايخد 
مغ معمػمات ومعارف تديع في تشسية السجتسعات العخبية باالتجاه الدميع او غيخ الديمع ) السخالف 



 

343 

 

غع ان تمظ الػسائل تبيح السحطػر اال ان الفخد في السجتسعات العخبية الزال لمعادات والقاليج ( ، ور 
متسدكا بسا نذأ عميو مغ اتجاىات ، فمكل مجتسع لو خرػصية ثقاؼية يسكغ تجاوزىا في امػر ؛ وفي 
امػر اخخى اليسكغ تجاوزىا نطخا لمشسط السعيذي اسائج لحلظ السجتسع ومجى استجابتو لمخسائل في 

 اللكتخونية .الػسائل ا
    

لحلظ فأنو يسكغ القػل ان مػاقع االعالم االلكتخونية تديع في تشسية السجتسع بسقجار ما لحلظ السجتسع  
و مغ خالل السالحطة العامة لمباحثة يسكغ تحجيج مغ قابمية لالستجابة وتجاوز الشسط التقميجي ، 

 سجتسع باالتجاه االيجابي وكاالتي :الجور الحي تمعبو مػاقع التػاصل االلكتخونية في تشسية ال
 تديع في مذاركة قاعجة عخيزة مغ السػاششيغ وتخمق مشيع صفة الشاشط االيجابي . .ٔ
 تجعع الثقافة عمى السدتػيات الثالث السحمي والعخبي والعالسي بسختمف انػاعيا وصشػفيا . .ٕ
 والخاصة . الخبط بيغ اعزاء الجساعة وتذجيع الشقاش وايجاد الحمػل لمسذاكل العامة .ٖ
 تقجم رؤى ججيجة لعالع يصسحػن ان تدػد ؼيو العجالة االجتساعية . .ٗ
 الجعػة الى احتخام حقػق االفخاد ، رغع التجاوزات التي قج تحرل في احيان كثيخة . .٘
 تقجيع اشخوحات تحصع السسشػعات وتتجاوز فييا السحطػرات . .ٙ
قبل او العكذ ، تقجم الخفس والسعارضة  تقجم الجعع والتـأييج لالفكار التي لع يكغ مخحبا بيا مغ .ٚ

 لالفكار الدائجة او تمظ التي يخوج ليا البعس .
 تعدز الذفاؼية ومشع اليخوب مغ السدؤولية . .ٛ
تقجيع الخجمات السجانية التي تديل مغ حياة السػاشغ وتديع في تكاتف حياة السػاششيغ الغخباء  .ٜ

 اكثخ مغ تكاتف السػاششيغ مع ذوييع السقخبيغ .  
 تعسل عمى التشبيو الى ابخاز الخمل في الشطام عامة وتػاجو سمبية الشذاط البذخي   .ٓٔ
 تفخض العسل باشار السعاييخ العامة وتيجف الى محاسبة الخارجيغ عشيا . .ٔٔ
 تزفي الذخعي عمى اوضاع يخيجىا السجتسع ان كانت سمبية او ايجابية . .ٕٔ
 كة بيغ السدتخجميغ .تػفخ قاعجة معمػماتية معخؼية لمخبخات والؿيع السذتخ  .ٖٔ
 تديع بالؿيام في الحسالت العامة ، وتسارس الزغط عمى الدمصات . .ٗٔ
 تديع في التشػيخ والتػعية بسختمف اتجاىاتيا ، وتقخب وجيات الشطخ وتصخح السعاكدات . .٘ٔ

 العسمي: )تحميل محتهى مشذهرات صفحة ازدحام بغجاد( : االطارالسبحث الثالث : 
 (1ججول )

 في صفحة ازدحام بغجاد مرجر السعمهمة 

 السختبة الشدبة السئػية التكخار مرجر نقل وتػزيع السعمػمات  ت

 االولى  %ٜٔ.ٔ٘ ٜٓٔ مدؤول الرفحة   .ٔ

 الثانية %٘ٓ.ٕٚ ٜٜ السػاشغ العام    .ٕ



 

343 

 

 الثالثة %ٗٓ.ٕٔ ٚٚ  مجيػلة  م .ٖ

 --- %ٓٓٔ ٖٙٙ السجسػع

حام بغجاد ، اذ حازت فئة مدؤول الرفحة الججول اعاله نػع مرجر السعمػمة في صفحة ازد يػضح   
%( ، بيشسا جاءت فئة السػاشغ العام بالسختبة الثانية بشدبة ٜٔ.ٔ٘عمى اكثخ مغ الشرف بشدبة )

، وتذخ تمظ البيانات %(ٗٓ.ٕٔة السرجر السجيػل بشدبة )%(، اما السختبة الثالثة فكانت لفئ٘ٓ.ٕٚ)
ؤلّي الرفحة وبالجرجة االولى لتػخييا الحيصة الى اعتساد الرفحة بذكل كبيخ عمى معمػمات مد

 غ السػاششيغ واشخاص غيخ معخوفيغ .والححر مغ نقل معمػمات ع
اما سبب حيازة فئة السػاشغ العام عمى السختبة الثانية فتعدى الى اعتساد الرفحة عمى نذخ شكاوى    

ذػرات التػعػية غيخ السحيمة ومذكالت السػاششيغ، اما مرجر السعمػمة السجيػل فقج مثل بجسػعة السش
 . (ٕٗ)بسرجر صخيح والسسثمة لسشذػرات فيجيػات مخورية او يػميات كامل او اخبار عالسية

 ( ٕججول )
 نػع الدياسة التشفيحية الستبعة في السجال التشسػي 

 السختبة الشدبة السئػية التكخار نػع الدياسة التشفيحية الستبعة في السجال التشسػي  

 االولى %ٔٚ.ٓٗ ٜٗٔ تقج الدياسة العامةاسمػب يش  .ٔ

 الثانية %ٔ٘.ٕٖ ٜٔٔ اسمػب محايج الدياسة العامة  .ٕ

 الثالثة %ٛٚ.ٕٙ ٜٛ اسمػب مػافق لمدياسة العامة   .ٖ

 --- %ٓٓٔ ٖٙٙ السجسػع 

حاز االسمػب السشتقج لمدياسة  يبيغ الججول اعاله نػع الدياسة التي تتبعيا صفحة "ازدحام بغجاد" ، إذ  
الحاالت خاؾبة وىػ االمخ الحي يذيخ الى دور الرفحة بس %(ٔٚ.ٓٗعامة عمى السختبة االولى بشدبة )ال

السختبة الثانية بشدبة ، اما االسمػب السحايج فقج جاء في  (ٕ٘) الدمبية لمسجتسع والؤسدات الحكػمية
حاالت فقجان ضح ان اتجاه الرفحة يقػم بػضيفة اخبارية محايجة كوىػ االمخ الحي يػ %( ٔ٘.ٕٖ)

، أما األسمػب السػافق لمدياسة العامة فقج حل في السختبة الثالثة بشدبة  (ٕٙ)السدتسدكات والعثػر 
 %( ؛ وىػ األمخ الحي يذيخ إلى اىتسام الرفحة بشذخ الحاالت االيجابية لمسجتسع .ٛٚ.ٕٙ)

 ( ٖججول )
 الهظائف التشسهية السخورية لرفحة ازدحام بغجاد 

 السختبة الشدبة السئػية التكخار تشسػية  السخوريةالػضائف ال   ت

 االولى %ٖٖ.ٖٖ ٕٕٔ الحث    .ٔ

 الثانية %ٛ٘.ٕٔ ٜٚ اثارة االنتباه   .ٕ

 الثالثة %ٖٓ.ٛٔ ٙٙ االخبار  .ٖ

 الخابعة %٘ٚ.ٗٔ ٗ٘ التعديد والتأكيج  .ٗ
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 الخامدة %ٖٓ.ٕٔ ٘ٗ الحفاظ   .٘

 --- %ٓٓٔ ٖٙٙ السجسػع 

التشسػية التي تقػم بيا صفحة ازدحام بغجاد ، اذ حازت فئة الحث عمى الػضائف يػضح الججول أعاله   
%(، أما فئة إثارة االنتباه فقج حازت عمى السختبة الثانية بشدبة ٖٖ.ٖٖالسختبة األولى بشدبة )

%(، وىػ األمخ الحي يجل عمى اىتسام الرفحة باألساليب االقشاعية التذجيع وبعث الشذاط ٛ٘.ٕٔ)
%(، وىػ األمخ الحي يجل ٖٓ.ٛٔا فئة اإلخبار فقج حازت عمى السختبة الثالثة بشدبة )لجى السدتخجم، أم

عمى عجم اىتسام الرفحة باألخبار الحالية ، أما فئتي التعديد والتأكيج فقج حازتا عمى السختبتيغ الخابعة 
حي يذيخ إلى %( لكل مشيسا عمى التػالي، وىػ األمخ الٖٓ.ٕٔ%( و)٘ٚ.ٗٔوالخامدة بشدبتيغ )

ضعف التخكيد عمى السػضػعات التي تست اإلشارة إلييا سابقا ، ويعدى سبب ذلظ إلى تشػع 
السػضػعات التي تخكد عمييا الرفحة وكثختيا مسا يقػد إلى عجم استخجام أسمػب التكخار لسػضػعات 

 والحفاظ  .الحث وإثارة االنتباه ، وىػ األمخ الحي نتج مشو ضعف في فئتي التعديد والتأكيج 
 ( 4ججول )

 نهع السعمهمات وصفتيا لسشذهرات صفحة ازدحام بغجاد
 صفتيا               ت

 نهع السعمهمات                 
 معمهمات غيخ متخررة  معمهمات متخررة 

 السختبة الشدبة  التكخار السختبة الشدبة  التكخار

 ولىاأل  %27.74 011 األولى %28.47 782 معمهمات عمسية  .1

 الثانية %12.26 61 الثانية %71.18 27 معمهمات عامة  .7

 -- %111 066 -- %111 066 السجسهع 

نػع السعمػمات مغ حيث الرفة العمسية ، اذ حازت فئة السعمػمات الستخررة يػضح الججول أعاله    
دبة %( لمسعمػمات العمسية كالسعمػمات الخاصة ب، وبشٕٗ.ٛٚعمى السختبة األولى بشدبة )

%( لمسعمػمات العامة كاىتساميا بشذخ حػادث السخكبات مخفقة التفاصيل الخاصة بشػع الديارة ٕٗ.ٕٚ)
ومكان الحادث واالسباب السؤدية لمحادث واالضخار السادية والبذخية وفيجيػ يختز باشالة عسخ 

 . (ٕٚ)االشارات والفخق بيغ الشتخوجيغ واليػاء في االشارات
%( ٙٚ.ٚٔ%( لمسعمػمات العمسية، و)ٛ٘.ٕٔالستخررة فقج جاءت بشدبة) اما السعمػمات غيخ   

لمسعمػمات العامة، وندتجل مغ ذلظ الى اىتسام الرفحة بالسعمػمات الستخررة العامة والعمسية عمى 
حج سػاء أكثخ مغ اىتساميا بالسعمػمات غيخ الستخررة كذكاوى السػاششيغ العامة وإدراج مشذػرات 

ة العامة لمسجتسع مثل نذخ فمع الخسالة ومشذػر يعمق بالسشتخب العخاقي وغخق مجيشة تختز بشذخ الثقاف
، وىػ األمخ الحي ندتجل مشو انحخاف الرفحة عغ أىجافيا (ٕٛ)الصب وحمقة ليػميات كامل مفيج

 السػضػعة. 
 (1ججول )

 أساليب االترال السدتخجمة لشذخ التهعية السخورية  في صفحة ازدحام بغجاد 



 

349 

 

 السختبة الشدبة السئهية التكخار يب االترال السدتخجمة لشذخ التهعية أسال ت

 األولى  %01.61 144 اترال من شخز إلى آخخ .  .1

 الثانية %07.04 117 اترال من شخز إلى مجسهعة .  .7

 الثالثة %01.11 111 اترال من مجسهعة إلى مجسهعة .  .0

 --- %111 066 السجسهع 

يب االترال السدتخجمة لشذخ التػعية في السجتسع والتي تتبعيا صفحة أسال يػضح الججول أعاله   
%(، أما ٓٙ.ٖٓازدحام بغجاد، إذ حازت فئة اترال مغ شخز إلى آخخ عمى السختبة األولى بشدبة )

%(، أما فئة اترال ٖٗ.ٜٖفئة اترال مغ شخز إلى مجسػعة فقج حازت عمى السختبة الثانية بشدبة )
%(، وىػ األمخ الحي يجل ٘ٓ.ٖٓفقج حازت عمى السختبة األخيخة بشدبة ) مغ مجسػعة إلى مجسػعة

عمى ان اغمب مشذػرات الرفحة ىي مشذػرات مغ السػاشغ إلى السػاشغ والتي تسثل مشذػرات استغاثة 
مػاشغ، مشذػرات محيمة تحت عشػان صجيق أو عزػ، أو فقجان، أو عثػر، أما فئة اترال مغ شخز 

ت بالسشذػرات السػجية مغ السػاشغ إلى مؤسدات حكػمية، أما فئة اترال مغ إلى مجسػعة فقج تسثم
مجسػعة إلى مجسػعة فقج تسثمت بالسشاشجات الجساعية التي تشذخ لتخاشب السؤسدات الحكػمية، ان 
تشػع تمظ األساليب سبب مخده إلى شبيعة الذكاوى التي تخد الرفحة، وعجم وضع معيار لشذخ 

ذلظ ان الرفحة تشذخ اي شكػى تخد إلييا وال تيتع بشػعيا ان كانت مغ مػاشغ  الذكاوى، إذ يتزح مغ
تخد مغ مشفخد أو عجة مػاششيغ، ويتػجب عمى الرفحة ان تعصي األولػية واألىسية لمذكاوى التي 

  مغ اختيارىا العذػائي واعتسادىا عمى السػضػع السثار في السشذػر .  مجسػعة مغ السػاششيغ أكثخ 
 (6ججول ) 

 نهع مزسهن السشذهرات من حيث تأثيخاتيا في صفحة ازدحام بغجاد
 السختبة الشدبة السئهية التكخار نهع مزسهن السشذهرات من حيث تأثيخاتيا ت

 االولى %48.17 126 مزامين ذات تأثيخ معخفي  .1

 الثانية %01.17 101 مزامين ذات تأثيخ سمهكي  .7

 الثالثة %16.07 61 مزامين ذات تأثيخ وججاني          .0

 -- %111 066 السجسهع 

مزسػن السشذػرات مغ حيث تأثيخاتيا في صفحة ازدحام بغجاد، والستزسشة يػضح الججول أعاله نػع    
وجػد ثالثة أنػاع مغ التأثيخات، نال مشيا السزسػن السعخفي عمى السختبة األولى بشدبة ال تتجاوز 

ل عمى عجم تخكيد القائسيغ عمى الرفحة مزاميغ %( ؛ وىػ األمخ الحي يجٜٓ.ٛٗالشرف بمغت )
أما السزاميغ الدمػكية فقج جاءت في السختبة  .   (ٜٕ) التػعية السعخؼية إال بشدبة لع تتجاوز الشرف

%( وىي ندبة قميمة ؾياسا  باألىجاف التي يؤكج عمييا القائسػن عمى الرفحة في ٕ٘.ٖ٘الثانية بشدبة )
 . (ٖٓ)الدمبي لسدتخجمي الصخق بأنػاعيع  نذخ التػعية والحج مغ الدمػك
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أما السزاميغ التي استيجفت التأثيخ عمى الشاحية الػججانية لمسدتخجميغ فمع تشْل اال جدءا  يديخا مغ    
%(، وىػ األمخ الحي يذيخ ٜٖ.ٙٔمجسػع العيغ الخاضعة لمتحميل إذ جاءت بالسختبة الثالثة بشدبة )

وسائل اإلقشاع وىي التأثيخ عمى العاشفة مغ اجل الػصػل إلى إلى إىسال الرفحة ألىع وسيمة مغ 
أىجاف الرفحة السػضػعة في تغييخ الدمػك مغ الشػاحي الدمبية الى االيجابية أو لمتأثيخ عمى 

  .        (ٖٔ)السدتخجم عاشؽيا  وكدب ميمو لمتعاشف والػصػل إلى أىجاف تعاون مذتخكة 
 (2ججول )

 بعة في تشسية وتحجيث السجتسع أنهاع آليات السذاركة الست
 السختبة الشدبة السئهية التكخار أنهاع آليات السذاركة الستبعة في تشسية وتحجيث السجتسع  ت

 األولى %60.07 707 التعخيف بالسدتججات السخورية   .1

 الثانية %74.11 88 تعبئة السهاطن اتجاه السهضهعات السخورية  .7

 الثالثة %6.78 70 التعخيف بالخأي العام السخوري   .0

 الثالثة %6.78 70 التعخيف باألداء الحكهمي  .4

 --- %111 066 السجسهع 

يػضح الججول أعاله أنػاع آليات السذاركة الستبعة في تشسية وتحجيث السجتسع في صفحة ازدحام     
لفئات بغجاد ، اذ حمت في السختبة األولى فئة تعخيف السػاشغ بالسدتججات السخورية بشدبة فاقت ا

%( ، بيشسا حازت فئة تعبئة السػاشغ ازاء السػضػعات السخورية السختبة ٜٖ.ٖٙاالخخى لترل الى )
%( ، في حيغ حازت فئتا التعخيف بالخأي العام السخوري، والتعخيف باالداء ٘ٓ.ٕٗالثانية بشدبة )

لرفحة تزع نرب %(، وتذيخ تمظ البيانات الى ان إٛ.ٙالحكػمي السختبة الثالثة مشاصفة بشدبة )
، بيشسا تخاجع اىتساميا بالسػضػعات التعبػية السخورية  (ٕٖ)عيشيا ىجف بيان السػقف السخوي لمصخق اوال  

 وه الى ضعف االداء الحكػمي نفدو لمسػاشغ والتعخيف باألداء الحكػمي ؛ وىػ امخ نعد 
 ( 8ججول )

 الفئات الخئيدة لمتهعية السخورية في الرفحة 

 السختبة الشدبة السئهية التكخار التهعية السخورية أنهاع أساليب ت

 االولى %41.21 147 أساليب التهعية الخاصة بالطخيق  .1

 الثانية %71.86 81 أساليب التهعية الخاصة بالسخكبة  .7

 الثالثة %18.81 67 أساليب التهعية الخاصة بالدائق  .0

 خابعةال %17.12 46 أساليب التهعية بالعشاصخ البذخية في الطخيق  .4

 الخامدة %6.11 77 أساليب التهعية الخاصة بالخاكب  .1

 --- %111 066 السجسهع 

يػضح الججول أعاله الفئات الخئيدة لمتػعية السخورية في صفحة ازدحام بغجاد ، اذ حازت       
ػية %( ، بيشسا حازت االساليب التػعٙٛ.ٕٔاالساليب التػعػية الخاصة بالصخيق السختبة االولى بشدبة )
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%(، لتأتي في السختبة الثالثة االساليب ٙٛ.ٕٔالخاصة بالسخكبة حازت عمى السختبة الثانية بشدبة )
%( ، ؼيسا جاءت االساليب التػعػية الخاصة لمعشاصخ ٘ٛ.ٛٔالتػعػية الخاصة بالدائق بشدبة )

بالخاكب فقج نالت %(، اما اساليب التػعية الخاصة ٚ٘.ٕٔالبذخية في الصخيق بالسختبة الخابعة بشدبة )
 %( .ٔٓ.ٙاالخيخة بشدبة التتجاوز )السختبة 

وندتجل مغ تمظ البيانات الى اىتسام الرفحة بالتػعية الخاصة بالصخيق والسخكبة، وتطيخ ذلظ االىتسام  
عبخ التخكيد عمى االزدحامات السخورية وحػادث السخكبات، مقابل تجني ندبة اىتساميا باساليب التػعية 

لدائق والعشاصخ البذخية في الصخيق والخاكب والستسثمة بالسشذػرات الخاصة بالسيارات الؿيادية الخاصة با
او الخاكب او الدابمة في  والسعخفة السخورية لمدائق باألنطسة والقػاعج السخورية سػاء كانت لمدائق

 الصخيق.
 (7ججول )

 الفئات الفخعية  ألنهاع أساليب التهعية الخاصة بالطخيق 
 السختبة الشدبة السئهية التكخار اليب التهعية في مجال الطخق العامةأس ت

 األولى %11.68 22 حالة الطخق وازدحاميا  .1

 الثانية %71.10 01 الحهادث السخورية  .7

 الثالثة %14.17 71 مهاقف الديارات  .0

 الخابعة %6.21 11 السطبات والحفخ  .4

 الخامدة %6.14 7 الحهاجد الكهنكخيتية  .1

 الدادسة %1.04 7 الدخقة حهادث  .6

 --- %111 147 السجسهع

ُيَبيْغ الججول أعاله الفئات الفخعية الخاصة بالتػعية السخورية تاخاصة بالصخيق والستسثمة بشيل فئة    
%(، في حيغ تخاجع نالت ٛٙ.ٔ٘حالة الصخق وازدحاماتيا السختبة األولى بشدبة تفػق الشرف بمغت )

%(، في حيغ تخاجعت فئة مػاقف الديارات ٖٔ.ٕٓسختبة االنية بشدبة )فئة الحػادث السخورية ال
 %( لتأتي في السختبة الثالثة .ٜٓ.ٗ)الكخاجات( الى بشدبة )

اما السصبات والحفخ والحػاجد الكػنكخيتية فقج نالتا السختبتيغ الخابعة والخامدة عمى التػالي بشدب    
%( لمحػاجد الكػنكخيتية، في حيغ لع تشْل فئة ٗٓ.ٙ%( لمسصبات والحفخ، و)ٔٚ.ٙمتقاربة بمغت )

%( ، ويتزح لشا مغ تمظ البيانات ان الرفحة تيتع بشذخ حالة ازدحام ٖٗ.ٔحػادث الدخقة اكثخ مغ )
الصخيق مغ عجمة اكثخ مغ اىتساميا بالحػادث ومػاقف الديارات والسصبات والحفخ والحػاجد وحػادث 

خبار التي يتع استؿباليا مغ السػاششيغ الن الرفحة التشذخ معمػمة الدخقة وىػ امخ مخده الى شبيعة اال
 .(ٖٖ)ان لع تكػن مػثقة بالرػر او الفيجيػ 

 (11ججول )
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 الفئات الفخعية  ألنهاع أساليب التهعية الخاصة بالسخكبة
 السختبة الشدبة السئهية التكخار اساليب التهعية الخاصة بالسخكبة ت

1.  
 السخالفات
 21 السخورية

 االولى %01.27 71 دخعة ال
 الثانية %71.40 11 حدام األمان 
 الثالثة %11.21 11 قطع اإلشارة 

 الثالثة %11.21 11 الديخ باالتجاه السعاكذ

 الخابعة %1.21 4 السخالفات والغخامات

 الخامدة %7.26 7 التفحيط

 الخامدة %7.26 7 السمرقات والكتابات 

 --- %111 21 السجسهع 

7.  
وسائل 

صيانة أمان 
 السخكبة 

11 

 األولى %11 1 مطفأة الحخيق
 الثانية %71 7 صيانة اليت السخكبة

 الثانية %71 7 السثمث السخوري 
 الثالثة %11 1 صيانة عهادم السخكبة

 --- %111 11 81 السجسهع 

ة السخورية الخاصة بالسخكبات والتي تع تقديسيا إلى الفئات الفخعية الخاصة بالتػعيُيَبيْغ الججول أعاله   
والتي ضست حيازة فئة الدخعة عمى السختبة األولى بشدبة  فئتيغ رئيدتيغ أوليسا السخالفات السخورية

 %( .ٖٗ.ٕٔبالسختبة الثانية بشدبة )%( وحدام األمان ٕٚ.ٖ٘)
لسختبة الثالثة مشاصفة بشدبة بيشسا جاءت فئتا قصع اإلشارة والديخ باالتجاه السعاكذ في ا   
%(، وفئتي التفحيط والسمرقات ٔٚ.٘والسخالفات السخورية بالسختبة الخابعة بشدبة ) ،%(ٔٚ.٘ٔ)

%(، وىع ما يجل عمى اىتسام القائسيغ عمى الرفحة بشذخ ٙٚ.ٕوالكتابات في السختبة الخامدة ) 
حجدة وىػ ما يطيخ جميا  في السشذػرات التي التػعية الخاصة بارتجاء حدام األمان وااللتدام بالدخعة الس

تبيشيا الرفحة إزاء الحػادث والتي تػضح فييا مكان وزمان نػع السخكبة وسبب الحادث واألضخار 
السادية والبذخية ، ويالحع ان الدخعة وعجم ارتجاء حدام األمان ىي أكثخ ما تعدوه الرفحة في تفديخ 

 ،  (ٖٗ)سبب الحادث ووقػع الخدائخ البذخية 
اما الفئة االخخى التي جاءت ضسغ اساليب التػعية الخاصة بالسخكبة فقج ضست تحت شياتيا فئة  

%(، وفئتي صيانة اليت السخكبة ٓ٘وجػد مصفأة الحخيق الخاصة بالسخكبة بالسختبة االولى بشدبة )
ػادم السخكبات %( لكل مشيسا، وصيانة عٕٓوامتالك السثل السخوري بالسختبة الثانية مشاصفة بشدبة )

 ( يػضح ذلظ٘%( ، والذكل )ٓٔالسختبة االخيخة بشدبة ال تتجاوز)ب
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 (11ججول )
 الفئات الفخعية  ألنهاع أساليب التهعية الخاصة بالدائق 

 السختبة الشدبة السئػية التكخار أساليب التػعية العامة لمدائق ت

سمػك   .ٔ
 ٖ٘ الدائق

 األولى %ٖٔ.ٔٛ ٖٗ استخجام الياتف الشقال
 الثانية %ٚٛ.ٛٔ ٓٔ استخجام السدمار

 --- %ٓٓٔ ٖ٘ السجسػع

حيازة   .ٕ
 ٙٔ الدائق

 االولى %ٓ٘ ٛ اجازة الدػق واالوراق الثبػتية
 االولى %ٓ٘ ٛ حسل السخكبة

 --- %ٓٓٔ ٙٔ  ٜٙ السجسػع    

اذ حازت فئة التػعية يػضح الججول أعاله الفئات الفخعية ألنػاع األساليب التػعػية الخاصة بالدائق ،   
%(، بيشسا جاءت فئة ٖٔ.ٔٛلدمػك الدائق السختبة األولى وضست فئة استخجام الياتف الشقال )

%(، وىػ األمخ الحي يبيغ اىتسام الرفحة بخصػرة استخجام ٚٛ.ٛٔاستخجام السدمار بشدبة ال تتعجى )
ار والسدمار السحػر لمديارات وذلظ الشقال في أثشاء الؿيادة، في حيغ إنيا لع تخكد عمى استخجام السدم

 نفدو بقجر ما تدبب اإلزعاج وحدب .ألنيا ال تذكل خصػرة بالشدبة لسدتخجمي الصخيق والدائق 
بيشسا جاءت فئة حيازة الدائق السختبة الثانية ؛ وضست فئتي السحاسبة عمى إجازة الدػق واألوراق   

شيسا ، إذ تسثمت تمظ السشذػرات بالتأكيج عمى %( لكل مٓ٘الثبػتية وحسل السخكبة مشاصفة بشدبة )
االلتدام بالحسػلة السحجدة لمسخكبة مع استخجام الغصاء لمبزائع والخجمات السحسمة السيسا مخكبات الحسل 

 .  (ٖ٘)لمسػاد اإلنذائية 
 (17ججول )

 طخيقالفئات الفخعية ألنهاع أساليب التهعية السخورية الخاصة بالعشاصخ البذخية السدتخجمة لم
 السختبة الشدبة السئهية التكخار أساليب التهعية العامة لمقهاعج واألنعسة السخورية ت

مدؤولي   .1
 الطخيق

01 
 األولى %12.14 71 رجال السخور

 الثانية %47.86 11 الديطخات السخورية

 --- %111 01 السجسهع

7.  
مدتخجمي 

 11 الطخق 

 األولى %60.64 2 السذاة )الدابمة(
 الثانية %72.72 0 الاألطف

 الثالثة % 7.17 1 التجسيخ

 --- %111 11  46 السجسهع
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يذيخ الججول أعاله إلى الفئات الفخعية ألنػاع أساليب التػعية الخاصة بالعشاصخ البذخية السدتخجمة    
ئة لمصخيق والتي ضست حيازة فئة مدؤولي الصخيق عمى السختبة األولى والتي احتػت بزسشيا ترجر ف

%(، بيشسا فئة الديصخات السخورية بشدبة لع تتجاوز ٗٔ.ٚ٘رجال السخور بشدبة أكثخ مغ الشرف بمغت )
%( وىػ األمخ الحي يذيخ إلى اىتسام الرفحة بجور رجل السخور وتدميط الزػء عميو في ٙٛ.ٕٗ)

 . (ٖٙ)خارج نصاق عسمو إشار األعسال والسيام السػكل إلييا والسيام اإلندانية التي تقع 
أما في السختبة الثانية فقج جاءت فئة مدتخجمي الصخيق ، وفي ىحا السجال اىتست الرفحة بثالثة   

%( وفئة حاالت ٕٚ.ٕٚ%( وفئة األشفال بشدبة )ٗٙ.ٖٙفئات مغ السدتخجميغ وىع فئة السذاة بشدبة )
ذػرات تديع في ش%(، وتذخ تمظ البيانات إلى تأكيج القائسيغ عمى الرفحة بسٜٓ.ٜالتجسيخ بشدبة )

تػعية السػاشغ السدتخجم لمصخيق كأستخجام السجدخات لمعبػر في خط سخيع دمحم القاسع ، وعجم التدابق 
  .  (ٖٚ)لمعبػر مغ بيغ السخكبات 

 (10ججول )
 بالخاكبالتهعية الخاصة  أساليب ألنهاعالفئات الفخعية 

 السختبة سئهيةالشدبة ال التكخار التهعية الخاصة بالخاكب أساليب ألنهاع ت

الخاكب نهع   .1
 السدتخجم

11 
 األولى %66.62 11 االطفال

 الثانية %00.00 1 السخاىقين والذباب

 --- %111 11 السجسهع

 
 2 سمهك الخاكب

 األولى %21.40 1 رمي مخمفات الطعام والذخاب
وصهت  السذادات الكالمية
 السحياع

 الثانية 78.12% 7

 --- %111 2  77 السجسهع    

ضيػر  ، إذ اسفخ عغالساليب التػعػية الخاصة بالخاكبيعخض الججول اعاله الفئات الفخعية النػاع ا   
واالخخى تخز سمػك الخاكب، وبيغ الججول اىتسام القائسيغ عمى صفحة  الخاكب السدتخجمنػع  فئتان االولى

فئة االىتسام ب%( ، واالخخى ٚٙ.ٙٙشدبة )بو  األشفالفئة ب االىتسام أوليساازدحام بغجاد بشػعيغ مغ الخكاب 
 . %( ٖٖ.ٖٖالسخاىقيغ والذباب بشدبة )

والتثؿيف السخوري ويعدى سبب التػجو الى تمظ الفئتيغ مغ الخكاب دون غيخىسا الى حاجتيع الى التػعية    
كبة بشدبة اما بالشدبة لدمػك الخاكب فقج اىتع القائسيغ بفئة رمي السخمفات مغ السخ اكثخ مغ غيخىسا ؛ 

 . %(ٚ٘.ٕٛتحرل بيغ الخكاب في السخكبة وبشدبة ) ، والسذادات الكالمية التي قج%(ٖٗ.ٔٚ)

ويعدى تدمط الزػء عمى تمظ الفئتيغ دون غيخىسا الى رغبة القائسيغ عمى الرفحة بتػعية الخكاب ازاء  
كتب اميغ بغجاد والحي غالبا  بقاء السجيشة اجسل وانطف السيسا ان القائسيغ عمى الرفة ليع اترال مباشخ بس
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ما يداعج عمى مدانجة الرفحة بحل السذكالت التي تخز امانة بغجاد ، اما بالشدبة الىتسام الرفحة 
 بالتػعية ازاء السذادات الكالمية النيا قج تدبب التػتخ لمدائق والتي قج تكػن سببا  لمحػادث السخورية .

 النتائج :

عمى إتباع اسمػب الدياسة التشفيحية الستبعة في السجال التشسػي  في نػعصفحة ازدحام بغجاد  تتبع .ٔ
 التي تقػم بيا الرفحةالػضائف التشسػية السخورية حجدت و تقج الدياسة العامة برػرة رئيدة ، يش

بوظيفتي الحث والتأكيد والتعزيز بالدرجة االساس ، مقابل ضعف في وظيفة الحفاظ على السلوك 
 التأكيد عليه .

حة صفحة ازدحام بغجاد عمى السعمػمات الستخررة العمسية اكثخ مغ تخكيدىا عمى ركدت صف .ٕ
االترال السػجو مغ شخز الى اخخ ىػ ، وعّج في نذخ السعخفة السخورية  السعمػمات العامة

السخورية في صفحة ازدحام بغجاد  التػعيةاالكثخ شيػعا  مغ بيغ أساليب االترال السدتخجمة لشذخ 
رات العػر عمى مفقػدات ونجاءات االشخاص ازاء بعس السطاىخ الدمبية والستسثل بسشذػ 

ل ثسجسػعة الستسليمو االترال السػجو مغ شخز  ؛ والسخكبةوالدمػكيات غيخ السخغػبة في الذارع 
 .لفخدية لسجػع السؤسدات الحكػميةبالسشاشجات ا

لسعخؼية والستسثمة السزاميغ ا عمىفي مجسل مزاميغ مشذػراتيا ركدت صفحة ازدحام بغجاد  .ٖ
باالفكار التي تشذخ مغ قبل مدؤل الرفحة ورسائل البخيج السػجية الى مجسل الجوائخ والييئات 

 الحكػمية ، اكثخ مغ اىتساميا بالتُأثيخ عمى الجانب الدمػكي والعاشفي. 
كة أنػاع آليات السذار  كأحج اليػمية صفحة ازدحام بغجاد بالتعخيف بالسدتججات السخوريةاىتست  .ٗ

مغ اىتساميا بالتػعية السخورية لمسػاشغ بالقػاعج  أكثخ نذخ السعخفة بيغ السدتخجميغالستبعة في 
 )%(  .  والقػانيغ التي لع تتجاوز واألنطسة

ىتسام بالتػعية السادية الستسثمة ان اغمب ما ورد مغ تػعية مخورية خاصة بالسػاشغ اتجو نحػ اال .٘
ىتساميا بالتػعية في مجال العشاصخ البذخية الستسثمة بالدائق بعشرخي الصخيق والسخكبة اكثخ مغ ا 

 ، وكاالتي : ورجال الذخشة والدابمة مدتخجمي الصخيق ومدؤولي الصخيق كالديصخات السخورية 
الرفحة عمى بيان حالة الصخق وازدحاميا كاحج أنػاع أساليب التػعية الخاصة  ركدت  -أ 

 .في الصخيق ومػاقف الديارات وحػادث الصخق  بالصخيق اكثخ مغ اىتساميا بحاالت الدخقة
أنػاع  كأحج األماناىتست الرفحة بالتػعية بخصػرة تجاوز الدخعة وعجم ارتجاء حدام  -ب 

تابات عمى التفحيط والك مغ اىتساميا بحاالت أكثخبالسخالفات السخورية أساليب التػعية 
ترجرت فئة التػعية ؼيسا  ؛ والديخ باالتجاه السعاكذ السخكبات ومخالفات تجاوز الديخ

 الؿيادة أثشاء دمػك الدائقنػاع أساليب التػعية الخاصة بأ كأحجبعجم استخجام الياتف الشقال 
 أكثخ ل السخكبةيحسعجم تالثبػتية و  األوراقفئة حيازة ، اما بذأن حيازة الدائق فقج بخزت 

 . إجساليمسا ىػ محجد ليا كػزن 
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نػاع أساليب التػعية السخورية الخاصة بالعشاصخ البذخية بخجال السخور كاحج أ مبخز االىتسا -ج 
في الصخيق والدابمة كاحج الفئات السدتخجمة لمصخيق اكثخ مغ اىتساميا بالتػعية ازاء 

 .الُسعيق اثشاء الحػادث واالنفجارات خات السخورية واالشفال والتجسيخ الديص
اكثخ مغ االىتسام بتػعية  لخاكبحازت فئة االشفال كاحج أنػاع أساليب التػعية الخاصة با -د 

فزال عغ التػعية بعجم رمي ، فئة السخاىقيغ والذباب ازاء االلتدام باالنطسة السخورية 
اكثخ مغ اىتساميا بالتػعية مغ قبل الخاكب والدائق عمى حج سػاء مخمفات الصعام والذخاب 

 .عتيادي بتجشب السذادات الكالمية وصػت السحياع الحي يعمػ اكثخ مغ الحج اال

 التوصيات :

رمدية واستخجام صػر بػضع عشػان خاص لكل مشذػر ، اتباع اسمػب التشطيع عشج نذخ السشذػرات  .ٔ
لكي يتدشى لمجسيػر بشاء  محجدة لشذخ شكاوى السػاششيغ التي ال تخفق بالرػر ةخاصة بالرفح

،  ػرة مدتسخةالسخفقة لمسشذػرات بر صػرة ذىشية عغ مزاميغ الرفحة تختبط بالرػر الخمدية
 .كتحجيج صػرة لذكاوى السػاششيغ واخخى لبخيج الرفحة واخخى لتقجيع الذكخ والتحية 

سػضػع الباتباع اسمػب الياشتاك عشج الشذخ وذلظ كي يديل عسمية الخجػع الى السشذػرات الخاصة  .ٕ
،  محصة_وقػد#، ، #فقجان_مدتسدكات #استجابة_بمجية ،#حادث_دراجة ، مثل #حادث_سيارة

  .تحية_وتقجيخ... الخ#
التػعية بذأنيا مع االبتعاد عغ المغة العامة ، وااللتدام  اىسمت الرفحةالسػضػعات عمى  التخكيد .ٖ

التصفئ ابتدامة شفمظ بدخعتظ ، وعّي اشفالظ بأصػل  بالمغة الفرحى باتباع االسمػب االعالمي ،
اما بالشدبة ،  ونجاةاالمان سالمة  يارة ، حدامالتتخك اشفالظ بسفخدىع في الد، الدالمة السخورية 

، تحكخ : مغ معظ لمتػعية بذأن السخكبات العسػمي ؼيسكغ االعتسام بالسػضػعات السقتخحة االتية 
 .امانة في عشقظ 

الؿيام باستصالع رأي بيغ السجة واالخخى بذأن مػضػعات الرفحة ومشذػراتيا لمتعخف عمى  .ٗ
ؼيو يدأل  تحجيج مشذػر بيغ السجة واالخخى ، فزال عغ  ومجى مقبػليتيا عشج السدتخجميغ فاعميتيا

او يصمب مغ السدتخجميغ تخك تجاربيع في ، يع البعس وتتع االجابة مغ قبميع السػاششيغ بعز
 ؾيادة السخكبات والشجاة مغ حادث ليتدشى لمجسيع التعمع مغ الجسيع .

ومغ السفيج التخكيد عمى  مشيا اما التػعية الخاصة بالصفل وسالمتو فقج اىسمت الرفحة امػر عجة .٘
األشفال الحيغ بالسقاعج الخمؽية والغيخ مثبتيغ في مقاعجىع ىع أكثخ عخضة  السػضػعات االتية :

يثبت األشفال ، استخجم مقعج خاص بالسػلػد بحيث يكػن الصفل مػاجيا  لمخمف، لمػفاة أو اإلصابة 
األشفال الحيغ ،  عج أمان يكػن مػاجيا  لألمامتخاوح أعسارىع مابيغ سشة إلى أربع سشػات في مق الحيغ

وضع مقعج األمان الخاص  ،سشػات يدتخجمػا حدام األمان الخاص بالكبار  ٛتديج أعسارىع عغ 
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حدام األمان يفقج فاعميتو إذا كان مختخيا  أو لع يتع ارتجائو ،  في وسط السقعج الخمفي باألشفال
 . بالصخيقة الرحيحة

،  الدخعة قاتمو،  تدخع فالسػت أسخع ال خحة والخاصة بالدخعة فيي كاالتي :السقت تالسػضػعااما  .ٙ
كمسا زادت الدخعة زاد ،  الدخعة أقرخ الصخق إلى السػت،  الدخعة وراء أكثخ الحػادث السخورية

والتجسيخ فاالقتخاح يكػن اما مػضػع السذاة  ، ة ، الدخعة جخيسة بحقظ وحق اآلخخيغحجع اإلصاب
في العبػر ، التعخض  عأعصي السذاة حقي : سالمة السذاة مدئػلية الجسيع ، االتيالتخكيد عمى 

السذاة لخصخ مخكبتظ ، اإلعاقة والسػت مريخ الدائق الستيػر ، التيػر جشػن يؤدي إلى الػفاة ، 
 -ان لع تكغ مشقحا   -التجسيخ عشج الحػادث ،  السخكبة وسيمو لمشقل ال لمقتل ، السػاشغ شخز أمغ

التجسيخ عشج ، التجسيخ عشج الحػادث يعخض حياتظ وحياة اآلخخيغ لمخصخ ، غيخ حزاري  سمػك
التجسيخ عشج  ،السشقحيغ شج الحػادث يرعب عسل التجسيخ ع ،الحػادث يعخقل حخكة السخور

اذ يجب التخكيد عمى   تخك مفاتيح الديارة ، وكحلظ مػضػعالحػادث يديج حجع السخاشخ 
م ، اما بذأن مفتاح السخكبة دون صاحبيا مخالفة يعاقب عمييا الشطا تخك:  اآلتيةالسػضػعات 

ال تشذغل بغيخ  :اآلتية لسػضػعات اؼيجب التخكيد عمى  استخجام الياتف الشقال أثشاء الؿيادة
، ىاتفظ ومقػد الديارة ان اجتسعا يعخضانظ لمخصخواالخخيغ عخض حياتظ ي الياتف ،الصخيق
 . ال تترل حتى ترل ،أثشاء الؿيادة  خةوالسذاجاححر االترال  ،لمخصخ

 اليهامر 
                                                           

 ( صػرة لرفحة ازدحام بغجاد بسػقع ؼيدبػك .ٔيشطخ ممحق )( 1
 ( عسا تجور الرفحة . About(  صػرة لسا تزعو صفحة ازدحام بغجاد مغ تخويدة في حقل )ٕ( يشطخ ممحق )ٕ
ب( صػرة لمػصف الحاتي والتؿيع -ٖصػرة لعج السؿيسيغ والسخاجعات في صفحة ازدحام بغجاد  ، وممحق ) (أ-ٖطخ ممحق )( يشٖ

    . الشيائي لرفحة ازدحام بغجاد
    ( تع استخخاج العيشة العذػائية البديصة لسجتسع البحث الكمي =ٗ

       

   
 

ة السعادلة اآلتي( اإلحرائي  والحي تػضحو Minitab)لقانػن السجرج في بخنامج  تع تحجيج حجع العيشة لسجتسع متجانذ وفقا   (٘
:   

  

    
  

 
 

= تسثل حجع         n.= تسثل حجع السجتسعN . ( تسثل خصأ السعايشة    ٔٓ,ٓ) Z ( =ٔ.ٜٙ)  = αإذ أَن : 

( ٕٚٓٓ، )القاىخة ، د.ن،  Minitabرائي لمبيانات بأستخجام بخنامج العيشة ، لمسديج يشطخ : ُأسامة ربيع أميغ سمصان ، التحميل اإلح
 . ٕٓٔ، ص 

 .صػرة الجسالي عجد السعجبيغ والستابعيغ لرفحة ازدحام بغجاد ( ٗ( يشطخ ممحق )ٙ
 ( اداة البحث ، استسارة تحميل السحتػى  .٘( يشطخ ممحق )ٚ
 ف األبججية وىع : الخبخاء والسحكسػن حدب الجرجة العمسية واألحخ  أسساء ( * 

 الجامعة االىمية . صجر العخاق، كمية  أ. م .د حافع عمػان حسادي: قدع العمػم الدياسية  .ٔ
 كمية االعالم ، جامعة بغجاد ، قدع االذاعة والتمفديػن .:  حديغ دبي   .د.مأ  .ٕ
 خشج ، جامعة بغجاد أ.م .د عبج الحديغ رزوقي : رئيذ قدع العمػم التخبػية والشفدية ، كمية التخبية ابغ ال .ٖ
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بأسمػب العيشة العذػائية مغ السادة الخاضعة لمتحميل مغ السجسػع الكمي لمعيشة الخاضعة %( ٓٔبشدبة )( مشذػر ٖٚتع اختيار )**( 
زيشة سعج نػشي ( الحاصمة عمى شيادة الجكتػراه في اإلذاعة د.( ، وإعصاءىا إلى محمل آخخ وىي الباحثة ) ٖٙٙلمبحث والبالغة )

 لتمفديػن مغ كمية اإلعالم بجامعة بغجاد .وا

القاىخة ، الجار السرخية المبشانية ، اإلحرائية في الجراسات اإلعالمية،)( شيساء ذو الفقار زغيب ، مشاىج البحث االستخجامات ٛ
  ٖٙٔ( ، ص  ٜٕٓٓ

 

دار فكخ وفغ ، )بيخوت ، ج التفاعمية ، ( حدشيغ شفيق ، االعالم الججيج ــ االعالم البجيل ــ تكشمػجيا ججيجة في عرخ ما بع ٜ
 . ٜٛٔ، ص (  ٕٔٔٓ

م، ٕٛٓٓ، مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخوت، العخبية الػقػف عمى تخػم التفكيظقخاءة في ثقافة الفزائيات  ( نيػنج القادري، ٓٔ
 .ٖٖٕ - ٖٕٔص

 

، عالع : بجر الديجو العػلسة، تخجسة ياالرشاعات اإلبجاعية كيف تشتج الثقافة في عالع التكشػلػج، ( جػن ىارتمئٔ
  ٔٗ،صٕٚٓٓالسعخفة،

 . ٕٙٔالسرجر الدابق نفدو  ، ص  ( ٕٔ
ٖٔ  University of Texas, Austi  ،An analysis of content links on Facebook  ،Knight Lewis 

 For presentation at the International Symposium on Online Journalism, Austin, Texas 
Apri , p; 8-9  , 2011                                                                                   

، ٖٔ-ٕٔ(، صٕٛٓٓ لمشذخ والصباعة  ( يدخى دمحم ابػ العالء، استخاتيجية االعالم والتشسية، )االسكشجرية، دار الفكخ الجامعي ٗٔ
ٜٛ 

خيات العمسية والشساذج السيشية بيغ البشاء الشطخي والسسارسة في العسب مع الجساعات ، ) ( نريف فيسي مشفخيػس ، الشط ٘ٔ
 . ٓٔٔ-ٜٓٔ( ، ص  ٜٕٓٓاالسكشجرية ، دار الكتاب الجامعي الحجيث ، 

(، ٜٕٓٓانية،الجار السرخية المبشالقاىخة، الم والسذاركة الدياسية لمسخأة رؤية تحميمية واستذخاؼية ، )( عادل عبج الغفار ، االع ٙٔ
  ٛ٘ص 

 . ٙٔٔ( السرجر نفدو ، ص ٚٔ
 . ٛٔٔ-ٚٔٔ( السرجر نفدو ، ص  ٛٔ
 . ٕٓٔ( السرجر نفدو ، ص  ٜٔ
، الصالح واالنتخابات والجيسقخاشية،)بغجاد، دار الفخاىيجي لمشذخالثػرة وا –( صفج حدام الدامػك ، االعالم والتحػالت العخبية  ٕٓ

  ٜ٘( ، ص ٕٗٔٓ
 . ٜٗص ، (ٕٛٓٓ،  ، الجار المبشانية السرخية االنتخنيت والرحافة االلكتخونية رؤية مدتقبمية، )القاىخة ( ماجج سالع التخبان، ٕٔ
عسان ، دار السديخة لمذخ والتػزيع ، التصػر الخرائز الشطخيات،)-اد ، االترال الجساىيخي واالعالم( كامل خػرشيج مخ  ٕٕ

 . ٕٙٙ( ، ص  ٕٔٔٓ
  ٖ٘(، صٖٕٔٓل الخأي العام وصشاعة الؿيع،)بيخوت، مخكد دراسات الػحجة العخبي،( مجسػعة مؤلفيغ، االعالم وتذكيٖٕ
 . ٕٚٔٓ/ٙ/ٙ،   ٕٚٔٓ/٘/٘،   ٕٚٔٓ/ٖ/ ٖٔ-ٖٓ -يشطخ مشذػرات يػم  (   ٕٗ
، ٕٚٔٓ/ٕ/ٖ، ومشذػر بعشػان قصػعات بتاريخ  ٕٚٔٓ/ٖ/ ٖٔ-ٖٓ( يشطخ مشذػر بعشػان : عسل نياري المانة بغجاد   ٕ٘

 ، ومشذػر بعشػانٕٚٔٓ/ٕ/٘ٔ، ومشذػر بعشػان : غالء تدعيخة الشقل بتاريخ  ٕٚٔٓ/ٕ/ٜٕحخق نفايات  بتاريخ ومشذػر بعشػان : 
، ومشذػر بعشػان غمق استجارة ،بتاريخ ٕٚٔٓ/ٕ/ٜٔ، ومشذػر بعشػان استغالل رصيف ، بتاريخ  ٕٚٔٓ/ٕ/ٛٔ: مقاول بتاريخ 

، ومشذػر بعشػان استيتار بحياة مػاشغ ٕٚٔٓ/ٖ/ٖٕالػزيخية، بتاريخ ،  ومشذػر بعشػان : حالة سمبية في محصة وقػد ٕٚٔٓ/ٕ/ٖ
 .ٕٚٔٓ/٘/ٕٔومشذػر بعشػان عامل السحصة بتاريخ   ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٕبتاريخ 
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، ومشذػر بعشػان : يػميات  ٕٚٔٓ/ٕ،ٜٔو  ٕٚٔٓ/ٖ/ٕ، و ٕٚٔٓ/ٕ/ٕٛ ( مشذػر بعشػان : فقجان مدتسدكات بتاريخ : ٕٙ

، ومشذػر بعشػان  ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٔ، و ٕٚٔٓ/ٔ/ٕٕمشذػر بعشػان : تياني وتبخيكات بتاريخ ، و  ٕٚٔٓ/ٕ/ٗكامل كسارو بعشػان 
 . ٕٚٔٓ/ٙ/ٚٔ، وفقجان اجازة بتاريخ  ٕٚٔٓ/٘/ٔٔومشذػر بعشػان فقجان رجل بتاريخ   ٕٚٔٓ/ٕ/ٓٔادعية وصباحات بتاريخ 

 . ٕٚٓٔ/ٙ/ٕ، و ٕٚٔٓ/ٗ/ٕٔو   ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٕ   و   ٕٚٔٓ/ ٖ/ٖٔ( مشذػر  ٕٚ
 .ٕٚٔٓ/٘/ٕٕ،  ٕٚٔٓ/ٗ/ٕٗ، و ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٗو  ٕٚٔٓ/ٖ/ٖٕو   ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٙ   و  ٕٚٔٓ /ٕ/ٖٗ ( مشذػر ٕٛ
، إلى  ٕٚٔٓ/ٖ/ٗو  ٕٚٔٓ/ٖ/ٖ( يشطخ مشذػر بعشػان : رسائل بخيج الرفحة إلى كل مغ : مجيخية السخور العامة بتاريخ  ٜٕ

 ٕٚٔٓ/ٕ/ٚ، والى وزارة البيئة  بتاريخ  ٕٚٔٓ/ٕ/٘، والى وزارة الرحة بتاريخ /  ٕٚٔٓ/ٕ/ٕو  ٕٚٔٓ/ٕ/ٗأمانة بغجاد بتاريخ 
 .  ٕٚٔٓ/ٕ/ٛ، ومشذػر بعشػان : الريغ  بتاريخ  ٕٚٔٓ/ٖ/ٖ، والى مغ يعشيو األمخ بتاريخ 

تشاقر مػضػعات متشػعة مشيا ما  ٕٚٔٓ/ٖ/ٕحمقة سػالف مددحسة  ٘ٔ( يشطخ مشذػر بعشػان : نرائح وإرشادات : بعشػان  ٖٓ
السعاييخ االجتساعية والسخالفات ، واإلشارة الخباعية ، والديخ باالتجاه السعاكذ ، واألعخاس ، وأصحاب يخز الذارع  والسجتسع ، و 

 الكػستخات والكيات، وقػانيغ العبػر، والزػء العالي، والصفل والسصخ، وسيارات اإلسعاف واإلشفاء. 
 ٕٚٔٓ/٘/ٕٕ، و  ٕٚٔٓ/ٔ/ٗٔ و،  ٕٚٔٓ/ٖ/ٖ و، ٕٚٔٓ/ٕ/ٕٔ و، ٕٚٔٓ/ٕ/ٜبتاريخ   ة( يشطخ مشذػر بعشػان : مشاشج ٖٔ

   ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٗ، ومشذػر بعشػان تذخيز حالة ايجابية لذخشي مخور ، بتاريخ ٕٚٓٔ/ٙ/ٜٔ،و 
، ومشذػر  ٕٚٔٓ/ٖ/ٖ، ومشذػر بعشػان : تقاشع الجادرية  بتاريخ  ٕٚٔٓ/ٕ/ٕ( يشطخ مشذػر بعشػان : ازدحام تقاشع الديتػن  ٕٖ

، ومشذػر  بعشػان : ساحة عشتخ بتاريخ  ٕٕٚٓ/ٕ/٘، ومشذػر بعشػان : سخيع الجورة  ٕٕٚٓ/ٕ/ٖبعشػان : ازدحام جدخ الجادرية 
ٖ/ٔ/ٕٓٔٚ . 

، ومشذػر بعشػان : استغالل مصعع رصيف قجوري  ٕٕٚٓ/ٖ/ٕٗ( يشطخ مشذػر بعشػان : استحجاث كخاج مجيشة الصب بتاريخ  ٖٖ
، ومشذػر  ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٙ: اعادة الجدرة السمػية بتاريخ  ، و مشذػر بعشػان   ٕٚٔٓ/ٖ/ٖٓومشذػر بعشػان :   ٕٚٔٓ/ٖ/ٖٕ

، ومشذػر بعشػان : كخاج لغديل الديارات تجاوز عمى رصيف الجور  ٕٚٔٓ/ٖ/ٕ٘بعشػان : تجاوز مصعع صاج الخيف بتاريخ 
 . ٕٚٔٓ/ٖ/ٖٔالدكشية بتاريخ 

،   ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٗاعج اسبؿية السخور ؛ ومشذػر بعشػان : قػ   ٕٚٔٓ/ ٖ/ٖٕذػر بعشػان : عصل الخبخيظ اليت ش( يشطخ م ٖٗ
، ومشذػر بعشػان حادث مؤسف بتاريخ   ٕٚٔٓ/ٖ/ٕ٘،   ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٙ، و  ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٛومشذػر بعشػان حادث : بتاريخ  

ٕٕ/٘/ٕٜٓٔٚ ،ٕٔ/ٙ/ٕٓٔٚ 
 و مشذػر بعشػان : حسمة غمق الكخاجاتٕٚٔٓ/٘/ٕٗ،  ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٗ( يشطخ مشذػر بعشػان : الحػادث السخورية بتاريخ  ٖ٘

، ومشذػر بعشػان : مشع التجخيغ داخل السخكبة ٕٚٔٓ/ٕٙٓو ٕٚٔٓ/٘/ٗٔو  ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٗغيخ الخسسية  بتاريخ  واألرصفة
كان يزايقظ جخب الكخسي الستحخك بتاريخ   إذا األمان، ومشذػر بعشػان : حدام  ٕٚٔٓ/ٖ/ٕ٘وفخض الغخامة بتاريخ 

ٕٕ/ٖ/ٕٓٔٚ . 
 . ٕٕٚٓ/ٕ/ٖٕ، و ٕٚٔٓ/ٖ/٘يسة االصعب بتاريخ  ( يشطخ مشذػر بعشػان : رجل السخور الس ٖٙ
،  ٕٚٔٓ/٘/ٛ، واالستجارة السقصػعة بتاريخ  ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٛ( يشطخ مشذػر بعشػان : االستجارة عشجما تحػل الى تقاشع بتاريخ  ٖٚ

بتاريخ ، ومشذػر بعشػان العالمات السخورية السجدخة واالرضية ومدارات الصخيق ، ٕٚٔٓ/ٙ/ٓٔوالتقاشع السقصػع بتاريخ 
 . ٕٚٔٓ/ٖ/ٖٓ، ومشذػر عخس يغمق سخيع الجورة  بتاريخ  ٕٚٔٓ/ٖ/ٖٓ، مأساة الجراجات الشارية بتاريخ  ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٛ

 فهرس المصادر 

 :العخبية السرادر أوال: 
 .( ٕٚٓٓ، )القاىخة ، د.ن،  Minitabُأسامة ربيع أميغ سمصان ، التحميل اإلحرائي لمبيانات بأستخجام بخنامج  .1

دار فكخ وفغ  )بيخوت ،  يق ، االعالم الججيج ــ االعالم البجيل ــ تكشمػجيا ججيجة في عرخ ما بعج التفاعمية ،حدشيغ شف .2
 (. ٕٔٔٓلمشذخ ، 
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شيساء ذو الفقار زغيب ، مشاىج البحث االستخجامات اإلحرائية في الجراسات اإلعالمية ، ) القاىخة ، الجار السرخية  .3
 .(  ٜٕٓٓالمبشانية ، 

، دار الفخاىيجي نتخابات والجيسقخاشية ، )بغجادالثػرة واالصالح واال –الدامػك ، االعالم والتحػالت العخبية  صفج حدام .ٗ
 . (ٕٗٔٓلمشذخ ، 

رؤية تحميمية واستذخاؼية ، ) القاىخة، الجار السرخية المبشانية ،  –عادل عبج الغفار ، االعالم والسذاركة الدياسية لمسخأة  .٘
ٕٜٓٓ  ). 

التصػر الخرائز الشطخيات ، ) عسان ، دار السديخة لمذخ   -ج مخاد ، االترال الجساىيخي واالعالم كامل خػرشي .ٙ
 .(  ٕٔٔٓوالتػزيع ، 

 .(ٕٛٓٓ،  ، الجار المبشانية السرخية ماجج سالع التخبان، االنتخنيت والرحافة االلكتخونية رؤية مدتقبمية، )القاىخة .ٚ
 . (ٖٕٔٓالعام وصشاعة الؿيع، ) بيخوت، مخكد دراسات الػحجة العخبي،مجسػعة مؤلفيغ، االعالم وتذكيل الخأي  .ٛ
ريف فيسي مشفخيػس ، الشطخيات العمسية والشساذج السيشية بيغ البشاء الشطخي والسسارسة في العسب مع الجساعات ، ) ن .ٜ

 . ( ٜٕٓٓاالسكشجرية ، دار الكتاب الجامعي الحجيث ، 
مخكد دراسات الػحجة العخبية، )بيخوت ، ائيات العخبية الػقػف عمى تخػم التفكيظ ، نيػنج القادري، ، قخاءة في ثقافة الفز .11

 ،ٕٓٓٛ . ) 

 .(ٕٛٓٓ لمشذخ والصباعة   يدخى دمحم ابػ العالء، استخاتيجية االعالم والتشسية،)االسكشجرية، دار الفكخ الجامعي .ٔٔ
 ثانيًا : السرادر العخبية الستخجسة : 

،  جاعية كيف تشتج الثقافة في عالع التكشػلػجيا و العػلسة  ، تخجسة : بجر الديجالرشاعات اإلبن ىارتمي ، جػ  .1
 . ( ٕٚٓٓعالع السعخفة ، )الكػيت ، 

 ثالثًا : السرادر االجشبية : 
University of Texas, Aust  An analysis of content links on Facebook  ،Knight Lewis-ٔ  

 For presentation at the International Symposium on Online Journalism, Austin, Texas Apri 
  صورة لواهجة صفحة ازدحام بغداد عىل موكع فيس بوك (1ملحق )

 
 ( Aboutصورة حللل )عام تدور الصفحة ؟( )  (0ملحق )
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 امللميني واملراجعات يف صفحة ازدحام بغداد  دأ  ( صورة لعد -3ملحق )

 
 ف اذلايت والتلمي الهنايئ لصفحة ازدحام بغداد  صورة للوص ب(  -3ملحق)

 
 ( صورة الجاميل عدد املعجبني واملتابعني لصفحة ازدحام بغداد 4ملحق )
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 (1ممحق )

 ة تحميل محتهى استسار 
 : .......................... السحتخم الى /الجكتهر ........

  تحية طيبة :
أعخض عمى جشابكم استسارة تحميل السحتهى ،  في شؤون البحث العمسي ، ة متسيدةبو من خبخة ومكان هن نعخًا لسا تتستع     

السدتخمرة  )الفئات الخئيدة والفخعية( عمى مجى صالحية باالضافة والتعجيل  العسميةإبجاء مالحعاتكم  وتتهق الباحثة مشكم
السهسهم  إلنجاز البحث اإلجخاءات العمسيةحجى مخحمة اإلعجاد األولي لبشاء استسارة التحميل عمسيا والتي تعج كإلمبحث ضسن 

 " صفحة ازدحام بغجاد انسهذجاً  –التهعية السخورية في مهاقع التهاصل االجساعي"
 التقجيخ الذكخ و مع 

                                                                                                                               
 الباحثة                                                                                            

وداد نجم د.                                                                                                                   
 الجوغجي

 جامعة االىميةكمية االسخاء ال
 ستسارة تحميل محتهى صفحة إزدحام بغجاد : ا 

 مرجر نقل السعمهمة :  .1
 مجيهل  -
 السهاطن  -
 مدؤل الرفحة   -

 اسمهب الرفحة في السشذهرات : .7
 اسمهب مؤيج  -
 مشتقج أسمهب  -
 محايج أسمهب  -
 اسمهب مختمط من جسيع ما سبق  -

 اىجاف السزامين العامة لمرفحة :  .0
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 الحث   -
 اثارة االنتباه  -
 لتاكيج ا -
 التعديد  -
 االخبار -

 نهع السعمهمات التي تشذخ :  .4
 معمهمات عامة  -
 معمهمات متخررة  -
 معمهمات مختمطة -

 نهع التأثيخ الحي تدتيجفو الرفحة : .1
 التأثيخ السعخفي  -
 التأثيخ الدمهكي   -
 التأثيخ العاطفي  -

 الفئات الخئيدة لشهع التهعية التي تتهجو الييا مشذهرات الرفحة :   .6
 لخاصة بالخاكب التهعية ا -
 التهعية الخاصة بالطخيق  -
 التهعية الخاصة بالسخكبات  -
 التهعية الخاصة بالدابمة  -
 التهعية الخاصة بسدتخجمي الطخيق  -

 الفئات الفخعية لشهع التهعية السدتيجفة والخاصة بالخاكب  :  .2
 االطفال والذباب والسخاىقين  -
 السذادات الكالمية  -
 رمي مخمفات الطعام -

 عية لشهع التهعية السدتيجفة والخاصة بالدائق : الفئات الفخ  .8
 حدام االمان -
 الديخ باالتجاه السعاكذ -
 قطع االشارة  -
 الدخعة  -
 السدمار العالي والسحهر -
 الياتف الشقال -
 حسل السخكبة -
 اجازة الدهق واالوراق الثبهتية الخاصة بالدائق -

 :لفئات الفخعية لشهع الفئة السدتيجفة بالتهعية والخاصة بالطخيق  .7
 الحهادث  -
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 االزدحامات -
 الدخقات  -
 الحهاجد الكهنكخيتية  -
 السطبات  -
 حهادث الطخيق   -
 الفئات الفخعية لشهع  الفئة السدتيجفة الخاصة بالسخكبات :  .11

 السمرقات عمى السخكبة  -
 وسائل االمان في السخكبة  -
 وصهالت السخكبت السخالفة  -
 استخجام السخكبة لمتفحيط -
 لسدتيجفة الخاصة بسدؤولي الطخيق :الفئات الفخعية لشهع الفئة ا .11

 رجال السخور  -
 الديطخات العدكخية -
 الجوريات السخورية -
 الفئات الفخعية السدتيجفة الخاصة بسدتخجمي الطخيق : .17

 االطفال  -
 الدابمة -
 كبار الدن  -
 السدتعطي -
         حاالت التجسيخ -

  

 


